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การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรต
แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเจ้า (PA) ข้าวเหนียว (PB) และข้าวคั่ว (PC) โดยใช้อัตราส่วนเนื้อปลานิลร้อยละ
84.8 เกลือร้อยละ 2.5 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 8.5 และกระเทียมร้อยละ 4.2 พบว่า ปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว และข้าวคั่ว หลังจากหมัก 3 วัน รสชาติเปรี้ยว pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.5-4.6 ปริมาณกรดแลคติกมีค่า
อยู่ในช่วงร้อยละ 2.08-2.33 ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกมีค่าอยู่ในช่วง 2.5x107-9.7x107 โคโลนีต่อกรัม
ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค เมื่อนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ (1) อุณหภูมิห้อง 35±5 องศาเซลเซียส
(2) อุณหภูมิแช่เย็น 3±2 องศาเซลเซียส และ (3) อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง -18±2 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อุณหภูมิห้อง
ปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บรักษาได้ 2 วัน เนื่องจากมีรสชาติเปรี้ยวมาก มีค่า pH เท่ากับ 4.1 ปริมาณ
กรดแลคติก ร้อยละ 4.25 และปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มขึ้นเป็น 8.0x108 โคโลนีต่อกรัม ส่วนปลาส้ม
ที่ม ีส ่ว นผสมของข้า วเจ้า และข้า วเหนีย ว เก็บ รัก ษาได้ 4 วัน ส าหรับ การเก็บ รัก ษาที ่อ ุณ หภูม ิแ ช่เ ย็น
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 28 วัน pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.1-4.3 ปริมาณกรดแลคติกอยู่ในช่วง
ร้อยละ 2.77-3.00 และปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่ม ขึ้นเป็น 2.6x108 โคโลนีต่อกรัม การเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 180 วัน pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.3−4.4
ปริม าณกรดแลคติก อยู ่ใ นช่ว งร้อ ยละ 2.08-2.79 ปริม าณแบคทีเ รีย ผลิต กรดแลคติก เพิ่ม ขึ ้น เป็น
3.1x108 โคโลนีต่อกรัม และไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรคในทุกตัวอย่าง
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Effects of Carbohydrates and Storage Temperatures on the
Quality of Fermented Fish Stick (Pla-Som)
Wissarout Siripornkitti
Fisheries Industrial Technology Research and Development Division
Abstract
The purpose of the study was to investigate the effects of different carbohydrate
sources (steamed rice, sticky rice and roasted raw rice) on the quality of fermented fish Stick
(Pla-Som). The Products composed of 84.8 % fish meat (Nile Tilapia), 2.5 % salt, 8.5 %
carbohydrate and 4.2 % garlic. The results indicated that Pla-Som fermented with steamed rice,
sticky rice and roasted raw rice for 3 days. Their pH ranged 4.5-4.6 and lactic acid ranged 2.082.33 %. Lactic acid bacteria (LAB) were 107 cfu/g whereas pathogenic bacteria had not been
found. The products were packed in plastic bag (PET/LLDPE) and heat sealed. It had been
stored at room temperature (35±5 ºC), chilled temperature (3±2 ºC) and freezing temperature
(-18±2 ºC). At room temperature, Pla-Som with roasted raw rice was accepted by panelists for
2 days because of too much sour (pH was 4.1, lactic acid was 4.25 % and numbers of LAB
increase to 8x108 cfu/g) while, Pla-Som with steamed rice and sticky rice were accepted for 4
days. At chilled temperature, all the samples were accepted for 28 days. Their pH ranged
4.1-4.3, lactic acid were 2.77-3.00 % and numbers of LAB increased to 2.6x108 cfu/g. At freeze
temperature, all the samples were accepted for 180 days. In addition, their pH ranged 4.34.4, lactic acid were 2.08-2.79 % and numbers of LAB increased to 3.1x108 cfu/g. Pathogenic
bacteria had not been detected in all the samples.
Keywords: Pla-Som, steam rice, sticky rice, roasted raw rice, storage
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ค้าน้า
ปลาส้ม เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้านที่มีรสเปรี้ยว ได้จากปลาที่ผ่านการหมักด้วยเกลือ ข้าวเจ้า
หรือข้าวเหนียวนึ่ง อาจเติมส่วนผสมอื่น ๆ เช่น กระเทียม พริกไทย หมักจนมีรสเปรี้ยว นิยมรับประทานกันทั่ว
ทั้งประเทศ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ปลาส้มตัว เป็นปลาส้มที่ทาจากปลาทั้งตัว เอา
เครื่องในออก อาจมีหัวหรือตัดหัวออก ปลาส้มชิ้น เป็นปลาส้มที่ทาจากปลาแล่เป็นชิ้น และปลาส้มเส้น เป็น
ปลาส้มที่ทาจากเนื้อปลาล้วนหั่นเป็นเส้น โดยคุณสมบัติของปลาส้มต้องมีลักษณะภายนอกอยูในสภาพเรียบรอย
สะอาด อาจมีน้าซึมไดเล็กน้อย ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นปลาชนิดเดียวกัน ยังคงสภาพเป็นตัว ชิ้น หรือ
เสน เนื้อแนน ไมยุ่ย สีต้องเป็นไปตามธรรมชาติของปลาสม ไมมีกลิ่นอื่น ๆ ที่ไมพึงประสงค์ เชน กลิ่นอับ กลิ่นหืน
กลิ่นรสต้องเป็นไปตามธรรมชาติของปลาสม ไม่มีรสชาติอื่นที่ไมพึงประสงค เชน รสเปรี้ยวบูด ค่าความเป็นกรด−ด่าง
(pH) ของปลาส้มเมื่อถึงวันที่บริโภคต้องมีค่า ≤4.6 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่องปลาส้ม เลขที่ 26/2557
(สานั กงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2557) โดยอาหารที่มี pH≤4.6 ความเป็น กรดเกิด จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารพวกคาร์โบไฮเดรตในอาหาร โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวการทาให้เกิดปฏิกิริยา จัด
อาหารจาพวกนี้เป็นอาหารที่เป็นกรด (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556) ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการเจริญและการยับยั้งจุลินทรีย์ โดยทั่วไปจุลินทรีย์เจริญได้ดีในอาหารที่มี pH ในช่วง 5.5-7.0 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทนต่อ
กรด แต่จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็น
กรด (วชิระ และจันทิมา, 2544)
ปลา เป็นสัตว์น้าที่มีโปรตีนสูง ราคาถูก และเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปลาส้ม ใช้ได้ทั้งปลา
ตะเพียน ปลาจีน ปลาทับทิม ปลานิล ปลายี่สก ปลาสวาย ฯลฯ (กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้า, 2558)
ปลาโดยทั่วไปประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 15-24 ไขมันร้อยละ 0.2-22 ความชื้นร้อยละ 70-80 คาร์โบไฮเดรต
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 รวมถึงวิตามินรวมและแร่ธาตุต่าง ๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้า, 2545)
และเมื่อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกและแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ทาให้เกิดกระบวนการหมัก เกิดการย่อยโมเลกุล
ของโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงเป็นโมเลกุลของเปปไทด์อิสระที่มีสายยาว ซึ่งประกอบด้วยจานวนกรดอะมิโ น
ระหว่าง 2-20 ชนิด ทีม่ ีประโยชน์ต่อสุขภาพ (สิรินดา และคณะ, 2548)
ปลานิล (Nile Tilapia) เป็นปลาน้าจืดที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบบ่อดิน
บ่อพลาสติก บ่อซีเมนต์ กระชัง และแบบธรรมชาติ จึงเป็นสัตว์น้าที่นิยมเลี้ยงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและมี
ผลผลิตเป็นอันดับ 5 ของโลก (พิเชต, 2559) ดังนั้น ปลานิลเป็นปลาน้าจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ
ของประเทศไทย โดยในปี 2563 คาดว่าผลผลิตสูงถึง 200,766 ตัน และมีราคาขายที่หน้าฟาร์มอยู่ในช่วง
26.28-43.86 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งอยู่ในช่วง 22.29-60.00 บาทต่อกิโลกรัม มีปริมาณการส่งออก
ในช่วงต้นปี 2563 จานวณ 2,398.2 ตัน โดยปลานิลทั้งตัวแช่เยือกแข็งมีปริมาณการส่งออกมากที่สุด (เกวลิน, 2563)
นอกจากนี้ปลานิลเป็นปลาที่มีรสชาติดี สามารถนามาปรุงอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทอด นึ่ง เผา หรือ
นามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้อั่วปลา เชียงปลา ปลาร้า ปลานิลแดดเดียว ปลาหวาน
และปลาส้ม
ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ชนิด คือ อะไมโลส (Amylose) และอะไมโลเพคติน
(Amylopectin) อะไมโลสจัดเป็นโพลิเมอร์สายตรงของน้าตาลกลูโคส เรียงต่อกันเป็นสายยาวไม่มี กิ่งก้านสาขา
โดยทั่วไปจะประกอบด้วยกลูโคสจานวน 200-2,000 หน่วย เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกแบบแอลฟา
ระหว่างแอโนเมอริกคาร์บอนตาแหน่งที่ 1 ของหน่วยกลูโคสกับหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนตาแหน่งที่ 4 ของ
หน่วยกลูโคสที่อยู่ถัดไป (ภาพที่ 1 ก) ส่วนอะไมโลเพคตินประกอบด้วยกลูโคสมากกว่า 10,000 หน่วย เรียงต่อ
กันเป็นสายยาว มีกิ่งก้านสาขาแยกออกไปเฉลี่ยทุก ๆ 20-30 หน่วยของกลูโคส พันธะไกลโคซิดิกในโครงสร้าง
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ของอะไมโลเพกติน เป็นชนิดแอลฟาเช่นเดียวกับอะไมโลส โดยที่พันธะไกลโคซิดิกของโครงสร้างหลักเชื่อม
ระหว่างแอโนเมอริกคาร์บอนของกลูโคสตัวหนึ่งกับหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนตาแหน่ง ที่ 4 ของกลูโ คสตัว
ถัดไป แต่ตรงตาแหน่งที่เป็นจุดแตกแขนงพันธะไกลโคซิดิกจะเชื่อมระหว่างแอโนเมอริกคาร์บอนของกลูโคส
ตัวหนึ่งกับหมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนตาแหน่งที่ 6 ของกลูโคสอีกตัว (ภาพที่ 1ข) ข้าวเจ้ามีองค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นอะไมโลส ส่วนข้าวเหนียวจะประกอบด้วยอะไมโลเพคติน (กล้าณรงค์ และเกื้อกูล, 2546) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าใน
ข้าวเหนียวจะมีปริมาณของกลูโคสมากกว่าในข้าวเจ้า ซึ่งความแตกต่างของปริมาณกลูโคสที่พบนั้น ส่งผลต่อ
ปริมาณกรดแลคติกและแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก โดยพบว่า น้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุล สามารถผลิตกรดแลคติก
ได้ร้อยละ 50 ที่เหลือจะเป็นเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ (สรินดา และคณะ, 2548)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 โครงสร้างของ (ก) อะไมโลส และ (ข) อะไมโลเพคติน
ที่มา: กล้าณรงค์ และเกื้อกูล (2546)
ข้าวคั่ว ได้จากการนาข้าวสารเจ้าหรือข้าวสารเหนียวที่แห้งและอยู่ในสภาพดี นาไปล้างให้สะอาด
สะเด็ดน้า และนาไปคั่วจนสุกกรอบ ลักษณะโดยทั่วไปอาจเป็นผงละเอียดหรือหยาบ แห้ง ไม่จับตัวเป็นก้อน สี
ต้องมีสี ที่ดีตามธรรมชาติของข้าวคั่ว อาจมีสีคล้าได้บ้างแต่ต้องไม่ไหม้เกรียม กลิ่ นรสต้องมีกลิ่นรสที่ดีตาม
ธรรมชาติของข้าวคั่ว ปราศจากกลิ่ นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่น หืน หรือ รสขม ต้องไม่พบสิ่ ง
แปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่ วนประกอบ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่ วนหรือสิ่งปฏิกูล จากสัตว์ และต้องมี
ความชื้นไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้าหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องข้าวคั่ว เลขที่ 1381/2550 (สานักงาน
มาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม, 2550) และเมื่อให้ความร้อนข้าวดิบจนเกิดเป็นข้าวคั่วจะทาให้ได้กลิ่นรส
เฉพาะตัว ในรายงานของ พูลทรัพย และคณะ (2542) กล่าววา จุลินทรีย์สามารถสรางกรดอินทรีย์จากข้าวคั่วได้
เช่น กรดแลคติก และสารอื่น ๆ ซึ่งกรดอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นสามารถลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการยอยสลาย
ของโปรตี น นอกจากนี้ ข้ า วคั่ ว ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ท นต่ อ การย่ อ ยของเอนไซม์ เนื่ อ งจากเม็ ด ข้ า วมี แ ป้ ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญหรื อเรียกว่าแป้งข้าว เมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อนในสภาวะที่มีความชื้นต่าจะเกิด
กระบวนการ Heat–Moisture Treatment (HMT) ทาให้เกิดแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ นอกจากนี้
กล้าณรงค์ และเกื้อกูล (2546) กล่าวว่า HMT เป็นการทาให้แป้งที่มีความชื้นประมาณร้อยละ 20-45 สุกด้วย
ความร้อนในช่วง 90-120 องศาเซลเซียส ( ºC) มีผลทาให้แป้งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในเม็ดข้าวเกิดการ
จัดเรียงโครงสร้างภายในสามารถทนต่อการย่อยเอนไซม์ และยังช่วยลดปฏิกิริยาการเหม็นหืน อีกทั้งยังช่วยให้
ปริมาณจุลินทรีย์ในเม็ดข้าวลดลง จากการศึกษาของลัดดาวัลล์ (2550) พบว่า ข้าวเจ้าดิบที่ผ่านกระบวนการ HMT
มีการถูกย่อยด้วยเอนไซม์เอลฟาอะไมเลสน้อยกว่าข้าวเจ้าดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการ HMT เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างที่รวมตัวกันแน่นขึ้น
รสชาติของปลาส้มที่มีความเปรี้ยว เกิดจากการทางานของกลุ่มแบคทีเรีย ซึ่งใช้คาร์โบไฮเดรตเป็น
แหล่งพลังงานและผลิตกรดแลคติก มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโฮโมเฟอร์เมนเททีฟ (Homofermentatives) และ
กลุ่ มเฮทเทอโรเฟอร์ เมนเททีฟ (Heterofermentatives) โดยกลุ่ มแรกสามารถหมักหรือย่อยสลายน้าตาล
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กลูโคสหรือน้าตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นกรดแลคติกมากกว่าร้อยละ 80 สาหรับ
แบคทีเรียกลุ่มที่สองจะหมักน้าตาลดังกล่าวได้เป็นกรดแลคติกประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นสารอื่น ๆ เช่น
แอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก (Wood and Holzapfel, 1995) และจากการศึกษา
ของนาถสุดา (2522) พบว่า แบคทีเรีย ผลิต กรดแลคติก ที่มีส่ว นสาคัญในกระบวนการหมักปลาส้ม ได้แก่
Pediococcus spp. จัดอยู่ในกลุ่มของโฮโมเฟอร์เมนเททีฟ พบมากในการหมักและสร้างกรดในช่วง 1-2 วันแรกและ
ชอบความเค็มจึงสามารถเจริญได้ดีในอาหารหมักที่มีเกลือสูง เช่น น้าปลา และกะปิ ส่วนแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่พบ
รองลงมาคือ Lactobacillus plantarum และ Lactobacillus brevis มีบทบาทสาคัญในการสร้างกรด
หลังจากผ่านการหมักไปแล้ว 2-3 วัน โดย L. Plantarum จัดอยู่ในกลุ่มของโฮโมเฟอร์เมนเททีฟชอบความเค็ม
ส่วน L.bervis จัดอยู่ในกลุ่มของเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟเจริญได้ไม่ดีในอาหารหมักที่มีเกลือสูงโดยพบว่า
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกทั้ง 3 สายพันธุ์ มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก (Probiotics) สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้
จึงเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (Monika et al., 2017) นอกจากนี้ หลังจากกระบวนการหมักมี
การเพิ่มขึ้นของกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกาย เช่น แอลจินีน กรดกลูตามิก และอะลานีน และยังมีการศึกษาของ
Kongkiattikajorn (2015) พบว่า แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกบางสายพันธุ์สามารถย่อยสลายคาดาวาลีน (Cadaverine)
ซึ่งเป็นสารไบโอจินิคเอมีนที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในผู้บริโภคสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสัตว์น้าเป็นส่วนประกอบได้
และนอกจากกลุ่มแบคทีเรียที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกระบวนการหมักยังสามารถพบแบคทีเรียกลุ่มอื่นได้อีก เช่น
Staphylococcus spp., Micrococcus spp. และ Bacillus spp. ซึ่งพบว่ามีบทบาทสาคัญในการย่อยสลาย
โปรตีนจากเนื้อปลา (มัทนา, 2545)
โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ปลาส้มสามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ประมาณ 7-10 วัน เมื่ออายุการเก็บ
นานขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติเปรี้ยวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คณิต และคณะ (2549) ที่ศึกษา
วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม โดยใช้ข้าวเหนียวเป็ น แหล่ ง คาร์ โ บไฮเดรต เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาให้
สามารถคงคุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลาส้ ม ได้ น าน พบว่ า ที่อุณหภูมิห้องสามารถเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้นาน 7 วัน และที่อุณหภูมิ 4 ºC สามารถเก็บรักษาได้นาน 24 วัน ซึ่งในการทดลองดังกล่าวใช้
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มตั้งต้นที่มีค่า pH สูงกว่า 6.0 นอกจากนี้ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและ
จุลินทรีย์ของปลาส้มจากปลานิลในระหว่างการหมักของ วิชชุลฎา (2551) โดยใช้คาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกัน คือ
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว น้าตาลทรายแดง น้าตาลปี๊บ และปริมาณเกลือที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 3, 5 และ 7
ในการหมักปลาส้มปลานิลเป็นระยะเวลา 9 วัน ผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พบเชื้อ Escherichia coli และ
Fecal coliform ในระหว่าง 3 วันแรก และไม่พบในวันที่ 4 ซึง่ มีการเพิ่มขึ้นของค่า pH โดยข้าวเหนียวเป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรตที่ให้ค่า pH สูงสุดตลอดอายุการเก็บรักษา และจากการดาเนินงานในการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแปรรูปสัตว์น้าพื้นเมืองของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้าพบว่า กลุ่มเกษตรกรแปรรูป
ปลาส้มจากปลานิลต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และสามารถคาดคะเนอายุการ
เก็บรักษาได้ ช่วยบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย นิยมใช้ข้าวที่แตกต่างกัน เช่น ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกหรือข้าวเจ้านึ่งสุก ภาคใต้นิยมใช้ข้าวคั่ว ซึ่งทั้งชนิดและปริมาณ
ของข้าวส่งผลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทั้งกลิ่น รสชาติ และปริมาณการเกิด แบคทีเรีย ผลิต กรดแลคติก
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาผลของการใช้ของคาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพปลาส้มเส้น และผลของอุณหภูมิ
ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาปลาส้มเส้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้คาร์โบไฮเดรต 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวคั่ว ที่มีต่อคุณภาพของปลาส้มเส้น
2. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาปลาส้มเส้น
วิธีด้าเนินการ
1. วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
1.1 วัตถุดิบ
1.1.1 ปลานิล ขนาด 1-2 ตัวต่อกิโลกรัม จากมานิตย์ฟาร์ม จังหวัดเพชรบุรี
1.1.2 ข้าวเจ้าหอมมะลิหุงเป็นข้าวสุก
1.1.3 ข้าวเหนียว กข. 6 หุงเป็นข้าวเหนียวสุก นาไปล้างน้าสะอาดเอายางข้าวเหนียวออก
1.1.4 ข้าวคั่ว (ข้าวเจ้าหอมมะลิคั่วจนหอม ด้วยไฟปานกลางประมาณ 20 นาที)
1.1.5 กระเทียมไทย กลีบเล็กแกะเปลือก
1.1.6 เกลือสมุทรป่น
1.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือ
1.2.1 วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ได้ แ ก่ มี ด เขี ย ง เครื่ อ งปิ ด ผนึ ก สุ ญ ญากาศแบบตั้ ง โต๊ ะ ยี่ ห้ อ
TURBO VAC รุ่น KVP-420T ถาดสแตนเลส กะละมังสแตนเลส
1.2.2 ถุ ง ลามิ เ นตประกอบด้ ว ยพลาสติ ก ชนิ ด Polyethyleneterephthalate/Linear
Low Density Polyethylene (PET/LLDPE) โดยฟิล์มชั้นในเป็น LLDPE ฟิล์มชั้นนอกเป็น PET ป้องกัน
ความชื้น กลิ่น และรอยขีดข่วนได้ ขนาด 18.5x18.5 เซนติเมตร
1.2.3 ถาดรองพลาสติก ขนาด 12.0x12.0x2.3 เซนติเมตร
1.2.4 เครื่องปิดผนึกแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ TURBO VAC รุ่น KVP 420 T
1.2.5 เครื่องย่อยและกลั่นเพื่อหาปริมาณไนโตรเจน ยี่ห้อ Tecator รุ่น 2002
1.2.6 เครื่องสกัดไขมัน ยี่ห้อ Tecator Soxtec รุ่น System HT 6
1.2.7 เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ยี่ห้อ Tecator Fibertec รุ่น System M
1.2.8 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) ยี่ห้อ Radiometer รุ่น PHM 210
1.2.9 ตู้อบ (Hot air oven) ยี่ห้อ Termaks รุ่น TS 826
1.2.10 เครื่องปั่นผสม (Homogenizer) ยี่ห้อ Ystral รุ่น X10/25
1.2.11 เตาเผาเถ้า ยี่ห้อ Carbolite รุ่น CWF 11/13
1.2.12 เครื่องตีผสม ยี่ห้อ AES Chemunex รุ่น Smasher
1.2.13 เครื่องชั่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP 3202S
1.2.14 ตู้บ่มเชื้อ ยี่ห้อ Memmert รุ่น UNE 200-800
1.2.15 ตู้แช่เย็นเก็บผลิตภัณฑ์ (3±2 ºC)
1.2.16 แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่า (-18±2 ºC และ -40 ºC)
1.3 สารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อ
1.3.1 สารเคมี ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริค
กรดอะเซติก กรดบอริค กรดไทโอบาร์บิทูริค กรดไตรคลอโรอะเซติก กรดเปอร์คลอริค คลอโรฟอร์ม เมทธานอล
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โปแตสเซียมไอโอไดด์ โปแตสเซียมคาร์บอเนต โปแตสเซียมซัลเฟต โซเดียมไทโอซัลเฟต โซเดียมซัลเฟต โซเดียม
ซิเตรท โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคาร์บอเนต เอทธานอล เฮ็กเซน ฟีนอล์ฟทาลีน
1.3.2 อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ Plate Count Agar, Peptone, Tetrathionate Broth Base,
Selenite Cystine Broth, Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis, Brilliant Green Agar,
Bismuth Sulphite Agar, X.L.D Medium, Nutrient Agar, Triple Sugar Iron Agar, MIL Medium, Lauryl
Tryptose Broth, E. C. Broth,Eosin Methylene Blue Agar, Tryptone, MR-VP Medium, Simmons
Citrate Agar, Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar, Tetracycline Capsule 500 mg, Potato
Dextrose Agar, Thioglycollate Medium, Perfringens Agar Base, Beef Extract, Agar, Gelatin,
Nutrient Broth, Baird-Parker Agar Base, Supplement Potassium Tellurite, Tryptic Soya Broth, MRS Agar.
2. วิธีการด้าเนินงาน
2.1 ผลิตปลาส้มเส้น
ผลิตปลาส้มเส้น ตามวิธีของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้า (2558) โดยแปรชนิดของ
คาร์โบไฮเดรต 3 ชนิด ที่ใช้เป็นส่วนผสม ได้แก่ ข้าวเจ้า (PA) ข้าวเหนียว (PB) และข้าวคั่ว (PC) (ตารางที่ 1
และภาพที่ 2) โดยนาปลานิลแบบมีชีวิตน็อคด้วยน้าแข็ง ขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ ล้างทาความสะอาด แล่เป็นชิ้น
ตัดแต่งเป็นเส้นขนาดยาว 10-12 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร คลุกเคล้ากับเกลือ หมักไว้ 30 นาที แล้วนามา
คลุ ก เคล้ า กั บ กระเที ย มและคาร์ โ บไฮเดรตที่ ใ ช้ บรรจุ ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก ปิ ด สนิ ท โดยไม่ ใ ห้ มี อ ากาศ เก็ บ ไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง 3 วัน นามาตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ของผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังหมัก 3 วัน ได้แก่ ปริมาณ
โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น และกรดแลคติก ตามวิธีของ AOAC (1990) วัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter
และเกลือ ตามวิธีของ FAO (1981)
2) ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale ใน 5 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
และลักษณะเนื้อ คะแนน 1−9 คะแนน โดยใช้ผู้ทดสอบ จานวน 8 คน ทดสอบผลิตภัณฑ์แบบสุก โดยวิธีการนึ่ง
ตัวอย่างบนน้าเดือดนาน 15 นาที ตามแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้น (ภาคผนวก ก)
3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีว วิทยา ได้แก่ Staphylococcus aureus, E. coli,
Salmonella spp., Clostridium perfringens และยีสต์และรา ตามวิธีของ FAO (1995) ปริมาณแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลคติก ตามวิธีของ ISO 15214 (1998) คัดเลือกไอโซเลทของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกจากปลาส้มที่
หมั ก นาน 3 วั น สู ต รละ 90 ไอโซเลท มาศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและทดสอบปฎิ กิ ริ ย าชี ว เคมี
(Biochemical test) ดัดแปลงจากวิธีของ นาถสุดา (2522)
ตารางที่ 1 ส่วนผสมปลาส้มเส้น
ส่วนผสม
ปลาสดหั่นเส้น ขนาด 10-12 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร
คาร์โบไฮเดรตที่ใช้ (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว หรือข้าวคั่ว)
กระเทียมตาพอแหลก
เกลือ
ที่มา: กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้า (2558)

ปริมาณ (กรัม)
1,000
100
50
30

อัตราส่วน (ร้อยละ)
84.8
8.5
4.2
2.5
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1. ขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ และล้างทาความสะอาด ตัดแต่งเป็นเส้นยาว 10 - 12 เซนติเมตร
และหนา 1 เซนติเมตร จานวน 1 กิโลกรัม

2. เตรียมส่วนผสม ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว หรือข้าวคั่ว) 100 กรัม เกลือ 30 กรัม
กระเทียมบด 50 กรัม

3. เคล้าปลากับเกลือและหมักไว้ 30 นาที แล้วนาคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิด กับกระเทียมมา
เคล้าผสมให้เข้ากัน

4. บรรจุ ใส่ ถุงพลาสติก ไล่ อากาศออกจากถุง มัดปากถุงให้แน่นและเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้ อง
ประมาณ 3 วัน จนมี pH ประมาณ 4.6

5. บรรจุลงในถาด ๆ ละ 200 กรัม ใส่ลงในถุงพลาสติกชนิด PET/LLDPE ปิดผนึกปากถุงด้วย
ความร้อน และนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตปลาส้มเส้น
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2.2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาปลาส้มเส้น
นาปลาส้มเส้น ที่ใช้คาร์โ บไฮเดรต 3 ชนิด (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวคั่ว) และผ่านการหมัก
เป็นเวลา 3 วัน วางเรียงลงบนถาดพลาสติก ถาดละ 200 กรัม แล้วบรรจุใส่ถุงชนิด PET/LLDPE ปิดผนึกถุง
และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3 ระดับ ดังนี้
1) อุณหภูมิห้อง (35±5 ºC) สุ่มตัวอย่างทุก 2 วัน เป็นเวลา 6 วัน
2) อุณหภูมิแช่เย็น (3±2 ºC) สุ่มตัวอย่างทุก 14 วัน เป็นเวลา 42 วัน
3) อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง (-18±2 ºC) โดยนาปลาส้มเส้นไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -40 ºC
นาน 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาไปเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ -18±2 ºC สุ่มตัวอย่างทุก 30 วัน เป็นเวลา 180 วัน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ด้วยเครื่อง pH meter วิเคราะห์ปริมาณความชื้น
ปริมาณกรดแลคติก ตามวิธีของ AOAC (1990) และปริมาณเกลือ ตามวิธีของ FAO (1981) ตรวจวิเคราะห์
จุลชีววิทยาและคุณภาพทางกายภาพ ตามข้อ 2.1 โดยตัว อย่างแช่เ ยือ กแข็ง ให้นามาวางที่อุ ณหภูมิแช่เย็น
(3±2 ºC) ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อละลายน้าแข็ง ก่อนนาไปตรวจวิเคราะห์
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ทดลอง 2 ซ้า ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติด้วยวิธี ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิ ธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
1. คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้น
วัตถุดิบปลานิลที่ตัดแต่งเป็นเส้นนามาหมักเป็นปลาส้มเส้น โดยใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนผสม 3 ชนิด
คือ (1) ข้าวเจ้า (สูตร PA) (2) ข้าวเหนียว (สูตร PB) และ (3) ข้าวคั่ว (สูตร PC) นามาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน ก่อนการ
หมัก ปลาส้มเส้นทั้ง 3 สูตร มีโปรตีนร้อยละ 18.72±0.06, 18.88±0.07, 18.94±0.25 ไขมันร้อยละ 2.05±0.03,
2.10±0.14, 2.19±0.02 เกลื อร้ อยละ 0.12±0.01, 0.14±0.05, 0.18±0.07 เถ้ าร้ อยละ 1.43±0.08,
1.39±0.02, 1.42±0.07 ความชื้นร้อยละ 78.72±0.09, 78.84±0.41, 78.94±0.56 ค่า pH เท่ากับ 6.2±0.00,
6.1±0.01 และ 6.1±0.00 และปริมาณกรดแลคติกร้อยละ 0.72±0.01, 0.77±0.02 และ 0.84±0.03 ตามลาดับ
(ตารางที่ 2) ผลวิเคราะห์ ทางจุล ชีว วิท ยา พบปริมาณแบคทีเ รียผลิ ตกรดแลคติก 5.0x10 6 , 2.3x106 และ
1.0x106 โคโลนีต่อกรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ตรวจไม่พบ Salmonella spp., S. aureus, C. perfringens,
E. coli และตรวจพบ ยีสต์และรา น้อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม เมื่อผ่านการหมักนาน 3 วัน ปลาส้มเส้นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ ดังนี้
1.1 คุณภาพทางเคมี พบว่า สูตร PA มี pH เท่ากับ 4.5±0.00 ปริมาณกรดแลคติก ร้อยละ
2.09±0.04 มี โ ปรตี น ไขมั น เกลื อ เถ้ า และความชื้ น ร้ อ ยละ 17.69±0.06, 3.32±0.03, 2.62±0.00,
3.28±0.01 และ 72.24±0.09 ตามลาดับ สูตร PB มี pH เท่ากับ 4.5±0.04 ปริมาณกรดแลคติกร้อยละ
2.14±0.02 ตามลาดับ มีโปรตีน ไขมัน เกลือ เถ้า และความชื้นร้อยละ 17.61±0.07, 3.27±0.14, 2.70±0.05,
3.24±0.08 และ 73.07±0.39 ตามลาดับ และสูตร PC มี pH เท่ากับ 4.6±0.0 และปริมาณกรดแลคติก ร้อยละ
2.08±0.00 มีโปรตีน ไขมัน เกลือ เถ้า และความชื้นร้อยละ 19.77±0.25, 3.66±0.02,3.59±0.07, 3.82±0.07
และ 66.47±0.09 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ค่า pH ของการหมักปลาส้มทั้ง 3 สูตร มีค่าอยู่ในช่วง 4.5±0.0-4.6±0.0
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องปลาส้ม เลขที่ 26/2557 ที่กาหนดให้มีค่า pH≤4.6 ในวันที่บริโภค
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิรินดา และคณะ (2548) พบว่า การเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 วันแรกของการ
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หมักปลาส้มด้วยข้าวเหนียวและข้าวเจ้าที่อุณหภูมิ 37 ºC ค่า pH ลดลงเหลือ 4.5 ซึ่งค่า pH ที่อยู่ในช่วง 4.5-5.0
เป็ นช่วงที่เหมาะสมในการถนอมอาหาร เนื่องจากจุลิ นทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้ เกิดการเน่าเสี ยในอาหาร และ
จุลินทรีย์ก่อโรคจะถูกยับยั้งการเจริญ (Owen and Mendoza, 1985) นอกจากนี้ การลดลงของค่า pH ยังมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเนื้อปลา เช่น การจับตัวกันของโปรตีนกล้ามเนื้อ ความสามารถในการอุ้มน้า
ลดลง ส่งผลต่อความหนาแน่นของเนื้อปลาและคงรูปที่มากขึ้น รวมทั้งเกิดการย่อยของสารอาหารต่าง ๆ เช่น
โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต จากกิจกรรมของเอนไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ย่อยเนื้อปลา ทาให้สารอาหารมี
ขนาดโมเลกุลเล็กลง ร่างกายสามารถนาไปใช้ได้ง่าย เกิดเนื้อสัมผัส กลิ่น และรสชาติเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค (จุไร, 2553) โดยเฉพาะเมื่อ pH ในช่วง 4.7-5.4 ค่าประจุบวกและลบในเนื้อสัตว์
จะเท่ากัน เกิดการดึงดูดซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อความแน่นของเนื้อ (Zayas, 1997)
ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีของปลาส้มเส้นก่อนและหลังหมัก
คุณภาพทางเคมี

PA

PB

PC

ก่อนหมัก
หลังหมัก
ก่อนหมัก
หลังหมัก
ก่อนหมัก
หลังหมัก
โปรตีน (ร้อยละ)
18.72±0.06 17.69±0.06 18.88±0.07 17.61±0.07 18.94±0.25 19.77±0.25
ไขมัน (ร้อยละ)
2.05±0.03 3.32±0.03 2.10±0.14 3.27±0.14 2.19±0.02 3.66±0.02
เกลือ (ร้อยละ)
0.12±0.01 2.62±0.00 0.14±0.05 2.70±0.05 0.18±0.07 3.59±0.07
เถ้า (ร้อยละ)
1.43±0.08 3.28±0.01 1.39±0.02 3.24±0.08 1.42±0.07 3.82±0.07
ความชื้น (ร้อยละ) 78.72±0.09 72.24±0.09 78.84±0.41 73.07±0.39 78.94±0.56 66.47±0.09
pH
6.2±0.0
4.5±0.0
6.1±0.0
4.5±0.0 6.1±0.00
4.6±0.0
กรดแลคติก (ร้อยละ) 0.72±0.01 2.09±0.04 0.77±0.02 2.14±0.02 0.84±0.03 2.08±0.00
PA: ปลาส้มเส้นข้าวเจ้า; PB: ปลาส้มเส้นข้าวเหนียว; PC: ปลาส้มเส้นข้าวคั่ว

1.2 คุณภาพทางกายภาพ พบว่า ทั้ง 3 สูตร มีน้าสีขาวขุ่นออกมาที่ก้นถุง โดยสูตร PA และ PB
เนื้อปลามีลักษณะเป็นชิ้นสม่าเสมอ มีสีขาวขุ่นเล็กน้อย ข้าวยังมีลักษณะเป็นเม็ด บริเวณผิวปลาส้มมีความ
ชุ่มชื้น มีกลิ่นเปรี้ยวเพียงเล็กน้อย และมีรสชาติเปรี้ยว โดยมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ลักษณะปรากฏ มีคะแนน 8.25±0.38 และ 8.50±0.50 ด้านสีมีคะแนน 8.25±0.38 และ 8.50±0.50 ด้านกลิ่น
มีคะแนน 8.25±0.38 และ 8.38±0.47 ด้านรสชาติ มีคะแนน 8.06±0.34 และ 8.36±0.47 และด้านลักษณะเนื้อ
มีคะแนน 8.06±0.34 และ 8.13±0.44 ตามลาดับ โดยผู้ทดสอบให้ความเห็นว่า สูตร PB มีรสชาติออกหวาน ซึ่ง
อาจเกิดจากรสชาติเฉพาะตัวของข้าวเหนียวที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น อะไมโลเพคตินที่มีกลูโคสจานวนมาก
เป็นองค์ประกอบ โดยมีมากกว่า 10,000 หน่วย จัดเรียงตัวต่อกันเป็นสายยาว มีกิ่งก้านสาขาแยกออกไปเฉลี่ยทุก ๆ
20-30 หน่วย (กล้าณรงค์ และเกื้อกูล, 2546) ส่วนสูตร PC มีคะแนนทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ
สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อ เท่ากับ 7.75±0.38, 7.50±0.50, 7.38±0.63, 7.38±0.63 และ 7.63±0.56
ตามลาดับ ผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ปลาส้มเส้นสูตรนี้มีคุณลักษณะทางด้านกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวที่
เกิดจากข้าวคั่ว ไม่มีกลิ่นคาวของปลา ซึ่งเกิดจากสารประกอบพวกคาราเมลที่อยู่ในข้าวคั่ว มีบทบาทในการ
ทางานของจุลินทรีย์ ทาให้เกิดการสร้างกรดอินทรีย์ ช่วยในการกลบกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีนได้
(พู ลทรั พย์ และคณะ, 2542) ซึ่งสอดคล้ องกับ นงนุช (2538) ที่รายงานว่า ข้าวคั่วนอกจากมีคุณสมบัติในการ
ปรับปรุงกลิ่นรสของปลาส้มแล้ว ยังมีแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติสร้างกรด ป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค
ในอาหาร และสร้างสารช่วยลดกลิ่นหืนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส ผู้ทดสอบ
แสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะเนื้อสัมผัสค่อนข้างแห้ง อาจเป็นเพราะข้าวคั่วมีความชื้นต่า ทาให้เกิดการดูดน้า
ออกจากเนื้อปลาได้มาก เมื่อนาไปวัดความชื้น พบว่า มีความชื้นร้อยละ 66.47±0.09 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นเมื่อผ่านการหมัก 3 วัน
ตัวอย่าง
PA
PB
PC

ลักษณะปรากฏ
8.25±0.38
8.50±0.50
7.75±0.38

สี
8.25±0.38
8.50±0.50
7.50±0.50

กลิน่
8.25±0.38
8.38±0.47
7.38±0.63

รสชาติ
8.06±0.34
8.36±0.47
7.38±0.63

ลักษณะเนื้อ
8.06±0.34
8.13±0.44
7.63±0.56

PA: ปลาส้มเส้นข้าวเจ้า, PB: ปลาส้มเส้นข้าวเหนียว, PC: ปลาส้มเส้นข้าวคั่ว

1.3 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาส้มเส้น สูตร PA, PB และ PC ระหว่างการเก็บรักษา ตรวจไม่พบ
S. aureus, Salmonella spp., C. perfringens, E.coli และตรวจพบยีสต์และรา น้อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของปลาส้ม (มผช. 26/2557) (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2557)
ปริม าณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของปลาส้มเส้น สูตร PA, PB และ PC พบว่า ก่อนการหมักมี
ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 5.0x106, 2.3x106 และ 1.0x106 โคโลนีต่อกรัม ตามลาดับ เมื่อผ่านการหมัก
ปลาเป็นเวลา 3 วัน มีปริมาณ 4.9x107, 2.5x107 และ 9.7x107 โคโลนีต่อกรัม (ตารางที่ 4) จากผลที่ได้ พบว่า
ปลาส้มเส้น สูตร PC มีปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ค่อนข้างสูง เนื่องจากในข้าวคั่วมีปริมาณน้าหนักแห้ง
ของคาร์โบไฮเดรตมากกว่าสูตรอื่นเมื่อเตรียมในสัดส่วนที่เท่ากัน ทาให้มีปริมาณกลูโ คสสูง ทาให้แบคทีเรียผลิต
กรดแลคติกสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดย Caplice and Fitzgerald (1999) ได้รายงานว่า กระบวนการหมัก
น้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุล สามารถเปลี่ยนเป็นกรดแลคติก 2 โมเลกุล เมื่อถูกหมักแบบโฮโมเฟอร์เมนเททีฟและ
ได้กรดแลคติก 1 โมเลกุล เมื่อถูกหมักแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ ซึ่งเมื่อนาปลาส้มเส้นทั้ง 3 สูตร ไปทดสอบ
หาชนิดของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ตามตารางผนวก 2 พบว่า สูตร PC เป็นแบบโฮโมเฟอร์เมนเททีฟทุกไอโซเลท
เป็นผลทาให้สูตร PC เกิดปริมาณกรดแลคติกสูง ส่วนสูตร PA และ PB พบกลุ่มแบคทีเรีย แบบโฮโมเฟอร์เมน
เททีฟและเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ คิดเป็นร้อยละ 80 และ 20 ตามลาดับ ทั้ง 2 สูตร
ตารางที่ 4 ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของปลาส้มเส้นทั้ง 3 สูตร
สูตรปลาส้มเส้น
ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า (PA )
ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว (PB)
ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว (PC)

ปริมาณก่อนหมัก
(โคโลนี/กรัม)
5.0x106
2.3x106
1.0x106

ปริมาณหลังหมัก
(โคโลนี/กรัม)
4.9x107
2.5x107
9.7x107

ผลการทดสอบทางสัญฐานวิทยา พบว่า สูตร PA และ PB สามารถจาแนกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
ได้ 5 และ 4 สายพันธุ์ ตามลาดับ (ตารางผนวก 1) โดยพบ Pediococcus pentosaceus เป็นสายพันธุ์ที่พบมาก
ที่สุด รองลงมาเป็น L. plantarum ทั้ง 2 สูตร จากการศึกษาของ Tanasupawat and Komagata (1995) ที่คัด
แยกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกทั้งหมด 20 สายพันธุ์ ในอาหารหมักดอง พบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสามารถคัด
แยกแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกชนิด P. pentosaceu, L. plantarum, L. pentosus, L. fermentum และ
Enterococcus hirae โดยพบ P. pentosaceu เป็นกลุ่มหลักในช่วงแรกของการหมัก ส่วนสูตร PC ที่พบ
แบคทีเรียแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟทุกไอโซเลท ตรวจพบ P. pentosaceus เป็นสายพันธุ์หลักเช่นกัน พบถึง
72 ไอโซเลทและรองลงมาคือ L. plantarum (ตารางผนวก 2) ซึ่งสาเหตุที่ตรวจไม่พบแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
กลุ่มเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ อาจเนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารเจริญได้ดีในช่วงปริมาณเกลือไม่สูงมากนัก
(นาถสุดา, 2522) โดยมีการทดลองของ Pederson and Albury (1969) ทดลองเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณ
เกลือ 3 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 1, 2.5 และ 3.5 ในอาหารหมักดอง และเก็บรักษาที่ อุณหภูมิเดียวกัน เพื่อศึกษา
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การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดแลคติกและการเปลี่ ยนแปลงของชนิด แบคทีเรีย ผลิตกรดแลคติก พบว่า
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ เช่น L. mesenteroides, L. brevis สามารถเจริญได้ดี
ในอาหารหมักดองที่มคี วามเข้มข้นของเกลือในช่วงร้อยละ 1-2.5 แต่เจริญได้น้อยและไม่เจริญเลยในความเข้มข้น
เกลือร้อยละ 3.5 ที่ความเข้มข้น นี้เป็น ช่ว งที่เหมาะสาหรับการเจริญของกลุ่ม โฮโมเฟอร์เมนเททีฟ ตรวจพบ
P. pentosaceus และ L. plantarum ตลอดช่วงการทดลอง นอกจากปัจจัยในเรื่องความเข้มข้นของเกลือแล้ว
ยังพบว่ากระบวนการทาให้ข้าวสุกทั้งการหุงข้าวและการคั่วข้าวคั่วซึ่งต้องให้ความร้อนสูง มีโอกาสทาให้วิตามิน
บี 1 หรือไทอามีน (Thiamine) ในเม็ดข้าวถูกทาลาย ส่งผลกระทบต่อการเจริญของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกก
ลุ่มเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟซึ่งต้องใช้ไทอามีนในการดารงชีวิตและสร้างเอนไซม์ Phosphoketolase เพื่อใช้ใน
กระบวนการหมัก (วิเชียร, 2534) โดยพบว่า ไทอามีนเป็นสารที่ไม่ทนต่อความร้อน และสามารถละลายได้ดีใน
น้า (Medicine LibreTexts, 2019)
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา
2.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า (PA)
เมื่อน าไปเก็บรั กษาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน พบว่า ปลาส้ มเส้น ที่มีส่ วนผสมของข้าวเจ้า เก็บที่
อุณหภูมิ ห้อง 35±5 ºC (PAR) มีก ารเปลี่ย นแปลงคุณภาพทางเคมี คือ pH มี ค่า ลดลงจาก 4.5±0.0 เป็น
4.1±0.0 ในวันที่ 6 ส่วนปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.49±0.01 (ตารางที่ 5) ซึ่งเกิดจากกรดที่ผลิต
จากแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ได้แก่ L. plantarum และ L. brevis ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนน้าตาล
ไปเป็นกรดและสร้างกลิ่นรส แล้วซึมผ่านเข้าสู่เนื้อปลา ส่งผลให้ปลามีรสเปรี้ยว ยิ่งหมักไว้นานความเปรี้ยวจะ
เพิ่ มขึ้ นเรื่ อย ๆ โดยในช่ วงอุ ณหภูมิ 20-35 º C เป็ นอุ ณหภู มิที่ เหมาะสมส าหรั บแบคที เรี ยผลิ ตกรดแลคติก ใน
กระบวนการหมัก (มัทนา, 2545) L. brevis และ L. plantarum สามารถเจริญได้ในเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ
1.0-2.5 และ 1.0-3.5 ตามลาดับ (Pederson and Albury, 1969) จัดอยู่ในกลุ่ม Halophilic lactic acid bacteria
ในกลุ่ มที่ ช อบเกลื อเล็กน้ อยในช่วงร้อยละ 0.5-3 และชอบเกลือปานกลางในช่วงร้อยละ 3-15 (มัทนา, 2525)
สอดคล้องกับปริมาณเกลือที่ตรวจพบในปลาส้มเส้นที่ผลิตขึ้น (ตารางที่ 2) ปลาส้มเส้นสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
4 วัน ผู้ทดสอบให้คะแนนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) จนถึงระดับพอใช้ในวันที่ 4 มีคะแนน 5.88±0.88
หลังจากนั้นผู้ทดสอบไม่ยอมรับ เนื่องจากมีรสชาติเปรี้ยวมากและมีรสขมเล็กน้อย ส่วนลักษณะทางประสาทสัมผัส
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และลักษณะเนื้อ มีคะแนนการยอมรับลดลง แต่ยังอยู่ในช่วงที่รับได้ จนถึงวันที่ 6
มีคะแนน 7.13±0.22, 6.88±0.47, 5.75±1.50 และ 5.00±1.75 ตามลาดับ (ตารางที่ 6) โดยลักษณะปรากฏ
เนื้อปลายังเป็นชิ้นสม่าเสมอ แตกออกเล็กน้อย แต่เม็ดข้าวย่อยสลายเป็นเศษเล็ก ๆ ซึ่งอาจเกิดจากแบคทีเรียผลิต
กรดแลคติกผลิตเอนไซม์อะไมเลสที่สามารถไฮโดรไลส์แ ป้ง ทาให้เม็ดข้าวแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และเนื้อของปลามี
สีคล้ าออกเหลื อง (ภาพที่ 4) ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงด้านสี สอดคล้ องกั บการทดลองของ คณิตและคณะ (2549)
รายงานว่าค่าสีของปลาส้มที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภู มิ 4 ºC มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยเนื้อ
ปลาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อยเกิดจากโปรตีนในเนื้อปลามีสภาวะความเป็นกรดที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักและ
ระหว่างเก็บรักษา มีกลิ่นเปรี้ยวขึ้นเล็กน้อย ลักษณะชิ้นเนื้อแตกเล็กน้อยและแห้งเมื่อรับประทาน
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ตารางที่ 5 ค่า pH และปริมาณกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
35±5 ºC (PAR)

A,B,…,D

ระยะเวลา (วัน)
0
2
4
6

pH
4.5±0.0
4.5±0.0
4.4±0.0
4.1±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.09±0.04D
2.66±0.00C
2.78±0.01B
4.49±0.01A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 6 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 35±5 ºC
(PAR)
ระยะเวลา (วัน)
0
2
4
6

A,B,…,D

ลักษณะปรากฏ
8.25±0.38A
7.88±0.22AB
7.38±0.78B
7.13±0.22B

สี
8.25±0.38A
8.00±0.00A
6.88±0.88B
6.88±0.47B

กลิน่
8.25±0.38A
7.63±0.47B
7.50±0.63B
5.75±1.50C

รสชาติ
8.06±0.34A
7.25±0.56B
5.88±0.88C
3.00±0.00D

ลักษณะเนื้อ
8.06±0.34A
7.75±0.38A
6.63±1.47B
5.00±1.75C

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้าระหว่างการเก็บรักษา
(ก): PA ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า ผ่านการหมัก 3 วัน
º
(ข): PAR ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35±5 C นาน 4 วัน
º
(ค): PAC ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3±2 C นาน 42 วัน
º
(ง): PAF ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2 C นาน 180 วัน

(ง)
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ปลาส้มเส้นที่เก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น 3±2 ºC (PAC) เมื่อเก็บรักษานาน 42 วัน มีปริมาณกรดแลคติก
เพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 2.77±0.00 (ตารางที่ 7) pH มีค่าลดลงเป็น 3.9±0.0 เนื่องจากที่อุณหภูมิแช่เย็น (3±2 ºC) การ
ทางานและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ช้ากว่าอุณหภูมิห้องจึงทาให้เกิดปริมาณกรดแลคติกน้อยกว่า ส่วน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสผู้ทดสอบให้การยอมรับรสชาติและลักษณะเนื้อที่อายุการเก็บรักษานาน 28 วัน แต่มี
คะแนนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) โดยคุณลักษณะด้านรสชาติมีคะแนน 6.75±0.38 และลักษณะเนื้อมี
คะแนน 7.13±0.22 และไม่ยอมรับในวันที่ 42 ทั้ง 2 คุณลักษณะเนื่องจากมีรสชาติเปรี้ยวมากและมีรสขมเล็กน้อย
มีชิ้นเนื้อแตก และแห้งเมื่อรับประทาน มีคะแนน 4.13±0.22 และ 4.63±1.28 ตามลาดับ ส่วนคุณลักษณะ
ด้า นอื ่น ได้ แ ก่ ลั ก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น มี คะแนนการยอมรั บลดลงแต่ ยั งยอมรั บได้ ในวั นที่ 42 มี คะแนน
6.38±0.88, 5.88±0.88 และ 6.00±1.50 ตามลาดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7 ค่า pH และปริ มาณกรดแลคติก ของปลาส้ม เส้น ที่ มีส่ว นผสมของข้า วเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่เย็น 3±2 ºC (PAC)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
14
28
42

pH
4.5±0.0
4.5±0.0
4.4±0.0
3.9±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.09±0.04C
2.78±0.01A
2.66±0.00B
2.77±0.00A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 8 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
3±2 ºC (PAC)
ระยะเวลา (วัน)
0
14
28
42

A,B,C

ลักษณะปรากฏ
8.25±0.38A
7.88±0.22A
7.75±0.38A
6.38±0.88B

สี
8.25±0.38A
8.00±0.25A
7.13±0.22B
5.88±0.88C

กลิน่
8.25±0.38A
7.63±0.47AB
7.13±0.22B
6.00±1.50C

รสชาติ
8.06±0.34A
7.00±0.50B
6.75±0.38C
4.13±0.22D

ลักษณะเนื้อ
8.06±0.34A
7.63±0.47A
7.13±0.22A
4.63±1.28B

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บที่อุณหภูมิแช่เยือกแข้ง -18±2 ºC (PAF) เมื่อเก็บรักษา
ครบ 180 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของ pH ปริมาณกรดแลคติก และคะแนนทางประสาทสัมผัสเล็กน้อย โดย pH
มีค่าลดลงจาก 4.5±0.0 เป็น 4.3±0.0 ปริมาณกรดแลคติก อยู่ในช่วงร้อยละ 2.09-2.44 (ตารางที่ 9) ส่วนคะแนน
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อ ผู้ทดสอบให้การยอมรับลดลงในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบ
ปานกลาง ตลอดอายุการเก็บรักษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 7.00-7.88, 6.75-7.75, 6.38-7.38, 6.13-7.25 และ
6.38-7.75 ตามล าดับ (ตารางที่ 10) ที่อุณหภูมิแช่ เ ยือกแข็งจุ ลิ นทรี ย์ ช ะลอกระบวนการทางานและการ
เจริญเติบโต ทาให้ผลิตกรดได้ลดลง (มัทนา, 2545) สอดคล้องกับ Ana et al. (1998) ได้ศึกษาการเจริญของ
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกทีอ่ ุณหภูมิแตกต่างกันเพื่อสร้างโมเดลการเจริญเติบโต พบว่า ที่อุณหภูมิ 4 ºC ไม่พบการ
เจริญของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก และรายงานว่าช่วงอุณหภูมิทพี่ บการเจริญได้คือ 10-40 ºC
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ตารางที่ 9 ค่า pH และปริมาณกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่ มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่เยือกแข็ง -18±2 ºC (PAF)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
30
60
90
120
150
180

pH
4.5±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.3±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.09±0.04C
2.35±0.01AB
2.32±0.01AB
2.44±0.01A
2.27±0.00AB
2.35±0.00AB
2.41±0.01A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 10 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า เก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง
-18±2 ºC (PAF)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
30
60
90
120
150
180

ลักษณะปรากฏ
8.25±0.38A
7.88±0.44AB
7.13±0.44C
7.00±0.50C
7.13±0.44C
7.13±0.44C
7.25±0.56BC

สี
8.25±0.38A
7.75±0.38AB
7.13±0.44BC
6.75±0.56C
7.13±0.66BC
6.88±0.69C
7.13±0.66BC

กลิน่
8.25±0.38A
7.38±0.47B
6.63±0.88BC
6.38±0.47C
6.75±0.81BC
6.75±0.56BC
7.13±0.66BC

รสชาติ
8.06±0.34A
7.25±0.75B
6.88±0.44BC
6.13±0.22C
6.50±0.88BC
7.00±0.25B
7.13±0.66B

ลักษณะเนื้อ
8.06±0.34A
7.75±0.38A
7.00±0.50B
6.38±0.56B
6.75±0.63B
7.00±0.25B
6.88±0.22B

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาส้มเส้น PAR, PAC และ PAF ระหว่างการเก็บรักษา ตรวจไม่พบ
Salmonella spp., S. aureus, C. perfringens, E. coli และตรวจพบยีสต์และราน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของปลาส้ม (มผช. 26/2557) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกรดอินทรีย์ที่แบคทีเรีย
ผลิตขึ้นมานั้น สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ ทาให้เกิดการเน่าเสียของอาหารและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
โรคได้ โดยเฉพาะในช่วง pH 4.5-5.0 (Farias et al., 1994)
ปริ ม าณแบคที เรี ย ผลิ ตกรดแลคติ ก ของปลาส้ ม เส้ น PA ในระหว่างการเก็บ รัก ษา พบว่ า ที่
อุณหภูมิห้อง (PAR) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2.5x107 โคโลนีต่อกรัมเป็น 2.5x108 โคโลนีต่อกรัมเมื่ออายุการเก็บ
รักษา 6 วัน สาหรับอุณหภูมิแช่เย็น (PAC) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2.5x107 โคโลนีต่อกรัมเป็น 1.6x108 โคโลนี
ต่อกรัมเมื่อมีอายุการเก็บรักษาครบ 42 วัน ส่วนที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง (PAF) มีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนแรก
หลังจากนั้นมีก ารเปลี่ย นแปลงเพีย งเล็ก น้อ ยตลอดอายุก ารเก็บ รักษา 180 วัน โดยมีปริมาณแบคทีเรียผลิต
กรดแลคติกเพิ่มขึ้นจาก 2.5x107 เป็น 3.1x108 โคโลนีต่อกรัม (ตารางที่ 11) ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรีย
ผลิ ตกรดแลคติกที่อุณหภูมิ ห้ อง สอดคล้ องกับการศึกษาของวัช รี (2547) ที่พบแบคทีเ รียผลิ ตกรดแลคติก
จานวนมากในระหว่างการหมักปลาส้มระยะเวลา 8 วัน ซึ่งเป็นตัวสร้างกรดแลคติก ทาให้ค่า pH ต่าลง ส่วนผล
การเก็บรักษาที่อุณหภูมติ า่ สอดคล้องกับการศึกษาการเก็บรักษาปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่อุณหภูมิ 4 ºC
และ -20 ºC บนชีสของ Setyawardani et al. (2019) พบว่า อุณหภูมิแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง สามารถชะลอ
การเจริญของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ได้ เมื่อทดลองเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชีสที่มีแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
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ตั้งต้ น มี ป ริ ม าณ 10 8 โคโลนี ต่อ กรั ม ที่อุณ หภู มิ 4 º C เมื่อระยะเวลาผ่ า นไป 45 วัน พบมี ก ารเพิ่ม ขึ้น ของ
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกจาก 6.5x108 โคโลนีต่อกรัม เป็น 1.39x109 โคโลนีต่อกรัม ส่วนที่อุณหภูมิ -20 ºC มี
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพียงเล็กน้อย อยู่ในช่วง 2.67x108-1.06x109 โคโลนีต่อกรัม
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 60 วัน
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกบางชนิดสามารถเจริญเติบโตและยังคงดาเนินกิจกรรมผลิตกรดได้
ในที่ อุ ณ หภู มิ ต่ าในระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษา แบคที เ รี ย ผลิ ต กรดแลคติ ก มี ก ลไกลในการป้ อ งกั น ตนเองจาก
ความเครียดในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่า ทั้งการสร้างโปรตีนจาเพาะชนิด Cold induced proteins (CIPs) และ
Cold shock protein (Csp) ที่มีบทบาทสาคัญในการป้องกันโครงสร้างของเอ็มอาร์เอ็นเอ ทาให้เกิดกระบวนการ
ถอดรหัสและแปรรหัสได้ในอุณหภูมิต่า ลดการสร้างดีเอ็นเอสภาพเกลียวเวียนซ้าย (Negative supercoiling)
ที่ง่า ยต่อ การถูก ทาลายและกระตุ้น การสร้างไขมัน ชนิด ไม่อิ่ม ตัว ในโครงสร้า งเยื่อ หุ ้ม เซลล์ของแบคทีเ รี ย
(Phadtare et al. 2000) อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบโครงสร้างไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์จากไขมันชนิด
อิ่มตัวเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ทาให้เยื่อหุ้มเซลล์อ่อนตัวในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่า ส่งผลต่อการลดการฉีกขาด
ของเยื่อหุ้มเซลล์ ทาให้เซลล์สามารถแลกเปลี่ยนสารอาหารได้อย่างปกติ (Phadtare, 2004) ดังนั้น จึงพบการ
เปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในปลาส้มเส้นในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพียงเล็กน้อย
ตารางที่ 11 ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่ มีส่วนผสมของข้าวเจ้า ในระหว่างการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ระยะเวลา
(วัน)
0
2
4
6

PAR
(โคโลนี/กรัม)
2.5x107
1.6x108
3.3x108
2.5x108

ระยะเวลา
(วัน)
0
14
28
42

°

PAC
(โคโลนี/กรัม)
2.5x107
1.4x108
1.4x108
1.6x108

ระยะเวลา
(วัน)
0
30
60
90
120
150
180

PAF
(โคโลนี/กรัม)
2.5x107
2.6x108
1.3x108
1.9x108
1.0x108
1.0x108
3.1x108

PAR: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (35±5 C)
°
PAC: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (3±2 C)
°
PAF: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง (-18±2 C)

2.2 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว (PB)
เมื่อนาไปเก็บ รัก ษาที่อุณ หภูมิแ ตกต่า งกัน พบว่า ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว
เก็บที่อุณหภูมิห้อง 35±5 ºC (PBR) มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี คือ pH มีค่าลดลงจาก 4.5±0.0 เป็น
3.9±0.0 ในวันที่ 6 ส่วนปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.53±0.04 (ตารางที่ 12) ผู้ทดสอบให้การ
ยอมรับด้านรสชาติไม่น้อยกว่า 4 วัน ซึ่งมีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) จนถึงระดับพอใช้ มีคะแนน
5.13±0.94 และไม่ยอมรับในวันที่ 6 มีคะแนน 3.00±0.00 ผู้ทดสอบให้การยอมรับด้านรสชาติและลักษณะเนื้อ
ที่ระดับพอใช้และชอบเล็กน้อยในวันที่ 4 มีคะแนน 5.13±0.94 และ 6.63±1.06 ตามลาดับ และไม่ยอมรับใน
วันที่ 6 ผู้ทดสอบให้ความเห็นว่า มีรสชาติเปรี้ยวมากเกินไปจนมีรสขม มีชิ้นเนื้อแตกและแห้งเมื่อรับประทาน
มี ค ะแนน 3.63±0.63 การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพเกิ ด จากกรดเข้ า ไปท าลายโครงสร้ า งโปรตี น ในเนื้ อ ปลา
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี เมื่ออายุการเก็บ นาน 6 วัน ค่า pH ต่าลงเป็น 3.9 ข้าวเหนียวมี
ลักษณะโครงสร้างที่เป็นพอลิเมอร์เชิงกิ่งของกลูโคสจานวนมาก ทาให้มีแหล่งพลังงานในการผลิตกรดแลคติกมาก
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เกิดกระบวนการหมักและสร้างกรดแลคติกได้มาก (กล้าณรงค์ และเกื้อกูล, 2546) ส่งผลทาให้สร้างกรดได้มากกว่า
ข้าวเจ้า ความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นทาให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติเปรี้ยวและเนื้อสัมผัสไม่ดี สอดคล้องกับ เรืองลักขณา (2543)
ได้รายงานว่า เนื้อสัตว์ที่อยู่ในสภาวะกรดหรือเบสสูงเป็นเวลานาน จะทาให้พั นธะเปปไทด์และ Salt linkage
ถูกทาลาย ทาให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีน มี ผลต่อคุณภาพของเนื้อสั ตว์ ผู้ ทดสอบให้ คะแนนการยอมรับ
ค่อ นข้า งน้อ ย ส่วนคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น มีคะแนนการยอมรับลดลงใน
ระดับชอบเล็กน้อยและพอใช้ ในวันที่ 6 มีคะแนน 6.00±0.50, 5.00±0.25 และ 5.25±0.88 ตามลาดับ (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 12 ค่ า pH และปริ ม าณกรดแลคติ ก ของปลาส้ ม เส้ น ที่ มี ส่ ว นผสมของข้ า วเหนี ย ว เก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิห้อง 35±5 ºC (PBR)

A,B,…,D

ระยะเวลา (วัน)
0
2
4
6

pH
4.5±0.0
4.3±0.0
4.2±0.0
3.9±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.33±0.00D
3.31±0.21C
4.02±0.00B
4.53±0.04A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 13 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
35±5 ºC (PBR)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
2
4
6

ลักษณะปรากฏ
8.50±0.50A
8.50±0.50A
7.75±0.56B
6.00±0.50C

สี
8.50±0.50A
8.50±0.50A
7.63±0.72B
5.00±0.25C

กลิน่
8.38±0.47A
8.25±0.56A
6.75±1.00B
5.25±0.88C

รสชาติ
8.36±0.47A
8.38±0.47A
5.13±0.94B
3.00±0.00C

ลักษณะเนื้อ
8.13±0.44A
8.00±0.50A
6.63±1.06B
3.63±0.63C

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวระหว่างการเก็บรักษา
(ก): PB ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวผ่านการหมัก 3 วัน
º
(ข): PBR ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35±5 C นาน 4 วัน
º
(ค): PBC ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3±2 C นาน 42 วัน
º
(ง): PBF ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2 C นาน 180 วัน

(ง)
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ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น 3±2 ºC (PBC) เป็นเวลานาน 42 วัน
ค่า pH ลดลงจาก 4.5±0.0 เป็น 4.2±0.0 ปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.00±0.00 (ตารางที่ 14) ส่วน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ผู้ทดสอบให้คะแนนด้านรสชาติลดลงจนถึงระดับชอบเล็กน้อยในวันที่ 28 มีคะแนน
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) และไม่ยอมรับในวันที่ 42 ผู้ทดสอบให้ความเห็นว่ามีรสชาติเปรี้ยวมากเกินไป
และมีรสขมเล็กน้อย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี เมื่อเก็บไว้นาน 42 วัน มีค่า pH เท่ากับ 4.2±0.0
ส่วนคุณลักษณะด้านกลิ่นได้รับคะแนนลดลงจนถึงระดับชอบปานกลางในวันที่ 28 มีคะแนน 7.63±0.56 และ
ไม่ยอมรับวันที่ 42 คะแนนการยอมรับลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) ผู้ทดสอบให้ความเห็นว่ามีกลิ่นเปรี้ยว
มากเกินไปและมีกลิ่นบูด มีคะแนน 4.13±1.44 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชชุลฎา และคณะ (2551) ได้ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของปลาส้มจากปลานิล พบว่า ปลาส้มที่ใช้ข้าวเหนียวเป็น
แหล่งคาร์โบไฮเดรตได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปลาส้มที่ใช้ข้าวเจ้าเป็น
ส่วนผสม ส่วนลักษณะเนื้อได้รับการยอมรับลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) ที่ระดับไม่ชอบเล็กน้อยในวันที่ 42
ผู้ทดสอบให้ความเห็นว่า มีชิ้นเนื้อแตกและแห้งเมื่อรับประทาน (ภาพที่ 5) มีคะแนน 4.63±1.35 การเปลี่ยนแปลง
คล้ายกับปลาส้มที่มีข้าวเจ้าเป็นส่วนผสม ส่วนลักษณะปรากฏและสี มีคะแนนการยอมรับลดลงแต่ยังอยู่ในช่วง
ชอบเล็กน้อยและพอใช้ในวันที่ 42 มีคะแนน 6.13±1.34 และ 5.88±1.19 ตามลาดับ (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 14 ค่า pH และปริม าณกรดแลคติก ของปลาส้ม เส้น ที่ มีส่ว นผสมของข้า วเหนีย ว เก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็น 3±2 ºC (PBC)

A,B,…,D

ระยะเวลา (วัน)
0
14
28
42

pH
4.5±0.0
4.4±0.0
4.3±0.0
4.2±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.33±0.00D
2.72±0.00B
2.55±0.00C
3.00±0.00A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 15 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
3±2 ºC (PBC)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
14
28
42

ลักษณะปรากฏ
8.50±0.50A
8.25±0.38A
8.00±0.00A
6.13±1.34B

สี
8.50±0.50A
8.25±0.38A
7.75±0.38A
5.88±1.19C

กลิน่
8.38±0.47A
8.13±0.22A
7.63±0.56A
4.13±1.44B

รสชาติ
8.36±0.47A
8.00±0.00A
6.00±0.25B
4.25±1.31C

ลักษณะเนื้อ
8.13±0.44A
8.00±0.00A
7.88±0.44A
4.63±1.35B

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เก็บที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง -18±2 ºC (PBF) เมื่อเก็บ
รักษา 180 วัน มีการเปลี่ย นแปลงของ pH ปริมาณกรดแลคติกและคะแนนทางประสาทสัมผัสเพียงเล็กน้อ ย
โดย pH มีค่าลดลงจาก 4.5±0.0 เป็น 4.3±0.0 ปริมาณกรดแลคติกอยู่ในช่วงร้อยละ 2.33-2.72 (ตารางที่ 16)
ลักษณะปรากฏได้คะแนนลดลงจนถึงระดับชอบเล็กน้อย มีคะแนน 6.25±0.38 โดยผู้ทดสอบมีความเห็นว่าชิ้น
ปลายังคงเป็นชิ้นสม่าเสมอแต่เม็ดข้าวถูกย่อยเป็นท่อนเล็ก ๆ หรือยุ่ยไม่เป็นเม็ด (ภาพที่ 5) สีได้คะแนนที่ระดับ
พอใช้ มีคะแนน 5.88±0.66 ซึ่งสีคล้าขึ้นเล็กน้อย ด้านรสชาติได้คะแนนในระดับพอใช้ มีคะแนน 5.25±0.38
ด้านกลิ่นได้คะแนนลดลงระดับพอใช้ มีคะแนน 5.50±0.50 โดยผู้ทดสอบให้ความเห็นว่า มีรสชาติ และมีกลิ่น
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เปรี้ยวขึ้นเล็กน้อย ส่วนลักษณะเนื้อได้คะแนนที่ระดับพอใช้ มีคะแนน 5.00±0.25 (ตารางที่ 17) โดยผู้ทดสอบ
ให้ความเห็นว่ามีชิ้นเนื้อแตก และแห้งเมื่อรับประทาน
ตารางที่ 16 ค่า pH และปริมาณกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่ มีส่วนผสมของข้าวเหนียวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่เยือกแข็ง -18±2 ºC (PBF)

A,B,…,E

ระยะเวลา (วัน)
0
30
60
90
120
150
180

pH
4.5±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.3±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.33±0.00E
2.46±0.00DE
2.57±0.00BC
2.52±0.00CD
2.52±0.00CD
2.53±0.02CD
2.72±0.08A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 17 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง
-18±2 ºC (PBF)
ระยะเวลา (วัน)
0
30
60
90
120
150
180

A,B,…,E

ลักษณะปรากฏ
8.50±0.50A
7.88±0.22B
7.50±0.50BC
7.25±0.38BC
7.25±0.56C
6.63±0.63D
6.25±0.38D

สี
8.50±0.50A
8.00±0.00AB
7.50±0.50BC
7.13±0.44CD
7.00±0.50CD
6.50±0.88DE
5.88±0.66E

กลิน่
8.38±0.47A
7.75±0.38A
6.88±0.66B
6.88±0.44B
6.25±1.00BC
6.00±0.25CD
5.50±0.50D

รสชาติ
8.36±0.47A
8.00±0.00AB
6.88±0.94BC
7.38±0.47C
5.63±1.03D
5.75±0.75D
5.25±0.38D

ลักษณะเนื้อ
8.13±0.44A
8.00±0.00A
7.13±0.66BC
7.25±0.38BC
6.50±0.50C
5.50±0.75D
5.00±0.25D

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาส้มเส้น PBR, PBC และ PBF ระหว่างการเก็บรักษา ตรวจไม่พบ
Salmonella spp., S. aureus, C. perfringens, E. coli และตรวจพบยีสต์และราน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของปลาส้ม (มผช. 26/2557)
ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของปลาส้มเส้น PB ในระหว่างการเก็บรักษา พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงคล้ายกับ PA โดยที่อุณหภูมิห้อง (PBR) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 4.9x107 โคโลนีต่อกรัม เป็น 6.6x108
โคโลนีต่อกรัม ในวันที่ 6 ส่วนแบบการทดลอง PBC มีปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มขึ้น ในวันที่ 42 มี
ปริมาณ 2.0x108 โคโลนีต่อกรัม สาหรับแบบการทดลอง PBF จะมีปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มขึ้น
เมื่อเก็บรักษาผ่านไป 180 วัน มีปริมาณ 1.8x108 โคโลนีต่อกรัม (ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียว ในระหว่างการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ระยะเวลา
(วัน)
0
2
4
6

PBR
(โคโลนี/กรัม)
4.9x107
2.7x108
3.3x108
6.6x108

ระยะเวลา
(วัน)
0
14
28
42

PBC
(โคโลนี/กรัม)
4.9x107
1.7x108
1.7x108
2.0x108

°

ระยะเวลา
(วัน)
0
30
60
90
120
150
180

PBF
(โคโลนี/กรัม)
4.9x107
2.5x108
1.0x108
1.8x108
2.1x108
2.1x108
1.8x108

PBR: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (35±5 C)
°
PBC: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (3±2 C)
°
PBF: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง (-18±2 C)

2.3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว (PC)
เมื่อน าไปเก็บ รั กษาที่อุ ณหภูมิแ ตกต่างกัน พบว่า ปลาส้ มเส้ น ที่มีส่ ว นผสมของข้าวคั่ ว เก็บ ที่
อุณหภูมิ ห้ อง 35±5 ºC (PCR) มีก ารเปลี่ย นแปลงคุณภาพทางเคมี คือ pH มีค่าลดลงจาก 4.5±0.0 เป็น
4.1±0.0 ในวันที่ 6 ส่วนปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.25±0.01 (ตารางที่ 19) ผู้ทดสอบให้การ
ยอมรับด้านรสชาติ ไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยมีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05) จนถึงระดับพอใช้ และไม่
ยอมรั บในวันที่ 4 ผู้ ทดสอบให้ความเห็ นว่า มีรสชาติเปรี้ยวมากเกินไปและมีรสขม มี คะแนน 3.88±1.09
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี ที่มีค่า pH ลดลง และมีปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวคั่ว
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงกว่าข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเมื่อใช้สัดส่วนที่เท่ากัน ทาให้เกิดปฏิกิริยาการหมักและ
เกิดกรดแลคติกสูง ส่งผลให้มีรสชาติปรี้ยว ส่วนคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และ
ลักษณะเนื้อ ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ ยังยอมรับได้ในวันที่ 4 มีคะแนน 6.63±0.88, 6.63±0.72, 6.13±0.88 และ
5.38±0.72 ตามลาดับ (ตารางที่ 20) โดยผู้ทดสอบให้ความเห็นว่ามีลักษณะเป็นชิ้นสม่าเสมอเรียวยาว ไม่มีก้างปน
แต่เม็ดข้าวย่อยสลายไปเป็นชิ้นเล็ก สีออกเหลืองคล้าขึ้นเล็กน้อย (ภาพที่ 6) มีกลิ่นเปรี้ยวขึ้นเล็กน้อย แต่มีกลิ่น
หอมของข้าวคั่ว ลักษณะชิ้นเนื้อแตกเล็กน้อยและแห้งเมื่อรับประทาน
ตารางที่ 19 ค่า pH และปริมาณกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
35±5 ºC (PCR)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
2
4

pH
4.6±0.0
4.3±0.0
4.1±0.0

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.08±0.00C
2.27±0.06B
4.25±0.01A
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ตารางที่ 20 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 35±5 ºC
(PCR)

A,B

ระยะเวลา (วัน)
0
2
4

ลักษณะปรากฏ
7.75±0.38A
7.63±0.47A
6.63±0.88B

สี
7.50±0.50A
7.63±0.47A
6.63±0.72B

กลิน่
7.38±0.63A
7.00±0.25A
6.13±0.88B

รสชาติ
7.38±0.63A
7.50±0.63A
3.88±1.09B

ลักษณะเนื้อ
7.63±0.56A
7.13±0.22A
5.38±0.72B

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วระหว่างการเก็บรักษา
(ก): PC ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วผ่านการหมัก 3 วัน
º
(ข): PCR ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35±5 C นาน 4 วัน
º
(ค): PCC ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3±2 C นาน 42 วัน
º
(ง): PCF ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18±2 C นาน 180 วัน

ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น 3±2 ºC (PCB) มีการเปลี่ยนแปลงโดยมี
ปริมาณกรดเพิ่มขึ้น pH มีค่าลดลงจาก 4.6±0.0 เป็น 4.2±0.0 ปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้ นเป็นร้อยละ 2.85±0.03
(ตารางที่ 21) ผู้ทดสอบให้การยอมรับรสชาติและลักษณะเนื้อที่อายุการเก็บนาน 28 วัน แต่มีคะแนนลดลงอย่างมี
นัย ส าคัญ (P≤0.05) โดยคุณลั กษณะทางด้านรสชาติมีระดับคะแนน 6.31±0.39 และลั กษณะเนื้อ ที่ระดับ
คะแนน 7.00±0.25 และไม่ยอมรับในวันที่ 42 ทั้ง 2 คุณลักษณะ โดยผู้ท ดสอบให้ค วามเห็นว่า มีรสชาติ
เปรี้ย วมากเกิน ไปและมีร สขมเล็ก น้อ ย ลัก ษณะชิ้นเนื้อ แตกเล็ก น้อ ยและแห้ง เมื่อ รับ ประทาน มีคะแนน
4.25±0.38 และ 4.88±0.88 ตามลาดับ การเปลี่ย นแปลงเกิด จากกรดที่เ พิ่ม ขึ้น คล้า ยแบบการทดลองที่มี
ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเป็นส่วนผสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีเมื่อเวลาผ่านไป 42 วัน pH
มีค่าลดลง และกรดแลคติกเพิ่มขึ้น ส่ วนคุณลักษณะด้านอื่น ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น ในวันที่ 42 มี
คะแนนลดลง แต่อยู่ในระดับที่ยังยอมรับได้ มีคะแนน 6.50±0.50, 6.63±0.47 และ 6.63±0.56 ตามลาดับ
(ตารางที่ 22)
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ตารางที่ 21 ค่า pH และปริมาณกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
3±2 ºC (PCC)

A,B,…,D

ระยะเวลา (วัน)
0
14
28
42

pH
4.6±0.0
4.4±0.0
4.3±0.0
4.2±0.0

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.08±0.00D
2.27±0.06C
2.51±0.01B
2.85±0.03A

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ตารางที่ 22 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บ รักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
3±2 ºC (PCC)

A,B,C

ระยะเวลา (วัน)
0
14
28
42

ลักษณะปรากฏ
7.75±0.38A
7.63±0.47A
7.13±0.22B
6.50±0.50C

สี
8.50±0.50A
7.63±0.47B
7.13±0.22B
6.63±0.47C

กลิน่
7.38±0.63A
7.25±0.75A
7.00±0.25A
6.63±0.56A

รสชาติ
7.38±0.63A
7.25±0.38A
6.31±0.39B
4.25±0.38C

ลักษณะเนื้อ
7.63±0.56A
7.25±0.38A
7.00±0.25A
4.88±0.88B

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ปลาส้ ม เส้ น ที่ มี ส่ ว นผสมของข้ า วคั่ ว เก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ แ ช่ เ ยื อ กแข็ ง -18±2 º C (PCF) มีก าร
เปลี่ย นแปลงของ pH และปริมาณกรดแลคติก เล็ก น้อย โดย pH มีค่าลดลงจาก 4.6±0.0 เป็น 4.4±0.0
ปริ มาณกรดแลคติก อยู่ ใ นช่ว งร้ อ ยละ 2.09-2.44 (ตารางที ่ 23) ส่ ว นคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส มีก าร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดอายุการเก็บรักษาตั้งแต่วันที่ 30 ถึงวันที่ 180 ที่ระดับชอบเล็กน้อยและชอบปานกลาง
โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 6.63-7.75, 6.50-7.88, 6.50-7.50, 6.38-7.75 และ 6.13-7.63 ตามลาดับ (ตารางที่ 24)
ผู้ทดสอบให้ความเห็นว่า คุณลักษณะด้านกลิ่นค่อนข้างดี มีกลิ่นเฉพาะตัวของข้าวคั่วที่หอมตลอดการเก็บรักษา
ตารางที่ 23 ค่า pH และปริมาณกรดแลคติกของปลาส้มเส้นที่ มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่เยือกแข็ง -18±2 ºC (PCF)

A,B,...,F

ระยะเวลา (วัน)
0
30
60
90
120
150
180

pH
4.6±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.4±0.0
4.3±0.0

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

กรดแลคติก (ร้อยละ)
2.08±0.00F
2.09±0.02F
2.12±0.00EF
2.16±0.01DE
2.27±0.06C
2.54±0.01B
2.79±0.01A
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ตารางที่ 24 คะแนนทางประสาทสัมผัสของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว เก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง
-18±2 ºC (PCF)
ระยะเวลา (วัน)
0
30
60
90
120
150
180

A,B,C

ลักษณะปรากฏ
7.75±0.38A
7.75±0.44A
6.88±0.22B
6.75±0.38A
6.63±0.63B
6.63±0.63B
6.88±0.22B

สี
7.50±0.50A
7.88±0.22A
7.00±0.00B
7.75±0.38A
6.50±0.50C
6.50±0.50C
6.63±0.47BC

กลิน่
7.38±0.63AB
7.50±0.50A
6.75±0.38BC
7.50±0.50A
6.50±0.63C
6.50±0.63C
6.88±0.44BC

รสชาติ
7.38±0.63A
7.75±0.38A
7.00±0.50AB
7.25±0.56A
6.38±0.47B
6.38±0.47B
7.00±0.50AB

ลักษณะเนื้อ
7.63±0.56A
7.63±0.47A
6.63±0.47BC
7.13±0.44AB
6.13±0.66C
6.13±0.66C
6.88±0.69ABC

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกาลังต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของปลาส้มเส้น PCR, PCC และ PCF ระหว่างการเก็บรักษา ตรวจไม่พบ
Salmonella spp., S. aureus, C. perfringens, E. coli และตรวจพบยีสต์และราน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อกรัม
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของปลาส้ม (มผช. 26/2557)
ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของปลาส้มเส้น PC ในระหว่างการเก็บรักษา พบว่า ที่
อุณหภูมิห้อง (PCR) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-4 วัน จากปริมาณ 9.7x107 โคโลนีต่อกรัม เป็น 8.0x108
โคโลนีต่อกรัม ทาให้เกิดความเป็นกรดสูง ส่งผลต่อการยอมรับด้านรสชาติ แสดงให้เห็นว่า น้าหนักแห้งของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีปริมาณมากจะส่งผลต่อการเกิดแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มากตามไปด้วย สาหรับอุณหภูมิ
แช่เย็น (PCC) มีปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มขึ้นตลอดกระบวนการหมัก ในวันที่ 42 มีปริมาณ 2.6x108
โคโลนีต่อกรัม ซึ่งมีผลทาให้ผู้ทดสอบไม่ยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติ ส่วนที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง (PCF)
ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วง 1.0x108-2.8x108 โคโลนีต่อกรัม (ตารางที่ 25)
ตารางที่ 25 ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก ของปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่ว ในระหว่างการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ระยะเวลา
(วัน)
0
2
4

PCR
(โคโลนี/กรัม)
9.7x107
3.0x108
8.0x108

ระยะเวลา
(วัน)
0
14
28
42

º

PCR: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (35±5 C)
PCC: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (3±2
º
PCF: ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของข้าวคั่วเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง (-18±2 C)

PCC
(โคโลนี/กรัม)
9.7x107
1.9x108
2.2x108
2.6x108

ระยะเวลา
(วัน)
0
30
60
90
120
150
180

PCF
(โคโลนี/กรัม)
9.7x107
2.8x108
1.0x108
2.1x108
2.6x108
1.1x108
2.0x108
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สรุปผลการทดลอง
1. การแปรรูปปลาส้มเส้นจากปลานิลโดยใช้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวเจ้า (PA) ข้าวเหนียว (PB)
และข้าวคั่ว (PC) เมื่อผ่านการหมักเป็นเวลา 3 วัน pH มีค่าอยู่ในช่วง 4.5-4.6 ปลาส้มเส้นที่มีส่วนผสมของ
คาร์โบไฮเดรตทั้ง 3 ชนิด ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบทุกคุณลักษณะ ทั้งลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และ
เนื้อสัมผัส ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องปลาส้ม (มผช. 26/2557)
2. ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้นจากปลานิลที่ผลิตจากคาร์โบไฮเดรต 3 ชนิด เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
แช่ เย็ นและแช่ เยื อกแข็ ง ผู้ ทดสอบให้ การยอมรั บทุ กคุ ณลั กษณะ มี อายุ การเก็ บรั กษานาน 28 และ 180 วั น
ตามลาดับ ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ผู้ทดสอบยอมรับปลาส้ม เส้นที่มีส่วนผสมจากคาร์โบไฮเดรตทั้ง 3
ชนิด ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวคั่ว มีอายุการเก็บรักษานาน 4, 4 และ 2 วัน ตามลาดับ
3. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้นทุ กแบบการทดลอง ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องปลาส้ม (มผช. 26/2557)
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ภาคผนวก ก แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้น (Hedonic scale)
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้น
(Hedonic scale)
ชื่อผู้ทดสอบ……………………………………………………
วันที่……………………………………….
รหัสตัวอย่าง ลักษณะปรากฏ

สี

กลิ่น

รสชาติ

ลักษณะเนื้อ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลิตภัณฑ์ปลาส้มเส้น
ลักษณะทีต่ รวจสอบ
ลักษณะปรากฏ

สี

กลิ่น

เกณฑ์ที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน

ต้ อ งคงสภาพชิ้ น ของปลา มี ส่ ว น 9 คะแนน ชอบมากที่สุด
ของกระเทียมและข้าวสุก ไม่เหลว 8 คะแนน ชอบมาก
เละ
7 คะแนน ชอบปานกลาง
6 คะแนน ชอบเล็กน้อย
สีตามธรรมชาติของปลาส้ม ได้แก่
5 คะแนน พอใช้
ขาวเหลือง หรืออาจเป็นสีชมพูอ่อน
4 คะแนน ไม่ชอบเล็กน้อย
ที่เกิดจากการหมัก
3 คะแนน ไม่ชอบปานกลาง
มีกลิ่นเปรี้ยวของปลาและส่วนผสม 2 คะแนน ไม่ชอบมาก
ที่ห มั ก ได้ที่ ไม่ มี กลิ่ น บู ด กลิ่ น เน่ า 1 คะแนน ไม่ชอบมากที่สุด
กลิ่นอับ กลิ่นหืน หรือกลิ่นที่ไม่พึง
ประสงค์

รสชาติ

มี ร สชาติ เ ค็ ม กลมกล่ อ ม ตา ม
ธรรมชาติของปลาส้มเส้น

ลักษณะเนื้อ

คงสภาพเป็น เส้ น ไม่ แตกยุ่ ย เนื้ อ
แน่น ไม่เละ สัมผัสได้ถึงเส้นใยของ
เนื้อปลาแต่ไม่แข็งกระด้าง

*คะแนนต่ากว่า 5 คะแนน แสดงว่าไม่ยอมรับทางลักษณะทางประสาทสัมผัส

ข้อเสนอแนะ

28
ภาคผนวก ข การทดสอบกลุ่มของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่ได้จากการหมักปลาส้มเส้น ดัดแปลงจากวิธี
ของนาถสุดา (2522)
ตัวอย่าง 50 กรัม เติม Phosphate Buffer 450 มิลลิลิตร ตีปั่นผสมให้เข้ากัน
เจือจางให้ได้ 30-300 โคโลนีต่อกรัม
ถ่ายเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS + 0.5% CaCO3
บ่มที่อุณหภูมิ 37 ºC นาน 2 วัน
คัดเลือกโคโลนีเดี่ยว เขี่ยลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS + 0.5% CaCO3
บ่มที่อุณหภูมิ 37 ºC นาน 2 วัน
ถ่ายเชื้อลงบน MRS Slant
บ่มที่อุณหภูมิ 37 ºC นาน 2 วัน
ถ่ายเชื้อลงบน Nutrient Broth
บ่มที่อุณหภูมิ 37 ºC นาน 1 วัน
ถ่ายเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วย เจลลาติน 12%
กลูโคส 5% ยีสต์กัด 0.25% และน้ามะเขือเทศ 10% และปิดทับหน้าด้วยวุ้น 3%
บ่มที่อุณหภูมิห้อง 14 วัน
สังเกตการเกิดก๊าซใต้วุ้น

มีก๊าซ: กลุ่มแบคทีเรีย
เฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ

ไม่มีก๊าซ: กลุ่มแบคทีเรีย
โฮโมเฟอร์เมนเททีฟ

catalase

4.5

8.6

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-/+
-/+/+
-/-/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
-/-/-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Dextrin

10

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Fructose

5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Maltose

3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Melibose
Raffinos
e
Sucrose
Arabinos
e
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MR/VP

25

C
SR
SR
SR
C
C
C
C
R
C
SR
C
SR
R

PA: ปลาส้มเส้นข้าวเจ้า, PB: ปลาส้มเส้นข้าวเหนียว, PC: ปลาส้มเส้นข้าวคั่ว
C: Cocci; R: Rod; SR: Short Rod

แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก

Pediococcus pentosaceus
Lactobacillus brevis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus fermentum
Pediococcus sp.
Leuconostoc mesenteroides
Pediococcus pentosaceus
Pediococcus sp.
Lactobacillus plantarum
Pediococcus sp.
Lactobacillus plantarum
Pediococcus pentosaceus
Lactobacillus farciminis
Lactobacillus pentosus

49
15
20
3
3
18
53
5
14
3
11
72
3
1

แหล่งคาร์โบไฮเดรตในการสร้างกรด

การสร้างก๊าซ
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29

PB

ทนเกลือ
ร้อยละ

สีแกรม

PA

การเจริญที่
º
อุณหภูมิ ( C)

รูปร่าง

สูตร

สัณฐาน

จ้านวน (ไอโซเลท)

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลการทดสอบทางทางชีวเคมี (biochemical test) ของปลาส้มเส้นทั้ง 3 สูตร ที่หมักเป็นเวลา 3 วัน

