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ส่วนผสมของปลาเชียงที่ผสมสารทดแทนไขมัน 4 ชนิดในปริมาณต่าง ๆ 
คุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และคะแนนความชอบเฉล่ียของปลาเชียงทางการค้าจํานวน 
4 ย่ีห้อ 
ร้อยละองค์ประกอบทางเคมีของปลานวลจันทร์เทศและปลายี่สกที่ใช้ผลติปลาเชียง 
ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมคาราจีแนน
และแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ในปรมิาณต่าง ๆ  
ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมแป้งมันฝรั่งใน
ปริมาณต่าง ๆ  
ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัด
จากถั่วเหลืองในปริมาณต่าง ๆ  
ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมไข่ขาวผงใน
ปริมาณต่าง ๆ  
คะแนนความชอบเฉลี่ยและลาํดับความชอบของปลาเชียงที่ผสมสารทดแทนไขมันชนิด 
ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีเหมาะสมเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจํานวน 100 คน 
คะแนนความชอบของผู้บริโภคและจํานวนผูท้ดสอบที่ชอบตัวอย่างปลาเชียงหลังทอดที่เติม 
สารทดแทนไขมัน 
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ปลาเชียงสูตรที่ใช้ส่วนผสมคาราจีแนนและแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณร้อยละ 
0.4 (0.4CX), 0.6 (0.6CX) และ 0.8 (0.8CX) 
ปลาเชียงผสมแป้งมันฝรั่งปริมาณร้อยละ 2 (2PF), 4 (4PF) และ 6 (6PF) 
ปลาเชียงผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองปริมาณร้อยละ 0.4 (0.4SP), 0.6 (0.6SP) และ 0.8 
(0.8SP) 
ปลาเชียงผสมไข่ขาวผงปริมาณร้อยละ 0.5 (0.5EW), 1.0 (1.0EW) และ 1.5 (1.5EW) 
ทัศนคติของผูท้ดสอบต่อการรับประทานอาหารประเภทกุนเชียง ไก่เชียง ปลาเชียง 
ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ปลาเชียง 
ปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 
ค่าแรงเฉือนของปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 ในระหว่างการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
คะแนนความชอบของผู้ทดสอบที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 
ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
การเปลี่ยนแปลงของสีปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 ในระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูม ิ4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
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ผลของสารทดแทนไขมันต่อคุณสมบัติทางกายภาพของปลาเชียงที่ผลิตจากปลานํ้าจืด 
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กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 

 
บทคัดย่อ 

 
จากการสํารวจปลาเชียงทางการค้า 4 ย่ีห้อ พบว่าปลาเชียงส่วนใหญ่มีปริมาณไขมันสูงประมาณ

ร้อยละ 30-40 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไขมันสัตว์เป็นส่วนผสม ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงใช้นํ้ามันพืชแทนไขมันสัตว์ในการผลิต
ปลาเชียง และศึกษาผลของการใช้สารทดแทนไขมันในปลาเชียงที่ผลิตจากปลานวลจันทร์เทศร่วมกับปลายี่สก
ในอัตราส่วนร้อยละ 70:30 โดยนํ้าหนัก แปรชนิดและปริมาณของสารทดแทนไขมันต่าง ๆ ดังน้ี คาราจีแนน
ผสมแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ร้อยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 (0.4CX, 0.6CX และ 0.8CX ตามลําดับ)  
แป้งมันฝรั่งร้อยละ 2, 4 และ 6 (2PF, 4PF และ 6PF ตามลําดับ) โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.4, 0.6 
และ 0.8 (0.4SP, 0.6SP และ 0.8SP ตามลําดับ) และไข่ขาวผงร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 (0.5EW, 1.0EW 
และ 1.5EW ตามลําดับ) พิจารณาค่าแรงเฉือนด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัสและทดสอบทางประสาทสัมผัส        
โดยวัดความชอบด้านลักษณะปรากฏในปลาเชียง พบว่า ปลาเชียงที่ผสมคาราจีแนนร่วมกับแซนแทนกัม  
แป้งมันฝร่ัง และไข่ขาวผงที่ปริมาณต่าง ๆ กัน มีค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ในทุกชนิดสารทดแทนไขมัน อย่างไรก็ตามปลาเชียงสูตร 6PF, 0.8SP และ 
1.0EW มี เน้ือสัมผัสที่ นุ่มที่ สุด  (ค่าแรงเฉือน  1,470.00±24.00 กรัม  1,105.24±48.01 กรัม  และ 
1,364.31±41.61 กรัม ตามลําดับ) ในขณะที่ปลาเชียงสูตร 0.4CX มีคะแนนความชอบมากที่สุด จึงนํา 
ปลาเชียงทั้ง 4 สูตร (0.4CX, 6PF, 0.8SP และ 1.0EW) มาทดสอบความชอบด้านต่าง ๆ และเรียงลําดับ
ความชอบ (preference ranking test) เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (CT) พบว่าผู้ทดสอบชอบปลาเชียง 
สูตร 6PF และ 0.8SP มากที่สุด ดังน้ันจึงนําทั้ ง 2 สูตรมาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ทางด้าน 
ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมของปลาเชียงทอด พบว่า ผู้บริโภคให้
คะแนนความชอบของทุกคุณลักษณะไม่ต่างกัน (p>0.05) แต่เมื่อให้ผู้ทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่          
เพ่ือหาความชอบ (paired preference test) พบว่า ผู้ทดสอบเลือกสูตร 0.8SP มากที่สุด จึงนําสูตร 0.8SP  
มาศึกษาต่อในด้านคุณสมบัติทางกายและทางเคมี พบว่า มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ไฟเบอร์ และความช้ืน 
เท่ากับร้อยละ 21.14±0.89, 15.55±1.90, 4.24±0.06, 0.40±0.08 และ 23.09±0.43 ตามลําดับ ปริมาณ
คอเลสเตอรอล 54.93 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และไขมันทรานส์ 0.01 กรัมต่อ 100 กรัม ค่าปริมาณนํ้าอิสระ 
(aw) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 0.80±0.02 และ 6.61±0.04 ตามลําดับ จากน้ันนําไปศึกษา 
การเก็บรักษาปลาเชียงในถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น 
(PET12/LLDPE70) ในสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ พบว่า ปลาเชียง
สูตร 0.8SP มี pH (6.55-6.81) ความช้ืน (ร้อยละ 22.12-24.25) และ aw (0.78-0.80) แตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญ (p>0.05) กับปลาเชียงก่อนการเก็บรักษา และผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอยู่ในเกณฑ์กําหนด
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ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระทรวงอุตสาหกรรม) เรื่องกุนเชียงปลา (มผช.104/2555) เมื่อระยะเวลา 
การเก็บรักษานานขึ้นค่าแรงเฉือนมีค่าเพ่ิมขึ้น แต่ผู้ทดสอบยังให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี 
รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ดังน้ันปลาเชียง 
สูตร 0.8SP มีคุณภาพที่ดีในช่วงการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
 
คําสําคัญ : ปลาเชียง คาราจีแนน แซนแทนกัม แป้งมันฝรั่ง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ไข่ขาวผง 
*ผู้รับผิดชอบ : 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 0-2940-6130-45 ต่อ 4408  

 e-mail: m_sutthinee@hotmail.com 
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Effects of Fat Replacer on Physical Properties of Fish Chinese Sausage 
from Freshwater Fish 

 
Sutthinee Seesung* Arphanuan Thanasrisutarat and Watcharee Kongrat 

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

A survey of 4 brands of the fish Chinese sausages in commercial was conducted 
and the results showed that most of fish Chinese sausages contained very high fat about  
30-40%, which usually were animal fat. Thus, this research used vegetable oil to replace 
animal fat in fish Chinese sausage formulations.  The objective of this study was to 
investigate the effect of fat replacers on physical properties of fish Chinese sausage made 
from Mrigal (Cirrhinus mrigala) and Rohu (Labeo rohita) mixture at ratio 70:30. The fat 
replacers were varied at 0.4%, 0.6% and 0.8% of carrageenan and xanthan gum mixture  
(the ratio was 1:1) (0.4CX, 0.6CX and 0.8CX, respectively), 2%, 4% and 6% of potato flour 
(2PF, 4PF and 6PF, respectively) 0.4%, 0.6% and 0.8% of soy protein isolate (0.4SP, 0.6SP and 
0.8SP, respectively) and 0.5%, 1.0% and 1.5% of egg white powder (0.5EW, 1.0EW and 1.5EW, 
respectively). Shear force by texture analyzer and appearance by sensory evaluation were 
studied. There was no significant difference (p>0.05) in texture and appearance attributes 
among the samples of each fat replacers. However, 6PF, 0.8SP and 1.0EW showed the softest 
texture (shear force was 1,470.00±24.00 g, 1,105.24±12.17 g and 1,364.31±41.61 g, 
respectively) while 0.4CX obtained the highest sensory score. Sensory evaluation and 
preference ranking test of the 4 formulas (0.4CX, 6PF, 0.8SP and 1.0EW) were studied and 
compared with control sample. The panelists gave the best score of 6PF and 0.8SP. Thus, 
both treatments were investigated for consumer test. Panelists were asked to indicate how 
much they liked or disliked each fish Chinese sausages cooked in terms of appearance, color, 
taste, texture and overall acceptance. No different scores of all attributes were observed 
(p>0.05). Paired preference test showed consumers preferred 0.8SP to 6PF. Accordingly, 
0.8SP was analyzed physical and chemical properties. Protein, fat, ash, fiber, moisture 
content, cholesterol and trans-fat were 21.14±0.89%, 15.55±1.90%, 4.24±0.06%, 0.40±0.08%, 
23.09±0.43%, 54.93 mg/100 g and 0.01 g/100 g, respectively. The aw and pH values were 
0.80±0.02 and 6.61±0.04, respectively. The 0.8SP were packed in polyethylene 
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terephthalate/linear low density polyethylene plastic bags (PET12/LLDPE70) under vacuum 
and stored at 4±1oC. After 24 weeks, its pH (6.55-6.81), moisture content (22.12%-24.25%) 
and aw values (0.78-0.80) were non significant (p>0.05) compared with the sample before 
storage and microbiological analysis was conformed to Thai Community Product Standard 
(Ministry of Industry) of dried fish sausages (TISI 104/2555). As the storage period increased, 
shear force value decreased. However, sensory evaluation for appearance, color, taste, 
texture and overall acceptance scored at a “slightly like” to “moderately like” (average 
scores were 6.51±0.37, 6.60±0.46 and 6.89±0.37, respectively). Therefore, fish Chinese 
sausage containing 0.8% soy protein isolate provided good quality and could be stored at 
4±1oC for 24 weeks. 
 
Key words : fish Chinese sausage, carrageenan, xanthan gum, potato flour, soy protein  isolate, 

egg white  
*Corresponding author : 50 Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2940-6130-45 ext. 4408  

e-mail: m_sutthinee@hotmail.com 
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คํานํา 
 
 ปลาเชียง หรือกุนเชียงปลา คือ ไส้กรอกชนิดหน่ึงที่ทําจากเน้ือปลาและมันสัตว์ เช่น มันหมู 
มันปลา นํามาบดหยาบผสมเคร่ืองปรุงรส เช่น นํ้าตาล เกลือ และส่วนประกอบอ่ืนที่เหมาะสม เช่น เครื่องเทศ
สมุน ไพร ซี อ๊ิว  นํ าไปบรรจุ ไส้ โดยอาจหมัก ก่อนบรรจุหรือไม่ ก็ ได้  แล้วทํ าแห้ งโดยใช้ลมร้อนหรือ 
วิธีอ่ืนที่เหมาะสมให้เป็นผลิตภัณฑ์ก่ึงแห้ง โดยปลาเชียงที่ดีต้องมีเน้ือสัมผัสที่แน่น คงรูป มีความนุ่มพอเหมาะ 
ไม่แข็งกระด้างหรือยุ่ย เน้ือปลาและไขมันผสมกันอย่างทั่วถึง ไม่รวมกันเป็นก้อน ไม่มีนํ้ามันไหลออกมา
ภายนอก  อาจมี โพรงอากาศเล็กน้อย  มีสีสม่ํ าเสมอตลอดทั้ ง ช้ิน  ไม่มีกลิ่นที่ ผิดปกติ  เช่น  กลิ่น อับ  
กลิ่นคาว กลิ่นหืน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2555)  

ส่วนผสมของปลาเชียงมีความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน โดยหน้าที่ของส่วนผสม 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตปลาเชียง ได้แก่ 

- เน้ือปลา เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ ปลาที่นิยมนํามาใช้ในการผลิตปลาเชียง เช่น  
ปลาย่ีสก ปลานวลจันทร์ ปลาดุก ปลานิล ปลาสลิด ปลากราย ปลาอินทรีย์ และปลาทรายแดง เน้ือปลาเป็น
วัตถุดิบหลักที่ช่วยเพ่ิมโปรตีนในปลาเชียง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.104/2555) ระบุว่า ปลาเชียง
ต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2555) และยังทําหน้าที่เป็น
อิมัลซิไฟเออร์ช่วยเช่ือมนํ้าและนํ้ามันให้เข้ากันดี ทําให้เน้ือสัมผัสของปลาเชียงเนียนเป็นมวลเหนียว 
ไม่มีนํ้ามันแยกออกมา  

- ไขมัน มีความสําคัญต่อปลาเชียงเป็นอย่างมาก เพราะช่วยเพ่ิมรสชาติ ช่วยกักเก็บกลิ่นรส     
เพ่ิมความชุ่มฉ่ําให้ผลิตภัณฑ์  แต่ก็มีข้อเสียคืออาจทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดกลิ่นหืนได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่ 
ไม่ เหมาะสม  ปลาเชียงนิยมผสมไขมันจากสัตว์ เช่น  ไขมันหมู  ไขมันเป็ด ไขมันไก่  และไขมันปลา  
โดยมักนิยมห่ันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก เพ่ือทําให้มีเน้ือสัมผัสนุ่ม ไขมันสัตว์เป็นไขมันที่ประกอบ    
ไปด้วยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว (saturated fatty acid) จึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ยาก ส่งผลให้เกิด 
การหืนได้ช้ากว่ากรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) (Nestle professional, 2013) บางครั้ง 
มีการใช้นํ้ามันพืชแทนการใช้ไขมันสัตว์เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะน้ํามันพืชมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง เช่น 
กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกาย พบได้ในนํ้ามันถั่วเหลือง 
นํ้ามันดอกทานตะวัน และนํ้ามันข้าวโพด และยังมีไขมันพืชที่เป็นกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว เช่น นํ้ามันปาล์ม และ
นํ้ามันมะพร้าว ซึ่งจะเกิดการหืนได้ช้ากว่าไขมันไม่อ่ิมตัว และมีปริมาณคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไขมันสัตว์  
(นิ ธิยา , 2548; Mukherjee and Mitra, 2009) การบริ โภคไขมันจากสัต ว์ที่ มากเกินไป  ทํ าให้ ระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น และอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease, 
CVD) และโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Coronary heart disease, CHD) (Grundy, 1986) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2555) ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ 104/2555 ไขมันในผลิตภัณฑ์ 
ปลาเชียงไม่ควรเกินร้อยละ 30 อีกทั้งการใส่มันหมูลงไปในปลาเชียงทําให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถ
บริโภคได้ อย่างไรก็ตามเน่ืองด้วยคุณสมบัติที่สําคัญของไขมันที่ใส่ไปในผลิตภัณฑ์ คือ ช่วยทําให้เน้ือสัมผัสนุ่ม 
ไม่แข็งกระด้าง เพ่ิมกลิ่นรส และความอร่อยของอาหาร (Shao et al., 2011) จึงมีผู้ศึกษาการใช้นํ้ามันพืช
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ทดแทนไขมันสัตว์ Marquez et al. (1989) พบว่า เมื่อใช้นํ้ามันพืชใส่ลงในไส้กรอกเน้ือ ผู้ทดสอบยอมรับใน
กลิ่นของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 6 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับ
การศึกษาของศราภา (2539) ที่ทดลองแปรชนิดของนํ้ามันระหว่างไขมันหมูกับนํ้ามันปาล์ม ในการผลิต 
ปลาเชียงจากปลาดุกอุยเทศ พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของปลาเชียงที่ผลิตโดยใช้
นํ้ามันปาล์มสูงกว่าปลาเชียงที่ผลิตโดยใช้มันหมูเช่นกัน  

- นํ้าตาล ให้รสชาติหวานในผลิตภัณฑ์ปลาเชียง ช่วยป้องกันการสูญเสียนํ้าบางส่วนในเน้ือสัตว์ 
ทํ าให้ เน้ือสัต ว์มี รสชาติ ดี  ไม่แห้ งแข็ ง และทํ าให้ผลิตภัณ ฑ์ เกิดสี นํ้ าตาลเข้มที่ บริ เวณผิวหน้าของ 
ช้ินเน้ือเมื่อให้ความร้อนในการอบแห้ง เน่ืองจากการทําปฏิกิริยาระหว่างนํ้าตาลกับกรดอะมิโนของโปรตีน  
ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาล (maillard browning reaction) 

- เกลือ ในผลิตภัณฑ์ปลาเชียงจะใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกง ทําหน้าที่ช่วยละลาย
โปรตีนจากเน้ือสัตว์ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวมากขึ้น ให้รสชาติ และลดปริมาณนํ้าอิสระ (aw) 
ในผลิตภัณฑ์ จึงช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ 

- เครื่องเทศ ได้แก่ พริกไทย ผงพะโล้ มีหน้าที่ช่วยเพ่ิมรสชาติในผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติเป็น 
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) มีส่วนช่วยเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 

- ไส้บรรจุ สามารถใช้ไส้ธรรมชาติ เช่น ไส้หมู ไส้แกะ ไส้แพะ หรือไส้เทียมที่รับประทานได้ เช่น 
ไส้รีเจเนอเรเตดคอลลาเจน (regenerated collagen) 

ปลาเชียงเป็นอาหารประเภทก่ึงแห้ง (intermediated moisture food) มี aw ในช่วง 0.60-0.85 
โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระบุว่า ปลาเชียงต้องมี aw น้อยกว่า 0.86 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม, 2555) อาหารในกลุ่มน้ีมีอายุการเก็บปานกลาง นิยมผลิตโดยการดึงนํ้าออกด้วยการเติม 
ตัวทําละลาย เช่น เกลือ นํ้าตาล ร่วมกับกรรมวิธีการทําแห้งบางส่วน (วราภา และชิดชม, 2552) วิธีการทําแห้ง
อาศัยหลักการของการให้พลังงานแก่อาหาร ทําให้นํ้าในอาหารเปลี่ยนสถานะเป็นไอนํ้า แล้วเคลื่อนย้าย 
ออกจากผิวของอาหาร ซึ่งทําได้หลายวิธี เช่น (1) การตากแห้งด้วยแสงแดด เป็นวิธีที่ง่าย โดยใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ (2) การเติมเกลือหรือนํ้าตาลลงในสารละลาย เพ่ือลดความดันออสโมติกในอาหาร ทําให้นํ้า 
ในอาหารเคลื่อนย้ายสู่นํ้าเช่ือมหรือนํ้าเกลือข้างนอก ต่อมาน้ําตาลหรือเกลือจะเคลื่อนเข้าแทนในช้ินอาหาร 
แล้วนําช้ินอาหารน้ันไปทําแห้งต่ออีกขั้นหน่ึง เช่น การทํามะม่วงแช่อ่ิมอบแห้ง (3) การให้กระแสลมร้อน
เคลื่อนที่ผ่านอาหาร เรียกว่า การพาความร้อน (convection) เช่น การทําหมูแผ่น การผลิตนมผง ปลาเชียง 
(4) การแผ่อาหารเป็นช้ันบาง ๆ บนพ้ืนผิวที่ร้อน แล้วทําให้ไอนํ้ากระจายตัวสู่บรรยากาศเหนืออาหาร เรียกว่า 
การนําความร้อน (conduction) เช่น การคั่วชา การทําหมูหยอง (5) การให้ความร้อนแก่อาหารในเคร่ืองอบ 
ด้วยการนําความร้อนหรือการแผ่รังสีร่วมกับการดูดอากาศที่มีไอนํ้าออกไปควบแน่นข้างนอก เช่น ผักและผลไม้
อบแห้ง เส้นก๋วยเต๋ียวแห้ง (6) การปรับสภาพความดันและอุณหภูมิให้นํ้าในอาหารเป็นของแข็ง แล้วให้พลังงาน
ความร้อน หรือลดความดันจนเกิดการระเหิด ทําให้ปริมาณนํ้าในอาหารลดลง เรียกว่า การทําแห้งด้วย 
การแช่เยือกแข็ง (freeze drying) เช่น ผักอบแห้ง กุ้งอบแห้ง (วราภา และชิดชม, 2552) 

โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ที่ลดปริมาณไขมันลง มักจะมีกลิ่น รส และลักษณะเน้ือสัมผัสด้อย
กว่าผลิตภัณฑ์ปกติ ทั้งน้ีเป็นผลเนื่องมาจากไขมันมีบทบาทต่อกลิ่นรส เน้ือสัมผัส และการยอมรับโดยรวม 
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ของผู้บริโภค และในปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการเลือกบริโภคอาหารที่ช่วยให้มีสุขภาพดี การเลือกใช้ไขมันพืชทดแทน
การใช้ไขมันจากสัตว์ อาจส่งผลกระทบต่อเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ดังน้ันต้องเลือกสารทดแทนไขมัน เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น  

ปลาเชียงที่ผลิตจากปลานํ้าจืด เช่น ปลาย่ีสก ปลาทับทิม ปลาช่อน และปลานวลจันทร์เทศ  
ซึ่งเป็นปลาเน้ือขาว ที่มีไขมันตํ่า จึงมีผลทําให้เน้ือสัมผัสของปลาเชียงมีความเหนียวนุ่มน้อยกว่าการใช้ 
ปลาเน้ือแดงเป็นส่วนผสม เน่ืองจากปลาเน้ือขาวจะเกิดเจลได้ช้ากว่าปลาเน้ือแดง เพราะโปรตีนแอคโตไมโอซิน 
มีความคงตัวต่อความร้อนมากกว่า ทําให้เกิดการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุล เกิดเป็นโครงสร้างหรือร่างแห 
สามมิติของโปรตีนได้ช้ากว่า และมีความทนต่อปฏิกิริยาโมโดริ (modori) หรือการสลายโครงสร้างของเจล 
เมื่อให้ความร้อนที่ 60-70 องศาเซลเซียสได้มากกว่า ดังน้ันลักษณะเจลของปลาเน้ือแดงที่เกิดขึ้นจึงมีความแข็ง
กระด้างกว่า (นุชนารถ, 2550) ในขณะที่ปลาเชียงบางชนิดมีการลดปริมาณไขมันลง จึงทําให้กลิ่น รส และ
ลักษณะเนื้อสัมผัสด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ ดังน้ันจึงไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่วนปลาเชียงที่ใช้นํ้ามันพืช
แทนการใช้ไขมันจากสัตว์เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ การเก็บรักษาในระยะเวลานานอาจส่งผลให้อิมัลชันของ
ผลิตภัณฑ์เสียสภาพ นํ้ามันเกิดการแยกช้ันออกมา ผลิตภัณฑ์จึงมีลักษณะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังน้ัน
ปลาเชียงเหล่าน้ีจึงต้องใช้สารทดแทนไขมันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือช่วยรักษาคุณภาพของ
อิมัลชันในระหว่างการเก็บรักษา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเน้ือสัมผัสที่นุ่มมากขึ้น  

สารทดแทนไขมันมีหลายชนิด โดยทั่วไปสารทดแทนไขมันจําแนกตามแหล่งที่มาออกเป็น  
3 แหล่ง คือกลุ่มที่มาจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต (ดารณี, 2544) 
 (1) สารทดแทนไขมันที่มีแหล่งที่มาจากโปรตีน 
 สารทดแทนไขมันที่ได้จากผลิตภัณฑ์โปรตีน เช่น ไข่ นม ถั่วเหลือง ข้าวสาลี กลูเตน เป็นต้น  
ทําหน้าที่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการจับนํ้า การเกิดอิมัลชัน ปรับปรุงความรู้สึกระหว่างอยู่ในปากและ 
เน้ือสัมผัส สารทดแทนไขมันกลุ่มน้ีมีอนุภาคโปรตีนที่มีขนาดเล็ก (microparticulated protein) เช่น ไข่ขาว 
หางนม โมเลกุลของโปรตีนที่เป็นทรงกลมขนาดเล็ก จะเกาะรวมกับโมเลกุลนํ้า ทําให้เกิดอนุภาคทรงกลมท่ีมี
ขนาดสมํ่าเสมอกลิ้งไปมาได้ง่าย ทําให้ต่อมรับรสรู้สึกถึงของเหลวคล้ายครีมที่มีความเนียนข้นเช่นเดียวกับไขมัน 
จึงเหมาะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารประเภททอด อาหารที่มีลักษณะเป็นครีม (creamy) และผลิตภัณฑ์ที่มี 
เน้ือสัมผัสเหมือนไขมัน (fat-like texture) ตัวอย่างสารทดแทนไขมันในกลุ่มน้ี เช่น โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง  
(soy protein isolate) และไข่ขาวผง โดยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองเป็นโปรตีนจากพืช ซึ่งมีปริมาณโปรตีน
มากกว่าร้อยละ 90 มีคุณสมบัติในการอุ้มนํ้า และเป็นตัวยึดเกาะที่ดี (binding and emulsifying) ทําให้ 
เน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น โดยโครงสร้างของโปรตีนจากถั่วเหลืองจะมีทั้งกลุ่มของลิโพฟิลิค (กลุ่มที่ยึดเกาะ
กับไขมัน) และไฮโดรฟิลิค (กลุ่มที่ยึดเกาะกับนํ้า) จึงมีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ ทําให้สามารถยึดเกาะ
กับนํ้าและไขมันได้ดี นอกจากน้ียังสามารถสร้างเจลเป็นโครงสร้างลักษณะคล้ายร่างแหที่สามารถห่อหุ้มนํ้า 
ไขมัน และของแข็งให้อยู่รวมกันได้ ซึ่งเป็นผลทําให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีขึ้น (Elizalde et al., 1996; 
Akesowan, 2008) ดังงานวิจัยของ Akesowan (2008) ทดลองใช้โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 1-2 
ร่วมกับผงบุกในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันตํ่าจากเน้ือหมู พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับการใส่โปรตีนสกัด 
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จากถ่ัวเหลืองร้อยละ 2 เน่ืองจากไม่ทําให้สีและรสชาติของไส้กรอกเปลี่ยนไป ทําให้เน้ือสัมผัสของไส้กรอก 
แน่นขึ้น และยังเพ่ิมปริมาณความช้ืนและ cooking yield ได้อีกด้วย มีคุณสมบัติ คือ มีโปรตีนและไขมันสูง  
ไข่ขาวผงนํามาใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นํามาเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมขนมปัง ลูกอม และ
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ ซึ่งจุดประสงค์ในการใช้แตกต่างกันไป เช่น ใช้ปรับปรุงคุณภาพของเน้ือสัมผัส และช่วย
เพ่ิมปริมาณโปรตีนและไขมันให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ดังงานวิจัยของ Muthia et al. (2012) ที่ศึกษาการใช้ 
สารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเน้ือเป็ด เช่น การใช้ไข่ขาวผง แป้งสาคู และแป้งมันสําปะหลัง 
พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับรวมในการใช้ไข่ขาวผงร้อยละ 1 ร่วมกับแป้งสาคูร้อยละ 3 ในการทําไส้กรอกจาก 
เน้ือเป็ดมากที่สุด 
 (2) สารทดแทนไขมันที่มีแหล่งที่มาจากไขมัน 
 สารกลุ่มน้ีได้จากผลิตภัณฑ์ไขมันหรือนํ้ามัน ซึ่งเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์
เน้ือสัตว์ เช่น lecithin, sucrose fatty acid esters, sodium stearoyl lactylates เป็นต้น สามารถใช้แทน
ไขมันได้โดยตรง ทําหน้าที่กักเก็บนํ้าและอากาศ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่ม เกิดอิมัลชันที่ดีทั้งแบบนํ้ามันในนํ้า 
(oil in water) และน้ําในนํ้ามัน (water in oil) ช่วยเพ่ิมความหนืดและความชุ่มนํ้า  

(3) สารทดแทนไขมันที่มีแหล่งที่มาจากคาร์โบไฮเดรต 
 สารทดแทนไขมันกลุ่มน้ีได้จากพืชและธัญชาติ เช่น แป้ง แป้งดัดแปร เซลลูโลส อนุพันธ์สตาร์ช 
และไฮโดรคอลลอยด์ เป็นสารท่ีสามารถดูดซับนํ้าแล้วเกิดโครงสร้างคล้ายเจล เพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับเจล  
เพ่ิมความหนืดและเนื้ออาหารในผลิตภัณฑ์ ทําให้อาหารมีลักษณะเป็นครีม และสามารถจับนํ้าได้ดี ตัวอย่าง 
สารทดแทนไขมันในกลุ่มน้ี เช่น คาราจีแนน (carrageenan), แซนแทนกัม (xanthan gum), แป้งมันฝรั่ง 
(potato flour)  คาราจีแนน (carrageenan) สกัดได้จากสาหร่ายสีแดง มีคุณสมบัติในการละลายหรือกระจาย
ตัวในนํ้าร้อนหรือนํ้าเย็นได้ ทําให้ได้สารที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น ช่วยให้สารมีลักษณะข้นหนืด 
(thickening agent) ทําให้เกิดเจลได้ (gel forming agent) ซึ่งคาราจีแนนให้ลักษณะของเจลที่แข็งแต่เปราะ 
รักษาความคงตัว (stability) ช่วยให้นํ้ากับนํ้ามันเข้ากันดี (emulsifier) รวมทั้งเป็นสารในการช่วยจับนํ้า 
(water binder) หรือทําให้เกิดสารแขวนลอยได้ดีอีกด้วย ชนิดของคาราจีแนนที่มีความสําคัญ ได้แก่ แคปปา 
คาราจีแนน ไอโอตาคาราจีแนน และแลมดาคาราจีแนน (Saha and Bhattacharya, 2010) แซนแทนกัม 
(xanthan gum) เป็นสารที่ได้จากการหมักด้วยเช้ือแบคทีเรียช่ือ Xanthomonas campestris โดยใช้กลูโคส
เป็นสารต้ังต้น แซนแทนกัมมีคุณสมบัติในการเป็นสารให้ความหนืดที่ ดี แต่ไม่สามารถทําให้เกิดเจลได้  
อย่างไรก็ตามสารน้ีสามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ดี จึงช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์มีเน้ือสัมผัสอ่อนนุ่ม แป้งมันฝรั่ง  
(potato flour) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากพืชหัว มีหน้าที่เป็นสารช่วยเพ่ิมนํ้าหนัก (filler) ในผลิตภัณฑ์  
ช่วยในการดูดซับนํ้า เป็นสารทดแทนไขมันชนิดหน่ึงที่ช่วยลดการสูญเสียนํ้าหนักขณะทําให้สุก และช่วยให้ 
เน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
 ดังน้ันงานวิจัยน้ีต้องการศึกษาชนิดและปริมาณของสารทดแทนไขมันที่มีผลต่อการปรับปรุง 
เน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาเชียงให้มีความนุ่มมากขึ้น โดยใช้นํ้ามันปาล์มร่วมกับสารทดแทนไขมัน ได้แก่  
คาราจีแนนผสมแซนแทนกัม แป้งมันฝรั่ง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง และไข่ขาวผง  
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วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของสารทดแทนไขมัน ที่เหมาะสมในการผลิตปลาเชียง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพทางเน้ือสัมผัสของปลาเชียง 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
  

1.1 วัตถุดิบ 
1.1.1 นํ้ามันปาล์ม 
1.1.2 ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosus) ขนาด 1-2 ตัวต่อกิโลกรัม จากตลาดปลา

คลองสี่ จ.ปทุมธานี 
1.1.3 ปลาย่ีสก (Labeo rohita) ขนาด 1-2 ตัวต่อกิโลกรัม จากตลาดปลาคลองส่ี  

จ.ปทุมธานี  
นําปลามาบรรจุในถังฉนวนที่มี นํ้าแข็ง ขนส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสัตว์นํ้า แล้วนําปลาแต่ละชนิดมาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ แล่เน้ือปลาเป็นช้ิน บดด้วยเครื่องแยก
เน้ือปลา นําเน้ือปลาบดแต่ละชนิดมาผสมกับสารป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีน (ซูโครส ร้อยละ 2.5  
ซอร์บิทอล ร้อยละ 2.5 โซเดียมไพโรฟอสเฟต ร้อยละ 0.1 และโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต ร้อยละ 0.1) จากน้ัน
นํามาแช่แข็งด้วยเคร่ืองแช่เยือกแข็งแบบแผ่น (contact plate freezer) ที่อุณหภูมิ -40±2 องศาเซลเซียส 
นาน 4 ช่ัวโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส ก่อนนําไปทดลองนําเน้ือปลาบดมาละลายนํ้าแข็งที่
อุณหภูมิห้อง 

1.2 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 
1.2.1 กรดซัลฟูริก (H2SO4) (บริษัท Sigma-Aldrich) 
1.2.2 คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) (บริษัท Ajax Finechem) 
1.2.3 แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟต (Anhydrous Na2SO4) (บริษัท Sigma-Aldrich) 
1.2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) (บริษัท Ajax Finechem) 
1.2.5 กรดบอริก (H3BO3) (บริษัท Ajax Finechem) 
1.2.6 กรดไฮโดรคลอริก (HCl) (บริษัท Ajax Finechem) 
1.2.7 เมทิลเรด (Methyl Red sodium salt) (บริษัท Sigma-Aldrich) 
1.2.8 เมทิลลีนบลู (Methylene Blue) (บริษัท Sigma-Aldrich) 
1.2.9 เฮกเซน (บริษัท Ajax Finechem) 
1.2.10 เอทิลแอลกอลฮอล์ (บริษัท Ajax Finechem) 
1.2.11 Plate Count Agar (บริษัท Oxoid) 
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1.2.12 Baird-Parker Agar Base (บริษัท Oxoid) 
1.2.13 Lauryl Tryptose Broth (บริษัท Oxoid) 
1.2.14 E.C. Broth (บริษัท Oxoid) 
1.2.15 EMB Agar (บริษัท Oxoid) 
1.2.16 Tetrathionate Broth Base (บริษัท Oxoid) 
1.2.17 Selenite Cystine Broth (บริษัท Oxoid)   
1.2.18 Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (บริษัท Oxoid) 
1.2.19 Brilliant Green Agar (บริษัท Oxoid) 
1.2.20 Bismuth Sulphite Agar (บริษัท Oxoid) 
1.2.21 X.L.D. Medium Agar (บริษัท Oxoid) 
1.2.22 Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (บริษัท Oxoid) 
1.2.23 Nutrient Agar (บริษัท Oxoid)  

1.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
1.3.1 เครื่องช่ังสารทศนิยม 2 ตําแหน่ง (รุ่น CP3202S ย่ีห้อ Sartorius) 
1.3.2 เครื่องแยกเน้ือปลา (รุ่น CF-200 ย่ีห้อ CHYAU) 
1.3.3 เคร่ืองป่ันผสม (รุ่น AR5 ย่ีห้อ Varimixer) 
1.3.4 เครื่องอัดไส้กรอกมือหมุน (ย่ีห้อ Trespade) 
1.3.5 ตู้อบลมร้อน 
1.3.6 เครื่องบรรจุสุญญากาศ (รุ่น V-420T ย่ีห้อ SAMMIC) 
1 .3 .7 เค รื่ อ ง วัด เน้ื อสั ม ผั ส  (Texture analyser, รุ่ น  TA-XT2i ย่ี ห้ อ  Stable Micro 

Systems) 
1.3.8 เครื่องวัดสี (Chroma meter, รุ่น CM-5 ย่ีห้อ Minolta) 
1.3.9 ถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น 

(PET12/LLDPE70)  
1.3.10 ไส้คอลลาเจน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร (เบอร์ 200 ย่ีห้อ Nippi) 
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2. วิธีดําเนินงาน 
 
 2.1 การสํารวจคุณภาพของปลาเชียงทางการค้า  
 สํารวจตัวอย่างปลาเชียงทางการค้าจํานวน 4 ย่ีห้อ นํามาวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ 
โปรตีน ไขมัน และเถ้า ตามวิธี AOAC (1995) ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความช้ืน ตามวิธี AOAC (1995) ค่า aw 
ด้วยเครื่อง water activity meter และค่าสี (L*, a*, b*) ด้วยเครื่อง Chroma meter  
 2.2 การศึกษาผลของสารทดแทนไขมันที่มีต่อคุณภาพทางเน้ือสัมผัสและการประเมินความชอบ
ของปลาเชียง 
 2.2.1 การเตรียมวัตถุดิบและผลิตปลาเชียง  

ปลาเชียงผลิตตามสูตรที่ดัดแปลงมาจากสูตรของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 
กรมประมง (2558) ดังตารางที่ 1 วิธีทํา นําเน้ือปลาบดที่มีส่วนผสมของเนื้อปลานวลจันทร์เทศและเน้ือปลา
ย่ีสกในอัตราส่วนร้อยละ 70:30 โดยนํ้าหนัก มาป่ันผสมกันนาน 1 นาที แล้วป่ันผสมกับเกลือนาน 3 นาที  
เติมส่วนผสมที่เป็นของแห้ง (นํ้าตาลทราย ฟอสเฟต พริกไทย ผงพะโล้ และสารทดแทนไขมัน) ป่ันผสมกันนาน 
5 นาที เติมส่วนผสมที่เป็นของเหลว (นํ้ามันพืช ซีอ๊ิวขาว นํ้า) ผสมกันนาน 5 นาที ตักใส่ถุง บรรจุแบบ
สุญญากาศ เก็บในนํ้าแข็ง นาน 48 ช่ัวโมง นํามาบรรจุในไส้คอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 
ยาว 18 เซนติเมตร อบในตู้อบลมร้อน (tray dryer) ที่อุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส นาน 5 ช่ัวโมง บรรจุใน
ถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต/พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น (PET12/LLDPE70) ในสภาวะ
สุญญากาศ เก็บที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง เพ่ือนําไปทดลองข้ันต่อไป 
 2.2.2 การศึกษาปริมาณสารทดแทนไขมันในปลาเชียงที่มีต่อคุณภาพทางเน้ือสัมผัสและ 
การประเมินความชอบด้านลักษณะปรากฏของปลาเชียง 
 ศึกษาผลของสารทดแทนไขมัน 4 ชนิดที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพของปลาเชียงจากการศึกษา
เบ้ืองต้น ได้แก่  

1) คาราจีแนนผสมแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ร้อยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 ของนํ้าหนัก
เน้ือปลาบด (0.4CX, 0.6CX และ 0.8CX ตามลําดับ) โดยใช้ส่วนผสมคาราจีแนนและแซนแทนกัมต่อนํ้าใน
อัตราส่วน 1:10 

2) แป้งมันฝรั่งที่ ร้อยละ 2, 4 และ 6 ของนํ้าหนักเน้ือปลาบด (2PF, 4PF และ 6PF 
ตามลําดับ) โดยใช้แป้งมันฝรั่งต่อนํ้าในอัตราส่วน 4:5  

3) โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองที่ร้อยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 ของนํ้าหนักเน้ือปลาบด (0.4SP, 
0.6SP และ 0.8SP ตามลําดับ) โดยใช้โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองต่อนํ้าในอัตราส่วน 1:4 

4) ไข่ขาวผงร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 ของนํ้าหนักเน้ือปลาบด (0.5EW, 1.0EW และ 
1.5EW ตามลําดับ) โดยใช้ไข่ขาวผงต่อนํ้าในอัตราส่วน 1:1.25 
 เตรียมปลาเชียงสูตรต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าลักษณะทางเน้ือสัมผัส ด้วยค่า 
แรงเฉือน (shear force) (ภาคผนวกท่ี 1) และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏของปลาเชียงแท่งก่อนทอด (ภาคผนวกที่ 2) ให้คะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน 
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คือชอบมากท่ีสุด และ 1 คะแนน คือไม่ชอบมากที่สุด) โดยผู้ทดสอบที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์
จํานวน 8 คน วางแผนการทดลองในการวิเคราะห์แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา ใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ด้วยวิธี ANOVA เปรียบเทียบค่าความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

 2.2.3 การศึกษาสารทดแทนไขมันชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมที่มีต่อการประเมิน
ความชอบของปลาเชียง 

นําปลาเชียงสูตรที่ผสมสารทดแทนไขมันที่ เหมาะสมที่สุดทั้ง 4 ชนิด จากข้อ 2.2.2 
เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (CT) มาศึกษาการประเมินความชอบด้วยผู้ทดสอบท่ีได้รับการคัดเลือก จํานวน  
8 คน โดยให้คะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน ประเมินความชอบก่อนทอด 2 คุณลักษณะ ได้แก่ 
ลักษณะปรากฏ และสี ร่วมกับการประเมินความชอบหลังทอด โดยนําปลาเชียงมาต้มในนํ้าเดือดนาน 2 นาที 
นําไปทอดในนํ้ามันพืช ที่อุณหภูมิ 150±5 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที หั่นหนา 0.5 เซนติเมตร เปรียบเทียบ  
4 คุณลักษณะ ได้แก่ กลิ่น รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม (ภาคผนวกที่ 2)  วิเคราะห์ 
ค่าทางสถิติแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนน
ความชอบเฉล่ียโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พร้อมทั้ง 
การเรียงลําดับความชอบ (Preference ranking test) (ลําดับที่ 4 ชอบมากที่สุด และลําดับที่ 1 ชอบน้อย

ที่สุด ) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติด้วยวิธีของ Friedman ดังภาคผนวกที่  3 เปรียบเทียบกับค่า 2
ตาราง

  

ที่ α = 0.05, df = t-1 (เพ็ญขวัญ, 2550) 
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    ตารางที่ 1  ส่วนผสมของปลาเชียงที่ผสมสารทดแทนไขมัน 4 ชนิดในปริมาณต่าง ๆ   
ส่วนผสม 
  (กรัม) 

สูตรควบคุม 
 
      CT 

คาราจีแนนผสมแซนแทนกัม 
(อัตราส่วน 1:1)  

แป้งมันฝรั่ง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง ไข่ขาวผง 

0.4CX 0.6CX 0.8CX 2PF 4PF 6PF 0.4SP 0.6SP 0.8SP         0.5EW 1.0EW 1.5EW 
เนื้อปลาบด  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000         1,000 1,000  1,000 
น้ํามันปาล์ม  
น้ําตาลทราย  
ฟอสเฟต  
พริกไทย  
ซีอิ๊วขาว  
เกลือ  
ผงพะโล้ 
คาราจีแนน 
แซนแทนกัม 
แป้งมันฝรั่ง 
โปรตีนสกัด-
จากถั่วเหลือง 
ไข่ขาวผง 
น้ํา 

160 
250 

5 
10 
25 
17 
2 

160 
250 

5 
10 
25 
17 
2 
2 
2 
 
 
 
 

40 

160
250

5
10
25
17
2
3
3

60

160
250

5
10
25
17
2
4
4

80

160
250

5
10
25
17
2

20

25

160
250

5
10
25
17
2

40

50

160 
250 

5 
10 
25 
17 
2 
 
 

60 
 
 
 

75 

160
250

5
10
25
17
2

4

16

160
250

5
10
25
17
2

6

24

160
250

5
10
25
17
2

8

32

          160 
          250 
             5 
           10 
           25 
           17 
             2 
 
 
 
 
 
             5 
             6.25 

  160 
  250 
     5 
   10 
   25 
   17 
    2 
 
 
 
 
 
  10 
  12.50 

   160 
   250 
      5 
    10 
    25 
    17 
     2 
 
 
 
 
 
   15 
 18.75 
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2.3 ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อปลาเชียงที่เติมสารทดแทนไขมัน  
คัดเลือกส่วนผสมของปลาเชียงที่ผสมสารทดแทนไขมันที่ เหมาะสมที่สุดจากข้อ 2.2.3  

มาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่รับประทานปลาเชียงจํานวน 100 คน (ภาคผนวกท่ี 4) โดยเตรียมตัวอย่าง
ปลาเชียงหลังทอดเช่นเดียวกับข้อ 2.2.3 และให้ทดสอบตัวอย่างละ 2 ช้ิน (หนา 0.5 เซนติเมตร) กําหนดให้
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน ทดสอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ 
ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พร้อมให้ผู้ทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพ่ือหาความชอบ (Paired 

preference test) โดยเลือกตัวอย่างที่ชอบมากที่สุด วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย 2  ที่ระดับความเช่ือมั่น

ร้อยละ 95 ดังภาคผนวกที่ 5 เปรียบเทียบกับค่า 2
ตาราง

 ที่ α = 0.05, df = 1  (เพ็ญขวัญ, 2550) 
2.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาปลาเชียงที่เติมสารทดแทนไขมัน 
คัดเลือกสูตรที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดจากข้อ 2.3 มาวัดค่าสี และตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ไฟเบอร์ ความช้ืน และ pH ตามวิธี AOAC (1995) ค่า aw ด้วยเครื่อง 
water activity meter คอเลสเตอรอล (ภาคผนวกที่ 6) และไขมันทรานส์ (ภาคผนวกที่ 7) และศึกษาอายุ 
การเก็บรักษาในถุงชนิด PET12/LLDPE70 ในสภาวะสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
24 สัปดาห์ โดยสุ่มตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ นํามาวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ได้แก่ pH ความช้ืน 
aw และลักษณะทางเน้ือสัมผัส ตามวิธีของ Feng et al. (2013) ค่าทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จํานวนจุลินทรีย์
ทั้งหมด (Total plate count) เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)  
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ยีสต์และรา (Yeast and Mold) ตามวิธี FDA (1998) 
และทดสอบความชอบของผู้ทดสอบท่ีมีต่อปลาเชียงก่อนทอด (ภาคผนวกที่ 2) โดยให้คะแนนความชอบ
ทางด้านลักษณะปรากฏ และด้านสี ส่วนปลาเชียงหลังทอดให้คะแนนความชอบด้านรสชาติ ด้านเน้ือสัมผัส 
และความชอบโดยรวม โดยเตรียมตัวอย่างเช่นเดียวกับข้อ 2.2.3 พิจารณาความแตกต่างระหว่างการเก็บรักษา
ด้วยแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  
ด้วยวิธี ANOVA เปรียบเทียบค่าความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 
1. ผลการสํารวจคุณภาพปลาเชียงทางการค้าและการประเมินความชอบ 
 

จากการสํารวจปลาเชียงที่จําหน่ายตามท้องตลาด พบว่าวัตถุดิบเน้ือปลาที่ใช้ในการผลิตปลาเชียง
มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ มีทั้งปลาทะเลและปลานํ้าจืด ปลานํ้าจืดที่ใช้มีหลายชนิด เช่น ปลาดุก  
ปลานวลจันทร์เทศ ปลาทับทิม ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาย่ีสก และปลากราย ซึ่งปลาแต่ละชนิดจะให้เน้ือสัมผัส
ของปลาเชียงที่แตกต่างกัน จากการสุ่มตัวอย่างทางการค้า 4 ย่ีห้อ มาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า 
ความช้ืน aw และค่าสี ผลการสํารวจดังตารางที่ 2 พบว่าปลาเชียงย่ีห้อ 1 เป็นปลาเชียงผลิตจากปลาทับทิม มี
โปรตีน ไขมัน เถ้า และความช้ืน เท่ากับร้อยละ 12.78±0.09, 30.79±0.48, 3.80±0.15 และ15.67±0.20 
ตามลําดับ และมี aw เท่ากับ 0.68±0.00 จากการสังเกตเน้ือปลาเชียงมีสีแดงอมส้มออกคล้ําเล็กน้อย  
ค่า L* a* และ b* เป็น 48.82±0.81, 9.60±0.52 และ 23.29±0.64 ตามลําดับ ส่วนปลาเชียงย่ีห้อ 2 ผลิตจาก
ปลาสลิด ที่ใช้นํ้ามันพืชเป็นส่วนผสมร่วมกับการเติมแป้งมัน ทําให้ค่า L* สูงถึง 52.19±0.77 และค่า a*  
เป็น 5.92±0.33 ส่วนค่า b* เป็น 20.74±0.65 ทําให้ปลาเชียงที่ได้มีสีส้มออกเหลือง มีโปรตีน ไขมัน เถ้า และ
ความช้ืน เท่ากับร้อยละ 12.57±0.09, 35.26±0.91, 4.52±0.04 และ 12.69±0.21 ตามลําดับ และ aw เท่ากับ 
0.63±0.00 ปลาเชียงย่ีห้อ 3 ผลิตจากปลาช่อน มีโปรตีน ไขมัน เถ้า และความช้ืน เท่ากับร้อยละ 13.54±0.26, 
32.57±0.70, 3.44±0.09 และ 23.68±0.16 ตามลําดับ และ aw เป็น 0.82±0.00 ส่วนค่า L* a* และ b* มีค่า 
50.74±1.65, 7.05±0.36 และ 13.49±0.32 ตามลําดับ ดังน้ันปลาเชียงจึงมีสีแดงออกเหลืองเล็กน้อย และ 
ปลาเชียงย่ีห้อ 4 ผลิตจากปลาย่ีสกผสมปลากราย มีไขมันสูงถึงร้อยละ 40.04±2.42 ส่วนโปรตีน เถ้า  
และความช้ืน เท่ากับร้อยละ 12.96±0.08, 3.80±0.11 และ 11.89±0.10 ตามลําดับ และ aw เท่ากับ 
0.67±0.00 และสีของเน้ือปลาเชียงมีสีแดงออกเหลืองเล็กน้อย โดยค่า L* a* และ b* เป็น 46.13±2.99, 
3.46±0.51 และ 9.33±1.02 ตามลําดับ ปลาเชียงทั้ง 4 ย่ีห้อ มีโปรตีนและไขมันไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กําหนดให้กุนเชียงปลา (มผช.104/2555) ต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดย
นํ้าหนัก ไขมันไม่เกินร้อยละ 30 โดยนํ้าหนัก ส่วน aw เป็นไปตามมาตรฐาน คือ aw ต้องน้อยกว่า 0.86 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรม, 2555) จากผลการสํารวจปลาเชียงทางการค้าทําให้ทราบว่า 
ปลาเชียงในบางย่ีห้อมีการผสมไขมันสัตว์ เช่น มันปลา มันไก่ และมันหมู  เป็นต้น แต่บางย่ีห้อใช้นํ้ามันพืช
ร่วมกับการใช้ไขมันสัตว์ การเติมไขมันในปลาเชียงทําให้กักเก็บกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ เน้ือสัมผัสนุ่มและชุ่มฉ่ํา 
ไม่แข็งกระด้าง (พนอจิต, 2543)  
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ตารางที่ 2  คุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และคะแนนความชอบเฉลี่ยของปลาเชียงทางการค้าจํานวน 4 ย่ีห้อ 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ปลาเชียง 
เฉลี่ย 

ย่ีห้อ 1 ย่ีห้อ 2  ย่ีห้อ 3  ย่ีห้อ 4 
ชนิดของปลา 
 
โปรตีน (ร้อยละ) 
ไขมัน (ร้อยละ) 
เถ้า (ร้อยละ) 
ความช้ืน (ร้อยละ) 
aw 

ค่าสี 
    L* 
    a* 
    b* 

ปลาทับทิม 
 
12.78±0.09 
30.79±0.48 
  3.80±0.15 
15.67±0.20 
  0.68±0.00 
 
48.82±0.81 
  9.60±0.52 
23.29±0.64 

ปลาสลิด 
 
12.57±0.09 
35.26±0.91 
  4.52±0.04 
12.69±0.21 
  0.63±0.00 
 
52.19±0.77 
  5.92±0.33 
20.74±0.65 

ปลาช่อน 
 
13.54±0.26 
32.57±0.70 
  3.44±0.09 
23.68±0.16 
  0.82±0.00 
 
50.74±1.65 
  7.05±0.36 
13.49±0.32 

ปลายี่สกผสม
ปลากราย 
12.96±0.08 
40.04±2.42 
  3.80±0.11 
11.89±0.10 
  0.67±0.00 
 
46.13±2.99 
  3.46±0.51 
  9.33±1.02 

 
 
 12.96±0.42 
 34.67±4.03 
   3.89±0.45
 15.98±5.38 
   0.70±0.08
 
49.47±2.62 
   6.51±2.55
 16.71±6.44 

 
2. ผลของสารทดแทนไขมันที่มีต่อคุณภาพทางเนื้อสัมผัสและการประเมินความชอบของปลาเชียง 
 

2.1 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ 
ในงานวิจัยน้ีเลือกใช้ปลานวลจันทร์เทศและปลาย่ีสกในการผลิตปลาเชียง เน่ืองจากปลาทั้งสอง

ชนิดน้ี เป็นปลานํ้าจืดเศรษฐกิจของไทย มีคุณค่าทางอาหารสูง และไขมันตํ่า องค์ประกอบทางเคมีของปลา
นวลจันทร์เทศประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า และความช้ืน ร้อยละ 15.82±0.25, 0.75±0.05, 
0.02±0.01, 1.24±0.02 และ  78.46±0.16 ตามลํ าดับ  และมี  pH เท่ ากับ  6.81±0.02 ซึ่ งใกล้ เคี ยงกับ
องค์ประกอบทางเคมีของปลาย่ีสกที่มี โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า และความช้ืน ร้อยละ 14.85±0.24, 
0.71±0.02, 0.03±0.01, 1.39±0.25 และ 79.38±0.08 ตามลําดับ และมี pH เท่ากับ 6.95±0.01 (ตารางที่ 3) 
จากการทดลองเบ้ืองต้นพบว่าการใช้เน้ือปลาย่ีสกเพียงอย่างเดียวในการผลิตปลาเชียง ส่งผลทําให้เน้ือสัมผัส 
มีความแข็งกระด้าง ดังน้ันจึงผสมปลานวลจันทร์เทศเพ่ือให้เน้ือสัมผัสนุ่มขึ้น อัตราส่วนที่ เหมาะสมคือ 
ปลานวลจันทร์เทศผสมปลายี่สก 70:30 โดยนํ้าหนัก  
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ตารางที่ 3  ร้อยละองค์ประกอบทางเคมีของปลานวลจันทร์เทศและปลายี่สกที่ใช้ผลิตปลาเชียง 
องค์ประกอบทางเคมี ปลานวลจันทร ์ ปลายี่สกเทศ 
โปรตีน  
ไขมัน  
ใยอาหาร  
เถ้า  
ความช้ืน  
pH 

        15.82±0.25 
          0.75±0.05 
          0.02±0.01 
          1.24±0.02 
        78.46±0.16 
          6.81±0.02 

    14.85±0.24 
            0.71±0.02 
            0.03±0.01 
            1.39±0.25 
          79.38±0.08 
            6.95±0.01 

  
2.2 ผลของปริมาณสารทดแทนไขมันที่มีต่อคุณภาพทางเน้ือสัมผัสและการประเมินความชอบ 

ด้านลักษณะปรากฏของปลาเชียง 
จากการศึกษาชนิดและปริมาณของสารทดแทนไขมันที่มีผลต่อการปรับปรุงเน้ือสัมผัสของ 

ปลาเชียงให้นุ่มมากขึ้นและความชอบทางด้านลักษณะปรากฏของปลาเชียงก่อนการนําไปทอด ผลการศึกษา
ดังน้ี 

2.2.1 ผลของปริมาณคาราจีแนนผสมแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1)  
จากการใช้คาราจีแนนผสมแซนแทนกัมในอัตราส่วน 1:1 เพ่ือใช้เป็นสารทดแทนไขมัน 

ในปลาเชียงที่ปริมาณร้อยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 ดังภาพที่ 1 พบว่าปลาเชียงดิบมีค่าลักษณะทางเน้ือสัมผัส
ทางด้านแรงเฉือนมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณคาราจีแนนผสมแซนแทนกัมเพ่ิมขึ้น แต่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางท่ี 4 เน่ืองจากคาราจีแนนมีการสร้างเจลเพ่ือกักเก็บนํ้าและนํ้ามันไว้ในโครงสร้าง
ของเจล ในขณะที่แซนแทนกัมช่วยดูดนํ้าเพ่ิมขึ้น ทําให้เน้ือสัมผัสของปลาเชียงมีความอ่อนนุ่มมากขึ้น  
อย่างไรก็ตามการประเมินความชอบทางด้านลักษณะปรากฏของปลาเชียงที่มีคาราจีแนนผสมแซนแทนกัม 
ร้อยละ 0.4 มีคะแนนความชอบมากที่สุด ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังน้ันจึง
เลือกใช้ปลาเชียงสูตรที่เติมคาราจีแนนผสมแซนแทนกัมน้อยที่สุดที่ปริมาณร้อยละ 0.4 เพ่ือใช้ในการศึกษา
ต่อไป ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของพนอจิต (2543) ที่ศึกษาการใช้แคปปาคาราจีแนน โซเดียมอัลจิเนต  
แซนแทนกัม แคปปาคาราจีแนนร่วมกับแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) และโซเดียมอัลจิเนต ร่วมกับ 
แซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 ในกุนเชียงไขมันตํ่า พบว่าการใช้สูตรที่ใช้ 
แคปปาคาราจีแนนร่วมกับแซนแทนกัม มีค่าแรงยึดเกาะและค่าแรงที่ใช้ในการเคี้ยวลดลง และเมื่อนําไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าการใช้แคปปาคาราจีแนนร่วมกับแซนแทนกัมในอัตราส่วน 1:1  
ที่ร้อยละ 0.5 มีความเหมาะสมในการผลิตกุนเชียงไขมันตํ่ามากที่สุด  
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ภาพที่ 1  ปลาเชียงสูตรที่ใช้ส่วนผสมคาราจีแนนและแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณร้อยละ 0.4 

(0.4CX), 0.6 (0.6CX) และ 0.8 (0.8CX) 
 
ตารางที่ 4  ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ใช้ส่วนผสมคาราจีแนน

และแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ในปริมาณต่าง ๆ  
ชนิดสารทดแทนไขมัน ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
ค่าแรงเฉือน 

(กรัม) 
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ 

 (คะแนน) 
คาราจีแนนผสม 
แซนแทนกัม  

  0.4 
  0.6 
  0.8 

1,337.37±117.90a 
1,126.09±45.75a 
1,238.10±45.94a 

7.88±0.49a 
7.82±0.53a 
7.65±0.49a 

a ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

  
2.2.2 ผลของปริมาณแป้งมันฝร่ัง 
การใช้แป้งมันฝร่ังเพ่ือเป็นสารทดแทนไขมันในปลาเชียงปริมาณร้อยละ 2, 4 และ 6 ดังภาพที่ 2 

พบว่า ปลาเชียงก่อนการทอดมีค่ าแรงเฉือนลดลง เมื่ อปริมาณของแป้งมันฝรั่ งเพ่ิ มขึ้น  ปริมาณ 
แป้งมันฝรั่งร้อยละ 6 มีค่าแรงเฉือนน้อยที่สุดดังตารางที่ 5 อาจเน่ืองจากในเม็ดแป้งมันฝรั่งเป็นพันธะอย่างอ่อน 
มีหมู่ฟอสเฟตสร้างพันธะเอสเทอร์กับคาร์บอนอะตอมตําแหน่งที่ 6 ของกลูโคสในโมเลกุลของอะไมโลเพกทิน 
ทําให้ส่วนของอะไมโลเพกทินในแป้งมันฝรั่ งเป็นสารละลายที่ มี ไอออน  (polyelectrolyte) จึงเกิด 
การพองตัวอย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากแรงผลักทางไฟฟ้า (electrical repulsion) และมีกําลังการพองตัวที่ 
สูงมาก โดยพันธะไฮโดรเจนในเม็ดแป้งมันฝรั่งส่วนหน่ึงจับกับโมเลกุลนํ้าได้ดีกว่าการจับกับโมเลกุลของแป้ง
กันเอง ทําให้ละลายนํ้าได้ง่าย เกิดเป็นโครงสร้างของเจลที่ไปขัดขวางการเกิดเจลระหว่างโปรตีนกับแป้ง ทําให้
โครงสร้างภายในของปลาเชียงมีการยึดเกาะกันแบบหลวม ๆ (ชนิดา, 2551; Liu et al., 2008) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Liu et al. (2008) ศึกษาการใช้แป้งมันฝรั่งดัดแปรทดแทนการใช้ไขมันในไส้กรอกลดไขมัน 
รายงานการใช้แป้งมันฝรั่งดัดแปรที่ 40 กรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 4) ให้ค่าความแข็ง (hardness) น้อยกว่า 
การใช้แป้งมันฝรั่งดัดแปรท่ี 20 กรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 2) และมีปริมาณความช้ืนเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิด 
การขัดขวางการเกิดโครงสร้างของเจลระหว่างโปรตีนกับแป้ง ทําให้เจลมีความอ่อนนุ่มมากขึ้น ส่วนผล 

0.4CX 0.6CX 0.8CX 
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การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบของปลาเชียงที่ผสม
แป้งมันฝร่ังทั้ง 3 ระดับแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยปลาเชียงที่ผสมแป้งมันฝร่ังร้อยละ 6 
มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏสูงที่สุด ดังน้ันจึงเลือกสูตรปลาเชียงที่ผสมแป้งมันฝรั่งร้อยละ 6 เพ่ือ
ศึกษาต่อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 2  ปลาเชียงผสมแป้งมันฝรั่งปริมาณร้อยละ 2 (2PF), 4 (4PF) และ 6 (6PF) 
 
ตารางที่ 5  ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมแป้งมันฝรั่ง 

ในปริมาณต่าง ๆ  
ชนิดสารทดแทนไขมัน ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
ค่าแรงเฉือน 

(กรัม) 
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ 

 (คะแนน) 
แป้งมันฝร่ัง 2 

4 
6 

1,748.35±52.95a 
1,698.05±84.45a 
1,470.00±24.00a 

7.60±0.75a 
7.65±0.59a 
7.75±0.55a 

a ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

   
2.2.3 ผลของปริมาณโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองที่เติมในปลาเชียงร้อยละ 0.4, 0.6 และ 0.8 ดังภาพที่ 3 พบว่าปริมาณ

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นมีผลทําให้ปลาเชียงก่อนการทอดมีค่าแรงเฉือนลดลง การเติมโปรตีนสกัดจาก
ถั่วเหลืองที่ร้อยละ 0.8 ส่งผลให้ค่าแรงเฉือนน้อยที่สุด (p<0.05) ดังตารางที่ 6 อาจเน่ืองจากโปรตีนสกัดจาก 
ถั่วเหลืองมีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ที่ดี ทําให้สามารถยึดเกาะนํ้าและนํ้ามัน สร้างเจลเป็นโครงสร้างร่างแห
ห่อหุ้มนํ้า นํ้ามัน และของแข็งให้อยู่รวมกันได้ (Elizalde et al., 1996; Akesowan, 2008) ดังน้ันเมื่อเพ่ิม
ปริมาณโปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลืองมากข้ึน ส่งผลให้ส่วนที่เป็นนํ้ามันในเน้ือปลาเชียงถูกห่อหุ้มไว้ และกระจายตัว
ในส่วนที่เป็นนํ้าได้อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งสูตรที่ใช้โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 มีปริมาณนํ้ามากที่สุด ดังน้ัน
เน้ือสัมผัสของปลาเชียงก่อนทอดจึงมีความนุ่มมากที่สุดด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยของ Akesowan (2008)  

2PF 4PF 6PF 



20 

ศึกษาการเติมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองในไส้กรอกหมูลดไขมันที่ระดับร้อยละ 1, 1.5 และ 2 พบว่า การผสม
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองกับนํ้าในอัตราส่วน 1:4 ทําให้ไส้กรอกมีความช้ืนเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณโปรตีนสกัดจาก 
ถั่วเหลืองเพ่ิมมากขึ้น โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองทําหน้าที่จับนํ้า เกิดเป็นโครงสร้างเจล เพ่ือปรับปรุงเน้ือสัมผัส
ของไส้กรอกให้ดีขึ้น ส่วนการทดสอบความชอบด้านลักษณะปรากฏของปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจาก 
ถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 มีคะแนนสูงแตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่มีค่าแรงเฉือน 
น้อยที่สุด (p<0.05) ดังน้ันจึงเลือกสูตรน้ีเพ่ือศึกษาต่อไป 
 

 
 
ภาพที่  3  ปลาเชียงผสมโปรตีนสกัดจากถั่ วเหลืองปริมาณร้อยละ 0.4 (0.4SP), 0.6 (0.6SP) และ 

 0.8 (0.8SP) 
 
ตารางที่ 6  ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏท่ีมีต่อปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจาก 

ถั่วเหลืองในปริมาณต่าง ๆ  
ชนิดสารทดแทนไขมัน ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
ค่าแรงเฉือน 

(กรัม) 
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ 

 (คะแนน) 
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง        0.4 

       0.6 
       0.8 

     1482.23±42.29a 
1372.37±48.58b 
1105.24±48.01c 

7.67±0.69a 
7.61±0.61a 
7.72±0.46a 

a,b,c ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
2.2.4 ผลของปริมาณไข่ขาวผง 
ไข่ขาวผงในอัตราส่วนร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 ถูกใช้เป็นสารทดแทนไขมันในปลาเชียง  

ดังภาพที่ 4 พบว่าไข่ขาวผงทั้ง 3 สูตรมีค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏแตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางที่ 7 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Colmenero et al. (1996) ศึกษาการ
ผสมไข่ขาวผงในไส้กรอกโบโลน่าปริมาณร้อยละ 0, 1.5 และ 3 พบว่าไส้กรอกผสมไข่ขาวผงมากที่สุด 
มีค่าแรงเจาะทะลุ (penetration force) สูงที่สุด แต่ไส้กรอกที่ผสมไข่ขาวผงที่ร้อยละ 0 และ 1.5 มีค่าแรง 

0.4SP 0.6SP 0.8SP 
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เจาะทะลุแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังน้ันไข่ขาวผงที่เติมลงในปลาเชียงทั้ง 3 ระดับอาจมี
ปริมาณน้อยเกินกว่าจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่การใส่ไข่ขาวผงในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อ
ความแข็งของปลาเชียง เช่นค่าแรงเฉือนที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อปริมาณไข่ขาวผงเพ่ิมขึ้น (ดังตารางที่ 7)  
และอาจมีกลิ่นคาวของไข่เพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Muthia et al. (2012) ศึกษาสารปรับปรุงคุณภาพ
ในไส้กรอกเป็ด 4 สูตร ได้แก่ แป้งมันร้อยละ 4 แป้งสาคูร้อยละ 4 แป้งมันร้อยละ 3 ผสมกับไข่ขาวผงร้อยละ 1 
และแป้งสาคูร้อยละ 3 ผสมกับไข่ขาวผงร้อยละ 1 พบว่าค่าความแข็ง (hardness) ของไส้กรอกเป็ดแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่ไส้กรอกสูตรที่ผสมไข่ขาวผงมีค่าความแข็งสูงกว่าสูตรที่ไม่ผสมไข่ขาวผง  
ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบทางด้านเน้ือสัมผัส ความยืดหยุ่น สี ความชุ่มฉ่ํา และความชอบโดยรวมของ 
ไส้กรอกเป็ดที่ผสมไข่ขาวผงมากท่ีสุด จากงานวิจัยน้ีพบว่าปลาเชียงที่ผสมไข่ขาวผงร้อยละ 1.0 มีค่าแรงเฉือน
น้อยที่สุดและมีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏสูงที่สุด จึงนําปลาเชียงสูตรน้ีไปศึกษาต่อไป 

 

 
 
ภาพท่ี 4  ปลาเชียงผสมไข่ขาวผงปริมาณร้อยละ 0.5 (0.5EW), 1.0 (1.0EW) และ 1.5 (1.5EW) 
 
ตารางที่ 7  ค่าแรงเฉือนและคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมไข่ขาวผงใน 

 ปริมาณต่าง ๆ  
ชนิดสารทดแทนไขมัน ปริมาณ 

(ร้อยละ) 
ค่าแรงเฉือน 

(กรัม) 
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ 

 (คะแนน) 
ไข่ขาวผง       0.5 

      1.0 
      1.5 

1,372.53±38.82a 
1,364.31±41.61a 
1,415.85±34.50a 

7.59±0.80a 
7.65±0.49a 
7.41±0.80a 

a ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
 
 

0.5EW 1.0EW 1.5EW 
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2.3 ผลของสารทดแทนไขมันชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมที่มีต่อการประเมินความชอบ 
ของปลาเชียง 

จากผลการศึกษาในข้อ  2.2 ได้ เลือกสูตรปลาเชียงที่ เติมสารทดแทนไขมันแต่ละชนิด 
ที่เหมาะสมท่ีสุดมาประเมินความชอบ ดังน้ี คาราจีแนนผสมแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ร้อยละ 0.4 (0.4CX) 
แ ป้ งมั น ฝ รั่ ง ร้ อ ย ล ะ  6 (6PF) โป ร ตี น ส กั ด จ าก ถั่ ว เห ลื อ ง ร้ อ ย ล ะ  0.8 (0.8SP) แ ล ะ ไข่ ข า ว ผ ง 
ร้อยละ 1.0 (1.0EW) นํามาเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (CT) จากการทดสอบความชอบของปลาเชียงทั้ง 5 
สูตร ดังตารางที่ 8 พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏของปลาเชียงก่อนทอดสูตร 
0.4CX, 6PF และ 0.8SP ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ซึ่งทั้ง 3 สูตรมีคะแนนมากกว่าสูตร 1.0EW ในขณะที่ 
ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบทางด้านค่าสีของปลาเชียงก่อนทอดสูตร 6PF มากที่สุด (p≤0.05) แต่ให้ 
คะแนนปลาเชียงสูตร 1.0EW น้อยที่สุด (p≤0.05) ส่วนความชอบทางด้านกลิ่นพบว่าผู้ทดสอบชอบ 
ปลาเชียงหลังทอดสูตร CT, 0.4CX, 6PF และ 0.8SP แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ในขณะที่ 
ด้านรสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมมีคะแนนความชอบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
(p>0.05) ในทุกสูตร เมื่อผู้ทดสอบเรียงลําดับความชอบที่มีต่อปลาเชียงในแต่ละสูตร พบว่าผู้ทดสอบส่วนใหญ่
ชอบปลาเชียงสูตร 6PF และ 0.8SP มากที่สุดและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังน้ันจึงเลือก 
ปลาเชียงสูตร 6PF และ 0.8SP เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อไป 

 
ตารางที่ 8  คะแนนความชอบเฉลี่ยและลําดับความชอบของปลาเชียงที่ผสมสารทดแทนไขมันชนิดต่าง ๆ ใน

ปริมาณที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม 
คุณลักษณะ ชนิดสารทดแทนไขมัน 

CT 0.4CX 6PF 0.8SP 1.0EW 
ก่อนทอด 
 ลักษณะปรากฏ 
 สี 
หลังทอด 
 กลิ่น 
 รสชาติ 
 ลักษณะเนื้อสัมผัส 
 ความชอบโดยรวม 

6.44±1.01bc 

5.44±0.88c 

6.78±0.67ab 

6.67±1.00a 

6.00±1.00a 

6.33±1.12a 

7.22±0.67a 
6.11±1.05b 

6.89±0.93a 

6.67±0.71a 

5.89±1.36a 

6.11±0.93a 

7.11±1.27ab 
7.44±1.13a 

7.00±1.00a 

6.78±1.09a 

6.67±1.12a 

6.89±1.27a 

6.89±0.93ab 
6.22±1.20b 

6.89±0.93a 

6.78±0.83a 

6.67±1.12a 

6.67±0.87a 

6.11±1.27c 
4.89±0.93c 

6.44±1.01b 

6.44±0.88a 

6.56±1.13a 

6.11±0.60a 

ผลรวมลําดับความชอบ 22b 21b 37a 40a 15b 
a,b,c ตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
CT คือ ปลาเชียงสูตรควบคุม 
0.4CX คือ ปลาเชียงท่ีผสมคาราจีแนนและแซนแทนกัม (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณร้อยละ 0.4 
6PF คือ ปลาเชียงท่ีผสมแป้งมันฝร่ัง ปริมาณร้อยละ 6 
0.8SP คือ ปลาเชียงท่ีผสมโปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลือง ปริมาณร้อยละ 0.8 
1.0EW คือ ปลาเชียงท่ีผสมไข่ขาวผง ปริมาณร้อยละ 1.0 
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3. ผลการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อปลาเชียงที่เติมสารทดแทนไขมัน 
 

จากการศึกษาในข้อ 2.3 พบว่า ปลาเชียงที่ผู้ทดสอบในห้องปฏิบัติการชอบมากที่สุดคือ  
ปลาเชียงสูตรที่ผสมแป้งมันฝรั่งที่ร้อยละ 6 (6PF) และปลาเชียงสูตรที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 
ที่ร้อยละ 0.8 (0.8SP) ดังน้ันจึงคัดเลือก 2 สูตรน้ีมาใช้ในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่รับประทาน
อาหารประเภท กุนเชียง ไก่เชียง หรือปลาเชียงจํานวน 100 คน ดังตารางที่ 9 พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 34 และเพศหญิงร้อยละ 66 ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 18-30 ปี จํานวนมากที่สุดคือ
ร้อยละ 32 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 29 ส่วนช่วงอายุ 41-50 ปี มีจํานวนร้อยละ 28 และอายุ
มากกว่า 50 ปี มีจํานวนร้อยละ 11 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58 รองลงมาคือ
ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโท จํานวนร้อยละ 28, 13 และ 1 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 9  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจํานวน 100 คน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความถี่ (ร้อยละ) 
เพศ :  ชาย 
         หญิง 
อายุ :  18-30 ปี 
         31-40 ปี 
         41-50 ปี 
         มากกว่า 50 ปี 
ระดับการศึกษา :  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
                      ปริญญาตรี 
                      ปริญญาโท 
                      สูงกว่าปริญญาโท 

34 
66 
32 
29 
28 
11 
28 
58 
13 
  1 

 
เมื่อสํารวจทัศนคติของผู้ทดสอบที่มี ต่อการรับประทานอาหารประเภทกุนเชียง ไก่เชียง  

ปลาเชียง พบว่าส่วนใหญ่รับประทานอาหารประเภทน้ีเป็นบางคร้ังจํานวนร้อยละ 72 (ภาพท่ี 5) รองลงมาคือ 
รับประทานทุกคร้ังที่มีโอกาส ร้อยละ 18 และมีกลุ่มผู้ที่เลือกรับประทานบ่อย ๆ ร้อยละ 10 แต่ไม่มีผู้ที่ไม่
รับประทานถ้าเลือกได้และไม่รับประทานเด็ดขาด สาเหตุหลักที่ตัดสินใจซื้อปลาเชียงจะพิจารณาจากรสชาติ 
ลักษณะปรากฏ และลักษณะเนื้อสัมผัส  
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ภาพท่ี 5  ทัศนคติของผู้ทดสอบต่อการรับประทานอาหารประเภทกุนเชียง ไก่เชียง ปลาเชียง 

 

เมื่อสํารวจทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพดังภาพที่ 6 พบว่า 
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ สนใจเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นบางครั้ ง (ร้อยละ 46) ในขณะที่ 
กลุ่มที่สนใจรับประทานทุกคร้ังที่มีโอกาสและทานบ่อย ๆ มีอยู่ร้อยละ 34 และ 15 ตามลําดับ มีผู้ที่ไม่
รับประทานถ้าเลือกได้ ร้อยละ 4 และไม่รับประทานเด็ดขาด ร้อยละ 1 ผู้บริโภคสนใจกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาเชียง
ประเภทไขมันตํ่า ไขมันปานกลาง และปลาเชียงผสมนํ้ามันพืชแทนไขมันสัตว์มากที่สุด  

 

 
 

ภาพท่ี 6  ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 
ในการทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อปลาเชียงสูตร 6PF และ 0.8SP พบว่า ผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่ให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม 
ของทั้ง 2 สูตรน้ีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางที่ 10 แต่คะแนนความชอบด้านลักษณะ
ปรากฏ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมของปลาเชียงสูตร 0.8SP มีคะแนนมากกว่า 6PF เมื่อให้ 
ผู้ทดสอบตัดสินใจเลือกตัวอย่างที่ชอบมากที่สุด ผู้ทดสอบส่วนใหญ่เลือกปลาเชียงสูตร 0.8SP มากกว่า 6PF 
(p<0.05)  
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ตารางที่ 10  คะแนนความชอบของผู้บริโภคและจํานวนผู้ทดสอบท่ีชอบตัวอย่างปลาเชียงหลังทอดที่เติมสาร
ทดแทนไขมัน 

คุณลักษณะของ 
ปลาเชียงหลังทอด 

ชนิดสารทดแทนไขมัน 
6PF 0.8SP 

    ลักษณะปรากฏ 
    สี 
    รสชาติ 
    ลักษณะเนื้อสัมผัส 
    ความชอบโดยรวม 

         6.98±1.16a 

7.04±1.18a 

7.05±1.40a 

6.83±1.34a 

7.01±1.31a 

         7.09±1.08a 

7.04±1.16a 

7.05±1.18a 

7.00±1.26a 

7.10±1.06a 
จํานวนผู้ทดสอบที่ชอบตัวอย่าง (คน) 38b 62a 
a,b ตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
6PF คือ ปลาเชียงท่ีผสมแป้งมันฝร่ัง ปริมาณร้อยละ 6 
0.8SP คือ ปลาเชียงท่ีผสมโปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลือง ปริมาณร้อยละ 0.8 

 
เมื่อสอบถามการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาเชียง พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 56 อาจจะซื้อหรืออาจจะไม่ซื้อร้อยละ 40 และไม่สนใจที่จะซื้อจํานวนร้อยละ 4 
(ภาพที่ 7) 

 

ภาพท่ี 7  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลาเชียง 
 
4. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาปลาเชียงที่เติมสารทดแทนไขมัน 
 

จากการศึกษาในข้อที่ 3 พบว่า ปลาเชียงสูตร 0.8SP ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด  
ปลาเชียงที่ ได้มีลักษณะดังภาพที่ 8 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง ผิวเรียบเนียน เน้ือภายในเนียนสม่ําเสมอ  
มีสี นํ้าตาลแดง โดยมีค่า L*, a* และ b* เป็น 48.21±3.12, 7.34±2.98 และ 22.34±0.57 ตามลําดับ  
ซึ่งใกล้เคียงกับค่าสีของตัวอย่างทางการค้าที่มีค่าเฉลี่ยของ L*, a* และ b* เป็น 49.47±2.62, 6.51±2.55 และ 
16.71±6.44 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ภาพท่ี 8  ปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 
 

เมื่อวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของปลาเชียงสูตร 0.8SP พบว่าปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ไฟเบอร์ 
และความช้ืน เท่ากับร้อยละ 21.14±0.89, 15.55±1.90, 4.24±0.06, 0.40±0.08 และ 23.09±0.43 
ตามลําดับ มีปริมาณคอเลสเตอรอล 54.93 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ภาคผนวกท่ี 6) และไขมันทรานส์  
0.01 กรัมต่อ 100 กรัม (ภาคผนวกท่ี 7) มี aw และ pH เท่ากับ 0.80±0.02 และ 6.61±0.04 ตามลําดับ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กําหนดให้กุนเชียงปลาต้องมีค่าโปรตีนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 ไขมันไม่เกินร้อยละ 30 และ aw ต้องน้อยกว่า 0.86 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรม, 
2555) และเมื่อเทียบกับปลาเชียงทางการค้าที่มีค่าเฉลี่ยของค่าโปรตีน ไขมัน และความช้ืน เท่ากับร้อยละ 
12.96±0.42, 34.67±4.03 และ 15.98±5.38 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) พบว่าปลาเชียงสูตร 0.8SP มีปริมาณ
โปรตีนสูงกว่าปลาเชียงทางการค้าร้อยละ 38.69 รวมท้ังยังมีปริมาณไขมันตํ่ากว่าร้อยละ 55.15 อีกด้วย  
อย่างไรก็ตามปลาเชียงสูตรน้ีมีปริมาณความช้ืนที่สูงกว่าปลาเชียงทางการค้า แต่ยังคงมี aw เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.104/2555) 

เมื่อนําปลาเชียงสูตร 0.8SP มาศึกษาผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 สัปดาห์ พบว่า ในระหว่างการเก็บรักษาปลาเชียงมี pH อยู่ในช่วง 6.55-6.81 ค่าความช้ืน 
อยู่ในช่วงร้อยละ 22.12-24.25 และ aw อยู่ในช่วง 0.78-0.80 ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนและมีการเปลี่ ยนแปลงเพี ยงเล็ ก น้อย เท่ า น้ั น ในระห ว่างการเก็บรักษา  อาจเน่ื องมาจาก 
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิจัยน้ีเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิด PET และ LLDPE ซึ่ง PET มีคุณสมบัติในการป้องกัน 
การซึมผ่านของอากาศได้เป็นอย่างดี และ LLDPE สามารถป้องกันความช้ืนได้ ดังน้ันบรรจุภัณฑ์น้ีจึง 
มีความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ปลาเชียง (ปุ่น และสมพร, 2541) ผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในระหว่าง 
การเก็บรักษามีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในช่วง <101-6.8x102 CFU ต่อกรัม เอสเชอริเชีย โคไล และ 
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส มีปริมาณน้อยกว่า 3 MPN ต่อกรัม ยีสต์และราอยู่ในช่วง 10–100 CFU  
ต่อกรัม  และตรวจไม่พบแซลโมเนลลา ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนของกุนเชียงปลา  
(มผช.104/2555) (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรม, 2555) การทดสอบค่าแรงเฉือน พบว่า  
ปลาเชียงที่ระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น ค่าแรงเฉือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นดังภาพที่ 9 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 
1,416.08±36.55 ถึง 2,127.24±59.09 กรัม อาจเน่ืองมาจากเมื่อปลาเชียงได้รับความร้อนในระหว่าง 
การอบ ทําให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพและโครงสร้างของโปรตีนเกิดการหดตัว เกิดช่องว่างและรูพรุนภายใน
โครงสร้างของปลาเชียง เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นโปรตีนที่เสียสภาพบางส่วนจะมีประสิทธิภาพ 
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ในการเป็นอิมัลซิฟายเออร์ได้ลดลง ทําให้ค่าการอุ้มนํ้า (water holding capacity) ลดลง เกิดการสูญเสีย
ของเหลวออกมาบางส่วน เน้ือสัมผัสของปลาเชียงจึงแข็งมากขึ้น (Mizrahi, 2010)  

 

 
ภาพที่ 9  ค่าแรงเฉือนของปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 ในระหว่างการเก็บรักษาที่  

อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
 

ส่ วนผลการทดสอบความชอบในระห ว่างการเก็บรักษา  พบ ว่า  คะแนนความชอบ 
ในด้านลักษณะปรากฏและด้านสี มีแนวโน้มลดลงดังภาพที่ 10 โดยคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) จาก 7.67±0.12 คะแนน (สัปดาห์ที่ 0) เป็น 6.66±0.77 คะแนน (สัปดาห์ 
ที่ 24) และคะแนนความชอบด้านสีลดลงจาก 7.57±0.01 คะแนน (สัปดาห์ที่ 0) เป็น 6.49±1.01 คะแนน 
(สัปดาห์ที่ 24) เน่ืองจากปลาเชียงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น สีของผลิตภัณฑ์จะมีสีคล้ําขึ้นเล็กน้อยและ 
มีความสว่างลดลง ดังภาพที่ 11 ซึ่งสอดคล้องกับค่าสีของปลาเชียงจากสัปดาห์ที่ 0 ค่า L*, a* และ b* เป็น 
48.21±3.12, 7.34±2.98 และ 22.34±0.57 ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 24 เป็น 43.65±2.11, 4.86±1.75 
และ 17.84±2.14 ซึ่งอาจเป็นผลทําให้ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏและสีลดลง  
ส่วนความชอบด้านรสชาติ ด้านเน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05)  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 7.14±0.21, 6.60±0.46 และ 6.89±0.37 คะแนน ตามลําดับ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ 
การยอมรับปลาเชียงในระดับความชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ดังน้ันการเก็บปลาเชียงที่ อุณหภูมิ  
4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ ปลาเชียงยังคงมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมต่อการบริโภค 
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ภาพที่ 10  คะแนนความชอบของผู้ทดสอบที่มีต่อปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8  

ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
 

                 
                              สัปดาห์ที่ 0       สัปดาห์ที ่12            สัปดาห์ที่ 24 
ภาพท่ี 11  การเปลี่ยนแปลงของสีปลาเชียงที่ผสมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองร้อยละ 0.8 ในระหว่างการเก็บ  

รักษาที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. ปลาเชียงทางการค้าที่สุ่มมา 4 ย่ีห้อ พบว่ามีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 15 (ร้อยละ 
12.57±0.09 ถึง 13.54±0.26) และไขมันมากกว่าร้อยละ 30 (ร้อยละ 30.79±0.48 ถึง 40.04±2.42) 
ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องกุนเชียงปลา (มผช.104/2555) และไขมันส่วนใหญ่ที่ใช้ในการ
ผลิตเป็นไขมันจากสัตว์  

2. การศึกษาผลของสารทดแทนไขมันในปลาเชียง 4 ชนิด ได้แก่ คาราจีแนนผสมแซนแทนกัม 
แป้งมันฝรั่ง โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง และไข่ขาวผง พบว่าปริมาณที่เหมาะสมที่สุดของสารทดแทนไขมัน 
แต่ละชนิด เมื่อพิจารณาลักษณะเน้ือสัมผัสทางด้านความนุ่มและความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ คือ  
ปลาเชียงสูตรคาราจีแนนผสมแซนแทนกัมทีร่้อยละ 0.4 (0.4CX) แป้งมันฝร่ังที่ร้อยละ 6 (6PF) โปรตีนสกัดจาก
ถั่วเหลืองที่ร้อยละ 0.8 (0.8SP) และไข่ขาวผงที่ร้อยละ 1.0 (1.0EW) เมื่อนําทั้ง 4 สูตรมาทดสอบความชอบ 
พบว่าปลาเชียงสูตร 6PF และ 0.8SP มีคะแนนความชอบด้านสีมากที่สุด และมากกว่าสูตรควบคุม (p≤0.05) 
เมื่อผู้ทดสอบเรียงลําดับความชอบ พบว่าผู้ทดสอบชอบปลาเชียงทั้ง 2 สูตรมากที่สุดเช่นกัน  
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3. ปลาเชียงสูตร 6PF และ 0.8SP เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจํานวน 100 คน พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และความชอบ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่เมื่อทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพ่ือหาความชอบ 
(paired preference test) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบปลาเชียงสูตร 0.8SP มากที่สุด  

4. ศึกษาการเก็บรักษาปลาเชียงสูตร 0.8SP ในถุงพลาสติกชนิด PET12/LLDPE70 ในสภาวะ
สุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 24 สัปดาห์ พบว่า pH (6.55-6.81) ความช้ืน (ร้อยละ  
22.12-24.25) aw (0.78-0.80) และผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกุนเชียงปลา (มผช.104/2555) ส่วนค่าแรงเฉือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะเวลา 
การเก็บรักษานานขึ้น และผู้ทดสอบยังคงให้การยอมรับคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะ 
เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6.66±0.77, 6.49±1.01, 
7.14±0.21, 6.60±0.46 และ 6.89±0.37 คะแนนตามลําดับ)  
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที่ 1  วิธีวิเคราะห์ค่าลักษณะทางเนื้อสัมผัสด้วยค่าแรงเฉือน (shear force) (ดัดแปลงวิธีของ 
Feng et al., 2013) 

เตรียมตัวอย่าง: ตัดตัวอย่างปลาเชียงก่อนทอดหนา 0.5 เซนติเมตร 
การต้ังค่าเคร่ือง Texture analyser : 
- Probe : BLADE SET (HDP/BSW) ประกอบด้วย Warner Bratzler blade, reversible blade, 

slotted blade insert และ blade holder 
- Load cell : 5 kg 
- Calibrate Probe :  Return distance 40 mm 

Contact force 70 g 
- Test Mode and Option : Measure force in compression 

         Return to Start 
- Parameters :   

        Pre-test speed :  2.0 mm/s 
    Test speed :  2.0 mm/s 
    Post-test speed :  10.0 mm/s 
    Distance :  30 mm 

- Trigger :   
             Type :  Auto 

        Force : 20 g 
        Stop plot at :  Final 
        Auto tare :   X 

- Break :   
           Detect :  off 

- Units :   
           Force : Grams 

      Distance : Millimeters 
- Run Macro :  Max force (g) 
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ภาคผนวกที่ 2  แบบทดสอบการประเมินความชอบด้วยผู้ทดสอบในหอ้งปฏิบัติการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาเชยีง 
 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาเชียง 
ชื่อผู้ทดสอบ...........................................................................วันที่.................................................. 

ส่วนที่ 1 
คําแนะนํา: กรุณาชิมตัวอย่างแล้วให้คะแนนความชอบของตัวอย่างตามระดับความชอบที่กําหนด 
ระดับความชอบ:  9 = ชอบมากที่สุด  8 = ชอบมาก  7  = ชอบปานกลาง
   6 = ชอบเล็กน้อย   5 = เฉยๆ   4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
   3 = ไม่ชอบปานกลาง  2 = ไม่ชอบมาก  1 =  ไม่ชอบมากที่สุด 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ตัวอย่าง 

หมายเหตุ 
       

ลักษณะปรากฏ         
สี         
กลิ่น         
รสชาติ         
ลักษณะเนื้อสัมผัส         
ความชอบโดยรวม         

 
 ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 
คําแนะนํา: กรุณาเรียงลําดับความชอบของตัวอย่างตามที่ท่านรู้สึก โดย ลําดับที่ 4 คือชอบมากที่สุด และลําดับ
ที่ 1 คือชอบน้อยที่สุด 

รหัสตัวอย่าง         …….     …….         …….        …….           
ลําดับความชอบ    …….     …….         …….        …….           

 
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวกที่  3  การวิเคราะห์ผลการเรียงลําดับความชอบ  (Preference ranking test) ด้วยวิธีของ 
Friedman (เพ็ญขวัญ, 2550) 
 
  สมมติฐานหลัก (Ho) : ความชอบของตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน 
  สมมติฐานลอง (Ha) : ความชอบของตัวอย่างมีความแตกต่างกัน 
 

วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย 2
คํานวณ ดังสมการที่ (1) เปรียบเทียบกับค่า 2

ตาราง ที่ α = 0.05, df = t-1  
 

                          2
คํานวณ   =                     (1) 

 
โดยที่   j  =  1 ถึง t 

b =  จํานวนผู้ทดสอบ 
    t  =  จํานวนตัวอย่าง 
    Rj =  ผลรวมลําดับของแต่ละตัวอย่าง 
 

ถ้า 2
คํานวณ  > 2

ตาราง แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ดังน้ันจึงวิเคราะห์ค่าความแตกต่างด้วยวิธี Analog 
Fisher’s LSDrank ดังสมการที่ (2)   
 
                                                                        

                      LSDrank  =                                                                          (2)                             
 
โดยที่   t(α/2,infinity) = 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

b =  จํานวนผู้ทดสอบ 
    t  =  จํานวนตัวอย่าง 
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ภาคผนวกที่ 4  แบบทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อปลาเชียง 
 

แบบทดสอบความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อปลาเชียง 
วันที่…………………..ชุดที่……… 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
เพศ :        ชาย                 หญิง 
อายุ :     ตํ่ากว่า  18 ปี       18-30 ปี      31-40 ปี    41-50 ปี   มากกว่า  50 ปี 
ระดับการศึกษา :   ตํ่ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท   

ปกติท่านรับประทานอาหารประเภทกุนเชียง ไก่เชียง ปลาเชียงหรือไม่ :     
  ทาน                ไม่ทาน     

 
ปกติท่านรับประทานอาหารประเภทกุนเชียง ไก่เชียง ปลาเชียงบ่อยแค่ไหน :     

  ทานทุกคร้ังที่มีโอกาส      ไม่ทานถ้าเลือกได้     
  ทานบ่อยๆ        ไม่ทานเด็ดขาด 
  ทานเป็นบางคร้ัง      

 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทกุนเชียง ไก่เชียง ปลาเชียงของท่านขึ้นอยู่กับสิ่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) :     

  ลักษณะปรากฏ (ขนาด, สี, ปริมาณบรรจุ) 
  ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 
  ปริมาณไขมัน        
  ลักษณะเนื้อสัมผัส (ความนุ่ม, ความแข็ง, ความแห้ง) 
  รสชาติ 
  ประโยชน์ต่อสุขภาพ     
  อ่ืนๆ................................................. 

 
ปกติท่านเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพหรือไม่ (เช่น ใช้นํ้ามันพืชแทนไขมันหมู, คอเลสเตอรอลตํ่า):      

  ทานทุกคร้ังที่มีโอกาส      ไม่ทานถ้าเลือกได้     
  ทานบ่อยๆ         ไม่ทานเด็ดขาด 
  ทานเป็นบางคร้ัง      

 
ถ้าแบ่งประเภทของกุนเชียง ไก่เชียง ปลาเชียง ตามปริมาณไขมัน ท่านสนใจผลิตภัณฑ์แบบใด:      

  เชียงผสมไขมันสัตว์                        เชียงไขมันปานกลาง 
  เชียงผสมนํ้ามันพืชแทนไขมันสัตว์       เชียงไขมันสูง 
  เชียงไขมันตํ่า      
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ส่วนที่ 2: แบบทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 
คําแนะนํา:  โปรดให้คะแนนระดับความชอบต่อผลิตภัณฑ์ปลาเชียง ที่ท่านกําลังทดสอบชิมโดยให้คะแนน
ความชอบของแต่ละลักษณะดังน้ี 
       9   =   ชอบมากที่สุด  8   =   ชอบมาก  7   =   ชอบปานกลาง 

6   =   ชอบเล็กน้อย  5   =   เฉยๆ  4   =   ไม่ชอบเล็กน้อย 
3   =   ไม่ชอบปานกลาง     2   =   ไม่ชอบมาก 1   =   ไม่ชอบมากที่สุด     

หมายเหตุ   กรุณาด่ืมนํ้าเพ่ือล้างปากก่อนชิมตัวอย่าง 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ตัวอย่าง 

หมายเหตุ 
653 351 

ลักษณะปรากฏ    
สี    
รสชาติ    
ลักษณะเนื้อสัมผัส    
ความชอบโดยรวม    
 

ส่วนที่ 3: แบบทดสอบการเปรียบเทียบคู่ตัวอย่างเพื่อหาความชอบโดยรวม 
คําแนะนํา:  กรุณาทดสอบตัวอย่างตามลําดับที่เสนอ และเขียนวงกลมล้อมรอบรหัสตัวอย่างที่ท่านชอบ
มากกว่า (กรุณาด่ืมนํ้าเพ่ือล้างปากก่อนชิมตัวอย่าง) 

 

653   351 
 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….........................................……… 

 
ส่วนที่ 4: แบบทดสอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ท่านคิดว่าถ้าผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีมีการออกจําหน่าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคอเลสเตอรอลตํ่ากว่าผลิตภัณฑ์
ปลาเชียงทั่วไป ท่านจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ีหรือไม่ :    

   ซื้อ        
   อาจจะซื้อ หรือ อาจจะไม่ซื้อ        
   ไม่ซื้อ           
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ภาคผนวกที่ 5  การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่เพ่ือหาความชอบ (Paired preference test) ด้วย

วิธีวิเคราะห์ไคว์สแควร์ (2) (เพ็ญขวัญ, 2550) 
 

  สมมติฐานหลัก (Ho) : ความชอบของ 2 ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน 
  สมมติฐานลอง (Ha) : ความชอบของ 2 ตัวอย่างมีความแตกต่างกัน 
 

วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย 2
คํานวณ ดังสมการที่ (3) เปรียบเทียบกับค่า 2

ตาราง ที่ α = 0.05, df = 1  
 

                       2
คํานวณ

    =                                               (3) 

    
โดยที่   O =  จํานวนคําตอบของผู้ทดสอบ 

    E  =  คําตอบที่คาดว่าจะตอบถูกหรือผิด =  ½ (O) 
 

ถ้า 2
คํานวณ  > 2

ตาราง แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) แสดงว่าผู้ประเมินชอบผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
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ภาคผนวกที่ 6  ใบรายงานผลการทดสอบปริมาณคอเลสเตอรอลของปลาเชียงสูตร 0.8SP 
 

 
 
 
ภาคผนวกที่ 7  ใบรายงานผลการทดสอบปริมาณไขมันทรานส์ของปลาเชียงสูตร 0.8SP 
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ภาคผนวกที่ 7  ใบรายงานผลการทดสอบปริมาณไขมันทรานส์ของปลาเชียงสูตร 0.8SP 
 

 


