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พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโมงเป็ นอาหารพร้อมบริ โภค 2 ประเภทคือ ประเภทแช่เย็น ได้แก่ แฮม
ปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อยและไม้บีช แล้วบรรจุในถุงพลาสติก (ไนล่อนโพลีเอธิ ลีน) ในสภาพสุ ญญากาศ
และประเภทแช่เยือกแข็งได้แก่ เบอร์ เกอร์ปลาโมงแบบใส่ ชิ้นเนื้อปลาอบและใส่ ชิ้นเนื้ อปลารมควัน บรรจุ
โดยวางบนถาดโพลีสไตรี นใส่ ในถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีน ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงแบบใส่ ชิ้นเนื้อปลานึ่ง และ
เนื้อปลาทอด บรรจุในกล่องกระดาษที่เคลือบด้านในด้วยพลาสติกโพลีเอทธิ ลีน เนื้ อปลาโมงสดที่ใช้เป็ น
วัตถุดิบมีปริ มาณไขมันค่อนข้างสู งคือ 4.11% มีปริ มาณโปรตีน 18.68% ความชื้น 80.73% และเถ้า 1.08%
โดยมีปริ มาณกรดไขมันอิสระที่สาคัญได้แก่ กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก 800 มก./100 ก. และ 70 มก./
100 ก. ตามลาดับ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ท้ งั สองประเภทพบว่าผูท้ ดสอบยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดโดยให้คะแนนในระดับดี
ส่ วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแฮมปลาโมง
รมควัน เบอร์ เกอร์ ปลาโมงและฉู่ฉี่ปลาโมง ปรากฏว่ามีปริ มาณโปรตีนอยูใ่ นช่วง 21.43-22.28%, 15.8016.35%, 12.01-13.06% ไขมัน 6.39-6.91%, 1.92-4.28%, 6.51-7.03% เถ้า 2.18-2.25%, 2.11-2.25%, 1.851.90% ความชื้น 67.65-68.23%, 68.54-69.35%, 74.70-75.18% และเกลือ 1.75-1.80%, 1.36-1.60%, 1.31%
ตามลาดับ และตรวจไม่พบเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค แฮมปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อยและไม้
บีช สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4oC ได้นาน 15 สัปดาห์ ผูท้ ดสอบเริ่ มไม่ยอมรับด้านรสชาติและเนื้ อสัมผัส
ในสัปดาห์ที่ 16 เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ ยวและเนื้ อยุย่ สาหรับเบอร์ เกอร์ ปลาโมงและข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลา
โมงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18oC ผูท้ ดสอบให้การยอมรับและให้คะแนนในระดับดีตลอดการเก็บรักษานาน 6
เดือน โดยคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เริ่ มต้น
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์พร้อมบริ โภค, ปลาโมง (Pangasius bocourti), แฮมปลาโมงรมควัน,เบอร์เกอร์ปลาโมง,
ข้าวพร้อมฉู่ ฉี่ปลาโมง
* เกษตรกลาง จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6130-45
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Product Development from Pla mong (Pangasius bocourti)
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Abstract
Chilled and frozen ready-to-eat products from Pla mong (Pangasius bocourti) were
developed. Chilled product was smoked Pla mong which varied smoking materials by sugar cane and
beach wood chips, vacuum packed in nylonpolyethylene bag. The frozen products were Pla mong burger
and rice with Pla mong curry. There were 2 different preparations for each frozen products. Steamed fish
meat and smoked fish meat were added in the burger, then put these burgers on polystylene tray and
packed in nylonpolyethylene bag. For Pla mong curry, fish meat was prepared by steaming and frying
before put in the curry. Both preparations were packed in the paper box coated inside with
nylonpolyethylene. The fresh fish (Pla mong) meat used as raw material had high fat content of 4.11%.
The amount of protein, moisture and ash were 18.68%, 80.73% and 1.08%, respectively. Moreover, it also
had free fatty acid i.e. linoleic acid 800 mg/100g and linolenic acid 70 mg/100g. The panelists accepted all
developed products at the good level. The chemical composition of smoked Pla mong, Pla mong burger
and rice with Pla mong curry consisted of protein 21.43-22.28%, 15.80-16.35%, 12.01-13.06%; fat 6.396.91%, 1.92-4.28%, 6.51-7.03%; ash 2.18-2.25%, 2.11-2.25%, 1.85-1.90%; moisture 67.65-68.23%,
68.54-69.35%, 74.70-75.18% and salt 1.75-1.80%, 1.36-1.60%, 1.31%, respectively. Pathogenic bacteria
were not detected in all products. The smoked Pla mong could be kept at 4C for 15 weeks. They were
rejected in the 16th week because their sour taste and soft texture. However, Pla mong burger and rice with
Pla mong curry stored at -18C, the panelists accepted at the good level throughout 6 months of storage.
Their chemical and microbiological quality were not different from the original.
Key words: Ready-to-eat products, Pla mong (Pangasius bocourti), smoked fish, fish burger,
rice with fish curry
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คานา
ปลาโมงหรื อปลาเผาะ (Pangasius bocourti) เป็ นปลาที่พบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะบริ เวณลุ่มแม่น้ าโขง ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจะเรี ยกปลาชนิดนี้วา่ ปลาเผาะ ส่ วนในภาคกลาง
และภาคเหนือจะเรี ยกว่าปลาโมง
ปลาเผาะหรื อปลาโมงเป็ นปลาที่นิยมบริ โภคทัว่ ไปในท้องถิ่นแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์ปลาโมงส่ วนใหญ่ส่งออกในรู ปปลาแล่เป็ นชิ้น (fillet) เนื่องจากลักษณะเป็ น
ปลาเนื้อขาว มีกา้ งน้อยและไขมันต่า นอกจากนี้จากการศึกษาของภัทราภรณ์ (2549) พบว่า เนื้อปลาโมง
โดยเฉพาะบริ เวณเนื้อหน้าท้อง มีปริ มาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ใกล้เคียงกับปลาทะเล กรดไขมันโอเมก้า 3
เป็ นกลุ่มกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวสู ง เป็ นหนึ่งในกรดไขมันจาเป็ น (Essential fatty acid) ที่ร่างกายมนุษย์
ขาดไม่ได้ มี 2 ชนิดที่มีความสาคัญ ได้แก่กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก มีบทบาทสาคัญต่อโครงสร้าง
และการทางานของสมอง ตับ และระบบประสาท และยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอรอล
ของร่ างกาย ผลิตภัณฑ์ปลาโมงที่ชาวยุโรป และอเมริ กา นิยมรับประทานคือ สเต็กปลา ทาให้เนื้อปลาโมง
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ วในตลาด เพราะเป็ นแหล่งโปรตีนราคาถูกและเข้ามาทดแทนเนื้อไก่ที่กาลังมี
ปัญหาไข้หวัดนกระบาด ในปัจจุบนั มีประเทศผูส้ ่ งออกปลาโมงเพียงไม่กี่รายในตลาดโลก ได้แก่ เวียดนาม
จีน ไทย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย ไต้หวัน ฮ่องกง และกัมพูชา โดยผูส้ ่ งออกรายใหญ่ที่สุดคือ เวียดนาม ในปี
2548 เวียดนามมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กาสู งถึง 68.90% เมื่อเทียบกับประเทศไทยมีเพียง
16.29% ยอดการนาเข้าเนื้อปลาโมงในสหรัฐอเมริ กา มีมูลค่านาเข้ารวมประมาณ 27.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทา
ให้เป็ นที่น่าสนใจสาหรับประเทศผูส้ ่ งออกรายอื่น ๆ ที่จะเข้ามาช่วงชิงตลาด ส่ วนในสหภาพยุโรป ในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2548 เวียดนามส่ งออกสู งถึง 212.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริ มาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
2547 ถึงร้อยละ 58 อย่างไรก็ตามเวียดนามเริ่ มมีปัญหา เช่นการตรวจพบยาปฏิชีวนะตกค้างกลุ่มมาลาไคต์
กรี นซึ่ งเป็ นยาต้านจุลชีพ มีฤทธิ ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อโรค ออกฤทธิ์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยทั้งแกรมบวก
และลบ เป็ นสารเคมีที่มีพิษสู ง เนื่องจากมีคุณสมบัติก่อมะเร็ งและมีผลต่อโครโมโซมของเซล และสี ของเนื้อ
ปลาที่มีสีเหลืองเพราะสายพันธุ์ปลาที่เริ่ มกลายพันธุ์ เป็ นต้น จากปั ญหาที่เกิดขึ้นในเวียดนามทาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ในตลาดสหภาพยุโรปคาดการณ์วา่ ผลผลิตปลาโมงของเวียดนามจะลดลง ถึงแม้วา่ ความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของประเทศเวียดนามตอนนี้คือสิ นค้าราคาต่า ซึ่ งไม่ใช่ความได้เปรี ยบในระยะยาว เพราะระดับ
ผลตอบแทนที่ต่าจะทาให้ไม่สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึ้นได้ และยิง่ สิ นค้าราคาต่าก็จะเกิดความเสี่ ยงเรื่ อง
การทุ่มตลาด นอกจากนี้ สุขอนามัยในการผลิตก็เป็ นสิ่ งสาคัญ จึงเป็ นโอกาสดีของไทยที่จะส่ งเสริ มให้
เกษตรกรในประเทศทาการเพาะเลี้ยงเพื่อส่ งออก รวมทั้งต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ตัวสิ นค้า (รพีพร, 2549)
จากการดาเนินโครงการพัฒนาสัตว์น้ าเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยเพื่อการส่ งออก: (Pangasius bocourti) ซึ่ง
เป็ นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ สถาบันอาหาร กรมประมง
สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภาคเอกชน และเกษตรกร ทาให้ในปั จจุบนั ประเทศ

4
ไทยไม่เพียงแต่เลี้ยงปลาโมงเพื่อการบริ โภคในประเทศเท่านั้น แต่ได้เริ่ มมีการพัฒนาให้เป็ นการเลี้ยงในเชิง
พาณิ ชย์เพื่อการส่ งออกมากขึ้น (นฤมล, 2549)
ตลาดหลักของการส่ งออกสิ นค้าอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรู ปสัตว์น้ าแช่เย็นและแช่เยือก
แข็งที่สาคัญของไทยคือ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น นอกจากนี้ประเทศที่เป็ นเป้ าหมายสาคัญใน
การเจาะตลาดส่ งออกของไทย เช่น เกาหลี และประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ปริ มาณการส่ งออกปลาสด
แช่เย็น เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่เยือกแข็งและแปรรู ป ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2549 เท่ากับ 481,474
ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548 พบว่าปริ มาณการส่ งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 (สมาคมแช่เยือกแข็ง
ไทย, 2552) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง จึงเห็นความสาคัญในการศึกษา และแปรรู ปปลา
โมง โดยพัฒนาให้เป็ นอาหารพร้อมบริ โภค เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้มีการเพาะเลี้ยง และแปรรู ปเพื่อส่ งออกต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ชนิดอาหารแช่เยือกแข็งและอาหารแช่เย็น เนื่ องจากปั จจุบนั
อาหารสาเร็ จรู ปแช่เยือกแข็ง/แช่เย็น เป็ นตลาดที่น่าจับตามองเป็ นอย่างมาก โดยตลาดในประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอาหารสาเร็ จรู ปแช่เยือกแข็ง/แช่เย็น สามารถตอบสนองพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มต้องทางานหนักขึ้นหรื อมีเวลาที่จากัดมากขึ้น หรื อไม่ต้องการเสี ยเวลาในการเตรี ยมอาหาร อีกทั้งอาหารสาเร็ จรู ปนั้นมีความสะดวก ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการ
ซื้ ออาหารรับประทานตามปกติ นอกจากการขยายตัวของตลาดในประเทศแล้ว การส่ งออกอาหารสาเร็ จรู ป
แช่เยือกแข็งก็มีลู่ทางที่จะเติบโตเช่นกัน โดยอาศัยการยอมรับทั้งในด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารไทยในหมู่ชาวต่างชาติ ซึ่ งเป็ นการเปิ ดตลาดอาหารไทยให้กว้างมากยิง่ ขึ้นด้วย (สถาบันยุทธศาสตร์
การค้า, 2552)
มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรู ปอาหารสัตว์น้ า เป็ นผลิตภัณฑ์แช่เย็น แช่เยือก
แข็ง เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการแปรรู ปสัตว์น้ าให้ผบู้ ริ โภคได้มีทางเลือกในการบริ โภคได้มากชนิดขึ้นและ
เป็ นการประหยัดเวลาในการเตรี ยมหรื อปรุ งอาหาร เช่นการศึกษาของสุ รปานี (2545) ได้ศึกษาการผลิตเบอร์
เกอร์ จากเศษเนื้ อกุง้ ผสมเนื้ อปลาดุกอุยเทศ ซึ่ งมีส่วนผสมหลักคือเนื้ อกุง้ เนื้อปลาดุกอุยเทศ และแป้ งข้าวโพด
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-6C สามารถเก็บรักษาได้นาน 6 วัน และที่อุณหภูมิ -18C สามารถเก็บรักษาได้นาน
กว่า 5 เดือน นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาของพรผกา (2545) เกี่ยวกับการผลิตแฮมปลาจากเศษเนื้อปลาแซลมอน
และซูริมิ แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-6C ในสภาพสุ ญญากาศสามารถเก็บรักษาได้นาน 15 วัน ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการแปรรู ปปลาโมงเป็ นผลิตภัณฑ์เบอร์ เกอร์ ปลาโมง ฉู่ฉี่ปลาโมง และแฮม
ปลาโมงรมควัน เพื่อต้องการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แช่เย็น แช่เยือกแข็ง และเพื่อเป็ นแนวทางที่
จะช่วยเกษตรกรแก้ไขปั ญหาหากราคาของปลาโมงตกต่า นอกจากนี้ เป็ นการสนับสนุ นเพื่อให้มีสินค้าส่ งออก
แช่เย็น แช่เยือกแข็งให้เพิม่ มากขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นสิ นค้าส่ งออกสาคัญในอนาคต
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริ โภคจากปลาโมง โดยศึกษาสภาวะและกระบวนการผลิต
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย
วิธีดาเนินการ
1. วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
1.1 ปลาโมง ขนาด 700-1,000 กรัม เลี้ยงในกระชังริ มฝั่งแม่น้ าโขง จาก ต. ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน
จ. นครพนม แช่น้ าแข็ง และขนส่ งโดยรถยนต์มายังกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรม
ประมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง
1.2 ส่ วนผสมต่างๆ เช่นอบเชย ลูกจันทร์ พริ กไทย ข้าว เกล็ดขนมปัง ขนมปัง พริ กแกง กะทิ
น้ าตาล น้ าปลา เป็ นต้น
1.3 เครื่ องปิ ดผนึกสุ ญญากาศแบบตั้งโต๊ะ ยีห่ อ้ TURBO VAC รุ่ น KVP-420T
1.4 ตูแ้ ช่เยือกแข็ง (อุณหภูมิ -18 ºC และ -40 ºC)
1.5 ตูแ้ ช่เย็นเก็บผลิตภัณฑ์ (4 ºC)
1.6 ตูอ้ บรมควัน (smoking oven)
1.7 เครื่ องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่เครื่ องวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน ความชื้ น เถ้า
ไขมัน เป็ นต้น
1.8 เครื่ องมือวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ ตูเ้ พาะเชื้ อ (Incubator) เครื่ องตีปั่นตัวอย่าง
(Stomacher)
1.9 บรรจุภณั ฑ์ได้แก่ ถาดโพลีสไตรี น ขนาด 4.5x4.5x1 นิ้ว ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ขนาด 6x9
นิ้ว ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 7.5x10.7 นิ้ว กล่องกระดาษเคลือบด้านในด้วยพลาสติก
โพลีเอทธิลีน และถ้วยพลาสติกโพลีโพรพิลีน
2. วิธีดาเนินงาน
2.1 วัตถุดิบปลาโมงสด
สุ่ มตัวอย่างปลาโมงสดประมาณ 2 กิโลกรัม เอาเฉพาะส่ วนที่เป็ นเนื้ อมาตรวจวิเคราะห์หา
องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1995) วัด
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ด้วยเครื่ อง pH meter และปริ มาณกรดไขมันอิสระวิเคราะห์โดยสถาบัน
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อาหาร กรุ งเทพฯ และตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาดังนี้ ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (Total
viable count, TVC), coliform, Escherichia coli, Staphylococus aureus, Vibrio cholerae และ
Salmonella spp. ตามวิธีของ FDA (1995)
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาโมงในรู ปอาหารพร้อมบริ โภค
นาปลาโมงมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์พร้อมบริ โภค 2 ประเภทคือ ประเภทแช่ เย็น ได้ แก่ แฮมปลา
โมงรมควัน ประเภทแช่ เยือกแข็ง ได้ แก่ เบอร์เกอร์ปลาโมง และข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
แฮมปลาโมงรมควัน
ทดลองผลิตแฮมปลาโมงรมควัน โดยแปรชนิดของเชื้ อเพลิงที่ใช้รมควัน คือแฮมปลาโมง
รมควันด้วยชานอ้อย และแฮมปลาโมงรมควันด้วยไม้บีช ซึ่งสู ตรการทาแฮมปลามาจาก อรวรรณ และคณะ
(2550)
ส่ วนผสม
เนื้อปลาแล่ติดหนัง
3.5 กิโลกรัม
เกลือ
140 กรัม
น้ า
3.5 กิโลกรัม
น้ าตาลทราย
123 กรัม
เครื่ องเทศ
พริ กไทย
ดอกจันทร์
อบเชย
กานพลู
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3.5
3.5
3.5

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

การเตรี ยมน้ าเกลือและเครื่ องปรุ ง
ละลายเกลือ และน้ าตาลทรายในน้ า จากนั้นนาเครื่ องเทศที่ห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ ลงไป คนให้เข้า
กัน
นาปลามาตัดหัว ผ่าท้องเอาไส้พุงออก ล้างด้วยน้ าให้สะอาด แล่เนื้อปลาเป็ นชิ้น แล้วแช่ใน
น้ าเกลือที่ผสมเครื่ องปรุ งเก็บในตูเ้ ย็น 1 คืน จากนั้นนามาล้างผ่านน้ า เพื่อล้างเศษเครื่ องเทศออกแล้วแบ่งปลา
ออกเป็ น 2 ส่ วน วางเรี ยงบนตะแกรง ผึ่งให้ผิวตึงประมาณ 1 ชัว่ โมง แล้วนามาอบที่อุณหภูมิ 50 ºC
1 ชัว่ โมง ก่อนรมด้วยควัน ปลาส่ วนที่หนึ่ง รมควันด้วยไม้บีชโดยใช้ไม้บีชชิ้นเล็กๆ ควบคุมอุณหภูมิขณะ
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รมควันที่ 60 ºC นาน 150 นาที ปลาส่ วนที่สองรมควันด้วยชานอ้อย ควบคุมอุณหภูมิที่ 60 ºC นาน 90 นาที
หลังจากรมควันแล้วอบชิ้นปลาทั้งสองส่ วนต่อที่อุณหภูมิ 70 ºC นาน 1 ชัว่ โมง ปล่อยไว้ให้เย็น ก่อนบรรจุใน
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนขนาด 7.5x10.7 นิ้ว ปิ ดผนึกแบบสุ ญญากาศ แล้วนาไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 ºC สุ่ ม
ตัวอย่างทุกสัปดาห์ (ภาพที่ 1) เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และจุลชีววิทยา รหัส
ผลิตภัณฑ์สาหรับเก็บรักษาของแฮมปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อยคือ MS ส่ วนรหัสผลิตภัณฑ์ของแฮมปลา
โมงรมควันด้วยไม้บีชคือ MW
เบอร์ เกอร์ ปลาโมง
วิธีการทาเบอร์ เกอร์ ปลาโมงในครั้งนี้ พัฒนาสู ตรมาจากสุ รปานี (2545) โดยแปรชนิดของเนื้ อ
ปลาโมงที่ใส่ ผสม คือแฮมปลาโมงรมควัน และเนื้อปลาโมงอบ จุดประสงค์เพื่อต้องการให้เห็นชิ้นปลาโมง
โดยตัดเป็ นชิ้นใส่ ลงไป จานวน 2 ชิ้นต่อเบอร์ เกอร์ 1 ชิ้น สู ตรสาหรับการทดลองมีดงั นี้
ส่ วนผสม
เนื้อปลาโมงบด
3,500 กรัม
หอมหัวใหญ่สับละเอียด
700 กรัม
แครอทหัน่ สี่ เหลี่ยมลูกเต๋ าขนาด 1x1 มม.
350 กรัม
น้ า
385 กรัม
แป้ งข้าวโพด
140 กรัม
น้ ามันมะกอก
140 กรัม
พริ กไทยป่ น
60 กรัม
เกลือ
77 กรัม
น้ าตาลทราย
53 กรัม
ผงกระเทียมป่ น
11 กรัม
เกล็ดขนมปังป่ น (สาหรับคลุก)
แฮมปลาโมงรมควัน และเนื้อปลาโมงอบตัดเป็ นชิ้นขนาด 5x2x1ซม.เบอร์ เกอร์ 1 อัน ใส่ ปลาสองชิ้น
(ปลาอบได้จากการนาเนื้ อปลาแล่ไปอบที่อุณหภูมิ 60 ºC นาน 2 ชัว่ โมง และอบต่อที่ 80 ºC อีก 1
ชัว่ โมงครึ่ ง)
เคล้าส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันยกเว้นเกล็ดขนมปัง ชัง่ น้ าหนัก 60 กรัม แล้วนามาปั้ นเป็ นก้อน
แผ่เป็ นแผ่นแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 ซม. หนา 1 ซม. นาชิ้นแฮมปลาโมงรมควันหรื อเนื้ อปลา
โมงอบจานวน 2 ชิ้น วางบนเบอร์เกอร์ แล้วคลุกด้วยเกล็ดขนมปัง นาไปวางในถาดโพลีสไตรี น ขนาด
4.5x4.5x1 นิ้ว. จานวน 2 ชิ้นต่อถาด จากนั้นจึงบรรจุใส่ ในถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนขนาด 6x9 นิ้ว ปิ ดผนึกถุง
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ด้วยเครื่ องปิ ดผนึก นาไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -40 ºC 1 คืน แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 ºC (ภาพที่ 3) สุ่ ม
ตัวอย่างทุกเดือน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และจุลชีววิทยา รหัสผลิตภัณฑ์สาหรับ
เก็บรักษาของเบอร์ เกอร์ ปลาที่มีชิ้นเนื้ อแฮมปลาโมงรมควันคือ HSM ส่ วนรหัสของเบอร์ เกอร์ ปลาที่มีชิ้นเนื้ อ
ปลาอบคือ HM
ข้ าวพร้ อมฉู่ ฉี่ปลาโมง
ฉู่ฉี่ปลาโมงที่ทดลองผลิตใช้เนื้อปลาโมง 2 แบบ คือ เนื้อปลาโมงนึ่ง และเนื้อปลาโมงชุบแป้ ง
ทอด โดยมีการเตรี ยมดังต่อไปนี้
ส่ วนผสม
น้ าพริ กแกงเผ็ด
750 กรัม
น้ า
1,500 กรัม
กะทิกล่อง
3,750 กรัม
เนื้อปลาโมงบด
1,125 กรัม
น้ าตาลปี๊ บ
315 กรัม
น้ าปลา
30 กรัม
วัตถุปรุ งแต่งอาหารรสไก่
60 กรัม
เนื้อปลาโมงหัน่ ชิ้นพอคา (นึ่ งหรื อทอด)
6 ชิ้นต่อกล่อง
ตกแต่งด้วยใบมะกรู ดหัน่ ฝอย และพริ กชี้ฟ้าแดง
การเตรี ยมน้ าพริ กแกง
ใส่ กะทิลงในกะทะเล็กน้อย ผัดให้แตกมัน จากนั้นเติมน้ าพริ กแกงผัดจนหอม ปรุ งรสด้วย
น้ าตาลปี๊ บ น้ าปลา วัตถุปรุ งแต่งอาหาร ใส่ เนื้ อปลาโมงบดลงไป แล้วเติมกะทิส่วนที่เหลือ ปรุ งรสอีกครั้ง
การเตรี ยมเนื้ อปลา
เนื้อปลานึ่ง นาเฉพาะส่ วนของเนื้ อปลาหัน่ ชิ้น มานึ่งด้วยลังถึงประมาณ 5 นาที โดยในน้ าที่น่ ึง
ปลาจะใส่ ตะไคร้บุบลงไปเพื่อลดกลิ่นคาว
เนื้อปลาทอด นาเนื้ อปลาติดหนังหัน่ ชิ้นขนาดยาวประมาณ 4-5 ซม. หนาประมาณ 0.3 ซม. มา
ชุบแป้ งข้าวเจ้าจนทัว่ ชิ้น ก่อนนาไปทอดจนเหลืองกรอบ
การเตรี ยมข้าวสุ ก
ชัง่ ข้าวสาร 4,500 กรัม ล้างน้ าสะอาด 1 ครั้ง ริ นน้ าออกจนหมด จากนั้นใส่ น้ า 6,300 กรัม หุงให้
สุ ก
การบรรจุและการเก็บรักษา
ตักข้าวสวยใส่ กล่องกระดาษที่เคลือบด้านในด้วยพลาสติกโพลีเอทธิ ลีน กล่องละ 170 กรัม
จากนั้นนาปลานึ่งหรื อปลาทอดวางในกล่องเล็ก 6 ชิ้น ราดน้ าฉู่ฉี่ลงไปบนชิ้นปลา 50 กรัม แต่งด้วยใบมะกรู ด
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หัน่ ฝอยและพริ กชี้ฟ้าแดง ปิ ดฝาให้เรี ยบร้อย นาไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -40 ºC 1 คืน ก่อนนาไปเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ -18 ºC สุ่ มตัวอย่างทุกเดือน (ภาพที่ 5) เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และ
จุลชีววิทยา รหัสผลิตภัณฑ์สาหรับเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ฉู่ฉี่ปลาโมงนึ่งคือ MRB ส่ วนรหัสของผลิตภัณฑ์
ฉู่ฉี่ปลาโมงทอดคือ MRF
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เนื้อปลาโมงแล่เป็ นชิ้นพร้อมหนัง

แช่ในเครื่ องปรุ งได้แก่ น้ าตาล เกลือ และเครื่ องเทศ 1 คืน ที่ 4 ºC

ผึ่งบนตะแกรง 1 ชม.
อบที่อุณหภูมิ 50 ºC 1 ชม.

รมควันด้วยชานอ้อย ที่
อุณหภูมิ 60 ºC 1 ชม.

รมควันด้วยไม้บีชที่
อุณหภูมิ 60 ºC 1 ชม.

อบที่อุณหภูมิ 70 ºC 1 ชม.

ทิ้งไว้ให้เย็น

บรรจุใส่ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 19x27 ซม.

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ºC

สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาท
สัมผัส เคมี และจุลชีววิทยา ทุกสัปดาห์

ภาพที่ 1. กระบวนการผลิตแฮมปลาโมงรมควันแช่เย็น
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1

แล่เนื้อปลาเป็ นชิ้นแล้วหมักใน
เครื่ องเทศ 1 คืน ที่ 4 ºC

2

ผึ่งในตะแกรง 1 ชัว่ โมงก่อน
นาไปอบ และรมควัน

3

ผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมงรมควัน
และบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 2. ขั้นตอนการทาแฮมปลาโมงรมควันและบรรจุภณ
ั ฑ์
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เนื้อปลาโมงบด

ใส่ส่วนผสม เคล้าให้เข้ากัน

ปั้ นเป็ นก้อน แล้วแผ่เป็ นแผ่นเส้นผ่านศก. 8 ซม. หนา 1 ซม.

วางแฮมปลาโมงรมควัน 2
ชิ้น ด้านบนชิ้นเบอร์เกอร์

วางปลาโมงอบ 2 ชิ้น
ด้านบนชิ้นเบอร์เกอร์

คลุกด้วยเกล็ดขนมปั ง

วางบนถาด polystyrene แล้วบรรจุใส่ใน
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ปิ ดผนึก

แช่ที่อุณหภูมิ -40 ºC เป็ นเวลา 1 คืน จากนั้นนาไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -18 ºC

สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาท
สัมผัส เคมี และจุลชีววิทยา ทุกเดือน

ภาพที่ 3. กระบวนการผลิตเบอร์ เกอร์ปลาโมงแช่เยือกแข็ง
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1

เคล้าส่วนผสมให้
เข้ากัน

2

นาชิ้นเนื้อแฮมปลาโมง
รมควัน หรื อเนื้อปลาโมง
อบวางลงไป 2 ชิ้น

3

วางใส่ในถาด polystyrene
จากนั้น บรรจุใส่ในถุงไนล่อน
โพลีเอทธิลีน

4

ภาพที่ 4. ขั้นตอนการทาเบอร์ เกอร์ ปลาโมงและบรรจุภณั ฑ์

นาไปทอด หรื ออบด้วยไมโครเวฟ
รับประทานคู่กบั ขนมปัง ผัก ซอส
มะเขือเทศหรื อมายองเนส

14
เนื้อปลา

ข้าวสาร

กะทิ

หัน่ เป็ นชิ้น

หุงให้สุก

ต้มให้เดือด
ใส่พริ กแกงและเครื่ องปรุ งรส

ชุบแป้ งทอดหรื อนึ่ง

ตักใส่กล่องกระดาษที่
เคลือบด้านในด้วยพลาสติก
โพลีเอทธิลีน

ปิ ดฝาให้สนิท

แช่ที่อุณหภูมิ -40 ºC เป็ นเวลา 1 คืน จากนั้นนาไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -18 ºC

สุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาท
สัมผัส เคมี และจุลชีววิทยา ทุกเดือน

ภาพที่ 5. กระบวนการผลิตข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงแช่เยือกแข็ง

คนให้เข้ากัน
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1

เครื่ องปรุ งทาฉู่ฉี่ปลาโมง

2

ผัดเครื่ องแกงกับกะทิให้หอม
ก่อนใส่เนื้อปลาบด และปรุ งรส

3

แบ่งการทดลองเป็ น 2 แบบ คือใส่เนื้อ
ปลาทอดและแบบใส่เนื้อปลานึ่ง

4

ผลิตภัณฑ์ขา้ วพร้อมฉู่ฉี่
ปลาโมง และบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพที่ 6. ขั้นตอนการทาข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงและบรรจุภณั ฑ์
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3. การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพ
3.1 ทางประสาทสัมผัส
ให้ผทู ้ ดสอบที่ผา่ นการฝึ กฝน และคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า จานวน 8 คน ประเมินคุณภาพด้าน
ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส ให้คะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือดี
ที่สุด 7 คะแนน คือ ดี และ < 3 คือ ไม่ยอมรับ) (ภาคผนวก 1)
3.2 ทางเคมี
ทุกผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านเคมี ได้แก่ ปริ มาณโปรตีน, ไขมัน, เถ้า และ
ความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1995), Aw โดยใช้เครื่ อง Thermoconstanter Novasina TH/RTD 733, ปริ มาณ
เกลือตามวิธีของ FAO (1981), วัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ด้วยเครื่ อง pH meter ยีห่ อ้ ORION รุ่ น 420A และ
ปริ มาณกรดไขมันอิสระวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC-2010 (Shimadzu)
ระหว่างการเก็บรักษา ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณความชื้ น, วัดค่า Aw, ค่าความเป็ นกรด-ด่าง, ค่า
กรดไทโอบาร์บิทูริค (Thiobarbituric acid, TBA) ตามวิธีของ Tarladgis et al. (1960) และปริ มาณด่างระเหย
ได้ท้ งั หมด (Total volatile bases, TVB) ตามวิธีของ MFRD (Siang and Kim, 1992)
3.3 ทางจุลชีววิทยา
ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ TVC, coliform, E. coli, S. aureus, V. cholera, Salmonella spp. และ
ยีสต์และรา ตามวิธีของ FDA (1995)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล (paired T-test และ Anova)
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
5. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกนาไปทดสอบการยอมรับคือ เบอร์เกอร์ปลาโมงชนิดที่รมควันด้วยชานอ้อย
โดยมีกลุ่มผูท้ ดสอบการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรี ยนระดับประถม ในการทดสอบครั้งนี้เลือก
นักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดประยุรวงศาวาส กรุ งเทพมหานคร จานวน 111 คน อีกกลุ่มหนึ่งคือนิสิต
จากคณะประมง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 106 คน โดยให้รับประทานเฉพาะเบอร์ เกอร์ และ
เบอร์เกอร์ พร้อมขนมปั ง จากนั้นให้ตอบแบบสอบถาม (ภาคผนวก 2)
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6. การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต
การคานวณต้นทุนการผลิต คิดเฉพาะในส่ วนของวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ดงั นี้
ต้นทุนทั้งหมด = ค่าวัตถุดิบ + ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. วัตถุดิบปลาโมงสด
1.1 องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงสดพบว่ามีปริ มาณของโปรตีน 18.68%, ไขมัน 4.11%, เถ้า 1.08%,
ความชื้น 80.73%, pH 6.9, กรดลิโนเลอิก 800 มก./100ก. ตัวอย่าง และกรดลิโนเลนิก 70 มก./100ก.
ตัวอย่าง (ตารางที่ 1)
1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พบปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด 9.1x103 cfu/g, coliform 460
MPN/g และ E. coli 9 MPN/g
2. ผลิตภัณฑ์พร้อมบริ โภคจากปลาโมง
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริ โภคจากปลาโมงทั้งสิ้ น 3 ผลิตภัณฑ์ คือแบบแช่เย็นที่ 4oC จานวน
1 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ แฮมปลาโมงรมควัน (ภาพที่ 2) และแบบแช่เยือกแข็งที่ -18oC จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
เบอร์เกอร์ปลาโมง และข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง (ภาพที่ 4 และ 6 ตามลาดับ) ผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 ชนิด เมื่อนาไป
ทดสอบทางเคมี จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัส ผลทดสอบของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็ นดังนี้
2.1 แฮมปลาโมงรมควัน
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมงที่รมควันด้วยชานอ้อย และรมควันด้วยไม้บีช
ในระดับดี โดยให้คะแนนในทุกลักษณะสู งกว่า 7 (ตารางที่ 2) ซึ่ งเมื่อนาไปทดสอบทางสถิติพบว่า ลักษณะ
ปรากฎ สี รสชาติ และเนื้ อสัมผัสของแฮมปลาโมงที่รมควันด้วยชานอ้อยและรมด้วยไม้บีชไม่แตกต่างกัน (p>
0.05) แต่ให้คะแนนกลิ่นและการยอมรับรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผูท้ ดสอบให้
คะแนนแฮมปลาโมงที่รมควันด้วยชานอ้อยสู งกว่าทั้ง 2 ลักษณะ อาจเนื่องมาจากการรมควันด้วยไม้บีชจะให้
กลิ่นแรงกว่าในตอนเริ่ มต้นเก็บรักษา ทาให้ผลคะแนนด้านกลิ่นและการยอมรับรวมน้อยกว่าที่รมควันด้วย
ชานอ้อย
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
แฮมปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อย มีปริ มาณของโปรตีน 22.28%, ไขมัน 6.39%, เถ้า 2.25%,
ความชื้น 67.65%, เกลือ 1.75%, pH 6.3, กรดลิโนเลอิก 700 มก./100ก. ตัวอย่าง และกรดลิโนเลนิก 60 มก./
100ก. ตัวอย่าง ส่ วนแฮมปลาโมงที่รมด้วยไม้บีช มีปริ มาณของโปรตีน 21.43%, ไขมัน 6.91%, เถ้า 2.18%,
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ความชื้น 68.23%, เกลือ 1.80%, pH 6.0, กรดลิโนเลอิก 580 มก./100ก. ตัวอย่าง และกรดลิโนเลนิก 60 มก./
100ก. ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) จะเห็นว่าค่าความชื้นของทั้ง 2 รู ปแบบค่อนข้างสู ง ซึ่ง Indrasena และคณะ
(2000) ระบุไว้วา่ ค่าความชื้ นที่เหมาะสมสาหรับปลารมควันควรอยูร่ ะหว่าง 45-65% เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาให้นานขึ้น เนื่องจากในช่วงความชื้นดังกล่าวจะช่วยป้ องกันเชื้อรา, แบคทีเรี ย, การทางานของเอนไซม์
หรื อการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีได้
2.2 เบอร์เกอร์ปลาโมง
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ในระดับดี โดยให้คะแนนในทุกลักษณะมากกว่า 7 คะแนน
ไม่วา่ จะเป็ นคะแนนในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และการยอมรับรวม ถึงแม้วา่ ผูท้ ดสอบ
จะระบุวา่ กลิ่นของเบอร์ เกอร์ แบบใส่ ชิ้นเนื้อปลารมควันค่อนข้างแรง เมื่อเทียบกับการใส่ ชิ้นเนื้อปลาอบ ซึ่ ง
อาจเนื่องมาจากกลิ่นของปลารมควันไม่เป็ นที่คุน้ เคยของผูท้ ดสอบ ทั้งนี้เพราะอาหารรมควันเป็ นอาหารที่
นิยมรับประทานในแถบยุโรป อย่างไรก็ตามเมื่อรับประทานคู่กบั ขนมปั ง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของเบอร์ เกอร์
ปลาที่ใส่ เนื้อปลาโมงรมควัน ไม่แตกต่างกับเมื่อใส่ เนื้ อปลาโมงอบ เมื่อนาคะแนนที่ได้มาทดสอบทางสถิติ
พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนไม่แตกต่างกันในทุกลักษณะ (p > 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
พบว่าเบอร์ เกอร์ ปลาโมงแบบใส่ ชิ้นเนื้อปลาอบ มีปริ มาณของโปรตีน 16.35%, ไขมัน 4.28%,
เถ้า 2.11%, ความชื้น 68.54%, เกลือ 1.36%, pH 6.6, กรดลิโนเลอิก 34 ก./100ก. ตัวอย่าง และกรดลิโนเลนิก
4 มก./100ก. ตัวอย่าง และเบอร์ เกอร์ปลาโมงแบบใส่ ชิ้นเนื้ อปลารมควัน มีปริ มาณของโปรตีน 15.80%,
ไขมัน 1.92%, เถ้า 2.25%, ความชื้น 69.35%, เกลือ 1.60%, pH 6.5, กรดลิโนเลอิก 76 ก./100ก. ตัวอย่าง และ
กรดลิโนเลนิก 4 มก./100ก. ตัวอย่าง (ตารางที่ 1)
2.3 ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผูท้ ดสอบให้คะแนนผลิตภัณฑ์ฉู่ฉี่ปลาโมงแบบที่ใส่ ปลานึ่งกับแบบที่ใส่ ปลาทอดในระดับดี
โดย ให้คะแนนสู งกว่า 7 ในทุกลักษณะทดสอบ (p > 0.05) แต่ถา้ พิจารณาเฉพาะลักษณะของข้าวในกล่องฉู่ฉี่
ปลาโมงทั้ง 2 แบบ เมื่อนามาทดสอบทางสถิติพบว่าลักษณะปรากฏ และเนื้อสัมผัสแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่ องจากข้าวในกล่องฉู่ฉี่ปลาทอดมีลกั ษณะแฉะกว่าข้าวในกล่องฉู่ฉี่ปลานึ่ง
อย่างไรก็ตามผูท้ ดสอบยังยอมรับในผลิตภัณฑ์และให้คะแนนสู งกว่า 8 (ตารางที่ 2)
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ฉู่ฉี่ปลาโมงแบบปลาโมงนึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีดงั นี้คือ โปรตีน 13.06%, ไขมัน
6.51%, เถ้า 1.90%, ความชื้น 75.18%, เกลือ 1.31% และ pH 6.7 ส่ วนผลิตภัณฑ์ฉู่ฉี่ปลาโมงแบบปลาโมงทอด
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มีองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีน 12.01%, ไขมัน 7.03%, เถ้า 1.85%, ความชื้น 74.70%, เกลือ 1.31% และ
pH 6.6 (ตารางที่ 1)
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาในทุกผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปลาโมงทั้งแบบแช่เยือกแข็งและแช่เย็น ตรวจไม่พบเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรค
ยกเว้นเบอร์เกอร์ที่ใส่ ปลารมควัน พบเชื้ อ coliform 240 MPN/g และปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดสู งถึง 1.6x105
cfu/g ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2536) กาหนดไว้วา่ อาหารแช่เยือกแข็งต้องพบ
coliform ไม่เกิน 100 MPN/g และปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดต้องต่ากว่า 106 cfu/g ในอาหารแช่เย็น และต่ากว่า
105 cfu/g ในผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง (ตารางที่ 3) แต่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังต้องนาไปทาให้สุกด้วยการ
ทอด หรื ออุ่นด้วยไมโครเวฟก่อนรับประทาน ซึ่ งสามารถลดปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่เกินมาตรฐานก่อนบริ โภคได้
เป็ นอย่างดี
3. ผลการบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่เย็น
แฮมปลาโมงรมควัน
แฮมปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อยและไม้บีช บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนขนาด 7.5x10.7
นิ้ว ปิ ดผนึกแบบสุ ญญากาศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4C สุ่ มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์พบว่า
ผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมงรมควันสามารถเก็บรักษาได้นาน 15 สัปดาห์ Rybka และคณะ (2001) ศึกษาอายุการ
เก็บรักษาของอาหารแช่เย็นพร้อมบริ โภค ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากปลา มันบด ข้าวต้ม พบว่ามีอายุการเก็บรักษา
เพียง 4-8 สัปดาห์เท่านั้น จากการศึกษาของ Indrasena และคณะ (2000) พบว่าหากต้องการเพิ่มอายุการเก็บ
รักษาปลารมควัน อาจใช้วธิ ี การใส่ เกลือลงไปมาก ๆ ยืดระยะเวลาการรมควัน หรื อควบคุมความชื้นให้ได้ 4565% แต่ขอ้ เสี ยคือไม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค เพราะใช้ระยะเวลาในการรมควันนานขึ้น รสชาติเค็ม กลิ่น
ไม่ค่อยดี และเนื้ อสัมผัสเหนียว นอกจากนี้ Ibrahim และคณะ (2008) รายงานว่า อายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ปลารมควันขึ้นอยูก่ บั จานวนของแบคทีเรี ยเริ่ มต้นของวัตถุดิบ การลดลงของค่า Aw ในช่วงการแช่
น้ าเกลือและก่อนการอบแห้ง ปริ มาณของควันที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ จานวนของแบคทีเรี ยในขั้นตอนการให้
ความร้อน และต้องมีสุขลักษณะที่ดีในการผลิต สาหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา
และประสาทสัมผัสของแฮมปลาโมงรมควัน เป็ นดังนี้
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 12 สัปดาห์ ผูท้ ดสอบให้คะแนนไม่แตกต่างกัน และให้คะแนน
ในทุกลักษณะมากกว่า 7 คะแนน แต่หลังจาก 12 สัปดาห์ผทู ้ ดสอบเริ่ มให้คะแนนแตกต่างกัน และเมื่อครบ
สัปดาห์ที่ 16 ผูท้ ดสอบบางรายเริ่ มไม่ยอมรับด้านกลิ่น และเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ท้ งั สองแบบ เนื่ องจากผู ้
ทดสอบเริ่ มได้กลิ่นเปรี้ ยว และเนื้อสัมผัสเริ่ มยุย่ จึงหยุดการเก็บรักษา (ตารางที่ 4)
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ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 16 สัปดาห์ พบว่าแฮมปลาโมงรมควันทั้งสองแบบมีปริ มาณ
ความชื้น ค่า Aw และค่าความเป็ นกรด-ด่างเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอยูใ่ นช่วงดังนี้ 62.71-70.21%, 0.971.00, 5.8-6.5 และ 62.58-69.70%, 0.97-1.00 และ 5.6-6.1 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 สาหรับผลการ
ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ TVB ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้การเสื่ อมสภาพของโปรตีน พบว่าแฮมปลาโมงรมควันด้วยชาน
อ้อย และแฮมปลาโมงรมด้วยไม้บีชมีปริ มาณ TVB อยูใ่ นช่วง 8.38-14.52 มก./100 ก. และ 8.70-11.38
มก./100 ก. ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่าการศึกษาของ Cardinal และคณะ (2004) ที่ระบุวา่ ค่า TVB ของปลาแถบ
มหาสมุทร Atlantic ที่รมควันแบบเย็น (cold smoked) มีค่าสู งถึง 22.4 มก./100 ก. Tokur และคณะ (2004)
สรุ ปว่าค่า TVB ของปลาลิ่นสดที่ยอมรับได้จะไม่เกิน 30 มก./100 ก. และค่า TVB ของปลานิลจะไม่เกิน 19.5
มก./100 ก. เป็ นต้น ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ผทู ้ ดสอบเริ่ มไม่ยอมรับแฮมปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อยและ
แฮมปลาโมงรมควันด้วยไม้บีช ในสัปดาห์ที่ 16 ของการเก็บรักษา โดยวิเคราะห์ปริ มาณ TVB ได้ 14.52
มก./100ก. และ 11.38 มก./100ก. ตามลาดับ ส่ วนค่า TBA ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้การเสื่ อมสภาพของไขมัน ระหว่าง
การเก็บรักษานั้น พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.73-1.96 มก. มัลลอนัลดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง และ 0.33-1.34 มก.
มัลลอนัลดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง ตามลาดับ (ภาพที่ 7 และ 8) จะเห็นว่าปริ มาณ TBA ที่ได้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดการเก็บรักษา ทั้งนี้ อาจเป็ นไปได้วา่ มัลลอนัลดีไฮด์ ซึ่ งเป็ นสารองค์ประกอบเริ่ มต้นของการเกิด
oxidation ของไขมันไปจับกับสารตัวอื่นเช่น ออกซิ เจน, เปอร์ ออกไซด์, คาร์ โบไฮเดรต, สารประกอบคาร์ บอนิล หรื ออาจเป็ นกรดอะมิโน ทาให้เกิดปฏิกิริยา cross reaction ขึ้น (Vyncke, 1970)
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ตรวจไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค และพบปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดน้อยกว่า 106 cfu/g ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 15 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 16 พบปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมง
รมควันด้วยชานอ้อยสู งกว่า 2x106 cfu/g (ตารางที่ 10) ซึ่ งเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทาให้ปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยเ์ พิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากมีแบคทีเรี ยบางชนิดที่ยงั สามารถเจริ ญได้ที่อุณหภูมิ 4 oC ทาให้ผลิตภัณฑ์เริ่ มมีกลิ่นเปรี้ ยว
เนื้อสัมผัสยุย่ และมีเมือก ผูท้ ดสอบจึงเริ่ มไม่ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่เยือกแข็ง
เบอร์เกอร์ปลาโมง
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทดลองเก็บรักษาเบอร์ เกอร์ ปลาโมงแบบใส่ ชิ้นเนื้ อปลาอบ และแบบใส่ ชิ้นเนื้อปลารมควันด้วย
ชานอ้อย โดยวางบนถาดโพลีสไตรี น ขนาด 4.5x4.5x1 นิ้ว แล้วใส่ ในถุงไนล่อนโพลีเอธิ ลีนขนาด 6x9 นิ้ว
เก็บที่อุณหภูมิ -18C พบว่า ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาโมงทั้ง 2 แบบ ผูท้ ดสอบยังยอมรับตลอดการเก็บรักษา
นาน 6 เดือน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tokur และคณะ (2004) ที่พบว่าผลิตภัณฑ์เบอร์ เกอร์ ปลานิลแช่แข็งจะเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเก็บรักษานาน 7 เดือน และสุ รปานี (2545) ที่ทดลองเก็บรักษาเบอร์ -
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เกอร์ จากเศษเนื้ อกุง้ ผสมเนื้ อปลาดุกอุยเทศ พบว่าเมื่อเก็บรักษาที่ -18 C สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 5
เดือนเช่นกัน ผลคะแนนของผูท้ ดสอบในทุกลักษณะของเบอร์ เกอร์ ปลาโมงทั้ง 2 แบบ เริ่ มแตกต่างกัน
(p<0.05) ในเดือนที่ 5 โดยผูท้ ดสอบบางรายระบุวา่ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัสของเบอร์ เกอร์ เริ่ มเปลี่ยนไปจากเดิม
เล็กน้อย ทาให้การยอมรับรวมลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามผูท้ ดสอบยังคงให้คะแนนสู งกว่า 7 ในทุก
ลักษณะทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 5
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
ปริ มาณความชื้น ค่า Aw และค่าความเป็ นกรด-ด่างของเบอร์ เกอร์ ปลาโมงทั้งแบบที่ใส่ เนื้อปลา
อบ และใส่ เนื้อปลารมควัน อยูใ่ นช่วงดังนี้ 69.29-70.56%, 0.97-1.00, 6.5-6.7 และ 67.17-68.57, 0.96-1.00
และ 6.5-6.7 ตามลาดับ (ตารางที่ 8) สาหรับผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ TVB พบว่าเบอร์ เกอร์ แบบที่ใส่ เนื้อ
ปลาอบมีปริ มาณ TVB ตลอดการเก็บรักษา 6 เดือน อยูใ่ นช่วง 10.31-11.22 มก./100ก. ส่ วนเบอร์ เกอร์ ปลา
โมงที่ใส่ เนื้อปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อย มีปริ มาณ TVB ตลอดการเก็บรักษาอยูใ่ นช่วง 9.31-10.84 มก./
100ก. ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Tokur และคณะ (2004) ที่พบว่า ค่า TVB ของเบอร์ เกอร์ปลานิล
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในช่วง 0-8 เดือนมีค่าอยูร่ ะหว่าง 7.55-9.09 มก./100 ก. เท่านั้น ส่ วนค่า TBA
ของเบอร์ เกอร์ ท้ งั สองแบบอยูใ่ นช่วง 0.94-1.99 มก.มัลลอนัลดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง และ 0.41-2.46 มก.มัลลอนัล
ดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง ตามลาดับ (ภาพที่ 7 และ 8)
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษานาน 6 เดือน ตรวจไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคต่อผูบ้ ริ โภค
และพบปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดน้อยกว่า 105 cfu/g (ตารางที่ 11)
ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงแบบใช้เนื้อปลาโมงทอดและเนื้อปลาโมงนึ่ง เก็บรักษาในกล่องกระดาษ
เคลือบพลาสติกโพลีเอทธิลีน ที่อุณหภูมิ -18C พบว่าผูบ้ ริ โภคยังคงยอมรับในผลิตภัณฑ์ขา้ วพร้อมฉู่ฉี่ปลา
โมงทั้ง 2 แบบ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 6 เดือน ซึ่ งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริ โภค
แช่แข็งตามร้านสะดวกซื้ อทัว่ ไป เช่นข้าวผัดกระเพราหมู ข้าวผัดไก่ เป็ นต้น จะระบุอายุการเก็บรักษามากกว่า
1 ปี ผลการทดสอบระหว่างการเก็บรักษาเป็ นดังนี้
ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ผูท้ ดสอบให้คะแนนในแต่ละลักษณะลดลง แต่ยงั คงให้
คะแนนในทุกลักษณะสู งกว่า 7 คะแนน ถึงแม้วา่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ถาดกระดาษเคลือบพลาสติกโพลี
เอทธิ ลีน ซึ่ งเป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้สาหรับการแช่แข็ง โดยลักษณะของข้าวเริ่ มแตกต่างจากเริ่ มต้นเก็บรักษา
อย่างเห็นได้ชดั เมื่อเก็บนาน 3 เดือน สาเหตุอาจเกิดจากการปิ ดผนึกบรรจุภณั ฑ์ไม่สนิท ทาให้ความชื้น
สามารถซึ มผ่านออกมาได้ คือข้าวเริ่ มแข็งเป็ นไต ข้าวบริ เวณด้านบนของกล่องมีลกั ษณะแข็ง ส่ วนเนื้อปลาใน
น้ าแกงฉู่ฉี่น้ นั เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น ผูท้ ดสอบชอบเนื้อปลานึ่งมากกว่าเพราะเนื้อปลาทอดเริ่ ม
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ยุย่ และดูดความเค็มของน้ าแกงฉู่ฉี่มากกว่าเนื้อปลานึ่ง แต่ตลอดการเก็บรักษาผูท้ ดสอบให้คะแนนฉู่ฉี่ปลา
โมงนึ่งในทุกลักษณะไม่แตกต่างกัน ยกเว้นคะแนนลักษณะปรากฏในเดือนที่ 5 และ 6 จะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ทาให้การยอมรับรวมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ส่ วนฉู่ ฉี่ปลาโมงแบบทอดนั้น เมื่อ
เก็บรักษานานขึ้น เนื้อปลาทอดมีลกั ษณะเค็มและยุย่ มากขึ้น ทาให้คะแนนลักษณะปรากฏ รสชาติ และผลการ
ยอมรับรวมจึงเริ่ มแตกต่างในเดือนที่ 5 ส่ วนเนื้อสัมผัสเริ่ มแตกต่างในเดือนที่ 4 ดังแสดงในตารางที่ 6
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ฉู่ฉี่ท้ งั แบบเนื้อปลาโมงนึ่งและเนื้ อปลาโมงทอดระหว่างการเก็บรักษา 6 เดือน มี
ปริ มาณความชื้น ค่า Aw และค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยูใ่ นช่วงดังนี้ 67.19-75.18%, 0.98-1.00, 6.6-6.8 และ
66.38-74.70%, 0.95-1.00% และ 6.5-6.6 ตามลาดับ ส่ วนข้าวในฉู่ฉี่ท้ งั สองแบบมีค่าต่างๆ อยูใ่ นช่วงดังนี้
60.21-63.37%, 0.99-1.00, 6.7-7.2 และ 60.34-64.24%, 0.98-1.00 และ 6.4-7.4 ตามลาดับ (ตารางที่ 9) สาหรับ
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ TVB พบว่าฉู่ฉี่แบบที่ใส่ เนื้ อปลาโมงนึ่งมีปริ มาณ TVB อยูใ่ นช่วง 7.64-9.30
มก./100ก. และฉู่ฉี่แบบที่ใส่ เนื้อปลาโมงทอด มีค่าอยูใ่ นช่วง 7.85-9.04 มก./100ก. ส่ วนค่า TBA ของฉู่ฉี่แบบ
ที่ใส่ เนื้อปลานึ่งและแบบที่ใส่ เนื้อปลาโมงทอดอยูใ่ นช่วง 1.34-2.83 มก.มัลลอนัลดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง และ
1.23-2.42 มก.มัลลอนัลดีไฮด์/กก. ตัวอย่าง ตามลาดับ (ภาพที่ 7 และ 8)
ผลวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ตรวจไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค และพบปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดน้อยกว่า 105 cfu/g ตลอด
ระยะเวลาการเก็บ 6 เดือน (ตารางที่ 11)
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(TVB) mg /100 g

ผลิ ตภัณฑ์ปลาโมงแช่ แข็ง
15.0
10.0
5.0
0.0
0

1

2

3

4

5

6

เดือน
เบอร์ เกอร์ ปลาโมงอบ
ฉู่ฉี่ปลาโมงนึ่ง

เบอร์ เกอร์ ปลาโมงรมชานอ้ อย
ฉู่ฉี่ปลาโมงทอด

ผลิ ตภัณฑ์ ปลาโมงแช่ เย็น

(TVB) mg/100g

15.0
10.0
5.0
0.0
0

4

8
สั ปดาห์

แฮมปลาโมงรมชานอ้ อ ย

12

16

แฮมปลาโมงรมไม้บชี

ภาพที่ 7. ปริ มาณด่างระเหยได้ท้ งั หมด (TVB) ในผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์ปลาโมง
แช่เย็นระหว่างการเก็บรักษา
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(TBA) mg mal/kg

ผลิ ต ภัณฑ์ปลาโมงแช่ แข็ง
3.0
2.0
1.0
0.0
0

1

2

3
เดือน

4

5

เบอร์ เกอร์ ปลาโมงอบ

เบอร์ เกอร์ ปลาโมงรมด้วยชานอ้ อย

ฉู่ ฉี่ปลาโมงนึง่

ฉู่ ฉี่ปลาโมงทอด

6

(TBA) mg mal/kg

ผลิ ต ภัณฑ์ปลาโมงแช่ เย็น

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

4

8
สั ปดาห์

แฮมปลาโมงรมชานอ้ อย

12

16

แฮมปลาโมงรมไม้ บีช

ภาพที่ 8. ค่ากรดไทโอบาร์บิทูริค (TBA) ในผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่เย็น
ระหว่างการเก็บรักษา
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4. ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
4.1 แฮมปลาโมงรมควัน (สาหรับทาแฮมปลาโมงรมควันเก็บรักษา 31 แพ็ค แพ็คละ 2 ชิ้น)
วัตถุดบิ

จานวน

ปลาโมง
เกลือ
น้ าตาลทราย
พริ กไทยป่ น
ดอกจันทร์
อบเชย
กานพลู
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน
รวมทั้งสิ้น

12 กก.
140 กรัม
123 กรัม
7 กรัม
3.5 กรัม
3.5 กรัม
3.5 กรัม
31 แพ็ค

ราคาต่ อหน่ วย
(บาท)
100.-/กก
10.-ต่อ 500ก.
20.-ต่อกก.
30.-ต่อ 100ก.
60.-/100 ก.
60.-/100 ก.
60.-/100 ก.
1.6 บาท/แพ็ค

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,200
2.80
2.50
2.10
2.10
2.10
2.10
49.60
1,263.30

หมายเหตุ
ได้เนื้อปลาแล่ 3.5 กก.

เมื่อใช้เนื้ อปลาโมง 12 กก. ขนาดตัวประมาณ 0.8-1.0 กก. จะได้แฮมปลาโมงรมควัน บรรจุใน
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนในสภาพสุ ญญากาศ จานวน 31 แพ็ค (แพ็คละ 2 ชิ้น) พบว่าต้นทุนที่ใช้ท้ งั หมดต่อ
การรมควัน 1 ชนิดคือ 1,263.30 บาท ได้จานวนทั้งหมด 31 แพ็ค คิดเป็ นต้นทุนเฉลี่ยต่อแพ็คประมาณ 40.75
บาท ซึ่ งราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าแรง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าเสื่ อมของอุปกรณ์ที่ใช้
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4.2 เบอร์เกอร์ปลาโมง (สาหรับทาเบอร์ เกอร์ปลาโมงเก็บรักษา 43 แพ็ค 86 ชิ้น)
วัตถุดบิ

จานวน

ราคาต่ อหน่ วย (บาท) รวมเป็ นเงิน(บาท) หมายเหตุ

ปลาโมง
หอมหัวใหญ่สบั ละเอียด
แครอท
แป้ งข้าวโพด
น้ ามันมะกอก
พริ กไทยป่ น
เกลือ
น้ าตาลทราย
ผงกระเทียมป่ น
ผงขนมปั งป่ น
ขนมปังเบอร์เกอร์
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน
ถาดโพลีสไตรี น

16.5 กก.
700กรัม
350 กรัม
140 กรัม
140 กรัม
60 กรัม.
80 กรัม
53 กรัม
11 กรัม
2 ถุง
15 ถุง
43 แพ็ค
43 ถาด
5 กก.

100.-ต่อกก.
25.-ต่อกก.
30.-ต่อกก.
42.-ต่อ 700ก.
180.-ต่อ500ก.
30.-ต่อ 100ก.
10.-ต่อ 500ก.
20.-ต่อกก.
36.-/50 ก.
35.-/ถุง
30.-/ถุง
1.6.-/แพ็ค
1.5.-/ถาด
100.-ต่อกก.

เนื้อปลาโมงอบ 1
เนื้อแฮมปลาโมงรมควัน 2
รวมทั้งสิ้น

1,650.17.50
10.50
8.40
50.40
18.1.60
1.10
7.90
70.450.68.80
64.50
500.-

จะได้เนื้อปลาขูด 3.5 กก.

2,918.70

1. เบอร์ เกอร์ ผสมชิ้นเนื้อปลาโมงอบ
ปลาโมง 16.5 กก. (ขนาดตัวประมาณ 0.8-1.0 กก.) จะได้เนื้อปลาขูดประมาณ 3.5 กก. เมื่อผสมกับ
เครื่ องเทศ และเครื่ องปรุ งอื่นๆ แล้วจะได้เบอร์เกอร์ปลาโมงทั้งสิ้ น 43 แพ็ค จานวนเบอร์ เกอร์ 86 ชิ้น โดย
แต่ละแพ็คจะใส่ ชิ้นเนื้อปลาโมงอบจานวน 2 ชิ้นต่อชิ้นเนื้ อเบอร์ เกอร์ 1 ชิ้น วางบนถาดโพลีสไตรี นจานวน 2
ชิ้น บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนในสภาพสุ ญญากาศ คิดเป็ นต้นทุนทั้งหมด 2,918.70 บาทหรื อเฉลี่ย
33.93 บาทต่อเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ซึ่ งราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าแรง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าเสื่ อมของอุปกรณ์ที่ใช้
2. เบอร์ เกอร์ ผสมชิ้นเนื้อแฮมปลาโมง
จากข้อ 4.1 ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมงรมควัน พบว่าราคาเฉลี่ยต่อแพ็คอยูท่ ี่ 40.75 บาทหรื อ
เฉลี่ยประมาณ 20.38 บาทต่อชิ้น ซึ่ ง 1 ชิ้นสามารถนามาหัน่ ใส่ ลงในเบอร์ เกอร์ ได้พอดี 2 ชิ้นต่อเบอร์ เกอร์ 1
ชิ้น จากตารางจะเห็นว่า หากไม่รวมราคาแฮมปลาโมง คิดเป็ นต้นทุนทั้งหมด 2,418.70 บาท หรื อเฉลี่ย 28.13
บาทต่อชิ้น หากรวมราคาชิ้นแฮมปลาโมงอีก 20.38 บาท ต้นทุนต่อเบอร์ เกอร์ ปลาใส่ แฮมปลาโมงจะอยูท่ ี่
48.51 บาท ซึ่ งราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าแรง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าเสื่ อมของอุปกรณ์ที่ใช้
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4.3 ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง (สาหรับทาฉู่ฉี่ปลาโมง เก็บรักษา 60 แพ็ค)
วัตถุดบิ
จานวน
ราคาต่ อหน่ วย (บาท)
ปลาโมง
17.6 กก.
100.-/กก.
พริ กแกงเผ็ด
750 กรัม
10.-/50 ก.
กะทิกล่อง
3,750 กรัม
13.-/250 ก.
น้ าตาลปี๊ บ
315 กรัม
45.-/กก
น้ าปลา
30 กรัม
35.-/725 ซซ
วัตถุปรุ งแต่งอาหารรสไก่ 60 กรัม
12.-/87 ก
พริ กชี้ฟ้าแดง
1 กา
10.ใบมะกรู ด
1 กา
10.ข้าวหอมมะลิ
4.5 กก.
131.-/5 กก.
*น้ ามันพืช
1 ขวด
37.-/ขวด
*แป้ งข้าวเจ้า
150 กรัม
13.-/ 450 ก.
รวมต้ นทุนสาหรับฉู่ฉี่ปลา
โมงนึ่งทั้งสิ้น
รวมต้ นทุนสาหรับฉู่ฉี่ปลา
โมงทอดทั้งสิ้น
* คือส่วนประกอบเพิ่มเติมในกรณี เป็ นเนื้อปลาโมงทอด

รวมเป็ นเงิน(บาท) หมายเหตุ
1,760.150.195.14.12
1.45
8.28
10.10.117.90
37.4.33
2,266.75
2,308.08

ฉู่ฉี่ปลาโมงและข้าวสุ กบรรจุในกล่องกระดาษเคลือบด้วยโพลีเอทธิ ลีนปิ ดผนึก คานวณต้นทุน
การผลิต เป็ นดังนี้
1.ราคาต้นทุนของฉู่ ฉี่ที่ใส่ เนื้ อปลานึ่ง ต้นทุนที่ใช้ท้ งั หมดคือ 2,266.75 บาท ได้จานวนทั้งหมด
60 กล่อง เฉลี่ยต่อกล่องอยูท่ ี่ 37.78 บาท ซึ่ งราคานี้ไม่รวมราคากล่องกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกโพลีเอทธิ
ลีน ค่าแรง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าเสื่ อมของอุปกรณ์ที่ใช้
2. ราคาต้นทุนของฉู่ฉี่ที่ใส่ เนื้อปลาทอด ต้นทุนที่ใช้ท้ งั หมดคือ 2,308.08 บาท ได้จานวน
ทั้งหมด 60 กล่อง เฉลี่ยต่อกล่องอยูท่ ี่ 38.47 บาท ซึ่ งราคานี้ไม่รวมราคากล่องกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก
โพลีเอทธิลีน ค่าแรง ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าเสื่ อมของอุปกรณ์ที่ใช้
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5. ผลทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
คณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกผลิตภัณฑ์เบอร์ เกอร์ปลาโมงที่มีชิ้นเนื้อปลาโมงรมควันด้วยชานอ้อยใส่ ลง
ไปในเนื้อเบอร์ เกอร์ในการทดสอบ เพราะผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กฝน พบว่าผู้
ชิมชอบแบบที่ใส่ ชิ้นเนื้ อปลาอบมากกว่าใส่ ชิ้นเนื้อปลารมควันด้วยชานอ้อย ซึ่งอาจเนื่องมาจากโดยปกติคน
ไทยไม่นิยมรับประทานอาหารที่มีกลิ่นควัน อีกทั้งในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์ปลารมควันจาหน่าย
มากนัก จึงต้องการทดสอบดูวา่ หากนาชิ้นเนื้อปลาโมงรมควันใส่ ลงไปในเบอร์ เกอร์ ปลา ผูท้ ดสอบโดยทัว่ ไป
จะยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์หรื อไม่ โดยมีผทู้ ดสอบ 2 ชุดคือในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก โรงเรี ยนวัด
ประยุรวงศาวาส จานวน 111 คน เป็ นเพศชาย 46.85% และหญิง 53.15% มีอายุอยูร่ ะหว่าง 8-13 ปี และระดับ
มหาวิทยาลัย จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 106 คน เป็ นหญิง 67.92% และเป็ นชาย
32.08% มีอายุอยูร่ ะหว่าง 18-23 ปี ผลของการทดสอบเป็ นดังนี้
 ผูต
้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน 77% เคยรับประทานเบอร์ เกอร์ และ 23% ไม่เคย
รับประทาน ในขณะที่นิสิต 62% เคยรับประทาน อีก 38% ไม่เคยรับประทาน
นักเรีย น

นิสิ ต

ไม่เคย
23%

ไม่เคย
38%
เคย
62%

เคย
77%


ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน 92% บอกว่าอร่ อย ส่ วนนิสิตตอบว่าอร่ อย 80%
นักเรี ย น
ไม่อร่ อย อื่ นๆ
3% 5%

นิสิ ต

อร่ อย
92%

ไม่อร่ อย
1%

อื่นๆ (เค็มไป)
19%

อร่ อย
80%
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ในด้านเนื้อสัมผัสผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักเรี ยน ตอบว่าเนื้อสัมผัสนุ่มกาลังดี 86% นิ่ม

ไป 4% และแข็งไป 10% ในขณะที่นิสิต 69% ตอบว่านุ่มกาลังดี แข็งไป 17% และนิ่มไป 8%
นิสิ ต

นักเรีย น
แข็งไป
10%

นิ่มไป
4%

นุ่มกาลั งดี
86%


อื่นๆ แข็งไป
6% 17%

นิ่มไป
8%

นุ่มกาลั งดี
69%

สาหรับกลิ่นของผลิตภัณฑ์ นักเรี ยน 8% ที่ยงั คงได้กลิ่นคาวอยู่ ส่ วนนิสิตระบุวา่ มีกลิ่นคาว

สู งถึง 24% อย่างไรก็ตาม 56% และ 45% ของนักเรี ยนและนิสิต ระบุวา่ เบอร์ เกอร์ ปลามีกลิ่นหอมกาลังดี
ในขณะที่มีนกั เรี ยนและนิสิตระบุวา่ เหม็นกลิ่นควันอยูร่ ะหว่าง 5-7% อย่างไรก็ตามเมื่อรับประทานคู่กบั ขนม
ปั งพบว่าทั้งนักเรี ยนและนิสิตต่างบอกว่าอร่ อย สู งกว่า 98% ดังนั้นการยอมรับรวมต่อเบอร์ เกอร์ ปลาที่มีเนื้อ
ปลารมควันด้วยชานอ้อยคู่กบั ขนมปั ง ของนักเรี ยนและนิสิต จึงสู งกว่า 92 %
รับประทานเนื้ อเบอร์ เกอร์ ปลาอย่างเดียว
นักเรี ย น

นิสิต

มี กลิ่นคาวปลา
8%

กลิ่น
แรงไป

มี กลิ่นหอม

31%

ของเบอร์เกอร์
กลิ่นควันแรง

56%

ไป

มีกลิ่นคาวปลา

อื่นๆ
3%

เครื่ องเทศ

24%

มีกลิ่นหอมของ
เบอร์เกอร์ปลา

กลิ่นเครื่ องเทศ

45%

กลิ่นควันแรงไป
7%

5%

แรงไป
21%

รับประทานคู่กบั ขนมปั ง
นักเรี ย น

นิสิ ต

ไม่อร่ อย
1%
อร่ อย
99%

ไม่อร่ อย
2%
อร่ อย
98%
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ผลสรุ ปการยอมรับรวมเกี่ยวกับความชอบในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลา
นักเรี ย น

นิสิ ต

ไม่ชอบ
3%

ไม่ชอบ
8%
ชอบ
97%



ชอบ
92%

เมื่อสอบถามว่าเบอร์ เกอร์ ที่ให้รับประทานควรมีราคาเท่าไหร่ พบว่า 63-71% ทั้งในกลุ่ม

นักเรี ยนและนิสิต เห็นว่าควรมีราคาอยูใ่ นช่วง 30-40 บาท และ 8-18% เห็นว่าควรมีราคาอยูร่ ะหว่าง 41-50
บาท ในขณะที่ราคาต้นทุนต่อ 1 ชิ้นอยูท่ ี่ 39.76 บาท อย่างไรก็ตามหากทาการผลิตเพื่อจาหน่าย ราคาต้นทุน
น่าจะต่ากว่านี้
นักเรีย น
ราคา
51-60 บาท
1%
ราคา
41-50 บาท
8%

อื่นๆ
28%

นิสิ ต

ราคา
30-40 บาท
63%

ราคา
อื่นๆ
51-60 บาท
8%
ราคา
3%
41-50 บาท
18%

ราคา
30-40 บาท
71%

สรุ ปผลการทดลอง
1. ได้ผลิตภัณฑ์พร้อมบริ โภคจากปลาโมง 2 ประเภทคือ ประเภทแช่ เย็น ได้ แก่ แฮมปลาโมงรมควัน
ประเภทแช่ เยือกแข็ง ได้ แก่ เบอร์ เกอร์ปลาโมง และข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง ซึ่งผูท้ ดสอบให้การยอมรับ
2. ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งทั้ง 2 ชนิดเก็บได้นานมากกว่า 6 เดือนในขณะที่ผลิตภัณฑ์แช่เย็นเก็บได้นาน
ประมาณ 4 เดือน
3. ต้นทุนการผลิต
3.1. ผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมงรมควันแช่เย็นบรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนในสภาพสุ ญญากาศ
บรรจุแพ็คละ 2 ชิ้น ต้นทุนเฉลี่ย 40.75 บาทต่อแพ็ค
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3.2. ผลิตภัณฑ์เบอร์ เกอร์ ปลาโมงผสมชิ้นเนื้อปลาอบแช่แข็งบรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิ ลีนบรรจุ
แพ็คละ 2 ชิ้น ต้นทุนเฉลี่ย 33.93 บาทต่อแพ็ค ส่ วนเบอร์ เกอร์ ปลาโมงผสมชิ้นเนื้ อปลารมควัน
ต้นทุนเฉลี่ย 48.51 บาทต่อแพ็ค
3.3. ผลิตภัณฑ์ขา้ วพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงนึ่งแช่แข็งบรรจุในกล่องกระดาษเคลือบด้วยโพลีเอทธิ ลีนปิ ดผนึก
ต้นทุนเฉลี่ย 37.78 บาทต่อกล่อง ส่ วนข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงทอด ต้นทุนเฉลี่ย 38.47 บาทต่อแพ็ค
4. ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคต่อเบอร์ เกอร์ ปลาชนิดปลารมควันด้วยชานอ้อยพบว่า
ผูท้ ดสอบยังให้ความคิดเห็นหลากหลายในเรื่ องรสชาติและการยอมรับอาจเนื่องจาก
พื้นฐานการ
รับประทานอาหารต่างกัน ทาให้ความชอบต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ทั้งในระดับนักเรี ยนและนิสิต
ต่างให้การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสู งกว่า 92%
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ตารางที่ 1 ผลเคมีก่อนเก็บรักษา (ตารางแนวนอน)
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ตารางที่ 2. ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์จากปลาโมง
ผลิตภัณฑ์

คะแนน
ลักษณะปรากฎ

สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

การยอมรับรวม

รมด้วยชานอ้อย

7.95a + 0.16

7.80 a + 0.35

7.85 a + 0.34

7.95 a + 0.16

7.85 a + 0.34

7.90 a + 0.21

รมด้วยไม้บีช
2. เบอร์เกอร์ปลาโมง

7.90 a + 0.32

7.40 a + 0.52

7.20 b + 0.35

7.80 a + 0.35

7.70 a + 0.42

7.50b + 0.41

ปลารมควัน

8.00 a + 0.00

8.00 a + 0.00

7.70 a +0.48

7.80 a + 0.42

7.90 a + 0.32

7.80 a + 0.35

ปลาอบ
3. ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลา
โมง
เนื้อปลาโมงนึ่ง

8.00 a + 0.00

8.00 a + 0.00

7.70 a +0.35

7.95 a + 0.16

7.80 a + 0.35

7.90 a + 0.21

- ข้าว

8.15 a + 0.24

-1/

8.05 a + 0.16

-1/

8.05 a + 0.28

-1/

8.05 a + 0.50

-1/

8.15 a + 0.41

8.10 a + 0.32

8.15 a + 0.34

7.55 b + 0.60

-1/

7.95 a + 0.37

-1/

8.10 a + 0.21
7.65 b + 0.58

-1/
8.10 a + 0.21
8.10 a + 0.21 8.00 a + 0.41 8.05 a + 0.16
- ฉู่ฉี่ปลาโมงทอด
1/
ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์
ผลวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย + ความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผูท้ ดสอบจานวน 8 คน
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

8.00 a + 0.24

1. แฮมปลาโมงรมควัน

- ฉู่ฉี่ปลาโมงนึ่ง
เนื้อปลาโมงทอด
- ข้าว

-1/

ตารางที่ 3. ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์จากปลาโมง
ผลิตภัณฑ์

TVC (cfu/g)

1. แฮมปลาโมงรมควัน
รมด้วยชานอ้อย
1.0x101
รมด้วยไม้บีช
2.8x102
2. เบอร์เกอร์ปลาโมง
ปลารมควัน
1.6 x 105
ปลาอบ
9.9 x 104
3. ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
เนื้อปลาโมงนึ่ง
8.0x101
เนื้อปลาโมงทอด
1.1x102
ND = not detected (ตรวจไม่พบ)
1/
ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์

coliform
(MPN/g)

E. coli
(MPN/g)

Salmonella spp. S. aureus
L.
(25g/sample) (MPN/g) monocytogenes

<3
<3

<3
<3

ND
ND

<3
<3

-1/
-1/

240
53

<3
<3

ND
ND

<3
<3

ND
ND

<3
<3

<3
<3

ND
ND

<3
<3

ND
ND
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ตารางที่ 4. ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของแฮมปลาโมงรมควันระหว่างการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์
แฮมปลาโมง
รมควันด้วย
ชานอ้อย

แฮมปลาโมง
รมควันด้วยไม้
บีช

สัปดาห์
ที่
ลักษณะปรากฏ

0
4
8
12
16
0
4
8
12
16

a

คะแนน
สี

กลิ่น

รสชาติ

a

a

a

เนื้อสัมผัส
a

การยอมรับรวม

8.00 + 0.00

7.86 +0.32

7.85 +0.34

7.95 +0.16

7.85 +0.34

7.94 a +0.18

7.95 a +0.16

7.80 a +0.35

7.75 a +0.38

7.75 a +0.27

7.81 a +0.37

7.90 a +0.21

7.75 a +0.42

7.75 a +0.38

7.64 a +0.45

7.59 a +0.66

7.64 a +0.50

7.73 a +0.41

7.64 a +0.45

7.30 a +0.63

7.40 a +0.52

7.30 a +0.42

7.40 a +0.46

7.40 a +0.39

5.95b+1.38

5.45 b +1.21

5.20 b +1.48

4.88 b +1.64

5.17 b +1.90

4.95 b +1.79

7.90 a +0.32

7.45 a +0.44

7.20 a +0.35

7.80 a +0.35

7.70 a +0.42

7.50 a +0.41

7.88 a +0.35

7.40 a +0.52

7.13 a +0.44

7.38 a +0.52

7.63 a +0.44

7.44 a +0.42

7.65 a +0.47

7.38 a +0.52

7.10 a +0.91

7.20 a +0.92

7.40 a +0.70

7.30 a +0.71

7.18 a +0.72

7.05 a +0.52

7.00 a +0.63

7.09 a +0.70

7.14 a +0.74

7.14 a +0.55

5.80 b +1.32

5.35 b +0.82

5.00 b +1.18

4.94 b +1.47

4.78 b +1.79

4.70 b +1.55

ผลวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย + ความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผูท้ ดสอบจานวน 8 คน
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 5. ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของเบอร์เกอร์ปลาโมงระหว่างการเก็บรักษา
เบอร์เกอร์
ปลาโมง
-แบบใส่ชิ้น
เนื้อปลา
รมควัน

-แบบใส่ชิ้น
เนื้อปลาอบ

คะแนน

เดือน
ที่

ลักษณะปรากฏ

สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

การยอมรับรวม

0

8.00 a ±0.00

8.00 a ±0.00

7.70 a ±0.48

7.80 a ±0.42

7.90 a ±0.32

7.85 a ±0.41

1

7.90 a ±0.32

7.90 a ±0.32

7.60 a ±0.39

7.70 a ±0.42

7.80 a ±0.42

7.80 a ±0.35

2

7.90 a ±0.21

7.85 a ±0.34

7.55 ab±0.44

7.70 a ±0.26

7.80 a ±0.48

7.75 ab±0.35

3

7.90 a ±0.21

7.80 a ±0.35

7.50 ab±0.53

7.60 ab±0.39

7.70 a ±0.42

7.70 ab±0.26

4

7.90 a ±0.32

7.80 a ±0.26

7.35 ab±0.41

7.50 ab±0.53

7.65 a ±0.41

7.65 ab±0.34

5

7.40b ±0.46

7.40 b ±0.46

7.25 ab±0.59

7.35 ab±0.63

7.50 ab±0.47

7.40 bc±0.39

6

7.35 b ±0.47

7.10 b ±0.57

7.10 b ±0.57

7.15 b ±0.58

7.10 b ±0.57

7.20 c ±0.42

0

8.00 a ±0.00

8.00 a ±0.00

7.90 a ±0.21

7.95 a ±0.16

7.95 a ±0.37

8.00 a ±0.24

1

8.00 a ±0.21

7.90 a ±0.32

7.75 ab±0.35

7.95 a ±0.16

7.80 a ±0.35

8.00 a ±0.24

2

7.95 a ±0.16

7.90 a ±0.21

7.70 abc±0.35

7.90 a ±0.32

7.75 a ±0.35

7.90 a ±0.21

3

7.90 a ±0.21

7.90 a ±0.32

7.60 abc±0.39

7.75 ab±0.42

7.55 ab±0.60

7.80 ab±0.35

4

7.90 a ±0.32

7.80 ab±0.35

7.55 abc±0.37

7.60 ab±0.39

7.55 ab±0.37

7.55 b ±0.44

5

7.60 b ±0.46

7.50 bc±0.47

7.45bc ±0.68

7.55 b ±0.50

7.55 ab±0.44

7.55 b ±0.44

6

7.50 b ±0.53

7.35 c ±0.67

7.30 c ±0.42

7.50 b ±0.41

7.25 b ±0.63

7.50 b ±0.47

ผลวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย + ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผูท้ ดสอบจานวน 8 คน
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ตารางที่ 6. ผลชิมฉู่ฉี่ระหว่างเก็บรักษา (ตารางแนวนอน)
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ตารางที่ 7. ปริ มาณความชื้น ค่าวอเตอร์ แอคติวิต้ ี (Aw) และค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ของแฮมปลาโมง
รมควันระหว่างการเก็บรักษา
ตัวอย่ าง
แฮมปลาโมง
รมควันด้วยชานอ้อย

แฮมปลาโมง
รมควันด้วยไม้บีช

สัปดาห์ ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ความชื้น (%)
67.65
67.57
70.21
67.39
68.17
67.40
67.71
68.89
68.05
66.05
65.55
66.06
67.00
63.37
66.28
62.71
66.17
68.23
68.77
69.78
67.83
66.66
66.22
64.71
66.25
68.89
66.44
67.55
65.03
65.84
66.61
62.58
65.14
67.21

Aw
1.00
0.97
0.97
0.99
0.99
1.00
0.98
0.99
1.00
0.97
0.99
1.00
0.97
0.98
0.97
0.98
0.98
0.99
0.97
0.96
0.99
1.00
1.00
0.98
1.00
1.00
0.98
0.98
0.99
0.97
0.99
0.98
0.98
0.97

pH
6.3
6.3
6.3
6.2
6.2
6.1
6.2
6.2
6.2
6.2
6.3
6.2
6.5
6.1
6.0
5.8
6.3
6.0
5.8
6.0
6.0
5.7
5.8
5.9
5.7
6.0
5.8
6.0
6.1
6.1
5.7
5.6
5.9
6.0
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ตารางที่ 8. ปริ มาณความชื้น ค่าวอเตอร์ แอคติวิต้ ี (Aw) และค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ของเบอร์ เกอร์ปลาโมง
ระหว่างการเก็บรักษา
ตัวอย่ าง

เดือนที่

ความชื้น (%)

Aw

pH

แฮมเบอร์ เกอร์ปลาโมง
ใส่ ชิ้นเนื้อปลารมควัน

0
1
2
3
4
5
6

69.35
69.87
69.29
69.30
69.43
70.30
70.56

0.97
0.97
0.97
0.98
1.00
0.99
1.00

6.5
6.6
6.5
6.6
6.7
6.6
6.6

แฮมเบอร์ เกอร์ปลาโมง
ใส่ ชิ้นเนื้อปลาอบ

0
1
2
3
4
5
6

68.54
68.57
68.30
68.16
67.17
68.33
68.42

0.96
0.98
0.98
0.97
0.99
0.97
1.00

6.6
6.6
6.5
6.7
6.6
6.7
6.7
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ตารางที่ 9. ปริ มาณความชื้น ค่าวอเตอร์ แอคติวิต้ ี (Aw) และค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ของข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลา
โมงระหว่างการเก็บรักษา
ความชื้น (%)

Aw

pH

เดือน
ที่

ฉู่ ฉี่ปลาโมง

ข้ าว

ฉู่ ฉี่ปลาโมง

ข้ าว

ฉู่ ฉี่ปลาโมง

ข้ าว

ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
แบบใส่ เนื้อปลาโมงนึ่ง

0
1
2
3
4
5
6

75.18
73.61
74.50
67.19
74.21
75.11
74.31

60.21
61.30
63.37
60.98
60.47
61.42
61.38

0.99
0.98
0.98
0.98
0.99
1.00
1.00

1.00
0.99
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00

6.7
6.7
6.6
6.6
6.6
6.6
6.8

6.9.
6.8
6.8
6.9
7.1
7.1
7.2

ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
แบบใส่ เนื้อปลาโมงทอด

0
1
2
3
4
5
6

74.70
66.38
67.74
74.19
67.00
66.61
66.84

60.34
60.92
64.24
60.71
61.41
60.40
61.71

0.99
0.98
0.98
0.95
0.98
1.00
1.00

1.00
0.99
0.99
0.98
1.00
1.00
1.00

6.6
6.5
6.5
6.5
6.5
6.6
6.5

7.1
7.2
7.1
7.3
7.4
6.4
7.2

ตัวอย่ าง
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ตารางที่ 10-11 ผลจุล
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1. แบบทดสอบการตรวจวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส
1.1 แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแฮมปลาโมงรมควัน
ชื่อผูท้ ดสอบ.............................................................
วันที่ทดสอบ.........................................................
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้

code

ลักษณะปรากฏ

สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

การยอมรับรวม

ข้อเสนอแนะ

ลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รส
เนื้อสัมผัส
การยอมรับรวม

ระดับเกณฑ์การตัดสิ นใจ
9 คะแนน หมายถึง ดีที่สุด
8คะแนน หมายถึง ดีมาก
7 คะแนน หมายถึง ดี
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี
5 คะแนน หมายถึง พอใช้

เกณฑ์กาหนด
มีลกั ษณะปรากฏตามคุณลักษณะของปลารมควัน มีสี
ของควันสม่าเสมอ เนื้อปลาไม่แตก
สี เหลืองทองหรื อสี เหลืองออกน้ าตาล
หอมกลิ่นควัน ไม่มากและไม่นอ้ ยจนเกินไป
รสอร่ อย เค็มหวานพอดี
นุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ไม่ยยุ่
ยอมรับภาพรวมของผลิตภัณฑ์

4 คะแนน หมายถึง ยังยอมรับ
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ
2 คะแนน หมายถึง แย่มาก
1 คะแนน หมายถึง แย่มากที่สุด
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1.2 แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสเบอร์เกอร์ปลา
ชื่อผูท้ ดสอบ.............................................................
วันที่ทดสอบ.........................................................
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้
ลักษณะปรากฏ
code

สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

การยอมรับรวม

ข้อเสนอแนะ

ลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รส
เนื้อสัมผัส
การยอมรับรวม

ระดับเกณฑ์การตัดสิ นใจ
9 คะแนน หมายถึง ดีที่สุด
8คะแนน หมายถึง ดีมาก
7 คะแนน หมายถึง ดี
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี
5 คะแนน หมายถึง พอใช้

เกณฑ์กาหนด
มีลกั ษณะปรากฏตามคุณลักษณะของแฮมเบอร์เกอร์
สี เหลืองทองหรื อสี เหลืองออกน้ าตาล
มีกลิ่นหอม จากส่วนประกอบที่ใช้ ที่สดและใหม่ ไม่มี
กลิ่นหื น เปรี้ ยว เหม็น หรื อกลิ่นคาวปลา
รสอร่ อย กลมกล่อม
ไม่แข็งกระด้าง ไม่ยยุ่
ยอมรับภาพรวมของผลิตภัณฑ์

4 คะแนน หมายถึง ยังยอมรับ
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ
2 คะแนน หมายถึง แย่มาก
1 คะแนน หมายถึง แย่มากที่สุด

46
1.3 แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
ชื่อผูท้ ดสอบ.............................................................
วันที่ทดสอบ.........................................................
โปรดให้คะแนนตามคุณภาพดังนี้
code

ลักษณะปรากฏ
ฉู่ฉี่เนื้อปลา ข้าว

กลิ่น
ฉู่ฉี่เนื้อปลา

รสชาติ
ข้าว

เนื้อสัมผัส
ฉู่ฉี่เนื้อปลา ข้าว

การยอมรับรวม

ข้อเสนอแนะ

ลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ
ลักษณะปรากฏ

กลิ่น
รส
เนื้อสัมผัส
การยอมรับรวม
ระดับเกณฑ์การตัดสิ นใจ
9 คะแนน หมายถึง ดีที่สุด
8คะแนน หมายถึง ดีมาก
7 คะแนน หมายถึง ดี
6 คะแนน หมายถึง เกือบดี
5 คะแนน หมายถึง พอใช้

เกณฑ์กาหนด
ฉู่ฉี่เนื้อปลา ไม่แตกมันจนเกินไป เนื้อปลาและน้ าแกงมีปริ มาณ
เหมาะสมไม่มากหรื อน้อยเกินไป
ข้าว
เป็ นเมล็ดสวย ไม่แตกหัก
ฉู่ฉี่เนื้อปลา มีกลิ่นหอมของพริ กแกง ไม่มีกลิ่นคาวปลา ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ ยว
ข้าว มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของข้าว ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ ยว
รสอร่ อย
ปลา นุ่ม ไม่เละ
ข้าว นุ่ม ไม่เละ ไม่แข็งกระด้าง
ยอมรับในภาพรวมของทุกลักษณะ

4 คะแนน หมายถึง ยังยอมรับ
3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ
2 คะแนน หมายถึง แย่มาก
1 คะแนน หมายถึง แย่มากที่สุด
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ภาคผนวกที่ 2. แบบสอบถามการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อเบอร์ เกอร์ ปลาโมง
วันที่.........................................
รายละเอียดผู้กรอกแบบสอบถาม
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ.........................ปี
อาชีพ..............................................
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่ อง ที่ท่านชอบมากทีส่ ุ ด
1. เคยรับประทานเบอร์ เกอร์ ปลาหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
2. รสชาติของผลิตภัณฑ์
อร่ อย
ไม่อร่ อย
อื่นๆระบุ..............................
3. เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
แข็งไป
นิ่มไป
นุ่มกาลังดี
อื่นๆระบุ..............................
4. กลิ่นของผลิตภัณฑ์
มีกลิ่นคาวปลา
กลิ่นเครื่ องเทศแรงไป(เช่น พริ กไทย กระเทียม )
กลิ่นควันแรงไป
มีกลิ่นหอมของเบอร์ เกอร์ ปลา
อื่นๆระบุ.......................................
5. เมื่อรับประทานคู่กบั ขนมปั ง
อร่ อย
ไม่อร่ อย
6. คุณชอบเบอร์ เกอร์ ปลาที่ให้ชิมหรื อไม่
ชอบ
ไม่ชอบ เพราะ.....................................
7. เบอร์ เกอร์ ปลาที่ท่านชิมควรมีราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ ที่ท่านคิดว่าคุม้ ค่าคุม้ ราคาที่จะซื้ อรับประทาน
30-40 บาท
41-50 บาท
51-60 บาท
อื่นๆระบุ.......................
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ตารางที่ 1. องค์ประกอบทางเคมีของปลาโมงสดและผลิตภัณฑ์จากปลาโมง
องค์ประกอบทางเคมี
ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ
1. ปลาโมงสด
2. แฮมปลาโมงรมควัน
รมด้วยชานอ้อย
รมด้วยไม้บีช
3. เบอร์เกอร์ปลาโมง
ปลารมควัน
ปลาอบ
4. ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
เนื้อปลาโมงนึ่ง
เนื้อปลาโมงทอด

โปรตีน (%)

ไขมัน (%)

เถ้า (%)

ความชื้น (%)

เกลือ (%)

pH

2/

6.9 + 0.03

-

กรดลิโนเลอิก

กรดลิโนเลนิก

(มก./100 ก. ตัวอย่าง) (มก./100 ก. ตัวอย่าง)
8001/
701/

18.68 + 0.04

4.11 + 0.03

1.08 + 0.03 80.73 + 0.52

22.28 + 0.25
21.43 + 0.09

6.39 + 0.05
6.91 + 0.05

2.25 + 0.01 67.65 + 0.33 1.75 + 0.00 6.3 + 0.02
2.18 + 0.01 68.23 + 0.10 1.80 + 0.08 6.0 + 0.01

7001/
5801/

601/
601/

15.80 + 0.21
16.35 + 0.38

1.92 + 0.01
4.28 + 0.10

2.25 + 0.01 69.35 + 0.08 1.60 + 0.00 6.5 + 0.02
2.11 + 0.09 68.54 + 0.40 1.36 + 0.08 6.6 + 0.10

77
68

4
3.3

13.06 + 0.37
12.01 + 0.28

6.51 + 0.16
7.03 + 0.07

1.90 + 0.03 75.18 + 0.06 1.31 + 0.00 6.7 + 0.00
1.85 + 0.01 74.70 + 0.11 1.31 + 0.00 6.6 + 0.02

-2/
-2/

-2/
-2/

1/

ตรวจวิเคราะห์โดย สถาบันอาหาร 2008 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ

2/

ไม่ได้วเิ คราะห์
ผลวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย + ความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ า

36
ตารางที่ 6. ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมงแบบใส่ ชิ้นเนื้ อปลานึ่ง และแบบใส่ ชิ้นเนื้อปลาทอด ระหว่างการเก็บรักษา
ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
-แบบใส่ชิ้นเนื้อปลานึ่ง

-แบบใส่ชิ้นเนื้อปลาทอด

เดือน
ที่

คะแนน
ลักษณะปรากฏ
ฉู่ฉี่เนื้อปลา
ข้าว

กลิ่น
ฉู่ฉี่เนื้อปลา

ข้าว

0

8.16 a ±0.35

8.11 a ±0.22

8.22 a ±0.36

8.05 a ±0.17

8.17 a ±0.25

8.11 a ±0.22

8.06 a ±0.30

8.22 a ±0.26

1

8.10 a ±0.32

8.00 a ±0.00

8.00 ab ±0.47

8.00 a ±0.00

7.59 b ±0.49

7.75a b±0.35

7.90 a b ±0.32

7.80 ab ±0.35

2

7.95 ab ±0.15

7.80 ab ±0.26

7.68bc ±0.40

7.86 ab ±0.32

7.45 b ±0.37

7.59 bc ±0.38 7.70 a bc ±0.35

7.59bc ±0.38

3

7.65bc ±0.58

7.77 ab ±0.41

7.65 bc ±0.34

7.70 abc ±0.35

7.40 bc ±0.39

7.50 bcd ±0.41 7.55 bcd ±0.47

7.50 bc ±0.33

4

7.55 bc ±0.37

7.50 bc ±0.47

7.60 bcd ±0.57

7.55bcd ±0.50

7.30 bc ±0.79

7.25cd ±0.63

7.35cd ±0.47

7.30 c ±0.71

5

7.39c ±0.70

7.44 bc ±0.58

7.28c d ±0.67

7.45cd ±0.52

7.22 bc ±0.71

7.22 cd ±0.62

7.27d ±0.52

7.14 c ±0.55

6

7.36 c ±0.55

7.36 c ±0.45

7.18 d ±0.46

7.28d ±0.57

6.82 c ±0.87

7.09d ±0.66

7.22d ±0.51

7.22 c ±0.71

0

8.11 a ±0.22

7.91 a ±0.30

8.11 a ±0.24

7.95 a ±0.15

8.00 a ±0.43

8.06 a ±0.17

7.80 a ±0.42

8.00 a ±0.25

1

8.10 a ±0.32

7.90 a ±0.32

7.90 ab ±0.57

7.94 a ±0.39

7.95 a ±0.76

7.90 a ±0.57

7.68ab ±0.46

7.95 a ±0.60

2

8.00 a ±0.00

7.75 ab ±0.35

7.86 ab ±0.32

7.90 a ±0.32

7.82 a ±0.34

7.77 a ±0.41

7.61 ab ±0.60

7.86 a ±0.32

3

7.75 ab ±0.35

7.56 ab ±0.50

7.65bc ±0.41

7.65 ab ±0.41

7.60 ab ±0.39

7.70 ab ±0.42

7.60 ab ±0.46

7.70 ab ±0.42

4

7.59 ab ±0.49

7.50 ab ±0.61

7.55 bc ±0.50

7.62 ab ±0.52

7.50 ab ±0.53

7.30 b ±0.63

7.38 ab ±0.52

7.54 ab ±0.52

5

7.56 b ±0.50

7.50 ab ±0.47

7.50 bc ±0.50

7.60 ab ±0.52

7.25b ±0.53

7.25 b ±0.60

7.30b ±0.42

7.40 b ±0.46

6

7.45 b ±0.50

7.36b ±0.45

7.37c ±0.52

7.45 b ±0.52

7.23b ±0.56

7.23 b ±0.61

7.27 b ±0.52

7.37 b ±0.52

ผลวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย + ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผูท้ ดสอบจานวน 8 คน
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรกากับต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

รสชาติ

เนื้อสัมผัส
ฉู่ฉี่เนื้อปลา
ข้าว

การยอมรับรวม
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ตารางที่ 10. ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์แฮมปลาโมงรมควันระหว่างเก็บรักษา
ตัวอย่าง
แฮมปลาโมงรมควัน
รมด้วยชานอ้อย

แฮมปลาโมงรมควัน
รมด้วยไม้บีช

สัปดาห์ที่
1
5
7
9
16
1
5
7
9
16

TVC
(cfu/g)
1.0x101
1.3x102
5.6x103
4.5x104
2.0x106
2.8x102
2.0x102
2.0x102
1.9x102
1.0x101

Coliform
(MPN/g)
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

E. coli
(MPN/g)
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

Salmonella spp.
(25g/sample)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

V. cholerae
( 25g/sample)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

S. aureus
(MPN/g)
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

ตารางที่ 11. ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่แข็งระหว่างเก็บรักษา
ตัวอย่าง
เบอร์เกอร์ปลาโมง
ผสมปลาโมงรมควัน
เบอร์เกอร์ปลาโมง
ผสมปลาอบ
ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
แบบใส่เนื้อปลาโมงนึ่ง
ข้าวพร้อมฉู่ฉี่ปลาโมง
แบบใส่เนื้อปลาโมงทอด

เดือน
ที่
0
12
24
0
12
24
0
3
6
0
3
6

TVC
(cfu/g)
1.6 x 105
1.7 x 104
6.8 x 104
9.9 x 104
1.9 x 105
4.0 x 106
8.0x101
6.5x102
4.0x103
1.1x102
9.0x101
1.0x101

Coliform
(MPN/g)
240
240
460
53
43
240
<3
<3
<3
<3
<3
<3

E. coli
(MPN/g)
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

Salmonella spp.
(25g/sample)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

V. cholerae (
25g/sample)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

S. aureus
(MPN/g)
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

L. monocytogenes
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

