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บทคัดย่อ 

 
การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เทคนิคการบรรจุในการเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์หอยแครงพร้อม

บริโภค 4 ชนิด ได้แก่ หอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็น ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง หอยแครงทอดกรอบ และคุกกี้
หอยแครง โดยทดลองวิธีล้างก าจัดโคลนจากเนื้อหอยแครง 3 วิธี  ได้แก่ 1) ล้างด้วยเครื่ องล้างหอย 
(depuration instrument) อัตราส่วนหอยแครงต่อน้ าเค็ม (20±5 พีพีที) 7:25 โดยน้ าหนัก อัตราการไหลของ
น้ าล้าง 20±5 ลิตรต่อนาที นาน 15 ชั่วโมง 2) แช่หอยในน้ าเกลือร้อยละ 3 อัตราส่วน 7:25 โดยน้ าหนัก  นาน 
30 นาที และ 3) ใช้วิธีเดียวกับข้อสองแต่ผสมพริกแห้งร้อยละ 0.02 พบว่า เนื้อหอยลวกสุกที่ได้จากการล้างทั้ง 
3 วิธีมีคุณภาพการยอมรับด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส ไม่แตกต่างกันรวมทั้งสามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจาก 
103 CFU/g เหลือ 102 CFU/g จึงเลือกวิธีที่ 2 ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเตรียมตัวอย่างในขั้นตอนต่อไป 
ผลิตภัณฑ์หอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็นบรรจุด้วยถุงไนลอน/พีอีปิดผนึกแบบอากาศปกติ (NA) และปิดผนึก
แบบสุญญากาศ (NV) บรรจุในกล่องโพลีโพรพิลีน (NP) และกล่องจากพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย (NF) เก็บที่
อุณหภูมิ 10±5 องศาเซลเซียส ตรวจไม่พบเชื้อซาโมเนลลาและวิบริโอ คลอเรลลา ระหว่างการเก็บรักษา 
ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับตัวอย่าง NA และ NV ต่ ากว่าตัวอย่าง NP และ NF อย่างไรก็ตามตัวอย่าง
ทั้งหมดคงคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบได้นาน 8 สัปดาห์เท่ากัน ส่วนต้มส้มหอยแครงแช่เยือกแข็งบรรจุ
ในถ้วยโพลีโพรพิลีน (TP) และถ้วยท าจากพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย (TF) เก็บท่ีอุณหภูมิ –18±2 องศาเซลเซียส 
พบว่าตัวอย่าง TP และ TF มีคุณภาพด้านจุลชีววิทยาอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส าหรับการบริโภคตลอดการทดลอง
เก็บรักษา 48 สัปดาห์ และได้การยอมรับด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมในระดับดี ยกเว้นตัวอย่าง
TF ได้การยอมรับเพียง 44 สัปดาห์ หอยแครงทอดกรอบในบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ (C) ถุงพลาสติกหลายชั้น 
(PET12/MPET12/LLDPE55) ปิดผนึกถุงแบบปกติ (MT) และเติมก๊าซไนโตรเจน (MTN) ผลการประเมินจากผู้
ทดสอบพบว่า ตัวอย่าง C มีความกรอบนานกว่าตัวอย่าง MT และการเติมก๊าซไนโตรเจนก็ช่วยรักษาความ
กรอบของตัวอย่าง MTN ได้ดีกว่า MT ตัวอย่าง C และ MTN ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบตลอดการทดลอง 
24 สัปดาห์ ในขณะที่ MT ได้รับการยอมรับเพียง 20 สัปดาห์ คุกกี้หอยแครงบรรจุในถุงพลาสติกหลายชั้นปิด
ผนึกแบบปกติ (BA) และเติมก๊าซไนโตรเจน (BN) เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) นาน 40 
สัปดาห์ พบว่าผลิตภัณฑ์ในการบรรจุทั้งสองแบบมีอายุการเก็บเพียง 36 สัปดาห์ เพราะหลังจากนั้น สี กลิ่น 
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ 

 
ค้าส้าคัญ : เทคนิคการบรรจุ หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง หอยแครงทอดกรอบ  
คุกกี้หอยแครง 
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2940-6130-45
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Packaging Techniques on Quality of Ready to eat Blood Cockle Products 
 

Pantip Suwansakornkul* Janista Pattaravivat Rapeepan Saiwaew 
Fishery Technological Development Division  

 
Abstract 

 
 The experiment using various techniques and packagings for four blood cockle ready 
to eat products namely: chilled boiled blood cockle, frozen blood cockle soup with ginger, 
vacuum-fried blood cockle and blood cockle cookies was conducted. The washing methods 
to get rid of mud from meat blood cockles were carried out as 1) using depuration 
instrument, blood cockle: salted water (20±5 ppt) at 7:25 by weight, flow rate 20 liter/min. 
for 15 hr. 2) soaking in 3% salted water (blood cockle: water 7:25 by weight) for 30 min. and 
3) using the same method as 2 but 0.02% of dried chili in salted water was added. The 
results demonstrated that three washing methods provided good colour, odour and texture 
of cooked meat of blood cockle. Additionally, these methods could reduce total viable 
count (TVC) from 103 to 102 CFU/g. Therefore, the second method was selected for blood 
cockle meat preparation in the next experiments because it was the most convenient 
method. Ready to eat chilled boiled blood cockle packed in 4 types of packagings i.e. nylon 
bag (NA), vacuum sealed in nylon bag (NV), polypropylene box (NP) and biodegradable box 
(NF) were stored at 10±2 ๐C. Samonella spp. and Vibrio cholerae were not detected during 
storage. The acceptant scores of NA and NV were lower than NP and NF. However, all 
treatments could store for 8 weeks. For frozen blood cockle soup with ginger packed in 
polypropylene bowl (TP) and biodegradable bowl (TF) were safe for consumption throughout 
48 weeks of the storage at –18±2 ๐C. The sensory analysis showed that colour, odour, 
texture and overall acceptability of TP were accepted at good level for 48 weeks while those 
of TF were 44 weeks. For the vacuum-fried blood cockle, the panelists found that the 
texture of sample in can (C) was more crispy than that in multilayer; PET12/MPET12/LLDPE55 
bag (MT). In addition, flushing of N2 gas in MT (MTN) also resulted in more crispy texture than 
MT. Therefore, the sample in C and MTN were accepted for 24 weeks of storage while in MT, 
it was accepted for only 20 weeks. Blood cockle cookies packed in multilayer bag (BA) and in 
multilayer bag with N2 flushing (BN) were stored at room temperature (30±2 ๐C) for 40 weeks. 
Both samples were accepted for 36 weeks after that the colour odour and taste were 
rejected by panelists. 
 
Key words: packaging techniques, chilled boiled blood cockle, frozen blood cockle soup with 
ginger, vacuum-fried blood cockle, blood cockle cookies 
*Corresponding author: Kaset-klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0-2940-6130-45
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ค้าน้า 
 

 หอยแครงเป็นอาหารที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยมีการบริโภคหอยแครงทั้งจาก
ธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ปี 2555 ประเทศไทยมีผลผลิตหอยแครง 66,528 ตัน แหล่งเพาะเลี้ยงที่ส าคัญ
ได้แก่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รองลงมาเป็นจังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี (ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, 
2557) ปัจจุบันการจ าหน่ายจะอยู่รอบบริเวณแหล่งเลี้ยงเช่นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีส่งจ าหน่ายเป็นส่วนน้อย เนื่องจาก หอยแครงสดเน่าเสียได้ง่าย นอกจากนี้ 
พฤติกรรมการบริโภคหอยแครงลวกแบบสุกๆดิบๆของคนไทยยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย พบปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriacea สูงขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 10 วัน (รัชดาและคณะ, 2551) 
และพบจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Vibrio parahaemolyticus มากกว่า 102 CFU/g (พรพงษ์ และ
คณะ, 2552) ซึ่งสูงเกินเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาและภาชนะสัมผัสอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2553) และยังพบว่าเชื้อดังกล่าวในหอยแครงสดดื้อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินถึงร้อยละ 
93.8 ของตัวอย่างทั้งหมด (วราลักษณ์และคณะ, ม.ป.ป.) และในปัจจุบันหน่วยงานกรมประมงได้สนับสนุนให้
เกิดการเลี้ยงหอยแครงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย “เกษตรแปลงใหญ่” ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมุ่งให้เกิด การลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและระบบตลาด เพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันให้เกษตรกรไทย (เลอศักดิ์, 2557) จึงคาดการณ์ว่าปริมาณหอยแครงสดในท้องตลาดจะมี
มากขึ้น ดังนั้น จึงควรหาช่องทางในการแปรรูปหอยแครงเพ่ือเป็นทางเลือกในการบริโภคและเป็นการขยาย
โอกาส สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์หอยแครงสดในประเทศไทย ซึ่งอรวรรณ และคณะ (2552) ได้วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากหอยแครง 2 ชนิด ได้แก่ หอยแครงทอดกรอบและคุกกี้หอยแครง พบว่า หอยแครงทอดกรอบที่
แช่ในน้ าปรุงรสก่อนแล้วทอดโดยใช้เครื่องทอดและสลัดน้ ามันด้วยระบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส ความดัน 710 มิลลิเมตรปรอท นาน 20 นาทนีั้น ได้คะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบสูงที่สุดในระดับ
ดีถึงดีมาก ส่วนคุกกี้หอยแครงที่ใช้เนื้อหอยแครงแช่น้ าขิงสามารถช่วยลดกลิ่นคาวได้ดี และได้คะแนนการ
ยอมรับจากผู้ทดสอบสูงที่สุดในระดับดี และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จึงควรเลือกใช้เทคนิคการ
บรรจุและชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพ่ือคงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ให้
เหมือนเพ่ิงผลิตใหม่ให้นานขึ้น ตัวอย่างเทคนิคการบรรจุที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การบรรจุแบบสุญญากาศจะ
ช่วยก าจัดแบคทีเรีย และรา ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ออกไปจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ หรือการแทนที่อากาศใน
บรรจุภัณฑ์ด้วยก๊าซไนโตรเจน ท าให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนเหลือประมาณร้อยละ 0-20 ในบรรจุภัณฑ์ ส่งผลต่อ
การเจริญของจุลินทรีย์จ าพวกใช้ออกซิเจนและกลิ่นหืนจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีไขมัน
เกิดช้าลงด้วย นอกจากนี้การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนที่อากาศยังช่วยลดค่าความเป็นกรด-ด่างของ
อาหาร สามารถหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ เช่นกัน ส่วนชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น โพลีโพรพิลีน 
โพลีสไตรีน โพลีเอทิลีน ก็มีส่วนส าคัญยิ่ง เพราะสมบัติเฉพาะของวัสดุ เช่น สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน 
สมบัติการเลือกผ่านของก๊าซ หรือสภาพความขั้วนั้น ส่งผลต่อการเสื่อมเสียคุณภาพอาหารในระหว่างการเก็บ
รักษาต่างกัน ดังนั้นอาหารแต่ละประเภทจึงเหมาะกับวัสดุบรรจุภัณฑ์คนละชนิด อาหารที่เสื่อมเสียง่ายจาก
ออกซิเจนและแสง ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนและไอน้ าได้ดี ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ที่ยังมีการหายใจหลังการเก็บเกี่ยว ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการเลือกผ่านก๊าซให้เหมาะสมกับอัตราการ
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หายใจ เพ่ือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกและให้ออกซิเจนแพร่ผ่านเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ได้ ในระหว่างการ
เก็บรักษา เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกใช้ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการบรรจุ  ให้สอดคล้อง
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพ่ือให้กระบวนการบรรจุเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด งานวิจัยนี้จึงได้
ศึกษาการบรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค 4 ชนิด ได้แก่ หอยแครงทั้งเปลือกแช่เย็น ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 
หอยแครงทอดกรอบและคุกก้ีหอยแครง โดยใช้เทคนิคการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยาในระหว่าง
การเก็บรักษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจาก
หอยแครงที่เป็นหนึ่งในสัตว์น้ าเศรษฐกิจของไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์หอยแครงพร้อมบริโภคโดยใช้เทคนิคการบรรจุและศึกษาอายุการเก็บ 

 
วิธีด้าเนินการ 

 
1. วัสดุอุปกรณ์ 
 
 1.1 วัตถุดิบ ได้แก่ หอยแครงสด ขนาด 66-70 ตัว/กิโลกรัม ซื้อจากตลาดยิ่งเจริญ บรรจุกระสอบละ 
50 กิโลกรัม 
 1.2 ส่วนผสม ได้แก่ เกลือ พริกแห้ง ขิง ซีอ้ิว น้ าตาล น้ าปลา ต้นหอม เนย  
 1.3 อุปกรณ์เครื่องมือในการแปรรูป  

- ตะแกรง กะละมัง ทัพพี  
- หม้อต้มน้ าแบบใช้ความร้อนจากไอน้ า (steam kettle) 
- เครื่องผสม (mixer) 
- เครื่องทอดและสลัดน้ ามันแบบสุญญากาศ (บริษัท โอนเนอร์ฟู้ดส์แมชชีนเนอรี่ จ ากัด) 

 - เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ (ยี่ห้อ King star รุ่น Turbo vac KVP 420T)  
 1.4 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ  

- เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (บริษัท จาร์พาร์ เท็คเซ็นเตอร์ รุ่น TA XT 2i) 
 1.5 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางเคมี  

- เครื่องย่อยไนโตรเจน (ยี่ห้อ Buchi รุ่น B 324)  
- เครื่องกลั่นปริมาณไนโตรเจน (ยี่ห้อ Buchi รุ่น K 42) 
- เครื่องสกัดไขมัน (ยี่ห้อ Tecator รุ่น Soxtem HT60) 
- เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (ยี่ห้อ Orion รุ่น 420A)  
- เตาเผาเถ้า ยี่ห้อ (ยี่ห้อ Neytech รุ่น 3-1750) 
- เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ (ยี่ห้อ Novasina รุ่น TH/RTD 733) 
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- ตู้อบ (ยี่ห้อ Binder รุ่น FD53/E2) 
 1.6 บรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์  

- ถุงพลาสติกชนิด ไนลอน/พีอี ขนาดกว้างxยาว 18x18 เซนติเมตร ส าหรับบรรจุหอยแครงลวก
ทั้งเปลือกแช่เย็น 

- ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ประกอบด้วยโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(PET) โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเคลือบไออะลูมิเนียม (MPET) และโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ าเชิงเส้น 
(LLDPE) ขนาดกว้างxยาว 13x15 เซนติเมตร ส าหรับบรรจุหอยแครงทอดกรอบและคุกก้ีหอยแครง 

- กล่องพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ขนาดกว้างxยาวxสูง 17x12x4 เซนติเมตร ส าหรับบรรจุ
หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น 

- ถ้วยพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางxสูง 12x6 เซนติเมตร ปริมาตร 450 
มิลลิลิตร ส าหรับบรรจุต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 

- กล่องพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ง่ายซึ่งเป็นส่วนผสมของแป้งและโพลีโพรพิลีนในอัตราส่วน 70 
ต่อ 30 ทีมีชื่อทางการค้าว่า ฟาฟากรีนแพค ขนาดกว้างxยาวxสูง 14x20.5x5 เซนติเมตร ส าหรับบรรจุ
หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น 

- ถ้วยพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ง่ายซึ่งเป็นส่วนผสมของแป้งและโพลีโพรพิลีนในอัตราส่วน 70 
ต่อ 30 ทีมีชื่อทางการค้าว่า ฟาฟากรีนแพค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางxสูง 11.5x6 เซนติเมตร ปริมาตร 400 
มิลลิลิตร ส าหรับบรรจุต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 

- กระป๋องอะลูมิเนียมขนาด 209x113 ฝาแบบ easy open บรรจุหอยแครงทอดกรอบ 
 

2. ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 
 2.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพหอยแครงที่น ามาเป็นวัตถุดิบ 

น าหอยแครงมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า และ
ความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1995) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ตามวิธีของ FAO (1981) วัดค่าความเป็นกรด
ด่าง ด้วยเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง วิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) โคลิฟอร์ม, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Vibrio cholerae, ยีสต์และรา ตามวิธี
ของ FDA (1995) 
 2.2 วิธีการเตรียมหอยแครงเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปในการทดลองขั้นต่อไป  
 น าหอยแครงสดมาล้างโคลนและคัดแยกหอยที่เสียออก ก่อนน ามาวัดขนาดและทดลองวิธีการที่
เหมาะสมในการเตรียมหอย เพ่ือแยกเนื้อหอยส าหรับการแปรรูป โดยแปรวิธีการ 3 วิธี ดังนี้ 
  2.2.1 ท าความสะอาดหอยแครงสดด้วยเครื่องล้างหอย (depuration instrument) ตามวิธี
ของสุเมธ (2540) โดยใช้อัตราส่วนหอยแครงต่อน้ าทะเล 7:25 โดยน้ าหนัก ความเค็ม 20±5 พีพีที อัตราการ
ไหล 20±5 ลิตร/นาที นาน 15 ชั่วโมง   
  2.2.2 แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 นาน 30 นาที เขย่า ทุก 15 นาท ี

2.2.3 แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 เติมพริกแห้งร้อยละ 0.02 นาน 30 นาที เขย่า ทุก 15 นาที  
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 ตรวจพินิจคุณภาพของหอยแครงที่ผ่านการท าความสะอาดทั้ง 3 วิธี แล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
มาใช้ในขั้นตอนต่อไป 

2.3 ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากหอยแครงและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆเพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพและอายุการเก็บ 
 น าหอยแครงจากกระบวนการท าความสะอาดที่เลือกมาท าผลิตภัณฑ์หอยแครงลวกทั้งเปลือก
พร้อมบริโภค ส่วนต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง หอยแครงทอดกรอบ และคุกกี้หอยแครง ใช้เนื้อหอยแครงที่เตรียม
โดยน าหอยแครงพร้อมเปลือกไปลวกในน้ าเดือดนาน 3 นาที แกะเนื้อแล้วเรียงบนถาดอะลูมิเนียม แช่แข็งที่  
-40±2 องศาเซลเซียส แล้วบรรจุในถุงพอลิเอทิลีน ถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2 
องศาเซลเซียส 
 2.3.1 หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น 
 หอยแครงพร้อมเปลือกท่ีผ่านการล้างด้วยวิธีที่เหมาะสมจากข้อที่ 2.2 มาลวกในน้ าเดือด 3 
นาที และแช่ในน้ าเย็น บรรจุในบรรจุภัณฑ์ 4 แบบ ได้แก่ บรรจุในถุงไนลอน/พีอี แบบปรับ (NV) และไม่ปรับ
สภาวะเป็นสุญญากาศ (NA) บรรจุถุงละ 300± 10 กรัม กล่องโพลีโพรพิลีน (NP) และกล่องพลาสติกชนิดย่อย
สลายได้ง่าย(NF) บรรจุกล่องละ 300± 10 กรัม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส สุ่มเก็บตัวอย่างทุก 
2 สัปดาห์ ระหว่างการเก็บรักษา เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา  
 2.3.2 ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 
 ละลายเนื้อหอยแครงแช่แข็ง แล้วชั่งน้ าหนักใส่ถ้วย 15 กรัม เติมน้ าปรุงรสต้มส้ม 150 กรัม 
บรรจุในถ้วยที่ท าจากวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ ถ้วยโพลีโพรพิลีน (TP) และถ้วยพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ง่าย (TF) 
น าไปแช่แข็งที่ -40±2 องศาเซลเซียส เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2 องศาเซลเซียส สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพทุก 4 สัปดาห์ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางคมี และจุลชีววิทยา 12 สัปดาห์
ระหว่างการเก็บรักษา  

ส่วนประกอบน้ าต้มส้มหอยแครง 
น้ าเปล่า   3000 กรัม 
กะปิ    20 กรัม 
หัวหอมแดงปอกเปลือก 175 กรัม 
น้ ามะขาม   390 กรัม 
ขิงแก ่   50 กรัม 
น้ าตาลปี๊ป   400 กรัม 
น้ าปลา   20 กรัม 

 2.3.3 หอยแครงทอดกรอบ  
 ละลายเนื้อหอยแครงแช่แข็ง แล้วน าไปทอดด้วยเครื่องทอดสลัดน้ ามันแบบสุญญากาศที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ความดัน 710 มิลลิเมตรปรอท เป็นเวลา 20 นาที ตามวิธีของอรวรรณและคณะ 
(2552) บรรจุ 3 แบบได้แก่ กระป๋องอะลูมิเนียมแบบ easy open 209x113 (C) ปริมาณ 15 กรัม ถุงพลาสติก
หลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) แบบเติม (MTN) และไม่เติมไนโตรเจน (MT) ปริมาณ 30 กรัม เก็บ
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รักษาที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส สุ่มเก็บตัวอย่างทุก 4 สัปดาห์ ระหว่างการเก็บรักษาเพ่ือตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา 
 2.3.4 คุกกี้หอยแครง  
 เตรียมคุกกี้หอยแครงตามวิธีของ อรวรรณ และคณะ (2552) โดยใช้เนื้อหอยแครงสดที่ได้
จากวิธีการเตรียมจากข้อ 2.2 บรรจุด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ปริมาณ 30 กรัม 
และเปรียบเทียบสภาวะแบบพ่น (BN) และไม่พ่นไนโตรเจน (BA) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส 
ระหว่างการเก็บรักษาสุ่มเก็บตัวอย่างทุก 4 สัปดาห์ เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และ 
จุลชีววิทยา 

2.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
 2.4.1 คุณภาพทางกายภาพ 
 ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความแข็งและความกรอบของหอยแครงทอดกรอบวัดด้วยเครื่องวัด
เนื้อสัมผัส ใช้หัวกด P/75 (compression platen) ความเร็วก่อนทดสอบ (pre-test speed) 2.0 มิลลิเมตร
ต่อวินาที แรงสัมผัสเริ่มวัด (contact force) 20 กรัม ความเร็วในการทดสอบ (test-speed) 2.0 มิลลิเมตรต่อ
วินาที ความเร็วหลังการทดสอบ 10 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะกด (distance) ร้อยละ 30 ของความหนาชิ้น
ตัวอย่าง  
 การตรวจประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์หอยแครงลวกทั้งเปลือกพร้อม
บริโภค ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง หอยแครงทอดกรอบ และคุกกี้หอยแครงในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ และเนื้อสัมผัส โดยผู้ชิมที่ผ่านการฝึกฝนและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 8 คน ให้คะแนนแบบ 
hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน ดีที่สุด 7 คะแนน ดี น้อยกว่า 4 คะแนน ไม่ยอมรับ)  
 2.4.2 คุณภาพทางเคมี 
 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า และความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1995) 
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ตามวิธีของ FAO (1981) ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณน้ าอิสระ และความชื้น ส าหรับ
หอยแครงทอดกรอบและคุกก้ี วิเคราะห์ค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค (thiobarbituric acid value, TBA) ตามวิธีของ 
Tarladgis et al. (1960) ระหว่างการเก็บรักษา 
 2.4.3 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 

วิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม, E.coli, S.aureus, Salmonella spp., 
V.cholerae, ยีสต์และรา ตามวิธีของ FDA (1995) 
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดอย่างสมบูรณ์ 
(completely randomized design, CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตาม
วิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) และ Paired T-test 
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หอยแครงทั้งเปลือก 
ล้างโคลน 

คัดแยกหอยมีชีวิต 

วิธีท าความสะอาด 

 

 

 

 

 

  
 

ตรวจพินิจคุณภาพของหอยแครงที่ผ่านการท าความสะอาดทั้ง 3 วิธี 

เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที ่1 แผนภูมวิิธีการเตรียมหอยแครงเพ่ือเลือกวิธีที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปในการทดลองข้ันต่อไป 
  

แช่ในเครื่องล้างหอย 
(depuration instrument)  

แช่หอยแครงในน้ าทะเล อัตราส่วน
หอยแครงต่อน้ าทะเล 7:25  โดย
น้ าหนัก ความเค็ม 20±5 พีพีที 
อัตราการไหล 20±5 ลิตร/นาที 

นาน 15 ชั่วโมง 
 

แช่ในน้้าเกลือร้อยละ 3  

 
     อัตราส่วนหอยแครงต่อ
น้ าเกลือ 7:25 โดยน้ าหนัก 

นาน 30 นาท ี          

แช่ในน้้าเกลือร้อยละ 3 เติม
พริกแห้งร้อยละ 0.02   

  อัตราส่วนหอยแครงต่อ
น้ าเกลือ 7:25 โดยน้ าหนัก 

นาน 30 นาที                          
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ล้างหอยแครงพร้อมเปลือกด้วยวิธีการท าความสะอาดทีเ่ลือก 
 

หอยแครงลวกพร้อมเปลือกแช่เย็น  ลวกในน้ าเดือด 3 นาที 

      แช่น้ าเย็น 

      แกะแยกเนื้อหอย 

      บรรจุในถุงพอลิเอทิลีน 

      เก็บรักษาที่ -18±2 องศาเซลเซียส 

     ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง หอยแครงทอดกรอบ      คุกกี้หอยแครง 
 
ภาพที ่2 แผนภูมวิิธีการเตรียมเนื้อหอยแครงส าหรับการแปรรูป 
 

หอยแครงที่ผ่านการท าความสะอาด 

ลวกในน้ าเดือด 3 นาที 

แช่น้ าเย็น 

สะเด็ดน้ า 

หอยแครงลวกพร้อมเปลือก 

     ถุงไนลอน/พีอี    กล่องโพลีโพรพิลีน     กล่องพลาสติกชนิดย่อยสลายไดง้่าย 
      (NP)       (NF) 
        สุญญากาศ       สภาวะปกติ 
           (NV)             (NA)  
 
                    เก็บรักษาท่ี 10±2 องศาเซลเซียส 
 
ภาพที่ 3 แผนภูมิการทดลองเก็บรักษาหอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็น  
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เนื้อหอยแครงแช่เยือกแข็ง 

ละลายน้ าแข็ง 

บรรจุเนื้อหอยแครง 

 

 ถ้วยโพลีโพรพิลีน        ถ้วยพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ง่าย 
                   (FP)        (FA) 

 

             เติมน้ าต้มส้ม 

    ปิดฝาและน าไปแช่แข็งที่ -40 องศาเซลเซียส 

          เก็บรักษาท่ี -18±2 องศาเซลเซียส 

ภาพที่ 4 แผนภูมิการทดลองเก็บรักษาต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 
 

เนื้อหอยแครงแช่เยือกแข็ง 

ละลายน้ าแข็ง 

ทอดกรอบในเครื่องทอดสุญญากาศ 

เนื้อหอยแครงทอดกรอบ 
 

        ถุงพลาติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55)           กระป๋องโลหะอะลูมิเนียม 
         ขนาด 209x113 ฝาแบบ easy open
          (C) 
        พ่นไนโตรเจน    ไม่พ่นไนโตรเจน      
       (MTN)  (MT)                   
 

เก็บรักษาที่ -30±2 องศาเซลเซียส 
 
ภาพที ่5 แผนภูมิการทดลองเก็บรักษาหอยแครงทอดกรอบ 
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เนื้อหอยแครงแช่เยือกแข็ง 

          ละลายน้ าแข็ง 

เนื้อหอยแครงผสมกับส่วนผสม 

คุกกี้หอยแครง 

ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) 
 
       พ่นไนโตรเจน     ไม่พ่นไนโตรเจน 
           (BN)             (BA) 
 

           ปิดผนึกและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส 
 
ภาพที่ 6 แผนภูมิการทดลองเก็บรักษาคุกกี้หอยแครง 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

1. วิธีการเตรียมเนื้อหอยแครงส าหรับใช้ในการแปรรูป 
 หอยแครงสดขนาด 60-70 ตัวต่อกิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 3.71±0.28 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ย
17.24±1.97 กรัมต่อตัว น ามาล้างโคลนก่อน 1 ครั้งและแยกหอยที่เสียออก พบว่ามีหอยเสียประมาณร้อยละ 
13 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อหอยแครงสดประกอบด้วย โปรตีนร้อยละ 11.36±0.26 ไขมันร้อยละ 
0.42±0.02 เถ้าร้อยละ 1.57±0.04 ความชื้นร้อยละ 82.99±0.06 โซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 0.92±0.08 ความ
เป็นกรดด่าง 6.7±0.03 เมื่อล้างเศษทรายและโคลนภายนอกแล้ว (ภาพที่ 7) โคลนภายในเปลือกหอยแครงถูก
ท าความสะอาดด้วยการแปรวิธีการท าความสะอาด 3 วิธี ได้แก่ การล้างด้วยเครื่องล้างหอย (depuration 
instrument) (สุเมธ, 2540) การแช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 นาน 30 นาที เขย่าทุก 15 นาที และการแช่ใน
น้ าเกลือร้อยละ 3 เติมผสมพริกแห้งร้อยละ 0.02 เป็นเวลา 30 นาที เขย่าทุก 15 นาทีนั้น ผลการทดลองพบว่า 
การท าความสะอาดทุกวิธีท าให้ภายในเปลือกหรือเนื้อหอยแครงสดมีปริมาณโคลนลดลง สีหอยแครงสดมีสีส้ม
ออกแดง (ภาพที่ 8) มีกลิ่นของหอยแครงตามธรรมชาติ ไม่พบกลิ่นเหม็นเน่า การทดสอบทางจุลชีววิทยาพบว่า 
เนื้อหอยแครงสดก่อนการท าความสะอาดมีจุลินทรีย์ทั้งหมด 3.4x103 CFU/g ตามตารางที่ 1 และเมื่อน า
หอยแครงไปผ่านการท าความสะอาดด้วยเครื่องล้างหอยแครง การแช่น้ าเกลือและแช่น้ าเกลือผสมพริกแห้งแล้ว
แกะเนื้อ พบว่าเนื้อหอยแครงที่ได้มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 1.1x102, 7.0x102 และ 5.5 x102 CFU/g 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ รัชดาและคณะ (2551) ที่ว่าหลังการลวกหอยแครง จะท าให้ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดลดลง 10 เท่า ส่วนผลการตรวจจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆพบ โคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g E.coli 
และ S.aureus น้อยกว่า 3 MPN/g พบยีสต์และรา <10 CFU/g ไม่พบเชื้อ Salmonella spp. และ 
V.cholerae ทั้งนี้การเตรียมตัวอย่างดังกล่าวมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภคประเภทอาหารปรุงสุกตาม
เกณฑ์ก าหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ซึ่งต้องมีจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 105 
CFU/g E. coli น้อยกว่า 3 MPN/g S.aureus น้อยกว่า 100 MPN/g ไม่พบ Salmonella spp. และ 
V.cholerae (กระทรวงสาธารณสุข, 2553)  
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ภาพที่ 7  วัตถุดิบหอยแครงที่ใช้ในการทดลอง  
 

ภาพที่ 8  การทดลองวิธีล้างก าจัดโคลนจากเนื้อหอยแครง 
1) เครื่องล้างหอยแครง 
2) แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3  
3) แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 ผสมพริกแห้งร้อยละ 0.02 

  

  
หอยแครงสดที่ยังไม่ได้ล้างโคลน เนื้อหอยแครงสดก่อนล้าง 

(1) 

   

(2) 

   

(3) 

   

 
วิธีล้างก าจัดโคลน 

 
เนื้อหอยแครงลดหลังท าความ

สะอาด 
เนื้อหอยแครงหลังลวกสุก 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในเนื้อหอยแครงสดและเนื้อหอยแครงลวกที่ผ่านการท าความ
สะอาดด้วยวิธีต่างๆ 

ตัวอย่าง 
จุลินทรีย์
ทั้งหมด 

โคลิฟอร์ม E.coli Salmonella 
spp. 

V. 
cholerae 

S. 
aureas 

ยีสต์
และรา 

(CFU/g) (MPN/g) (MPN/g) (/25g) (/25g) (MPN/g) (CFU/g) 
หอยแครงสด 3.4x103 <3 <3 ND ND <3 <10 
หอยแครงลวก        

- แช่ในเครื่องล้างหอย 1.1x102 <3 <3 ND ND <3 <10 
- แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 7.0x102 <3 <3 ND ND <3 <10 
- แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 5.5x102 <3 <3 ND ND <3 <10 

เติมพริกแห้งร้อยละ 0.02       
หมายเหตุ ND: not detected 

ผลการทดลองข้างต้นแสดงว่า การเตรียมเนื้อหอยแครงสดทั้ง 3 วิธี ท าให้หอยแครงคายโคลนออกมา
จากภายในเปลือกโดยไม่สูญเสียคุณภาพทางกายภาพและมีความปลอดภัยในการบริโภคไม่ต่างกัน  แต่การใช้
เครื่องล้างหอยใช้เวลาในการล้างนานกว่าการแช่หอยแครงในน้ าเกลือ ดังนั้นในการทดลองขั้นตอนต่อไป จึง
เลือกใช้วิธีการล้างหอยแครงสดน้ าเกลือร้อยละ 3 เพ่ือเตรียมหอยแครงส าหรับเป็นวัตถุดิบพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง หอยแครงทอดกรอบ และคุกก้ีหอยแครง 
 
2. คุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากหอยแครงและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ 
 2.1 หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น 
 ผลิตภัณฑ์หอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุที่
สามารถทนอุณหภูมิต่ าได้ เพราะหลังจากลวกแล้วจะบรรจุหอยแครงทั้งเปลือกในบรรจุภัณฑ์แล้วน าไป เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส และสามารถอุ่นผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ได้ ในการทดลองนี้จึง
เลือกใช้ถุงพลาสติกที่ท าจากวัสดุที่ทนได้ทั้งร้อนและเย็น ได้แก่โพลีเอไมด์ (polyamide, PA) หรือไนลอน
ร่วมกับโพลีเอทธีลีน (PE) เพ่ือให้สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน และไนลอนยังมีคุณสมบัติป้องกันการซึม
ผ่านของอากาศได้ดี (งามทิพย์, 2550) จึงใช้ได้กับเทคโนโลยีการบรรจุแบบสุญญากาศซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดู
สวยงาม ส่วนการเลือกบรรจุในกล่องสี่เหลี่ยมจะท าให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และโพลีโพรพีลีน
(polypropylene, PP) มีสมบัติที่ใช้กับอุณหภูมิต่ าและอุณหภูมิสูงได้ ท าให้สะดวกต่อการบริโภค โดยน า
ออกมาจากตู้เย็นแล้วน ามาอุ่นในเตาไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ ส าหรับกล่องพลาสติกชนิดย่อย
สลายไดง้่ายที่มีชื่อทางการค้าว่า ฟาฟากรีนแพค ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกล่องโพลีโพรพีลีนที่ทนอุณหภูมิสูง
และอุณหภูมิต่ าได้ แต่เป็นพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ภายใน3เดือนเมื่อทิ้งไว้กลางแจ้ง (ข้อมูลจากบริษัท FAFA 
company limited) 
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 หอยแครงลวกท้ังเปลือกพร้อมรับประทานบรรจุด้วยถุงไนลอน/พีอี ภายในบรรจุภัณฑ์เป็นอากาศปกติ 
(NA) และปรับสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์เป็นสุญญากาศก่อนปิดผนึก (NV) บรรจุด้วยกล่องโพลีโพรพิลีน (NP) 
และกล่องพลาสติกชนิดย่อยสลายง่าย (NF) (ภาพที่ 9) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส ตลอดอายุ
การเก็บรักษา 8 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของหอยแครงลวกท้ังเปลือกพร้อมบริโภค NA NV NP 
และ NF พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 10-5.2x103 CFU/g โคลิฟอร์มน้อยกว่า 3 MPN/g E.coli และ 
S.aureus น้อยกว่า 3 MPN/g พบยีสต์และรา 10-85 CFU/g ไม่พบเชื้อ Salmonella spp. และ V.cholerae 
ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดของอาหารพร้อมบริโภคแช่เย็น คือมีจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 105 CFU/g E.coli 
น้อยกว่า 3 MPN/g S.aureus น้อยกว่า 100 MPN/g ไม่พบ Salmonella spp. และ V.cholerae (กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) 
 ผลการทดสอบทางกายภาพ พบว่าเนื้อของหอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็นก่อนเก็บรักษา มีสีส้ม 
ลักษณะเต่งตึง เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกเนื้อแน่นและเหนียวเล็กน้อย มีรสหวานเล็กน้อยและมีกลิ่นคาวหอยตาม
ธรรมชาติ ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับ ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส อยู่ในระดับ
เกือบดี โดยให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.75±0.53 7.29±0.53 7.50±0.53 และ 7.75±0.53 คะแนน ตามล าดับ ผู้
ทดสอบให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏของหอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็น NA และ NV ในสัปดาห์ที่ 2 ลดลง
ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 7.13±0.35 และ 7.19±0.37 ตามล าดับ หลังจากนั้นคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เนื้อหอยแครงลีบเล็กลงเนื่องจากการสูญเสียน้ า แต่ตัวอย่าง NV NP และ NF มีคะแนนการยอมรับด้านลักษณะ
ปรากฏไม่แตกต่างเมื่อเริ่มเก็บรักษา และพบว่าตัวอย่าง NA และ NV มีสีส้มซีดลงในสัปดาห์ที่ 8 ผู้ทดสอบให้
คะแนนการยอมรับด้านสีแตกต่างจากสัปดาห์ที่ 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.5) ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.63±0.52 และ 5.25±0.46 คะแนน ตามล าดับ แต่คะแนนการยอมรับด้านสีของเนื้อ
หอยแครงจากตัวอย่าง NP และ NF ไม่แตกต่างกัน ตลอดการเก็บ 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัวอย่าง NA 
และ NV มีกลิ่นคาวหอยตามธรรมชาติลดลง โดยผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 อยู่ที่ 7.38±0.52 7.06±0.68 6.44±0.82 และ 5.63±0.52 
คะแนน ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่าง NA และ 7.50±0.59 6.88±0.64 6.88±0.88 และ 5.75±0.46 คะแนน 
ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่าง NV การสูญเสียน้ าจากการแช่เย็นท าให้เนื้อของหอยแครงเหนียวขึ้น โดยตัวอย่าง 
NA มีคะแนนการยอมรับด้านเนื้อสัมผัสลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 
อยู่ที่ 7.13±0.23 6.88±0.83 6.50±0.89 และ 5.25±0.46 คะแนน ตามล าดับ และตัวอย่าง NV มีคะแนนการ
ยอมรับด้านเนื้อสัมผัส อยู่ที่ 7.06±0.18 6.50±0.76 6.38±1.48 5.63±0.52 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่า
หอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น NP และ NF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพท่ี 10)  
 ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า บรรจุภัณฑ์ทั้งถุงไนลอน/พีอี กล่องโพลีโพรพิลีน และกล่องพลาสติก
ย่อยสลายได้ง่ายเหมาะที่จะใช้บรรจุหอยแครงลวกทั้งเปลือกพร้อมบริโภค การปรับสภาวะเป็นสุญญากาศ
ภายในถุงไนลอน/พีอี ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติ ต่างจากการบรรจุ
ด้วยอากาศปกติ การบรรจุด้วยกล่องโพลีโพรพิลีน และกล่องกล่องพลาสติกย่อยสลายได้ง่ายช่วยรักษาคุณภาพ
ทางกายภาพ ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสดีกว่าการบรรจุด้วยถุงไนลอน/พีอี แต่การใช้
กล่องพลาสติกย่อยสลายได้ง่ายท าให้เนื้อสัมผัสของหอยแครงเหนียวขึ้นเร็วกว่าการใช้กล่องโพลีโพรพิลีน และ
การเก็บรักษาโดยการแช่เย็นท าให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดการเก็บรักษา 8 สัปดาห์  
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ภาพที่ 9  หอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็นในบรรจุภัณฑ์ 4 ชนิด ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  

10±2 องศาเซลเซียส 
  

  
ถุงไนลอน/พีอีภายในบรรจุภัณฑ์ 

เป็นอากาศปกติ 
ถุงไนลอน/พีอี ปรับสภาวะภายใน 

บรรจุภัณฑ์เป็นสุญญากาศก่อนปิดผนึก 

  
 กล่องโพลีโพรพิลีน กล่องพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ง่าย 
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ภาพที่ 10  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของหอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็นในบรรจุภัณฑ์ 4 ชนิด 

ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส 
NA: ถุงไนลอน/พีอีภายในบรรจุภัณฑ์เป็นอากาศปกติ   
NV: ถุงไนลอน/พีอี ปรับสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์เป็นสุญญากาศก่อนปิดผนึก  
NP: กล่องโพลีโพรพิลีน  
NF: กล่องพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ง่าย  
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 2.2 ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 

ผลิตภัณฑ์ต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง เป็นอาหารพร้อมบริโภคท่ีใช้เทคนิคการแช่แข็งเป็นการถนอมอาหาร 
และยืดอายุการเก็บรักษา เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว จึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นถ้วย เพ่ือความ
สะดวกในการพกพา และการบริโภค เหมาะส าหรับสังคมปัจจุบันที่สามารถน าออกจากตู้เย็นและมาอุ่นบริโภค
ในเตาไมโครเวฟ ก็สามารถท าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ วัสดุที่ใช้ท าถ้วย ท าจากวัสดุต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่
พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (TP) ที่ทนอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ าได้ มีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป กับถ้วยอีก
ชนิดหนึ่งที่ท าจากพลาสติกชนิดย่อยสลายง่าย (TF) (ภาพที่ 11) ซึ่งจากการทดลองพบว่าทนต่ออุณหภูมิสูงและ
อุณหภูมิต่ าได้จึงน าใช้ในการทดลองนี้ น าผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งแล้วมาเก็บรักษาที่ -18±2 องศาเซลเซียส ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยความชื้นร้อยละ 85.21±0.12 โปรตีนร้อยละ 
2.98±0.49 และเถ้าร้อยละ 2.27±0.04 ส่วนค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค (TBA) ที่แสดงการเสื่อมสภาพของไขมันที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นที่ไม่ดีในผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษานั้น พบว่าค่า TBA ของตัวอย่าง 
TP และ TF มีค่าคงที่ ตลอดระยะเวลา 20 สัปดาห์ โดยค่า TBA ของตัวอย่าง TP และ TF มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.78-0.95 mg.malonaldehyde/kg และ 0.78-4.07 mg.malonaldehyde/kg ตามล าดับ หลังจากนั้น TBA 
เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนจนสัปดาห์ที่ 44 ซึ่งมีค่า TBA สูงสุด เท่ากับ 2.88 mg.malonaldehyde/kg และ 4.07 
mg.malonaldehyde/kg ตามล าดับ จากนั้น TBA มีค่าลดลง (ภาพที่ 12) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่า TBA ของ
หอยแครงต้มส้มแช่แข็งในการทดลองมีแนวโน้มเดียวกับซุปปลาพร้อมบริโภคแช่เย็นที่พบว่าค่า TBA สูงสุดหลัง
เก็บรักษาได้ 14 สัปดาห์และหลังจากนั้นจะมีค่าลดต่ าลง (Sühendan, 2005) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่า TBA ของ
หอยแครงต้มส้มแช่แข็งในการทดลองมีแนวโน้มเดียวกับซุปปลาพร้อมบริโภคแช่เย็นที่พบว่าค่า TBA สูงสุดหลัง
เก็บรักษาได้ 14 สัปดาห์และหลังจากนั้นจะมีค่าลดต่ าลง (Sühendan, 2005) นอกจากนี้ Erdem et al. 
(2005) พบว่า ผลิตภัณฑ์ซุปปลาแมคเคอเรลยังมีคุณภาพดีมีค่า TBA ไม่เกิน 5 mg.malonaldehyde/kg และ
ระดับท่ีผู้บริโภคยังยอมรับได้อยู่ที่ 7-8 mg.malonaldehyde/kg ถ้ามากกว่า 8 mg.malonaldehyde/kg ถือ
ว่าผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ซึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันเริ่มเมื่อ TBA มีค่าเกิน 4 mg.malonaldehyde/kg 
(Hecer, 2011) ในระหว่างการเก็บรักษา พบการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์ต้มส้ม
หอยแครงที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย (ค่าความเป็นกรดด่าง 4.4±0.01)  
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ถ้วยโพลีโพรพิลีน ถ้วยพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย 

 
ภาพที่ 11  ต้มส้มหอยแครงแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2  

องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  ค่า TBA ของต้มส้มหอยแครงแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  

-18±2 องศาเซลเซียส 
TP: ถ้วยโพลีโพรพิลีน 
TF: ถ้วยพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย 
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 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของต้มส้มหอยแครงในภาชนะถ้วยพลาสติก (TP) ลดลง จาก 5.3x104 
CFU/g เป็น 5.0x10 CFU/g เมื่อเก็บรักษานาน 28 สัปดาห์ ผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อบรรจุ
ด้วยภาชนะพลาสติกชนิดย่อยสลายง่าย (TF) โดยเมื่อเริ่มต้นปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงจาก 6.4x103 
CFU/g เป็น 9.0x10 CFU/g เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 24 สัปดาห์ จากนั้นปริมาณเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอด 
48 สัปดาห์ พบอี โคไลน้อยกว่า 3 MPN/g ตั้งแต่เริ่มเก็บรักษาจนครบ 48 สัปดาห์ อุณหภูมิที่ต่ าลงจากการแช่
แข็งท าให้จุลินทรีย์ชะงักการเจริญเติบโตและมีบางส่วนตายลงในระหว่างการเก็บรักษา (Frazier & Westhoff, 
1995, Kereluk et al., 1959) ในการทดลองนี้ผลิตภัณฑ์มีโคลิฟอร์มและ E. coli น้อยกว่า 3 MPN/g และไม่
พบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค S. aureus, Salmonella spp. รวมทั้ง V. cholerae ตลอดการเก็บรักษา แสดงว่า 
ต้มส้มหอยแครงแช่แข็งมีความปลอดภัยส าหรับการบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด อาหารพร้อมบริโภค 
ประเภทแช่เยือกแข็ง โดยกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาอาหารและภาชนะ
สัมผัสอาหาร (กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553) ซึ่งก าหนดให้มีจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 105 CFU/g โคลิฟอร์ม 
น้อยกว่า 100 MPN/g E.coli น้อยกว่า 3 MPN/g S.aureus น้อยกว่า 50 MPN/g ไม่พบ Salmonella spp. 
และ V.cholerae 
 คุณภาพทางกายภาพของต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง (ภาพที่ 13) พบว่า คะแนนการยอมรับของต้มส้ม
หอยแครงแช่แข็ง TP และ TF ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม อยู่ที่ 
8.13±0.23 8.44±0.50 8.00±0.00 8.31±0.46 8.25±0.38 และ 8.25±0.38 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี และการยอมรับในแต่ละด้านลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา 48 สัปดาห์ ผู้ทดสอบให้คะแนนด้าน
ลักษณะปรากฏลดลงหลังจากเก็บนาน 48 สัปดาห์ ที่ 6.63±0.69 และ 6.13±0.76 คะแนน ตามล าดับ โดย
พบว่า สีของขิงและต้นหอมยังคงสีสดเหมือนเริ่มต้น แต่สีของเนื้อหอยแครงมีสีคล้ าขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 8 
คะแนนความชอบด้านสีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) จนถึงสัปดาห์ที่ 48 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 
6.50±0.71 และ 6.31±1.03 คะแนน ตามล าดับ การยอมรับด้านรสชาติ ผู้ทดสอบให้คะแนนตัวอย่าง TF ต่ า
กว่าตัวอย่าง TP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 จนสิ้นสุดการทดลอง (48 สัปดาห์) 
โดยให้ความเห็นว่า รสเปรี้ยวของตัวอย่าง TF ลดลง อย่างไรก็ดีผู้ทดสอบยังคงให้คะแนน ด้านรสชาติในระดับ
เกือบดี เท่ากับ 6.31±0.65 และ 6.13±0.76 คะแนน ส าหรับตัวอย่าง TP และ TF ตามล าดับ ส่วนคะแนนด้าน
เนื้อสัมผัส ผู้ทดสอบให้การยอมรับลดลง เนื่องจากเนื้อสัมผัสของหอยแครงเหนียวขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อ
สัมผัสของตัวอย่าง TP และ TF ใกล้เคียงกัน เมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษา 48 สัปดาห์ ผู้ทดสอบยังคงยอมรับใน
ระดับพอใช้ที่คะแนน 5.88±0.83 และ 5.75±1.04 ตามล าดับ ส าหรับคะแนนด้านการยอมรับรวมนั้น ผู้
ทดสอบให้คะแนนการยอมรับลดลงตามระยะเวลาเก็บรักษา และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 48 สัปดาห์ พบว่า
คะแนนการยอมรับรวมยังคงอยู่ในระดับพอใช้ เท่ากับ 6.06±1.08 และ 5.69±0.80 คะแนน ตามล าดับ 
 จากผลการทดสอบทางด้านเคมี และจุลชีววิทยาของต้มส้มหอยแครงแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทั้งสองแบบ
มีความปลอดภัยในการบริโภคตลอดการเก็บรักษา 48 สัปดาห์ แต่ผลทางประสาทสัมผัสที่กล่าวแล้วข้างต้น พบ
ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านรสชาติและการยอมรับรวมของตัวอย่าง TF ต่ ากว่า TP ในสัปดาห์ที่ 32 เนื่องจาก
ตัวอย่างมีรสชาติเปรี้ยวลดลง แต่หลังจากการเก็บ 48 สัปดาห์ คะแนนการยอมรับยังอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งสอง
ตัวอย่าง  
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ภาพที่ 13  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของต้มส้มหอยแครงแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ระหว่าง

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2 องศาเซลเซียส 
TP: ถ้วยโพลีโพรพิลีน  
TF: ถ้วยพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย 
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 2.2 หอยแครงทอดกรอบ  
 หอยแครงทอดกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่ท าจากวัสดุที่ป้องกันการซึมผ่านของ
น้ าและอากาศ เช่น โลหะ แก้ว พลาสติกหลายชนิดเชื่อมประสานกัน เพ่ือให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของ
น้ าและอากาศ และควรป้องกันแสงได้ด้วย เนื่องจากของทอดกรอบใช้น้ ามันในการทอด ท าให้เกิดความหืนได้
ง่ายเมื่อโดนแสงและอากาศ จากปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนและแสง (rancidity) จะท าให้เกิดสารเปอร์ออกไซด์ 
และสารสีน้ าตาล ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการบริโภค รวมทั้งการป้องกันความชื้นหรือไอน้ า ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์
คงความกรอบได้นานขึ้น ในการทดลองนี้จึงเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ คือ บรรจุภัณฑ์กระป๋อง
อะลูมิเนียมขนาด 209x113 แบบฝาดึง (easy open) เพ่ือให้สะดวกเวลาบริโภคและขนาดบรรจุเพียง 15 กรัม 
เพราะอาหารประเภทนี้จะเป็นอาหารประเภทกินเล่น (snack food) มีราคาแพง เนื่องจากเทคนิคการผลิต
ค่อนข้างยุ่งยากและเป็นของแห้ง นอกจากนั้นการบรรจุในถุงพลาสติกหลายชั้นที่ประกอบด้วยฟิล์ม 3 ชนิด คือ 
โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เคลือบไออะลูมิเนียม (MPET) เพ่ือป้องกันแสงส่อง
ทะลุสู่ภายในถุงและ โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ าเชิงเส้น (linear low density polyethylene, LLDPE)  
 หอยแครงทอดกรอบที่ได้มีคุณภาพทางเคมีดังนี้ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น และ โซเดียมคลอไรด์ร้อย
ละ 48.83±0.16 19.62±0.48 6.74±0.05 6.25±0.07 และ 5.37±0.11 ตามล าดับ หอยแครงทอดกรอบ 
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสูง การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไขมัน
ภายในตัวผลิตภัณฑ์เอง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณลักษณะด้านความกรอบ กลิ่น และรสชาติ ส่วนคุณภาพที่เป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญคือ ความกรอบที่อาจลดลงจากการดูดความชื้นในบรรยากาศ ดังนั้นจึงเลือกบรรจุภัณฑ์ใน
กระป๋องอะลูมิเนียมแบบ easy open (C) ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ปิดผนึกปกติ 
(MT) และแบบเติมไนโตรเจน (MTN) (ภาพที่ 14) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เมื่อเริ่มการเก็บ
รักษาตัวอย่างมีค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) 0.37±0.02 ค่าเปอร์ออกไซด์ (PV) 30.45±0.16 meq.peroxide/kg. 
และค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค (TBA) 0.88±0.01 mg.malonaldehyde/kg. ระหว่างการเก็บรักษา ค่า aw ของ
หอยแครงทอดกรอบบรรจุแบบ C MT และ MTN เพ่ิมขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการเก็บรักษาเท่ากับ 
0.47±0.01 0.43±0.01 และ 0.42±0.01 ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงค่า aw ของหอยแครงทอดกรอบ C มีค่า
ไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 24 แตกต่างจาก MT และ MTN ที่มีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ 
จนกระทั่งสัปดาห์ที่ 24 ส่วนค่าความชื้นของทุกตัวอย่างมีค่าเพ่ิมขึ้นตามเวลาการเก็บรักษา แต่หอยแครงทอด
กรอบ C มีการเปลี่ยนแปลงความชื้นน้อยมากและน้อยกว่า MT และ MTN เนื่องจากไอน้ าและออกซิเจนไม่
สามารถซึมผ่านกระป๋องโลหะได้ ต่างจากถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ที่ใช้ทดลองที่มี
ค่าอัตราการซึมผ่านของไอน้ าไม่น้อยกว่า 0.91 g/m2d และอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนของถุงพลาสติก
หลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ไม่น้อยกว่า 1.065 cm3/m2d (ข้อมูลจากบริษัท FAFA company 
limited) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า PV และ TBA ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ในกระป๋องอลูมิเนียม 
(C) มีค่าต่ ากว่าในถุงพลาสติกหลายชั้น (MT) แต่การเติมก๊าซไนโตรเจนแทนที่อากาศในถุงพลาสติกหลายชั้น 
(MTN) ช่วยลดปฏิกิริยาการเติมออกซิเจน ท าให้การเพ่ิมขึ้นของ PV และ TBA ของผลิตภัณฑ์ MTN ต่ ากว่า
ตัวอย่าง C และ MT แตค่่า PV ของหอยแครงทอดกรอบทั้ง 3 แบบการบรรจุ C MT และ MTN มีค่าสูงที่สุดใน
สัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 59.63±0.21 84.50±0.32 และ 41.02±0.04 meq.peroxide/kg ตามล าดับ ส่วนค่า TBA 
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ของหอยแครงทอดกรอบ C MT และ MTN สูงสุดในสัปดาห์ที่ 12 เท่ากับ 6.53±0.01 6.87±0.02 และ 
5.45±0.03 mg.malonaldehyde/kg ตามล าดับ 
 
 

  
หอยแครงทอดกรอบ กระป๋องอะลูมิเนียมแบบ easy open 

  
ถุงพลาสติกหลายชั้น 

(PET12/MPET12/LLDPE55)  
ปิดผนึกปกติ 

ถุงพลาสติกหลายชั้น 
(PET12/MPET12/LLDPE55)  

ปิดผนึกแบบเติมไนโตรเจน 
 
ภาพที่ 14  หอยแครงทอดกรอบในบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด   
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ภาพที่ 15  ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ความชื้น PV และ TBA ของหอยแครงทอดกรอบในบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด 

ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) 
C: กระป๋องอะลูมิเนียม   
MT: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55)  
MIN: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) เติมก๊าซไนโตรเจนก่อนปิดผนึก 
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 ผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พบว่า หอยแครงทอดกรอบก่อนการบรรจุพบจุลินทรีย์ทั้งหมด 
1.2x102 CFU/g โคลิฟอร์มและ E.coli น้อยกว่า 3 MPN/g พบ S.aureus น้อยกว่า 3 MPN/g ยีสต์และรา 
น้อยกว่า 10 CFU/g ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค Salmonella spp. ตลอดระยะการเก็บรักษา 24 สัปดาห์ 
ตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 แบบ มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 104 CFU/g และตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ยีสต์และราน้อยกว่า 10 CFU/g ที่ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2553 ที่ระบุให้ อาหารที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้ง อบหรือทอด มีค่า E. coli น้อยกว่า 3 MPN/g S.aureus 
น้อยกว่า 10 MPN/g ไม่พบ Salmonella spp. (กระทรวงสาธารณสุข, 2553)  
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของหอยแครงทอดกรอบ (ภาพที่ 16) พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนน
การยอมรับหอยแครงทอดกรอบก่อนการเก็บรักษาในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการ
ยอมรับรวมเท่ากับ 7.75±0.46 7.88±0.35 7.38±0.52 7.88±0.35 7.63±0.74 และ 7.88±0.35 คะแนน 
ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับดี คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏและการยอมรับรวมของหอยแครงทอด
กรอบทุกบรรจุภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ตลอด 24 สัปดาห์ ด้านกลิ่นหอยแครงทอดกรอบ C MT และ MTN ได้
คะแนนการยอมรับลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังจากเก็บรักษา 20 สัปดาห์ เท่ากับ 
6.43±1.18 5.56±0.09 และ 6.38±0.92 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งพบว่าคะแนนการยอมรับด้านกลิ่นของ
หอยแครงทอดกรอบบรรจุด้วยถุงลามิเนตไม่เติมไนโตรเจนมีคะแนนต่ าที่สุด ด้านรสชาติหอยแครงทอดกรอบทั้ง 
3 แบบ มีรสหวานตามธรรมชาติลดลง คะแนนการยอมรับจึงลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน
สัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 6.94±0.42 6.94±0.18 และ 7.00±0.46 คะแนน ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อ
สัมผัสของหอยแครงทอดกรอบมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่าด้านอ่ืนๆคือ เนื้อสัมผัสที่เหนียวขึ้นท าให้
คะแนนการยอมรับด้านนี้ลดลงระหว่างการเก็บรักษา โดยที่หอยแครงทอดกรอบ MT มีคะแนนต่ ากว่า MTN 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยได้ 6.25±0.71 คะแนน ในสัปดาห์ที่ 12 หลังจากนั้นคะแนนการ
ยอมรับด้านเนื้อสัมผัสก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนสัปดาห์ที่ 24 ได้ต่ าสุดเท่ากับ 4.00±0.76 คะแนน เนื่องจากไอ
น้ าและออกซิเจนสามารถซึมผ่านชั้นถุงพลาสติกหลายชั้น ซึ่งสอดคล้องกับค่าความแข็ง (hardness) ที่ตรวจวัด
จากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส พบว่า ตัวอย่าง C มีค่าความแข็งค่อนข้างคงท่ี (3,640.28-4,267.25 g) แต่ตัวอย่าง MT 
และ MTN มีค่าความแข็งเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ที่ 24 เท่ากับ 6,706.90 g และ 3,985.15 g ตามล าดับ ส่วนผลการ
ทดสอบพ้ืนที่ใต้กราฟของความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดและเวลาที่ท าให้ตัวอย่างเปลี่ยนรูป แสดงถึงค่าการดูดซับ
พลังงาน (energy absorbtion) หรือบ่งบอกถึงค่าความเหนียว (toughness) ของตัวอย่าง ซึ่งเริ่มต้นหอยแครง
ทอดกรอบมีค่าความเหนียวอยู่ที่ 5599.67±197.27 g.s เมื่อเก็บรักษานานขึ้น ตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพเนื่องมาจากความชื้นท าให้หอยแครงทอดกรอบยุบตัวในระหว่างการทดสอบ ค่าความเหนียวของ
หอยแครงทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้นทั้ง 3 ตัวอย่าง อัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าความเนียวของ
ตัวอย่าง C มีค่าน้อยที่สุด รองลงมาเป็น MTN และ MT จนในสัปดาห์ที่ 24 ตัวอย่าง C มีค่าความเหนียว อยู่ที่ 
10,878.56±534.00 g.s รองลงมาเป็น MTN และ MT อยู่ที่ 11,440.70±1,664.85 g.s และ 
13,222.54±1481.87 g.s ตามล าดับ (ภาพที่ 17b) แสดงให้เห็นว่า หอยแครงทอดกรอบที่บรรจุด้วยกระป๋อง
คงความกรอบได้ดีกว่าการบรรจุด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) 
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 ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า คุณสมบัติการซึมผ่านของออกซิเจนและไอน้ าของบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อ
การเสื่อมเสียสภาพทางด้านเนื้อสัมผัสและกลิ่นของหอยแครงทอดกรอบ ดังนั้น การบรรจุด้วยกระป๋อง
อะลูมิเนียม (C) จึงรักษาคุณภาพของหอยแครงทอดกรอบได้ตลอดการทดลอง การบรรจุด้วยถุงพลาสติกหลาย
ชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) (MT) สามารถเก็บรักษาได้เพียง 20 สัปดาห์ เมื่อมีการปรับสภาวะภายใน
ด้วยการเติมก๊าซไนโตรเจน (MTN) เป็นการลดปริมาณออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์คือตัวอย่าง MTN ก็ช่วยให้ 
ผู้ทดสอบให้การยอมรับตลอด 24 สัปดาห์ แต่ความกรอบน้อยกว่าการบรรจุด้วยกระป๋องอะลูมิเนียม 
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ภาพที่ 16  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของหอยแครงทอดกรอบในบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิดระหว่างการ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) 
C: กระป๋องอะลูมิเนียม 
MT: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55)  
MTN: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) เติมก๊าซไนโตรเจนก่อนปิดผนึก 
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ภาพที่ 17  ค่าความต้านทานแรงกด (a) และ พ้ืนที่ใต้กราฟ (b) ของหอยแครงทอดกรอบในบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส)  
C: กระป๋องอะลูมิเนียม  
MT: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MCPP12/LLDPE55)  
MTN: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MCPP12/LLDPE55) เติมก๊าซไนโตรเจนก่อนปิดผนึก 
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 2.4 คุกกี้หอยแครง 
 ผลิตภัณฑ์คุกกี้หอยแครง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารขบเคี้ยว (snack food) เป็นของแห้ง
ต้องมีความกรอบ ภาชนะบรรจุที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เช่นเดียวกับหอยแครงทอดกรอบ แต่ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ต่างกัน จึงเลือกใช้ถุงบรรจุที่ท าจากวัสดุเป็นพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ซึ่งช่วย
ป้องกันการซึมผ่านของอากาศและไอน้ าได้ดี นอกจากนี้ชั้นพลาสติกพ่นด้วยไอโลหะ (MPET) อยู่ระหว่าง
พลาสติกชั้นนอกและชั้นใน ช่วยป้องกันแสงส่องทะลุไปยังผลิตภัณฑ์ในถุงได้ และใช้เทคนิคการบรรจุต่างกันโดย
ปิดผนึกแบบบรรยากาศปกติกับวิธีการพ่นก๊าซไนโตรเจนที่เป็นก๊าซเฉื่อยแทนที่อากาศ (ภาพที่ 18) คุกกี้
หอยแครงประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 7.17±0.08 ไขมันร้อยละ 39.38±0.51 เถ้าร้อยละ 1.73±0.14 ความชื้น
ร้อยละ 4.06±0.11 TBA 1.85±0.05 mg.malonaldehyde/kg TVB 0.28±0.00 mg/100 g เกลือร้อยละ 
1.38±0.26 ไฟเบอร์ร้อยละ 2.21±0.03 aw 0.43±0.01 และพีเอช 6.7±0.03 จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
ที่มีไขมันสูง บรรจุและเก็บรักษาในถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) (BA) และแบบเติมก๊าซ
ไนโตรเจน (BN) เพ่ือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมัน ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์
ทั้ง 2 แบบ มีค่า aw ไม่เกิน 0.53 ความชื้นค่อนข้างคงที่อยู่ระหว่าง 3.45-4.87 ค่า TBA เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 
1.85±0.05 mg.malonaldehyde/kg และเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 1.22-3.46 mg.malonaldehyde/kg และ 1.43-3.55 
mg.malonaldehyde/kg ตามล าดับ ตลอดการเก็บรักษา (ภาพท่ี 19) 
  



30 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
storage time (week)

BA BN

m
oi

st
ur

e 
(%

)

   
คุกกี้หอยแครง ถุงพลาสติกหลายชั้น 

(PET12/MPET12/LLDPE55)  
ปิดผนึกแบบปกติ 

ถุงพลาสติกหลายชั้น 
(PET12/MPET12/LLDPE55) 
 เติมไนโตรเจนก่อนปิดผนึก 

 
ภาพที่ 18  คุกกี้หอยแครงในถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ปิดผนึกแบบปกติและเติม

ไนโตรเจนก่อนปิดผนึก  
 

 
 
ภาพที ่19  ค่าความชื้น และ TBA ของคุกกี้หอยแครงบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด ระหว่างการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส)  
BA:  ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ปิดผนึกแบบปกติ 
BN:  ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) เติมก๊าซไนโตรเจนก่อนปิดผนึก 
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 คุกกี้หอยแครง BA และ BN พบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 104 CFU/g โคลิฟอร์ม อีโคไล และ  
S. aureus น้อยกว่า 3 MPN/g ยีสต์และรา น้อยกว่า 10 CFU/g ไม่พบ Salmonella spp และ V. chorelae 
ตลอดการทดลอง 40 สัปดาห์ แสดงว่า คุณภาพของคุกกี้หอยแครงแบบ BA และ BN มีความปลอดภัยส าหรับ
การบริโภค โดยมีคุณภาพด้านจุลชีววิทยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 
ประเภท อาหารพร้อมบริโภค ชนิดอาหารปรุงสุกท่ัวไป (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
 ส าหรับผลการทดลองด้านประสาทสัมผัส ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อ
สัมผัสอยู่ในระดับเกือบดี เท่ากับ 7.88±0.74 8.10±0.53 7.65±0.46 7.88±0.52 และ 7.99±0.50 คะแนน 
ตามล าดับ เมื่อเก็บรักษานานขึ้น สีของคุกกี้คล้ าขึ้น ผู้ทดสอบรับรู้ถึงกลิ่นหืน และการเปลี่ยนแปลงของรสชาติ
จนในสัปดาห์ที่ 40 ผู้ทดสอบไม่ยอมรับตัวอย่าง BA และ BN ทั้งด้านสี (2.93±0.52 และ 3.38±0.35 คะแนน 
ตามล าดับ) กลิ่น (3.60±0.00 และ 3.83±0.35 คะแนน) และรสชาติ (2.93±0.52 และ 3.83±0.35 คะแนน) 
(ภาพที่ 20) 
 จากผลการทดสอบพบว่าคุกกี้หอยแครงบรรจุด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) 
ด้วยอากาศปกติ (BA) มีคุณภาพด้านเคมีและจุลชีววิทยาไม่แตกต่างจากการเติมไนโตรเจนก่อนปิดผนึก (BN) 
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 40 สัปดาห์ การเติมไนโตรเจนช่วยรักษาการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น และรสชาติ ของ
คุกกี้หอยแครง ท าให้ตัวอย่าง BN มีคะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบสูงกว่า BA ตลอดการเก็บรักษา แต่ผู้
ทดสอบไม่ยอมรับสี กลิ่น และรสชาติของทั้งสองตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 40 นอกจากนี้การบรรจุแบบเติม
ไนโตรเจนยังช่วยลดความเสียหายทางกายภาพจากการขนส่งได้อีกด้วย 
  



32 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
ภาพที ่20  คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของคุกกี้หอยแครงในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส)  
BA: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MCPP12/LLDPE25) ปิดผนึกแบบปกติ  
BN: ถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MCPP12/LLDPE25) เติมไนโตรเจน  
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สรุปผลการทดลอง 
 

 1. การเตรียมเนื้อหอยแครงเพ่ือการแปรรูปโดยการล้างทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การแช่ในเครื่องล้างหอยแครง 
แช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 และแช่ในน้ าเกลือร้อยละ 3 ผสมพริกแห้งร้อยละ 0.02 แล้วน าหอยแครงไปลวกและ
แกะเนื้อ พบว่า ทั้ง 3 วิธีสามารถลดโคลนและทรายจากเนื้อหอยแครงได้และเนื้อหอยแครงยังคงมีสีส้มออกแดง
และมีกลิ่นคาวหอยแครงตามธรรมชาติ โดยการแช่ด้วยน้ าเกลือร้อยละ 3 เป็นวิธีที่สะดวกท่ีสุด  

 
 2. การทดลองบรรจุหอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็น 4 แบบ ได้แก่ 1) ถุงไนลอน/พีอีแล้วปิดผนึก 2) ถุง
ไนลอน/พีอีแล้วปิดผนึกแบบสุญญากาศ 3) กล่องโพลีโพรพิลีน และ 4) กล่องพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส พบว่าบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 แบบ สามารถเก็บรักษาหอยแครงลวกทั้งเปลือก
แช่เย็นได้นาน 8 สัปดาห์ การบรรจุด้วยถุงไนลอน/พีอีทั้งแบบปรับและไม่ปรับสภาวะเป็นสุญญากาศท าให้สีของ
เนื้อหอยแครงลวกซีดลง กลิ่นคาวหอยตามธรรมชาติลดลง และเนื้อสัมผัสเหนียวกว่าการบรรจุด้วยกล่อง  
โพลีโพรพิลีน และกล่องพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย 

 
 3. ผลิตภัณฑ์ต้มส้มหอยแครงแช่แข็งบรรจุด้วยถ้วยโพลิโพรพิลีนและถ้วยพลาสติกย่อยสลายได้ง่าย 
เก็บรักษาอุณหภูมิ -18±2 องศาเซลเซียส พบว่า คุณภาพด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และการ
ยอมรับรวม ของต้มส้มหอยแครงบรรจุทั้ง 2 แบบ ไม่แตกต่างกันและผู้ทดสอบให้การยอมรับตลอดการเก็บ
รักษา 48 สัปดาห์ นอกจากนี้คุณภาพด้านจุลชีววิทยาอยู่ในเกณฑ์ก าหนด ส าหรับอาหารแช่เยือกแข็ง ตลอด
การทดลอง  

 
 4. ผลิตภัณฑ์หอยแครงทอดกรอบบรรจุในกระป๋องอะลูมิเนียมแบบ easy open สามารถรักษาความ
กรอบได้ดีกว่าการบรรจุด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) แต่การเติมก๊าซไนโตรเจนใน
ถุงพลาสติกหลายชั้น ช่วยชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพด้านกลิ่นและเนื้อสัมผัสของหอยแครงทอดกรอบได้ดีกว่า
การบรรจุแบบใช้อากาศปกติ หอยแครงทอดกรอบบรรจุด้วยกระป๋องอะลูมิเนียมแบบ easy open และการ
บรรจุด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) แล้วเติมไนโตรเจน ได้รับการยอมรับตลอดการ
เก็บรักษา 24 สัปดาห์ แต่หอยแครงทอดกรอบที่บรรจุด้วยพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) 
แบบอากาศปกติ เป็นที่ยอมรับเพียง 20 สัปดาห์ เพราะผู้บริโภคไม่ยอมรับหอยแครงทอดกรอบด้านเนื้อสัมผัส 

 
 5. ผลิตภัณฑ์คุกกี้หอยแครงที่บรรจุด้วยถุงพลาสติกหลายชั้น (PET12/MPET12/LLDPE55) ปิดผนึก
แบบปกติ (BA) และการเติมก๊าซไนโตรเจน (BN) พบว่า ตัวอย่างทั้งสองได้รับการยอมรับเพียง 36 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบเพราะมีการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น และรสชาติ 
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ค้าขอบคุณ 
 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาว วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์น้ า นางสาวอรวรรณ คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง ที่ให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการด าเนินการ
ทดลองและจัดท ารายงาน คุณศิโรตม์ นุกูลธรรม บริษัทโอนเนอร์ฟูดส์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ใช้เครื่องทอดและสลัดน้ ามันด้วยระบบสุญญากาศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง ที่มีส่วนร่วมท าให้งานวิจัยเสร็จลุล่วงด้วยดี 
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ภาคผนวก 1 
 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสหอยแครงลวกทั้งเปลือกแช่เย็น 
 
ชื่อผู้ทดสอบ............................................................. 
วันที่ทดสอบ............................................................. 
 

ตัวอย่าง ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส 
      

      

      

      

      

      

 
ข้อคิดเห็น ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในการทดสอบ 

ลักษณะท่ีตรวจพบ เกณฑ์ก้าหนด ระดับการตัดสินใจ 

ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อหอยแครงเต่ง ไม่ลีบเล็ก  
ชุ่มน้ า ไม่มีดินโคลน ลักษณะและปริมาณ
การบรรจุเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์  

9 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
8 คะแนน หมายถึง ดี 
7 คะแนน หมายถึง ดีพอใช้ 
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี 
5 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
4 คะแนน หมายถึง เริ่มไม่ยอมรับ 
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 
2 คะแนน หมายถึง แย่ 
1 คะแนน หมายถึง แย่มาก 

สี มีสีสดเป็นประกายตามธรรมชาติของ
หอยแครง 

กลิ่น มีกลิ่นของหอยแครงตามธรรมชาติ ไม่มี
กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 

รส มีรสหวานตามธรรมชาติของเนื้อหอยแครง 

เนื้อสัมผัส เนื้อแน่น ฉ่ า ไม่เหนียวกระด้าง 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสต้มส้มหอยแครงแช่แข็ง 
 
ชื่อผู้ทดสอบ............................................................. 
วันที่ทดสอบ......................................................... 
 
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้ 

ลักษณะท่ีตรวจพบ 
รหัสตัวอย่าง 

     
ลักษณะปรากฏ      

สี      

กลิ่น      

รสชาติ      

เนื้อสัมผัส      

 
ข้อคิดเห็น ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในการทดสอบ 

ลักษณะท่ีตรวจพบ เกณฑ์ก้าหนด ระดับการตัดสินใจ 

ลักษณะปรากฏ ส่วนผสม (เนื้อหอยแครง ขิง ต้นหอม) มี
ลักษณะตามธรรมชาติ ปริมาณเหมาะสม
กับน้ าต้มส้มและขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

9 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
8 คะแนน หมายถึง ดี 
7 คะแนน หมายถึง ดีพอใช้ 
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี 
5 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
4 คะแนน หมายถึง เริ่มไม่ยอมรับ 
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 
2 คะแนน หมายถึง แย่ 
1 คะแนน หมายถึง แย่มาก 

สี สีของส่วนผสมทั้งหมดไม่คล้ าหรือด า
เกินไป ต้นหอมและขิงมีสีตามธรรมชาติ 

กลิ่น มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของต้มส้ม ไม่มี
กลิ่นคาวของหอยแครง 

รส ต้องมีรสอร่อยกลมกล่อม 

เนื้อสัมผัส เนื้อแน่น ไม่แข็งกระด้างหรือนิ่ม 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสหอยแครงทอดกรอบ 
ชื่อผู้ทดสอบ............................................................. 
วันที่ทดสอบ............................................................. 
 
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้ 

ลักษณะท่ีตรวจพบ 
รหัสตัวอย่าง 

     
ลักษณะปรากฏ      

สี      

กลิ่น      

รสชาติ      

เนื้อสัมผัส      

 
ข้อคิดเห็น ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในการทดสอบ 

ลักษณะท่ีตรวจพบ เกณฑ์ก้าหนด ระดับการตัดสินใจ 

ลักษณะปรากฏ ลักษณะเป็นตัวหอยแครง ไม่แตกหัก ไม่จับ
ตัวเป็นก้อน 

9 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
8 คะแนน หมายถึง ดี 
7 คะแนน หมายถึง ดีพอใช้ 
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี 
5 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
4 คะแนน หมายถึง เริ่มไม่ยอมรับ 
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 
2 คะแนน หมายถึง แย่ 
1 คะแนน หมายถึง แย่มาก 
 

สี มีสีที่ดีตามธรรมชาติของหอยแครงที่น ามา
เป็นวัตถุดิบและสม่ าเสมอ ไม่มีสีผิด
ธรรมชาติ 

กลิ่น ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของหอยแครง
และเครื่องปรุงที่ใช้ ปราศจากกลิ่นหืนที่ไม่
พึงประสงค์ เช่นกลิ่นอับ กลิ่นสาบ กลิ่นหืน 

รส ต้องมีรสอร่อยกลมกล่อม 

เนื้อสัมผัส กรอบ ไม่แข็งกระด้างหรือนิ่ม 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสคุกกี้หอยแครง 
 

ชื่อผู้ทดสอบ…………………………………… 
วันที่…………………………………………….. 

ลักษณะท่ีตรวจพบ 
รหัสตัวอย่าง 

     
ลักษณะปรากฏ      

สี      

กลิ่น      

รสชาติ      

เนื้อสัมผัส      

 
ข้อคิดเห็น .................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในการทดสอบ 

  

ลักษณะท่ีตรวจพบ เกณฑ์ก้าหนด ระดับการตัดสินใจ 

ลักษณะปรากฏ มีลักษณะเป็นชิ้น รูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน มี
ส่วนผสมกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ มีสีเหลือง
น้ าตาลสม่ าเสมอ ไม่ไหม้หรือด าคล้ า ปริมาณ
บรรจุเหมาะสมกับขนาดของบรรจุภัณฑ์ 

9 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
8 คะแนน หมายถึง ดี 
7 คะแนน หมายถึง ดีพอใช้ 
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี 
5 คะแนน หมายถึง พอใช้ 
4 คะแนน หมายถึง เริ่มไม่ยอมรับ 
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 
2 คะแนน หมายถึง แย่ 
1 คะแนน หมายถึง แย่มาก 

สี สีของส่วนผสมทั้งหมดไม่คล้ าหรือด าเกินไป  
กลิ่น มีกลิ่นหอมของคุกก้ีที่อบได้ที่ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่

ใช้ท ารวมทั้งกลิ่นหอยแครง ปราศจากกลิ่นที่ไม่
พึงประสงค์ เช่น  
กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นไหม้ 

รส มีรสชาติอร่อย หวานมันกลมกล่อม 

เนื้อสัมผัส 
กรอบ และนุ่มเล็กน้อย สามารถหักได้ด้วยมือ 
เมื่อกัดด้วยฟันจะแตกเป็นชิ้นเล็ก สามารถละลาย
ได้ง่ายเมื่อเคี้ยวแต่ไม่เป็นผงแป้งกระจายในปาก 
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ภาคผนวกที่ 2 
 
ตารางภาคผนวกที ่1  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของหอยแครงลวกท้ังเปลือกแช่เย็นระหว่างการเก็บ

รักษา 

Code 
Storage time (week) 

0 2 4 6 8 
Appearance NA 7.75±0.53aA 7.13±0.35abB 6.69±0.88bcB 6.63±0.92bcA 6.25±0.89cB 
 NV 7.75±0.53aA 7.19±0.37aB 6.56±0.73bB 6.63±1.41bA 6.88±0.64bAB 
 NP 7.75±0.53aA 7.63±0.58aAB 7.69±0.53aA 7.75±0.71aA 7.13±0.64aA 
 NF 7.75±0.53aA 7.75±0.53aB 7.69±0.53aA 7.63±1.09aA 7.25±0.46aA 
Colour NA 7.29±0.53aA 7.00±0.53aA 6.88±0.83aA 6.81±0.80aA 5.63±0.52bB 
 NV 7.29±0.53aA 7.13±0.35aA 6.75±0.89aA 6.88±0.83aA 5.25±0.46bB 
 NP 7.29±0.53aA 7.19±0.58aA 7.44±0.73aA 7.06±0.90aA 6.81±0.53aA 
 NF 7.29±0.53aA 7.19±0.53aA 7.31±0.70aA 7.19±1.00aA 6.69±0.59aA 
Odour NA 7.50±0.53aA 7.38±0.52aA 7.06±0.68abA 6.44±0.82bA 5.63±0.52cB 
 NV 7.50±0.53aA 7.50±0.59aA 6.88±0.64aA 6.88±0.88aA 5.75±0.46bB 
 NP 7.50±0.53aA 7.50±0.53aA 7.38±0.79aA 7.12±0.64aA 7.13±0.68aA 
 NF 7.50±0.53aA 7.75±0.53aA 7.25±0.76aA 7.06±0.56aA 7.19±0.63aA 
Taste NA 7.75±0.53aA 7.31±0.46aAB 6.88±0.83aA 5.81±1.65bB 5.50±0.53bB 
 NV 7.75±0.53aA 7.13±0.52abB 6.56±0.73bA 6.63±1.16bAB 5.63±0.52cB 
 NP 7.75±0.53aA 7.75±0.38aA 7.25±0.71aA 6.94±0.98aAB 7.19±0.53bA 
 NF 7.75±0.53aA 7.75±0.53aA 7.06±0.78aA 7.25±0.65aA 7.13±0.64aA 
Texture NA 7.75±0.53aA 7.13±0.23abB 6.88±0.83bA 6.50±0.89bA 5.25±0.46cC 
 NV 7.75±0.53aA 7.06±0.18abB 6.50±0.76bA 6.38±1.48bcA 5.63±0.52cC 
 NP 7.75±0.53aA 7.69±0.46aA 7.31±0.70aA 7.13±0.95aA 7.13±0.64aA 
 NF 7.75±0.53aA 7.75±0.53aA 7.13±0.83aA 7.25±0.65aA 6.44±0.62bB 

Acceptability NA 7.75±0.53aA 7.63±0.23abB 6.81±0.65bcA 6.38±1.16cA 5.13±0.35dB 
 NV 7.75±0.53aA 7.00±0.46abB 6.63±0.69bA 6.69±1.13bA 5.38±0.74cB 
 NP 7.75±0.53aA 7.75±0.38aA 7.31±0.53abA 7.13±0.79abA 6.81±0.53bA 
 NF 7.75±0.53aA 7.75±0.53aA 7.19±0.75aA 7.38±0.69aA 7.13±0.83aA 

abcd Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
AB Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
NA: ready to eat chilled boiled blood cockle in air nylon/PE bag 
NV: ready to eat chilled boiled blood cockle in vacuum nylon/PE bag 
NP: ready to eat chilled boiled blood cockle in air polypropylene box 
NF: ready to eat chilled boiled blood cockle in air biodegradable box 
  



42 

ตารางภาคผนวกที ่2  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของต้มส้มหอยแครงแช่แข็งระหว่างการเก็บรักษา  

abcdefg Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
AB Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
TP: frozen blood cockle soup with ginger in polypropyleln bowl 
TF: frozen blood cockle soup with ginger in biodegradable bowl 
  
  

Code 
Storage time (week) 

0 4 8 12 16 
Appearance TP 8.13±0.23aA 7.63±0.52abA 7.38±0.52bA 7.50±0.53bA 7.56±0.50bA 
 TF 8.13±0.23aA 7.75±0.46abx 7.38±0.52bcdA 7.25±1.00bcdA 7.50±0.46bcA 

Colour TP 8.44±0.50aA 7.50±0.53bcA 7.38±0.52bcA 7.25±0.65bcA 7.69±0.70bA 
 TF 8.44±0.50aA 7.69±0.46bcA 7.38±0.52bcdA 7.38±0.52bcdA 7.81±0.37bA 

Odour TP 8.00±0.00aA 7.88±0.35abA 7.38±0.52cdA 7.63±0.52abcA 7.50±0.53abcdA 
 TF 8.00±0.00aA 7.88±0.35aA 7.50±0.53abcA 7.50±0.71abcA 7.56±0.50abA 

Taste TP 8.31±0.46aA 7.19±0.65cdA 7.56±0.50bcA 7.81±0.65abA 7.19±0.53cdB 
 TF 8.31±0.46aA 7.38±0.74bcA 7.19±0.26bcA 7.00±0.85abcdA 7.75±0.38bA 

Texture TP 8.25±0.38aA 7.63±0.52bA 7.50±0.53bcA 7.44±0.50bcA 7.44±0.50bcA 
 TF 8.25±0.38aA 7.50±0.53bA 7.44±0.50bcA 7.31±0.46bcdA 7.25±0.71bcdA 

Acceptability TP 8.25±0.38aA 7.94±0.42abA 7.56±0.56bcdA 7.69±0.53abcA 7.38±0.58bcdA 
 TF 8.25±0.38aA 7.81±0.53abA 7.31±0.26bcA 7.50±0.46bcA 7.75±0.38abcA 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) 

abcdefg Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
AB Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
TP: , frozen blood cockle soup with ginger in polypropyleln bowl 
TF: frozen blood cockle soup with ginger in biodegradable bowl 
  

Sensory 
evaluation 

Storage time (week) 
20 24 28 32 

Appearance TP 7.38±0.44bA 7.13±0.35bcA 7.38±0.44bA 7.37±0.52bA 
 TF 7.13±0.35bcdeA 7.31±0.46bcdA 7.00±0.46cdefA 6.75±0.65defgB 

Colour TP 7.25±0.38bcA 7.13±0.35bcA 7.50±0.46bcA 7.19±0.65bcA 
 TF 7.19±0.38cdA 7.31±0.46bcdA 7.25±0.46bcdA 7.13±0.35cdA 

Odour TP 7.38±0.52cdA 7.25±0.38cdA 7.56±0.50abcdA 7.19±0.65cdA 
 TF 7.19±0.88bcdA 7.25±0.46bcdA 7.13±0.52bcd 7.13±0.35bcdA 

Taste TP 7.31±0.70bcdA 7.38±0.44bcdA 7.50±0.46bcdA 7.38±0.44bcdA 
 TF 6.94±0.42abcdA 7.13±0.23bcdA 7.06±0.32abcdB 6.56±0.62efgB 

Texture TP 7.19±0.26bcdA 7.38±0.52bcA 7.63±0.44bA 6.68±0.59dA 
 TF 7.19±0.37bcdeA 7.38±0.52bcA 7.06±0.73bcdeA 6.62±0.52deA 

Acceptability TP 7.50±0.46bcdA 7.44±0.56bcdA 7.44±0.56bcdA 7.19±0.65cdA 
 TF 7.19±0.26bcdA 7.56±0.56bcA 7.12±0.35cdA 6.12±0.99fgB 
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ตารางภาคผนวกที ่2 (ต่อ) 

abcdefgh Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
AB Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
TP: frozen blood cockle soup with ginger in polypropyleln bowl 
TF: frozen blood cockle soup with ginger in biodegradable bowl 

Sensory 
evaluation 

Storage time (week) 
36 40 44 48 

Appearance TP 6.69±0.80cA 7.00±0.53bcA 7.31±0.65bA 6.63±0.69cA 
 TF 6.56±0.50efgA 6.38±0.74fgB 6.88±0.69defgA 6.13±0.76gA 

Colour TP 7.00±0.53cdA 7.13±0.35bcA 7.13±0.23bcA 6.50±0.71dA 
 TF 6.38±0.74eA 7.06±0.18dA 7.00±0.46dA 6.31±1.03eA 

Odour TP 7.06±1.18dA 7.13±0.35cdA 7.25±0.46cdA 6.50±0.76eA 
 TF 6.94±0.42cdA 6.69±0.46dA 7.06±0.42bcdA 6.13±0.58eA 

Taste TP 7.13±0.44cdA 6.94±0.42dA 7.31±0.37bcdA 6.31±0.65eA 
 TF 6.62±0.52defgA 6.31±0.46gB 6.50±0.53fgB 6.13±0.76hB 

Texture TP 6.88±0.83cdA 6.88±0.35cdA 6.69±0.80dA 5.88±0.83eA 
 TF 6.75±0.46cdeA 6.50±0.76eA 6.50±0.65eA 5.75±1.04fA 

Acceptability TP 7.06±0.50cdA 7.00±0.26dA 7.13±0.58cdA 6.06±1.08eA 
 TF 6.43±0.86fB 6.56±0.50efA 6.63±0.58defB 5.69±0.80gB 
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ตารางภาคผนวกที่ 3  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของหอยแครงทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา  

Samples 
Storage time (week) 

0 4 8 12 16 20 24 
Appearance       

C 7.75±0.46aA 7.94±0.56abA 7.25±0.71bcA 7.25±0.46bcA 7.00±0.53cA 7.06±0.56cA 6.94±0.78cA 
MT 7.75±0.46abA 7.88±0.64aA 7.13±0.64bcA 7.38±0.74bcA 7.06±0.18bcA 7.13±0.64bcA 6.69±0.80cA 

MTN 7.75±0.46aA 7.06±1.43abA 7.25±0.71abA 7.13±0.35abA 7.13±0.64abA 7.19±0.70abA 6.50±0.76cA 
Colour        

C 7.88±0.35aA 7.88±0.64aA 6.75±0.46bB 7.37±0.52aA 6.00±0.53cA 6.19±0.37cAB 6.38±0.69bcA 
MT 7.88±0.35aA 7.88±0.64aA 7.38±0.52aA 7.25±0.71aA 5.75±0.71bA 5.63±0.74bB 5.94±0.94bA 

MTN 7.88±0.35aA 7.56±0.62abA 7.25±0.46abAB 7.12±0.35bA 6.13±0.99cA 6.44±0.62cA 6.38±0.92cA 
Odour        

C 7.38±0.52aA 7.25±1.04abA 6.88±0.99abA 7.40±0.52aA 6.75±0.46abA 7.44±0.42aA 6.43±1.18bA 
MT 7.38±0.52aA 7.50±0.53aA 6.94±1.08aA 7.37±0.69aA 7.06±0.18aA 6.88±0.35aB 5.56±0.90bA 

MTN 7.38±0.52abA 7.31±1.03abA 7.13±1.36abA 7.43±0.50aA 6.94±0.68abA 7.31±0.65abAB 6.38±0.92bA 
Taste        

C 7.88±0.35abA 8.00±0.53aA 6.94±0.42bA 7.29±0.49bA 7.00±0.76bA 7.13±0.64bA 6.69±0.96bA 
MT 7.88±0.35aA 7.81±0.65aA 6.94±0.18abA 7.31±0.70bcA 6.94±0.42bcA 6.63±0.74bcA 6.38±1.06cA 

MTN 7.88±0.35abA 7.75±0.53aA 7.00±0.46bA 7.29±0.49abA 6.88±0.58bcA 6.94±0.68bA 6.25±1.04cA 
Texture        

C 7.63±0.74aA 7.63±0.35aA 6.69±0.46cdA 7.13±0.35bcA 6.75±0.46cdA 6.00±0.76eA 6.25±0.46deA 
MT 7.63±0.74aA 7.25±0.46aA 6.38±0.52bA 6.25±0.71bB 5.13±0.83cB 4.75±0.46cdB 4.00±0.76dB 

MTN 7.63±0.74aA 7.62±0.44aA 6.81±0.92cdA 7.12±0.35bcA 7.13±0.58bcA 6.25±0.71dA 6.19±0.84dA 
Acceptability       

C 7.88±0.35aA 7.67±0.29abA 7.00±1.20bcA 7.63±0.35abA 6.94±0.62bcA 6.75±0.38cA 5.94±0.94dA 
MT 7.88±0.35aA 7.33±0.58abA 6.56±1.18bcA 7.25±0.46abA 6.13±0.64cB 6.94±0.68bA 6.50±0.93bcA 

MTN 7.88±0.35aA 7.67±0.58abA 7.00±0.76bcA 7.25±0.65abcA 7.00±0.46bcA 7.38±0.69abcA 6.69±0.92cA 
abcde Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
AB Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
C: vacuum-fried blood cockle in can 
MT: vacuum-fried blood cockle in air multilayer bag 
MTN: vacuum-fried blood cockle in nitrogen multilayer bag 
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ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของคุกกี้หอยแครงระหว่างการเก็บรักษา  

abcdef Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
A column are not significantly different (P<0.05) 
BA: blood cockle cookies in air multilayer bag 
BN: blood cockle cookies in nitrogen multilayer bag  

Sensory 
evaluation 

Storage time (week)  
0 4 8 12 16 20 

Appearance      
BA 7.88±0.74aA 6.98±0.64bcA 7.43±0.42abA 6.86±0.67bcA 6.75±0.68bcA 6.86±0.67bcA 
BN 7.88±0.74aA 7.20±0.00abA 7.09±0.32abA 7.20±0.00ab 7.09±0.89abA 6.98±0.64abA 

Colour       
BA 8.10±0.53aA 7.42±1.15abA 7.20±0.96abcA 7.20±1.36abcA 6.30±0.96cdA 6.53±1.25bcdA 
BN 8.10±0.53aA 7.42±1.15abA 7.31±1.12abA 7.20±1.28abA 6.30±0.96bA 6.73±1.47bA 

Odour       
BA 7.65±0.46aA 6.75±0.68abA 6.64±0.67abcA 6.30±0.96bcA 5.96±0.67bcdA 6.19±0.75bcdA 
BN 7.65±0.46aA 7.20±0.00abA 6.86±0.67bcA 6.41±0.75bcA 6.75±0.83bcA 6.63±0.82bcA 

Taste       
BA 7.88±0.52aA 7.20±0.00abA 6.98±0.42bcA 6.30±0.68cdB 5.96±0.83dA 6.19±1.01cdA 
BN 7.88±0.52aA 7.09±0.32bA 6.86±0.67bA 6.86±0.67bA 6.68±0.82bA 6.63±0.83bA 

Texture       
BA 7.99±0.50aA 7.09±0.58abA 7.09±1.01abA 6.75±0.83bcA 6.41±1.31bcA 6.19±0.75bcA 
BN 7.99±0.50aA 7.09±0.32abA 7.20±0.96abA 7.09±0.32abA 6.41±0.01bcA 6.75±0.68bcA 
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ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)  

abcdef Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
AB Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
BA: blood cockle cookies in air multilayer bag 
BN: blood cockle cookies in nitrogen multilayer bag 

 
 

Sensory 
evaluation 

Storage time (week) 
24 28 32 36 40 

Appearance      
BA 6.64±0.82bcA 6.64±0.82bc 6.41±0.89cA 6.63±0.82bcA 6.62±1.04cA 
BN 6.30±0.96bA 6.75±0.68b 6.75±1.27bA 6.97±0.64bA 6.79±1.13bA 

Colour      
BA 6.19±0.89cdA 6.19±0.89cd 5.85±0.68deA 4.95±0.83eA 2.93±0.52fA 
BN 6.30±0.96bA 7.20±0.48abA 6.53±0.35bA 5.17±0.64cA 3.38±0.35dA 

Odour      
BA 5.85±1.18cdeA 5.40±0.48deB 5.06±1.17eA 3.93±0.67fA 3.60±0.00fA 
BN 6.63±0.367bcA 6.30±0.83cA 5.29±1.01dA 4.05±0.08eA 3.83±0.35eA 

Taste      
BA 6.08±0.64dA 5.92±0.66dA 5.06±0.67eA 4.05±1.27fA 2.93±0.52gB 
BN 6.53±0.80bA 6.41±0.75bA 5.28±1.01cA 4.83±0.82gA 3.83±0.35dA 

Texture      
BA 6.08±0.80bcA 5.85±0.96cdA 5.06±0.95deA 4.61±1.12efA 3.83±1.15fA 
BN 5.96±0.67cdA 6.30±0.83bcA 5.28±0.75deA 4.95±0.48eA 4.05±0.60fA 


