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บทคัดย่อ 
 

พฒันาผลิตภณัฑป์ลาโมงเป็นอาหารพร้อมบริโภค 2 ประเภทคือ ประเภทแช่เยน็ ไดแ้ก่ แฮม
ปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ยและไมบี้ช แลว้บรรจุในถุงพลาสติก (ไนล่อนโพลีเอธิลีน) ในสภาพสุญญากาศ 
และประเภทแช่เยือกแขง็ไดแ้ก่ เบอร์เกอร์ปลาโมงแบบใส่ช้ินเน้ือปลาอบและใส่ช้ินเน้ือปลารมควนั บรรจุ
โดยวางบนถาดโพลีสไตรีนใส่ในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงแบบใส่ช้ินเน้ือปลาน่ึง และ
เน้ือปลาทอด บรรจุในกล่องกระดาษท่ีเคลือบดา้นในดว้ยพลาสติกโพลีเอทธิลีน เน้ือปลาโมงสดท่ีใชเ้ป็น
วตัถุดิบมีปริมาณไขมนัค่อนขา้งสูงคือ 4.11% มีปริมาณโปรตีน 18.68% ความช้ืน 80.73% และเถา้ 1.08% 
โดยมีปริมาณกรดไขมนัอิสระท่ีส าคญัไดแ้ก่ กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก 800 มก./100 ก. และ 70 มก./
100 ก. ตามล าดบั ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑท์ั้งสองประเภทพบวา่ผูท้ดสอบยอมรับ
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดโดยใหค้ะแนนในระดบัดี ส่วนผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของแฮมปลาโมง
รมควนั เบอร์เกอร์ปลาโมงและฉู่ฉ่ีปลาโมง ปรากฏวา่มีปริมาณโปรตีนอยูใ่นช่วง 21.43-22.28%, 15.80-
16.35%, 12.01-13.06% ไขมนั 6.39-6.91%, 1.92-4.28%, 6.51-7.03% เถา้ 2.18-2.25%, 2.11-2.25%, 1.85-
1.90% ความช้ืน 67.65-68.23%, 68.54-69.35%, 74.70-75.18% และเกลือ 1.75-1.80%, 1.36-1.60%, 1.31% 
ตามล าดบั และตรวจไม่พบเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค แฮมปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ยและไม้
บีช สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4oC ไดน้าน 15 สัปดาห์ ผูท้ดสอบเร่ิมไม่ยอมรับดา้นรสชาติและเน้ือสัมผสั
ในสัปดาห์ท่ี 16 เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์รสเปร้ียวและเน้ือยุย่ ส าหรับเบอร์เกอร์ปลาโมงและขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลา
โมงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -18oC ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับและใหค้ะแนนในระดบัดีตลอดการเก็บรักษานาน 6 
เดือน โดยคุณภาพทางเคมีและจุลชีววทิยาไม่แตกต่างจากผลิตภณัฑเ์ร่ิมตน้ 
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                  ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 
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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 6.39-
6.91%, 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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ค าน า 
 

ปลาโมงหรือปลาเผาะ (Pangasius bocourti) เป็นปลาท่ีพบมากในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น ้าโขง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเรียกปลาชนิดน้ีวา่ปลาเผาะ ส่วนในภาคกลาง
และภาคเหนือจะเรียกวา่ปลาโมง ปลาเผาะหรือปลาโมงเป็นปลาท่ีนิยมบริโภคทัว่ไปในทอ้งถ่ินแถบภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลิตภณัฑป์ลาโมงส่วนใหญ่ส่งออกในรูปปลาแล่เป็นช้ิน (fillet) เน่ืองจากลกัษณะเป็น
ปลาเน้ือขาว มีกา้งนอ้ยและไขมนัต ่า นอกจากน้ีจากการศึกษาของภทัราภรณ์ (2549) พบวา่ เน้ือปลาโมง
โดยเฉพาะบริเวณเน้ือหนา้ทอ้ง มีปริมาณกรดไขมนัโอเมกา้ 3 ใกลเ้คียงกบัปลาทะเล กรดไขมนัโอเมกา้ 3 
เป็นกลุ่มกรดไขมนัชนิดท่ีไม่อ่ิมตวัสูง เป็นหน่ึงในกรดไขมนัจ าเป็น (Essential fatty acid) ท่ีร่างกายมนุษย์
ขาดไม่ได ้ มี 2 ชนิดท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิก มีบทบาทส าคญัต่อโครงสร้าง
และการท างานของสมอง ตบั และระบบประสาท และยงัช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอรอล
ของร่างกาย ผลิตภณัฑป์ลาโมงท่ีชาวยโุรป และอเมริกา นิยมรับประทานคือ สเตก็ปลา ท าใหเ้น้ือปลาโมง
ไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็วในตลาด เพราะเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกและเขา้มาทดแทนเน้ือไก่ท่ีก าลงัมี
ปัญหาไขห้วดันกระบาด ในปัจจุบนัมีประเทศผูส่้งออกปลาโมงเพียงไม่ก่ีรายในตลาดโลก ไดแ้ก่ เวยีดนาม 
จีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไตห้วนั ฮ่องกง และกมัพชูา โดยผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดคือ เวยีดนาม ในปี 
2548 เวยีดนามมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาสูงถึง 68.90% เม่ือเทียบกบัประเทศไทยมีเพียง 
16.29% ยอดการน าเขา้เน้ือปลาโมงในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าน าเขา้รวมประมาณ 27.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ท า
ใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจส าหรับประเทศผูส่้งออกรายอ่ืน ๆ ท่ีจะเขา้มาช่วงชิงตลาด ส่วนในสหภาพยโุรป ในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2548 เวยีดนามส่งออกสูงถึง 212.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 
2547 ถึงร้อยละ 58 อยา่งไรก็ตามเวยีดนามเร่ิมมีปัญหา เช่นการตรวจพบยาปฏิชีวนะตกคา้งกลุ่มมาลาไคต ์
กรีนซ่ึงเป็นยาตา้นจุลชีพ มีฤทธิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค ออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวก
และลบ เป็นสารเคมีท่ีมีพิษสูง เน่ืองจากมีคุณสมบติัก่อมะเร็งและมีผลต่อโครโมโซมของเซล และสีของเน้ือ
ปลาท่ีมีสีเหลืองเพราะสายพนัธ์ุปลาท่ีเร่ิมกลายพนัธ์ุ เป็นตน้ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเวียดนามท าใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ในตลาดสหภาพยโุรปคาดการณ์วา่ผลผลิตปลาโมงของเวยีดนามจะลดลง ถึงแมว้า่ความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัของประเทศเวยีดนามตอนน้ีคือสินคา้ราคาต ่า ซ่ึงไม่ใช่ความไดเ้ปรียบในระยะยาว เพราะระดบั
ผลตอบแทนท่ีต ่าจะท าใหไ้ม่สามารถขยายการผลิตเพิ่มข้ึนได ้ และยิง่สินคา้ราคาต ่าก็จะเกิดความเส่ียงเร่ือง
การทุ่มตลาด นอกจากน้ีสุขอนามยัในการผลิตก็เป็นส่ิงส าคญั จึงเป็นโอกาสดีของไทยท่ีจะส่งเสริมให้
เกษตรกรในประเทศท าการเพาะเล้ียงเพื่อส่งออก รวมทั้งตอ้งสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัตวัสินคา้ (รพีพร, 2549) 
จากการด าเนินโครงการพฒันาสัตวน์ ้าเศรษฐกิจตวัใหม่ของไทยเพื่อการส่งออก: (Pangasius bocourti) ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ สถาบนัอาหาร กรมประมง 
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ ภาคเอกชน และเกษตรกร ท าใหใ้นปัจจุบนัประเทศ
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ไทยไม่เพียงแต่เล้ียงปลาโมงเพื่อการบริโภคในประเทศเท่านั้น แต่ไดเ้ร่ิมมีการพฒันาใหเ้ป็นการเล้ียงในเชิง
พาณิชยเ์พื่อการส่งออกมากข้ึน (นฤมล, 2549)  

ตลาดหลกัของการส่งออกสินคา้อาหารทะเลและผลิตภณัฑแ์ปรรูปสัตวน์ ้าแช่เยน็และแช่เยอืก
แขง็ท่ีส าคญัของไทยคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่น นอกจากน้ีประเทศท่ีเป็นเป้าหมายส าคญัใน
การเจาะตลาดส่งออกของไทย เช่น เกาหลี และประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง ปริมาณการส่งออกปลาสด
แช่เยน็ เน้ือปลาสดแช่เยน็ แช่เยอืกแขง็และแปรรูป ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2549 เท่ากบั 481,474 
ตนั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2548 พบวา่ปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.04 (สมาคมแช่เยอืกแขง็
ไทย, 2552) กองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า กรมประมง จึงเห็นความส าคญัในการศึกษา และแปรรูปปลา
โมง โดยพฒันาให้เป็นอาหารพร้อมบริโภค เพื่อช่วยส่งเสริมใหมี้การเพาะเล้ียง และแปรรูปเพื่อส่งออกต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้หค้วามสนใจผลิตภณัฑช์นิดอาหารแช่เยือกแขง็และอาหารแช่เยน็ เน่ืองจากปัจจุบนั
อาหารส าเร็จรูปแช่เยอืกแขง็/แช่เยน็ เป็นตลาดท่ีน่าจบัตามองเป็นอยา่งมาก โดยตลาดในประเทศมีแนวโนม้
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาหารส าเร็จรูปแช่เยอืกแขง็/แช่เยน็ สามารถตอบสนองพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคบางกลุ่มตอ้งท างานหนกัข้ึนหรือมีเวลาท่ีจ ากดัมากข้ึน หรือไม่-
ตอ้งการเสียเวลาในการเตรียมอาหาร อีกทั้งอาหารส าเร็จรูปนั้นมีความสะดวก ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัการ
ซ้ืออาหารรับประทานตามปกติ นอกจากการขยายตวัของตลาดในประเทศแลว้ การส่งออกอาหารส าเร็จรูป
แช่เยอืกแขง็ก็มีลู่ทางท่ีจะเติบโตเช่นกนั โดยอาศยัการยอมรับทั้งในดา้นรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารไทยในหมู่ชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นการเปิดตลาดอาหารไทยใหก้วา้งมากยิง่ข้ึนดว้ย (สถาบนัยทุธศาสตร์
การคา้, 2552)  

มีงานวจิยัหลายเร่ืองท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการแปรรูปอาหารสัตวน์ ้า เป็นผลิตภณัฑ์แช่เยน็ แช่เยอืก
แขง็ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการแปรรูปสัตวน์ ้าใหผู้บ้ริโภคไดมี้ทางเลือกในการบริโภคไดม้ากชนิดข้ึนและ
เป็นการประหยดัเวลาในการเตรียมหรือปรุงอาหาร เช่นการศึกษาของสุรปานี (2545) ไดศึ้กษาการผลิตเบอร์
เกอร์จากเศษเน้ือกุง้ผสมเน้ือปลาดุกอุยเทศ ซ่ึงมีส่วนผสมหลกัคือเน้ือกุง้ เน้ือปลาดุกอุยเทศ และแป้งขา้วโพด 
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4-6C สามารถเก็บรักษาไดน้าน 6 วนั และท่ีอุณหภูมิ -18C สามารถเก็บรักษาไดน้าน
กวา่ 5 เดือน นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของพรผกา (2545) เก่ียวกบัการผลิตแฮมปลาจากเศษเน้ือปลาแซลมอน
และซูริมิ แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4-6C ในสภาพสุญญากาศสามารถเก็บรักษาไดน้าน 15 วนั ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาการแปรรูปปลาโมงเป็นผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์ปลาโมง ฉู่ฉ่ีปลาโมง และแฮม
ปลาโมงรมควนั เพื่อตอ้งการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ช่เยน็ แช่เยอืกแขง็ และเพื่อเป็นแนวทางท่ี
จะช่วยเกษตรกรแกไ้ขปัญหาหากราคาของปลาโมงตกต ่า นอกจากน้ีเป็นการสนบัสนุนเพื่อใหมี้สินคา้ส่งออก
แช่เยน็ แช่เยือกแขง็ใหเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัในอนาคต  
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วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมบริโภคจากปลาโมง โดยศึกษาสภาวะและกระบวนการผลิต
เพื่อใหผู้บ้ริโภคยอมรับทั้งดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 

 
วธีิด าเนินการ 

 
1. วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ 
 

1.1 ปลาโมง ขนาด 700-1,000 กรัม เล้ียงในกระชงัริมฝ่ังแม่น ้ าโขง จาก ต. ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน 
จ. นครพนม แช่น ้าแขง็ และขนส่งโดยรถยนตม์ายงักองพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า กรม
ประมง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง  

1.2 ส่วนผสมต่างๆ เช่นอบเชย ลูกจนัทร์ พริกไทย ขา้ว เกล็ดขนมปัง ขนมปัง พริกแกง กะทิ 
น ้าตาล น ้าปลา เป็นตน้ 

1.3 เคร่ืองปิดผนึกสุญญากาศแบบตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ TURBO VAC รุ่น KVP-420T 
1.4 ตูแ้ช่เยอืกแขง็ (อุณหภูมิ -18 ºC และ -40 ºC) 
1.5 ตูแ้ช่เยน็เก็บผลิตภณัฑ ์(4 ºC) 
1.6 ตูอ้บรมควนั (smoking oven) 
1.7 เคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ความช้ืน เถา้ 

ไขมนั เป็นตน้ 
1.8 เคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววทิยา ไดแ้ก่ ตูเ้พาะเช้ือ (Incubator) เคร่ืองตีป่ันตวัอยา่ง 

(Stomacher) 
1.9 บรรจุภณัฑไ์ดแ้ก่ ถาดโพลีสไตรีน ขนาด 4.5x4.5x1 น้ิว ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ขนาด 6x9 

น้ิว ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 7.5x10.7 น้ิว กล่องกระดาษเคลือบดา้นในดว้ยพลาสติก
โพลีเอทธิลีน และถว้ยพลาสติกโพลีโพรพิลีน 

 
2. วธีิด าเนินงาน 
 

2.1 วตัถุดิบปลาโมงสด  
สุ่มตวัอยา่งปลาโมงสดประมาณ 2 กิโลกรัม เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นเน้ือมาตรวจวเิคราะห์หา
องคป์ระกอบทางเคมีไดแ้ก่ ปริมาณโปรตีน ไขมนั เถา้ ความช้ืน ตามวธีิของ AOAC (1995) วดั
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ดว้ยเคร่ือง pH meter และปริมาณกรดไขมนัอิสระวเิคราะห์โดยสถาบนั
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อาหาร กรุงเทพฯ และตรวจวเิคราะห์ทางดา้นจุลชีววทิยาดงัน้ี ปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด (Total 
viable count, TVC), coliform, Escherichia coli, Staphylococus aureus, Vibrio cholerae และ 
Salmonella spp. ตามวธีิของ FDA (1995) 
 
2.2 พฒันาผลิตภณัฑป์ลาโมงในรูปอาหารพร้อมบริโภค  
น าปลาโมงมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑพ์ร้อมบริโภค 2 ประเภทคือ ประเภทแช่เยน็ ได้แก่ แฮมปลา

โมงรมควนั ประเภทแช่เยอืกแข็ง ได้แก่ เบอร์เกอร์ปลาโมง และขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง  
 
แฮมปลาโมงรมควนั 

ทดลองผลิตแฮมปลาโมงรมควนั โดยแปรชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชร้มควนั คือแฮมปลาโมง
รมควนัดว้ยชานออ้ย และแฮมปลาโมงรมควนัดว้ยไมบี้ช ซ่ึงสูตรการท าแฮมปลามาจาก อรวรรณ และคณะ 
(2550) 
ส่วนผสม 
เน้ือปลาแล่ติดหนงั         3.5 กิโลกรัม 
เกลือ       140 กรัม 
น ้า           3.5 กิโลกรัม 
น ้าตาลทราย      123 กรัม 
 
เคร่ืองเทศ 
 พริกไทย         7 กรัม 
 ดอกจนัทร์         3.5 กรัม 
 อบเชย          3.5 กรัม 
 กานพลู          3.5 กรัม 
 
การเตรียมน ้าเกลือและเคร่ืองปรุง 

ละลายเกลือ และน ้าตาลทรายในน ้า จากนั้นน าเคร่ืองเทศท่ีห่อดว้ยผา้ขาวบางใส่ลงไป คนใหเ้ขา้
กนั 
 

น าปลามาตดัหวั ผา่ทอ้งเอาไส้พุงออก ลา้งดว้ยน ้าใหส้ะอาด แล่เน้ือปลาเป็นช้ิน แลว้แช่ใน
น ้าเกลือท่ีผสมเคร่ืองปรุงเก็บในตูเ้ยน็ 1 คืน จากนั้นน ามาลา้งผา่นน ้า เพื่อลา้งเศษเคร่ืองเทศออกแลว้แบ่งปลา
ออกเป็น 2 ส่วน วางเรียงบนตะแกรง ผึ่งใหผ้ิวตึงประมาณ 1 ชัว่โมง แลว้น ามาอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC  
1 ชัว่โมง ก่อนรมดว้ยควนั ปลาส่วนท่ีหน่ึง รมควนัดว้ยไมบี้ชโดยใชไ้มบี้ชช้ินเล็กๆ ควบคุมอุณหภูมิขณะ
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รมควนัท่ี 60 ºC นาน 150 นาที ปลาส่วนท่ีสองรมควนัดว้ยชานออ้ย ควบคุมอุณหภูมิท่ี 60 ºC นาน 90 นาที 
หลงัจากรมควนัแลว้อบช้ินปลาทั้งสองส่วนต่อท่ีอุณหภูมิ 70 ºC นาน 1 ชัว่โมง ปล่อยไวใ้หเ้ยน็ ก่อนบรรจุใน
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 7.5x10.7 น้ิว ปิดผนึกแบบสุญญากาศ แลว้น าไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 ºC สุ่ม
ตวัอยา่งทุกสัปดาห์ (ภาพท่ี 1) เพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสั เคมี และจุลชีววทิยา รหสั
ผลิตภณัฑส์ าหรับเก็บรักษาของแฮมปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ยคือ MS ส่วนรหสัผลิตภณัฑข์องแฮมปลา
โมงรมควนัดว้ยไมบี้ชคือ MW  

 
เบอร์เกอร์ปลาโมง  

วธีิการท าเบอร์เกอร์ปลาโมงในคร้ังน้ี พฒันาสูตรมาจากสุรปานี (2545) โดยแปรชนิดของเน้ือ
ปลาโมงท่ีใส่ผสม คือแฮมปลาโมงรมควนั และเน้ือปลาโมงอบ จุดประสงคเ์พื่อตอ้งการใหเ้ห็นช้ินปลาโมง 
โดยตดัเป็นช้ินใส่ลงไป จ านวน 2 ช้ินต่อเบอร์เกอร์ 1 ช้ิน สูตรส าหรับการทดลองมีดงัน้ี 

 
ส่วนผสม 
เน้ือปลาโมงบด      3,500 กรัม 
หอมหวัใหญ่สับละเอียด        700 กรัม 
แครอทหัน่ส่ีเหล่ียมลูกเต๋าขนาด 1x1 มม.      350 กรัม 
น ้า          385 กรัม 
แป้งขา้วโพด         140 กรัม 
น ้ามนัมะกอก         140  กรัม 
พริกไทยป่น           60  กรัม 
เกลือ            77  กรัม 
น ้าตาลทราย           53  กรัม 
ผงกระเทียมป่น           11  กรัม 
เกล็ดขนมปังป่น (ส าหรับคลุก) 
แฮมปลาโมงรมควนั และเน้ือปลาโมงอบตดัเป็นช้ินขนาด 5x2x1ซม.เบอร์เกอร์ 1 อนั ใส่ปลาสองช้ิน 

(ปลาอบไดจ้ากการน าเน้ือปลาแล่ไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 ºC นาน 2 ชัว่โมง และอบต่อท่ี 80 ºC อีก 1 
ชัว่โมงคร่ึง) 

 
เคลา้ส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนัยกเวน้เกล็ดขนมปัง ชัง่น ้ าหนกั 60 กรัม แลว้น ามาป้ันเป็นกอ้น 

แผเ่ป็นแผน่แบนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 8 ซม. หนา 1 ซม. น าช้ินแฮมปลาโมงรมควนัหรือเน้ือปลา
โมงอบจ านวน 2 ช้ิน วางบนเบอร์เกอร์ แลว้คลุกดว้ยเกล็ดขนมปัง น าไปวางในถาดโพลีสไตรีน ขนาด 
4.5x4.5x1 น้ิว. จ  านวน 2 ช้ินต่อถาด จากนั้นจึงบรรจุใส่ในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 6x9 น้ิว ปิดผนึกถุง
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ดว้ยเคร่ืองปิดผนึก น าไปแช่เยอืกแขง็ท่ีอุณหภูมิ -40 ºC 1 คืน แลว้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -18 ºC (ภาพท่ี 3) สุ่ม
ตวัอยา่งทุกเดือน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสั เคมี และจุลชีววทิยา รหสัผลิตภณัฑส์ าหรับ
เก็บรักษาของเบอร์เกอร์ปลาท่ีมีช้ินเน้ือแฮมปลาโมงรมควนัคือ HSM ส่วนรหสัของเบอร์เกอร์ปลาท่ีมีช้ินเน้ือ
ปลาอบคือ HM  
ข้าวพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 

ฉู่ฉ่ีปลาโมงท่ีทดลองผลิตใชเ้น้ือปลาโมง 2 แบบ คือ เน้ือปลาโมงน่ึง และเน้ือปลาโมงชุบแป้ง
ทอด โดยมีการเตรียมดงัต่อไปน้ี 
ส่วนผสม 
น ้าพริกแกงเผด็         750 กรัม 
น ้า       1,500 กรัม 
กะทิกล่อง      3,750 กรัม 
เน้ือปลาโมงบด      1,125 กรัม 
น ้าตาลป๊ีบ         315 กรัม 
น ้าปลา            30 กรัม 
วตัถุปรุงแต่งอาหารรสไก่           60 กรัม 
เน้ือปลาโมงหัน่ช้ินพอค า (น่ึงหรือทอด)          6 ช้ินต่อกล่อง 
ตกแต่งดว้ยใบมะกรูดหัน่ฝอย และพริกช้ีฟ้าแดง 
 
การเตรียมน ้าพริกแกง  

ใส่กะทิลงในกะทะเล็กนอ้ย ผดัใหแ้ตกมนั จากนั้นเติมน ้าพริกแกงผดัจนหอม ปรุงรสดว้ย
น ้าตาลป๊ีบ น ้าปลา วตัถุปรุงแต่งอาหาร ใส่เน้ือปลาโมงบดลงไป แลว้เติมกะทิส่วนท่ีเหลือ ปรุงรสอีกคร้ัง 
การเตรียมเน้ือปลา 

เน้ือปลาน่ึง  น าเฉพาะส่วนของเน้ือปลาหัน่ช้ิน มาน่ึงดว้ยลงัถึงประมาณ 5 นาที โดยในน ้าท่ีน่ึง
ปลาจะใส่ตะไคร้บุบลงไปเพื่อลดกล่ินคาว 

เน้ือปลาทอด น าเน้ือปลาติดหนงัหัน่ช้ินขนาดยาวประมาณ 4-5 ซม. หนาประมาณ 0.3 ซม. มา
ชุบแป้งขา้วเจา้จนทัว่ช้ิน ก่อนน าไปทอดจนเหลืองกรอบ 
การเตรียมขา้วสุก 

ชัง่ขา้วสาร 4,500 กรัม ลา้งน ้าสะอาด 1 คร้ัง รินน ้าออกจนหมด จากนั้นใส่น ้า 6,300 กรัม หุงให้
สุก 
การบรรจุและการเก็บรักษา 

ตกัขา้วสวยใส่กล่องกระดาษท่ีเคลือบดา้นในดว้ยพลาสติกโพลีเอทธิลีน กล่องละ 170 กรัม 
จากนั้นน าปลาน่ึงหรือปลาทอดวางในกล่องเล็ก 6 ช้ิน ราดน ้าฉู่ฉ่ีลงไปบนช้ินปลา 50 กรัม แต่งดว้ยใบมะกรูด
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หัน่ฝอยและพริกช้ีฟ้าแดง ปิดฝาใหเ้รียบร้อย น าไปแช่เยอืกแขง็ท่ีอุณหภูมิ -40 ºC 1 คืน ก่อนน าไปเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ -18 ºC สุ่มตวัอยา่งทุกเดือน (ภาพท่ี 5) เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสั เคมี และ 
จุลชีววทิยา รหสัผลิตภณัฑส์ าหรับเก็บรักษาของผลิตภณัฑฉู่์ฉ่ีปลาโมงน่ึงคือ MRB ส่วนรหสัของผลิตภณัฑ์
ฉู่ฉ่ีปลาโมงทอดคือ MRF  
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ภาพท่ี 1. กระบวนการผลิตแฮมปลาโมงรมควนัแช่เยน็ 

เน้ือปลาโมงแล่เป็นช้ินพร้อมหนงั 

แช่ในเคร่ืองปรุงไดแ้ก่ น ้ าตาล เกลือ และเคร่ืองเทศ 1 คืน ท่ี 4 ºC 

ผึ่งบนตะแกรง 1 ชม. 

อบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC 1 ชม. 

รมควนัดว้ยชานออ้ย ท่ี
อุณหภูมิ 60 ºC 1 ชม. 

ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ 

อบท่ีอุณหภูมิ 70 ºC 1 ชม. 

บรรจุใส่ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 19x27 ซม. 

สุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางประสาท
สมัผสั เคมี และจุลชีววทิยา ทุกสปัดาห์ 

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ºC 

รมควนัดว้ยไมบี้ชท่ี
อุณหภูมิ 60 ºC 1 ชม. 
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ภาพท่ี 2. ขั้นตอนการท าแฮมปลาโมงรมควนัและบรรจุภณัฑ ์
 

 

 

 

 

 

แล่เน้ือปลาเป็นช้ินแลว้หมกัใน
เคร่ืองเทศ 1 คืน ท่ี 4 ºC 

 

ผึ่งในตะแกรง 1 ชัว่โมงก่อน
น าไปอบ และรมควนั 

ผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมงรมควนั
และบรรจุภณัฑ ์

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 3. กระบวนการผลิตเบอร์เกอร์ปลาโมงแช่เยือกแขง็ 

เน้ือปลาโมงบด 

ใส่ส่วนผสม เคลา้ใหเ้ขา้กนั 

ป้ันเป็นกอ้น แลว้แผเ่ป็นแผน่เสน้ผา่นศก. 8 ซม. หนา 1 ซม. 

คลุกดว้ยเกลด็ขนมปัง 

วางบนถาด polystyrene  แลว้บรรจุใส่ใน
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน ปิดผนึก 

สุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางประสาท
สมัผสั เคมี และจุลชีววทิยา ทุกเดือน 

แช่ท่ีอุณหภูมิ -40 ºC เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นน าไปเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ -18 ºC 

วางแฮมปลาโมงรมควนั 2 
ช้ิน ดา้นบนช้ินเบอร์เกอร์ 

วางปลาโมงอบ 2 ช้ิน
ดา้นบนช้ินเบอร์เกอร์ 
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ภาพท่ี 4. ขั้นตอนการท าเบอร์เกอร์ปลาโมงและบรรจุภณัฑ์ 

 

 

 

 

 

เคลา้ส่วนผสมให้
เขา้กนั 

น าช้ินเน้ือแฮมปลาโมง
รมควนั หรือเน้ือปลาโมง
อบวางลงไป 2 ช้ิน 
 

วางใส่ในถาด polystyrene 
จากนั้น บรรจุใส่ในถุงไนล่อน

โพลีเอทธิลีน 
 

น าไปทอด หรืออบดว้ยไมโครเวฟ 
รับประทานคู่กบัขนมปัง ผกั ซอส
มะเขือเทศหรือมายองเนส 

 

4 

3 

2 

1 
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ภาพท่ี 5. กระบวนการผลิตขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงแช่เยือกแขง็ 

เน้ือปลา ขา้วสาร กะทิ 

หัน่เป็นช้ิน หุงใหสุ้ก ตม้ใหเ้ดือด 

ตกัใส่กล่องกระดาษท่ี
เคลือบดา้นในดว้ยพลาสติก

โพลีเอทธิลีน 
ชุบแป้งทอดหรือน่ึง คนใหเ้ขา้กนั 

ปิดฝาใหส้นิท 

สุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางประสาท
สมัผสั เคมี และจุลชีววทิยา ทุกเดือน 

แช่ท่ีอุณหภูมิ -40 ºC เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นน าไปเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ -18 ºC 

ใส่พริกแกงและเคร่ืองปรุงรส 
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ภาพท่ี 6. ขั้นตอนการท าขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงและบรรจุภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองปรุงท าฉู่ฉ่ีปลาโมง 

ผลิตภณัฑข์า้วพร้อมฉู่ฉ่ี
ปลาโมง และบรรจุภณัฑ ์

แบ่งการทดลองเป็น 2 แบบ คือใส่เน้ือ
ปลาทอดและแบบใส่เน้ือปลาน่ึง 

ผดัเคร่ืองแกงกบักะทิใหห้อม
ก่อนใส่เน้ือปลาบด และปรุงรส 

1 

2 

3 

4 
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3. การตรวจวเิคราะห์คุณภาพ 
 

3.1 ทางประสาทสัมผสั 
ใหผู้ท้ดสอบท่ีผา่นการฝึกฝน และคุน้เคยกบัผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า จ  านวน 8 คน ประเมินคุณภาพดา้น
ลกัษณะปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั ใหค้ะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือดี
ท่ีสุด 7 คะแนน คือ ดี และ < 3 คือ ไม่ยอมรับ) (ภาคผนวก 1) 
3.2 ทางเคมี 

ทุกผลิตภณัฑต์รวจวิเคราะห์องคป์ระกอบทางดา้นเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณโปรตีน, ไขมนั, เถา้ และ 
ความช้ืน ตามวธีิของ AOAC (1995), Aw โดยใชเ้คร่ือง Thermoconstanter Novasina TH/RTD 733, ปริมาณ
เกลือตามวธีิของ FAO (1981), วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง ดว้ยเคร่ือง pH meter ยีห่อ้ ORION รุ่น 420A และ
ปริมาณกรดไขมนัอิสระวเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC-2010 (Shimadzu)  

ระหวา่งการเก็บรักษา ตรวจวเิคราะห์ปริมาณความช้ืน, วดัค่า Aw, ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่า
กรดไทโอบาร์บิทูริค (Thiobarbituric acid, TBA) ตามวธีิของ Tarladgis et al. (1960) และปริมาณด่างระเหย
ไดท้ั้งหมด (Total volatile bases, TVB) ตามวธีิของ MFRD (Siang and Kim, 1992)  

3.3 ทางจุลชีววทิยา 
ตรวจวเิคราะห์ปริมาณ TVC, coliform, E. coli, S. aureus, V.  cholera, Salmonella spp. และ

ยสีตแ์ละรา ตามวธีิของ FDA (1995)  
 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

วเิคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูล (paired T-test และ Anova) 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 
5. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
 
 ผลิตภณัฑท่ี์เลือกน าไปทดสอบการยอมรับคือ เบอร์เกอร์ปลาโมงชนิดท่ีรมควนัดว้ยชานออ้ย 
โดยมีกลุ่มผูท้ดสอบการยอมรับจากผูบ้ริโภค 2 กลุ่ม คือกลุ่มนกัเรียนระดบัประถม ในการทดสอบคร้ังน้ีเลือก
นกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 6 โรงเรียนวดัประยรุวงศาวาส กรุงเทพมหานคร จ านวน 111 คน อีกกลุ่มหน่ึงคือนิสิต
จากคณะประมง ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 106 คน โดยให้รับประทานเฉพาะเบอร์เกอร์ และ
เบอร์เกอร์พร้อมขนมปัง จากนั้นใหต้อบแบบสอบถาม (ภาคผนวก 2) 
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6. การวเิคราะห์ต้นทุนการผลติ 
 

การค านวณตน้ทุนการผลิต คิดเฉพาะในส่วนของวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ดงัน้ี 
ตน้ทุนทั้งหมด = ค่าวตัถุดิบ + ค่าบรรจุภณัฑ์ 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 
1. วตัถุดิบปลาโมงสด 

1.1 องคป์ระกอบทางเคมีของปลาโมงสดพบวา่มีปริมาณของโปรตีน 18.68%, ไขมนั 4.11%, เถา้ 1.08%, 
ความช้ืน 80.73%, pH 6.9, กรดลิโนเลอิก 800 มก./100ก. ตวัอยา่ง และกรดลิโนเลนิก 70 มก./100ก. 
ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 1) 

1.2 ผลการตรวจวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยา พบปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด 9.1x103 cfu/g, coliform 460 
MPN/g  และ E. coli 9 MPN/g 

2. ผลิตภณัฑพ์ร้อมบริโภคจากปลาโมง  
ไดผ้ลิตภณัฑอ์าหารพร้อมบริโภคจากปลาโมงทั้งส้ิน 3 ผลิตภณัฑ ์คือแบบแช่เยน็ท่ี 4oC จ  านวน 

1 ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ แฮมปลาโมงรมควนั (ภาพท่ี 2) และแบบแช่เยอืกแขง็ท่ี -18oC จ  านวน 2 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
เบอร์เกอร์ปลาโมง และขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง (ภาพท่ี 4 และ 6 ตามล าดบั) ผลิตภณัฑท์ั้ง 3 ชนิด เม่ือน าไป
ทดสอบทางเคมี จุลชีววทิยา และทางประสาทสัมผสั ผลทดสอบของแต่ละผลิตภณัฑเ์ป็นดงัน้ี 

 
2.1 แฮมปลาโมงรมควนั 
ผลทดสอบทางประสาทสัมผสั 
ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมงท่ีรมควนัดว้ยชานออ้ย และรมควนัดว้ยไมบี้ช 

ในระดบัดี โดยใหค้ะแนนในทุกลกัษณะสูงกวา่ 7 (ตารางท่ี 2) ซ่ึงเม่ือน าไปทดสอบทางสถิติพบวา่ ลกัษณะ
ปรากฎ สี รสชาติ และเน้ือสัมผสัของแฮมปลาโมงท่ีรมควนัดว้ยชานออ้ยและรมดว้ยไมบี้ชไม่แตกต่างกนั (p> 
0.05) แต่ใหค้ะแนนกล่ินและการยอมรับรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยผูท้ดสอบให้
คะแนนแฮมปลาโมงท่ีรมควนัดว้ยชานออ้ยสูงกวา่ทั้ง 2 ลกัษณะ อาจเน่ืองมาจากการรมควนัดว้ยไมบี้ชจะให้
กล่ินแรงกวา่ในตอนเร่ิมตน้เก็บรักษา ท าใหผ้ลคะแนนดา้นกล่ินและการยอมรับรวมนอ้ยกวา่ท่ีรมควนัดว้ย
ชานออ้ย 

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี 
แฮมปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ย มีปริมาณของโปรตีน 22.28%, ไขมนั 6.39%, เถา้ 2.25%, 

ความช้ืน 67.65%, เกลือ 1.75%, pH 6.3, กรดลิโนเลอิก 700 มก./100ก. ตวัอยา่ง และกรดลิโนเลนิก 60 มก./
100ก. ตวัอยา่ง ส่วนแฮมปลาโมงท่ีรมดว้ยไมบี้ช มีปริมาณของโปรตีน 21.43%, ไขมนั 6.91%, เถา้ 2.18%, 
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ความช้ืน 68.23%, เกลือ 1.80%, pH 6.0, กรดลิโนเลอิก 580 มก./100ก. ตวัอยา่ง และกรดลิโนเลนิก 60 มก./
100ก. ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 1) จะเห็นวา่ค่าความช้ืนของทั้ง 2 รูปแบบค่อนขา้งสูง ซ่ึง Indrasena และคณะ 
(2000) ระบุไวว้า่ค่าความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับปลารมควนัควรอยูร่ะหวา่ง 45-65% เพื่อช่วยยดือายกุารเก็บ
รักษาใหน้านข้ึน เน่ืองจากในช่วงความช้ืนดงักล่าวจะช่วยป้องกนัเช้ือรา, แบคทีเรีย, การท างานของเอนไซม ์
หรือการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีได ้

 
2.2 เบอร์เกอร์ปลาโมง 
ผลทดสอบทางประสาทสัมผสั 
ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑใ์นระดบัดี โดยใหค้ะแนนในทุกลกัษณะมากกวา่ 7 คะแนน 

ไม่วา่จะเป็นคะแนนในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และการยอมรับรวม ถึงแมว้า่ผูท้ดสอบ
จะระบุวา่กล่ินของเบอร์เกอร์แบบใส่ช้ินเน้ือปลารมควนัค่อนขา้งแรง เม่ือเทียบกบัการใส่ช้ินเน้ือปลาอบ ซ่ึง
อาจเน่ืองมาจากกล่ินของปลารมควนัไม่เป็นท่ีคุน้เคยของผูท้ดสอบ ทั้งน้ีเพราะอาหารรมควนัเป็นอาหารท่ี
นิยมรับประทานในแถบยโุรป อยา่งไรก็ตามเม่ือรับประทานคู่กบัขนมปัง พบวา่คะแนนเฉล่ียของเบอร์เกอร์ 
ปลาท่ีใส่เน้ือปลาโมงรมควนั ไม่แตกต่างกบัเม่ือใส่เน้ือปลาโมงอบ เม่ือน าคะแนนท่ีไดม้าทดสอบทางสถิติ 
พบวา่ ผูท้ดสอบใหค้ะแนนไม่แตกต่างกนัในทุกลกัษณะ (p > 0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี 
พบวา่เบอร์เกอร์ปลาโมงแบบใส่ช้ินเน้ือปลาอบ มีปริมาณของโปรตีน 16.35%, ไขมนั 4.28%, 

เถา้ 2.11%, ความช้ืน 68.54%, เกลือ 1.36%, pH 6.6, กรดลิโนเลอิก 34 ก./100ก. ตวัอยา่ง และกรดลิโนเลนิก 
4 มก./100ก. ตวัอยา่ง และเบอร์เกอร์ปลาโมงแบบใส่ช้ินเน้ือปลารมควนั มีปริมาณของโปรตีน 15.80%, 
ไขมนั 1.92%, เถา้ 2.25%, ความช้ืน 69.35%, เกลือ 1.60%, pH 6.5, กรดลิโนเลอิก 76 ก./100ก. ตวัอยา่ง และ
กรดลิโนเลนิก 4 มก./100ก. ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 1)  

 
2.3 ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 
ผลทดสอบทางประสาทสัมผสั 
ผูท้ดสอบใหค้ะแนนผลิตภณัฑฉู่์ฉ่ีปลาโมงแบบท่ีใส่ปลาน่ึงกบัแบบท่ีใส่ปลาทอดในระดบัดี 

โดย ใหค้ะแนนสูงกวา่ 7 ในทุกลกัษณะทดสอบ (p > 0.05) แต่ถา้พิจารณาเฉพาะลกัษณะของขา้วในกล่องฉู่ฉ่ี
ปลาโมงทั้ง 2 แบบ เม่ือน ามาทดสอบทางสถิติพบวา่ลกัษณะปรากฏ และเน้ือสัมผสัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจากขา้วในกล่องฉู่ฉ่ีปลาทอดมีลกัษณะแฉะกวา่ขา้วในกล่องฉู่ฉ่ีปลาน่ึง 
อยา่งไรก็ตามผูท้ดสอบยงัยอมรับในผลิตภณัฑ์และใหค้ะแนนสูงกวา่ 8 (ตารางท่ี 2) 

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี 
ผลิตภณัฑฉู่์ฉ่ีปลาโมงแบบปลาโมงน่ึงมีองคป์ระกอบทางเคมีดงัน้ีคือ โปรตีน 13.06%, ไขมนั 

6.51%, เถา้ 1.90%, ความช้ืน 75.18%, เกลือ 1.31% และ pH 6.7 ส่วนผลิตภณัฑฉู่์ฉ่ีปลาโมงแบบปลาโมงทอด 
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มีองคป์ระกอบทางเคมีของโปรตีน 12.01%, ไขมนั 7.03%, เถา้ 1.85%, ความช้ืน 74.70%, เกลือ 1.31% และ 
pH 6.6 (ตารางท่ี 1) 

 
ผลวเิคราะห์คุณภาพทางจุลชีววทิยาในทุกผลิตภณัฑ์  
ผลิตภณัฑป์ลาโมงทั้งแบบแช่เยอืกแขง็และแช่เยน็ ตรวจไม่พบเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค 

ยกเวน้เบอร์เกอร์ท่ีใส่ปลารมควนั พบเช้ือ coliform 240 MPN/g และปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดสูงถึง 1.6x105 
cfu/g ตามล าดบั ซ่ึงสูงกวา่ท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ (2536) ก าหนดไวว้า่อาหารแช่เยือกแขง็ตอ้งพบ
coliform ไม่เกิน 100 MPN/g และปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดตอ้งต ่ากวา่ 106 cfu/g ในอาหารแช่เยน็ และต ่ากวา่ 
105 cfu/g ในผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยือกแขง็ (ตารางท่ี 3) แต่ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวยงัตอ้งน าไปท าใหสุ้กดว้ยการ
ทอด หรืออุ่นดว้ยไมโครเวฟก่อนรับประทาน ซ่ึงสามารถลดปริมาณจุลินทรียท่ี์เกินมาตรฐานก่อนบริโภคได้
เป็นอยา่งดี 
 
3. ผลการบรรจุและการเก็บรักษา  

ผลิตภณัฑป์ลาโมงแช่เยน็ 
แฮมปลาโมงรมควนั 
แฮมปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ยและไมบี้ช บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนขนาด 7.5x10.7 

น้ิว ปิดผนึกแบบสุญญากาศ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4C สุ่มตวัอยา่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์พบวา่ 
ผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมงรมควนัสามารถเก็บรักษาไดน้าน 15 สัปดาห์ Rybka และคณะ (2001) ศึกษาอายกุาร
เก็บรักษาของอาหารแช่เยน็พร้อมบริโภค ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์จากปลา มนับด ขา้วตม้ พบวา่มีอายกุารเก็บรักษา
เพียง 4-8 สัปดาห์เท่านั้น จากการศึกษาของ Indrasena และคณะ (2000) พบวา่หากตอ้งการเพิ่มอายกุารเก็บ
รักษาปลารมควนั อาจใชว้ธีิการใส่เกลือลงไปมาก ๆ ยดืระยะเวลาการรมควนั หรือควบคุมความช้ืนใหไ้ด ้45-
65% แต่ขอ้เสียคือไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค เพราะใชร้ะยะเวลาในการรมควนันานข้ึน รสชาติเคม็ กล่ิน
ไม่ค่อยดี และเน้ือสัมผสัเหนียว นอกจากน้ี Ibrahim และคณะ (2008) รายงานวา่ อายกุารเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑป์ลารมควนัข้ึนอยูก่บัจ  านวนของแบคทีเรียเร่ิมตน้ของวตัถุดิบ การลดลงของค่า Aw ในช่วงการแช่
น ้าเกลือและก่อนการอบแหง้ ปริมาณของควนัท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑ ์ จ านวนของแบคทีเรียในขั้นตอนการให้
ความร้อน และตอ้งมีสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิต ส าหรับผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี จุลชีววทิยา 
และประสาทสัมผสัของแฮมปลาโมงรมควนั เป็นดงัน้ี 

ผลทดสอบทางประสาทสัมผสั  
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 12 สัปดาห์ ผูท้ดสอบใหค้ะแนนไม่แตกต่างกนั และใหค้ะแนน

ในทุกลกัษณะมากกวา่ 7 คะแนน แต่หลงัจาก 12 สัปดาห์ผูท้ดสอบเร่ิมใหค้ะแนนแตกต่างกนั และเม่ือครบ
สัปดาห์ท่ี 16 ผูท้ดสอบบางรายเร่ิมไม่ยอมรับดา้นกล่ิน และเน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑ์ทั้งสองแบบ เน่ืองจากผู ้
ทดสอบเร่ิมไดก้ล่ินเปร้ียว และเน้ือสัมผสัเร่ิมยุย่ จึงหยดุการเก็บรักษา (ตารางท่ี 4)  
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ผลวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 16 สัปดาห์ พบวา่แฮมปลาโมงรมควนัทั้งสองแบบมีปริมาณ

ความช้ืน ค่า Aw และค่าความเป็นกรด-ด่างเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยอยูใ่นช่วงดงัน้ี 62.71-70.21%, 0.97-
1.00, 5.8-6.5 และ 62.58-69.70%, 0.97-1.00 และ 5.6-6.1 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 7 ส าหรับผลการ
ตรวจวเิคราะห์ปริมาณ TVB ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีการเส่ือมสภาพของโปรตีน พบวา่แฮมปลาโมงรมควนัดว้ยชาน
ออ้ย และแฮมปลาโมงรมดว้ยไมบี้ชมีปริมาณ TVB อยูใ่นช่วง 8.38-14.52 มก./100 ก. และ 8.70-11.38 
มก./100 ก. ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากวา่การศึกษาของ Cardinal และคณะ (2004) ท่ีระบุวา่ค่า TVB ของปลาแถบ
มหาสมุทร Atlantic ท่ีรมควนัแบบเยน็ (cold smoked) มีค่าสูงถึง 22.4 มก./100 ก. Tokur และคณะ (2004) 
สรุปวา่ค่า TVB ของปลาล่ินสดท่ียอมรับไดจ้ะไม่เกิน 30 มก./100 ก. และค่า TVB ของปลานิลจะไม่เกิน 19.5 
มก./100 ก. เป็นตน้ ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีผูท้ดสอบเร่ิมไม่ยอมรับแฮมปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ยและ
แฮมปลาโมงรมควนัดว้ยไมบี้ช ในสัปดาห์ท่ี 16 ของการเก็บรักษา โดยวเิคราะห์ปริมาณ TVB ได ้ 14.52 
มก./100ก. และ 11.38 มก./100ก. ตามล าดบั ส่วนค่า TBA ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีการเส่ือมสภาพของไขมนั ระหวา่ง
การเก็บรักษานั้น พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.73-1.96 มก. มลัลอนลัดีไฮด/์กก. ตวัอยา่ง และ 0.33-1.34 มก. 
มลัลอนลัดีไฮด/์กก. ตวัอยา่ง ตามล าดบั (ภาพท่ี 7 และ 8) จะเห็นวา่ปริมาณ TBA ท่ีไดจ้ะมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดการเก็บรักษา ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้า่มลัลอนลัดีไฮด ์ ซ่ึงเป็นสารองคป์ระกอบเร่ิมตน้ของการเกิด 
oxidation ของไขมนัไปจบักบัสารตวัอ่ืนเช่น ออกซิเจน, เปอร์ออกไซด,์ คาร์โบไฮเดรต, สารประกอบคาร์-
บอนิล หรืออาจเป็นกรดอะมิโน ท าใหเ้กิดปฏิกิริยา cross reaction ข้ึน (Vyncke, 1970) 

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางจุลชีววทิยา 
ตรวจไม่พบเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค และพบปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดนอ้ยกวา่ 106 cfu/g ตลอด

ระยะเวลาการเก็บรักษา 15 สัปดาห์ ในสัปดาห์ท่ี 16 พบปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดในผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมง
รมควนัดว้ยชานออ้ยสูงกวา่ 2x106 cfu/g (ตารางท่ี 10) ซ่ึงเม่ือระยะเวลาเพิ่มข้ึน ท าใหป้ริมาณเช้ือจุลินทรียเ์พิ่ม
มากข้ึน เน่ืองจากมีแบคทีเรียบางชนิดท่ียงัสามารถเจริญไดท่ี้อุณหภูมิ 4 oC ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ร่ิมมีกล่ินเปร้ียว 
เน้ือสัมผสัยุย่ และมีเมือก ผูท้ดสอบจึงเร่ิมไม่ยอมรับ 

 
ผลิตภณัฑป์ลาโมงแช่เยือกแขง็ 
เบอร์เกอร์ปลาโมง 
ผลทดสอบทางประสาทสัมผสั 
ทดลองเก็บรักษาเบอร์เกอร์ปลาโมงแบบใส่ช้ินเน้ือปลาอบ และแบบใส่ช้ินเน้ือปลารมควนัดว้ย

ชานออ้ย โดยวางบนถาดโพลีสไตรีน ขนาด 4.5x4.5x1 น้ิว แลว้ใส่ในถุงไนล่อนโพลีเอธิลีนขนาด 6x9 น้ิว 
เก็บท่ีอุณหภูมิ -18C พบวา่ ผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์ปลาโมงทั้ง 2 แบบ ผูท้ดสอบยงัยอมรับตลอดการเก็บรักษา
นาน 6 เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tokur และคณะ (2004) ท่ีพบวา่ผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์ปลานิลแช่-
แขง็จะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงหลงัจากเก็บรักษานาน 7 เดือน และสุรปานี (2545) ท่ีทดลองเก็บรักษาเบอร์-
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เกอร์จากเศษเน้ือกุง้ผสมเน้ือปลาดุกอุยเทศ พบวา่เม่ือเก็บรักษาท่ี -18 C สามารถเก็บรักษาไดน้านกวา่ 5 
เดือนเช่นกนั ผลคะแนนของผูท้ดสอบในทุกลกัษณะของเบอร์เกอร์ปลาโมงทั้ง 2 แบบ เร่ิมแตกต่างกนั 
(p<0.05) ในเดือนท่ี 5 โดยผูท้ดสอบบางรายระบุวา่สี รสชาติ เน้ือสัมผสัของเบอร์เกอร์เร่ิมเปล่ียนไปจากเดิม
เล็กนอ้ย ท าใหก้ารยอมรับรวมลดลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตามผูท้ดสอบยงัคงใหค้ะแนนสูงกวา่ 7 ในทุก
ลกัษณะทดสอบ ดงัแสดงในตารางท่ี 5  

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี 
ปริมาณความช้ืน ค่า Aw และค่าความเป็นกรด-ด่างของเบอร์เกอร์ปลาโมงทั้งแบบท่ีใส่เน้ือปลา

อบ และใส่เน้ือปลารมควนั อยูใ่นช่วงดงัน้ี 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 ตามล าดบั (ตารางท่ี 8) ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ TVB พบวา่เบอร์เกอร์แบบท่ีใส่เน้ือ
ปลาอบมีปริมาณ TVB ตลอดการเก็บรักษา 6 เดือน อยูใ่นช่วง 10.31-11.22 มก./100ก. ส่วนเบอร์เกอร์ปลา
โมงท่ีใส่เน้ือปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ย   มีปริมาณ TVB ตลอดการเก็บรักษาอยูใ่นช่วง 9.31-10.84 มก./
100ก. ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ Tokur และคณะ (2004) ท่ีพบวา่ ค่า TVB ของเบอร์เกอร์ปลานิล
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในช่วง 0-8 เดือนมีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.55-9.09 มก./100 ก. เท่านั้น ส่วนค่า TBA 
ของเบอร์เกอร์ทั้งสองแบบอยูใ่นช่วง 0.94-1.99 มก.มลัลอนลัดีไฮด/์กก. ตวัอยา่ง และ 0.41-2.46 มก.มลัลอนลั
ดีไฮด/์กก. ตวัอยา่ง ตามล าดบั (ภาพท่ี 7 และ 8)  

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางจุลชีววทิยา 
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษานาน 6 เดือน ตรวจไม่พบเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคต่อผูบ้ริโภค 

และพบปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดนอ้ยกวา่ 105 cfu/g (ตารางท่ี 11) 
 
ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 
ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงแบบใชเ้น้ือปลาโมงทอดและเน้ือปลาโมงน่ึง เก็บรักษาในกล่องกระดาษ

เคลือบพลาสติกโพลีเอทธิลีน ท่ีอุณหภูมิ -18C พบวา่ผูบ้ริโภคยงัคงยอมรับในผลิตภณัฑข์า้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลา
โมงทั้ง 2 แบบ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 6 เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑอ์าหารพร้อมบริโภค 
แช่แขง็ตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป เช่นขา้วผดักระเพราหมู ขา้วผดัไก่ เป็นตน้ จะระบุอายกุารเก็บรักษามากกวา่ 
1 ปี ผลการทดสอบระหวา่งการเก็บรักษาเป็นดงัน้ี 

ผลทดสอบทางประสาทสัมผสั  
เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ผูท้ดสอบใหค้ะแนนในแต่ละลกัษณะลดลง แต่ยงัคงให้

คะแนนในทุกลกัษณะสูงกวา่ 7 คะแนน ถึงแมว้า่ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชถ้าดกระดาษเคลือบพลาสติกโพลี 
เอทธิลีน ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับการแช่แขง็ โดยลกัษณะของขา้วเร่ิมแตกต่างจากเร่ิมตน้เก็บรักษา
อยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือเก็บนาน 3 เดือน สาเหตุอาจเกิดจากการปิดผนึกบรรจุภณัฑไ์ม่สนิท ท าใหค้วามช้ืน
สามารถซึมผา่นออกมาได ้คือขา้วเร่ิมแขง็เป็นไต ขา้วบริเวณดา้นบนของกล่องมีลกัษณะแขง็ ส่วนเน้ือปลาใน
น ้าแกงฉู่ฉ่ีนั้น เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ผูท้ดสอบชอบเน้ือปลาน่ึงมากกวา่เพราะเน้ือปลาทอดเร่ิม
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ยุย่ และดูดความเคม็ของน ้าแกงฉู่ฉ่ีมากกวา่เน้ือปลาน่ึง แต่ตลอดการเก็บรักษาผูท้ดสอบใหค้ะแนนฉู่ฉ่ีปลา
โมงน่ึงในทุกลกัษณะไม่แตกต่างกนั ยกเวน้คะแนนลกัษณะปรากฏในเดือนท่ี 5 และ 6 จะแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ท าใหก้ารยอมรับรวมแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั ส่วนฉู่ฉ่ีปลาโมงแบบทอดนั้น เม่ือ
เก็บรักษานานข้ึน เน้ือปลาทอดมีลกัษณะเคม็และยุย่มากข้ึน ท าใหค้ะแนนลกัษณะปรากฏ รสชาติ และผลการ
ยอมรับรวมจึงเร่ิมแตกต่างในเดือนท่ี 5 ส่วนเน้ือสัมผสัเร่ิมแตกต่างในเดือนท่ี 4  ดงัแสดงในตารางท่ี 6  

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี 
ผลิตภณัฑฉู่์ฉ่ีทั้งแบบเน้ือปลาโมงน่ึงและเน้ือปลาโมงทอดระหวา่งการเก็บรักษา 6 เดือน มี

ปริมาณความช้ืน ค่า Aw และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นช่วงดงัน้ี 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 ตามล าดบั ส่วนขา้วในฉู่ฉ่ีทั้งสองแบบมีค่าต่างๆ อยูใ่นช่วงดงัน้ี 
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 ตามล าดบั (ตารางท่ี 9) ส าหรับ
ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ TVB พบวา่ฉู่ฉ่ีแบบท่ีใส่เน้ือปลาโมงน่ึงมีปริมาณ TVB อยูใ่นช่วง 7.64-9.30 
มก./100ก. และฉู่ฉ่ีแบบท่ีใส่เน้ือปลาโมงทอด มีค่าอยูใ่นช่วง 7.85-9.04 มก./100ก. ส่วนค่า TBA ของฉู่ฉ่ีแบบ
ท่ีใส่เน้ือปลาน่ึงและแบบท่ีใส่เน้ือปลาโมงทอดอยูใ่นช่วง 1.34-2.83 มก.มลัลอนลัดีไฮด/์กก. ตวัอยา่ง และ 
1.23-2.42 มก.มลัลอนลัดีไฮด์/กก. ตวัอยา่ง ตามล าดบั (ภาพท่ี 7 และ 8) 

ผลวเิคราะห์คุณภาพทางจุลชีววทิยา 
ตรวจไม่พบเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรค และพบปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดนอ้ยกวา่ 105 cfu/g ตลอด

ระยะเวลาการเก็บ 6 เดือน (ตารางท่ี 11) 
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ภาพท่ี 7. ปริมาณด่างระเหยไดท้ั้งหมด (TVB) ในผลิตภณัฑป์ลาโมงแช่เยอืกแขง็และผลิตภณัฑป์ลาโมง        
               แช่เยน็ระหวา่งการเก็บรักษา 

ผลิตภัณฑ์ปลาโมงแช่แขง็
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ภาพท่ี 8. ค่ากรดไทโอบาร์บิทูริค (TBA) ในผลิตภณัฑป์ลาโมงแช่เยือกแขง็และผลิตภณัฑป์ลาโมงแช่เยน็ 
              ระหวา่งการเก็บรักษา 
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4. ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 

4.1 แฮมปลาโมงรมควนั (ส าหรับท าแฮมปลาโมงรมควนัเก็บรักษา 31 แพค็ แพค็ละ 2 ช้ิน) 
วตัถุดบิ จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงนิ
(บาท) 

หมายเหตุ 

ปลาโมง 12 กก. 100.-/กก 1,200 ไดเ้น้ือปลาแล่ 3.5 กก. 
เกลือ 140 กรัม 10.-ต่อ 500ก. 2.80  
น ้าตาลทราย 123 กรัม 20.-ต่อกก. 2.50  
พริกไทยป่น 7 กรัม 30.-ต่อ 100ก. 2.10  
ดอกจนัทร์ 3.5 กรัม 60.-/100 ก. 2.10  
อบเชย 3.5 กรัม 60.-/100 ก. 2.10  
กานพล ู 3.5 กรัม 60.-/100 ก. 2.10  
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน  31 แพค็ 1.6 บาท/แพค็ 49.60  
รวมทั้งส้ิน   1,263.30  

 
เม่ือใชเ้น้ือปลาโมง 12 กก. ขนาดตวัประมาณ 0.8-1.0 กก. จะไดแ้ฮมปลาโมงรมควนั บรรจุใน

ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนในสภาพสุญญากาศ จ านวน 31 แพค็ (แพค็ละ 2 ช้ิน) พบวา่ตน้ทุนท่ีใชท้ั้งหมดต่อ
การรมควนั 1 ชนิดคือ 1,263.30 บาท ไดจ้  านวนทั้งหมด 31 แพค็ คิดเป็นตน้ทุนเฉล่ียต่อแพค็ประมาณ 40.75 
บาท ซ่ึงราคาดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมค่าแรง ค่าน ้า ค่าไฟ และค่าเส่ือมของอุปกรณ์ท่ีใช ้
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4.2 เบอร์เกอร์ปลาโมง (ส าหรับท าเบอร์เกอร์ปลาโมงเก็บรักษา 43 แพค็ 86 ช้ิน) 
 

 

1. เบอร์เกอร์ผสมช้ินเน้ือปลาโมงอบ 
ปลาโมง 16.5 กก. (ขนาดตวัประมาณ 0.8-1.0 กก.) จะไดเ้น้ือปลาขดูประมาณ 3.5 กก. เม่ือผสมกบั

เคร่ืองเทศ และเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ แลว้จะไดเ้บอร์เกอร์ปลาโมงทั้งส้ิน 43 แพค็ จ านวนเบอร์เกอร์ 86 ช้ิน โดย 
แต่ละแพค็จะใส่ช้ินเน้ือปลาโมงอบจ านวน 2 ช้ินต่อช้ินเน้ือเบอร์เกอร์ 1 ช้ิน วางบนถาดโพลีสไตรีนจ านวน 2 
ช้ิน บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนในสภาพสุญญากาศ คิดเป็นตน้ทุนทั้งหมด 2,918.70 บาทหรือเฉล่ีย 
33.93 บาทต่อเบอร์เกอร์ 1 ช้ิน ซ่ึงราคาดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมค่าแรง ค่าน ้า ค่าไฟ และค่าเส่ือมของอุปกรณ์ท่ีใช ้
 2. เบอร์เกอร์ผสมช้ินเน้ือแฮมปลาโมง 

จากขอ้ 4.1 ตน้ทุนของผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมงรมควนั พบวา่ราคาเฉล่ียต่อแพค็อยูท่ี่ 40.75 บาทหรือ
เฉล่ียประมาณ 20.38 บาทต่อช้ิน ซ่ึง 1 ช้ินสามารถน ามาหัน่ใส่ลงในเบอร์เกอร์ไดพ้อดี 2 ช้ินต่อเบอร์เกอร์ 1 
ช้ิน จากตารางจะเห็นวา่ หากไม่รวมราคาแฮมปลาโมง คิดเป็นตน้ทุนทั้งหมด 2,418.70 บาท หรือเฉล่ีย 28.13 
บาทต่อช้ิน หากรวมราคาช้ินแฮมปลาโมงอีก 20.38 บาท ตน้ทุนต่อเบอร์เกอร์ปลาใส่แฮมปลาโมงจะอยูท่ี่ 
48.51 บาท ซ่ึงราคาดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมค่าแรง ค่าน ้า ค่าไฟ และค่าเส่ือมของอุปกรณ์ท่ีใช ้

วตัถุดบิ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) รวมเป็นเงนิ(บาท) หมายเหตุ 

ปลาโมง 16.5 กก. 100.-ต่อกก. 1,650.- จะไดเ้น้ือปลาขดู 3.5 กก. 
หอมหวัใหญ่สบัละเอียด 700กรัม 25.-ต่อกก. 17.50  
แครอท 350 กรัม 30.-ต่อกก. 10.50  
แป้งขา้วโพด 140 กรัม 42.-ต่อ 700ก. 8.40  
น ้ามนัมะกอก 140 กรัม 180.-ต่อ500ก. 50.40  
พริกไทยป่น 60 กรัม. 30.-ต่อ 100ก. 18.-  
เกลือ 80 กรัม 10.-ต่อ 500ก. 1.60  
น ้าตาลทราย 53 กรัม 20.-ต่อกก. 1.10  
ผงกระเทียมป่น 11 กรัม 36.-/50 ก. 7.90  
ผงขนมปังป่น  2 ถุง 35.-/ถุง 70.-  
ขนมปังเบอร์เกอร์ 15 ถุง 30.-/ถุง 450.-  
ถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีน 43 แพค็ 1.6.-/แพค็ 68.80  
ถาดโพลีสไตรีน 43 ถาด 1.5.-/ถาด 64.50  

เน้ือปลาโมงอบ 1 5 กก. 100.-ต่อกก. 500.-  

เน้ือแฮมปลาโมงรมควนั 2     

รวมทั้งส้ิน   2,918.70  
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 4.3 ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง (ส าหรับท าฉู่ฉ่ีปลาโมง เก็บรักษา 60 แพค็) 
วตัถุดบิ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) รวมเป็นเงนิ(บาท) หมายเหตุ 
ปลาโมง 17.6 กก. 100.-/กก. 1,760.-  
พริกแกงเผด็ 750 กรัม 10.-/50 ก. 150.-  
กะทิกล่อง 3,750 กรัม 13.-/250 ก. 195.-  
น ้าตาลป๊ีบ 315 กรัม 45.-/กก 14.12  
น ้าปลา 30 กรัม 35.-/725 ซซ 1.45  
วตัถุปรุงแต่งอาหารรสไก่ 60 กรัม 12.-/87 ก 8.28  
พริกช้ีฟ้าแดง 1 ก า 10.- 10.-  
ใบมะกรูด 1 ก า 10.- 10.-  
ขา้วหอมมะลิ 4.5 กก. 131.-/5 กก. 117.90  
*น ้ามนัพืช 1 ขวด 37.-/ขวด 37.-  
*แป้งขา้วเจา้ 150 กรัม 13.-/ 450 ก. 4.33  
รวมต้นทุนส าหรับฉู่ฉ่ีปลา
โมงนึ่งทั้งส้ิน 

  2,266.75  

รวมต้นทุนส าหรับฉู่ฉ่ีปลา
โมงทอดทั้งส้ิน 

  2,308.08  

* คือส่วนประกอบเพ่ิมเติมในกรณีเป็นเน้ือปลาโมงทอด 
 

ฉู่ฉ่ีปลาโมงและขา้วสุกบรรจุในกล่องกระดาษเคลือบดว้ยโพลีเอทธิลีนปิดผนึก ค านวณตน้ทุน
การผลิต เป็นดงัน้ี  

1.ราคาตน้ทุนของฉู่ฉ่ีท่ีใส่เน้ือปลาน่ึง ตน้ทุนท่ีใชท้ั้งหมดคือ 2,266.75 บาท ไดจ้  านวนทั้งหมด 
60 กล่อง เฉล่ียต่อกล่องอยูท่ี่ 37.78 บาท ซ่ึงราคาน้ีไม่รวมราคากล่องกระดาษเคลือบดว้ยพลาสติกโพลีเอทธิ
ลีน ค่าแรง ค่าน ้า ค่าไฟ และค่าเส่ือมของอุปกรณ์ท่ีใช ้

2. ราคาตน้ทุนของฉู่ฉ่ีท่ีใส่เน้ือปลาทอด ตน้ทุนท่ีใชท้ั้งหมดคือ 2,308.08 บาท ไดจ้  านวน
ทั้งหมด 60 กล่อง เฉล่ียต่อกล่องอยูท่ี่ 38.47 บาท ซ่ึงราคาน้ีไม่รวมราคากล่องกระดาษเคลือบดว้ยพลาสติก 
โพลีเอทธิลีน ค่าแรง ค่าน ้า ค่าไฟ และค่าเส่ือมของอุปกรณ์ท่ีใช ้
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5. ผลทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ ์ 

คณะผูว้จิยัไดเ้ลือกผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์ปลาโมงท่ีมีช้ินเน้ือปลาโมงรมควนัดว้ยชานออ้ยใส่ลง
ไปในเน้ือเบอร์เกอร์ในการทดสอบ เพราะผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัจากผูท่ี้ผา่นการฝึกฝน พบวา่ผู ้
ชิมชอบแบบท่ีใส่ช้ินเน้ือปลาอบมากกวา่ใส่ช้ินเน้ือปลารมควนัดว้ยชานออ้ย ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากโดยปกติคน
ไทยไม่นิยมรับประทานอาหารท่ีมีกล่ินควนั อีกทั้งในประเทศไทยยงัไม่ค่อยมีผลิตภณัฑป์ลารมควนัจ าหน่าย
มากนกั จึงตอ้งการทดสอบดูวา่หากน าช้ินเน้ือปลาโมงรมควนัใส่ลงไปในเบอร์เกอร์ปลา ผูท้ดสอบโดยทัว่ไป
จะยอมรับในตวัผลิตภณัฑ์หรือไม่ โดยมีผูท้ดสอบ 2 ชุดคือในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก โรงเรียนวดั
ประยรุวงศาวาส จ านวน 111 คน เป็นเพศชาย 46.85% และหญิง 53.15% มีอายอุยูร่ะหวา่ง 8-13 ปี และระดบั
มหาวทิยาลยั จากคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 106 คน เป็นหญิง 67.92% และเป็นชาย 
32.08% มีอายอุยูร่ะหวา่ง 18-23 ปี ผลของการทดสอบเป็นดงัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน 77% เคยรับประทานเบอร์เกอร์ และ 23% ไม่เคย
รับประทาน ในขณะท่ีนิสิต 62% เคยรับประทาน อีก 38% ไม่เคยรับประทาน 

 
 
 
 
 
 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน 92% บอกวา่อร่อย ส่วนนิสิตตอบวา่อร่อย 80%  

 

 

 

 

 

 

นิสิต

เคย

62%

ไม่เคย

38%

 

นักเรียน

เคย

77%

ไม่เคย

23%

 

นิสิต

อร่อย

80%

ไม่อร่อย

1%

อื่นๆ (เค็มไป)

19%

 

นักเรียน

ไม่อร่อย

3%
อื่นๆ

5%
อร่อย

92%
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 ในดา้นเน้ือสัมผสัผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัเรียน ตอบวา่เน้ือสัมผสันุ่มก าลงัดี 86% น่ิม

ไป 4% และแขง็ไป 10% ในขณะท่ีนิสิต 69% ตอบวา่นุ่มก าลงัดี แขง็ไป 17% และน่ิมไป 8%  

 

 

 

 

 ส าหรับกล่ินของผลิตภณัฑ ์ นกัเรียน 8% ท่ียงัคงไดก้ล่ินคาวอยู ่ ส่วนนิสิตระบุวา่มีกล่ินคาว

สูงถึง 24% อยา่งไรก็ตาม 56% และ 45% ของนกัเรียนและนิสิต ระบุวา่เบอร์เกอร์ปลามีกล่ินหอมก าลงัดี 

ในขณะท่ีมีนกัเรียนและนิสิตระบุวา่เหม็นกล่ินควนัอยูร่ะหวา่ง 5-7% อยา่งไรก็ตามเม่ือรับประทานคู่กบัขนม

ปังพบวา่ทั้งนกัเรียนและนิสิตต่างบอกวา่อร่อย สูงกวา่ 98% ดงันั้นการยอมรับรวมต่อเบอร์เกอร์ปลาท่ีมีเน้ือ

ปลารมควนัดว้ยชานออ้ยคู่กบัขนมปัง ของนกัเรียนและนิสิต จึงสูงกวา่ 92 % 

รับประทานเน้ือเบอร์เกอร์ปลาอยา่งเดียว 

 

 

 

 

  

รับประทานคู่กบัขนมปัง 

 

 

 

นักเรียน

นุ่มก าลังดี

86%

แขง็ไป

10%
น่ิมไป

4%

 

นิสิต

น่ิมไป

8%นุ่มก าลังดี

69%

แขง็ไป

17%

อื่นๆ

6%

 

นกัเรียน

กล่ินควนัแรง

ไป

5%

มีกล่ินหอม

ของเบอร์เกอร์

56%

กล่ิน

เคร่ืองเทศ

แรงไป

31%

มีกล่ินคาวปลา

8%

 

นิสิต

กล่ินเคร่ืองเทศ

แรงไป

21%

มีกล่ินหอมของ

เบอร์เกอร์ปลา

45%

อ่ืนๆ

3%

มีกล่ินคาวปลา

24%

กล่ินควนัแรงไป

7%

 

นักเรียน

ไม่อร่อย

1%

อร่อย

99%

 

นิสิต

อร่อย

98%

ไม่อร่อย

2%
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ผลสรุปการยอมรับรวมเก่ียวกบัความชอบในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลา 
  

 

 

 

 

 เม่ือสอบถามวา่เบอร์เกอร์ท่ีใหรั้บประทานควรมีราคาเท่าไหร่ พบวา่ 63-71% ทั้งในกลุ่ม

นกัเรียนและนิสิต เห็นวา่ควรมีราคาอยูใ่นช่วง 30-40 บาท และ 8-18% เห็นวา่ควรมีราคาอยูร่ะหวา่ง 41-50 

บาท ในขณะท่ีราคาตน้ทุนต่อ 1 ช้ินอยูท่ี่ 39.76 บาท อยา่งไรก็ตามหากท าการผลิตเพื่อจ าหน่าย ราคาตน้ทุน

น่าจะต ่ากวา่น้ี 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. ไดผ้ลิตภณัฑพ์ร้อมบริโภคจากปลาโมง 2 ประเภทคือ ประเภทแช่เยน็ ได้แก่ แฮมปลาโมงรมควนั 
ประเภทแช่เยอืกแข็ง ได้แก่ เบอร์เกอร์ปลาโมง และขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง ซ่ึงผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับ 

2. ผลิตภณัฑแ์ช่เยือกแขง็ทั้ง 2 ชนิดเก็บไดน้านมากกวา่ 6 เดือนในขณะท่ีผลิตภณัฑ์แช่เยน็เก็บไดน้าน
ประมาณ 4 เดือน 

3. ตน้ทุนการผลิต 
3.1. ผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมงรมควนัแช่เยน็บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนในสภาพสุญญากาศ 

บรรจุแพค็ละ 2 ช้ิน ตน้ทุนเฉล่ีย 40.75 บาทต่อแพค็ 

นักเรียน

ไม่ชอบ

3%

ชอบ

97%

 

นิสิต

ราคา 

30-40 บาท

71%

อื่นๆ

8%

ราคา 

51-60 บาท

3%ราคา 

41-50 บาท

18%

 

นักเรียน

ราคา 

30-40 บาท

63%ราคา 

41-50 บาท

8%

ราคา 

51-60 บาท

1%

อื่นๆ

28%

 

นิสิต

ไม่ชอบ

8%

ชอบ

92%
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3.2. ผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์ปลาโมงผสมช้ินเน้ือปลาอบแช่แขง็บรรจุในถุงไนล่อนโพลีเอทธิลีนบรรจุ    
แพค็ละ 2 ช้ิน ตน้ทุนเฉล่ีย 33.93 บาทต่อแพค็ ส่วนเบอร์เกอร์ปลาโมงผสมช้ินเน้ือปลารมควนั 
ตน้ทุนเฉล่ีย 48.51 บาทต่อแพค็ 

3.3. ผลิตภณัฑข์า้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงน่ึงแช่แขง็บรรจุในกล่องกระดาษเคลือบดว้ยโพลีเอทธิลีนปิดผนึก 
ตน้ทุนเฉล่ีย 37.78 บาทต่อกล่อง ส่วนขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงทอด ตน้ทุนเฉล่ีย 38.47 บาทต่อแพค็ 

4. ผลการทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคต่อเบอร์เกอร์ปลาชนิดปลารมควนัดว้ยชานออ้ยพบวา่ 
ผูท้ดสอบยงัใหค้วามคิดเห็นหลากหลายในเร่ืองรสชาติและการยอมรับอาจเน่ืองจาก พื้นฐานการ
รับประทานอาหารต่างกนั ท าใหค้วามชอบต่างกนัออกไป อยา่งไรก็ตาม ทั้งในระดบันกัเรียนและนิสิต
ต่างใหก้ารยอมรับในตวัผลิตภณัฑด์งักล่าวสูงกวา่ 92% 
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ตารางท่ี 1 ผลเคมีก่อนเก็บรักษา (ตารางแนวนอน) 
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ตารางท่ี 2. ผลการประเมินทางประสาทสัมผสัผลิตภณัฑ์จากปลาโมง 

ผลิตภณัฑ ์
คะแนน 

ลกัษณะปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั การยอมรับรวม 
1. แฮมปลาโมงรมควนั       

      รมดว้ยชานออ้ย 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 

      รมดว้ยไมบี้ช 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 
2. เบอร์เกอร์ปลาโมง       

      ปลารมควนั 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 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 
3. ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลา
โมง 

      

      เน้ือปลาโมงน่ึง       

          - ขา้ว 8.15 a + 0.24 -1/ 8.05 a + 0.16 -1/ 8.05 a + 0.28 -1/ 

          - ฉู่ฉ่ีปลาโมงน่ึง 8.05 a + 0.50 -1/ 8.15 a + 0.41 8.10 a + 0.32 8.10 a + 0.21 8.15 a + 0.34 
      เน้ือปลาโมงทอด     -  

          - ขา้ว 7.55 b + 0.60 -1/ 7.95 a + 0.37 -1/ 7.65 b + 0.58 -1/ 

          - ฉู่ฉ่ีปลาโมงทอด 8.10 a + 0.21 -1/ 8.10 a + 0.21 8.00 a + 0.41 8.05 a + 0.16 8.00 a + 0.24 
1/ ไม่ไดต้รวจวเิคราะห์ 
ผลวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย + ความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากผูท้ดสอบจ านวน 8 คน 
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  

 
ตารางท่ี 3. ปริมาณจุลินทรียท่ี์ตรวจพบในผลิตภณัฑ์จากปลาโมง 

ผลิตภณัฑ ์ TVC  (cfu/g) 
coliform 
(MPN/g) 

E. coli 
(MPN/g) 

Salmonella spp. 
(25g/sample) 

S. aureus 
(MPN/g)  

L. 
monocytogenes 

1. แฮมปลาโมงรมควนั       
      รมดว้ยชานออ้ย 1.0x101 <3 <3 ND <3 -1/ 
      รมดว้ยไมบี้ช 2.8x102 <3 <3 ND <3 -1/ 
2. เบอร์เกอร์ปลาโมง       
      ปลารมควนั 1.6 x 105 240 < 3 ND < 3 ND 
      ปลาอบ 9.9 x 104 53 < 3 ND < 3 ND 
3. ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง       
      เน้ือปลาโมงน่ึง 8.0x101 <3 <3 ND < 3 ND 
      เน้ือปลาโมงทอด 1.1x102 <3 <3 ND < 3 ND 
ND = not detected (ตรวจไม่พบ)  
1/ ไม่ไดต้รวจวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 4. ผลการประเมินทางประสาทสัมผสัของแฮมปลาโมงรมควนัระหวา่งการเก็บรักษา  
 

ผลิตภณัฑ ์
สปัดาห์

ท่ี 
คะแนน 

ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั การยอมรับรวม 

แฮมปลาโมง
รมควนัดว้ย
ชานออ้ย 

0 8.00a+ 0.00 7.86 a +0.32 7.85 a +0.34 7.95 a +0.16 7.85 a +0.34 7.94 a +0.18 

4 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 

8 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 

12 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 

16 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 
แฮมปลาโมง
รมควนัดว้ยไม้

บีช 

0 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 

4 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 

8 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 

12 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 

16 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 
 

ผลวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย + ความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากผูท้ดสอบจ านวน 8 คน 
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 



 35 

ตารางท่ี 5. ผลการประเมินทางประสาทสัมผสัของเบอร์เกอร์ปลาโมงระหวา่งการเก็บรักษา 
 

ผลวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย + ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผูท้ดสอบจ านวน 8 คน 
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

เบอร์เกอร์ 
ปลาโมง 

เดือน
ท่ี 

คะแนน 
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั การยอมรับรวม 

-แบบใส่ช้ิน
เน้ือปลา
รมควนั 

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 
-แบบใส่ช้ิน
เน้ือปลาอบ 

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 
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ตารางท่ี 6. ผลชิมฉู่ฉ่ีระหวา่งเก็บรักษา (ตารางแนวนอน) 
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ตารางท่ี 7. ปริมาณความช้ืน ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (Aw) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของแฮมปลาโมง     
                 รมควนัระหวา่งการเก็บรักษา 
 

 
ตวัอย่าง สัปดาห์ที ่ ความช้ืน (%) Aw pH 

แฮมปลาโมง 0 67.65 1.00 6.3 
รมควนัดว้ยชานออ้ย 1 67.57 0.97 6.3 

  2 70.21 0.97 6.3 
  3 67.39 0.99 6.2 
  4 68.17 0.99 6.2 
  5 67.40 1.00 6.1 
  6 67.71 0.98 6.2 
  7 68.89 0.99 6.2 
  8 68.05 1.00 6.2 
  9 66.05 0.97 6.2 
  10 65.55 0.99 6.3 
  11 66.06 1.00 6.2 
  12 67.00 0.97 6.5 
  13 63.37 0.98 6.1 
  14 66.28 0.97 6.0 
  15 62.71 0.98 5.8 
  16 66.17 0.98 6.3 

แฮมปลาโมง 0 68.23 0.99 6.0 
รมควนัดว้ยไมบี้ช 1 68.77 0.97 5.8 

  2 69.78 0.96 6.0 
  3 67.83 0.99 6.0 
  4 66.66 1.00 5.7 
  5 66.22 1.00 5.8 
  6 64.71 0.98 5.9 
  7 66.25 1.00 5.7 
  8 68.89 1.00 6.0 
  9 66.44 0.98 5.8 
  10 67.55 0.98 6.0 
  11 65.03 0.99 6.1 
  12 65.84 0.97 6.1 
  13 66.61 0.99 5.7 
  14 62.58 0.98 5.6 
  15 65.14 0.98 5.9 

  16 67.21 0.97 6.0 



 38 

 ตารางท่ี 8. ปริมาณความช้ืน ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (Aw) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของเบอร์เกอร์ปลาโมง     
                 ระหวา่งการเก็บรักษา 

 

ตวัอย่าง เดอืนที ่ ความช้ืน (%) Aw pH 

แฮมเบอร์เกอร์ปลาโมง 0 69.35 0.97 6.5 
ใส่ช้ินเน้ือปลารมควนั 1 69.87 0.97 6.6 

 2 69.29 0.97 6.5 
  3 69.30 0.98 6.6 
  4 69.43 1.00 6.7 
  5 70.30 0.99 6.6 
  6 70.56 1.00 6.6 

          
แฮมเบอร์เกอร์ปลาโมง 0 68.54 0.96 6.6 
ใส่ช้ินเน้ือปลาอบ 1 68.57 0.98 6.6 

  2 68.30 0.98 6.5 
  3 68.16 0.97 6.7 
  4 67.17 0.99 6.6 
  5 68.33 0.97 6.7 
  6 68.42 1.00 6.7 
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ตารางท่ี 9. ปริมาณความช้ืน ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ี (Aw) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลา
โมงระหวา่งการเก็บรักษา 

 

ตวัอย่าง 
เดอืน
ที ่

ความช้ืน (%) Aw pH 

ฉู่ฉ่ีปลาโมง ข้าว ฉู่ฉ่ีปลาโมง ข้าว ฉู่ฉ่ีปลาโมง ข้าว 

ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง  0 75.18 60.21 0.99 1.00 6.7 6.9. 
แบบใส่เน้ือปลาโมงน่ึง 1 73.61 61.30 0.98 0.99 6.7 6.8 

  2 74.50 63.37 0.98 0.99 6.6 6.8 
  3 67.19 60.98 0.98 0.99 6.6 6.9 
  4 74.21 60.47 0.99 1.00 6.6 7.1 
  5 75.11 61.42 1.00 1.00 6.6 7.1 
  6 74.31 61.38 1.00 1.00 6.8 7.2 

             
ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง  0 74.70 60.34 0.99 1.00 6.6 7.1 

แบบใส่เน้ือปลาโมงทอด 1 66.38 60.92 0.98 0.99 6.5 7.2 
  2 67.74 64.24 0.98 0.99 6.5 7.1 
  3 74.19 60.71 0.95 0.98 6.5 7.3 
  4 67.00 61.41 0.98 1.00 6.5 7.4 
  5 66.61 60.40 1.00 1.00 6.6 6.4 
  6 66.84 61.71 1.00 1.00 6.5 7.2 
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ตารางท่ี 10-11 ผลจุล 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที ่1. แบบทดสอบการตรวจวิเคราะห์ทางประสาทสัมผสั 

 
1.1 แบบทดสอบทางประสาทสัมผสัแฮมปลาโมงรมควนั 
 

ช่ือผูท้ดสอบ............................................................. 
วนัท่ีทดสอบ......................................................... 
 

โปรดใหค้ะแนนตามคุณภาพดงัน้ี 
 

code ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั การยอมรับรวม 

       
       
       
       
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัเกณฑก์ารตดัสินใจ 
9 คะแนน หมายถึง ดีท่ีสุด    4 คะแนน หมายถึง ยงัยอมรับ 

8คะแนน หมายถึง ดีมาก    3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 

7 คะแนน หมายถึง ดี    2 คะแนน หมายถึง แยม่าก 

6 คะแนน หมายถึง เกือบดี    1 คะแนน หมายถึง แยม่ากท่ีสุด 

5 คะแนน หมายถึง พอใช ้

ลกัษณะท่ีใชต้รวจสอบ เกณฑก์ าหนด 

ลกัษณะปรากฏ มีลกัษณะปรากฏตามคุณลกัษณะของปลารมควนั มีสี
ของควนัสม ่าเสมอ เน้ือปลาไม่แตก 

สี สีเหลืองทองหรือสีเหลืองออกน ้ าตาล 

กล่ิน หอมกล่ินควนั ไม่มากและไม่นอ้ยจนเกินไป 

รส รสอร่อย เคม็หวานพอดี 

เน้ือสมัผสั นุ่ม ไม่แขง็กระดา้ง ไม่ยุย่ 
การยอมรับรวม ยอมรับภาพรวมของผลิตภณัฑ ์
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1.2 แบบทดสอบทางประสาทสัมผสัเบอร์เกอร์ปลา 
 

ช่ือผูท้ดสอบ............................................................. 
วนัท่ีทดสอบ......................................................... 
 

โปรดใหค้ะแนนตามคุณภาพดงัน้ี 

code ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั การยอมรับรวม 

       
       
       
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ระดบัเกณฑก์ารตดัสินใจ 
9 คะแนน หมายถึง ดีท่ีสุด    4 คะแนน หมายถึง ยงัยอมรับ 

8คะแนน หมายถึง ดีมาก    3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 

7 คะแนน หมายถึง ดี    2 คะแนน หมายถึง แยม่าก 

6 คะแนน หมายถึง เกือบดี    1 คะแนน หมายถึง แยม่ากท่ีสุด 

5 คะแนน หมายถึง พอใช ้

ลกัษณะท่ีใชต้รวจสอบ เกณฑก์ าหนด 

ลกัษณะปรากฏ มีลกัษณะปรากฏตามคุณลกัษณะของแฮมเบอร์เกอร์  
สี สีเหลืองทองหรือสีเหลืองออกน ้ าตาล 

กล่ิน มีกล่ินหอม จากส่วนประกอบท่ีใช ้ ท่ีสดและใหม่ ไม่มี
กล่ินหืน เปร้ียว เหมน็ หรือกล่ินคาวปลา 

รส รสอร่อย กลมกล่อม 

เน้ือสมัผสั  ไม่แขง็กระดา้ง ไม่ยุย่ 
การยอมรับรวม ยอมรับภาพรวมของผลิตภณัฑ ์
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1.3 แบบทดสอบทางประสาทสัมผสัขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 
 

ช่ือผูท้ดสอบ............................................................. 
วนัท่ีทดสอบ......................................................... 
 

โปรดใหค้ะแนนตามคุณภาพดงัน้ี 

 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

ระดบัเกณฑก์ารตดัสินใจ 
9 คะแนน หมายถึง ดีท่ีสุด    4 คะแนน หมายถึง ยงัยอมรับ 

8คะแนน หมายถึง ดีมาก    3 คะแนน หมายถึง ไม่ยอมรับ 

7 คะแนน หมายถึง ดี    2 คะแนน หมายถึง แยม่าก 

6 คะแนน หมายถึง เกือบดี    1 คะแนน หมายถึง แยม่ากท่ีสุด 

5 คะแนน หมายถึง พอใช ้

 

code ลกัษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั การยอมรับรวม 
ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา ขา้ว ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา ขา้ว  ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา ขา้ว  

         
         
         
         

ลกัษณะท่ีใชต้รวจสอบ เกณฑก์ าหนด 

ลกัษณะปรากฏ ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา  ไม่แตกมนัจนเกินไป  เน้ือปลาและน ้ าแกงมีปริมาณ 

                      เหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

ขา้ว                เป็นเมลด็สวย ไม่แตกหกั 

กล่ิน ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา  มีกล่ินหอมของพริกแกง ไม่มีกล่ินคาวปลา  ไม่มีกล่ินเหมน็เปร้ียว 
ขา้ว         มีกล่ินหอมตามธรรมชาติของขา้ว ไม่มีกล่ินเหมน็เปร้ียว 

รส รสอร่อย  
เน้ือสมัผสั ปลา นุ่ม ไม่เละ 

ขา้ว นุ่ม ไม่เละ ไม่แขง็กระดา้ง 
การยอมรับรวม ยอมรับในภาพรวมของทุกลกัษณะ 
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ภาคผนวกที ่2. แบบสอบถามการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อเบอร์เกอร์ปลาโมง 
 

วนัท่ี......................................... 
รายละเอยีดผู้กรอกแบบสอบถาม 
     เพศ                  1. ชาย                      2. หญิง  
     อาย.ุ........................ปี                      อาชีพ.............................................. 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       ที่ท่านชอบมากทีสุ่ด 
1. เคยรับประทานเบอร์เกอร์ปลาหรือไม่  
               เคย                                         ไม่เคย 
2. รสชาติของผลิตภณัฑ์ 
   อร่อย                      ไม่อร่อย                               อ่ืนๆระบุ..............................      
3. เน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑ์ 
                แขง็ไป                                 น่ิมไป             
                นุ่มก าลงัดี                              อ่ืนๆระบุ..............................  
4. กล่ินของผลิตภณัฑ ์
                 มีกล่ินคาวปลา                กล่ินเคร่ืองเทศแรงไป(เช่น พริกไทย กระเทียม ) 
                 กล่ินควนัแรงไป                                      มีกล่ินหอมของเบอร์เกอร์ปลา 

    อ่ืนๆระบุ....................................... 
5.  เม่ือรับประทานคู่กบัขนมปัง 
    อร่อย                          ไม่อร่อย                                
6. คุณชอบเบอร์เกอร์ปลาท่ีใหชิ้มหรือไม่ 
                 ชอบ                                        ไม่ชอบ เพราะ..................................... 
7. เบอร์เกอร์ปลาท่ีท่านชิมควรมีราคาต่อช้ินเท่าไหร่ท่ีท่านคิดวา่คุม้ค่าคุม้ราคาท่ีจะซ้ือรับประทาน 

   30-40 บาท            41-50 บาท 
    51-60 บาท            อ่ืนๆระบุ....................... 
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ตารางท่ี 1. องคป์ระกอบทางเคมีของปลาโมงสดและผลิตภณัฑจ์ากปลาโมง  
 

ผลิตภณัฑ/์วตัถุดิบ 
องคป์ระกอบทางเคมี 

โปรตีน (%) ไขมนั (%) เถา้ (%) ความช้ืน (%) เกลือ (%) pH 
กรดลิโนเลอิก 

(มก./100 ก. ตวัอยา่ง) 
กรดลิโนเลนิก 

(มก./100 ก. ตวัอยา่ง) 
1. ปลาโมงสด 18.68 + 0.04 4.11 + 0.03 1.08 + 0.03 80.73 + 0.52 -2/ 6.9 + 0.03 8001/ 701/ 
2. แฮมปลาโมงรมควนั         
      รมดว้ยชานออ้ย 22.28 + 0.25 6.39 + 0.05 2.25 + 0.01 67.65 + 0.33 1.75 + 0.00 6.3 + 0.02 7001/ 601/ 
      รมดว้ยไมบี้ช 21.43 + 0.09 6.91 + 0.05 2.18 + 0.01 68.23 + 0.10 1.80 + 0.08 6.0 + 0.01 5801/ 601/ 
3. เบอร์เกอร์ปลาโมง         
      ปลารมควนั 15.80 + 0.21 1.92 + 0.01 2.25 + 0.01 69.35 + 0.08 1.60 + 0.00 6.5 + 0.02 77 4 
      ปลาอบ 16.35 + 0.38 4.28 + 0.10 2.11 + 0.09 68.54 + 0.40 1.36 + 0.08 6.6 + 0.10 68 3.3 
4. ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง         
      เน้ือปลาโมงน่ึง 13.06 + 0.37 6.51 + 0.16 1.90 + 0.03 75.18 + 0.06 1.31 + 0.00 6.7 + 0.00 -2/ -2/ 
      เน้ือปลาโมงทอด 12.01 + 0.28 7.03 + 0.07 1.85 + 0.01 74.70 + 0.11 1.31 + 0.00 6.6 + 0.02 -2/ -2/ 
 

1/
 ตรวจวเิคราะห์โดย สถาบนัอาหาร 2008 ซอยจรัลสนิทวงศ ์40 ถนนจรัลสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ   

2/ ไม่ไดว้เิคราะห์ 
     ผลวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย + ความเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการวเิคราะห์ 3 ซ ้ า 
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ตารางท่ี 6. ผลการประเมินทางประสาทสัมผสัของขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมงแบบใส่ช้ินเน้ือปลาน่ึง และแบบใส่ช้ินเน้ือปลาทอด ระหวา่งการเก็บรักษา 
 

 

ผลวเิคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย + ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผูท้ดสอบจ านวน 8 คน 
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 
เดือน
ท่ี 

คะแนน 
ลกัษณะปรากฏ กล่ิน 

รสชาติ 
เน้ือสมัผสั 

การยอมรับรวม 
ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา ขา้ว ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา ขา้ว ฉู่ฉ่ีเน้ือปลา ขา้ว 

-แบบใส่ช้ินเน้ือปลาน่ึง 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 
-แบบใส่ช้ินเน้ือปลาทอด 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 
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ตารางท่ี 10. ปริมาณจุลินทรียท่ี์ตรวจพบในผลิตภณัฑแ์ฮมปลาโมงรมควนัระหวา่งเก็บรักษา 

ตวัอยา่ง สปัดาห์ท่ี 
TVC  

(cfu/g) 
Coliform 
(MPN/g) 

E. coli 
(MPN/g) 

Salmonella spp. 
(25g/sample) 

V. cholerae         
( 25g/sample) 

S. aureus 
(MPN/g)  

แฮมปลาโมงรมควนั 1 1.0x101 <3 <3 ND ND <3 
รมดว้ยชานออ้ย 5 1.3x102 <3 <3 ND ND <3 
 7 5.6x103 <3 <3 ND ND <3 
 9 4.5x104 <3 <3 ND ND <3 
 16 2.0x106 <3 <3 ND ND <3 
แฮมปลาโมงรมควนั 1 2.8x102 <3 <3 ND ND <3 
รมดว้ยไมบี้ช 5 2.0x102 <3 <3 ND ND <3 
 7 2.0x102 <3 <3 ND ND <3 
 9 1.9x102 <3 <3 ND ND <3 
  16 1.0x101 <3 <3 ND ND <3 
 

ตารางท่ี 11. ปริมาณจุลินทรียท่ี์ตรวจพบในผลิตภณัฑป์ลาโมงแช่แขง็ระหวา่งเก็บรักษา 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ตวัอยา่ง 
เดือน

ท่ี 
TVC  

(cfu/g) 
Coliform 
(MPN/g) 

E. coli 
(MPN/g) 

Salmonella spp. 
(25g/sample) 

V. cholerae      ( 
25g/sample) 

S. aureus 
(MPN/g)  L. monocytogenes 

เบอร์เกอร์ปลาโมง 0 1.6 x 105 240 < 3 ND ND < 3 ND 
ผสมปลาโมงรมควนั 12 1.7 x 104 240 < 3 ND ND < 3  
 24 6.8 x 104 460 < 3 ND ND < 3 ND 
เบอร์เกอร์ปลาโมง 0 9.9 x 104 53 < 3 ND ND < 3 ND 
ผสมปลาอบ 12 1.9 x 105 43 < 3 ND ND < 3  
 24 4.0 x 106 240 < 3 ND ND < 3 ND 
ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 0 8.0x101 <3 <3 ND ND <3 ND 
แบบใส่เน้ือปลาโมงน่ึง 3 6.5x102 <3 <3 ND ND <3  
 6 4.0x103 <3 <3 ND ND <3 ND 
ขา้วพร้อมฉู่ฉ่ีปลาโมง 0 1.1x102 <3 <3 ND ND <3 ND 
แบบใส่เน้ือปลาโมงทอด 3 9.0x101 <3 <3 ND ND <3  

  6 1.0x101 <3 <3 ND ND <3 ND 
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