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บทคัดย่อ 
 
 ทดลองท าฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาโดยแปรชนิดและปริมาณของสารพลาสติไซเซอร์ที่
ใช้ผสมทั้งหมด 13 สูตร ได้แก่ กลีเซอรอล (G50) กรดโอเลอิก (O50) พอลิเอทิลีนไกลคอล (PE50) กลีเซอรอลผสม
กรดโอเลอิก (G25O25) กลีเซอรอลผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล (G25PE25) กลีเซอรอลผสมกรดสเตียริก 
(G25S25) กลีเซอรอลผสมกรดปาล์มิติก (G25PA25) กรดโอเลอิกผสมกรดสเตียริก (O25S25) กรดโอเลอิก
ผสมกรดปาล์มิติก (O25PA25) กรดโอเลอิกผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล (O25PE25) พอลิเอทิลีนไกลคอลผสม
กรดสเตียริก (PE25S25) พอลิเอทิลีนไกลคอลผสมกรดปาล์มิติก (PE25PA25) และกรดสเตียริกผสมกรด 
ปาล์มิติก (S25PA25) ในอัตราส่วนโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา:พลาสติไซเซอร์เท่ากับ 1:1 โดยน้ าหนัก โดย
ถ้าใช้พลาสติไซเซอร์ 2 ชนิดผสมกันจะผสมกันในอัตราส่วน 1:1 ผลการทดลองพบว่า ฟิล์ม O50 มีความ
ต้านทานแรงดึงสูงที่สุดเท่ากับ 34.30±3.68 เมกกะปาสคาล และฟิล์ม G50 มีความต้านทานแรงดึงต่ าที่สุด
เท่ากับ 2.15±0.41 เมกกะปาสคาล ส่วนร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดสูงที่สุด พบในฟิล์ม G25O25 และ 
O25PE25 เท่ากับ 42.57±8.96 และ 37.07±12.66 ตามล าดับ ในด้านการซึมผ่านได้ของไอน้ า ฟิล์ม O50 และ
ฟิล์ม O25PA25 มีการซึมผ่านได้ของไอน้ าต่ าที่สุด เท่ากับ 0.35±0.05 x10-12 และ 0.61±0.09 x10-12 กรัม 
เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล นอกจากนั้น ฟิล์ม O50 มีคุณสมบัติการซึมผ่านของออกซิเจนต่ าที่สุด
เท่ากับ 138.84±10.87 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล ด้านการยับยั้งเชื้อ พบว่า ฟิล์มทุก
ตัวอย่างไม่สามารถยับยั้งเชื้อ E.coli ได้ แต่ฟิล์ม O25PA25 เท่านั้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S.aureus เมื่อน าฟิล์ม 
O25 และ O25PE25 มาทดลองเก็บรักษาปลากะตักทอดกรอบโดยเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิโพรพิลีน  (PP) 
และตัวอย่างควบคุม พบว่า ปลากะตักทอดกรอบที่ปิดด้วยฟิล์ม O50 ไม่พบค่าเปอร์ออกไซด์ตลอด 12 สัปดาห์ 
ซึ่งดีกว่าทุกตัวอย่าง แต่ปริมาณ TBA ไม่แตกต่างกัน ส่วนค่าความกรอบ ปลากะตักทอดกรอบที่ปิดด้วยฟิล์ม 
O50 O25PE25 และ PP มีความกรอบมากกว่าตัวอย่างควบคุม (P<0.05) 

 
ค้าส้าคัญ: โปรตีนจากเนื้อปลาที่ละลายน้ า พลาสติไซเซอร์ ฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ 
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Abstract 
 

 Protein base film made from fish water soluble proteins (FWSP) with addition of 
various plasticizers were carried out. Thirteen FWSP-plasticizer mixtures as; glycerol (G50), 
oleic acid (O50), polyethylene glycol (PE50), glycerol+oleic acid (G25O25), glycerol+polyethylene 
glycol (G25PE25), glycerol+steric acid (G25S25), glycerol+palmitic acid (G25PA25); oleic 
acid+steric acid (O25S25); oleic acid+palmitic acid (O25PA25); oleic acid+polyethylene glycol 
(O25PE25); polyethylene glycol+steric acid (PE25S25) polyethylene glycol+palmitic acid 
(PE25PA25) steric acid+palmitic acid (S25PA25) were used for casting film. It was found that 
the O50-film provided the highest tensile strength of 34.30±3.68 MPa while the G50-film was 
the lowest as 2.15±0.41 MPa. As for the elongation at break, G25O25 and O25PE25-films 
showed the highest value as 42.57±8.96% and 37.071±2.66%, respectively. O50 and 
O25PA25-films showed the worst water permeability as 0.35±0.05x10-12 and 0.61±0.09x10-12 
g.m/m2.s.Pa. respectively. Moreover, O50 presented the poor oxygen permeability as 
138.84±10.87 g.m/m2.day.KPa. In case of antimicrobial properties; all films cannot inhibit E. 
coli increasing but only O25PE25-film resisted S.aureus growth. Thereafter, O50 and O25PE25 
films were applicated for storage of fried anchovy compared with polypropylene (PP) film 
and control. The results showed that fried anchovy sealing with O50 cannot detect peroxide 
value throughout 12 weeks which better than the other three but TBA value were not 
different. In addition, the crispiness of fried anchovy in O50 O25PA25 and PP were better 
than control sample (P<0.05). 
 
Key words: Fish water soluble protein, plasticizers, biodegradable film 
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ค้าน้า 
 
 ประเทศไทยผลิตเนื้อปลาซูริมิส่งออกในปริมาณมากทุกปี โดยในปี 2556 มีปริมาณการส่งออก
ประมาณ 23,685 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,203 ล้านบาท ในปี 2557 ส่งออกมากกว่า 22,953 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 2,338 ล้านบาท และในปี 2558 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 12,357 
ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,299 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนเดียวกัน (กระทรวงพาณิชย์ , 
2558) ตลาดที่ส าคัญได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อิตาลี่ มาเลเซีย และจีน ประเทศไทยมีโรงงานแปรรูป
เนื้อปลาซูริมิแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ซูริมิ ทั้งหมด 126 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 150,000 ตันต่อปี (ส านักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) โดยในขั้นตอนการผลิตซูริมินั้น เนื้อปลาที่บดแล้วจะถูกล้างด้วยน้ าเย็น แยกเอา
โปรตีนที่ละลายน้ าได้ออกมา ท าให้เนื้อสัมผัสของซูริมิมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีสีและกลิ่นดีขึ้น ดังนั้นในน้ าทิ้ง
จะประกอบไปด้วยโปรตีนที่ละลายน้ าได้ซึ่งเรียกว่า ซาร์โคพลาสมิคปริมาณมาก จากนั้นโปรตีนเหล่านี้จะถูก
ตกตะกอนออกมาและท าให้แห้ง ส่งขายเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ในราคาต่ า 
 โปรตีนที่ละลายน้ าได้ของเนื้อปลา (Fish water soluble protein, FWSP) ประกอบด้วยกรด 
อะมิโนที่มีข้ัวและมีประจุ ได้แก่ กรดกลูตามิก กรดไลซีน กรดแอสปาติก และกรดอะมิโนที่ไม่มีขั้ว ได้แก่ ลิวซีน 
เป็นส่วนใหญ่ (Shiku et al., 2003; Gercía and Sobral, 2005) การเรียงตัวต่อกันของกรดอะมิโน ท าให้
โปรตีนมีสมบัติเป็นพอลิเมอร์ เมื่อน ามาผลิตเป็นฟิล์ม สายโซ่พอลิเมอร์เหล่านี้จะจัดเรียงตัวในเนื้อฟิล์มขณะแห้ง 
ท าให้ฟิล์มฐานโปรตีนมีความแข็งแรง และมีสมบัติบางประการที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของกรดอะมิโน 
ฟิล์มโปรตีนที่ ละลายน้ า ได้ของเนื้อปลาดั งกล่ าวมีค่ าการซึมผ่ านของไอน้ าอยู่ ในช่วง 8.21-10.32  
กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล (Tanaka et al., 2001a, b; Bourtoom et al., 2006) ซึ่งต่ า
กว่าฟิล์มประเภทอ่ืน เช่น ฟิล์มจากข้าว (69.12-79.48 ×103 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล) 
และฟิล์มจากโปรตีนเคซีน (34.56-38.88 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล) (Iwata et al., 
2000) นอกจากนี้ฟิล์มฐานโปรตีนยังมีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาส าหรับใช้กับอาหารได้ดี เนื่องจากมีผิวเรียบ มี
ความยืดหยุ่น สมบัติการละลายต่ า สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน (Denavi et al., 2009) มีความสามารถ
ในการเคลือบผิว สามารถลดการซึมผ่านของไอน้ า ออกซิเจน ไอระเหยและ น้ ามันได้ดี และฟิล์มบางชนิดยังมี
ความสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้อีกด้วย (Rhim et al., 2006; Duan and Zhang, 2013) แม้ว่า
ฟิล์มดังกล่าวจะมีข้อดีในด้านการซึมผ่านของไอน้ าต่ า แต่ก็มีข้อด้อยในด้านสมบัติทางกล ฟิล์มที่ได้มีความแข็ง
เปราะ ต้องอาศัยพลาสติไซเซอร์เพ่ือท าให้ฟิล์มเกิดความนุ่มตัว เพ่ิมความสามารถในการยืดออก (อรอุษา, 
2546; Cuq et al., 1997; Gächter and Müller, 1984) พลาสติไซเซอร์แต่ละชนิดก็ส่งผลต่อสมบัติของฟิล์ม
ที่ต่างกัน (Bourtoom et al., 2006; Denavi et al, 2009; Iwata et al., 2000; Chinabhark et al., 2007; 
Tanaka et al., 2001a, b) การเลือกใช้พลาสติไซเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ ต้องเลือกพลาสติไซเซอร์ที่มีสภาพขั้ว
หรือพารามิเตอร์การละลายใกล้เคียงกับพอลิเมอร์  ส่วนผสมสามารถเข้ากันได้สม่ าเสมอ ไม่แยกชั้น และเมื่อ
ฟิล์มแห้งต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน กลีเซอรอลมักถูกใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ในการขึ้นรูปฟิล์มจากธรรมชาติ
เนื่องจากมีราคาถูก และผสมเป็นเนื้อเดียวกันง่ายกับสารละลายโปรตีน กลีเซอรอลเป็นน้ าตาลของแอลกอฮอล์ การ
เติมกลีเซอรอลร้อยละ 50 ท าให้ฟิล์มนิ่มและยืดตัวมาก ฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาแดงมีค่าต้านทาน
แรงดึงต่ าระหว่าง 3.0-5.5 เมกกะปาสคาล และมีร้อยละของการยืดตัวเมื่อขาดอยู่ที่ร้อยละ 40-70 (Bourtoom 
et al, 2006; Tanaka et al., 2001a) การซึมผ่านได้ของไอน้ าเท่ากับ 10.32 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร 
วัน กิโลปาสคาล (1.19x10-7 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล) (Tanaka et al., 2001a) เมื่อใช้กลีเซอรอล
กับฟิล์มละลายน้ าของเนื้อปลาซูริมิจากปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus) ท าให้ค่าต้านทานแรงดึง
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ลดลงเช่นกัน และมีการซึมผ่านได้ของไอน้ าต่ ากว่าฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาแดง (Chinabhark et 
al., 2007) ส่วนการเติมกรดไขมันมีข้อดีตรงที่ท าให้ฟิล์มมีสภาพการซึมผ่านได้ของไอน้ าลดลง เช่น การเติม
กรดสเตียริกท าให้ฟิล์มมีการซึมผ่านได้ของไอน้ าของฟิล์มเจลาตินต่ ากว่าการใช้กรดโอเลอิก เพราะกรดสเตียริก
มีค่าการละลายน้ าต่ ากว่า (Limpisophon et al., 2010) แต่ท าให้สมบัติทางกลของฟิล์มเสียไป ฟิล์มมีความ
เปราะมากขึ้น ความยืดหยุ่นลดลง เพราะกรดสเตียริกเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง จากข้อดีของพลาสติไซเซอร์
ทั้งสองชนิด งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการใช้พลาสติไซเซอร์ผสมระหว่าง กลีเซอรอล กรดโอเลอิก พอลิเอทิลีนไกล
คอล กรดสเตียริก และกรดปาล์มิติกต่อสมบัติทางกลและการซึมผ่านได้ของไอน้ าและออกซิเจนของฟิล์มโปรตีน
ที่ละลายน้ าได้ของเนื้อปลาที่ได้จากกระบวนการผลิตซูริมิ นอกจากนี้ยังได้ทดสอบการใช้ประโยชน์จากฟิล์มที่
เตรียมได้ โดยเลือกฟิล์มที่มีสมบัติเหมาะสมไปใช้กับการเก็บรักษาปลากะตัก ทอดกรอบ แล้วติดตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีอีกด้วย 
  

วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาผลของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของพลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่ผลิตจากโปรตีน
ที่ละลายน้ าไดข้องเนื้อปลา 

 
วิธีด้าเนินการ 

 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 
 1.1  วัตถุดิบ  

- โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา (Fish water soluble protein, FWSP) จากน้ าล้างเนื้อ
ปลาบดในกระบวนการผลิตซูริมิ โรงงานแปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักซ์ จ.สมุทรสาคร 

- ปลากะตักทอดกรอบจากกลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 1.2  สารเคมี  

- กลีเซอรอล ยี่ห้อ univar  
 - กรดโอเลอิก ยี่ห้อ Panreac  

- พอลิเอทิลีนไกลคอล ยี่ห้อ Fluka  
- กรดสเตียริก ยี่ห้อ Panreac  
- กรดปาล์มิติก ยี่ห้อ Aldrich  

 1.3  อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติของฟิล์ม 
- แม่พิมพ์ซิลิโคน ขนาด 70x70x5 มิลลิเมตร  
- ถ้วยอลูมิเนียมวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ า  
- เครื่องวัดความหนา ยี่ห้อ Mitutoyo รุ่น ID-C112BS  
- เครื่องวัดเนื้อสัมผัส บริษัท จาร์พาร์ เท็คเซ็นเตอร์ รุ่น TA XT 2i  
- เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน ยี่ห้อ Nios รุ่น 8500 oxygen permeable 

analysis nois analysis 
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 1.4  อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของปลากะตักทอดกรอบ  

- เตาหลุมให้ความร้อน ยี่ห้อ Wizard รุ่น SAF 500  
- เครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Hitachi รุ่น U-9000 
- เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น LC-10-AD 
 
2.  ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
 2.1  การเตรียมผงโปรตีนบดแห้งจากน้ าล้างปลาที่ได้จากกระบวนการผลิตซูริมิ 
 ปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างน้ าล้างเนื้อปลาบดจากกระบวนการผลิตซูริมิ ให้มีค่าความเป็น
กรดด่างที ่5 ด้วยกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1 N แล้วน าไปแยกตะกอนด้วยเครื่องฟิลเตอร์เพลสแบบแผ่นและกรอบ 
(Plate and frame filter) ท าแห้งด้วยเครื่องท าแห้งแบบแช่แข็ง (freeze dryer) ที่อุณหภูมิ -50±2 องศาเซลเซียส จากนั้น
น ามาบดด้วยเครื่องบดละเอียด เก็บในถุงโพลิพรอพิลีนที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส  
 2.2  การข้ึนรูปฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาของกระบวนการผลิตซูริมิ 
 ชั่งผงโปรตีนบดแห้งที่ได้จากข้อ 2.1 จ านวน 3±0.5 กรัม ผสมให้เข้ากันกับน้ า 100 มิลลิลิตร 
ด้วยเครื่องปั่นผสม (homoginezer) เป็นเวลา 1 นาที เติมพลาสติไซเซอร์ จ านวน 13 สูตร โดยมีสัดส่วน ตาม
ตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  อัตราส่วนโดยน้ าหนักของโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาและพลาสติไซเซอร์ที่ใช้ในการทดลอง 

สัญลักษณ ์ อัตราส่วน โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : พลาสติไซเซอร์ 1 : พลาสติไซเซอร์ 2 
G50 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กลีเซอรอล 1:1:0 
O50 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กรดโอเลอิก 1:1:0 
PE50  โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : พอลิเอทิลีนไกลคอล 1:1:0 
G25O25  โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กลีเซอรอล : กรดโอเลอิก 2:1:1 
G25PE25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กลีเซอรอล : พอลิเอทิลีนไกลคอล 2:1:1 
G25S25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กลีเซอรอล : กรดสเตียริก 2:1:1 
G25PA25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กลีเซอรอล : กรดปาล์มิติก 2:1:1 
O25S25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กรดโอเลอิก : กรดสเตียริก 2:1:1 
O25PA25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กรดโอเลอิก : กรดปาล์มิติก 2:1:1 
O25PE25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กรดโอเลอิก : พอลิเอทิลีนไกลคอล 2:1:1 
PE25S25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : พอลิเอทิลีนไกลคอล : กรดสเตียริก 2:1:1 
PE25PA25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : พอลิเอทิลีนไกลคอล : กรดปาล์มิติก 2:1:1 
S25PA25 โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : กรดสเตียริก : กรดปาล์มิติก 2:1:1 
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 จากนั้นน าสารละลายที่ไดม้าปรับค่าความเป็นกรดด่างที่ 10 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความ
เข้มเข้น 1 N คนอย่างเร็วด้วยเครื่องกวนสาร เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปให้ความร้อนด้วยอ่างน้ าควบคุม
อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 70±5 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยตะแกรงไนลอน ขนาด 
0.150 มิลลิเมตร (mesh no. 100) ก่อนน าไปขึ้นรูปฟิล์มโดย เทสารละลายโปรตีน 8 มิลลิลิตร ลงแม่พิมพ์
ซิลิโคน ขนาด 70x70x5 มิลลิเมตร ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง นาน 24 ชั่วโมง น าแผ่นฟิล์มที่ได้เก็บในตู้ควบคุม
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 มากกกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนน าไปทดสอบ 
 2.3  การทดสอบสมบัติของฟิล์ม 
 2.3.1  ความหนาของฟิล์ม วัดความหนาบริเวณท่ีทดสอบด้วยเครื่องวัดความหนา ตัวอย่าง
ละ 5 จุด และหาค่าเฉลี่ย 
 2.3.2  ค่าความต้านทานแรงดึงและร้อยละของการยืดตัวเมื่อขาด ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน 
ASTM D882-12 (ASTM, 2012) โดยตัดตัวอย่างฟิล์มขนาด 20±0.5 มิลลิเมตรและยาว 50±0.5 มิลลิเมตร ใช้
หัวทดสอบแบบ tension ที่มีลักษณะเป็นหัวหนีบบนล่าง ตั้งระยะห่าง 30 มิลลิเมตร ดึงฟิล์มด้วยความเร็ว 0.5 
มิลลิเมตรต่อนาที โดยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (ภาพที่ 1) 

 

  

 
ภาพที ่1  เครื่องวัดเนื้อสัมผัส 
 
 2.3.3  การซึมผ่านได้ของไอน้ า ทดสอบด้วยวิธี cup method ตามมาตรฐาน ASTM 
E96/E96M-10 (ASTM, 2010b) โดยใส่เม็ดซิลิกา (อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105±2 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง) 
ประมาณ 30 มิลลิลิตร ในถ้วยอลูมิเนียมการทดสอบ (ภาพที่ 2) แล้ววางแผ่นฟิล์มและเทพาราฟินลงด้านข้าง
ถ้วย น าถ้วยทดสอบดังกล่าววางในเดซิเคเตอร์ที่บรรจุน้ ากลั่นไว้ด้านล่าง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักทุก 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ค านวณการซึมผ่านได้ของไอน้ า (กรัม เมตรต่อ
ตารางเมตร วินาที ปาสคาล) ตามสมการที่ 1 และ 2 

      (1) 
        
  P2 – P1  =  S (R1-R2)    (2) 

 
wvp  คือ การซึมผ่านได้ของไอน้ า (กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล) 
w คือ หนักของถ้วย (กรัม) 
x คือ ความหนาของฟิล์ม (มิลลิเมตร) 
A คือ พ้ืนที่ที่ไอน้ าซึมผ่าน (ตารางเมตร) 
t คือ เวลา (วินาทีหรือนาที) 

WVP   =       w  ∙ x  
             A ∙ t (P2 - P1) 
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P2-P1 คือ ความแตกต่างของความดันไอน้ าทั้งสองด้านของฟิล์มที่อุณหภูมิทดสอบ 
S คือ ค่าความดันไอน้ าอิ่มตัวยิ่งยวดที่ 30 องศาเซลเซียส 
R1 คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ ณ ด้านในถ้วยทดสอบ 
R2 คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ ณ ด้านนอกถ้วยทดสอบ 

 

  
 

ภาพที่ 2  การทดสอบการซึมผ่านได้ของไอน้ า 
 
 2.3.4  การซึมผ่านได้ของออกซิเจน ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3985-05 (ASTM, 
2010a) โดยตัดตัวอย่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 70x70 มิลลิเมตร วัดความหนาฟิล์มเฉลี่ยบริเวณที่ทดสอบ
ตามข้อ 2.3.1 วางบนกระดาษกาววงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร ซึ่งเจาะรูตรงกลางขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ทาสารกันรั่วและวางแผ่นอลูมิเนียมให้พอดีตรงกลางช่องวางแผ่นฟิล์มของ
เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน เปิดเครื่องและเปิดฝาครอบที่ใส่ฟิล์มออกเพ่ือทาสารกันรั่วลงตรงส่วน
ที่ต้องวางฟิล์ม จากนั้นวางแผ่นอะลูมิเนียม ให้พอดีตรงกลาง ปิดฝาครอบให้แน่น เปิดแก๊สและเริ่มทดสอบ ค่าที่
อ่านได้เป็นอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen transmission rate, OTR) (มิลลิลิตรต่อตารางมิลลิลิตร
ต่อวัน) ค านวณเป็นการซึมผ่านได้ของออกซิเจน (Oxygen permeability, OP) (กรัมต่อมิลลิเมตรต่อตาราง
เมตรต่อวันต่อมิลลิเมตรปรอท) ตามสมการที่ 3 
 
  OP = OTR ∙  X   (3) 
 
OP คือ การซึมผ่านได้ของออกซิเจน (กรัมต่อมิลลิเมตรต่อตารางเมตรต่อวันต่อมิลลิเมตรปรอท) 
OTR  คือ อัตราการซึมผ่านของออกซิเจน (มิลลิลิตรต่อตารางมิลลิลิตรต่อวัน) 
X  คือ ความหนาของฟิล์ม (มิลลิเมตร) 

 
 2.3.5  สมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ทดสอบโดยใช้เชื้อ Escherichia coli (E.coli) (แกรม
ลบ) และ Staphylococcus aureus TISTR 746 (S. aureus TISTR 746) (แกรมบวก)  
 เชื้อ E.coli ได้จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว แล้วน าไปแยกเชื้อโดยการ
เพาะเชื้อตัวอย่างใน Lauryl tryptose broth (LTB) ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง เลือก
หลอดที่เกิดแก๊ส ถ่ายตัวอย่าง 3 loop ลงใน EC broth บ่มในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 44.5±2 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ชั่วโมง ขีดเชื้อในหลอดที่เกิดแก๊สลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB agar บ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นท าให้บริสุทธิ์ก่อนใช้ โดยเขี่ยเชื้อที่เป็นโคโลนีเดี่ยว สีเขียวมันวาว ด้วย loop แล้วขีดลง
บน Eosin methylene blue agar (EMB) บ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งานจะ
เขี่ยโคโลนี E.coli บริสุทธิ์ ลงใน Nutrient agar (NA) น าไปบ่มท่ี 35±2 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง แล้วจึง

วางแผ่นฟิล์ม 
ช่องเติมพาราฟิน 

บรรจุซิลิกา 
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ใช้ loop เขี่ยเชื้อลงในสารละลาย normal saline (Nacl) ความเข้มข้น 0.85% ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว น ามา
เขย่าด้วยเครื่อง vortex แล้ววัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร ปรับความเข้มข้นสารละลายให้
มีค่าการดูดกลืนแสงช่วง 0.08-0.1 หรือมีความขุ่นเทียบเท่ากับมาตรฐานแมกซ์ฟาร์แลนด์ 0.5 (McFarland 
Standard No.0.5) (ภาคผนวกที่ 2) ซึ่งจะมีปริมาณแบคทีเรีย เท่ากับ 1-2 x108 CFU/ml จากนั้นน ามาเจือ
จางด้วย Muller hinton broth (MHB) ให้ได้ 106 CFU/ml spead plate เชื้อ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ วางแผ่นฟิล์มที่ตัดเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ส่วนฟิล์มตัวอย่าง
ควบคุมเติมสารละลายเตตระไซคลิน ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ก่อนท าให้แห้ง น าไปบ่มที่ 35±2 
องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 
 เชื้อสด S. aureus TISTR 746 จากคลังเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย spead plate เชื้อ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ วาง
แผ่นฟิล์มที่ตัดเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 มิลลิเมตร บนอาหารเลี้ยงเชื้อ น าไปบ่มที่ 35±2 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 
 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อทั้ง 2 ชนิด ด้วยการวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงใส (clear zone) รอบฟิล์ม ตามวิธีของ Pereda et al., (2011) โดย 1) เส้นผ่านศูนย์กลาง
น้อยกว่า 17 มิลลิเมตร เท่ากับไม่ยับยั้ง 2) เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 18-23 มิลลิเมตร เท่ากับ ยับยั้ง 3) เส้น
ผ่านศูนย์กลางระหว่าง 24-28 มิลลิเมตร เท่ากับ ยับยั้งมาก 4) เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 29 มิลลิเมตร 
เท่ากับ ยับยั้งอย่างมาก 
 2.4  การใช้ฟิล์มท่ีท าจากโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาเก็บรักษาปลากะตักทอดกรอบ 
 ชั่งน้ าหนักปลากะตักทอดกรอบ 120±5 กรัม ใส่ขวดแก้ว น าฟิล์มที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดจาก
ข้อ 2.2 และฟิล์มโพลิโพพิลีน (PP) น ามาปิดปากขวดและพันด้วยพาราฟินให้แน่น ส่วนตัวอย่างควบคุมไม่ต้อง
ใช้ฟิล์มปิดหน้า วางตัวอย่างทั้งหมดที่อุณหภูมิห้อง (30±5 องศาเซลเซียส) ตรวจคุณภาพปลากะตักทอดกรอบ
ระหว่างการเก็บรักษาโดยวิเคราะห์ค่าความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1995) ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ค่าเปอร์ออกไซด ์
(PV) ตามวิธีของ Pomeranz and Meloan (1994) ค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค (TBA) ตามวิธีของ Tarladgis et 
al. (1960) ทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส ทดสอบทางประสาทสัมผัส ทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 14 
สัปดาห์ 

 
 

ภาพที่ 3  การใช้ฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาเก็บรักษาปลากะตักทอดกรอบ 
 
 2.5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดอย่างสมบูรณ์ 
(completely randomized design, CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตาม
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) และ Paired T-test  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 
1.  การเตรียมโปรตีนที่ละลายน้้าของเนื้อปลาบดแห้ง 
 โปรตีนที่ละลายน้ าจากปลาที่ใช้ในการทดลอง น ามาจากน้ าล้างเนื้อปลาบด ของกระบวนการ
ผลิตซูริมิ ซึ่งใช้เนื้อปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus hexodon) เป็นวัตถุดิบ โดยปกติแล้วการผลิตซูริมิ เนื้อ
ปลาบดจะถูกล้างเอาเลือด เอนไซม์ ไขมัน หนังและสิ่งเจือปน รวมทั้งโปรตีนที่ละลายน้ าได้ออกมา ท าให้ซูริมิมี
ความเป็นเจลที่ดี และมีสีขาวขึ้น โปรตีนที่ถูกล้างออกนี้จะปนออกมากับน้ าล้างและถูกแยกออกจากน้ าทิ้ง แล้ว
น าไปขายเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ในราคาถูก  การทดลองได้น าน้ าล้างเนื้อปลาบด มาแยกตะกอนโปรตีนออก
โดยการปรับค่าความเป็นกรดด่างที่จุดไอโซอิเลคทริค (isoelectricpoint, pI) เพ่ือให้ประจุสุทธิของโปรตีนเป็น
ศูนย์ โมเลกุลของโปรตีนจึงเข้าใกล้กันและรวมตัวกันตกลงมาเป็นตะกอน จึงแยกตะกอนได้มากที่สุด ซึ่งการ
ทดลองเบื้องต้นพบว่าที่ค่าความเป็นกรดด่าง เท่ากับ 5 เป็นจุดไอโซอิเลคทริคของน้ าล้างเนื้อปลาบดในการ
ทดลองนี้ ปริมาณตะกอนที่แยกได้มีปริมาณร้อยละ 3.14 ของน้ าหนักน้ าล้าง ตะกอนเปียกที่ได้ น าไปท าแห้ง
แบบแช่แข็งที่อุณหภูมิ -50±2 องศาเซลเซียส เหลือผงโปรตีนที่ละลายน้ าจากปลา (FWSP) ร้อยละ 12.55 ของ
น้ าหนักตะกอนเปียก จากนั้นจึงน ามาท าฟิล์มต่อไป 
 
2.  การขึ้นรูปฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้้าของเนื้อปลา 
 เตรียมส่วนผสม FWSP กับพลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆส าหรับการทดลองขึ้นฟิล์ม ทั้งหมด 13 สูตร 
ดังในตารางที่ 1 ดังนี้ ใช้พลาสติไซเซอร์ 1 ชนิด จ านวน 3 สูตร ได้แก่ ฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอล (G50) กรดโอเลอิก 
(O50) และพอลิเอทิลีนไกลคอล (PE25) ฟิล์มที่ผสมพลาสติไซเซอร์ 2 ชนิด จ านวน 9 สูตร ได้แก่ ฟิล์มที่ใช้กลีเซ
อรอลผสมกรดโอเลอิก (G25O25) กลีเซอรอลผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล (G25PE25) กลีเซอรอลผสมกรดสเตียริก 
(G25S25) กลีเซอรอลผสมกรดปาล์มิติก (G25PA25) กรดโอเลอิกผสมกรดสเตียริก (O25S25) กรดโอเลอิก
ผสมกรดปาล์มิติก (O25PA25) กรดโอเลอิกผสมพอลิเอทิลีนไกลคอล (O25PE25) พอลิเอทิลีนไกลคอลผสม
กรดสเตียริก (PE25S25) พอลิเอทิลีนไกลคอลผสมกรดปาล์มิติก (PE25PA25) และกรดสเตียริกผสมกรดโอเล
อิก (O25S25)  
 จากการทดลอง พบว่า ส่วนผสมของ FWSP และพลาสติไซเซอร์ที่ไม่สามารถขึ้นรูปฟิล์มได้ 4 
สูตร (ภาพที่ 4) ได้แก่ ฟิล์ม PE50, G25PE25, PE25PA25 และฟิล์ม S25PA25 ส่วนใหญ่เป็นฟิล์มที่มีส่วนผสม
ของพอลิเอทิลีนไกลคอล (PE) ซึ่งเป็นพลาสติไซเซอร์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และมีจุดหลอมเหลวต่ า (mp= 4-8 
องศาเซลเซียส) เช่นเดียวกับฟิล์มที่มีส่วนผสมของพลาสติไซเซอร์กลีเซอรอลซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก และยังเป็น
ของเหลวที่อุณหภูมิห้องด้วย ส่งผลให้ฟิล์มที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ขาดง่าย ดึงลอกไม่ได้ จั บแล้วคล้ายมี
น้ ามันติดมือ เนื่องจากมีส่วนผสมของพลาสติไซเซอร์ที่เป็นของเหลวมากเกินไป แต่เมื่อผสมพอลิเอทิลีนไกลคอ
ลกับกรดไขมันที่เป็นของแข็ง (กรดปาล์มิติก; PE25PA25 และกรดสเตียริก; PE25S25) ฟิล์มที่ได้เปราะมาก 
แตกหักง่าย เนื่องจากกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 61-63 และ 67-70 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ เมื่อผสมพอลิเอทิลีนไกลคอลซึ่งมีจุดหลอมเหลวแตกต่างกันมาก ท าให้พลาสติไซเซอร์ทั้ง 2 ชนิดไม่
สามารถละลายเข้ากันได้ เมื่อฟิล์มแห้งจึงแยกชั้นกันเป็นสาเหตุของการแตกหักของฟิล์ม  ส่วนฟิล์ม S25PA25 
ซึ่งประกอบไปด้วยพลาสติไซเซอร์กรดสเตียริกและกรดปาล์มิติก ทั้งคู่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ท าให้
เมื่อฟิล์มแห้ง จึงเปราะและหักง่าย ไม่มีความยืดหยุ่น 
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 ส่วนฟิล์มที่สามารถขึ้นรูปได้ทั้งหมด 9 สูตร (ภาพที่ 5) ได้แก่ ฟิล์ม G50, O50, G25O25, 
G25S25, G25PA25, O25S25, O25PA25 O25PE25 และ PE25S25 ซึ่งลักษณะของเนื้อฟิล์มที่มีส่วนผสม
ของกลีเซอรอล (G50, G25O25, G25PA25, G25S25) และพอลิเอทิลีนไกลคอล (PE25S25) มีสีเหลืองใส บาง 
นิ่มและขาดง่าย แต่ฟิล์มที่มีส่วนผสมของกรดโอเลอิก (O50, O25S25, O25PA25 และ O25PE25) จะมีสี
เหลืองขุ่น เนื้อหนา และดึงออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายกว่า 
 
3.  สมบัติของฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้้าของเนื้อปลา 
 3.1  สมบัติทางกล 
 สมบัติทางกลของฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาที่ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆ มีผลต่อ
ค่าความต้านทานแรงดึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงในภาพที่ 6 และตาราง
ผนวกที่ 3 โดยพบว่า ฟิล์ม O50 มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงที่สุด เท่ากับ 34.30±3.68 เมกกะปาสคาล 
รองลงมาเป็นฟิล์ม O25PE25 O25PA25 O25S25 และ G25O25 มีค่าความต้านทานแรงดึง เท่ากับ 
17.61±3.49 เมกกะปาสคาล 17.29±4.02 15.18±2.05 และ 14.89±2.76 เมกกะปาสคาล ตามล าดับ 
เนื่องจากกรดโอเลอิกเป็นพอลิเมอร์ที่มีสายโมเลกุลยาว (ภาพที่ 7a) เมื่อน ามาเป็นพลาสติไซเซอร์จึงเข้าไป
แทรกตัวระหว่างสายโซ่โมเลกุลโปรตีนและเรียงตัวกัน ท าให้ฟิล์มมีความแข็งแรง ส่วนการใช้พลาสติไซเซอร์ 
กรดโอเลอิกและกลีเซอรอลที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องสามารถเข้ากันได้ดีกับตัวท าละลายที่เป็นน้ า ส่งผลให้
ฟิล์ม O25PE25 และ G25O25 มีความอ่อนตัว แต่ขาดง่ายกว่าฟิล์ม O50 ซึ่งเห็นได้จากค่าความต้านทานแรง
ดึงจึงต่ ากว่า นอกจากนั้นการใช้พลาสติไซเซอร์ 2 ชนิดที่เป็นจ าพวกไขมันด้วยกัน เช่นฟิล์ม O25PA25 และ 
O25S25 ท าให้พลาสติไซเซอร์ทั้งสองเข้ากันได้ดี ฟิล์มจึงแข็งแรงมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามฟิล์ม G25S25 
PE25S25 G25PA25 และฟิล์ม G50 มีค่าความต้านทานแรงดึงเพียง 3.83±0.58 3.32±0.52 2.93±1.12 และ 
2.15±0.41 เมกกะปาสคาล ตามล าดับ เพราะกลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก มีโครงสร้างเป็น
น้ าตาลของแอลกอฮอล์ (ภาพที่ 7b) ท าให้ฟิล์มมีความอ่อนตัวมาก จึงใช้แรงดึงน้อยกว่าฟิล์มอ่ืน แม้ว่ากลีเซอรอล
จะเกิดเป็นโครงร่างสามมิติกับโปรตีน (Hernandez-Izquierdo and Krochta, 2008) แต่ก็ไม่ท าให้ความ
แข็งแรงของฟิล์มสูงขึ้น นอกจากนี้ส่วนผสมของ FWSP และพลาสติไซเซอร์ที่ใช้มีจุดหลอมเหลวและโครงสร้าง
แตกต่างกันมาก เช่น ฟิล์มที่ผสมพอลิเอทิลีนไกลคอลกับกรดสเตียริก (PE25S25) และฟิล์มที่ใช้กลีเซอรอลผสม
กับกรดปาล์มิติก (G25PA25) ซึ่งกลีเซอรอลและพอลิเอทิลีนไกลคอลมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่าอุณหภูมิห้องมาก แต่
กรดสเตียริกและกรดปาล์มิติกมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ดังนั้นเมื่อฟิล์มแห้งพลาสติไซเซอร์ทั้งสอง
ชนิดจึงแยกชั้นกัน และเป็นของแข็งในเนื้อฟิล์ม (Limpisophon et al., 2010) ท าให้ฟิล์มมีความต้านทานแรง
ดึงต่ า ลักษณะของการขาดจะเกิดจากการแตกหักของชั้นไขมันในเนื้อฟิล์ม ไม่ใช่การอ่อนตัวจนขาดเหมือนฟิล์มที่
ใช้กลีเซอรอล (G50) เป็นพลาสติไซเซอร์ 
 นอกจากนี้ผลการทดสอบร้อยละการยืดตัวเมื่อขาด พบว่าฟิล์ม G25O25 และ ฟิล์ม 
O25PE25 มีค่าสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 42.57±8.96 และ 37.07±12.66 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าฟิล์มอีก 6 สูตร 
(ภาพท่ี 6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามตารางผนวกที่ 3 โดยที่ฟิล์ม G50 O50 G25S25 G25PA25 
O25S25 O25PA25 PE25S25 มีร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดอยู่ที่ 5.23±1.11 4.95±0.75 1.33±0.32 2.07±1.13 
1.93±0.75 และ 1.71±0.21 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดของฟิล์มสูงขึ้นเมื่อใช้พลาสติไซเซอร์ที่
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สามารถเข้ากันได้ดี เช่น พลาสติไซเซอร์มีสายโซ่ยาวและเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ฟิล์มโปรตีนละลายน้ าได้
ของเนื้อปลาที่ได้มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงกว่าฟิล์มจากไมโอไฟบิลของเนื้อปลา ฟิล์มโปรตีนถั่วเหลืองสกัด 
และฟิล์มโปรตีนหางนม (Tongnuanchan et al., 2011; Rhim et al., 2006; Osés et al., 2009)  
 จากผลการทดลองข้างต้นสรุปได้ว่า พลาสติไซเซอร์จะท าให้ฟิล์มนิ่มตัวและยืดออก เกิดการ
จัดเรียงตัวใหม่และเกิดช่องว่างภายในสายโซ่โปรตีน (Cuq et al., 1997) โครงสร้างและจุดหลอมเหลวของ 
พลาสติไซเซอร์ส่งผลส าคัญต่อค่าความต้านทานแรงดึงและร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดของฟิล์มโปรตีนที่ละลาย
น้ าของเนื้อปลา พลาสติไซเซอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูงท าให้ฟิล์มมีความแข็งแรงสูงขึ้น ทนต่อแรงดึงขาดได้มาก
ขึ้น ส่วนจุดหลอมเหลวของพลาสติไซเซอร์ส่งผลต่อความเข้ากันได้กับตัวท าละลายขณะผสมสารละลาย ถ้า  
พลาสติไซเซอร์มีจุดหลอมเหลวต่ ากว่าอุณหภูมิห้อง เมื่อฟิล์มแห้งพลาสติไซเซอร์จะอยู่ในสถานะของเหลว ฟิล์ม
ที่ได้จะมีความนิ่มตัวและยืดหยุ่น (อรอุษา, 2546; Cuq et al., 1997; Gächter and Müller, 1984) มากกว่า
การใช้พลาสติไซเซอร์ที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิห้อง เช่นเดียวกับฟิล์มเจลาตินจากปลาฉลามครีบน้ าเงิน 
(Prionace glauca) ผสมกรดโอเลอิกจะยืดตัวได้มากกว่าการเติมกรดสเตียริก (Limpisophon et al., 2010) 
นอกจากนีค้่าความต้านทานแรงดึงและร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดของฟิล์มฐานโปรตีนยังขึ้นอยู่กับ ค่าความเป็น
กรดด่าง อุณหภูมิในการเตรียมสารละลาย สภาวะการท าแห้งของฟิล์ม รวมไปถึงสภาวะในการการเก็บรักษา
ด้วย (Bourtoom et al., 2006; Denavi et al., 2009; Iwata et al., 2000; Chinabhark et al., 2007; 
Tanaka et al., 2001b)  
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ฟิล์ม สูตร ลักษณะฟิล์ม 

 

PE50 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
พอลิเอทิลีนไกลคอล 
1:1:0 

สีเหลืองเข้ม เหนียว แผ่นบาง  
ไม่สามารถลอกเป็นแผ่นได้  

 

G25PE25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กลีเซอรอล : พอลิเอทิลีนไกลคอล 
2:1:1 

สีเหลืองนวล ขุ่น เหนียวติดแม่พิมพ์  
ไม่สามารถลอกเป็นแผ่นได ้

 

PE25PA25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
พอลิเอทิลีนไกลคอล : กรดปาล์มิติก 
2:1:1 

สีเหลืองเข้ม ขุ่น เปราะหักง่าย  
ไม่สามารถลอกเป็นแผ่นได ้

 

S25PA25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : 
กรดสเตียริก : กรดปาล์มิติก 
2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ขุ่น เปราะหักง่าย  
ไม่สามารถลอกเป็นแผ่นได ้

 
ภาพที่ 4  ลักษณะของฟิล์มโปรตีนละลายน้ าของเนื้อปลาที่ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆที่ไม่สามารถข้ึนรูปได้ 
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ฟิล์ม สูตร ลักษณะฟิล์ม 

 

G50 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา : 
กลีเซอรอล 
1:1:0 

สีเหลืองเข้ม ใส สีสม่ าเสมอ เนื้อนิ่ม 
ยืด และบาง 

 

O50 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กรดโอเลอิก 
1:1:0 

สีเหลืองนวล ขุ่น สีสม่ าเสมอ เนื้อหนา 
ดึงลอกได้ง่าย ขาดยาก 

 

G25O25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กลีเซอรอล : กรดโอเลอิก 
2:1:1 

สีเหลืองเข้ม ขุ่น สีสม่ าเสมอ เนื้อหนา
นิ่ม ยืดมาก ดึงลอกได้ง่าย ขาดยาก 

 

G25S25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กลีเซอรอล : กรดสเตียริก 
2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ขุ่น สีสม่ าเสมอ  
เนื้อบาง นิ่ม ยืด ขาดง่าย 

 

G25PA25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กลีเซอรอล : กรดปาล์มิติก 
2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ขุ่น สีสม่ าเสมอ  
เนื้อบาง นิ่ม ยืด ขาดง่าย 

 

O25S25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กรดโอเลอิก : กรดสเตียริก 
2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ขุ่น สีสม่ าเสมอ  
เนื้อหนา ดึงลอกง่าย ขาดยาก 

 
ภาพที่ 5  ลักษณะของฟิล์มโปรตีนละลายน้ าของเนื้อปลาที่ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆที่สามารถข้ึนรูปได้  
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ฟิล์ม สูตร ลักษณะฟิล์ม 

 

O25PA25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กรดโอเลอิก : กรดปาล์มิติก 
2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ขุ่น สีสม่ าเสมอ  
เนื้อหนา ดึงลอกง่าย ขาดยาก 

 

O25PE25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
กรดโอเลอิก : พอลิเอทิลีนไกล
คอล2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ใส เนื้อหนา นิ่ม 
ยืด ดึงลอกง่าย  

 

PE25S25 
โปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา :  
พอลิเอทิลีนไกลคอล : กรดสเตีย
ริก2:1:1 

สีเหลืองอ่อน ใส เนื้อบาง แห้ง 
ดึงลอกยาก 

 
ภาพที่ 5  (ต่อ) ลักษณะของฟิล์มโปรตีนละลายน้ าของเนื้อปลาที่ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆที่สามารถข้ึนรูปได้  
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ภาพที่ 6  ค่าความต้านทานแรงดึงและร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดของฟิล์มโปรตีนปลาละลายน้ าได้เม่ือใช้ 
 พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆ (ใช้สัญลักษณ์ของฟิล์มตามที่ระบุในตารางที่ 1) 
abcd ความต้านทานแรงดึงที่มีอักษรก ากับต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
AB ร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดที่มีอักษรก ากับต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 
 
 
 
(a) 

 
 
 
(b) 

 
 
 
(c) 

 
ภาพที่ 7  โครงสร้างของ (a) กรดโอเลอิก (b) กลีเซอรอล และ (c) พอลิเอทิลีนไกลคอล 
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 3.2  สมบัติการซึมผ่านได้ของไอน้ า 
 ผลการทดลองการซึมผ่านได้ของไอน้ าของฟิล์มแสดงในภาพที่ 8 ฟิล์มที่ใช้กลีเซอรอลเป็นพ
ลาสติไซเซอร์มีสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ าสูงที่สุดเท่ากับ 1.42±0.11x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล 

เนื่องจากโครงสร้างของกลีเซอรอลมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่มากจึงสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ าได้ดี แต่ฟิล์ม
ตัวอย่างอ่ืนใช้พลาสติไซเซอร์จ าพวกไขมัน มีโครงสร้างที่ไม่มีขั้ว ท าให้ฟิล์มมีสมบัติไม่ชอบน้ ามากขึ้น ส่งผลต่อ
สภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ าของฟิล์มลดลง  ฟิล์ม O50 จึงมีสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ าต่ าที่สุด เท่ากับ 
0.35±0.05x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล และเมื่อเปรียบเทียบการใช้กรดไขมันต่างชนิดกัน พบว่า กรด
โอเลอิก ท าให้ฟิล์ม G25O25 มีสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ า (1.11±0.05x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล 
สูงกว่าฟิล์มที่ผสมกับกรดสเตียริก (G25S25) และกรดปาล์มมิติก (G25PA25) ซึ่งมีสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ าอยู่ที่ 
0.82±0.09x10-13 และ 0.77±0.04x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล ตามล าดับ เนื่องจากกรดโอเล
อิกมีจุดหลอมเหลว (mp= 13 องศาเซลเซียส) ต่ ากว่ากรดปาล์มิติก และกรดสเตียริก จึงมีสถานะเป็นของเหลวที่
อุณหภูมิห้อง ท าให้มีประสิทธิภาพในการละลายน้ าสูงกว่า ดังนั้นไอน้ าจึงแพร่ผ่านฟิล์มไปอีกด้านหนึ่งได้
มากกว่า (Limpisophon et al., 2010, Tanaka et al., 2001a) และการใช้โพลีเอทิลีนไกลคอล (PE50) ซึ่งมี
สถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ท าให้ ฟิล์ม O25PA25 มีสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ า (0.73±0.06x10-13 

กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล) สูงกว่าฟิล์ม PE25S25 (0.61±0.08x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร 
วินาที ปาสคาล) ด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียกับฟิล์มโปรตีนชนิดอ่ืน พบว่า ฟิล์มโปรตีนที่เตรียมได้มีสภาพการ
ซึมผ่านได้ของไอน้ าต่ ากว่าฟิล์มจากซูริมิปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus) (Chinabhark et al., 2007) 
และฟิล์มจากปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) (Tongnuanchan et al., 2011) นอกจากนี้ยังมีค่าต่ า
กว่าฟิล์มจากปลากระโทงแทงสีน้ าเงิน (Makaira mazara) ที่ใช้กลีเซอร์รอลเป็นพลาสติไซเซอร์ร้อยละ 50 
และเติมกรดโอเลอิกร้อยละ 20 (Tanaka et al., 2001a) แสดงในตารางผนวกที่ 2 นอกจากนี้ Tanaka et al. 
(2001a) ยังกล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ สภาพขั้วของโปรตีน
เอง โปรตีนปลาละลายน้ าได้ท่ีใช้ทดลอง ได้จากการตกตะกอนโปรตีนออกจากน้ าทิ้งในขั้นตอนการล้างเนื้อปลา
บดในอุตสาหกรรมผลิตซูริมิ ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีขั้วและมีประจุเป็นส่วนใหญ่ตามตารางที่ 2 ได้แก่ 
กรดอะมิโนอาร์จินีน ไลซีน กรดกลูตามิค และกรดแอสปาทิก ร้อยละ 22.38±2.05 7.56±1.47 7.45±1.95 และ 
4.29±1.06 ตามล าดับ และกรดอะมิโนที่ไม่มีขั้วคือ ลิวซีนและอะลานีน ร้อยละ 4.49±0.85 และ 3.19±0.73 
ตามล าดับ ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้มักพบในโปรตีนประเภทซาร์โคพลาสมิคโปรตีน (Gercía and Sobral, 2005)  
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ภาพที่ 8  การซึมผ่านได้ของไอน้ าของฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาที่ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆ  
 (ใช้สัญลักษณ์ของฟิล์มตามที่ระบุในตารางที่ 1) 
abcdefg การซึมผ่านได้ของไอน้ าที่มีอักษรก ากับต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางท่ี 2  ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนในโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา 

กรดอะมิโน ปริมาณ (ร้อยละ) 
อาร์จินีน 22.38±2.05 
ไลซีน 7.56±1.47 
ลิวซีน 7.45±1.95 
กรดกลูตามิค 4.49±0.85 
กรดแอสปาทิก 4.29±1.06 
อะลานีน 3.19±0.73 
ไกลซีน 2.99±0.50 
วาลีน 2.94±0.69 
ทรีโอนีน 2.44±0.63 
ฟีนิลอะลานีน 2.33±0.52 
เซอร์ลีน 2.32±0.52 
ฮิสทิดีน 2.28±0.55 
ไอโซลิวซีน 2.18±0.52 
ไทโรซีน 1.84±0.40 
โพรลีน  1.11±0.16 
เมไทโอนีน 0.83±0.24 
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 3.3. สมบัติทางการซึมผ่านได้ของออกซิเจน 
 ผลการทดสอบการซึมผ่านได้ของออกซิเจนของฟิล์มแสดงในภาพที่ 9 พบว่า ฟิล์มโปรตีนที่
ละลายน้ าของเนื้อปลา O50 มีค่าการซึมผ่านได้ต่ าที่สุดเท่ากับ 138.84±10.87 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร 
วัน กิโลปาสคาล รองลงมาเป็นฟิล์ม G25O25 O25S25 G25S25 O25PA25 และ G25PA25 เท่ากับ 
144.50±16.77 174.18±5.35 180.81±15.45 189.21±13.86 และ 201.60±27.42 กรัม มิลลิเมตรต่อตาราง
เมตร วัน กิโลปาสคาล ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าฟิล์ม G50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (218.90±1695 
กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล ) พลาสติไซเซอร์ที่เป็นกรดไขมันมีโครงสร้างเป็นคาร์บอนสาย
ยาว จะสามารถเรียงตัวภายในเนื้อฟิล์มอย่างเป็นระเบียบ เช่น กรดโอเลอิก จึงท าให้ต้านทานการซึมผ่านของ
ก๊าซได้ดีกว่ากรดไขมันที่เป็นของแข็ง (กรดสเตียริกและกรดปาล์มิติก) เนื่องจากพลาสติไซเซอร์ที่เป็นของแข็ง
เหล่านี้ ท าให้เกิดช่องว่างเล็กๆ (micropores) ในเนื้อฟิล์ม (Bertan et al., 2005) ก๊าซออกซิเจนจึงซึมผ่าน
ฟิล์มได้มากกว่า นอกจากนี้สายโซ่ที่ยาวกว่าของกรดสเตียริก (C=18) ท าให้สายโซ่ขยับได้น้อย ก๊าซจึงแพร่ผ่าน
ไปอีกด้านของฟิล์มยากกว่ากรดปาล์มิติก (C=16) (Avena-bustillos et al., 2011; Tanaka et al., 2001b) 
การซึมผ่านได้ของออกซิเจนจึงต่ ากว่า  

 

 
 
ภาพที่ 9  การซึมผ่านได้ของออกซิเจนของฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาที่ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆ  
 (ใช้สัญลักษณ์ของฟิล์มตามที่ระบุในตารางที่ 1) 
abcd การซึมผ่านได้ของออกซิเจนที่มีอักษรก ากับต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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 3.4  สมบัติทางการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ 
 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค E.coli (แกรมลบ) และ 
S.aureus (แกรมบวก) ของฟิล์มโปรตีนปลาละลายน้ าได้ โดยใช้เทคนิค agar diffusion method เปรียบเทียบ
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อของฟิล์มแต่ละตัวอย่างโดยการวัดขนาดของวงใสรอบฟิล์ม (clear zone) ตามวิธี
ของ Pereda et al. (2011) เมื่อเปรียบเทียบการฆ่าเชื้อฟิล์มด้วยยูวีก่อนน ามาใช้ทดสอบ พบว่า ฟิล์มที่ผ่าน
และไม่ผ่านยูวีไม่พบการแพร่ของเชื้อบนฟิล์มเหมือนกันดังแสดงในภาพที่ 10 เนื่องจากค่าความเป็นด่างของ
ฟิล์มท าให้ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ภายในฟิล์ม ดังนั้น ฟิล์มตัวอย่างที่จะใช้ในการทดสอบขั้นต่อไปจึงไม่ได้
ผ่าน UV ก่อนการทดสอบ  
 

สูตร/เชื้อ ผ่าน UV ไม่ผ่าน UV 
G25S25 
E.coli 

  
O25PA25 
S.aureus 

  
 

ภาพที่ 10  ฟิล์ม G25S25 และ O25PA25 ทีผ่่าน UV และไม่ผ่าน UV ก่อนน ามาทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อ E.coli และ S.aureus (ใช้สัญลักษณ์ของฟิล์มตามที่ระบุในตารางที่ 1) 

 
 เมื่อน าฟิล์มทดสอบวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เขี่ยเชื้อทดสอบลงไป แล้วน าไปบ่มครบ 24 
ชั่วโมงพบว่า ฟิล์มดูดซับน้ าในอาหารเลี้ยงเชื้อจนท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิล์มใหญ่ขึ้นเนื่องจากสมบัติ
ความชอบน้ า (hydrophilic) ของฟิล์ม และพบโคโลนีของ E.coli เกิดขึ้นใต้ฟิล์มและรอบขอบฟิล์มทดสอบทั้ง 
8 ชนิด (ภาพที่ 11) ดังนั้นการใช้กรดไขมันเป็นพลาติไซเซอร์ไม่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.coli  
 อย่างไรก็ตาม การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  S.aureus (แกรมบวก) 
พบว่าโคโลนีของเชื้อ S.aureus ไม่สามารถเจริญบริเวณใต้ฟิล์ม O25PA25 ได้ แต่พบโคโลนี S.aureus เจริญ
อยู่รอบฟิล์ม แสดงให้เห็นว่ากรดไขมันโอเลอิกร้อยละ 25 ผสมกรดปาล์มิติกร้อยละ 25 สามารถยับยั้งเชื้อ 
S.aureus ได้เมื่อฟิล์มสัมผัสกับเชื้อ S.aureus โดยตรง แต่ไม่พบวงใส (clear zone) รอบฟิล์มเหมือนตัวอย่าง
ควบคุม ซึ่งผสมยาปฏิชีวนะเตตระไซคลินปริมาณ 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ภาพที่ 11) อาจเป็นเพราะกรด
ไขมันอยู่ในรูปของแข็งและไม่มีขั้ว จึงไม่ละลายน้ า ส่งผลให้ไม่สามารถแพร่ (migration) ออกจากฟิล์มได้ ซึ่ง
ลักษณะการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเหมือนการยับยั้งเชื้อ S.aureus ของฟิล์มไคโตซานที่มีกลีเซอรอลเป็นพลาสติ
ไซเซอร์ (Leceta et al., 2013) ฟิล์มไคโตซานผสมแป้ง (Dutta et al., 2009) และการยับยั้งเชื้อ E. coli ของฟิล์ม
ไคโตซานผสมเจลาติน (Pereda et al., 2011)   
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E.coli 

    

 control film G50  O50 G25O25 
  

 

   
  G25S25 G25PA25 O25S25 
  

  

 

   O25PA25 O25PE25  
     

S.aureus 

    
 control film G50  O50 G50O50 
  

   
  G25S25 G25PA25 O25S25 
  

  

 

  O25PA25 O25PE25  
ภาพที่ 11  ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ E.coli และ S.aureus ของฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาที่

ใช้พลาสติไซเซอร์ชนิดต่างๆ (ใช้สัญลักษณ์ของฟิล์มตามที่ระบุในตารางที่ 1) 
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4.  การใช้ฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้้าของเนื้อปลาเก็บรักษาปลากะตักทอดกรอบ 
 4.1  คุณภาพทางเคมี 
 ปลากะตักทอดกรอบจัดเป็นอาหารทอดที่มีปริมาณไขมันสูง การเสื่อมเสียคุณภาพเกิดจาก
ความชื้นและก๊าซออกซิเจนในอากาศท าให้ผลิตภัณฑ์มีความกรอบลดลง และเกิดกลิ่นหืนเนื่องจากปฏิกิริยาการ
เติมออกซิเจนให้กับโมเลกุลพวกไขมัน เกิดสารประกอบเปอร์ออกไซด์ ฟิล์มพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ จะน ามา
ประยุกต์ใช้ต้องทนต่อแรดกด แรงพับ แรงดึงยืด ไม่แตกแปราะ หรือขึ้นรูปแล้วไม่เป็นรูเข็มในเนื้อฟิล์ม เพราะมี
ผลต่อการซึมผ่านได้ของไอน้ าและออกซิเจนของฟิล์ม ท าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับไอน้ าและออกซิเจนจาก
ภายนอก จากการทดลองพบว่า ฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา O50 และ O25PE25 มีค่าความต้านทาน
แรงกดเท่ากับ 34.30±3.68 และ 17.61±3.49 เมกกะปาสคาล ตามล าดับ มีค่าความต้านทานแรงดึงเมื่อขาด 
ร้อยละ 4.95±0.75 และ 37.07±12.66 ตามล าดับ การซึมผ่านของไอน้ าเท่ากับ 0.35±0.05x10-13 และ 
0.73±0.06x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล ตามล าดับ และมีค่าการซึมผ่านได้ของออกซิเจน 
เท่ากับ 363.31±28.45 และ 458.32±7.81 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล ตามล าดับ ซึ่งฟิล์ม
ทั้ง 2 ตัวอย่างสามารถขึ้นรูปได้ดี มีค่าการซึมผ่านของไอน้ าและออกซิเจนต่ า จึงน ามาใช้เก็บรักษาปลากะตัก
ทอดกรอบโดยปิดฟิล์มบนปากขวดแก้ว ปิดด้วยเทปใสและพันพาราฟินให้แน่น วางไว้ที่อุณหภูมิ 30±5 องศา
เซลเซียส เปรียบเทียบกับตัวอย่างในขวดแก้วที่ไม่ได้ปิดฟิล์ม (control) และตัวอย่างที่ปิดด้วยฟิล์มโพลีโพลิลีน 
(PP) ซึ่งใช้มากในปัจจุบัน ตรวจวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ค่าเปอร์ออกไซด์ และค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค ทุก 2 
สัปดาห์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณความชื้นของปลากะตักสูงขึ้นในแนวโน้มเดียวกันทุกตัวอย่าง โดย
ตัวอย่างควบคุมมีความชื้นสูงที่สุด ไม่พบปริมาณเปอร์ออกไซด์ทุกตัวอย่างในช่วง 4 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น 
ค่าเปอร์ออกไซด์ในตัวอย่างควบคุม (ไม่ได้ปิดด้วยฟิล์ม) และตัวอย่าง O25PE25 สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ในสัปดาห์ที่ 6 8 10 12 และ 14 เท่ากับ 6.63±0.08 16.19±0.22 16.62±0.22 18.66±0.15 และ 
27.72±0.15 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อน้ ามัน 1 กิโลกรัม ตามล าดับ และ 9.57±0.21 
14.36±0.35 16.61±0.54 15.45±0.27 และ 23.46±0.39 มิลลิกรัมสมมูลเปอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม
ไขมัน ตามล าดับ นอกจากนี้ตัวอย่างที่ปิดด้วยฟิล์ม PP มีค่าเปอร์ออกไซด์สูงขึ้นหลังจาก 4 สัปดาห์เช่นเดียวกัน 
แต่ตัวอย่างที่ใช้ฟิล์มปิด O50 มีค่าเปอร์ออกไซด์ต่ ากว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ไม่
พบค่าเปอร์ออกไซด์ตลอด 12 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 14 มีค่าเปอร์ออกไซด์เท่ากับ 4.66±0.04 มิลลิกรัมสมมูล
เปอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัมไขมัน ส่วนค่า TBA นั้น ทุกตัวอย่างพบปริมาณ TBA สูงขึ้นตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา โดยในสัปดาห์เริ่มต้นทุกตัวอย่างมีปริมาณ TBA เท่ากับ 0.66±0.05 มิลลิกรัมมาโลนาลดีไฮด์ต่อ
กิโลกรัมตัวอย่าง และสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 10 โดยตัวอย่างควบคุม O50 O25PE25 และ PP มีค่าเท่ากับ 
3.47±0.03 3.46±0.03 4.03±0.27 และ 4.04±0.10 มิลลิกรัมมาโลนาลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง ตามล าดับ 
(ภาพที่ 12)  
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ภาพที่ 12  ค่าความชื้น PV และ TBA ของปลากะตักทอดกรอบที่เก็บในขวดแก้วปิดด้วยฟิล์ม O50 และ 

O25PE25 เปรียบเทียบกับฟิล์ม PP และตัวอย่างควบคุม (control)  
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 4.2  คุณภาพทางกายภาพ 
ความกรอบของปลากะตักทอดกรอบทดสอบด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส แสดงในภาพที่ 13 

พบว่า ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 14 สัปดาห์ ตัวอย่าง O50 และ O25PA25 มีค่าความต้านทานแรงกด
น้อยกว่าตัวอย่างควบคุม ในสัปดาห์ที่ 0 2 4 6 8 10 12 และ 14 ตัวอย่าง O50 มีค่าความต้านทานแรงกดอยู่ที่ 
806.84±145.06, 959.62±281.82, 1025.50±166.00, 1122.03±150.35, 1106.49±269.69, 1210.94±260.02, 
1204.92±150.39 และ 1391.16±4194.69 กรัม ตามล าดับ และตัวอย่าง O25PA25 มีค่าความต้านทานแรงกดอยู่ที่ 
806.84±145.06, 987.36±71.08, 1040.78±244.03, 1176.01±137.71, 1168.16±139.17, 1231.35±192.03, 
1188.54±170.44 และ 1346.70±5136.71 กรัม ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ฟิล์มโปรตีนที่ใช้ทั้ง 2 สูตร สามารถ
ป้องกันความชื้นได้ ช่วยรักษาความกรอบของตัวอย่างได้นานกว่า แต่ยังไม่ดีเท่ากับพลาสติกพอลิโพรพิลีน ที่มัก
พบได้ท่ัวไปในท้องตลาด ซึ่งสามารถรักษาความกรอบตัวอย่างได้ดีที่สุด โดยมีค่าความต้านทานแรงกดควบคุม ใน
สัปดาห์ที่ 0 2 4 6 8 10 12 และ 14 อยู่ที่ 806.84±145.06, 965.29±78.79, 965.90±157.07, 981.35±120.80, 
1058.24±161.59, 1001.55±137.52, 1016.87±153.14 และ 1095.46±151.18 กรัม ตามล าดับ  

 
 
ภาพที่ 13  ค่าความต้านทานแรงกดของปลากะตักทอดกรอบที่เก็บในขวดแก้วปิดด้วยฟิล์ม O50 และ 

O25PE25 เปรียบเทียบกับฟิล์ม PP และตัวอย่างควบคุม (control)   
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สรุปผลการทดลอง 
 
 1.  ฟิล์มที่ท าจากโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาจากกระบวนการผลิตซูริมิที่ใช้กรดโอเลอิก 
(O50) เป็นพลาสติไซเซอร์มีสมบัติทางกล คือ ค่าความต้านทานแรงดึงสูงที่สุด เท่ากับ 34.30±3.68 เมกกะ
ปาสคาล และมีร้อยละการยืดตัวเมื่อขาด เท่ากับร้อยละ 4.95 เนื่องจากโครงสร้างของกรดโอเลอิกเป็นพอลิ
เมอร์สายยาวท าให้ฟิล์มมีความแข็งแรง และจุดหลอมเหลวต่ ากว่าอุณหภูมิห้องจึงละลายได้ดีในตัวท าละลายที่
เป็นน้ า ส่วนความเป็นกรดไขมันของพลาสติไซเซอร์ส่งผลต่อค่าการซึมผ่านของไอน้ าต่ าที่สุด เท่ากับ 
0.35±0.05 x10-13 กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล และมีค่าการซึมผ่านได้ของออกซิเจนต่ าที่สุด
เท่ากับ 138.84±10.87 กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร วัน กิโลปาสคาล นอกจากนี้ในด้านการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ ฟิล์มโปรตีนละลายน้ าของเนื้อปลาที่ผสมพลาสติไซเซอร์ระหว่างกรดโอเลอิกและกรดปาล์มิติก 
(O25PA25) สามารถยับยั้ง S.aureus ได้ เมื่อน าฟิล์ม O50 และ O25PE25 มาเก็บรักษาปลากะตักทอดกรอบ 
พบว่าตัวอย่างที่ใช้ฟิล์มปิด O50 และ O25PE25 มีค่าเปอร์ออกไซด์ต่ ากว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ตัวอย่าง O50 ไม่พบปริมาณเปอร์ออกไซด์ตลอด 12 สัปดาห์ ซึ่งดีกว่าตัวอย่างที่ปิดด้วยฟิล์ม 
O25PE25 และ PP  
 2.  ฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลาจากการทดลองนี้เหมาะส าหรับการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ 
มากกว่าการน ามาห่อหุ้ม เพราะความต้านทานแรงดึงและร้อยละการยืดตัวเมื่อขาดต่ ามาก แต่มีสมบัติทางการ
ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ าได้ดี เนื่องจากพลาสติไซเซอร์จ าพวกไขมันนั้นไม่มีขั้ว จึงสามารถช่วยป้องกันการ
ระเหยน้ าที่ผิวผลิตภัณฑ์ และป้องกันการสัมผัสไอน้ าและออกซิเจนจากภายนอกได้เช่นเดียวกัน ช่วยรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น เช่น น าไปเคลือบผิวปลาแดดเดียว เคลือบผิวไข่ หรือเคลือบผลไม้ผิวเกลี้ ยงเป็น
ต้น เมื่อน ามารับประทานสามารถล้างออกได้ง่าย และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม หากจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้กว้างขวางข้ึน ยังต้องพัฒนาสมบัติเชิงกลของฟิล์มให้มีความแข็งแรงมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  
 1.  แนวทางที่จะสามารถพัฒนาได้ในเชิงพาณิชย์ คือการขึ้นรูปรวมกับแป้ง โดยใช้เครื่องอัดรีด 
(screw extruder) เพราะแป้งมีราคาถูก ใช้ตัวท าละลายคือน้ าเช่นเดียวกัน สามารถเข้ากับพลาสติไซเซอร์ได้
เหมือนโปรตีน ซึ่งต้องศึกษากระบวนการผลิต การผสม การอัดเม็ด และสภาวะการขึ้นรูป  รวมทั้งการเสื่อม
คุณภาพระหว่างการเก็บและการย่อยสลาย 
 2.  ข้อจ ากัดในเรื่อง วัตถุดิบ ซึ่งในขั้นตอนการแยกตะกอนโปรตีนจากน้ าล้างเนื้อปลาบดจากกระ
การผลิตซูริมินั้น ตะกอนดังกล่าวจะถูกรวมกับน้ าทิ้งของโรงงาน และถูกแยกออกก่อนปล่อยน้ าสู่ล าราง
สาธารณะ แต่การน ามาผลิตฟิล์มส าหรับใช้กับอาหารจะต้องควบคุมสุขลักษณะที่ดี เพ่ือให้วัสดุสัมผัสอาหารมี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นการน าตะกอนโปรตีนดังกล่าวมาใช้ท าฟิล์มในปริมาณมากต้องเพ่ิมเครื่องมือ 
และอุปกรณ์การกรองตะกอนในโรงงาน ก่อนทิ้งน้ ารวมกับน้ าในส่วนอื่น  
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ค้าขอบคุณ 
 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า นางสาวอรวรรณ คงพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประมง ที่ให้ข้อเสนอแนะในระหว่าง
การด าเนินการทดลองและจัดท ารายงาน และนางสาวพรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ที่ช่วยให้ค าปรึกษาตลอดการด าเนินงานวิจัย จนประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงงานแปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักซ์ จ.สมุทรสาคร ที่อนุเคราะห์
วัตถุดิบในการทดลอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง ที่มีส่วนร่วมท า
ให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 
 
ภาพผนวกที่ 1  การตกตะกอนโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา 
 

น้ าล้างเนื้อปลาบด 

ปรับค่าความเป็นกรดด่างให้ได้ 5 ด้วยกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1 N 

กรองผ่านเครื่องฟิลเตอร์เพลสแบบแผ่นและกรอบ (Plate and frame filter) 

ท าแห้งด้วยเครื่องท าแห้งแบบแช่แข็งที่อุณหภูมิ -50±2 องศาเซลเซียส 

บดหยาบแล้วบดละเอียดด้วยเครื่องบด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมครอน 
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ภาพผนวกที่ 2  การข้ึนรูปฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา 
 

ปั่นผสมโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลากับน้ าร้อยละ 3 
 

เติมพลาสติไซเซอร์ตามสูตร ในตารางที่ 1 

กวนอย่างเร็วด้วยเครื่องกวนสาร เป็นเวลา 30 นาท ี

ปรับค่าความเป็นกรดด่างที่ 10 

ใหความร้อนด้วยอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 70±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ี

กรองสารละลายด้วยตะแกรงไนลอน ขนาด 150 มิลลิลิตร 

เทสารละลาย 8 มิลลิลิตร ลงบนแม่พิมพ์ซิลิโคน ขนาด 70x70x5 มิลลิลิตร 
ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

เก็บฟิล์มในตู้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50  
มากกกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนน าไปทดสอบ 
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3.  การเตรียมสารละลายมาตรฐานแมกซ์ฟาร์แลนด์ 0.5 (McFarland Standard No.0.5) 
 ผสม 1.17%g Bacl2. 2H2O จ านวน 0.5 มิลลิลิตร กับ 1%H2SO4 จ านวน 99.5 มิลลิลิตร เก็บไว้ในที่มืด
จนกว่าจะใช้งาน สามารถเก็บได้นาน 6 เดือน 
 
ตารางผนวกท่ี 1  การเตรียมสารละลายมาตรฐานแมกซ์ฟาร์แลนด์ 

Volume in mL Number of Bacteria 
/ml/(108) represented Standard 1% BaCL2 1% H2SO4 

0.5 0.5 99.5 1.5 
1 1.0 99.0 3 
2 2.0 98.0 6 
3 3.0 97.0 9 
4 4.0 96.0 12 
5 5.0 95.0 15 
6 6.0 94.0 18 
7 7.0 93.0 21 
8 8.0 92.0 24 
9 9.0 91.0 27 
10 10.0 90.0 30 

ที่มา : Johns Hopkins University (2015)  
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4. ค่าการซึมผ่านได้ของไอน้ าของฟิล์มฐานโปรตีนและฟิล์มพลาสติกสังเคราะห์ 
 
ตารางผนวกท่ี 2  การซึมผ่านได้ของไอน้ าของฟิล์มฐานโปรตีนและฟิล์มพลาสติกสังเคราะห์ 

ฟิล์ม ค่าการซึมผ่านของไอน้้า 
(กรัม เมตรต่อตารางเมตร วินาที ปาสคาล) 

อ้างอิง 

FMP+20-40% lauric acid  4.40-5.50 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% palmitic acid  6.10-8.3050 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% stearic acid  5.20-6.7050 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% beewax  4.40-8.70 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% oleic acid  2.60-4.00 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% linoleic acid  4.40-5.10 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% linolenic acid 4.40-5.80 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% peanut oil  9.70-12.00 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% corn oil  6.30-7.09 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% salad oil  7.09-8.50 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+20-40% cod liver  8.30-10.00 x10-11 Sothornvit and Krochta (2005) 
FMP+50% glycerol 6.30 x10-11 Iwata et al. (2000) 
FWSP+40% glycerol 9.50 x10-11 Tanaka et al. (2001a) 
FWSP+50% glycerol 11.81-14.20 x10-11 Tanaka et al. (2001a) 
FWSP+70% glycerol 11.64 x10-11 Tanaka et al. (2001a, b) 
FWSP+50% oleic acid 2.50 x10-11 Tanaka et al. (2001a) 
FWSP+50% sorbital 67.77-76.34 x10-11 Bourtoom et al., (2006) 
rice bran pH3 8.00-9.20x10-7 Iwata et al. (2000) 
casein 45.00-40.00 x10-11 Iwata et al. (2000) 
polyethylene 11.6 ภาณุมาศและการิตา (2558) 
polypropylene 5.76 ภาณุมาศและการิตา (2558) 
high density polyethylene (HDPE) 14.5 ภาณุมาศและการิตา (2558) 
low density polyethylene (LDPE) 26.6 ภาณุมาศและการิตา (2558) 

หมายเหตุ  FMP: fish myofibrilla protein FWSP: fish water soluble protein 
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5. ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
ตารางผนวกที่ 3  ค่าความต้านทานแรงดึง ร้อยละการยืดตัวเมื่อขาด การซึมผ่านของไอน้ า และการซึมผ่าน

ของออกซิเจน ของฟิล์มโปรตีนที่ละลายน้ าของเนื้อปลา 
ตัวอย่าง ความต้านทาน

แรงดึง  
(เมกกะปาสคาล) 

ร้อยละการยืดตัว
เมื่อขาด  
(ร้อยละ) 

การซึมผ่านของไอน้้า 
(กรัม เมตรต่อตารางเมตร 

วินาที ปาสคาล) 

การซึมผ่านของออกซิเจน  
(กรัม มิลลิเมตรต่อตารางเมตร 

วัน กิโลปาสคาล) 
G50 2.15±0.41d 5.23±1.11B 1.42±0.11 x10-13g 571.77±44.37d 

O50 34.30±3.68a 4.95±0.75B 0.35±0.05 x10-13a 363.31±28.45a 
G25O25 14.89±2.76c 42.57±8.96A 1.11±0.05 x10-13f 378.13±43.89ab 
G25S25 3.83±0.58d 1.33±0.32B 0.82±0.09 x10-13e 473.14±40.42bc 
G25PA25 2.93±1.12d 2.07±1.13B 0.77±0.04 x10-13d 527.54±71.74cd 
O25S25 15.18±2.05c 1.93±0.75B 0.49±0.03 x10-13b 455.80±14.00abc 
O25PA25 17.29±4.02b 1.71±0.21B 0.40±0.06 x10-13a 495.12±36.27cd 
O25PE25 17.61±3.49b 37.07±12.66A 0.73±0.06 x10-13d 458.32±7.81abc 
PE25S25 3.32±0.52d 1.36±0.29B 0.61±0.08 x10-13c 484.36±104.54cd 

abcdef ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
AB ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
G50: กลีเซอรอล  O50: กรดโอเลอิก  G25O25: กลีเซอรอล: กรดโอเลอิก  G25S25: กลีเซอรอล: กรดสเตียริก 
G25PA25: กลีเซอรอล: กรดปาล์มิติก  O25S25: กรด โอเลอิก: กรดสเตียริก   
O25PA25: กรดโอเลอิก: กรดปาล์มิติก O25PE25: กรดโอเลอิก: พอลิเอทิลีนไกลคอล  
PE25S25 : พอลิเอทิลีนไกลคอล: กรดสเตียริก   
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ตารางผนวกที่ 4 ปริมาณความชื้น ค่าเปอร์ออกไซด์ และค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค ของปลากะตักทอดกรอบ 
ตัวอย่าง สัปดาห์ ความชื้น  

(%) 
ค่าเปอร์ออกไซด์ 

(meq.peroxide/kg) 
ค่ากรดไธโอบาร์บิธูริค 

(mg.malonaldehyde/kg.) 
control 0 2.64±0.14a 0.00±0.00a 0.66±0.05a 

 2 4.09±0.07d 0.00±0.00a 1.17±0.07cde 
 4 5.82±0.05j 0.00±0.00a 1.02±0.01bcd 
 6 4.97±0.11h 6.93±0.08c 1.11±0.01bcde 
 8 5.96±0.20j 16.19±0.22g 1.87±0.15ij 
 10 6.47±0.21k 16.62±0.22h 3.47±0.03l 
 12 4.29±0.02de 18.66±0.15j 0.88±0.15abc 
 14 5.45±0.07i 27.72±0.15l 1.40±0.03efg 

O50 0 2.64±0.14a 0.00±0.00a 0.66±0.05a 
 2 2.59±0.38a 0.00±0.00a 1.39±0.52efg 
 4 4.22±0.12de 0.00±0.00a 1.52±0.13fgh 
 6 4.09±0.06d 0.00±0.00a 1.17±0.13cde 
 8 4.46±0.17ef 0.00±0.00a 2.00±0.03jk 
 10 5.36±0.32i 0.00±0.00a 3.46±0.03l 
 12 3.65±0.03c 0.00±0.00a 0.92±0.05abcd 
 14 4.25±0.18de 4.66±0.04b 1.01±0.12bcd 

O25PA25 0 2.64±0.14a 0.00±0.00a 0.66±0.05a 
 2 2.79±0.28a 0.00±0.00a 0.83±0.03ab 
 4 4.59±0.01fg 0.00±0.00a 0.85±0.18abc 
 6 4.90±0.03h 9.57±0.21e 1.22±0.06def 
 8 5.04±0.36h 14.36±0.35f 2.20±0.07k 
 10 5.40±0.24i 16.61±0.54h 4.03±0.27m 
 12 3.23±0.02b 16.45±0.27gh 1.24±0.09def 
 14 4.78±0.09gh 23.46±0.27k 1.76±0.08hij 

PP 0 2.64±0.14a 0.00±0.00a 0.66±0.05a 
 2 2.50±0.11a 0.00±0.00a 0.80±0.08ab 
 4 3.39±0.04bc 0.00±0.00a 1.41±0.03efg 
 6 3.58±0.06c 4.75±0.07b 1.17±0.04cde 
 8 3.45±0.06bc 9.25±0.12d 2.24±0.07k 
 10 4.39±0.11ef 14.50±0.25f 4.04±0.10m 
 12 3.23±0.02b 16.56±0.06h 1.25±0.16def 
 14 3.45±0.02bc 17.42±0.18i 1.68±0.36ghi 

abcdefghijkl ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
O50: กรดโอเลอิค  O25PA25: กรดโอเลอิค: กรดปาล์มิติค  PP: พอลิโพรพิลีน  

 


