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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล จ านวน 3 ชนิด ได้แก่  
ปลาเค็ม ไส้กรอกปลา และลูกชิ้นปลา ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเคมีของเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล 
พบว่า มีปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 21.86±0.08%, 
3.16±0.13%, 73.85±0.11% , 1.35±0.04% และ 5.7±0.01 ตามล าดับ มีปริมาณกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 
ได้แก่ Linolenic acid 21.90 มก./100ก., Eicosapentaenoic (EPA) 120.17 มก./100ก. และ 
Docosahexaenoic (DHA) 455.90 มก./100ก. กรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 และ 9 เท่ากับ 9.95 มก./100ก.
และ 351.92 มก./100ก. ตามล าดับ และมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ปลานวลจันทร์ทะเลเค็มโดยการแช่น้ าเกลือ 15% เปรียบเทียบกับการหมักด้วยเกลือเม็ด ผลปรากฏว่า  
ผู้ทดสอบให้การยอมรับปลาเค็มจากการแช่น้ าเกลือมากกว่า และให้คะแนนความชอบในระดับดี โดยลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมได้คะแนน 7.45±0.69, 7.36±0.811, 
7.36±0.81, 7.40±0.52, 7.10±0.57 และ 7.18±0.75 ตามล าดับ มีปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า เกลือ 
และ pH เท่ากับ 19.60±0.20%, 1.63±0.24%, 76.12±0.18%, 3.31±0.02%, 11.73±0.43% และ 6.2±0.5 
ตามล าดับ ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไส้กรอก และลูกชิ้น ได้น าเนื้อปลาช้างเหยียบมาผสมกับเนื้อปลา
นวลจันทร์ทะเล โดยไส้กรอกปลาได้ทดลองแปรสัดส่วนการใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล ต่อเนื้อปลาช้างเหยียบ
เป็น 100:0 (สูตร 1) 70:30 (สูตร 2) และ 60:40 (สูตร 3) โดยน้ าหนัก พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับ
สูตร 3 สูงที่สุด ค่าความขาวของไส้กรอกสูตร 2 และ 3 สูงกว่าสูตร 1 อย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดยไส้กรอก
สูตร 3 มีค่าความแข็งแรงของเจลสูงที่สุด และผลการทดสอบการพับดีที่สุด คือ AA ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นลูกชิ้น ทดลองแปรเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลผสมกับเนื้อปลาช้างเหยียบในอัตราส่วน 100:0 (สูตร A) และ 
70:30 (สูตร B) โดยน้ าหนัก และแต่ละสูตรปรับปริมาณความชื้นเป็น 75% และ 80% ผลปรากฏว่าผู้ทดสอบ
ให้คะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ของลูกชิ้นสูตร B ที่ปรับปริมาณ
ความชื้ น  75% สู งที่ สุ ดที่ ร ะดั บดี  เ นื้ อ ของลู กชิ้ น มี ค ว าม เหนี ย วนุ่ ม  มี สี ข า วออก เทา เล็ กน้ อย  
วัดค่าความแข็งแรงของเจลได้ 310.44±49.96 กรัมเซนติเมตร ผลการทดสอบการพับได้ AA ตรวจไม่พบเชื้อ 
ที่ก่อให้เกิดโรคในทุกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มที่พัฒนาได้ มีผลผลิตและต้นทุนการผลิต 61.67% และ 
93.57 บาทต่อกก. ส่วนไส้กรอก และลูกชิ้นจากปลานวลจันทร์ทะเลมีต้นทุนการผลิต 93.68 และ 113.43 บาท
ต่อกก. ตามล าดับ  
 

ค้าส้าคัญ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลาเค็ม ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา 
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Abstract 
 

The objective of this study was to develop three products from milkfish namely 
salted fish, fish sausage and fish ball. The chemical composition of milkfish flesh consisted of 
protein, fat, moisture, ash and pH as 21.86±0.08%, 3.16±0.13%, 73.85±0.11%, 1.35±0.04% and 
5.7±0.01 respectively. There were omega 3 of fatty acids such as linoleic acid 21.90 mg/100g, 
EPA 120.17 mg/100g and DHA 455.90 mg/100g. Moreover, omega 6 and 9 of fatty acid were 
detected 9.95 and 351.92 mg/100g. Essential amino acid was also found in this flesh fish. 
Salted milkfish was developed by comparison between brining and dry salting. The sensory 
evaluation results showed that salted fish from brining was highly accepted than dry salting. 
The obtained scores from hedonic scale (score 1-9) of appearance, color, odor, taste, texture 
and overall acceptance were 7.45±0.69, 7.36±0.811, 7.36±0.81, 7.40±0.52, 7.10±0.57 and 
7.18±0.75 respectively. These salted fish contained protein, fat, moisture, ash, salt and pH as 
19.60±0.20%, 1.63±0.24%, 76.12±0.18, 3.31±0.02%, 11.73±0.43% and 6.2±0.5 respectively. In 
addition, the flathead fish meat was mixed with milkfish flesh as raw material for making fish 
sausage and fish ball. For fish sausage, variable of the ratio of milkfish flesh to flathead fish 
flesh 100:0 (recipe 1), 70:30 (recipe 2) and 60:40 (recipe 3) (by weight) were conducted. It was 
found that the recipe 3 got the highest acceptance score. The whiteness of recipe 2 and 3 
was higher than recipe 1 (p≤0.05). However recipe 3 had the highest gel strength and AA of 
folding test. In case of fish ball, the ratio of milkfish flesh to flathead fish flesh 100:0 (recipe 
A) and 70:30 (recipe B) (by weight) were used for the experiment. The moisture content of 
each recipe was also adjusted as 75% and 80%. The recipe B with 75% moisture derived the 
highest sensory score at good level. The texture of fish ball was soft and high elasticity. The 
color was white with a little bit grey. There were 310.44±49.96 g.cm of gel strength and AA of 
folding test. Pathogenic bacteria were not detected in all products. Yield and cost of 
production of salted fish were 61.67% และ 93.57 baht/kg while cost of fish sausage and fish 
ball were 93.68 and 113.43 baht/kg., respectively. 

 

Key words : product development, milkfish, salted fish, fish sausage, fish ball 
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ค ำน ำ 
 

ปลานวลจันทร์ทะเลมีชื่อสามัญว่า Milkfish มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chanos chanos, Forskal 
และมีชื่อไทยว่าปลานวลจันทร์ทะเลหรือปลาดอกไม้ เป็นปลาทะเลที่ในช่วงวัยอ่อนจะชอบอยู่บริเวณ 
น้้ากร่อย เมื่อโตขึ้นจึงจะออกไปอาศัยอยู่ในทะเล เป็นปลาที่ว่ายน้้าเร็วและกระโดดสู ง อาศัยบริเวณผิวน้้า 
(Pelagic fish) มีรูปร่างยาวเพรียวคล้ายปลากระบอก แต่แบนข้างมากกว่า ตากลมใสมีเยื่อไขมันคลุมตลอด
คล้ายอยู่ในเบ้าวุ้น ครีบหลังมีครีบเดียวเป็นก้านครีบอ่อนทั้งหมด ครีบหางใหญ่และแฉกเว้าลึก เกล็ดบริเวณ
ล้าตัวค่อนข้างเล็กติดแน่นไม่หลุดง่าย ล้าตัวด้านบนเป็นสีเขียวอมน้้าเงิน และค่อยๆ จางลงมาด้านล่าง 
จนเป็นสีบรอนซ์เงินที่ท้อง ในประเทศไทยพบมากในแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรี จันทบุรี 
ระยอง ตราด และสุราษฎร์ธานี (สืบสิน และสุจินต์, 2525; โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ
ส้าหรับส่งออก, 2553) มีการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลมาเป็นเวลานานในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
และเพชรบุรี โดยการรวบรวมลูกปลาจากจากธรรมชาติ ในปี 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ทะเล
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก  และ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม 2544 พระองค์ได้พระราชทานพระราชด้ารัส 
แก่คณะบุคคลต่างๆ ความตอนหนึ่งว่า “ได้ไปที่ประจวบคีรีขันธ์ ที่คลองวาฬซึ่งมีสถานีประมงที่คลองวาฬ
เขาเลี้ยงปลาที่เป็นปลาทะเล เรียกว่า ปลานวลจันทร์ทะเล เขาจับปลานวลจันทร์ตัวเล็กๆ ที่อยู่ในทะเล  
เอามาขาย และสา้หรับเลี้ยงในบ่อ ซึ่งถ้าเลี้ยงในบ่อน้้ามันจืดลงปลานวลจันทร์ทะเลนั้นก็เติบโตได้ เป็นอันว่า 
จะเป็นอาชีพส้าหรับชาวบ้าน ไปซื้อมา เขาไม่ได้ซื้อ เราซื้อ ให้ไปซื้อเอามาปล่อยในอ่างเก็บน้้า และเมื่อ
ปล่อยแล้วมันก็เติบโต เติบโตดี ปีหนึ่งมันเติบโตมาขายได้เงินเป็นหลายแสน แต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยสนใจ  
จึงเลิก ปลานวลจันทร์ทะเลมันไม่เติบโต เอ้อมันไม่แพร่พันธุ์ในบ่อ ในอ่าง มันจะแพร่พันธุ์ได้แต่ในทะเล  
แต่ก็ยังไงก็จับได้ และค้าขายได้ ซึ่งถ้าสมมติว่าไปซื้อมาแล้วมาปล่อยแล้วก็ดูแล และถึงเวลาก็ขาย ก็เป็น
อาชีพที่ดี” กรมประมงจึงได้น้อมน้าพระราชด้ารัสดังกล่าวมาด้าเนินการ โดยเริ่มทดลองเลี้ยงและเพาะพันธุ์
ลูกปลาเพ่ือคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งที่ทะเลสาบสงขลา ทะเลประจวบคีรีขันธ์ และอ่าวคุ้งกระเบน จนถึงปัจจุบัน 
และมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลอย่างจริงจังในปี 2551 (หนังสือพิมพ์
ประจวบโพสต์, 2553) 
 ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาที่มีเนื้อแน่น รสอร่อย แต่มีก้างมากเช่นเดียวกับปลาตะเพียน  
ท้าให้ชาวไทยไม่นิยมบริโภค แต่นิยมบริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม 
ญี่ปุ่น พม่า ศรีลังกา อินเดีย อิรัก ฮาวาย และเม็กซิโก (Bagarinao, 1999) เป็นปลาที่มีเนื้อมากโดยมีส่วน
ของเนื้อประมาณ 60 เปอร์เซนต์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า กรมประมง จึงได้มีการทดลองน้าปลา
ชนิดนี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถบริโภคได้ทั้งตัว ได้แก่ ปลานวลจันทร์ก้างนิ่มรมควัน  
(จิราวรรณ, 2532; กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า, 2554) ปลานวลจันทร์ต้มเค็มบรรจุกระป๋อง (วราทิพย์ 
และคณะ 2535) เป็นต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะน้าปลาชนิดนี้ไปท้าอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น เช่น 
ตากแห้ง ทอดกรอบ ต้ม ย่าง เป็นต้น ปัจจุบัน มีกลุ่มเกษตรกรที่ อ.คลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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ได้เริ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลถอดก้าง ทั้งแบบปรุงรส และไม่ปรุงรส แช่แข็ง  ดังนั้นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล การวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
ปลานวลจันทร์ทะเลจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น  
 จากที่กล่าวแล้วว่า ปลานวลจันทร์ทะเล เป็นปลาที่มีเนื้อมากประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของ
น้้าหนักทั้งหมด ลักษณะเนื้อแน่น เนื้อละเอียด แต่มีก้างมาก การที่จะน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ  
เพ่ิมมูลค่า จ้าเป็นต้องค้านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย จากลักษณะภายนอกคือมีเกล็ดเล็กคล้ายปลากุเรา และ
ลักษณะเนื้อที่ละเอียด จึงนา้มาทดลองแปรรูปเป็นปลาเค็ม ในรูปแบบเดียวกับปลากุเราเค็ม การท้าเค็มเป็น
วิธีการแปรรูปเพ่ือเก็บรักษาปลาที่ท้ากันมานานแล้ว วัตถุประสงค์เพ่ือลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
และยืดอายุการเก็บรักษา วิธีการท้าเค็มมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การท้าเค็มแบบแห้ง การดองเค็ม และการแช่
น้้าเกลือ (Johnson and Clucas, 1996) ซึ่งถ้าผู้บริโภคให้การยอมรับจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับปลา
นวลจันทร์ทะเล และสามารถทดแทนปลากุเราเค็มได้ เนื่องจากในปัจจุบันปลากุเรามีปริมาณการจับ 
ลดน้อยลงไปมาก  

นอกจากนี้ การแยกเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลจากก้าง โดยใช้เครื่องแยกเนื้อ (deboner)  
แล้วน้าเนื้อปลาบดที่ได้มาพัฒนาเป็นไส้กรอกปลา และลูกชิ้นปลา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบดที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย มีโปรตีนและไขมันจากปลาสูง ประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตไส้กรอกปลามาเป็นเวลานาน 
โดยใช้ปลาหลากหลายชนิดมาเป็นวัตถุดิบทั้งปลาเนื้อแดงและปลาเนื้อขาว เช่น ปลาทูน่า มาลิน แซลมอน 
ปลาปากคม และอ่ืนๆ เนื่องจากไส้กรอกไม่จ้าเป็นต้องมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เหนียวมาก (Tanikawa, 1985) 
ไส้กรอกปลาเป็นการนา้เนื้อปลาบดมานวดผสมกับเกลือ เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส บรรจุใส่ไส้ น้าไปต้ม
แล้วรมควันให้สุก หรือต้มให้สุกก่อนรับประทาน ไส้กรอกแบ่งเป็น 5 ชนิด คือ ไส้กรอกสด ไส้กรอกรมควัน
แต่ไม่สุก ไส้กรอกรมควันสุก ไส้กรอกสุก และไส้กรอกแห้ง/กึ่งแห้ง (MJU, 2010) อรวรรณ และคณะ 
(2549) ทดลองผลิตไส้กรอกจากซูริมิปลาดุกอุยเทศ พบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับในระดับดี วัดค่าความ
เหนียว (Gel strength) ได้ 416.30 กรัมเซนติเมตร มีค่าทดสอบการพับระดับดีมาก (AA) ปัจจุบันไส้กรอก
จัดเป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางอาหาร สามารถรับประทานเป็นอาหารเช้ า 
กลางวัน เย็น และเป็นอาหารว่างได้  
 ส้าหรับลูกชิ้นปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีการผลิตทั้งใน
ระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีทั้งผลิตเพ่ือจ้าหน่ายภายในประเทศ และเป็นสินค้า
ส่งออก ลูกชิ้นปลาเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด ลักษณะคุณภาพที่ดีของลูกชิ้นปลาควรมีสีขาว ไม่มีกลิ่นคาว
ปลา เนื้อสัมผัสต้องมีความเหนียวนุ่ม และยืดหยุ่น ชนิดปลาที่นิยมน้ามาท้าเป็นลูกชิ้นปลา มีทั้งปลาทะเล และ
ปลาน้้าจืด ได้แก่ปลาอินทรี ปลาดาบลาว ปลาหางเหลือง ปลาน้้าดอกไม้ ปลาทรายแดง ปลาลิ้นหมา  
ปลาช้างเหยียบ ปลาปากคม ปลาตาโต ปลากราย ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ เป็นต้น โดยทั่วไป
ผู้ผลิตลูกชิ้นปลา จะไม่ท้าจากปลาชนิดเดียว แต่จะใช้เนื้อปลาบดจากปลาหลายๆ ชนิดผสมกัน เพราะ 
เนื้อปลาบดแต่ละชนิดมีความเหนียวที่แตกต่างกัน เช่น บางชนิดเนื้อเหนียวแข็ง บางชนิดเนื้อเหนียวนุ่ม ซึ่งการ
น้ามาผสมกันก็จะช่วยให้ได้ลูกชิ้นปลาที่มีความเหนียวตามที่ต้องการได้  
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 อาหารที่ผลิตจากเนื้อปลา ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคเหมาะส้าหรับผู้บริโภคท่ีอยู่ในวัยท้างาน ไม่มีเวลาจะท้าอาหารเอง เพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพียงแต่อุ่นให้ร้อน ก็พร้อมบริโภคได้ทันที สามารถเก็บได้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง ซึ่ง
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารประเภทนี้ก็ก้าลังขยายตัว เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล อย่างน้อย 3 ชนิด 
 

วิธีด ำเนินกำร 
 

1. วัตถุดิบ  
1.1 ปลานวลจันทร์ทะเล ขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม เลี้ยงในบ่อดิน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เก็บแช่น้้าแข็งในถังฉนวน ขนส่งทางรถยนต์มายังกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์
น้้า กรมประมง กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 

1.2 ปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) ขนาด 1-2 ตัวต่อกิโลกรัม จาก จ.ระนอง 
1.3 ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus mrigala (Hamilton)) ขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม จาก 

ตลาดไท จ.ปทุมธานี  เก็บแช่น้้ าแข็งในถังฉนวน ขนส่งทางรถยนต์มายังกองพัฒนา
อุตสาหกรรม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 

1.4 ปลาช้างเหยียบ (Cociella corcodilus) ซื้อเนื้อปลาแล่จาก จ.สมุทรสาคร เก็บแช่น้้าแข็งใน
ถังฉนวนขนส่งทางรถยนต์มายังกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. 

2. วัสดุและอุปกรณ์ 
2.1  ส่วนประกอบส้าคัญที่ใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เกลือ, น้้าตาลทราย, พริกไทย, ซีอ๊ิวขาว, 

น้้าแข็ง, ไส้แกะ (NOJAX casing) ขนาด 29 mm ของ บริษัท HEINZ WIN CHANCE 
2.2  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องปิดผนึกสุญญากาศแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ TURBO 

VAC รุ่น KVP-420T, ถังแช่น้้าแข็งแบบมีฉนวนกันความร้อน, ตู้เย็น (5-8 องศาเซลเซียส)} เครื่องแยกเนื้อปลา
ออกจากก้าง (deboner) ยี่ห้อ BIBUN, เครื่อง strainer, เครื่องสับผสม ยี่ห้อ Stephan รุ่น UM05, เครื่องนวด
ผสมตัว Z ของบริษัทโอนเนอร์ฟู้ดส์ จ้ากัด, เครื่องปั้นลูกชิ้น, เครื่องอัดไส้กรอกแบบใช้มือหมุน ยี่ห้อ  
Tre Spade 

2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีได้แก่ เครื่องย่อยและกลั่น
เพ่ือหาปริมาณไนโตรเจน (Tecator รุ่น 2002), เครื่องสกัดไขมัน (TecatorSoxtec System HT6), เครื่องวัด
ความเป็นกรด-ด่าง (pH meter, Radiometer รุ่น PHM 210), ตู้อบ (Hot air oven, Termaks รุ่น TS 
8265), เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ Aw (Thermoconstanter Novasina รุ่น TH 500), เครื่องปั่นผสม 
(Homogenizer, Ystral รุ่น X10/25) 

2.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ได้แก่ เครื่องตีผสม (AES Chemunex,  
รุ่น Smasher), เครื่องชั่ง (Sartorius รุ่น CP 3202S), ตู้บ่มเชื้อ (Memmert รุ่น UNE 200-800) 

2.5  สารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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 สารเคมี ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์, โปแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริค, กรดอะเซติค, 
กรดบอริค, กรดไทโอบาร์บิทูริค, กรดไตรคลอโรอะเซติค, กรดทาร์ทาริค, กรดเปอร์คลอริค, คลอโรฟอร์ม, 
เมทธานอล, โปแตสเซี่ยมไอโอไดด์, โปแตสเซี่ยมคาร์บอเนต, โปแตสเซี่ยมซัลเฟต, โซเดียมไทโอซัลเฟต, โซเดียม
ซัลเฟต, โซเดียมซิเตรท, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมคาร์บอเนต, เอทธานอล, เฮ็กเซน เป็นต้น 

อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Plate Count Agar, Peptone, Tetrathionate Broth Base, Selenite 
Cystine Broth, Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis, Brilliant Green Agar, Bismuth 
Sulphite Agar, X.L.D Medium, Nutrient Agar, Triple Sugar Iron Agar, MIL Medium, Lauryl 
Tryptose Broth, E.C. Broth, Brilliant Green Bile Broth, Eosin Methylene Blue Agar, Tryptone, 
MR-VP Medium, Simmons Citrate Agar, Oxytetracycline Glucose, Yeast Extract Agar, 
Tetracycline Capsule 500 mg, Potato Dextrose Agar, T.C.B.S Cholera Medium, Beef Extract, 
Agar, Gelatin, Nutrient Broth, Baird-Parker Agar Base, Supplement Potassium Tellurite, Tryptic 
Soya Broth 

2.6 เครื่องมือวิเคราะห์ทางกายภาพ ได้แก่ เครื่อง Texture analyser รุ่น TA-XT2i พร้อม Load 
cell 25 Kg. ใช้หัววัดที่มีหัวกดปลายมนทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. และเครื่องวัดสี 
Chromameter ยี่ห้อ Minolta รุ่น CM-5 

 
3. วิธีกำรทดลอง 

3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาเค็ม 
  3.1.1 แปรวิธีการผลิต 2 วิธีดังนี้  

  วิธีที่ 1 (สูตรที่ 1) ใช้วิธีท้าปลาเค็มตามแบบวิธีของกลุ่มแปรรูปปลากุเรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยน้า
ปลาสดทั้งตัวมาขอดเกล็ด ควักไส้ และดึงเหงือกออก แล้วล้างด้วยน้้าให้สะอาด 3 ครั้ง วางให้สะเด็ดน้้า ก่อน
น้าไปหมักด้วยเกลือเม็ด วางสลับปลากับเกลือเป็นชั้น ๆ หมักนาน 3 วัน แล้วน้ามาล้างด้วยน้้าอีก 3 ครั้ง ตาก
แดด 4-7 วัน แล้วแต่ขนาดของปลา ห่อตัวปลาด้วยกระดาษ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส ในการ
ทดลองใช้ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ และปลากุเรา เป็นวัตถุดิบ (แผนภูมิที่ 1)  
 

ปลาสดทั้งตัว 

ขอดเกล็ด ควักไส้ และดึงเหงือกออก 

ล้างน้้า 3 ครั้ง แล้ววางให้สะเด็ดน้้า 

หมักด้วยเกลือเม็ด โดยวางปลาสลับกับเกลือเป็นชั้น ๆ หมักนาน 3 วัน 

ล้างน้้า 3 ครั้ง 
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น้าปลาไปตากแดด ประมาณ 4-7 วัน แล้วแต่ขนาดปลา 

ห่อตัวปลาด้วยกระดาษ  

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส 

แผนภูมิที่ 1 การผลิตปลาเค็มสูตรที่ 1 
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 วิธีที่ 2 (สูตรที่ 2) ดัดแปลงวิธีท้าปลาเค็มของสุปราณี (2544) โดยน้าปลาสดทั้งตัวมาขอด
เกล็ด ควักไส้ และดึงเหงือกออก แล้วล้างด้วยน้้า 3 ครั้ง วางให้สะเด็ดน้้า จากนั้นแช่ปลาในน้้าเกลือ 15% นาน  
2 ชั่วโมง และแช่ปลาในน้้าเกลือ 5% ต่ออีก 1 คืน น้ามาล้างน้้า แล้ววางผึ่งลมจนตัวปลาแห้ง น้าปลาไปหมักกับ
เกลือโดยใช้เกลือเม็ดอัตราส่วนปลาต่อเกลือ เท่ากับ 1 :1 โดยน้้าหนัก เป็นเวลา 2 วัน แล้วน้ามาล้างด้วยน้้า 
อีก 3 ครั้ง ก่อนตากแดด 1-2 แดด แล้วแต่ขนาดของปลา จากนั้นห่อตัวปลาด้วยกระดาษ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
5-8 องศาเซลเซียส ในการทดลองผลิตปลาเค็มวิธีนี้ ใช้ปลานวลจันทร์ทะเลและปลานวลจันทร์เทศ เป็นวัตถุดิบ 
(แผนภูมทิี่ 2) 

 
 

ปลาสดทั้งตัว 

ขอดเกล็ด ควักไส้ และดึงเหงือกออก 

ล้างน้้าให้สะอาด 3 ครั้ง แล้ววางให้สะเด็ดน้้า 

แช่ปลาในน้้าเกลือ 15% นาน 2 ชั่วโมง ก่อนแช่น้้าเกลือ 5% ต่ออีก1 คืน 

ล้างน้้าให้สะอาดอีกครั้ง แล้วผึ่งลมจนตัวปลาแห้ง 

หมักด้วยเกลือเม็ด โดยวางปลาสลับกับเกลือเป็นชั้นๆ นาน 2 วัน 

ล้างน้้าให้สะอาด 3 ครั้ง 

น้าปลาไปตากแดด ประมาณ 1-2 วัน แล้วแต่ขนาดปลา 

ห่อตัวปลาด้วยกระดาษ  

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส 

แผนภูมิที่ 2 การผลิตปลาเค็มสูตรที่ 2 
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3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเป็นไส้กรอกปลา 
 จากการทดลองเบื้องต้น ได้น้าเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลมาทดลองผลิตไส้กรอก โดยใช้สูตร 
ไส้กรอกปลาของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า (2554) พบว่าไส้กรอกที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวแข็ง  
ไม่มีความยืดหยุ่น ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเป็นไส้กรอกปลาครั้งนี้ จึงน้า 
เนื้อปลาช้างเหยียบซึ่งเป็นปลาทะเลที่โรงงานท้าลูกชิ้นปลานิยมน้าเนื้อปลาชนิดนี้มาเป็นวัตถุดิบ เพราะเนื้อปลา
ชนิดนี้มีความเหนียวนุ่ม ผสมกับเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล ในการทดลองท้าไส้กรอกด้วย โดยแปรสัดส่วน 
เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลาช้างเหยียบ เป็น 100:0 (สูตร 1) 70:30 (สูตร 2) และ 60:40 (สูตร 3) ซึ่ง
น้้าหนักโดยวิธีท้าไส้กรอกทั้ง 3 สูตรมีดังนี้ (ตารางที่ 1) สับผสมเนื้อปลาให้เข้ากันเป็นเวลา 2 นาที ด้วยเครื่อง
สับผสม (ยี่ห้อ Stephan รุ่น UM5) จากนั้นใส่เกลือลงไป นวดต่ออีก 2 นาที ละลายส่วนผสมที่เหลือทั้งหมด
ยกเว้นน้้ามันพืชให้เข้ากัน ใส่ลงไปในเนื้อปลาที่ก้าลังนวดผสม แล้วนวดต่ออีก 3 นาที ใส่น้้ามันพืชลงไปแล้วนวด
ต่ออีก 3 นาที โดยปรับปริมาณความชื้นที่ 80% น้าไปอัดใส่ไส้ โดยไส้ที่ใช้เป็นไส้แกะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.9 เซนติเมตร แล้วมัดให้เป็นท่อนยาวประมาณ 2.5 นิ้ว จากนั้นน้าไปต้มที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 
20 นาที แล้วน้าไปต้มต่อที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส อีก 20 นาที น้าไส้กรอกที่ต้มสุกแล้ว ไปแช่ในน้้า 
จนไส้กรอกคลายความร้อน (แผนภูมิที่ 3 และ ภาพที ่1) บรรจุไส้กรอกในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ขนาด 18x20 
เซนติเมตร ถุงละ 250 กรัมปิดผนึกแบบสุญญากาศ จากนั้นน้าไปเก็บรักษาด้วยการแช่ในน้้าแข็ง สุ่มตัวอย่าง
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี  
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 ตำรำงท่ี 1 ส่วนผสมไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล  
 

ส่วนผสม 
ไส้กรอกสูตร 1 

(กรัม) 
ไส้กรอกสูตร 2 

(กรัม) 
ไส้กรอกสูตร 3 

(กรัม) 

เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล 1,000 700 600 

เนื้อปลาช้างเหยียบบด -- 300 400 

โซเดียมไตรฟอสเฟต 1 1 1 

โซเดียมไพโรฟอสเฟต 1 1 1 

น้้าตาลทราย 20 20 20 

ผงไข่ขาว 14 14 14 

กระเทียมผง 25 25 25 

น้้ามันพืช 250 250 250 

พริกไทย 6 6 6 

ผงลูกจันทน์ 2 2 2 

แป้งมัน 100 100 100 

ผงชูรส 1 1 1 

เกลือ 30 30 30 

all spices 2 2 2 

0.1% transglutaminase 1 1 1 

น้้าแข็งและน้้า 450 435 410 
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เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล : เนื้อปลาช้างเหยียบ (โดยน้้าหนัก) 
100:0 (สูตร 1)   70:30 (สูตร 2)     60:40 (สูตร 3) 

สับผสม 2 นาท ี

ใส่เกลือ นวดผสม 2 นาที 

ใส่ส่วนผสม นวดผสม 3 นาท ี

ใส่น้้ามันพืชลงไป นวดผสมต่ออีก 3 นาท ี

นวดผสมอีก 1 นาทีในสภาวะสุญญากาศ 

อัดใส้ไส้ 

มัดให้เป็นท่อนยาว 2.5 นิ้ว 

ต้มที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 20 นาท ี

ต้มต่อที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส อีก 20 นาท ี

แช่ในน้้าจนไส้กรอกคลายความร้อน 

บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ถุงละ 250 กรัม ปิดผนึกแบบสุญญากาศ 

เก็บรักษาด้วยการแช่ในน้้าแข็ง 

 

แผนภูมิที่ 3 การผลิตไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 
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1. ผสมเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล 
และเนื้อปลาช้างเหยียบกับ
เกลือ ด้วยเครื่องสับผสมนาน 2 
นาท ี

2. ใส่ส่วนผสมที่เหลือ 
นวดต่ออีก 7 นาที 

3. อัดใส่ไส้ มัดให้เป็นท่อน
ขนาด 2.5 นิ้ว 

4. ต้มที่อุณหภูมิ 400C 20 นาท ีต่อ
ด้วยที่อุณหภูมิ 900C 20 นาที แล้ว
แช่ในน้้าจนไส้กรอกคลายความร้อน 

5. บรรจุไส้กรอกในถุงพลาสติก 
(ไนล่อนโพลีเอทธิลีน) ปิดผนึก
แบบสุญญากาศ เก็บรักษาโดยการ
แช่ในน้้าแข็ง  
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ภำพที่ 1 การผลิตไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 

3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเป็นลูกชิ้น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเป็นลูกชิ้นปลา น้าเนื้อปลาช้างเหยียบมาผสมกับ

เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล โดยแปรสัดส่วนเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลาช้างเหยียบ เป็น 100 :0 และ
70:30 โดยน้้าหนัก เช่นเดียวกับการท้าไส้กรอกปลา และแปรปริมาณความชื้น 2 ระดับ คือ ที่ 75% และ 80% 
ตามล้าดับ ใช้สูตรการท้าลูกชิ้นปลากองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า (2554) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2  
 สับผสมเนื้อปลาเป็นเวลา 2 นาที ด้วยเครื่องสับผสม (ยี่ห้อ Stephan รุ่น UM5) จากนั้นใส่เกลือ
ลงไป นวดผสมต่ออีก 4 นาที ละลายส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดให้เข้ากันใส่ลงไปในเนื้อปลาที่ก้าลังนวดผสม แล้ว
นวดผสมอีก 4 นาที และนวดผสมอีก 1 นาทีในสภาวะสุญญากาศ น้าเนื้อปลาที่นวดผสมกับส่วนผสมทั้งหมด
แล้วไปปั้นเป็นลูกชิ้นโดยใช้เครื่องปั้นลูกชิ้นอัตโนมัติ จากนั้นน้าไปต้มที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 20 
นาที แล้วน้าไปต้มต่อที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส อีก 20 นาที น้าลูกชิ้นที่ต้มสุกแล้ว ไปแช่ในน้้าจนคลาย
ความร้อน (แผนภูมิที่ 4 และ ภาพที่ 2) บรรจุลูกชิ้นในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 18x20 เซนติเมตร ถุงละ 
250 กรัมปิดผนึก จากนั้นน้าไปเก็บรักษาด้วยการแช่ในน้้าแข็ง สุ่มตัวอย่าง เพ่ือน้าไปตรวจคุณภาพ ด้าน
กายภาพ จุลชีววิทยา และเคมี 
 
 ตำรำงท่ี 2 ส่วนผสมลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล  
 

ส่วนผสม 
ส่วนผสม (กรัม) 

ลูกชิ้นสูตร A ลูกชิ้นสูตร B ลูกชิ้นสูตร C ลูกชิ้นสูตร D 

เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล 1,000 1,000 700 700 

เนื้อปลาช้างเหยียบ - - 300 300 

โซเดียมไตรฟอสเฟต 1 1 1 1 

โซเดียมไพโรฟอสเฟต 1 1 1 1 

พริกไทย 6 6 6 6 

เกลือ 30 30 30 30 

น้้าแข็งและน้้า 220 275 205 245 

transglutaminase 1 1 1 1 
 

หมายเหตุ  
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 A หมายถึง ลูกชิ้นเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล ปรับปริมาณความชื้น 75%  
 B หมายถึง ลูกชิ้นเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล ปรับปริมาณความชื้น 80% 

C หมายถึง ลูกชิ้นที่มีอัตราส่วนของเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลาช้างเหยียบ 70:30 และปรับ
ปริมาณความชื้น 75% 

 D หมายถึง ลูกชิ้นที่มีอัตราส่วนของเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลาช้างเหยียบ 70:30 และปรับ
ปริมาณความชื้น 80% 
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เนื้อปลาบด 

สับผสม 2 นาท ี

ใส่เกลือลงไป นวดผสม 4 นาท ี

ละลายส่วนผสมที่เหลือ นวดผสม 4 นาท ี

นวดผสมต่ออีก 1 นาทีในสภาวะสุญญากาศ 

ปั้นลูกชิ้นเป็นก้อนกลมขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร 

ต้มที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 20 นาท ี

ต้มที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส อีก 20 นาท ี

น้าลูกชิ้นที่ต้มสุกแล้ว ไปแช่ในน้้าจนคลายความร้อน 

เก็บในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ถุงละ 250 กรัม ปิดผนึก 

เก็บรักษาด้วยการแช่ในน้้าแข็ง 

 
แผนภูมิที่ 4 การผลิตลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 
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2. ใส่ส่วนผสมที่เหลือ 
นวดต่ออีก 5 นาที 

3. ปั้นเป็นลูกชิ้นขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.0 ซม. 

4. ต้มที่อุณหภูมิ 40 0C 20 
นาทตี่อด้วยที่อุณหภูมิ 90 0C 
20 นาท ีแล้วแช่ในน้้าจน
ลูกชิ้นคลายความร้อน 

5. บรรจุลูกชิ้นในถุงพลาสติก 
ถุงละ 250 กรัม เก็บรักษาโดย
การแช่น้้าแข็ง  

1. นวดผสมเนื้อปลาช้างเหยียบ
และเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล
กับเกลือ ด้วยเครื่องนวดผสม
นาน 4 นาท ี
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ภำพที่ 2 การผลิตลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล  
 

4. กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ 
4.1 ด้านกายภาพ 

  4.1.1 ทดสอบด้านประสาทสัมผัส 
ให้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝน และคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า จ้านวน 8 คน ประเมินคุณภาพด้าน

ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน  
(9 คะแนน คือดีที่สุด 5 คะแนน คือ พอใช้ และ <4 คือ ไม่ยอมรับ) (ภาคผนวกที่ 1-3) โดยที่การประเมิน
คุณภาพด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น ของปลาเค็มนั้น ประเมินจากปลาเค็มดิบ ส่วนการประเมินคุณภาพ
ด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมของปลาเค็มนั้น ประเมินจากปลาเค็มที่ทอดแล้ว 

 
4.1.2 การตรวจวัดความเหนียว (อรวรรณ และคณะ, 2541) 

ส้าหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและลูกชิ้นมีการวัดความแข็งแรงของเจล (gel strength) และทดสอบ
การพับ 

- การวัดความแข็งแรงของเจล (gel strength) น้าเนื้อปลาบดที่ผสมกับส่วนผสมในการท้า 
ไส้กรอกปลา แล้วมาอัดใส่ไส้พลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ยาว 150-200 มม. มัดหัวท้ายให้แน่น เตรียม
ประมาณ 4-5 แท่งต่อตัวอย่าง น้าไปต้มที่ 40 0C นาน 20 นาที แล้วต้มต่อที่ 90 0C 20 นาที ท้าให้เย็นโดย 
แช่ในน้้าเย็น แล้วน้าไปเก็บในตู้เย็นนาน 18-24 ชม. น้าตัวอย่างที่เตรียมไว้ออกจากตู้เย็นมาวางที่อุณหภูมิห้อง
เพ่ือปรับอุณหภูมิตัวอย่างให้เท่ากับอุณหภูมิห้อง ตัดตัวอย่างยาวท่อนละ 2.5 ซม. จ้านวน 12 ท่อนต่อตัวอย่าง 
น้าไปวัดค่าแรงและระยะทาง ด้วยเครื่อง texture analyzer รุ่น TA-XT2i Load cell 25 Kg. ด้วยหัววัดที่ม ี
หัวกดปลายมนทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. โดยก้าหนด Pre-test speed 1.0 mm/sec, Test 
speed 1.1 mm/sec, Post-test speed 10.0 mm/sec, Distance 15 mm, Trigger type auto 10 g. 
ตัวอย่างจะถูกกดด้วยหัวกดจนกระทั่งผิวหน้าแตก น้้าหนักที่กดคือแรง (force) หรือค่าความแข็งของเจล แสดง
ค่าเป็นกรัม และความลึกหรือระยะทางที่หัวกดกดลงไปในตัวอย่างจนแตกคือ ค่าความยืดหยุ่นของเจล 
(deformation) แสดงค่าเป็นเซนติเมตร ค้านวณค่าความแข็งแรงของเจล (gel strength) ได้จากแรง 
คูณระยะทางมีหน่วยเป็น กรัมเซนติเมตร ตัดค่าสูงสุดและต่้าสุดออกแล้วเอาค่าท่ีเหลือ 10 ค่ามาหาค่าเฉลี่ย 
 - การทดสอบการพับ (folding test) น้าตัวอย่างมาตัดเป็นชิ้นบางๆ ให้มีความหนา 5 มม. แล้ว
ทดสอบพับ และประเมินผลดังนี้ 

  AA เจลมีความเหนียวดีมาก คือ ไม่แตกเมื่อพับ 4 ส่วน 
  A เจลมีความเหนียวดี คือ ไม่แตกเม่ือพับครึ่ง แต่แตกเล็กน้อยเมื่อพับ 4 ส่วน 
  B เจลมีความเหนียวปานกลาง คือ แตกเล็กน้อยเมื่อพับครึ่ง 
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  C เจลมีความเหนียวน้อย คือ แตกทันทีเมื่อพับครึ่ง แต่ทั้งสองส่วนยังติดกัน 
  D เจลไม่มีความเหนียวเลย คือ แตก เละ เมื่อใช้นิ้วกดชิ้นตัวอย่าง 
ส้าหรับตัวอย่างลูกชิ้นก็ท้าเช่นเดียวกัน 
4.1.3 การวัดสี 

น้าตัวอย่างไส้กรอก และลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล มาตัดเป็นชิ้นบาง ๆ ความหนา 5 มม. วัดสีใน
ระบบ CIE (L*a*b*) ด้วยเครื่อง Chromameter Minolta รุ่น CM-53 โดยค่า L* คือ ค่าความสว่างมีค่า
ระหว่าง 0-100 หรือสีด้าถึงสีขาวค่า a* แสดงค่าบวก (+) สีแดงหรือค่าลบ (-) แสดงค่าสีเขียว และค่า b* แสดง
ค่าบวก (+) สีเหลืองแสดงค่าลบ (-) สีน้้าเงินน้าค่าที่ได้มาค้านวณค่าความขาว (whiteness) ตามสมการ 
   ความขาว (whiteness) = 100-[(100-L*)2+ a*2+b*2]1/2 
 

4.1.4 วัดปริมาณน้้าอิสระ (Water activity, Aw) 
วัดค่า Aw ด้วยเครื่อง Thermoconstanter Novasina รุ่น TH 500  
 
4.2 ด้านเคมี 
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน , ไขมัน, เถ้า, เส้นใย และความชื้น 

ตามวิธีของ AOAC (1995), ปริมาณเกลือตามวิธีของ FAO (1981), วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง pH 
meter, ปริมาณกรดไขมันอิสระ วิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-2010 (Shimadzu), ปริมาณกรดอะมิโน วิเคราะห์
ด้วยเครื่อง HPLC รุ่น LC-10ADvp  

 
4.3 ด้านจุลชีววิทยา 
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count), โคลิฟอร์ม, อี โคไล 

(Escherichia coli), สตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus), ซาลโมเนลล่า (Salmonella 
spp.), วิบริโอ คลอเรลล่า (Vibrio cholerae), และ ยีสต์และรา ตามวิธีของ FDA (1995) 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล (ANOVA และ  

paired T-test) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
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ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ผล 

 
1. วัตถุดิบ 
 1.1 องค์ประกอบทางเคมี 
วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าปลาเค็ม 

 วัตถุดิบปลาที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์ เทศ และปลากุเรา  
ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเคมี พบว่า ปลานวลจันทร์ทะเลมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถ้า เท่ากับ 
21.86+0.08%, 3.16+0.13% และ 1.35+0.04% ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าปลานวลจันทร์เทศ และปลากุเรา ส่วน
ปริมาณเกลือ, และความชื้นนั้น พบว่าปลานวลจันทร์ เทศมีค่าสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.39+0.17% และ 
80.68+0.13% ตามล้าดับ ส่วนค่า pH นั้นพบว่าปลานวลจันทร์ทะเลมีค่าเฉลี่ยของ pH ต่้าที่สุดคือ 5.7+0.01 
เมื่อน้าไปทดสอบทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณโปรตีน เถ้า ความชื้น และ pH ของปลาทั้ง 3 ชนิด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 ตำรำงท่ี 3 องค์ประกอบทางเคมีของปลานวลจันทร์ทะเล ปลากุเรา และปลานวลจันทร์เทศสด 
                    ที่ใช้ทดลองท้าปลาเค็ม 
 

 

 

 

 

 

 

        หมายเหตุ 
 a,b,c 

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 

                     (p<0.05) 

องค์ประกอบทางเคมี ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ ปลากุเรา  
โปรตีน (%) 21.86+0.08

 c
 20.37+0.07

 b
 19.35+0.17

 a
 

ไขมัน (%) 3.16+0.13
 b

 1.37+0.02
 a

 1.55+0.11
 a

 
เกลือ (%) 0.14+0.00

 a
 0.29+0.17

 b
 0.14+0.00

 a
 

เถ้า (%) 1.35+0.04
 c

 1.15+0.04
 b

 1.04+0.01
 a

 
ความชื้น (%) 73.85+0.11

 a
 80.68+0.13

 c
 79.18+0.03

 b
 

pH 5.7+0.01
 a

 6.2+0.03
 b

 7.4+0.01
 c
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 วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าไส้กรอกปลาและลูกชิ้น 
 วัตถุดิบเนื้อปลาที่ดี ที่สามารถน้ามาใช้ในการผลิตไส้กรอกหรือลูกชิ้นนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ 
การเกิดเจลที่ดี ซึ่งปลาแต่ละชนิดมีคุณสมบัติของการเกิดเจลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจั ย เช่น ปริมาณ
ไขมัน ปริมาณโปรตีน ความสดของปลา เป็นต้น คุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาแต่ละชนิดนั้น มีผลต่อ
เนื้อสัมผัส ดังนั้นหากต้องการน้าปลาที่มีคุณสมบัติในการเกิดเจลต่้า อาจมีความจ้าเป็นต้องใส่สารหรือ
องค์ประกอบอย่างอ่ืนลงไป เพ่ือช่วยให้เนื้อสัมผัสของเนื้อปลาดีขึ้น (Park et. al., 2000; Siddique et. al., 
2013) เช่น การใส่ไข่ขาวผง, แป้งมัน, แป้งมันฝรั่ง หรือการใส่เนื้อปลาบด หรือซูริมิ ซึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ 
เลือกใช้เนื้อปลาช้างเหยียบ เพ่ือช่วยคุณลักษณะด้านลักษณะเนื้อสัมผัสให้กับปลานวลจันทร์ทะเล เนื่องจาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่าการใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียว จะได้ไส้กรอกและลูกชิ้นปลาที่มี
ลักษณะเนื้อแน่น ไม่เหนียวและไม่ยืดหยุ่น คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้เนื้อปลาบดจากปลาช้างเหยียบ ซึ่งมีความเหนียว
นุ่ม มาใช้เป็นส่วนผสม เพ่ือให้ได้ไส้กรอกและลูกชิ้นที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเคมี พบว่า เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล  และเนื้อปลา
ช้างเหยียบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทดลองท้าไส้กรอก และลูกชิ้น มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เกลือ ความชื้น และ 
pH แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งปลานวลจันทร์ทะเลมีปริมาณโปรตีน และไขมัน 
20.81+0.04% และ 1.92+0.01% สูงกว่าเนื้อปลาช้างเหยียบ ที่มีค่า 17.75+0.09% และ 0.48+0.01% 
ตามล้าดับ ส่วนปริมาณเกลือ, ความชื้น และ pH มีค่า 0.23+0.00%, 74.58+0.08% และ 5.7+0.00 ต่้ากว่า
เนื้อปลาช้างเหยียบที่มีค่า 0.87%, 80.77+0.05% และ 6.4 ตามล้าดับ ซึ่งค่า pH ที่ต่้าท้าให้เนื้อปลา
นวลจันทร์ทะเลมีรสชาติ เปรี้ ยว เล็กน้อย  ส่ วนปริมาณเถ้านั้น  เมื่ อน้ าไปทดสอบทางสถิติ  พบว่ า 
ปลานวลจันทร์ทะเล และปลาช้างเหยียบมีปริมาณเถ้าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) คือ 1.36+0.01% และ 
1.52+0.09% ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตำรำงที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล และเนื้อปลาช้างเหยียบ ที่ใช้ท้าไส้กรอก 
             และลูกชิ้นปลา 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ 
a,ab,b

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

คุณภาพทางเคมี เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล เนื้อปลาช้างเหยียบ 
โปรตีน (%) 20.81+0.04

a
 17.75+0.09

b
 

ไขมัน (%) 1.92+0.01
a
 0.48+0.01

b
 

เกลือ (%) 0.23+0.00
a
 0.87+0.00

b
 

เถ้า (%) 1.36+0.01
a
 1.52+0.09

a
 

ความชื้น (%) 74.58+0.08
a
 80.79+0.05

b
 

pH 5.7+0.00
a
 6.4+0.01

b
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 กรดไขมันอิสระ 
 กรดไขมันอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ตรวจพบในปลาทั้ง 3 ชนิดนี้ ได้แก่ 1. กรดไขมันชนิด 
โอเมก้า 3 ได้แก่ Linolenic Acid, Eicosapentaenoic acid หรือ EPA และ Docosahexaenoic acid หรือ 
DHA มีคุณสมบัติที่ส้าคัญคือ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและอัมพาต ลดการอักเสบของโรคไขข้อเสื่อมรูมาตอยด์, 
ลดอาการปวดหัวไมเกรนและปวดประจ้าเดือน เพ่ิมภูมิคุ้มกันร่างกายและลดอาการของโรคภูมิแพ้  
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ลดคอเลสเตอรอล ลดไตรกลีเซอไรด์และเพ่ิม HDL ในเลือดได้ บ้ารุงสมอง และเกล็ดเลือด กรดไขมันทั้ง 3 ชนิด
นี้พบในปลานวลจันทร์ทะเลสูงที่สุดคือ 21.90 มก./100ก., 120.17 มก./100ก. และ 455.90 มก./100ก. 
ตามล้าดับ 2. กรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 (Linoleic Acid) ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โดยการลดการแข็งตัว 
ของเลือด, ลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง, ลดการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง, บ้ารุงตับ, ป้องกันโรคสมอง
เสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ และลดระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ แต่เพ่ิมระดับ HDL ในเลือด และ  
3. กรดไขมันโอเมก้า 9 (Oleic Acid) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เลซิติน มีหน้าที่ส้าคัญคือ ลดโคเลสเตอรอล
โดยรวม ท้าให้เส้นเลือดไม่อุดตัน ไม่เป็นโรคหัวใจ บ้ารุงสมอง ซึ่งทั้ง linoleic acid และ oleic acid พบในปลา
นวลจันทร์ทะเลสูงที่สุดเช่นกัน คือ 9.95 มก./100ก. และ 351.92 มก./100ก. ตามล้าดับ ส้าหรับกรดไขมัน
ชนิด palmitoleic acid ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีส่วนส้าคัญในปฏิกิริยาเผาผลาญไขมันท้าให้เป็นตัวต้าน 
การเพ่ิมน้้าหนัก (ส้านักโภชนาการ, 2557; Power et al., 1997) พบว่าปลากุเราเป็นปลาที่มีปริมาณกรดไขมัน
ชนิดนี้สูงที่สุด คือ 203.16 มก./100ก. ปลานวลจันทร์ทะเลมีค่า 127.47 มก./100ก. และปลานวลจันทร์เทศ 
มีค่าเพียง 9.81 มก./100ก. (ตารางที่ 5)  
 
ตำรำงท่ี 5 ปริมาณกรดไขมันอิสระในปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ และปลากุเรา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรดอะมิโน 
 ผลการตรวจวิเคราะห์กรดอะมิโนในปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศ พบมีปริมาณ
ไกลซีน 63.55 มก./100ก. และ 12.49 มก./100ก. ตามล้าดับ ไกลซีนมีคุณสมบัติท้าให้เซลล์ต่างๆ คงรูปร่างได้ 
และเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในกระดูก กระดูกอ่อน และท้าให้ผิวหนังมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น และ

ชนิดของกรดไขมันอิสระ ปริมาณที่พบ (มก./100ก.) 
ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ ปลากุเรา 

C14:0 Myristic acid 76.31 4.29 82.44 
C16:0 Palmitic acid 306.73 34.73 234.17 
C16:1 Palmitoleic acid 127.47 9.81 203.16 
C17:0 Heptadecanoic acid 36.22 12.53 25.50 
C18:0 Stearic acid 127.14 24.66 111.30 
C18:1n9 Oleic acid 351.92 33.29 113.89 
C18:2n6 Linoleic acid 9.95 1.26 4.86 
C20:0 Arachidic acid 5.02 0.91 2.84 
C18:3n3 Linolenic acid 21.90 10.15 14.49 
C20:4n6 Arachidonic acid 74.80 92.48 91.38 
C20:5n3 Eicosapentaenoic acid (EPA) 120.17 19.05 99.24 
C22:6n3 Docosahexaenoic acid (DHA) 455.90 73.73 373.27 
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ยังพบปริมาณฮีสติดีนในปลานวลจันทร์ทะเลสูง คือ 344.09 มก./100ก. (ตารางที่ 6) แต่การพบฮีสติดีน 
ในปริมาณมาก ก็มีโอกาสการเกิดฮีสตามีนได้สูง เนื่องจากแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถสร้างเอนไซม์ 
ดีคาร์บอกซิเลส (decarboxylase) จะย่อยสลายฮีสติดีน (histidine) ให้กลายเป็นฮีสตามีนโดยการดึงหมู่
คาร์บอนออกจากโมเลกุลของฮีสติดีน ผู้ที่แพ้สารฮีสตามีน ถ้ารับประทานในปริมาณมากเกินไปจะเกิดอาการแพ้ 
มีผื่นคันหน้าแดง แสบร้อนบริเวณปาก ความดันเลือดต่้า ปวดศีรษะ บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ท้องเสีย (Huang et. al., 2010) 
 
ตำรำงท่ี 6 ปริมาณกรดอะมิโน ในวัตถุดิบปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล 

2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเลเค็ม 
2.1.1 ผลการท้าปลาเค็มสูตรที่ 1 โดยใช้ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ และ 

ปลากุเราเป็นวัตถุดิบ 
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 ลักษณะปลาเค็มจากปลาทั้ง 3 ชนิดจากการทดลองนี้ มีเนื้อแน่นแข็ง ไม่ซุยเหมือนเนื้อปลาเค็ม
ทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อดูลักษณะปรากฏภายนอกพบว่า ปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเล มีลักษณะใกล้เคียง
กับปลากุเราเค็มในท้องตลาดมากกว่าปลาเค็มจากปลานวลจันทร์เทศ คือสีของตัวปลามีสีเทาขาวคล้าย 
ปลากุเรา (ภาพที่ 3-4) นอกจากนี้สี และกลิ่นของปลานวลจันทร์ทะเล ก็ยังมีลักษณะคล้ายปลากุเราเค็ม 
ในท้องตลาดมากกว่าปลานวลจันทร์เทศ และปลากุเราที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ โดยผู้ทดสอบให้คะแนนของ
ลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นของปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเล สูงกว่าปลานวลจันทร์เทศ และปลากุเรา 

ชนิดของกรดอะมิโน ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ 

กรดอะมิโนจ้าเป็น (มก./100ก.)   
Threonine 10.31 15.24 
Valine 3.68 3.43 
Methionine 1.59 0.91 
Isoleucine 1.62 1.91 
Leucine 2.68 2.94 
Phenylalanine 2.17 1.47 
Histidine 344.09 221.87 
Lysine 9.83 18.07 
กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้(มก./100ก.)

ตัวอย่ำง) 
  

Glycine 63.55 12.49 
Glutamic acid 14.42 3.90 
 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Threonine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Valine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Methionine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Isoleucine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Leucine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Phenylalanine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Histidine
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Lysine


26 

(ตารางที่  7)  โดยผู้ทดสอบให้คะแนน 8.11+0.78, 7.78+0.67 และ 7.11+0.78 คะแนน สูงกว่า 
ปลานวลจันทร์เทศที่ได้ 7.00+1.00, 6.89+0.60 และ 6.11+0.78 คะแนน และปลากุเราที่ได้ 7.56+0.73, 
7.33+0.71 และ 6.67+0.87 คะแนน ตามล้าดับ ส่วนรสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมนั้น พบว่า
ผู้ทดสอบก็ให้คะแนนปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเลสูงกว่าปลานวลจันทร์เทศเค็ม และปลากุเราเค็ม 
(p<0.05) เช่นเดียวกัน เนื่องจากเนื้อสัมผัสของเนื้อปลากุเราเค็ม และเนื้อปลานวลจันทร์เทศเค็มในการทดลอง
ครั้งนี้มีลักษณะแน่นแข็ง อาจมีสาเหตุมาจาก วัตถุดิบปลาทั้ง 2 ชนิดเก็บรักษาโดยการแช่น้้าแข็งก่อนน้ามาท้า
เป็นปลาเค็ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ปลาที่น้ามาท้าเค็มต้องเป็นปลาสด ไม่แช่น้้าแข็งมาก่อน ส่วนรสชาติของ 
ปลานวลจันทร์ทะเลเค็มมีรสชาติใกล้เคียงกับปลากุเราเค็มในท้องตลาดมากกว่าปลาอีก 2 ชนิด ท้าให้ได้คะแนน
ด้านรสชาติสูงกว่า คือ 7.56 คะแนน จึงท้าให้ผู้ทดสอบให้ผลคะแนนการยอมรับรวมของปลานวลจันทร์ทะเล
เค็มสูงที่สุดคือ 7.78 คะแนน (ตารางที่ 7) 
 
ตำรำงท่ี 7 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาเคม็สูตรที่ 1 
 

 ชนิดปลำเค็ม 
ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ ปลากุเรา 

ลักษณะปรากฏ 8.11+0.78
 b

 7.00+1.00
 a

 7.56+0.73
 ab

 

สี 7.78+0.67
 b

 6.89+0.60
 a

 7.33+0.71
 ab

 

กลิ่น 7.11+0.78
 b

 6.11+0.78
 a

 6.67+0.87
 ab

 

รสชาติ 7.56+0.53
 b

 5.78+0.97
 a

 6.44+0.88
 a

 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 7.78+0.67
 b

 6.00+1.12
 a

 6.67+1.00
 a

 

การยอมรับรวม 7.78+0.44
 b

 6.33+0.97
 a

 6.78+0.97
 a

 

        หมายเหตุ 
 a,b 

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 

                     (p<0.05) 
 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีของปลาเค็มทั้ง 3 ชนิด พบว่าปริมาณเกลือ, เถ้า และ ความชื้น มี
ค่าแตกต่างกัน (p<0.05) โดยปลานวลจันทร์ทะเลมี ปริมาณเกลือ และ เถ้า ต่้าที่สุดคือ 9.81+0.17% และ 
10.79+0.02% แต่มีปริมาณความชื้นสูงที่สุดคือ 61.82+0.07% ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบทางประสาท-
สัมผัสที่ผู้ทดสอบให้คะแนนรสชาติ และเนื้อสัมผัสของปลานวลจันทร์ทะเลเค็มสูงกว่าปลาอีก 2 ชนิด  
อาจเนื่องมาจากทีม่ีปริมาณเกลือต่้ากว่า และมีปริมาณความชื้นสูงกว่า ท้าให้มีรสชาติไม่เค็มจัด และมีเนื้อสัมผัส
ที่ร่วนซุย ส่วนปลาอีก 2 ชนิดมีเนื้อปลาที่แข็งกระด้างกว่า ส่วนปริมาณโปรตีน, ไขมัน และ pH ของ 
ปลานวลจันทร์ทะเลมีปริมาณต่้ากว่าปลาทั้ง 2 ชนิดอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
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26.27+0.42%, 1.34+0.06% และ 6.0+0.01 ตามล้าดับ เนื่องจากค่า pH ของปลานวลจันทร์ทะเลที่ต่้ากว่า 
ท้าให้ผู้ทดสอบได้รสชาติเปรี้ยวจากเนื้อปลา (ตารางที่ 8)  
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ตำรำงท่ี 8 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ปลาเค็มสูตรที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หมายเหตุ 
 a,b,c 

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ  

                     (p<0.05) 
 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2536) เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหาร ระบุว่าปลาเค็มซึ่งเป็นอาหารที่ยังบริโภคไม่ได้ ต้องผ่านการท้าสุกหรือการเตรียมด้วย
กรรมวิธีใด ๆ ก่อนบริโภค ต้องตรวจไม่พบเชื้อซาลโมเนลล่า, คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ และ วิบริโอ  
คลอเรลล่า ส่วนเชื้ออี โคไล ต้องมีปริมาณน้อยกว่า 50 เอ็มพีเอ็น/กรัม และเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ต้อง
พบน้อยกว่า 200 เอ็มพีเอ็น/กรัม ซึ่งปลาเค็มที่ทดลองท้าจากปลานวลจันทร์ทะเล, ปลากุเรา และปลา
นวลจันทร์เทศนั้น ตรวจไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค แต่พบเชื้ออี โคไล ในปลาเค็มจากปลานวลจันทร์เทศ เกิน
เกณฑ์ก้าหนด คือ 260 เอ็มพีเอ็น/กรัม ซ่ึงเชื้ออี โคไลที่พบอาจมาจากการล้างตัวปลาไมส่ะอาด หรืออาจเกิด
จากการปนเปื้อนของเชื้อชนิดนี้จากน้้าที่ใช้ล้าง หรือจากสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดีพอคือล้างมือไม่สะอาด
ขณะท้าการผลิต  

องค์ประกอบทางเคมี 
ชนิดของปลาเค็ม 

ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ ปลากุเรา 

โปรตีน (%) 26.27+0.42
 a

 32.94+0.07
 b

 32.48+0.01
 b

 

ไขมัน (%) 1.34+0.06
 a

 2.12+0.23
 b

 2.27+0.12
 b

 

เกลือ (%) 9.81+0.17
 a

 15.23+0.08
 c

 13.95+0.17
 b

 

เถ้า (%) 10.79+0.02
 a

 16.42+0.12
 c

 14.68+0.05
 b

 

ความชื้น (%) 61.82+0.07
 c

 50.39+0.07
 a

 53.39+0.06
 b

 

pH 6.0+0.01
 a

 6.7+0.02
 b

 6.7+0.02
 b
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ปลากุเราเค็ม 

ปลานวลจันทร์เทศเค็ม 

ปลานวลจันทร์ทะเลเค็ม 

ปลากุเราสด 

ปลานวลจันทร์เทศสด 

ปลานวลจันทร์ทะเลสด 
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ภำพที่ 3 วัตถุดิบปลาสด และปลาเค็มที่ผลิตจากปลานวลจันทร์ทะเล ปลากุเรา และปลานวลจันทร์เทศ  
จากการทดลองสูตรที่ 1 
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ภำพที่ 4 ลักษณะเนื้อปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเล จากการทดลองสูตรที่ 1 
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2.1.2 ผลการท้าปลาเค็มสูตรที่ 2 โดยใช้ปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศเป็นวัตถุดิบ 
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และ
การยอมรับรวม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผลการทดสอบด้านสี และลักษณะเนื้อสัมผัส (p>0.05) เนื่องจาก
ลักษณะสีของปลาเค็มของปลานวลจันทร์ทะเล มีสีเงินวาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของปลานวลจันทร์ทะเล ส่วน
ปลานวลจันทร์เทศนั้นมีสีซีดออกเหลือง ท้าให้ผู้ทดสอบให้คะแนนสีของปลานวลจันทร์ทะเลสูงกว่าปลา
นวลจันทร์เทศ (ภาพที่ 5) ในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเลนั้น พบว่ามีลักษณะ
ของเนื้อสัมผัสร่วนซุยเหมือนลักษณะของปลาเค็มจากปลากุเราที่จ้าหน่ายในท้องตลาดมากกว่าปลานวลจันทร์
เทศ ท้าให้ผู้ทดสอบให้คะแนนเนื้อสัมผัสของปลานวลจันทร์ทะเลสูงกว่าปลานวลจันทร์เทศเช่นกัน  โดยผู้
ทดสอบให้คะแนนด้านสี และลักษณะเนื้อสัมผัสของปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศดังนี้ 
7.36+0.81, 7.10+0.57 คะแนน และ 7.00+0.58, 5.86+1.21 คะแนน ตามล้าดับ (ตารางท่ี 9)  
 
ตำรำงท่ี 9 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาเค็มสูตรที ่2 
 

 ชนิดปลาเค็ม 
ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ 

ลักษณะปรากฏ 7.45+0.69
 a

 7.14+0.90
 a

 

สี 7.36+0.81
 b

 7.00+0.58
 a

 

กลิ่น 7.36+0.81
 a

 6.29+0.76
 a

 

รสชาติ 7.40+0.52 
a
 7.00+1.00

 a
 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 7.10+0.57
 b

 5.86+1.21
 a

 

การยอมรับรวม 7.18+0.75
 a

 6.57+0.98
 a

 

หมายเหตุ 
a,b

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
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 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีของปลาเค็มทั้ง 2 ชนิด พบว่าปลานวลจันทร์ทะเล และปลา

นวลจันทร์เทศ มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เกลือ เถ้า ความชื้น และค่า pH ดังนี้ 19.60+0.20%, 1.63+0.24%, 
11.73+0.43%, 3.31+0.02%, 76.12+0.18%, 6.2+0.05 และ 28.99+0.23%, 3.41+0.06%, 
13.69+0.17%, 10.78+0.22%, 55.22+0.07%, 6.3+0.03 ตามล้าดับ (ตารางที่ 10)  

 
ตำรำงท่ี 10 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑป์ลาเค็มสูตรที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
a,b

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 ปลาเค็มที่ทดลองสูตรที่ 2 จากปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศ ตรวจไม่พบเชื้อ 
ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อซาลโมเนลล่า, คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ และ วิบริโอ คลอเรลล่า และตรวจพบ
เชื้ออี โคไล และเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส น้อยกว่า 3 เอ็มพีเอ็น/กรัม ซ่ึงแสดงว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้น้าปลานวลจันทร์ทะเลมาผลิตปลาเค็ม โดยดูลักษณะภายนอกของปลา และ
ลักษณะเนื้อ คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะน้ามาผลิต เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักเช่นเดียวกับ
ปลากุเราเค็ม ซึ่งปลากุเราเค็มในปัจจุบันมีราคาแพง และหาได้ยาก มีปริมาณการจับน้อยลง พบว่าวิธีท้าแบบ
แช่น้้าเกลือได้ปลาเค็มที่มีลักษณะคล้ายปลากุเราเค็มมาก ได้ลักษณะของเนื้อปลาที่ร่วนซุย แม้ก้างปลาที่แทรก
อยู่ตามกล้ามเนื้อปลาคล้ายปลาตะเพียนยังแข็ง ไม่อ่อนนุ่ม แต่ลักษณะการรับประทานปลาเค็มที่บริโภค 
ทีละน้อย จึงไม่น่าเป็นอุปสรรคในการน้าปลานวลจันทร์ทะเลมาท้าเป็นปลาเค็ม อีกทั้งเป็นปลาที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงจากกรมประมง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้น้าปลานวลจันทร์ทะเลเค็มที่ท้าโดยใช้วิธีการ

องค์ประกอบทางเคมี 
ชนิดปลาเค็ม 

ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์เทศ 

โปรตีน (%) 19.60+0.20 
a
 28.99+0.23

 b
 

ไขมัน (%) 1.63+0.24
 a

 3.41+0.06
 b

 
เกลือ (%) 11.73+0.43

 a
 13.69+0.17

 b
 

เถ้า (%) 3.31+0.02
 a

 10.78+0.22
 b

 
ความชื้น (%) 76.12+0.18

 a
 55.22+0.07

 b
 

pH 6.2+0.05
 a

 6.3+0.03
 a
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แช่น้้าเกลือ (ปลาเค็มสูตรที่ 2) ทดลองท้าเป็นอาหาร เช่นย้าปลาเค็มทอด ผัดคะน้าปลาเค็ม และปลาเค็ม
ทรงเครื่อง ปรากฏว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับ และให้คะแนนอยู่ในระดับดีทุกผลิตภัณฑ์ (ภาพท่ี 6) 
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                                         ปลาเค็มจากปลานวลจันทร์เทศ 
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                                    ปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเล 
 
ภำพที่ 5 ลักษณะปลาเค็ม จากปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศ จากการทดลองสูตรที่ 2 
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ปลานวลจันทร์ทะเลเค็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

คะน้าปลาเค็ม ย้าปลาเค็มทอด 

ปลาเค็มทรงเครื่อง 
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ภำพที ่6 ผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเลเค็ม 
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 2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ 
  1. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของไส้กรอกสูตรที่ใช้ 
เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียว (สูตร 1) ดังนี้ 8.32+0.52, 7.42+0.35, 7.20+0.53, 6.44+0.49, 
6.86+0.37 คะแนน ตามล้าดับ ส่วนไส้กรอกสูตรที่ใช้อัตราส่วนของเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล ต่อเนื้อปลา
ช้างเหยียบเท่ากับ 70:30 (สูตร 2) และ 60:40 (สูตร 3) ผู้ทดสอบให้คะแนนเป็นดังนี้ 8.32+0.52, 7.88+0.52, 
8.10+0.53, 8.10+0.53, 7.88+0.74 คะแนน และ 8.32+0.52, 8.55+0.46, 6.75+0.89, 7.42+0.64, 
7.42+0.64 คะแนน ตามล้าดับ เมื่อน้าไปทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนด้านสี กลิ่น และรสชาติ ของไส้กรอก
แตกต่างกัน (p<0.05) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 โดยผู้ทดสอบให้คะแนนด้านสีของไส้กรอกสูตร 1 
แตกต่างจากสูตรที่ 3 แต่ไม่แตกต่างจากสูตรที่ 2 เนื่องจากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลมีสีขาวออกเทา ส่วน 
เนื้อปลาช้างเหยียบมีสีขาว ดังนั้นการใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียว (สูตร 1) ท้าให้ไส้กรอกมีสี
ค่อนข้างเข้มมากกว่าสูตร 3 ที่ใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลร้อยละ 60 และใช้เนื้อปลาช้างเหยียบถึงร้อยละ 40  
ผู้ทดสอบจึงให้คะแนนของไส้กรอกสูตร 3 สูงกว่า ไส้กรอกสูตร 1 โดยให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.55+0.46 และ 
7.42+0.35คะแนน ตามล้าดับ ผลการทดสอบด้านกลิ่นนั้น ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านกลิ่นของไส้กรอกสูตร 2 
และ 3 แตกต่างกัน โดยผู้ทดสอบให้คะแนนด้านกลิ่นของสูตร 3 ในระดับเกือบดีเท่านั้น (6.75+0.89 คะแนน) 
เนื่องจากเนื้อปลาช้างเหยียบที่น้ามาใช้ มีกลิ่นค่อนข้างคาว ส่วนผลการทดสอบด้านรสชาติของไส้กรอกนั้น 
พบว่าไส้กรอกสูตร 1 แตกต่างจาก 2 เนื่องจากผู้ทดสอบได้รสชาติเปรี้ยวจากไส้กรอก เพราะโดยธรรมชาติแล้ว
เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ท้าให้ผู้ทดสอบไม่คุ้นเคยกับรสชาติไส้กรอกดังกล่าว ท้าให้ไส้กรอก
สูตร 1 ผู้ทดสอบให้คะแนนในระดับเกือบดีเท่านั้น ส่วนไส้กรอกสูตร 2 และ 3 เมื่อน้าไปผสมกับเนื้อปลา
ช้างเหยียบท้าให้มีรสชาติเปรี้ยวน้อยลง คะแนนของทั้งสองสูตรจึงอยู่ในระดับดี (มากกว่า 7.00 คะแนน) และ
ได้คะแนนสูงกว่าสูตรที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 11 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 

 

 ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 
สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

ลักษณะปรากฏ 8.32+0.52
 a

 8.32+0.52
 a

 8.32+0.52
 a

 

สี 7.42+0.35
 a

 7.88+0.52
 ab

 8.55+0.46
 b

 

กลิ่น 7.20+0.53
 ab

 8.10+0.53
 b

 6.75+0.89
 a

 

รสชาติ 6.44+0.49
 a

 8.10+0.53
 b

 7.42+0.64
 ab

 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 6.86+0.37
 a

 7.88+0.74
 a

 7.42+0.64
 a
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หมายเหตุ 
a,b

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 สูตร 1 ใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลอย่างเดียว 
 สูตร 2 ใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล:เนื้อปลาช้างเหยียบ = 70:30 โดยน้้าหนัก 
 สูตร 3 ใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล:เนื้อปลาช้างเหยียบ = 60:40 โดยน้้าหนัก 
 
 
  2. ผลการวัดสี และค่าความสว่าง 
 ผลการวัดสีด้วยเครื่อง Chromameter ยี่ห้อ Minolta รุ่น CM-5 พบค่า L* ของไส้กรอกสูตร 3 
มีค่าสูงที่สุดคือ 77.40+0.29 ส่วนไส้กรอกสูตร 1 และ 2 มี L* ใกล้เคียงกันคือ 77.18+0.64 และ 77.11+0.52 
อย่างไรก็ตามเมื่อน้าไปทดสอบทางสถิติพบว่า ไส้กรอกท้ัง 3 สูตรมีค่า L* และค่า a* ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
ไส้กรอกท้ัง 3 สูตรมีค่า a* อยู่ในช่วง 0.05-0.40 ส่วนคา่ b* นั้น ไส้กรอกทั้ง 3 สูตร มีค่าใกล้เคียงกันคือ 
11.69, 10.03 และ 10.61 ตามล้าดับ แตเ่มื่อน้าไปค้านวณหาค่าความขาว (Whiteness) พบว่าไส้กรอกสูตร 1 
และ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งไส้กรอกสูตร 3 มีค่าความขาว 75.25+0.11 สูงกว่า
ไส้กรอกสูตร 1 ทีม่ีค่าความขาวเพียง 74.35+0.57 (ตารางที่ 12) Huda et. al. (2012) รายงานว่า ไส้กรอก
ปลาที่มีจ้าหน่ายในประเทศมาเลเซีย จะมีค่า L* ระหว่าง 58.73-79.56 ค่า a* -0.58 ถึง +17.43 และค่า b* 
+12.69 ถึง +22.96 ซึ่งไส้กรอกปลาจากงานทดลองนี้ทั้ง 3 สูตร ก็มีค่า L* และ a* อยู่ในช่วงเดียวกัน ส่วนค่า 
b* มีค่าต่้ากว่าเล็กน้อยเท่านั้น 
 

ตำรำงท่ี 12 ค่าความสว่าง (L*) และความขาว (Whiteness) ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 
 

สูตรไส้กรอก Lightness (L*) (a*) (b*) Whiteness 

1 77.18+0.64
 a

 0.05+0.28
 a

 11.69+0.38
 a

 74.35+0.57
 a

 

2 77.11+0.52
 a

 0.40+0.27
 a

 10.03+0.87
 b

 74.76+0.48
 ab

 

3 77.40+0.29
 a

 0.35+0.22
 a

 10.61+0.15
 b

 75.25+0.11
 b

 

หมายเหตุ
a,b

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
 

  3. ผลการทดสอบความเหนียวของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 
  3.1 ผลทดสอบความแข็งแรงของเจล (gel strength) ด้วยเครื่อง texture analyzer รุ่น TA-
XT2i พบว่า ไส้กรอกสูตร 1 และ 2 จะมีค่าแรง (breaking force) และระยะทาง (Deformation) ที่ท้าให้ 
ไส้กรอกเสียรูปใกล้เคียงกันคือ มีค่าแรง 330.48+10.37 กรัม และ 330.24+13.17 กรัม ตามล้าดับ ส่วน 
ไส้กรอกสูตร 3 มีค่าแรง 369.30+12.85 กรัม ซึ่งแตกต่างจากไส้กรอกสูตร 1 และ 2 อย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) ส่วนระยะทาง ซึ่งบอกถึงค่าความยืดหยุ่นของเจลนั้น ไส้กรอกทั้ง 3 สูตร มีค่าระยะทาง 0.58+0.01, 
0.64+0.03 และ 0.72+0.02 เซนติเมตร ตามล้าดับ และเมื่อน้าไปทดสอบทางสถิติพบว่าไส้กรอกท้ัง 3 สูตร มี
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ค่าความยืดหยุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยค่าระยะทางที่เพ่ิมมากข้ึนหมายถึงแรงที่ต้องใช้ใน
การกดเนื้อไส้กรอกให้แตก หรือความยืดหยุ่นที่มากเพ่ิมขึ้นด้วยนั่นเอง ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของเจลของ 
ไส้กรอกทั้ง 3 สูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เช่นกัน ซึ่งไส้กรอกสูตร 1 มีค่าความแข็งแรง
ของเจลน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ผู้ทดสอบระบุว่า ไส้กรอกสูตร 1 มีลักษณะ
ร่วนกว่าสูตร 2 และ 3 ซึ่งค่าความแข็งแรงของเจลเป็นตัวบ่งถึงคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของไส้กรอกได้เป็นอย่างดี 
ไส้กรอกท้ัง 3 สูตรมีค่าความแข็งแรงของเจลดังนี้ 191.42+9.30, 210.99+16.84 และ 267.51+15.57  
กรัมเซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 13)  
  3.2 ผลการทดสอบด้วยการพับ พบว่า ไส้กรอกสูตร 3 มีคะแนนการพับเท่ากับ AA เนื่องจาก
ไส้กรอกสูตร 3 มีส่วนผสมของเนื้อปลาช้างเหยียบร้อยละ 40 ซ่ึงเนื้อปลาดังกล่าวมีคุณสมบัติด้านความเหนียว 
นุ่ม ท้าให้ไส้กรอกที่ได้มีความเหนียว และยืดหยุ่นมากกว่าอีก 2 สูตร จึงได้ผลการทดสอบการพับเป็น AA ส่วน
ไส้กรอกสูตร 1 และ 2 นั้น เมื่อพับชิ้นตัวอย่างเป็นสี่ส่วนแล้วแตก ผลการทดสอบเท่ากับ A (ตารางท่ี 13) จาก
ผลการทดสอบการพับ พบว่ามีความสอดคล้องกับค่าความแข็งแรงของเจล คือไส้กรอกสูตร 3 มีค่าสูงที่สุด 
สอดคล้องกับการทดลองของ Kongpun (1999) ที่พบว่าเนื้อปลานิลไม่ล้างน้้า มีค่าความแข็งแรงของเจล 
ระหว่าง 200-300 กรัมเซนติเมตร และค่าการพับ AA หลังจากให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 40 C 20 นาที แล้วต้ม
ต่อที่อุณหภูมิ 80 C 20 นาที 
 
ตำรำงท่ี 13 การทดสอบความแข็งแรงของเจลของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 
 

ไส้กรอก 
Breaking force 

(g) 
Deformation 

(cm) 
Gel strength 

(g.cm) 
Folding test 

สูตร 1 330.48+10.37
 a

 0.58+0.01
 a

 191.42+9.30
 a

 A 

สูตร 2 330.24+13.17
 a

 0.64+0.03
 b

 210.99+16.84
 b

 A 

สูตร 3 369.30+12.85
 b

 0.72+0.02
 c

 267.51+15.57
 c

 AA 

หมายเหตุ
a,b,c

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี 
 เนื่องจากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล โดยธรรมชาติมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ท้าให้เมื่อทดสอบความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ของไส้กรอกท่ีใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียว (สูตร 1) จึงมีค่าความเป็นกรดด่าง ต่้า
กว่าไส้กรอกอีก 2 สูตร คือ มีค่า pH เพียง 6.2+0.00 ซ่ึงต้่ากวา่ไส้กรอกสูตร 2 และ 3 ซึ่งมีค่า pH 6.5+0.00 
และ 6.6+0.01 ตามล้าดับ ส่วนผลวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เถ้า, ความชื้น และเกลือของไส้
กรอกปลาสูตร 1 2 และ 3 เป็นดังนี้ 11.22+0.08%, 18.37+0.04%, 1.55+0.04%, 64.11+0.04%, 
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1.16+0.00%; 10.89+0.06%, 15.41+0.27%, 1.37+0.05%, 66.96+0.05%, 1.07+0.07% และ 
11.10+0.06%, 16.59+0.28%, 1.45+0.0%, 65.62+0.03%, 0.92+0.07% ตามล้าดับ (ตารางที่ 14) 
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ตำรำงท่ี 14 องค์ประกอบทางเคมีของไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        หมายเหตุ 
 a,b,c 

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 ไส้กรอกท้ัง 3 สูตร ตรวจพบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 2.0 x 101, 3.9 x 102 และ 1.4 x 102 
โคโลนี/กรัม ตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์ม, อี โคไล และเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส น้อยกว่า 3 MPN/g แต่
ตรวจไม่พบเชื้อซาลโมเนลล่า และวิบริโอ โคเลล่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ก้าหนดตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ฉบับที่ 2 (2536) เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ระบุว่า
อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรุงสุกทั่วไป ต้องตรวจไม่พบเชื้อซาลโมเนลล่า, ต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อย
กว่า 1x106 โคโลนีต่อกรัม, ปริมาณโคลิฟอร์มน้อยกว่า 500 เอ็มพีเอ็น/กรัม ส่วนเชื้ออี โคไล ต้องพบน้อยกว่า 3 
เอ็มพีเอ็น/กรัม และเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ต้องพบน้อยกว่า 100 เอ็มพีเอ็น/กรัม 
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเลข้างต้น พบว่าผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสนั้น ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านสีของไส้กรอกสูตร 2 และ 3 สูงกว่าสูตร 1 ส่วนกลิ่นนั้นผู้ทดสอบให้
คะแนนกลิ่นของไส้กรอกสูตร 3 ต่้าที่สุด เนื่องจากได้กลิ่นคาวของเนื้อปลาช้างเหยียบ และให้คะแนนของไส้
กรอกสูตร 2 สูงที่สุด ส่วนรสชาตินั้น ไส้กรอกสูตร 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และได้คะแนนสูงกว่าสูตร 
1 ส่วนการทดสอบด้านการวัดสีนั้น ผลการทดสอบด้านความสว่าง (Lightness) ของไส้กรอกท้ัง 3 สูตรไม่
แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนค่าความขาว (Whiteness) นั้นพบว่าไส้กรอกสูตร 3 มีค่าความขาวสูงที่สุด และมีค่า
ความแข็งแรงของเจลสูงที่สุดรวมถึงให้ผลคะแนนการพับดีที่สุด คือ AA  
 

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ 
  1. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

องค์ประกอบทางเคมี 
ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
โปรตีน(%) 11.22+0.08

 b
 10.89+0.06

 a
 11.10+0.06

 b
 

ไขมัน(%) 18.37+0.04
 c

 15.41+0.27
 a

 16.59+0.28
 b

 

เถ้า (%) 1.55+0.04
 a

 1.37+0.05
 b

 1.45+0.0
 b

 

ความชื้น (%) 64.11+0.04
 a

 66.96+0.05
 c

 65.62+0.03
 b

 
เกลือ(%) 1.16+0.00

 b
 1.07+0.07

 b
 0.92+0.07

 a
 

pH 6.2+0.00
 a

 6.5+0.00
 b

 6.6+0.01
 c

 



44 

 ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นสูตรที่ใช้เนื้อปลา
นวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียว ทีป่รับปริมาณความชื้น 75% (สูตร A) และ 80% (สูตร B) ดังนี้ 6.30+0.53, 
7.20+0.53, 6.30+0.53, 5.40+0.00, 5.40+0.00 คะแนน และ 6.52+0.52, 7.20+0.53, 6.30+0.53, 
6.08+0.52, 5.51+0.18 คะแนน ตามล้าดับ ส่วนลูกชิ้นสูตรเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลผสมเนื้อปลาบดจากปลา
ช้างเหยียบในอัตราส่วนเท่ากับ 70:30 และแปรปริมาณความชื้นที่ 75% (สูตร C) และ 80% (สูตร D)  
ผู้ทดสอบให้คะแนน 7.42+0.35, 7.65+0.46, 7.42+0.35, 7.20+0.53, 7.65+0.71 คะแนน และ 7.42+0.35, 
7.65+0.46, 6.86+0.65, 7.20+0.53, 7.65+0.46 คะแนน ตามล้าดับ เมื่อน้าไปทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนน
ด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ กลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นสูตร A และ B ต่้ากว่าลูกชิ้นสูตร C และ D 
(p<0.05) ลักษณะปรากฏของลูกชิ้นสูตร A และ B ซึ่งผูท้ดสอบให้คะแนนต่้ากว่า ลูกชิ้นสูตร C และ D นั้น
เนื่องจากลักษณะของลูกชิ้นแข็งกระด้าง มีโพรงอากาศมากกว่า ส่วนรสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสนั้น ผู้
ทดสอบได้รสชาติเปรี้ยวของเนื้อปลา และลักษณะเนื้อสัมผัสที่ร่วน ของลูกชิ้นสูตร A และ B ท้าให้ผู้ทดสอบให้
คะแนนของทั้งสองสูตรต่้ากว่าสูตร C และ D ผลการทดสอบทางสถิติของสีของลูกชิ้นทั้ง 4 สูตรไม่แตกต่างกัน 
ส่วนกลิ่นผู้ทดสอบให้คะแนนลูกชิ้นสูตร C และ D ไม่แตกต่างกัน แต่ได้คะแนนสูงกว่าลูกชิ้นสูตร A และ B 
(ตารางท่ี 15) 
 
ตำรำงท่ี 15 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 

 

 ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 
A  B C D 

ลักษณะปรากฏ 6.30+0.53
 a

 6.52+0.52
 a

 7.42+0.35
 b

 7.42+0.35
 b

 

สี 7.20+0.53
 a

 7.20+0.53
 a

 7.65+0.46
 a

 7.65+0.46
 a

 

กลิ่น 6.30+0.53
 a

 6.30+0.53
 a

 7.42+0.35
 b

 6.86+0.65
 ab

 

รสชาติ 5.40+0.00
 a

 6.08+0.52
 a

 7.20+0.53
 b

 7.20+0.53
 b

 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 5.40+0.00
 a

 5.51+0.18
 a

 7.65+0.71
 b

 7.65+0.46
 b

 
 

หมายเหตุ 
a,b

 ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 
  2. ผลการวัดสี และค่าความสว่าง 
 ค่าความสว่าง (L*) ของลูกชิ้นสูตร A และ B ซึ่งใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียว โดย
แปรปริมาณความชื้นที่ 75% และ 80% ตามล้าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับลูกชิ้น
สูตร C และ D ซึ่งมีอัตราส่วนของเนื้อปลาบดจากปลานวลจันทร์ทะเล และปลาช้างเหยียบ 70:30 โดยน้้าหนัก 
แต่แปรปริมาณความชื้นที่ 90% และ 95% ตามล้าดับ ส่วนค่า a* และ b* ของลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 
อย่างเดียว แตกต่างจากลูกชิ้นที่มีเนื้อปลาช้างเหยียบผสม อย่างมีนัยส้าคัญ (p < 0.05) เมื่อน้าค่า L*a*b*  
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ไปค้านวณค่าความขาว (whiteness) พบว่า ลูกชิ้นสูตร C มีค่าสูงสุดคือ 74.75 สูตร D มีค่า 73.99 ต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส้าคัญ ส่วนสูตร A และ B ก็มีค่าไม่ต่างกัน แต่ต่้ากว่าคือ 70.29 และ 71.49 ตามล้าดับ  
(ตารางท่ี 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 16 ค่าความสว่างและความขาวของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 
 

สูตรลูกชิ้น Lightness (L*) (a*) (b*) Whiteness 

A 72.35+0.47
 a

 -3.33+0.12
 a

 10.31+0.90
 a

 70.29+0.61
 a

 

B 73.78+1.32
 a

 -3.21+0.18
 a

 10.72+0.09
 ab

 71.49+1.25
 a

 

C 76.99+1.95
 b

 -1.16+0.26
 b

 11.95+0.44
 c

 74.75+1.57
 b

 

D 76.66+0.18
 b

 -0.62+0.07
 c

 11.46+0.15
 bc

 73.99+0.18
 b

 

หมายเหตุ 
a,b,c

 ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 
  3. ผลการทดสอบความเหนียวของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น 
  3.1 ผลทดสอบความแข็งแรงของเจล (gel strength) ด้วยเครื่อง texture analyzer รุ่น TA-
XT2i พบว่า ลูกชิ้นสูตร A, B และ D จะมีค่าแรงที่ใช้ในการกดจนเนื้อลูกชิ้นแตก (breaking force) ใกล้เคียง
กันคือ มีค่าแรง 327.44+36.16, 307.18+27.01 กรัม และ 306.80+30.07 กรัม ตามล้าดับ ส่วนลูกชิ้นสูตร C 
ซึ่งมีความชื้น 75% มีค่าแรงกดสูงสุดอยู่ที่ 365.72+33.70 กรัม ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญกับลูกชิ้นทั้ง 3 สูตร
ข้างต้น (p<0.05) ส่วนระยะทางที่กดจนแตก (Deformation) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความยืดหยุ่นของเจลนั้น ให้ผล
เช่นเดียวกับค่าแรงกด โดยลูกชิ้นสูตร C มีค่าระยะทางสูงที่สุดคือ 0.84+0.06 เซนติเมตร ท้าให้ค่าความ
แข็งแรงของเจลของสูตร C มีค่าสูงที่สุด เมื่อเทียบกับลูกชิ้นอีกสามสูตรเช่นกัน (p<0.05) (ตารางท่ี 17)  
  3.2 ผลการทดสอบด้วยการพับ พบว่า ลูกชิ้นสูตร A มีค่าการพับต่้าสุดเท่ากับ C ถือว่า 
เจลมีความเหนียวน้อย คือแตกทันทีเมื่อพับครึ่ง แต่ทั้งสองส่วนยังติดกัน ส่วนสูตร B ซึ่งมีประมาณความชื้น 
สูงกว่า มีค่าคะแนนการพับเท่ากับ A แสดงว่าเจลมีความเหนียวดี คือ ไม่แตกเม่ือพับครึ่ง แต่แตกเล็กน้อยเมื่อ
พับ 4 ส่วน จะเห็นว่า เมื่อไม่ผสมเนื้อปลาที่มีความเหนียวเข้าไปช่วย ค่าการพับของสูตร B จะอยู่ที่ A เท่านั้น 
แต่เมื่อผสมเนื้อปลาช้างเหยียบซึ่งมีคุณสมบัติด้านความเหนียวนุ่มร้อยละ 30 ท้าให้ลูกชิ้นสูตร C และ D ที่ 
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ปรับความชื้นเป็น 75 และ 80% มีค่าความเหนียวเพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบการพับเป็น AA ซึ่งแสดงถึงเจล 
มีความเหนียวดีมาก คือ ไม่แตกเม่ือพับ 4 ส่วน (ตารางที่ 17) 
 
ตำรำงท่ี 17 การทดสอบความแข็งแรงของเจลของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น 
 

สูตรลูกชิ้น 
Breaking force 

(g) 
Deformation 

(cm) 
Gel strength 

(g.cm) 
Folding test 

A 327.44+36.16
 a

 0.76+0.08
 a

 250.44+41.99
 a

 C 

B 307.18+27.01
 a

 0.74+0.05
 a

 228.39+26.91
 a

 A 

C 365.72+33.70
 b

 0.84+0.06
 b

 310.44+49.96
 b

 AA 

D 306.80+30.07
 a

 0.80+0.04
 ab

 247.22+35.64
 a

 AA 

หมายเหตุ 
a,b

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
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 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี 
 พบว่าปริมาณโปรตีนของลูกชิ้นทั้ง 4 สูตรมีค่าแตกต่างกัน (p<0.05) ซึ่งปริมาณโปรตีนของลูกชิ้น
จากปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียวมีค่าสูงกว่าสูตรลูกชิ้นที่ผสมเนื้อปลาช้างเหยียบ เช่นเดียวกับปริมาณ
ไขมันที่พบในลูกชิ้นสูตรที่ใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลเพียงอย่างเดียวเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณ
ความชื้น และค่า pH ของลูกชิ้นทั้ง 4 สูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนปริมาณเกลือนั้นพบว่า
ลูกชิ้นสูตรที่ใช้เนื้อปลานวลจันทร์ทะเลอย่างเดียว มีค่าต่้ากว่า (p<0.05) ลูกชิ้นที่ใช้เนื้อปลาช้างเหยียบ 
เป็นส่วนผสม ส่วนปริมาณเถ้านั้น พบว่าลูกชิ้นทั้ง 4 สูตรมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เถ้า, 
ความชื้น, เกลือ และ pH ของลูกชิ้นสูตร C และ D มีค่าอยู่ในช่วง 14.97 และ 14.73%, 3.40 และ 3.00%,  
1.32 และ 1.51%, 76.61 และ 79.33%, 1.07 และ 1.12% และ 6.5 ตามล้าดับ ส่วนสูตร A และ B มีค่า 
16.89 และ 15.82%, 5.42 และ 5.70%, 1.40 และ 1.34%, 76.18 และ 79.32%, 0.87% และ 6.2 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 18) 
 
ตำรำงท่ี 18 องค์ประกอบทางเคมีของลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเลสูตร A, B, C และ D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
a,b,c,d

 ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรยกก้าลังต่างกันในแถวเดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

   (p<0.05) 
 

 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
 ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นทุกสูตรผ่านเกณฑ์ก้าหนดตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 
(2536) เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร คือ ต้องไม่พบเชื้อซาลโมเนลล่า 
และวิบริโอ โคเลล่า ตรวจพบโคลิฟอร์ม, อี โคไล และสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียส น้อยกว่า 3 MPN/g และมี
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า 1x106 โคโลนีต่อกรัม ซ่ึงลูกชิ้นสูตร A, B, C และ D ตรวจพบปริมาณ 
จุลินทรีย์ทั้งหมดเพียง 2.1 x 102, 2.4 x 102, 4.5 x 102 และ 1.5 x 102 โคโลนีต่อกรัม ตามล้าดับ 

องค์ประกอบทางเคมี 
สูตรลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล 

A B C D 
โปรตีน(%) 16.89+0.03

 d
 15.82+0.06

 c
 14.97+0.04

 b
 14.73+0.08

 a
 

ไขมัน(%) 5.42+0.01
 c

 5.70+0.20
 c

 3.40+0.07
 b

 3.00+0.08
 a

 
เถ้า (%) 1.40+0.04

 a
 1.34+0.16

 a
 1.32+0.01

 a
 1.51+0.01

 a
 

ความชื้น (%) 76.18+0.04
 a

 79.32+0.03
 c

 76.61+0.06
 b

 79.33+0.06
 c

 
เกลือ(%) 0.87+0.00

 a
 0.87+0.00

 a
 1.07+0.07

 b
 1.12+0.07

 b
 

pH 6.2+0.00
 a

 6.2+0.00
 b

 6.5+0.00
 d

 6.5+0.00
 c
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 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ แสดงว่าลูกชิ้นสูตร C คือท้าจากเนื้อปลานวลจันทร์ทะเลผสม
กับเนื้อปลาช้างเหยียบในอัตราส่วน 70:30 โดยน้้าหนัก ปรับปริมาตรความชื้นเป็น 75% เป็นลูกชิ้นที่มีคุณภาพ
ดีที่สุด คือมีความเหนียวนุ่ม เนื้อมีสีขาวออกเทาเล็กน้อย มีปริมาณโปรตีนสูง 14.97% ไขมัน 3.40% เถ้า 
1.32% ความชื้น 76.61% และเกลือ 1.07% ผู้ทดสอบให้คะแนน ความชอบในระดับดี  
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ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น 
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ภำพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก และลูกชิ้นจากปลานวลจันทร์ทะเล 
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ผลผลิต และต้นทุนกำรผลิต 
ปลานวลจันทร์ทะเลเค็มสูตรที่ 1 
(ขนาดปลา 2-3 ตัว/กก.) 

ส่วนผสม รำคำ 
(บำท) 

ปริมำณที่ใช้
ผลิตผลิตภัณฑ์ 

ต้นทุนกำรผลิต  
(บำท) 

ผลผลิต 
(%) 

หมำยเหตุ 

ปลานวลจันทร์ทะเล 50.-/ กก. 36 กก. 1,800.- 51.67 ได้ปลาเค็ม
น้้าหนัก 
18.60 กก. 

เกลือ 3.60/กก. 49 กก. 176.40  
กระดาษ 12.-/แผ่น 11 แผ่น 132.-  
รวมทั้งสิ้น 2,108.40  
ต้นทุนกำรผลิตปลำนวลจันทร์ทะเลเค็มสูตรที่ 1: 18.60 กก 2,108.40 
ต้นทุนกำรผลิตปลำนวลจันทร์ทะเลเค็ม 1 กก. 113.35 

 
เมื่อใช้ปลานวลจันทร์ทะเล ขนาดตัวประมาณ 2-3 ตัวต่อ กก. จ้านวน 36 กก. ได้ปลาทั้งหมด 

110 ตัว จะได้ปลานวลจันทร์เค็มท้ังสิ้น 18.60 กก. ห่อตัวปลาด้วยกระดาษ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5-8 องศา
เซลเซียส คิดเป็นผลผลิต 51.67% พบว่าต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดต่อการท้าปลาเค็มโดยการหมักด้วยเกลือเม็ด คือ 
2,108.40 บาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อปลาเค็ม 1 กก. ประมาณ 113.35 บาท หรือ 19.17 บาทต่อตัว ซ่ึงราคา
ดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรง ค่าน้้า ค่าไฟ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ 

 
ปลานวลจันทร์เค็มสูตรที่ 2 
(ขนาดปลา 2-3 ตัว/กก.)  จ้านวนปลาทั้งหมด 182 ตัว) 

วัตถุดิบ รำคำ 
(บำท) 

ปริมำณที่ใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

ต้นทุนกำรผลิต 
(บำท) 

ผลผลิต 
(%) 

หมำยเหตุ 

ปลานวลจันทร์ทะเล 50.-/ กก. 60 กก. 3,000.- 61.67 ได้ปลาเค็ม
น้้าหนัก 
37.00 กก. 

เกลือ 3.60/กก. 65 กก. 234.-  
กระดาษ 12.-/แผ่น 19 แผ่น 228.-  
รวมทั้งสิ้น 3,462.-  
ต้นทุนกำรผลิตปลำนวลจันทร์ทะเลเค็มสูตรที่ 2: 37 กก 3,462.- 
ต้นทุนกำรผลิตปลำนวลจันทร์ทะเลเค็ม 1 กก. 93.57 

 
เมื่อใช้ปลานวลจันทร์ทะเล ขนาดตัวประมาณ 2-3 ตัวต่อ กก. จ้านวน 60 กก. ได้ปลาทั้งหมด 

182 ตัว จะได้ปลานวลจันทร์เค็มท้ังสิ้น 37 กก. ห่อตัวปลาด้วยกระดาษ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 องศา
เซลเซียส คิดเป็นผลผลิต 61.67% พบว่าต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดต่อการท้าปลาเค็มโดยการหมักด้วยการแช่น้้าเกลือ 
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คือ 3,462.00 บาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อปลาเค็ม 1 กก. ประมาณ 93.57 บาท หรือ 19.02 บาทต่อตัว ซ่ึง
ราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรง ค่าน้้า ค่าไฟ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
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ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเลสูตร 3 
 

 
1 ปลาสด 53 กก. ได้เนื้อปลาหลังจากผ่านเครื่อง strainner 18 กก. (คิดเป็นผลผลิต 33.96%) 
    ปลาสด กก. ละ 50 บาทต่อกก. คิดเป็นเงิน 2,650 บาท ได้เนื้อปลา 18 กก. คิดเป็นเงินเฉลี่ยต่อเนื้อปลา  
    1 กก. เท่ากับ 2650/18 = 147.20 บาท 
2  เนื่องจากใช้ในปริมาณน้อยมากจึงไม่ได้น้ามาค้านวณต้นทุน 

 

วัตถุดิบ รำคำ 
(บำท) 

ปริมำณที่ใช้ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ 

ต้นทุนกำรผลิต 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล1 147.20/กก. 600 88.32 1. ราคาปลา
นวลจันทร์ทะเลสด 
50 บาท/กก. 
2. เนื้อปลา
นวลจันทร์ทะเล 
600 กรัม และเนื้อ
ปลาช้างเหยียบ 
400 กรัม ได้ 
ไส้กรอก 1.6 กก. 

เนื้อปลาช้างเหยียบบด 95.-/กก. 400 38.- 
โซเดียมไตรฟอสเฟต2 210.-/กก. 1 - 
โซเดียมไพโรฟอสเฟต2 235.-/กก. 1 - 
น้้าตาลทราย 26.-/กก. 20 0.52 
ผงไข่ขาว 1000.-/กก. 14 14.- 
กระเทียมผง 39.-/50ก. 25 19.50 
น้้ามันพืช 42.-/ลิตร 250 10.50 
พริกไทย 26.50/40ก. 6 4.00 
ผงลูกจันทน์ 115.-/30ก. 2 7.70 
แป้งมัน 18.-/480ก. 100 3.75 
ผงชูรส 5.-/5ก. 1 1.00 
เกลือ 2.-/100ก. 30 0.60 
all spices 70.-/10ก. 2 14.00 
0.1% transglutaminase2 - 1 - 
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน 1.6.-/แพ็ค   

ไส้แกะ  2.5 ซม.2 500.-/กก.   

รวมทั้งสิ้น 149.89 
ต้นทุนกำรผลิตไส้กรอกปลำ 1.6 กก. ซึ่งใช้อัตรำส่วนเนื้อปลำ
นวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลำช้ำงเหยียบ เท่ำกับ 60:40  

149.89 

ต้นทุนกำรผลิตไส้กรอกปลำ 1 กก. ซึ่งใช้อัตรำส่วนเนื้อปลำ
นวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลำช้ำงเหยียบ เท่ำกับ 60:40 

93.68 
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เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล 600 กรัม และเนื้อปลาช้างเหยียบ 400 กรัม เมื่อผสมกับเครื่องเทศ 
และเครื่องปรุงอ่ืนๆ แล้วจะได้ไส้กรอกประมาณ 1.6 กก. คิดเป็นต้นทุนทั้งหมด 149.89 บาท หรือคิดเฉลี่ยต่อ
กก. เท่ากับ 93.68 บาท เมื่อน้าไส้กรอกความยาวท่อนละ 4 นิ้ว บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 18x18 
ซม. น้้าหนัก 200 กรัม จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 20.34 บาทต่อถุง ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าแรง ค่าน้้า  
ค่าไฟ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
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ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเลสูตร D 
 
วัตถุดิบ รำคำ 

(บำท) 
ปริมำณที่ใช้ 

ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนกำรผลิต 

(บำท) 
หมำยเหตุ 

เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล1 147.20/กก. 700 103.04 1. ราคาปลา
นวลจันทร์ทะเลสด 
50 บาท/กก. 
2. เนื้อปลา
นวลจันทร์ทะเล 
700 กรัม และเนื้อ
ปลาช้างเหยียบ 
300 กรัม ได้ 
ลูกชิ้น 1.2 กก. 

เนื้อปลาช้างเหยียบบด 95.-/กก. 300 28.50 
โซเดียมไตรฟอสเฟต2 210.-/กก. 1 - 
โซเดียมไพโรฟอสเฟต2 235.-/กก. 1 - 
พริกไทย 26.50/40ก. 6 3.98 
เกลือ 2.-/100ก. 30 0.60 
Transglutaminase2 - 1 - 
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน 1.6.-/แพ็ค   
รวมทั้งสิ้น   136.12 
ต้นทุนกำรผลิตลูกชิ้นปลำ 1.2 กก. ซึ่งใช้อัตรำส่วนเนื้อปลำ
นวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลำช้ำงเหยียบ เท่ำกับ 70:30 

136.12 

ต้นทุนกำรผลิตลูกชิ้นปลำ 1 กก. ซึ่งใช้อัตรำส่วนเนื้อปลำ
นวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลำช้ำงเหยียบ เท่ำกับ 70:30 

113.43 

 

1 ปลาสด 53 กก. ได้เนื้อปลาหลังจากเข้าเครื่อง strainner 18 กก. ปลาสด กก. ละ 50 บาทต่อกก.  
    คิดเป็นเงิน 2,650 บาท ได้เนื้อปลา 18 กก. คิดเป็นเงินเฉลี่ยต่อเนื้อปลา 1 กก. เท่ากับ  

2650/18 = 147.20 บาท 
2  เนื่องจากใช้ในปริมาณน้อยมากจึงไม่ได้น้ามาค้านวณต้นทุน 

 
เนื้อปลานวลจันทร์ทะเล 700 กรัม และเนื้อปลาช้างเหยียบ 300 กรัม เมื่อผสมกับเครื่องเทศ 

และเครื่องปรุงอ่ืนๆ แล้วจะได้ลูกชิ้นประมาณ 1.2 กก. คิดเป็นต้นทุนทั้งหมด 136.12 บาท หรือคิดเฉลี่ยต่อกก. 
เท่ากับ 113.43 บาท บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 18x18 ซม. น้้าหนัก 200 กรัม จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่
ที่ 24.29 บาทต่อถุง ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าแรง ค่าน้้า ค่าไฟ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ 
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สรุปผลกำรทดลอง 
 
 1. องค์ประกอบทางเคมีของปลานวลจันทร์ทะเลสด มีปริมาณค่าเฉลี่ยโปรตีน, ไขมัน, เกลือ, เถ้า, 
ความชื้น และ pH มีค่าเฉลี่ย คือ 21.86+0.08%, 3.16+0.13%, 0.14+0.00%, 1.35+0.04%, 73.85+0.11% 
และ 5.7+0.01 ตามล้าดับ พบกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 ได้แก่ Linolenic Acid, EPA และ DHA ในปริมาณ 
21.90 มก./100ก., 120.17 มก./100ก. และ 455.90 มก./100ก. ตามล้าดับ ส่วนกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 
และ 9 นั้น พบในปริมาณ 9.95 มก./100ก. และ 351.92 มก./100ก. ตามล้าดับ และพบกรดไขมันชนิด 
palmitoleic acid 127.47 มก./100ก. 
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาเค็ม พบว่าการแช่ปลานวลจันทร์ทะเล
ในน้้าเกลือ 15% เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วแช่ต่อในน้้าเกลือ 5% 1 คืน หลังจากนั้นน้ามาหมักกับเกลือเม็ด  
นาน 2 วัน จะได้เนื้อปลาเค็มที่มีลักษณะร่วนซุย ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูงที่สุด ได้ผลผลิต 61.67% ต้นทุน
การผลิตต่อการท้าปลาเค็ม 1 กก. ประมาณ 93.57 บาท และเมื่อน้ามาทดลองท้าอาหาร ได้แก่ คะน้าปลาเค็ม
ย้าปลาเค็มทอด และปลาเค็มทรงเครื่อง ผู้ทดสอบให้การยอมรับในระดับดี  
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ทะเล สูตรที่ได้ผลดีที่สุด คือ ใช้เนื้อปลา
นวลจันทร์ทะเลต่อเนื้อปลาช้างเหยียบเป็น 60:40 โดยน้้าหนัก โดยพบว่าไส้กรอกมีค่าความขาวสูงที่สุด และมี
ค่าความแข็งแรงของเจล หรือความเหนียวสูงที่สุด รวมถึงไดค้ะแนนการพับดีที่สุด คือ AA มีต้นทุนการผลิต 
ต่อ 1 กก. เท่ากับ 93.68 บาท 
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ทะเล พบว่าควรใช้สัดส่วนเนื้อปลานวลจันทร์ทะเล
ต่อเนื้อปลาช้างเหยียบเป็น 70:30 โดยน้้าหนัก ปรับปริมาตรความชื้นเป็น 75% ได้ลูกชิ้นที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ
มีความเหนียวนุ่ม เนื้อมีสีขาวออกเทาเล็กน้อย มีปริมาณโปรตีนสูง 14.97% ไขมัน 3.40% เถ้า 1.32% 
ความชื้น 79.32% และเกลือ 10.70% ผู้ทดสอบให้คะแนน ความชอบในระดับดี และมีต้นทุนการผลิตต่อกก. 
เท่ากับ 113.43 บาท 

 

กิตติกรรมประกำศ 
 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้ า ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้  
เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ที่กรุณาจัดหาวัตถุดิบ 
เพ่ือน้ามาใช้ในการทดลอง ขอบคุณกลุ่มแปรรูปปลากุเรา ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา และโรงงาน
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ตารางที่ 25 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ปลาเค็มจากปลานวลจันทร์ทะเล และปลานวลจันทร์เทศระหว่างการเก็บรักษา 
 

 
หมายเหตุ * ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากัน 

             
a,b ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแถวเดียวกัน ชนิดทดสอบเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

                        R หมายถึง ไม่ทดสอบ เพราะผู้ทดสอบไม่ยอมรับ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืน และมีรสขม 

เดือนที ่
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส การยอมรับรวม 

MF MC MF MC MF MC MF MC MF MC MF MC 

0 7.43
a
+0.79 7.14

a
+0.90 7.00*+0.58 7.00

*
+0.58 6.43

a
+1.13 6.28

a
+0.76 5.29

a
+1.50 7.00

a
+1.00 7.14

a
+0.38 5.86

b
+1.21 6.57

a
+0.79 6.57

a
+0.98 

1 4.43
a
+1.99 7.14

b
+0.38 4.43

a
+1.81 6.86

b
+0.69 3.86

a
+1.07 5.86

b
+0.90 4.57

a
+1.51 5.86

a
+0.90 5.43

a
+1.90 6.29

a
+0.76 5.14

a
+1.95 5.86

a
+0.90 

2 4.14
a
+1.46 7.14

b
+0.38 4.28

a
+1.70 6.86

b
+0.38 4.28

a
+1.60 5.93

b
+1.10 6.07

a
+0.84 7.00

b
+0.00 5.50

a
+1.32 7.07

b
+0.45 5.36

a
+1.18 7.00

b
+0.00 

3 R 7.14+0.69 R 6.14+0.69 R 6.14+0.90 R 7.43+0.53 R 7.57+0.53 R 7.57+0.53 
4 R 7.56+0.53 R 7.67+0.50 R 7.57+0.50 R 7.78+0.36 R 7.67+0.43 R 7.67+0.50 
5 R 7.71+0.76 R 7.29+0.76 R 5.43+1.90 R 6.86+1.07 R 7.29+0.76 R 7.29+0.76 
6 R 6.86+0.38 R 6.29+0.76 R 4.29+0.49 R 6.86+0.90 R 7.14+0.38 R 6.86+0.38 



ตารางที่ 28 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลานวลจันทร์ระหว่างการเก็บรักษา 
 

 
หมายเหตุ * ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากัน 

             
a,ab,b ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแถวเดียวกัน ชนิดทดสอบเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี 
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส 

SII SEI SII SEI SII SEI SII SEI SII SEI 

0 4.62*+0.52 4.62*+0.52 4.75
a
+0.46 4.38

a
+0.52 3.75

a
+0.89 4.50

b
+0.53 4.12

a
+0.64 4.50

a
+0.53 4.12

a
+0.64 4.37

a
+0.74 

1 4.71*+0.49 4.71*+0.49 4.57
a
+0.53 4.43

a
+0.53 4.36*+0.48 4.36*+0.48 4.29

a
+0.49 4.35

a
+0.48 4.43

a
+0.53 4.43

a
+0.53 

2 4.50*+0.55 4.50*+0.55 4.50*+0.55 4.50*+0.55 3.58
a
+0.66 4.50

a
+0.55 4.50

a
+0.55 4.42

a
+0.49 4.17

a
+0.41 4.33

a
+0.52 

3 4.17*+0.41 4.17*+0.41 4.17*+0.41 4.17*+0.41 3.00
a
+1.05 3.50

b
+1.38 3.67

a
+0.52 4.00

a
+0.63 4.17*+0.41 4.17*+0.41 

4 3.00
a
+0.82 3.25

a
+0.96 3.25

a
+0.50 3.50

a
+0.58 1.25

a
+0.50 1.50

a
+0.58 2.25

a
+0.50 2.50

a
+0.58 3.25

a
+0.50 3.00

a
+0.00 

5 3.57*+0.53 3.57*+0.53 3.57*+0.53 3.57*+0.53 1.71
a
+0.76 2.43

b
+0.53 2.00

a
+0.82 1.78

a
+0.81 2.86*+0.90 2.86*+0.90 



ตารางที่ 33 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานวลจันทร์ระหว่างการเก็บรักษา 
 

 
หมายเหตุ * ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากัน 

             
a,b ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่างกันในแถวเดียวกัน ชนิดทดสอบเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

สัปดาห์ท่ี 
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส 

FTI FVI FTI FVI FTI FVI FTI FVI FTI FVI 

0 4.12*+0.35 4.12*+0.35 4.25*+0.46 4.25
*
+0.46 4.12

a
+0.35 3.81

a
+0.65 4.00

a
+0.53 4.00

a
+0.53 4.25

a
+0.71 4.25

a
+0.46 

1 4.71
a
+0.49 4.57

a
+0.53 4.29*+0.49 4.29*+0.49 4.07

a
+0.19 3.57

a
+0.53 4.14

a
+0.38 4.08

a
+0.19 4.21

a
+0.39 4.07

a
+0.19 

2 4.67*+0.51 4.67*+0.51 4.50*+0.55 4.50*+0.55 4.33
a
+0.52 4.00

a
+0.00 4.33*+0.52 4.33*+0.52 4.42

a
+0.49 4.33

a
+0.52 

3 4.00*+0.00 4.00*+0.00 4.00
a
+0.00 3.83

a
+0.41 3.75

a
+0.42 3.83

a
+0.41 3.83*+0.41 3.83*+0.41 3.92

a
+0.20 3.83

a
+0.41 

4 3.25*+0.96 3.25*+0.96 3.50*+0.58 3.50*+0.58 1.00*+0.00 1.00*+0.00 2.25
a
+0.50 1.75

a
+0.50 2.25*+0.50 2.25*+0.50 

5 3.14*+0.69 3.14*+0.69 3.29
a
+0.49 3.14

a
+0.69 1.29

a
+0.49 1.14

a
+0.38 1.57

a
+0.53 1.28

a
+0.49 2.71

a
+0.76 2.57

a
+0.79 
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