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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสของลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งจากซูริมิปลาซ่ง  
ทําการทดลองผลิตซูริมิจากปลาซ่งได้ผลผลิต (% yield) ร้อยละ 55.35 จากเน้ือปลาแล่ หรือร้อยละ 15.69 จากปลา
ทั้งตัว ค่าความแข็งแรงของเจล (GS) เท่ากับ 1,202.45±134.5 กรัม.เซนติเมตร เมื่อพับ 4 ส่วน เนื้อไม่แตก  
มีคะแนนเท่ากับ AA ค่าสี ได้แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) และค่าความขาว เท่ากับ 
76.70±1.20, -3.29±0.13, 6.35±0.56 และ 75.62±1.19 ตามลําดับ ปริมาณโปรตีน เถ้า ไขมัน ความช้ืน ใยอาหาร 
และเกลือ ร้อยละ 18.34±0.24, 1.17±0.05, 1.63±0.01, 78.91±0.47, 0.16±0.04 และ 0.29±0.00 ตามลําดับ 
นําไปผลิตเป็นลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง โดยแปรชนิดและปริมาณสารยึดเกาะ ได้แก่ ไข่ขาวผงร้อยละ 0.5, 1 
และ 2 (EW1, EW2 และ EW3) แป้งมันสําปะหลังร้อยละ 1, 2 และ 3 (TA1, TA2 และ TA3) และโปรตีนถั่วเหลือง
ร้อยละ 0.5, 1 และ 2 (ISP1, ISP2 และ ISP3) นํามาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านกลิ่นและเน้ือสัมผัส 
โดยผู้ทดสอบ จํานวน 20 ราย และวัดค่า GS และ TPA (Springiness) พบว่า ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่ได้รับ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสมากกว่าร้อยละ 75 และมีค่า GS หรือค่า Springiness ใกล้เคียงกับลูกช้ินปลา
แช่เยือกแข็งทางการค้า (PKB) ได้แก่ ไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 (EW1) แป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 (TA2) และ
โปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 (ISP2) จึงนําทั้ง 3 สูตร มาศึกษาผลการยอมรับของผู้บริโภค จํานวน 104 ราย และ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษานาน 3 เดือน สุ่มทดสอบทุกเดือน พบว่า ผู้บริโภคจํานวนมากกว่า
ร้อยละ 80 ยอมรับในกลิ่นและเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งทั้ง 3 สูตร และในระหว่างการเก็บรักษา  
3 เดือน พบว่า ผู้ทดสอบยังคงให้การยอมรับด้านกลิ่นและเนื้อสัมผัส และผลการตรวจวัดค่า GS ความสว่าง 
ความขาว และการอุ้มนํ้าของทั้ง 3 สูตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญ (p>0.05) ต้นทุนซูริมิจากปลาซ่งเท่ากับ 
233.33 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนการผลิตลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งเฉลี่ยของทั้ง 3 สูตร ได้แก่ สูตร EW1, 
ISP2 และ TA2 เท่ากับ 181.70, 179.85 และ 181.18 บาทต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 1 กิโลกรัม ตามลําดับ 
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Abstract 

 
The objective of this research was to develop the texture of frozen fish ball from 

bighead carp surimi. The properties of surimi from bighead carp consisting of yield, gel strength 
(GS), folding test, color and chemical composition were analyzed before producing the frozen 
fish ball. The yield of surimi showed 55.35% calculated from the fillet and 15.69% calculated 
from the whole fish. The GS was 1,202.45±134.5 g.cm while the folding test scored AA. The color 
measurement of L* (lightness), a* (red to green) and b* (yellow to blue) were 76.70±1.20,  
-3.29±0.13 and 6.35±0.56, respectively and the whiteness was 75.62±1.19. The chemical 
composition consisting of the percentage of protein, ash, fat, moisture, fiber and salt were 
18.34±0.24, 1.17±0.05, 1.63±0.01, 78.91±0.47, 0.16±0.04 and 0.29±0.00, respectively. Three 
different binders were added to develop the texture of frozen bighead carp fish ball, by varying 
the amount of binders as 0.5%, 1% and 2% of egg white powder (EW1, EW2 and EW3), 1%, 2% 
and 3% of tapioca flour (TA1, TA2 and TA3) and 0.5%, 1% and 2% of isolated soy protein (ISP1, 
ISP2 and ISP3). The sensory evaluation considering on odor and texture attributes was 
performed by 20 panelists. The formulas that were accepted more than 75% would be further 
analyzed for GS and TPA (Springiness) by texture analyzer, the formulas which had 
insignificantly different GS and springiness values from the commercial frozen fish ball ( PKB) 
were selected which were EW1 ( 0.5% egg white powder), ISP2 (1% isolated soy protein) and 
TA2 (2% tapioca flour). The three formulas were studied on consumer test and further  
the change of frozen fish ball during 3 months while storage at -20°C. The results showed that 
more than 80% of 104 consumers accepted all 3 chosen frozen fish balls formulas in odor and 
texture. After storage for 3 months, the panelists still accepted both odor and texture and  
the formulas had insignificant differences (p> 0.05) in gel strength, brightness, whiteness and 
water holding capacity (WHC). The cost per kilogram of bighead carp surimi is 233.33 baht and 
frozen fish ball of EW1, ISP2 and TA2 were 181.70, 179.85 and 181.18 baht, respectively. 

 
Keywords: surimi, frozen fish ball, binder, egg white protein, isolated soy protein, tapioca flour 
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คํานาํ 
 

ซูริมิ (Surimi) เป็นผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งที่นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ต้องการเน้ือสัมผัสแบบเหนียวนุ่ม เช่น ลูกช้ินปลา ไส้กรอกปลา คามาโบโกะ และปลาบดข้ึนรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ปูเทียม หอยเชลล์เทียม ซูริมิผลิตจากเนื้อปลาบดโดยใช้ปลาที่ใช้ประโยชน์ได้น้อย จับได้ในปริมาณ
มาก และมีเน้ือสีขาว กระบวนการผลิตซูริมิได้จากการนําปลามาตัดหัว ควักไส้ และแยกเนื้อปลาออกจากหนัง
และก้าง จากน้ันนํามาล้างด้วยนํ้าเปล่า หรือนํ้าเกลือเย็นจัดที่อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส เพ่ือขจัด
โปรตีนที่ละลายนํ้า (Sarcoplasmic protein) ไขมัน เลือด เอนไซม์บางชนิด และกลิ่นคาวปลา หลังจากนั้น 
บีบนํ้าออก นํามาผสมกับนํ้าตาลและสารประกอบพอลีฟอสเฟต เพ่ือคงสภาพโครงสร้างของโปรตีน ยืดอายุ 
การเก็บรักษา และรักษาสมบัติการอุ้มนํ้าของเน้ือปลาก่อนนําไปแช่เยือกแข็ง ลักษณะของซูริมิที่ดี คือ มีสีขาว 
ไม ่ม ีกลิ ่นคาวปลาหรือมีกลิ ่นคาวปลาเล็กน้อย และมีความสามารถในการเก ิดเจลได้ด ี โดยขั ้นตอน 
การเปลี่ยนแปลงของเจลจากเนื้อปลาจะเร่ิมเปลี่ยนแปลง หลังจากนําซูริมิผสมกับเกลือร้อยละ 2-3 ไมโอไฟบริลาร์
โปรตีนจะเริ่มละลาย และจับตัวกันเป็นแอกโตไมโอซิน (actomyosin) ทําให้เน้ือปลามีความหนืด ซึ่งเรียกว่า
โซล (sol) และเมื่อให้ความร้อนโซลจะแปรสภาพเป็นซูวาริ (suwari) หรือการเรียงตัว เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 5-30 
องศาเซลเซียส ส่วนโมโดริ (modori) หรือการแตกตัว เป็นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส 
และ อาชิ (ashi) หรือการตรึงเจล เป็นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าว 
เป็นอุณหภูมิที่ทําให้เน้ือปลามีความยืดหยุ่นดีที่สุด (วุฒิพจน์, 2553; Okada, 1992) ข้อดีของซูริมิ คือ ช่วยเพ่ิม
มูลค่าของปลาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่า เก็บรักษาในสภาพแช่เยือกแข็งได้นาน เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบสดของผู้ประกอบการแปรรูป
สัตว์นํ้า การจัดระดับคุณภาพหรือการแบ่งเกรดของซูริมิของโรงงานซูริมิในประเทศไทย นิยมใช้ค่าความแข็งแรง
ของเจล (Gel Strength, GS) หรือ ความเหนียว เป็นเกณฑ์กําหนด ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการต้านทานของเจล 
เมื่อมีแรงมากระทําโดยการเจาะทะลุ ด้วยหัววัดทรงกลมขนาด 5 มิลลิเมตร เป็นแรงที่ได้จากแรงที่ใช้ใน 
การกระทําเพ่ือให้เจลเกิดการเปลี่ยนตําแหน่ง ขนาด หรือการบิดเบ้ียวภายในเจล (Breaking force) คูณกับระยะ
การเปลี่ยนรูปร่าง (Distance) การจัดคุณภาพของซูริมิจากปลาแต่ละชนิด มีค่าแตกต่างกัน เช่น ซูริมิเกรด SA 
จากปลาพอลลอค และปลาทรายแดง มีค่ามากกว่า 1,000 และ 900 กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ นิยมนํามาทํา
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเหนียวนุ่มและสามารถอุ้มนํ้าได้ดี ได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคมากท่ีสุด ส่วนเกรด AA มีความแข็งแรงของเจลมากกว่า 900 และ 600 กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ 
(FAO, 2007) คุณภาพซูริมิตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเน้ือปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง (มอก.935-2533) 
คือ ซูริมิควรมีลักษณะคงความเป็นธรรมชาติของเน้ือปลา ไม่น่ิม เเละไม่มีรอยไหม้แห้งจากการเก็บรักษา ไม่มีสี
ผิดไปจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ มีกลิ่นรสธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ปราศจากกลิ่นหืน เมื่อทดสอบความเหนียว
ด้วยเครื่อง Rheometer ต้องมีค่าความเหนียวไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม.เซนติเมตร ทดสอบโดยวิธีการพับ ต้องได้
คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่าระดับ A (แตกเล็กน้อยเมื่อพับเป็นสี่ส่วน) และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 80 (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2533) 

ในประเทศไทย พบว่า มีการใช้ปลาทะเลหลายชนิดมาผลิตเป็นซูริมิ เช่น ปลาทรายแดง ปลาจวด
ปลาตาหวาน ปลาปากคม ปลาเข็ม ปลาตาโต ปลาที่นิยมนํามาผลิตเป็นซูริมิมากที่สุด คือ ปลาทรายแดง 
(สุทธวัฒน์, 2549) แต่ในปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประสบปัญหาการผลิตซูริมิ เน่ืองจากปลาทะเลมี
ปริมาณลดลง ทําให้วัตถุดิบจากปลาทะเลขาดแคลน มีราคาแพง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตซูริมิเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ 



4 
 

 

จากการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยปี 2558 มีปริมาณการส่งออกซูริมิ 22,198.81 ตัน แต่ในปี 2559 มีปริมาณลดลง
เหลือเพียง 11,921.36 ตัน (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, 2560) จากปัญหาดังกล่าว  
เมื่อวัตถุดิบส่วนน้ีขาดหายไปทําให้ในปี 2558 กําลังการผลิตซูริมิของโรงงานลดลงถึงร้อยละ 60 ส่งผลให้ราคา
สินค้าแปรรูปจากเน้ือปลา เช่น ลูกช้ิน ปูอัด มีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริโภคได้รับผลกระทบด้านราคา 
ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันทางตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ผู้ผลิตบางรายเลือกปรับลดคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ราคาสินค้า
ยังคงเดิม หรือเลือกปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นแต่คุณภาพผลิตภัณฑ์คงเดิม (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) 
ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องหาวัตถุดิบสัตว์นํ้าจากแหล่งใหม่ ทางเลือกหน่ึงคือการพยายามนําปลานํ้าจืดมาทดแทน 
เน่ืองจากปลานํ้าจืดมีราคาถูก เพาะเลี้ยงได้ง่าย สะดวกต่อการขนส่ง ทั้งน้ียังเป็นการเพิ่มมูลค่า เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและย่ังยืน งานวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2560) 
ได้เปรียบเทียบความแข็งแรงของเจลซูริมิจากปลานํ้าจืดจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลานิล และปลาจีน 
พบว่า ซูริมิจากปลาจีนมีค่าความแข็งแรงของเจลสูงที่สุด จากการทดสอบเบ้ืองต้นของกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า กรมประมง พบว่า ค่าความแข็งแรงของเจลจากซูริมิปลาซ่ง ซึ่งเป็นปลาในกลุ่ม
ปลาจีน มีค่าอยู่ในช่วง 320–430 กรัม.เซนติเมตร ซึ่งค่าความแข็งแรงดังกล่าว ได้รับคําแนะนําจาก
บริษัทเอกชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งว่าเหมาะสมจะนํามาผลิตเป็นลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็ง  

ปลาจีนเป็นช่ือที่ใช้เรียกปลา 3 ชนิด คือ 1) ปลาเฉา เฉาฮ้ือ หรือปลากินหญ้า 2) ปลาลิ่น ลิ่นฮ้ือ 
หรือปลาเกล็ดเงิน และ 3) ปลาซ่ง ซ่งฮ้ือ หรือปลาหัวโต ปลาทั้งสามชนิดน้ี มีแหล่งกําเนิดอยู่ในภาคกลางและ
ภาคใต้ของประเทศจีน แถบลุ่มแม่นํ้าแยงซีเกียง สําหรับปลาซ่ง (ปลาหัวโต หรือ ซ่งฮ้ือ : Bighead carp) มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845 ส่วนหัวมีความยาวประมาณ 1 ใน 3 
ของลําตัว ปลาจีนมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ค่อยพบปัญหาโรคระบาด มีตลาดค่อนข้างแน่นอน สามารถ
ส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจสําหรับชาวประมงเพาะเลี้ยงต่อไปได้ (กรมประมง, 2560) นิยมเลี้ยงร่วมกับปลาน้ําจืด
ชนิดอ่ืน ๆ เช่น ปลานิล ปลายี่สกเทศ จากสถิติในปี 2560 มีการเพาะเลี้ยงปลาจีนทั้งประเทศปริมาณ 267 ตัน 
(กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2562) มีปริมาณการจับจากธรรมชาติ 932.31 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
422.85 ล้านบาท (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2561) ราคาปลาซ่งในปี 2561 สอบถามจากตลาด
ปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม มีราคาประมาณ 30-35 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลาทรายแดงเป็นปลาทะเลที่นิยม
นํามาทําซูริมิ ราคาจากตลาดสะพานปลากรุงเทพ ประมาณ 45-50 บาทต่อกิโลกรัม เน่ืองจากปลาจีนเป็นปลา
ที่มีรสชาติดี มีเนื้อมาก และราคาไม่แพง ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจึงนํามาประกอบเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น 
ลูกช้ิน แหนมปลา และนิยมประกอบอาหารเป็นปลาจานระดับภัตตาคาร จากการศึกษาของ Muhammad and 
Salam (2010) รายงานว่า ปลาซ่งมีองค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ความช้ืน และ
เถ้า ร้อยละ 9.43-16.54, 0.18-6.37, 1.50, 73.86-84.54 และ 2.65-5.52 ตามลําดับ 

ลูกช้ินปลา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.328/2557 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเน้ือปลา 
นํามาผสมกับเคร่ืองปรุงรส เช่น เกลือ และวัตถุเจือปนอาหารอ่ืน บดผสมกันจนละเอียดรวมเป็นเน้ือเดียวกัน 
อาจผสมส่วนประกอบอ่ืน เช่น สาหร่าย แครอท ต้นหอม แล้วขึ้นรูปตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการก่อนลวกให้สุก 
ลักษณะทั่วไปต้องมีรูปทรงที่สมบูรณ์ มีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของ
ลูกช้ินปลา ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนที่ไม่พึงประสงค์ ลักษณะเนื้อต้องเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่ยุ่ย มีโพรงอากาศได้บ้าง 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2557) ลูกช้ินปลานิยมบริโภคท้ังในรูปแบบการบริโภคโดยตรง 
ได้แก่ การต้ม ทอด หรือน่ึง หรือนําไปเป็นส่วนผสมของเมนูอาหารต่าง ๆ เช่น แกงเขียวหวานลูกช้ินปลา แกงป่า 
นอกจากน้ี ยังนําไปเป็นส่วนประกอบช่วยเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เช่น นําไปใส่ในก๋วยเต๋ียว หรือยํา จากการสํารวจ
ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2549) พบว่า กลุ่มผู้บริโภคในช่วงอายุ 16-19 ปี  
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เป็นกลุ่มที่บริโภคลูกช้ินมากที่สุดประมาณ 0.42 กรัม/คน/วัน โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยบริโภค
ลูกช้ินปลาประมาณ 12,000 ตันต่อปี (Park, 2005) เน่ืองจากเป็นอาหารที่หารับประทานง่าย มีรสชาติอร่อย  
เมื่อความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้น แต่การเก็บรักษาลูกช้ินแบบแช่เย็น มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้น  
ทําให้ในปัจจุบันพบผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาทะเลได้ทั้งแบบแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ซึ่งโดยทั่วไปการผลิต
ลูกช้ินปลาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน มักเป็นลูกช้ินปลาแช่เย็นที่ผลิตจากเน้ือปลาบด มีส่วนผสมไม่มากนัก ได้แก่ 
เน้ือปลาและเกลือ อาจใส่เครื่องปรุงชนิดอ่ืนลงไป เช่น นํ้าตาล พริกไทย ส่วนโรงงานผลิตลูกช้ินปลาจะมีสูตร 
ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ลูกช้ินปลาที่ผลิตได้มีลักษณะเฉพาะ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ปลาทะเลที่นิยม
นํามาผลิตลูกช้ินปลา ได้แก่ ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลานํ้าดอกไม้ ปลาตาโต ปลาปากคม ปลาอินทรี 
และปลาดาบลาว (กันภา และคณะ, 2557) อย่างไรก็ตาม การเก็บรักษาลูกช้ินแบบแช่เย็นด้วยการแช่นํ้าแข็ง  
มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงได้มีการพัฒนาลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งซึ่งทําจากซูริมิ เน่ืองจากมีอายุ
การเก็บรักษานานกว่า การจําหน่ายลูกช้ินปลาแช่เยือกเเข็ง พบบ้างในซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ  
จากสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาในปี 2554 ประเทศไทยมีการส่งออกลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งมูลค่าสูงถึง 
25 ล้านบาท (กระทรวงการคลัง, 2556) การผลิตลูกช้ินแบบแช่เยือกแข็งเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษามักใส่สารยึดเกาะ 
(Binder) เช่น แป้ง โปรตีนถั่วเหลืองสกัด และไข่ขาวผงลงไป ทําให้ลูกชิ้นยังคงมีคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสที่ดี  
การใส่สารยึดเกาะเหล่าน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยจับยึดตัวกันของช้ินเน้ือ เพ่ิมความสามารถในการอุ้มนํ้า ทําให้
เน้ือสัมผัสนุ่ม ลดการสูญเสียนํ้าหนักขณะทําให้สุก และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี การแช่เยือกแข็ง
ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอีกด้วย ชนิดของสารยึดเกาะที่นิยมใช้ ได้แก่ 1. สารยึดเกาะประเภทโปรตีนที่ไม่ใช่
เน้ือสัตว์ เช่น โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein : ISP) กลูเตนจากแป้งสาลี หางนมผง และ
โปรตีนจากไข่ขาว จะช่วยเสริมการยึดเกาะของช้ินเน้ือที่ผ่านความร้อน ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการเกิดเจลของ
โปรตีนประเภทน้ีต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าโปรตีนจากเน้ือสัตว์ (Terrell et al., 1982) และ 2. วัตถุเจือปน
อาหารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารยึดเกาะ ได้แก่ สารในกลุ่มของพอลีแซ็คคาไรด์ (Polysaccharide hydrocolloids) 
และสารประกอบฟอสเฟต โดยสารยึดเกาะในกลุ่มของพอลีแซ็คคาไรด์ เช่น กัม (Gum) อัลจิเนต (Alginate) 
แซนแทนกัม (Xanthan gum) มีคุณสมบัติอุ้มนํ้าได้ดี แต่อาจทําให้เนื้อสัมผัสและความคงตัวด้อยลงไป  
อีกทั้งมีราคาแพง (ธวัชชัย, 2537) ส่วนพอลีแซ็คคาไรด์ในกลุ่มของแป้งน้ัน นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์จากเน้ือปลาบด 
เน่ืองจากช่วยปรับปรุงคุณภาพของเน้ือสัมผัส เมื่อนําไปแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง สามารถรักษาสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัว และมีราคาไม่แพง (Yang and Park, 1998)  

โปรตีนถั่วเหลืองสกัด (Isolated Soy Protein : ISP) มีส่วนประกอบของโปรตีนมากกว่าร้อยละ 90 
เป็นโปรตีนที่สกัดเอาสารพอลีแซคคาไรด์ที่ไม่ละลายนํ้า โอลิโกแซคคาไรด์ และสารที่มีมวลโมเลกุลขนาดเล็ก
ออกจากถั่วเหลือง ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหลายชนิดเพื่อเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากน้ี ISP ยังมี
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ คือ มีโครงสร้างโปรตีนจากถั่วเหลืองกลุ่มของลิโพฟิลิค (กลุ่มที่ยึดเกาะกับไขมัน) 
และไฮโดรฟิลิค (กลุ่มที่ยึดเกาะกับนํ้า) จึงมีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) ช่วยทําให้อิมัลชัน 
(Emulsion) คงตัว นอกจากน้ี ยังสามารถสร้างเจลเป็นโครงสร้างคล้ายร่างแหที่สามารถห่อหุ้มเม็ดไขมัน ทําให้
ผลิตภัณฑ์คงตัว และอุ้มนํ้าได้ดี (Elizalde et al., 1996; Akesowan, 2008) ทําให้เน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
เช่น เพ่ิมการจับกันของเนื้อสัตว์ที่ผ่านการบดละเอียด ได้แก่ ไส้กรอกซูริมิ และลูกช้ิน เป็นต้น (Singh et al., 2008) 
ในส่วนของลูกช้ินจากปลาน้ําจืด มีการศึกษาการผลิตลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งจากซูริมิปลานิล โดยใช้โปรตีนสกัด
จากถั่วเหลือง ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 6 เดือน (Angelini et al., 2013)  

ไข่ขาวผง ใช้กันมากในผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี ขนมหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ประเภทต่าง ๆ 
และซูริมิ จุดประสงค์ในการใช้ไข่ขาวผงแตกต่างกันไป เช่น เป็นอิมัลซิไฟเออร์ ปรับปรุงเนื้อสัมผัส และ 
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เพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เน่ืองจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ไข่ขาวผงมีโปรตีนและไขมันสูง (Lu and Chen, 1999; 
Burgarella et al., 1985) Siegel et al. (1979) รายงานว่า นอกจากไข่ขาวจะทําปฏิกิริยากันเองแล้ว ยังทํา
ปฏิกิริยากับโปรตีนของช้ินเน้ือเกิดเป็นโครงร่างสามมิติเมื่อมีการให้ความร้อน และทําให้ช้ินเน้ือยึดเกาะกันได้ดี 
สุเพ็ญ (2547 อ้างจาก ธีระภัทร และวศิน, 2541) กล่าวว่า คุณภาพของเจลเมื่อปริมาณไข่ขาวเพ่ิมขึ้น ความแข็งแรง
ของเจลและปริมาณการอุ้มนํ้าจะเพ่ิมขึ้นและมีค่าสูงสุดเมื่อเพ่ิมไข่ขาวลงไปร้อยละ 6 หากใส่ไข่ขาวปริมาณ 
สูงกว่าน้ีจะทําให้เกิดกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟต์ (กลิ่นไข่เน่า) ในผลิตภัณฑ์ และค่าความแข็งแรงของเจลจะ
ลดลง รวมถึงอาจเกิดกลิ่นคาวของไข่ขาวอย่างเด่นชัด และจากงานวิจัยของสันตกิจ และอัมพวัน (2549) 
รายงานว่า ลูกช้ินปลาที่ผลิตจากซูริมิปลาตาหวาน เมื่อเติมไข่ขาวผงมีผลทําให้ค่าความแข็ง (Hardness) ซึ่งเป็น
ค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการกดหรือเทียบได้เท่ากับการเคี้ยวคร้ังแรกน้ัน สูงขึ้นจากสูตรควบคุมที่ไม่มีการเติม
ไข่ขาวผง แต่หากมีการเติมไข่ขาวผงมากกว่าร้อยละ 1 จะส่งผลให้ค่าความแข็งมีแนวโน้มลดลง ส่วนค่าความยืดหยุ่น 
(Springiness) ซึ่งเป็นการออกแรงกดแล้วกลับคืนรูปได้โดยไม่ยึดตัว หรือเสียรูปทรงน้ัน มีแนวโน้มสูงขึ้น 

แป้ง ใช้เพ่ือปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เน้ือปลาบด เพ่ิมความแข็งแรงของเจลให้
ผลิตภัณฑ์ ปกติใช้ในปริมาณร้อยละ 3-12 แป้งที่นิยมใช้ ได้แก่ แป้งสาลี แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง และแป้ง 
มันสําปะหลัง Yoon et al. (1997) รายงานว่า การใช้แป้งน้อยกว่าร้อยละ 3 ในซูริมิ จะให้ค่าความแข็งแรง
ของเจลดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang et al. (2013) ซึ่งได้ทดลองใส่แป้งมันฝรั่งและแป้ง 
มันสําปะหลังร้อยละ 3 ในซูริมิจากเนื้อวัว พบว่า มีความแข็งแรงของเจลมากที่สุด Lyons et al. (1999) 
รายงานว่า แป้งมันสําปะหลังมีคุณสมบัติอุ้มนํ้าได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับแป้งในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันตํ่า  
ส่วนงานวิจัยที่ใช้แป้งในผลิตภัณฑ์น้ัน วรรณวิบูลย์ และพิมลพรรณ (2537) ได้ทดลองปรับปรุงคุณภาพ
ลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งโดยใช้แป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับลูกช้ินปลาที่ไม่ได้ผสมแป้งใด ๆ และ
เก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส พบว่า ลูกช้ินมีความแข็งแรงของเจลดีกว่าการไม่เติมแป้ง และสามารถเก็บรักษา
ได้นาน 10-12 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาการใส่แป้งมันสําปะหลังและแป้งมันฝรั่งในลูกช้ินจากปลาแมคเคอเรล 
(Spanish mackerel) น้ัน พบว่า แป้งมันสําปะหลังช่วยให้ลูกช้ินปลา มีความเหนียวนุ่ม อุ้มนํ้า และความคงตัว 
(Freeze-thaw study) สูงกว่าแป้งมันฝรั่ง (Tee and Siow, 2017) 

การศึกษาครั้งน้ี จึงเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับปลาซ่ง 
และเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายลูกช้ินจากปลานํ้าจืดแบบแช่เยือกแข็ง โดยแปรปริมาณ ไข่ขาวผง โปรตีนสกัดจาก
ถั่วเหลือง และแป้งมันสําปะหลัง เพ่ือช่วยรักษาคุณลักษณะทางเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาในระหว่างการเก็บรักษา
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วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือศึกษาผลของสารยึดเกาะท่ีมีผลต่อคุณภาพเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
 

วิธีดําเนนิการ 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

 1.1 วัตถุดิบ 
 1.1.1 ปลาซ่ง (Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845) ขนาดตัวละประมาณ1-
3 กิโลกรัม จากตลาดปลาบางเลน จังหวัดนครปฐม ใส่ถังฉนวนบรรจุด้วยนํ้าแข็ง ขนส่งมายังกองวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า เพ่ือผลิตซูริมิ 
 1.1.2 ไข่ขาวผง (บริษัท VJ SUPPLIES EURONATIONS) 
 1.1.3 แป้งมันสําปะหลัง  
 1.1.4 โปรตีนถั่วเหลือง (บริษัทเคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด) 
 1.1.5 เกลือสมุทรป่น 
 1.1.6 นํ้าตาล 
 1.1.7 พริกไทยขาวป่น  
 1.1.8 กระเทียมผง  
 1.1.9 ซอร์บิทอล (บริษัท แม็กซ์เวย์ จํากัด) 

1.1.10 เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส 
1.1.11 โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) (บริษัทเคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด) 
1.1.12 โซเดียมไตรพอลีฟอสเฟต (Na5P3O10) (บริษัทเคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด) 

  1.1.13 ลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งทางการค้า 1 ย่ีห้อ 
1.2 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 

   1.2.1 กรดไฮโดรคลอริก (HCl) (บริษัท Ajax Finechem) 
   1.2.2 กรดซัลฟุริค (H2SO4) เข้มข้น 95-97% AR grade (บริษัท Merck) 
   1.2.3 อินดิเคเตอร์ (indicator) ผสม Sher mix indicator (บริษัท Buchi) 
   1.2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) (บริษัท Ajax Finechem) 
    1.2.5 ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) (K2SO4:CuSO4) อัตราส่วน 9:1 (บริษัท Oskon) 
  1.2.6 กรดบอริก (H3BO3) AR grade (บริษัท Ajax Finechem) 

1.3 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
1.3.1 เครื่องแยกเน้ือปลาจากก้างและหนัง (Deboner) ย่ีห้อ BIBUN รุ่น NDX103 
1.3.2 เครื่องอัดรีดนํ้า (Hydraulic screw press) รุ่น Model 1000 มอเตอร์ 1.5 Kw 
1.3.3 เครื่องแยกเอ็นและก้าง (Strainer) ย่ีห้อ BIBUN 
1.3.4 เครื่องป่ันผสม (Silent cutter) ย่ีห้อ BIBUN รุ่น AP40AW 
1.3.5 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส (Contact plate freezer) ย่ีห้อ SAMIFI BABCOCK 
1.3.6 เครื่องน่ึงไอนํ้า ย่ีห้อ BIBUN 
1.3.7 เครื่องป้ันลูกช้ิน 
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1.3.8 หม้อต้มไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิ 
1.3.9 เครื่องบรรจุสุญญากาศ ย่ีห้อ Hankovac รุ่น 2900  
1.3.10 เครื่องวัดเน้ือสัมผัส (Texture analyser) ย่ีห้อ Stable Micro Systems รุ่น TA-XT2i 
1.3.11 เครื่องวัดสี (Chroma meter) ย่ีห้อ Konica Minolta รุ่น CM-5 
1.3.12 เครื่องช่ัง 2 ตําแหน่ง ย่ีห้อ Sartorius รุ่น CP3202S 
1.3.13 ตู้แช่เยือกแข็ง -20 องศาเซลเซียส 
1.3.14 เครื่องย่อยโปรตีน ย่ีห้อ Buchi รุ่น K-436 
1.3.15 เครื่องดักไอกรด ย่ีห้อ Buchi รุ่น K-415 
1.3.16 เครื่องกลั่นโปรตีน ย่ีห้อ Buchi รุ่น K-355 
1.3.17 เครื่องสกัดไขมัน ย่ีห้อ Tecator Soxtec System รุ่น HT6 
1.3.18 เครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อน Tecator 1046 Soxtec Service Unit 
1.3.19 เครื่องนวดผสม ย่ีห้อ Stephan รุ่น UM05-X1 
1.3.20 เครื่องปิดผนึกถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ ย่ีห้อ Hankovac รุ่น 2900 

 
2. วิธีดําเนินงาน 

2.1 ผลิตซูริมิจากปลาซ่ง ดัดแปลงจากวิธีของ Cortez et al. (2015) 
   นําปลาซ่งสดมาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าเย็น (อุณหภูมิ 5±2 
องศาเซลเซียส) แล่เน้ือปลา จากน้ันแยกก้างและหนังออกจากเนื้อปลาด้วยเครื่องแยกเน้ือปลา นําเน้ือปลาซ่งบด
ที่ได้มาล้าง 2 ครั้ง ล้างครั้งที่ 1 ในสารละลาย NaHCO3 (ร้อยละ 0.5 ของน้ําหนักนํ้าและนํ้าแข็ง) อัตราส่วน 
เน้ือปลา:นํ้า:นํ้าแข็ง เท่ากับ 1:2:1 กวนเน้ือปลานาน 15 นาที บีบนํ้าออกด้วยมุ้งไนล่อน แล้วนําไปล้างครั้งที่ 2 
ในสารละลายเกลือ (ร้อยละ 0.3 ของน้ําหนักนํ้าและนํ้าแข็ง) อัตราส่วนเนื้อปลา:นํ้า:นํ้าแข็ง เท่ากับ 1:2:1  
กวนเน้ือปลานาน 15 นาที บีบนํ้าด้วยเคร่ืองอัดรีดนํ้าที่ความเร็ว 0.08 รอบ/นาที จากน้ันนําเน้ือปลาซ่งบดผ่าน
เครื่องแยกเอ็นและก้าง ป่ันผสมรวมกับสารป้องกันโปรตีนเสียสภาพ (นํ้าตาลร้อยละ 4, ซอร์บิทอลร้อยละ 4 และ
โซเดียมไตรพอลีฟอสเฟตร้อยละ 0.2) บรรจุใส่ถุงพลาสติกชนิดพอลีเอทธิลีน (Polyethylene) ถุงละ 500 กรัม 
จัดวางเรียงลงในกล่องสแตนเลสกล่องละ 2 ถุง ปิดด้วยฝาสแตนเลสด้านบน แล้วนําไปแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง
แช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัสที่อุณหภูมิ -35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  
-20±2 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนําไปผลิตลูกช้ิน (ภาพที่ 1)  



9 
 

 

ปลาสดทั้งตัว 

ขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส ้

ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าเย็นอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

แล่เน้ือปลา 

แยกเน้ือออกจากส่วนของก้างและหนังปลา 

ล้างคร้ังที่ 1 ในสารละลาย NaHCO3 (ร้อยละ 0.5 ของน้ําหนักนํ้าและนํ้าแข็ง) 
อัตราส่วนเน้ือปลา:นํ้า:นํ้าแข็ง เท่ากับ 1:2:1 กวนเน้ือปลานาน 15 นาท ี

 
บีบนํ้าออกจากเน้ือปลาบดด้วยมุ้งไนล่อน 

 
ล้างคร้ังที่ 2 ในสารละลายเกลือ (ร้อยละ 0.3 ของน้ําหนักนํ้าและนํ้าแข็ง)  
อัตราส่วนเน้ือปลา:นํ้า:นํ้าแข็ง เท่ากับ 1:2:1 กวนเน้ือปลานาน 15 นาท ี

 
บีบนํ้าออกจากเน้ือปลาบดด้วยเครื่องอัดรีดนํ้า 

 
แยกเอ็นและก้างด้วยเครื่องแยกเอ็นและก้าง 

 
ผสมสารป้องกันโปรตีนเสียสภาพด้วยเครื่องป่ันผสม 

 
บรรจุใส่ถุงพลาสติก นําไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง  

ด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส 
 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส 
 

ภาพท่ี 1  กระบวนการผลิตซรูิมิจากปลาซ่ง 
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2.1.1 ร้อยละผลผลิตซูริม ิ
ร้อยละผลผลิตซูริมิ (% yield) คํานวณได้ 2 วิธี 1) คํานวณจากเน้ือปลาแล่ (Jin et al., 

2007) และ 2) คํานวณจากปลาทั้งตัว ซึ่งวิธีที่ 2 เป็นวิธีที่โรงงานผลิตซูริมิส่วนใหญ่นิยมใช้ เน่ืองจากสามารถ
คํานวณต้นทุนได้ครอบคลุมมากกว่า สูตรคํานวณ ดังน้ี  
                   

 ร้อยละของผลผลิตซูริมิ (คิดจากเน้ือปลาแล่)  =                                                                                  
 
 

ร้อยละของผลผลิตซูริมิ (คิดจากปลาทั้งตัว)    =                                                                                  
   

2.1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของซูริมิปลาซ่ง 
2.1.2.1 ด้านกายภาพ 

เตรียมตัวอย่างเจล โดยนําซูริมิที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส วางท่ี
อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-18 ชั่วโมง นํามาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย
เครื่องนวดผสม นาน 3 นาที เติมเกลือร้อยละ 3 นวดต่อนาน 3 นาที อัดใส่ไส้พลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 25 มิลลิเมตร นําไปต้มที่อุณหภูมิ 45±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แล้วนําไปต้มที่อุณหภูมิ  
90±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แช่ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เพื่อลดอุณหภูมิของเจล 
หลังจากนั้นนําไปแช่นํ้าแข็งเก็บไว้ในถังฉนวนเป็นเวลา 24±2 ชั่วโมง นํามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ  
1 ช่ัวโมง (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า, 2541) ก่อนนําไปทดสอบดังต่อไปนี้ 

1) วัดความแข็งแรงของเจล (Gel Strength, GS) ตัดตัวอย่างเจลเป็นท่อนยาว  
25 มิลลิเมตร แล้วนําไปวัดความแข็งแรงของเจลด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส โดยใช้หัววัดทรงกลมที่มีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร Pre test speed 1 มิลลิเมตร/วินาที Test speed 1 มิลลิเมตร/วินาที  
Post test speed 10 มิลลิเมตร/วินาที และระยะทางการกดของหัววัดเท่ากับร้อยละ 60 ของความสูงตัวอย่าง 
(Cortez et al., 2015) 

2) ทดสอบการพับ (Folding test) (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า, 
2541) ตัดตัวอย่างเจลเป็นแผ่นหนา 5 มิลลิเมตร แล้วนํามาทดสอบการพับ โดยให้คะแนน ดังน้ี 

 AA   ไม่แตกเมื่อพับ 4 ส่วน 
   A   แตกเล็กน้อยเมื่อพับ 4 ส่วน 
   B   แตกเล็กน้อยเมื่อพับครึ่ง 
   C   แตกเมื่อพับครึ่ง (แต่ยังติดกัน) 
   D  แตกขาดออกจากกันเมื่อพับครึ่ง 

3) วัดค่าสี (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า, 2541) ตัดตัวอย่างเจล 
ให้มีความหนา 25 มิลลิเมตร จากน้ันนําไปวัดค่าสี ด้วยเครื่อง Chroma meter และคํานวณค่าความขาว ดังน้ี 

  Whiteness = 100-[(100-L*)2 + a*2 + b*2]0.5 

 โดย    L*   คือ  ความสว่าง หมายถึง ระดับสีดําถึงสีขาว 
 a*  คือ  ระดับของสีแดง (+) ถึงสีเขียว (-) 
 b*  คือ  ระดับของสีเหลือง (+) ถึงสีนํ้าเงิน (-) 

นํ้าหนักเน้ือปลาแล่-นํ้าหนักซูริมิ   x 100 
  นํ้าหนักเน้ือปลาแล่ 

นํ้าหนักปลาทั้งตัว-นํ้าหนักซูริมิ     x 100 
  นํ้าหนักปลาทั้งตัว 

(1) 

(2) 

(3) 



11 
 

 

  2.1.2.2 ด้านเคมี  

  วิ เคราะห์ โปร ตีน  ( In house method base on Kjedahl method)  ไขมัน 
ความช้ืน และเกลือ (AOAC 2016) เถ้า (ISO 936:1998(E)) และใยอาหาร (In house method based on 
ISO 6865 : 2000) 

2.2 ศึกษาผลของสารยึดเกาะต่อคุณภาพของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
   นําซ ูร ิม ิปลาซ ่งที ่เก ็บร ักษาที ่อ ุณหภูม ิ -20±2 องศาเซลเซ ียส  วางไว ้ที ่อ ุณหภูม ิ  
4±2 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-18 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาผลิตลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง โดยใช้ส่วนผสมหลัก
เช่นเดียวกับบริษัทผู้ผลิตลูกชิ้นปลาแช่แข็ง และแปรปริมาณสารยึดเกาะ 3 ชนิด (ไข่ขาวผง โปรตีนถั่วเหลือง 
และแป้งมันสําปะหลัง) ชนิดละ 3 ระดับ (ตารางที่ 1) โดยควบคุมให้มีความช้ืนประมาณร้อยละ 95 ก่อนการป้ัน
ลูกช้ิน วิธีการผลิตลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง มีดังน้ี นําซูริมิปลาซ่งมาสับผสมด้วยเครื่องนาน 1 นาที จากน้ันเติม
เกลือนวดผสมต่ออีก 1 นาที แล้วเติมส่วนผสมที่เป็นของแห้ง (พริกไทยขาวป่น เอนไซม์ทรานกลูตามิเนส 
กระเทียมผง โมโนโซเดียมกลูตาเมท และสารยึดเกาะ) นวดผสมนาน 1 นาที ตามด้วยการเติมนํ้าเย็นนวดผสม  
2 นาที และเติมนํ้ามันเป็นส่วนผสมสุดท้าย นวดผสมต่ออีก 2 นาที นํามาขึ้นรูปด้วยเครื่องป้ันลูกช้ิน ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร นําไปต้มที่อุณหภูมิ 40±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ต่อด้วย
การต้มอุณหภูมิ 90±2 องศาเซลเซียส อีก 15 นาที แช่ในนํ้าเย็นทันที นาน 10 นาที วางให้สะเด็ดนํ้า 5 นาที  
จึงนําไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกชนิดพอลีเอทิลีน ถุงละ 500 กรัม ปิดผนึกถุงในสภาวะสุญญากาศ แล้วนําไปฆ่าเช้ือ
ด้วยเครื่องน่ึงไอนํ้า อุณหภูมิ 92±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จากน้ันจึงนําไปแช่ในนํ้าเย็น 10 นาที วางเรียง
ในถาดสแตนเลสเพ่ือนําไปแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นสัมผัส อุณหภูมิ -35±2 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ก่อนนํามาเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (ภาพที่ 2) แล้ว
นํามาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการยอมรับของผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบกับลูกช้ินทางการค้า 
(PKB) ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  ส่วนผสมลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งแปรปริมาณสารยึดเกาะแต่ละชนิด 3 ระดับ 
 

 
ส่วนผสม 
(กรัม) 

 

ไข่ขาวผง 
(ร้อยละ) 

 

โปรตีนถ่ัวเหลือง 
(ร้อยละ) 

 

แป้งมันสําปะหลัง 
(ร้อยละ) 

 

0.5 
(EW1) 

1.0 
(EW2)

1.5 
(EW3)

 

0.5 
(ISP1)

1 
(ISP2)

2 
(ISP3) 

 

1 
(TA1) 

2 
(TA2)

3 
(TA3)

ซูริมิ 
 

1,000 1,000 1,000 
 

1,000 1,000 1,000 
 

1,000 1,000 1,000 
เกลือ 

 

35 35 35 
 

35 35 35 
 

35 35 35 
เอนไซม์ทรานกลูตามิเนส 

 

2 2 2 
 

2 2 2 
 

2 2 2 
น้ํามันถ่ัวเหลือง 

 

56 56 56 
 

56 56 56 
 

56 56 56 
กระเทียมผง 

 

3 3 3 
 

3 3 3 
 

3 3 3 
พริกไทยขาวป่น 

 

11 11 11 
 

11 11 11 
 

11 11 11 
โมโนโซเดียมกลูตาเมท 

 

3 3 3 
 

3 3 3 
 

3 3 3 
น้ํา* 

 

529 533 537 
 

529 533 541 
 

533 541 549 
ไข่ขาวผง 

 

5 10 15 
 

0 0 0 
 

0 0 0 
โปรตีนถ่ัวเหลือง 

 

0 0 0 
 

5 10 20 
 

0 0 0 
แป้งมันสําปะหลัง 

 

0 0 0 
 

0 0 0 
 

10 20 30 
* ควบคุมความชื้นร้อยละ 95  
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ซูริมิปลาซ่ง 

สับผสม 1 นาที 

ใส่เกลือ นวดผสม 1 นาท ี

เติมส่วนผสมทีเ่ป็นของแห้ง นวดผสม 1 นาที 

เติมนํ้าเย็น นวดผสม 2 นาท ี

เติมนํ้ามัน นวดผสม 2 นาท ี

ขึ้นรูปเป็นลูกช้ิน 

ต้มที่อุณหภูมิ 40±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

ต้มที่อุณหภูมิ 90±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

แช่ในนํ้าเย็น นาน 10 นาท ี

บรรจุในถุงพอลเีอทธิลีน ถุงละ 500 กรัม ปิดผนึกแบบสุญญากาศ 

ฆ่าเช้ือด้วยเครื่องน่ึงไอนํ้าที่อุณหภูมิ 92±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 

แช่เยือกแข็งทีอุ่ณหภูมิ -35±2 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส 

ภาพท่ี 2  กระบวนการผลิตลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
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2.2.1 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
     นําลูกช้ินแช่เยือกแข็งที่วางไว้ที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ให้ผู้ทดสอบให้คะแนน
ความชอบด้านกลิ่นของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งก่อนการน่ึง เพ่ือทดสอบการยอมรับต่อกลิ่นโคลน กลิ่นคาว กลิ่นหืน 
หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ โดยใช้ผู้ทดสอบ จํานวน 20 ราย ส่วนการทดสอบด้านเนื้อสัมผัสให้ผู้ทดสอบชิม
ลูกช้ินหลังจากละลายแล้ว น่ึงเป็นเวลา 1 นาที รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมของ
สารยึดเกาะแต่ละชนิด ซึ่งมีจํานวนผู้ทดสอบให้การยอมรับมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 นํามาทดสอบด้าน
ความแข็งแรงของเจล (GS) และค่า Springiness ตามข้อ 2.2.2  
  2.2.2 ทดสอบคุณภาพด้านเน้ือสัมผัสด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส  

2.2.2.1 วัดความแข็งแรงของเจล (Gel Strength, GS) วัดลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
ด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัสเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2.1 (1) แต่ใช้ลูกช้ินทั้งลูกในการวัดความแข็งแรงของเจล 

2.2.2.2 วัด Texture Profile Analyser (TPA) เป็นวิธีทดสอบเพ่ือวิเคราะห์เน้ือสัมผัส
ของอาหารโดยใช้แรงกดด้วยหัวทดสอบแบบแผ่นแบน มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่าลูกช้ิน กดลงบน
ลูกช้ิน 2 ครั้ง เพ่ือจําลองการใช้ฟันบดอาหาร โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นของอาหารเม่ือออกแรงกดแล้วกลับคืนรูปได้ 
ไม่ยึดตัวหรือเสียรูปทรง (Springiness) ใช้หัววัดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร กําหนด Pre test speed 
เท่ากับ 3 มิลลิเมตร/วินาที Test speed เท่ากับ 1 มิลลิเมตร/วินาที Post test speed เท่ากับ 3 มิลลิเมตร/วินาที 
และกดลงไปร้อยละ 60 ของความสูงตัวอย่าง (จันทร์จิรา และนิสานารถ, 2552; Tee and Siow, 2017) 

เลือกสูตรของสารยึดเกาะแต่ละชนิดที่ให้ค่า GS และ TPA ใกล้เคียงกับลูกช้ินทางการค้า 
(PKB) เพ่ือนําไปทดสอบในขั้นต่อไป  

 2.2.3 ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
นําลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 2.2.2 รวมทั้งสูตรใส่แป้ง 

มันสําปะหลังร้อยละ 5.6 (SMH) ซึ่งเป็นสูตรของลูกช้ินแช่เยือกแข็งส่งออก และสูตรควบคุม (NTA) (ตารางที่ 2) 
วางที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-18 ช่ัวโมง นําไปน่ึง 1 นาที แล้วนําไปทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคอย่างน้อย 100 ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลวัยทํางานและนักศึกษา รายละเอียดของ
แบบทดสอบดังแสดงในภาคผนวก ข 

2.3 ศึกษาคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 
 นําลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรที่ดีที่สุดจากสารยึดเกาะแต่ละชนิด จากข้อ 2.2.2 รวมท้ัง

สูตร SMH และสูตร NTA ไปทดลองเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20±2 องศาเซลเซียส สุ่มทดสอบ
เดือนละ 1 ครั้ง นาน 3 เดือน โดยนําลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง มาวางไว้ที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ประมาณ 
12-18 ช่ัวโมง แล้วนํามาทดสอบ ดังน้ี 
 2.3.1 ทดสอบการยอมรับของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านกล่ินและด้านเน้ือสัมผัส 
เช่นเดียวกับข้อ 2.2.1 
   2.3.2 ทดสอบคุณภาพด้านเน้ือสัมผัสด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส เช่นเดียวกับข้อ 2.2.2 

   2.3.3 วัดสี ผ่าครึ่งลูกช้ินเป็นสองส่วน จากน้ันนําไปวัดด้วยวิธีการเดียวกับข้อ 2.1.2.1 (3)  
 2.3.4 ทดสอบการอุ้มนํ้า (Water Holding Capacity, WHC) ดัดแปลงจากวิธีของ Tee and 

Siow (2017) โดยนําตัวอย่างลูกช้ินวางระหว่างกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ด้านบน 2 แผ่น ด้านล่าง 2 แผ่น 
กดด้วยนํ้าหนัก 5 กิโลกรัม เป็นเวลา 2 นาที ช่ังนํ้าหนักลูกช้ินก่อนกดและหลังกด  

สูตรคํานวณ  % WHC =    นํ้าหนักลูกช้ินก่อนกด – นํ้าหนักลูกช้ินหลังกด    x 100 (4) 
นํ้าหนักลูกช้ินก่อนกด 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ข้อมูลที่ได้ทําการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design: CRD) ในการทดลองเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุด (ข้อ 2.2) และแผนการทดลอง
แบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design : RCBD) ในการทดลองแบบเก็บรักษา 
(ข้อ 2.3) ทดสอบความแปรปรวนแบบ ANOVA ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

 
ตารางที่ 2  สว่นผสมลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม (NTA) และสูตรใส่แป้งมนัสําปะหลัง (SMH) 
 

* ควบคุมความชื้นร้อยละ 95  
 

ส่วนผสม 
(กรัม) 

สูตรควบคุม 
(NTA) 

สูตรใส่แป้งมันสําปะหลัง 
(SMH) 

ซูริม ิ 1,000 1,000 
เกลือ 35 35 
เอนไซม์ทรานกลูตามิเนส 2 2 
นํ้ามันถั่วเหลือง 56 56 
กระเทียมผง 3 3 
พริกไทยขาวป่น 11 11 
โมโนโซเดียมกลูตาเมท 3 3 
นํ้า*  525 571 
แป้งมันสําปะหลัง  0 56 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

1. ผลการผลติซูริมิจากปลาซ่ง 

 1.1 ร้อยละผลผลิตซูรมิิ (% yield) 
  ปลาซ่งสด 100 กิโลกรัม ได้ปริมาณเนื้อปลาแล่ 35.14±1.47 กิโลกรัม ผลิตเป็นซูริมิ ได้ 
15.69±0.74 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 55.35 ของผลผลิตซูริมิจากเน้ือปลาแล่ และคิดเป็นร้อยละ 15.69 จาก
ปลาทั้งตัว (ตารางที่ 3) ซึ่งมี % yield ตํ่ากว่าปลาทะเล โดยปลาทะเลส่วนใหญ่ มี % yield สูงกว่าร้อยละ 20 
(FAO, 2007) และจากการสอบถามโรงงานแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การผลิตซูริมิจากปลาทรายแดง
ได้ % yield ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่จากการศึกษาครั้งนี้ การผลิตซูริมิจากปลาซ่งได้ผลผลิตซูริมิเพียง
ร้อยละ 15.69  
  
ตารางที่ 3  ร้อยละผลผลิตของซูริมิจากปลาซ่ง (% yield) 

 

ปลาซ่งสด (กก.) เนื้อปลาแล่ (กก.) ซูริมิ (กก.) 
ร้อยละผลผลติของซูริมิ 

ปลาทั้งตัว เนื้อปลาแล ่
100 35.14 ±1.47 15.69±0.74 15.69 55.35 

 
1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของซูริมิปลาซ่ง 

1.2.1 ด้านกายภาพ  
   จากตารางที่ 4 พบว่า ซูริมิปลาซ่งมีความแข็งแรง (Breaking force) และระยะทางที่

เปลี่ยนรูปร่าง (Distance) เท่ากับ 952.16±73.73 กรัม และ 1.29±0.08 เซนติเมตร ตามลําดับ ค่า GS มีค่า
เท่ากับ 1,202.45±134.5 กรัม.เซนติเมตร การทดสอบด้วยการพับ (Folding test) เมื่อนําตัวอย่างมาพับเป็น 4 
ส่วน เน้ือไม่แตก มีคะแนนการพับเท่ากับ AA ผลการวัดสี มีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) 
และค่าความขาวเท่ากับ 76.70±1.20, -3.29±0.13, 6.35±0.56 และ 75.62±1.19 ตามลําดับ เมื่อนําซูริมิปลาซ่ง
มาพิจารณาคุณภาพตาม FAO (2007) พบว่า คุณภาพด้านความแข็งแรงของเจลของซูริมิปลาซ่ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
1,202.45±134.5 กรัม.เซนติเมตร จัดอยู่ในเกรด FA เช่นเดียวกับซูริมิปลาพอลลอค และอยู่ในเกรด SSA  
เมื่อเทียบกับซูริมิปลาทรายแดง ส่วนค่าสีอยู่ในระดับ SA เช่นเดียวกับซูริมิจากปลาพอลลอค ปลาแปซิฟิกไวทิง 
และปลาทรายแดง ซึ่งค่าความสว่างมากกว่า 75 (ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที่ 4  ค่าความแข็งแรงของเจล และสีของซูริมิปลาซ่ง 
 

ซูริมิปลาซ่ง 

Breaking force (g) Distance (cm) Gel Strength (g.cm) Folding test 
952.16±73.73 1.29±0.08 1,202.45±134.5 AA 
Lightness (L*) (a*) (b*) Whiteness 

76.70±1.20 -3.29±0.13 6.35±0.56 75.62±1.19 
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1.2.2 ด้านเคมี 
จากการทดสอบ พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของซูริมิปลาซ่ง มีปริมาณโปรตีน เถ้า ไขมัน 

ความช้ืน ใยอาหาร และเกลือร้อยละ 18.34±0.24, 1.17±0.05, 1.63±0.01, 78.91±0.47, 0.16±0.04 และ 
0.29±0.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) มีงานวิจัยที่ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของซูริมิจากปลาทะเล และปลาน้ําจืด 
เช่น งานวิจัยของ Orawan (1999) ศึกษาซูริมิจากปลาปากคม (Lizard fish) พบว่า มีปริมาณโปรตีน เถ้า 
ไขมัน และความช้ืน ร้อยละ 19.55±0.13, 1.64±0.14, 1.95±0.02 และ 78.33±0.15 ตามลําดับ ซูริมิจากปลา
แปซิฟิกไวทิง มีค่า 13.34±1.20, 0.50±0.02, 0.64±0.19 และ 77.26±1.28 ตามลําดับ (Lee et al., 1990) 
และซูริมิปลานํ้าจืด เช่น ซูริมิจากปลานิล มีค่า 16.57±0.32, 0.92±0.00, 1.23±0.04 และ 78.92±0.60 
ตามลําดับ (Orawan, 1999) และซูริมิจากปลาลิ่น (Silver carp) มีค่า 16.12±0.53, 0.56±0.07, 0.63±0.08 
และ 82.45±1.34 ตามลําดับ (Hossain et al., 2004 ) 

 
ตารางที่ 5  รอ้ยละองค์ประกอบทางเคมีของซูริมิปลาซ่ง 
 

 โปรตีน เถ้า ไขมัน ความชืน้ ใยอาหาร เกลือ 
ซูริม ิ

ปลาซ่ง 
18.34±0.24 1.17±0.05 1.63±0.01 78.91±0.47 0.16±0.04 0.29±0.00

 

หากเปรียบเทียบซูริมิจากปลาซ่งที่ผลิตได้กับมาตรฐานของซูริมิภายในประเทศ พบว่า ซูริมิปลาซ่ง
ที่ผลิตได้ผ่านเกณฑ์กําหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเน้ือปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง (มอก.935-2533) 
กําหนดให้ซูริมิต้องมีค่าความเหนียว (ค่าความแข็งแรงของเจล) ไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม.เซนติเมตร ทดสอบโดย
วิธีการพับต้องได้คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่าระดับ A (แตกเล็กน้อยเมื่อพับเป็นสี่ส่วน) และมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 80 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2533) 

2. ผลของสารยึดเกาะต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 

2.1 ผลการทดสอบการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านกล่ิน และเน้ือสัมผัสของลูกช้ิน 
ปลาซ่งแช่เยือกแข็งโดยผู้ทดสอบจํานวน 20 ราย หลังจากลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งผ่านการแช่เยือกแข็งนาน  
1 สัปดาห์ ผลแสดงในตารางที่ 6 ดังน้ี 
   2.1.1 ไข่ขาวผง (EW) พบว่า เมื่อปริมาณไข่ขาวผงเพ่ิมขึ้น ผู้ทดสอบให้การยอมรับด้านกลิ่น
ลดลง เน่ืองจากกล่ินของไข่ขาวผงแรงข้ึน และมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่น่ิม เละ ไม่ยืดหยุ่นเพ่ิมมากขึ้น โดยผู้ทดสอบ
ที่ยอมรับด้านกล่ินสูตร EW1, EW2 และ EW3 มีจํานวน 19, 15 และ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 95, 75 และ 40 
ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปทํานองเดียวกับการยอมรับด้านเนื้อสัมผัส ซึ่งผู้ทดสอบให้การยอมรับ จํานวน 19, 16 และ 
6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95, 80 และ 30 ตามลําดับ  
  2.1.2 โปรตีนถั่วเหลือง (ISP) พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับด้านกล่ินลดลง เมื่อเพ่ิม
ปริมาณของโปรตีนถั่วเหลืองเช่นเดียวกับไข่ขาวผง เน่ืองจากมีกลิ่นเฉพาะชัดเจน ผู้ทดสอบให้การยอมรับ สูตร 
ISP1, ISP2 และ ISP3 จํานวน 16, 15 และ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 80, 75 และ 15 ตามลําดับ แต่การยอมรับ 
ด้านเน้ือสัมผัส ผู้ทดสอบให้การยอมรับจํานวน 20, 20 และ 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 100, 100 และ 90 ตามลําดับ 
แสดงว่าการเพ่ิมปริมาณโปรตีนถั่วเหลือง ผู้ทดสอบยังคงยอมรับด้านเน้ือสัมผัส แต่มีผลต่อการยอมรับด้านกลิ่น 
เน่ืองจากมีกลิ่นของโปรตีนถั่วเหลืองที่แรงขึ้น สอดคล้องกับ สันตกิจ (2544) ที่รายงานว่า การเติมโปรตีนถั่วเหลือง
สามารถเพ่ิมความแข็งแรงของเจลได้ แต่ไม่สามารถใช้ในปริมาณท่ีสูงเกินไปได้ เพราะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่มี



17 
 

 

ความเล่ือมมัน เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีกลิ่นถั่วเหลืองที่เด่นชัด ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ทดสอบ โดยทั่วไป
มักจะใส่ในลูกช้ินไม่เกินร้อยละ 5 

2.1.3 แป้งมันสําปะหลัง (TA) เมื่อเพ่ิมปริมาณแป้งมันสําปะหลัง เป็นร้อยละ 1, 2 และ 3 
พบว่า ผู้ทดสอบทั้งหมดยอมรับคุณภาพด้านกลิ่นของทั้ง 3 สูตร ร้อยละ 100 อาจเน่ืองมาจากแป้งมันสําปะหลัง 
ไม่มีกลิ่นเหมือนไข่ขาวผงและโปรตีนถั่วเหลือง ส่วนผลการทดสอบด้านเน้ือสัมผัส ผู้ทดสอบให้การยอมรับสูตร 
TA1, TA2 และ TA3 จํานวน 20, 20 และ 18 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100, 100 และ 90 ตามลําดับ  
  ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี จึงไม่ทดสอบคุณภาพด้านเน้ือสัมผัสด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัสของ
ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตร EW3 และ ISP3 เน่ืองจากผู้ทดสอบไม่ยอมรับเพราะมีกลิ่นแรงเกินไป  
 
ตารางที่ 6  คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านกล่ิน และด้านเนื้อสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่ 

 แปรปริมาณสารยึดเกาะแต่ละชนิดเป็น 3 ระดับ 

สารยึดเกาะ สูตร 
กลิ่น ลักษณะเน้ือสมัผัส 

ยอมรับ  
(ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ  
(ร้อยละ) 

ยอมรับ 
 (ร้อยละ) 

ไม่ยอมรับ  
(ร้อยละ) 

ไข่ขาวผง 
(ร้อยละ) 

0.5 (EW1) 95 5 95 5 
 1  (EW2) 75 25 80 20 
1.5 (EW3) 40 60 30 70 

โปรตีนถั่วเหลือง 
(ร้อยละ) 

0.5 (ISP1) 80 20 100 0 
1  (ISP2) 75 25 100 0 
2  (ISP3) 15 85 90 10 

แป้งมันสําปะหลัง  
(ร้อยละ) 

1  (TA1) 100 0 100 0 
2  (TA2) 100 0 100 0 
3  (TA3) 100 0 90 10 

 

 

 2.2 การทดสอบคุณภาพด้านเน้ือสัมผัสด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส  
2.2.1 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงของเจล (Gel Strength, GS)  

  ค่าความแข็งแรงของเจล (GS) ของการแปรปริมาณไข่ขาวผง โปรตีนถั่วเหลือง และแป้ง
มันสําปะหลังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของสารยึดเกาะแต่ละชนิด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7 

 2.2.1.1 ผลของการแปรปริมาณไข่ขาวผง พบว่า ปริมาณไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 (EW1) 
และร้อยละ 1 (EW2) มีค่า GS แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) คือ 360.99±92.36 และ 247.25±52.33 
กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับลูกช้ินทางการค้า (PKB) ลูกช้ินผสมไข่ขาวผงสูตร EW1  
มีค่า GS แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) จากงานวิจัยของจันทร์จิรา และนิสานารถ (2552) รายงานว่า 
เมื่อเติมไข่ขาวผงร้อยละ 10 จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนของเนื้อปลาและโปรตีนไข่ขาวผงในขณะให้ความร้อน 
โดยเกิดเป็นโครงร่างตาข่ายสามมิติเพ่ิมมากขึ้น ความร้อนทําให้โมเลกุลของโปรตีนเกิดการคลายตัว และหันด้าน
ที่ไม่มีขั้วออกมาภายนอก เกิดพันธะไฮโดรโฟบิกและพันธะไดซัลไฟด์ระหว่างโมเลกุล ทําให้เกิดการยึดเกาะกัน
ระหว่างโปรตีนของเน้ือปลาและโปรตีนไข่ขาวผง ส่งผลให้ลูกช้ินมีค่าความยืดหยุ่นและค่าความแข็งแรงของเจล 
สูงขึ้น แต่จะทําให้เกิดกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (กลิ่นไข่เน่า) และมีรสชาติของไข่ขาวกลบรสชาติของลูกช้ินปลา 
ทําให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบลดลง และไม่ยอมรับในรสชาติของลูกช้ินในที่สุด Burgarella et al. (1985) ได้
ศึกษาผลของการเติมไข่ขาวผงต่อเน้ือสัมผัสของซูริมิปลา Croaker โดยให้ความร้อน 2 ระดับ พบว่า การให้ความร้อน
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ในระดับแรกที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที ความร้อนจะทําให้โปรตีนของไข่ขาวผงเซ็ทตัว 
ทําให้เจลของซูริมิมีลักษณะยืดหยุ่นที่ดี อย่างไรก็ตาม การให้ความร้อนในขั้นสุดท้ายหากให้อุณหภูมิสูงกว่า  
90 องศาเซลเซียส มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์เปราะบางและมีความยืดหยุ่นลดลง เน่ืองจากไข่ขาวผงจะช่วยให้เกิดเจล
ที่แข็งแรงที่สุดที่อุณหภูมิไม่เกิน 85 องศาเซลเซียส ในขณะที่เจลของเนื้อปลาจะให้ความยืดหยุ่นที่ดีที่สุด  
ที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส ซึ่งความแตกต่างของการทนต่อความร้อนที่แตกต่างกันระหว่างโปรตีนจาก
เน้ือปลาและโปรตีนไข่ขาวผง ทําให้ไข่ขาวผงไม่มีผลโดยตรงต่อการเกิดเจลของผลิตภัณฑ์ แต่ช่วยในการเสริม
โครงสร้างของเจล (Burgarella et al., 1985)  

2.2.1.2 ผลของการแปรโปรตีนถั่วเหลือง พบว่า ค่า GS ของโปรตีนถั่วเหลืองสูตร ISP1 
และ ISP2 ทั้งสองสูตรแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กับสูตร PKB การเพิ่มปริมาณของโปรตีนถั่วเหลือง  
ทําให้ค่าความแข็งแรงของเจลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 309.72±74.24 เป็น 331.21±70.90 กรัม.เซนติเมตร  
อาจเน่ืองมาจากโครงสร้างโปรตีนจากถั่วเหลืองมีกลุ่มของลิโพฟิลิคที่ยึดเกาะกับไขมันและไฮโดรฟิลิคที่ยึดเกาะ
กับนํ้า จึงสามารถสร้างเจลเป็นโครงสร้างคล้ายร่างแหที่สามารถห่อหุ้มเม็ดไขมัน ทําให้ผลิตภัณฑ์คงตัวได้ดีและ
อุ้มนํ้าได้ดีขึ้น (Elizalde et al., 1996; Akesowan, 2008) ทําให้เน้ือสัมผัสของลูกช้ินดีขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณ
โปรตีนถั่วเหลือง  

2.2.1.3 ผลของการแปรแป้งมันสําปะหลัง พบว่า สูตร TA1, TA2 และ TA3 มีค่า GS
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับสูตร PKB (p≤0.05) ทั้ง 3 สูตรมีค่าความแข็งแรงของเจล เท่ากับ 
312.36±42.57, 273.11±44.95 และ 189.73±108.42 กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าสูตร PKB 
การเติมแป้งยังทําให้ลักษณะปรากฏของลูกช้ินมีผิวเรียบเนียนมากข้ึน การบวมของเม็ดแป้งสามารถเกิดขึ้นใน
ระดับปานกลางที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส และจะบวมอย่างมากท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แป้งจะแทรกตัว
ตามโครงข่ายไมโอไฟบริลาร์โปรตีน โดยไม่ทําปฏิกิริยาใด ๆ กับโปรตีน (สันตกิจ และอัมพวัน, 2549) เมื่อมี
ปริมาณแป้งเพ่ิมมากขึ้นทําให้ความสามารถในการดูดซึมนํ้าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ลูกช้ินมีความนุ่มมากขึ้น  
(Kim and Lee, 1987)  

 
ตารางที่ 7  ค่าความแข็งแรงของเจล (GS) ของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่แปรปริมาณสารยึดเกาะแต่ละชนิด 

  เป็น 3 ระดับ 
 

สารยึดเกาะ สูตร ค่าความแข็งแรงของเจล (กรัม.เซนติเมตร) 
ไข่ขาวผง 
(ร้อยละ) 

0.5 (EW1)  360.99±92.36ab 
  1  (EW2) 247.25±52.33a 

 ลูกช้ินทางการค้า (PKB)  445.22±149.76b 
โปรตีนถั่วเหลือง 

(ร้อยละ) 
0.5 (ISP1) 309.72±74.24a 

 1  (ISP2) 331.21±70.90a 
 ลูกช้ินทางการค้า (PKB)  445.22±149.76b 

แป้งมันสําปะหลัง 
(ร้อยละ) 

1 (TA1) 312.36±42.57b 
2 (TA2) 273.11±44.95b 
3 (TA3)  189.73±108.42a 

 ลูกช้ินทางการค้า (PKB)  445.22±149.76c 
ab ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังของสูตรเดียวกันเปรียบเทียบกับลูกชิ้นทางการค้าแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
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2.2.2 ผลของการวัด Texture Profile Analyser (TPA) 
2.2.2.1 ผลของการแปรไข่ขาวผง พบว่า เมื่อเติมไข่ขาวมากข้ึน ค่า Springiness มีค่า

สูงขึ้น โดยสูตร EW1 และ EW2 มีค่าเท่ากับ 0.851±0.41 และ 0.861±0.02 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 
ซึ่งทั้ง 2 สูตร แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) กับลูกช้ินแช่เยือกแข็งทางการค้า (PKB)  

2.2.2.2 ผลของการแปรโปรตีนถั่วเหลือง พบว่า เมื่อเพ่ิมโปรตีนถั่วเหลือง ค่า Springiness 
เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับการเพ่ิมปริมาณไข่ขาวผง โดยสูตร ISP1 และ ISP2 มีค่าเท่ากับ 0.813±014 และ 0.829±0.10 
มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 8) ซึ่งสูตร ISP 2 แตกต่างอย่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) กับสูตร PKB  

2.2.2.3 ผลของการแปรแป้งมันสําปะหลัง พบว่า เมื่อเพ่ิมแป้งมันสําปะหลัง ค่า Springiness 
ลดลง โดยสูตร TA1, TA2 และ TA3 มีค่าเท่ากับ 0.881±0.01, 0.872±0.01 และ 0.832±0.12 มิลลิเมตร ตามลําดับ  
ซึ่งค่า Springiness ของแป้งมันสําปะหลังทั้ง 3 สูตรแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) กับสูตร PKB (ตารางที่ 8) 

 
ตารางที่ 8  ลักษณะเน้ือสัมผัส (Springiness) ของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่แปรปริมาณสารยึดเกาะแต่ละ 

ชนิดเป็น 3 ระดับ 

ab ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังของแต่ละสารยึดเกาะแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
 

จากการทดสอบด้านกายภาพ ทั้งด้านประสาทสัมผัสและทดสอบด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส พบว่า  
- ค่า GS ของสูตร EW1 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) กับสูตร PKB ส่วนค่า 

Springiness ของสูตร EW1 และ EW2 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังน้ัน จึงเลือกไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
(EW1) ในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและการทดลองเก็บรักษา 

- ค่า GS ของสูตร ISP1 และ ISP2 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) แต่ค่า Springiness 
ของสูตร ISP2 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) กับสูตร PKB ดังน้ัน จึงเลือกโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 
(ISP2) ในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและการทดลองเก็บรักษา 

- ค่า GS ของ TA ทั้ง 3 สูตร ได้แก่ TA1, TA2 และ TA3 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
แต่ค่า Springiness ของสูตร TA2 มีค่าใกล้เคียงกับสูตร PKB มากที่สุด ดังนั้น จึงเลือกแป้งมันสําปะหลัง 
ร้อยละ 2 (TA2) ในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและการทดลองเก็บรักษา  

สารยึดเกาะ สูตร Springiness (มิลลิเมตร) 

ไข่ขาวผง 
(ร้อยละ) 

0.5 (EW1) 0.851±0.41a 
1 (EW2) 0.861±0.02a 

ลูกช้ินทางการค้า (PKB) 0.863±0.03a 

โปรตีนถั่วเหลือง 
(ร้อยละ) 

0.5 (ISP1) 0.813±0.14a 

1 (ISP2) 0.829±0.10ab 
ลูกช้ินทางการค้า (PKB) 0.863±0.03b 

แป้งมันสําปะหลัง 
(ร้อยละ) 

1 (TA1)  0.881±0.01b 
2 (TA2)  0.872±0.01ab 
3 (TA3)  0.832±0.12a 

 ลูกช้ินทางการค้า (PKB)  0.863±0.03ab 
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 2.2.3 ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
  ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค จํานวน 104 ราย ต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง

ทั้ง 3 สูตร ได้แก่ EW1, ISP2 และ TA2 รวมทั้งลูกช้ินสูตรควบคุม (NTA) และสูตรใส่แป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
(SMH) หลังจากแช่แข็งมานาน 1 สัปดาห์ โดยข้อมูลของผู้บริโภคและผลการทดสอบ มีดังน้ี 

  2.2.3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชายร้อยละ 35.6 ผู้หญิงร้อยละ 64.4 อายุอยู่ในช่วง 
31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมา 
คือ รายได้อยู่ในช่วง 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 (ตารางที่ 9) จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยทํางาน มีแนวโน้มของการยอมรับนวัตกรรมใหม่มากกว่าช่วงอายุอ่ืน เน่ืองจากมีรายได้เพียงพอท่ีจะซื้อ
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ได้  
 
ตารางที่ 9  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 

จํานวน 104 ราย 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละ 
เพศ ชาย 64.4 

 หญิง 35.6 
อายุ <20 0 
(ปี) 20-25 13.5 
 26-30 9.6 
 31-35 40.4 
 36-40 7.7 
 >40 28.8 

รายได้ต่อเดือน <15,000 48.1 
(บาท) 15,000-30,000 14.4 

 30,001-50,000 37.5 
 >50,000 0 

 

2.2.3.2 ผลการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลา 
ในท้องตลาด 
  ผู้บริโภคร้อยละ 64 ชอบรับประทานลูกช้ินปลา ร้อยละ 25 เฉย ๆ และร้อยละ 11 
ไม่ชอบรับประทาน ดังภาพที่ 3 สําหรับความถ่ีในการบริโภคลูกช้ินปลาของผู้บริโภคน้ัน ส่วนใหญ่บริโภคน้อยกว่า 
2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 58) รองลงมา คือ รับประทานสัปดาห์ละ 2-4 ครั้ง (ร้อยละ 23) (ภาพที่ 4)  
ส่วนการรับประทานลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็ง มีผู้บริโภคร้อยละ 72 เคยรับประทาน และร้อยละ 28 ไม่เคย
รับประทานลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็ง ดังภาพที่ 5 
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เคย
72%

ไม่เคย
28%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.3.3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
1) ความชอบต่อลักษณะเนื้อสัมผัส 

ผู้บริโภคชอบลักษณะของเน้ือสัมผัสลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง โดยเน้นด้าน
ความเหนียวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ทดสอบให้คะแนนในระดับชอบมากที่สุดและชอบมากของสูตร NTA, SMH, 
EW1, ISP2 และ TA2 เท่ากับร้อยละ 51.92, 56.73, 42.3, 36.54 และ 46.15 ตามลําดับ ส่วนความชอบ 
ในระดับชอบปานกลาง มีค่าเท่ากับ 29.81, 24.04, 34.62, 40.38 และ 31.73 แสดงให้เห็นว่าลูกช้ินปลาซ่ง 
แช่เยือกแข็งทั้ง 5 สูตร ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอาจเนื่องจากลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่นํามาทดสอบ 
อยู่ในระยะเริ่มต้นการเก็บรักษาเพียง 1 สัปดาห์ ทําให้ยังไม่มีปัจจัยเรื่องผลของการอุ้มนํ้า หรือการเสียสภาพ
ของลูกช้ินเมื่อเก็บรักษาเป็นเวลานาน ผู้ทดสอบให้คะแนนในระดับชอบน้อยที่สุดทั้ง 5 สูตร อยู่ในช่วงร้อยละ 4-8 
(ภาพที่ 6)  
  

ชอบ
64%

เฉยๆ
25%

ไม่ชอบ
11%

น้อยกว่า 2 
คร้ัง
58%

2-4 คร้ัง
23%

5-6 คร้ัง
10%

มากกว่า 
6 คร้ัง
9%

ภาพท่ี 3  ความชอบของผู้บริโภคต่อลูกช้ินปลาในท้องตลาด 

ภาพท่ี 4  ความถี่ในการบริโภคลูกช้ินปลาต่อสัปดาห์ 

ภาพท่ี 5  การบริโภคลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งจากท้องตลาด
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ภาพท่ี 6  ระดับความชอบของผู้บริโภคต่อเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 

2) การยอมรับเน้ือสัมผัส 
  ผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ยอมรับเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง
ทั้ง 5 สูตร โดยให้เหตุผลว่าทั้ง 5 สูตร มีลักษณะเนื้อสัมผัสแบบลูกชิ้นปลา ซึ่งสูตร NTA, SMH, EW1, ISP2 
และ TA2 มีค่าการยอมรับต่อเน้ือสัมผัสคิดเป็นร้อยละ 82.80, 85.51, 81.05, 87.23 และ 86.02 ตามลําดับ 
ดังภาพที่ 7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  การยอมรับเน้ือสัมผัสของผู้บริโภคต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
  

NTA   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 

NTA   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

ชอบมากท่ีสุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบเล็กน้อย ชอบน้อยท่ีสุด

15.38

36.54

29.81

9.62 8.65

24.04

32.69

24.04

11.54
7.69

14.42

27.88

34.62

14.42

8.65
6.73

29.81

40.38

15.38

7.69

20.19

25.96

31.73

17.31

4.81

NTA SMH EW1 ISP2 TA2

0.00

50.00

100.00

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

82.80

17.20

85.11

14.89

81.05

18.95

87.23

12.77

86.02

13.98

NTA SMH EW1 ISP2 TA2



23 
 

 

3) การยอมรับในกลิ่น  
ผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ยอมรับกลิ่นของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งทั้ง 5 สูตร 

เช่นเดียวกับการยอมรับเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง สูตร NTA, EW1, ISP2, TA2 และ SMH มีค่า
การยอมรับในกลิ่นคิดเป็นร้อยละ 81.25, 90.63, 90.53, 86.46 และ 91.58 ตามลําดับ ดังภาพที่ 8 
 

 

 

ภาพท่ี 8  การยอมรับในกลิ่นของผู้บริโภคต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
 

2.2.3.4 การตัดสินใจของผู้บริโภค หากมีผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
วางจําหน่าย 

จากภาพที่ 9 พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 40 ตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 52 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีหรือไม่ เน่ืองจากต้องการทราบราคาของผลิตภัณฑ์ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อ เพราะเกรงว่า
จะมีราคาแพงเกินไป และยังนิยมบริโภคลูกช้ินแช่เย็น เน่ืองจากหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  การตัดสินใจซื้อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งของผู้บริโภค 
  

0.00

50.00

100.00

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

81.25

18.75

91.58

8.42

90.63

9.38

90.53

9.47

86.46

13.54

NTA SMH EW1 ISP2 TA2

NTA   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 

ซ้ือ
40%

ไม่แน่ใจ
52%

ไม่ซ้ือ
8%

การตัดสินใจซ้ือลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งของผู้บริโภค
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2.2.3.5 ราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้  
จากการตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หากจําหน่ายลูกช้ินปลาซ่ง

แช่เยือกแข็งขนาดบรรจุ 200 กรัมต่อถุง (ประมาณ 33 ลูก) จําหน่ายในราคา 35 บาท ผู้บริโภคร้อยละ 66 
ตัดสินใจซื้อ และร้อยละ 27 ตอบว่าไม่แน่ใจ (ภาพที่ 10) เหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ เพราะ
เห็นว่ามีราคาถูก และปริมาณค่อนข้างเยอะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  การตัดสินใจของผู้บริโภค หากมีผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งวางจําหน่าย 
 

3  ผลการศึกษาคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาลูกชิน้ปลาซ่งแชเ่ยือกแข็ง 3 เดือน 
 

ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งที่ได้รับการคัดเลือกจากสารยึดเกาะแต่ละชนิด คือ EW1, ISP2 และ 
TA2 รวมทั้งสูตร NTA และ SMH ก่อนเก็บรักษา พบว่า มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน เถ้า ไขมัน 
ความชื้น และใยอาหาร อยู่ในช่วงร้อยละ 10.14±1.02-11.26±0.23, 1.21±0.07-1.30±0.06, 2.76±0.45-
3.58±0.26, 77.56±0.09-78.15±0.53 และ 0.21±0.12-0.32±0.08 ตามลําดับ (ตารางที่ 10) 

 
ตารางที่ 10  ร้อยละองค์ประกอบทางเคมีของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรต่าง ๆ 
 

สูตร โปรตีน เถ้า ไขมัน ความชืน้ ใยอาหาร 
NTA 11.08±0.18 1.30±0.06 3.22±0.37 78.15±0.53 0.31±0.15 
SMH 10.14±1.02 1.22±0.05 2.76±0.45 77.65±0.18 0.30±0.05 
EW1 11.26±0.23 1.29±0.05 3.58±0.26 77.56±0.09 0.26±0.13 
ISP2 10.72±0.94 1.21±0.07 3.37±0.10 78.12±0.49 0.32±0.08 
TA2 10.35±0.19 1.22±0.05 3.09±0.44 78.01±0.14 0.21±0.12 

  

NTA   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 

ซ้ือ
66%

ไม่แน่ใจ
27%

ไม่ซ้ือ
7%

การตัดสินใจของผู้บริโภค หากมีผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งวางจําหน่าย
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3.1  ผลการทดสอบการยอมรับของผู้ทดสอบด้านประสาทสัมผัส 
3.1.1 ด้านกลิ่น 

 ในเดือนแรกของการเก็บรักษา ผู้ทดสอบทั้ง 20 ราย ให้การยอมรับในกลิ่นของ
ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตร NTA, SMH และ EW1 และในเดือนที่ 3 ผู้ทดสอบยังคงให้การยอมรับในสูตร 
NTA, SMH และ ISP2 ส่วน TA2 ผู้ทดสอบให้การยอมรับในเดือนที่ 1 และ 2 จํานวน 19 ราย และเพ่ิมขึ้นเป็น 
20 รายในเดือนที่ 3 อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าสูตรที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 สูตร ยังคงได้รับการยอมรับตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษานาน 3 เดือน (ภาพที่ 11) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

ภาพท่ี 11  จํานวนผู้ทดสอบที่ให้การยอมรับด้านกลิ่นของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งระหว่างการเก็บรักษา 3 เดือน 
 

3.1.2 ด้านเน้ือสัมผัส 
ในเดือนแรกของการเก็บรักษา สูตรที่ได้รับการยอมรับมากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ สูตร 

NTA, SMH, EW1 และ TA2 ส่วนในเดือนที่ 3 ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับสูตร NTA ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 80 
ส่วนสูตร SMH และ EW1 ผู้ทดสอบให้การยอมรับในด้านเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งจํานวน 19 ราย 
และสูตร ISP2 และ TA2 ผู้ทดสอบให้การยอมรับเพ่ิมขึ้นเป็น 20 ราย จะเห็นว่าสูตรที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 สูตร 
รวมทั้งสูตร SMH ผู้ทดสอบยังคงได้รับการยอมรับตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 3 เดือน ส่วนสูตร NTA  
มีแนวโน้มการยอมรับด้านเน้ือสัมผัสลดลง (ภาพที่ 12)  

 
 

 
 
 

NTA   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 

20 20 20 20 19 20 20 20 19 19 20 20 19 19 20

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

NTA SMH EW1 ISP2 TA2

การยอมรับด้านกลิ่นของลกูชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็ง

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

1       2        3 1       2        3 1       2        3 1       2        3 1       2        3 เดือนที ่

NTA SMH EW1 ISP2 TA2 
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ภาพท่ี 12  จํานวนผู้ทดสอบด้านเน้ือสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งในระดับชอบมากถึงมากที่สุด ระหว่าง
การเก็บรักษา 3 เดือน 

 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์เน้ือสัมผสัด้วยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส 
3.2.1 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงของเจล (Gel Strength)  

 จากตารางที่ 11 พบว่า ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 3 เดือน สูตร NTA, SMH, 
EW1, ISP2 และ TA2 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) มีค่าอยู่ในช่วง 372.26±92.12-393.09±42.42, 
315.63±76.56-354.61±62.34, 288.83±31.30-311.42±58.62, 325.31±75.67-351.82±91.31 
และ 298.71±31.55-337.88±64.50 กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11  ค่าความแข็งแรงของเจล (GS) ของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรต่าง ๆ 

 

NTA   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1  หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2   หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 

เดือน 
ความแข็งแรงของเจล (กรัม.เซนติเมตร) 

NTANS SMHNS EW1NS ISP2NS TA2NS 
0NS 372.26±92.12  354.61±62.34  297.56±48.18  331.72±43.15   298.71±31.55 

1NS 393.09±42.42  324.83±66.49  311.42±58.62   333.24±100.79   305.02±77.03 

2NS 385.50±94.31 344.68±95.32  307.60±11.84  351.82±91.31  337.88±64.50 
3NS  388.01±111.12  315.63±76.56  288.83±31.30  325.31±75.67   300.95±56.81 

NS แสดงถึงความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญของการเก็บรักษา (p>0.05) 
NTA    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 
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การยอมรับด้านเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็ง

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

เดือนที่
NTA SMH EW1 ISP2 TA2 

1       2        3 1       2        3 1       2        3 1       2        3 1       2        3
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3.2.2 ผลการทดสอบค่า Springiness ระหว่างการเก็บรักษา  
3.2.2.1 พิจารณาจากเดือนเดียวกันในแต่ละสูตร  

ค่า Springiness ในแต่ละสูตรของเดือนเดียวกันแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>00.5) 
เดือนที่ 0, 1, 2 และ 3 มีค่า Springiness อยู่ในช่วง 0.856±0.01-0.866±0.01, 0.858±0.01-0.872±0.01, 
0.861±0.01-0.875±0.01 และ 0.857±0.01-0.870±0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 12)  

3.2.2.2 พิจารณาจากสูตรเดียวกันในแต่ละเดือน 
- สูตรควบคุม (NTA) ที่เก็บรักษาเป็นเวลา 1, 2 และ 3 เดือน ค่า Springiness 

แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.5) มีค่าอยู่ในช่วง 0.866±0.01-0.871±0.01 มิลลิเมตร 
- สูตรที่เติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 (SMH) พบว่า ค่า Springiness มีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น เมื่อเก็บรักษานานขึ้น มีค่าในช่วง 0.865±0.01-0.875±0.01 มิลลิเมตร  
- สูตรที่เติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 (EW1) เมื่อเก็บรักษาในเดือนที่ 1, 2 และ 3 

พบว่า ค่า Springiness แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.5) มีค่าอยู่ในช่วง 0.857±0.01-0.861±0.01 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  

- สูตรที่เติมโปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 (ISP2) เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 1, 2 และ 3 เดือน 
ค่า Springiness แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.5) แต่ในเดือนที่ 3 มีค่า Springiness แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญกับลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งก่อนเก็บรักษา (p≤0.05) มีค่าอยู่ในช่วง 0.856±0.01-0.863±0.01 
มิลลิเมตร  

- สูตรที่เติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 (TA2) เมื่อเก็บรักษานาน 3 เดือน พบว่า 
ค่า Springiness แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.5) มีค่าอยู่ในช่วง 0.864±0.01-0.868±0.01 มิลลิเมตร  

 
ตารางที่ 12  ค่า Springiness ของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรต่าง ๆ 

 

 
  

เดือน 
Springiness (มิลลิเมตร) 

NTA SMH EW1 ISP2 TA2 
0NS 0.866±0.01a 0.865±0.01a 0.857±0.01a 0.856±0.01a 0.865±0.01a 
1NS 0.870±0.01a 0.872±0.01ab 0.858±0.01a 0.862±0.01ab 0.864±0.01a 
2NS 0.871±0.01a 0.875±0.01b 0.861±0.01a 0.862±0.01ab 0.867±0.01a 
3NS 0.870±0.01a 0.870±0.01ab 0.857±0.01a 0.863±0.01b 0.868±0.01a 

ab ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของการเก็บรักษาในแต่ละเดือนของสูตรเดียวกัน (p≤0.05) 
NS ในแต่ละเดือนของสูตรท่ีต่างกันในแนวนอนมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) 
NTA    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 
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3.3 ผลการเปลี่ยนแปลงของค่าความสว่างและค่าความขาว  
จากตารางที่ 13 พบว่า ก่อนการเก็บรักษา (เดือนที่ 0) ลูกช้ินทุกสูตรมีค่าความสว่าง (L*) อยู่

ในช่วง 75.06±1.57-76.25±0.46 และมีค่าความขาวอยู่ในช่วง 73.32±1.32-74.33±0.43 สูตรที่มีความสว่าง
และค่าความขาวมากท่ีสุด คือ EW1 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพรรณ (2529) รายงานว่า การเติมไข่ขาวผง
เพ่ิมขึ้นน้ัน ส่งผลให้ซูริมิมีค่าความขาวเพ่ิมขึ้น เพราะไข่ขาวมีผลทาํให้ผลิตภัณฑ์มีสีขาวมันวาวขึ้น  

ค่าความสว่างและค่าความขาวของทุกสูตรมีค่าลดลงเมื่อเก็บรักษานาน 1 เดือน โดยทุกสูตร
มีค่าความสว่างลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ดังน้ี สูตร NTA ค่าความสว่างลดลงจาก 75.58±0.54 เป็น 
71.33±0.57 สูตร SMH ลดลงจาก 75.06±1.57 เป็น 72.67±0.91 สูตร EW1 ลดลงจาก 76.25±0.46 เป็น 
72.42±0.55 สูตร ISP2 ลดลงจาก 75.13±0.94 เป็น 72.57±1.02 และสูตร TA2 ลดลงจาก 75.31±0.14 เป็น 
72.46±0.52 ค่าความขาวมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับค่าความสว่าง ดังน้ี สูตร NTA ลดลงจาก 73.86±0.50 
เป็น 69.86±0.62 สูตร SMH ลดลงจาก 73.32±1.32 เป็น 71.28±0.88 สูตร EW1 ลดลงจาก 74.33±0.43 เป็น 
70.86±0.63 สูตร ISP2 ลดลงจาก 73.39±0.81 เป็น 70.93±1.01 และสูตร TA2 ลดลงจาก 73.64±0.11 เป็น 
70.99±0.51 อย่างไรก็ตาม ในเดือนที่ 2 และ 3 ค่าความสว่างและค่าความขาวของทุกสูตรเพ่ิมสูงขึ้นจากเดือน
ที่ 1 โดยสูตร NTA, EW1 และ TA2 มีค่าความสว่างและค่าความขาวแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กับ
เดือนที่ 2 และ 3 ส่วนสูตร SMH มีค่าความสว่างและค่าความขาวเพิ่มขึ้น เมื่อเก็บรักษานานขึ้นเช่นกัน  
แต่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) และสูตร ISP2 ค่าความสว่างและค่าความขาวมีค่าเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญ (p≤0.05) ในเดือนที่ 3  

 

ตารางที่ 13  ค่าสีและค่าความขาวของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรต่าง ๆ ระหว่างการเก็บรักษา 3 เดือน 

 
 

 

สูตร เดือนNS L* a* b* ค่าความขาว 
NTA 0 75.58±0.54b -1.33±0.17ns 9.19±0.10ns 73.86±0.50b 

 1 71.33±0.57a -1.36±0.30ns 9.18±0.39ns 69.86±0.62a 
 2 74.33±1.49b -1.17±0.28ns 9.08±0.67ns 72.74±1.64b 
 3 74.22±0.84b -1.06±0.16ns 9.40±0.14ns 72.53±0.79b 

SMH 0 75.06±1.57b -1.37800.15ns 9.30±0.63ns 73.32±1.32b 
 1 72.67±0.91a -1.41±0.33ns 8.68±0.08ns 71.28±0.88a 
 2  74.07±0.27ab -1.40±0.10ns 8.76±0.26ns 72.59±0.21ab 
 3 74.45±0.38ab -1.38±0.21ns 8.94±0.38ns 72.89±0.23ab 

EW1 0 76.25±0.46c -1.17±0.27ns 9.65±0.07b 74.33±0.43c 
 1 72.42±0.55a -1.34±0.26ns 9.28±0.32a 70.86±0.63a 
 2  75.32±0.37bc -1.24±0.25ns 9.49±0.11ab  73.53±0.31bc 
 3 74.88±0.78b -1.15±0.17ns 9.43±0.30ab 73.13±0.63b 

ISP2 0 75.13±0.94b -1.20±0.18ns 9.37±0.25ns 73.39±0.81b 
 1 72.57±1.02a -1.35±0.14ns 9.42±0.22ns 70.93±1.01a 
 2 74.03±0.86ab -1.19±0.16ns 9.44±0.35ns  72.28±0.93ab 
 3 74.70±0.75b -1.18±0.12ns 9.59±0.35ns 72.96±0.57b 
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3.4 ผลการเปลี่ยนแปลงของการอุ้มนํ้า (Water Holding Capacity, WHC)  
 ความสามารถในการอุ้มนํ้า (WHC) หมายถึง ความสามารถในการอุ้มนํ้าของผลิตภัณฑ์เมื่อ 

ถูกแรงตัดหรือแรงกด (Tee and Siow, 2017; Yang and Park, 1998) จากตารางที่ 14 พบว่า ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษานาน 3 เดือน คุณสมบัติในการอุ้มนํ้าของแต่ละสูตรแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
(p>0.05) และยังคงอุ้มนํ้าได้มากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อเปรียบเทียบในเดือนเดียวกัน ทั้ง 5 สูตร มีค่า WHC 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) โดยในเดือนที่ 1 สูตร SMH มีคุณสมบัติในการอุ้มนํ้าดีที่สุด คือ 85.19±0.36 
รองลงมา คือ สูตร TA2, NTA, ISP2 และ EW1 มีค่าเท่ากับ 83.64±0.20, 82.89±0.34, 82.50±0.79 และ 
80.68±2.47 ตามลําดับ และเป็นในทํานองเดียวกันในเดือนที่ 2 และ 3  

กลไกการอุ้มนํ้าของสารยึดเกาะแต่ละชนิดอธิบายได้ ดังนี้ Kim and Lee (1987) กล่าวว่า 
แป้งมีคุณสมบัติช่วยในการอุ้มนํ้า ซึ่งอาจเกิดจากเม็ดแป้งที่แทรกตัวอยู่ในเมทริกซ์เจลของโปรตีน หลังจากได้รับ
ความร้อนเม็ดแป้งจะขยายตัวก่อให้เกิดโครงสร้างเจลท่ีแข็งแรง และดูดซึมนํ้าเข้าไปกักเก็บไว้ในเม็ดแป้ง ซึ่งการ
เกาะตัวกันของนํ้าตามโครงข่ายไมโอไฟบริลาร์โปรตีน ส่งผลให้ความสามารถในการอุ้มนํ้าเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ี 
อัตราส่วนของอะไมโลสต่ออะไมโลเพกตินมีความสําคัญในการกําหนดค่าการอุ้มนํ้าด้วยเช่นกัน โดยแป้งที่มีอะไมโล
เพกตินมากกว่าจะมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการกักเก็บนํ้าได้ดีกว่า (Zhang et al., 2013) ดังน้ัน สูตร 
SMH ซึ่งมีปริมาณแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 จึงมีค่า WHC สูงกว่าสูตร TA2 ซึ่งมีปริมาณแป้งมันสําปะหลัง 
เพียงร้อยละ 2 เน่ืองจากมีอะไมโลเพกตินมากกว่า ซึ่งโดยปกติแล้วแป้งมันสําปะหลังจะมีอะไมโลเพกติน 
มากกว่าอะไมโลส ในอัตราส่วนอะไมโลเพกตินต่ออะไมโลส เท่ากับ 83: 17 (Van Beynum and Roels, 1985) 
ส่วนการอุ้มนํ้าของไข่ขาวผงและโปรตีนถั่วเหลืองน้ัน เกิดในลักษณะเดียวกับแป้ง คือ สารยึดเกาะทั้ง 2 ชนิด จะทํา
หน้าที่เป็นสารเติมเต็มในโครงสร้างของเจล ซึ่งจะทําให้เมทริกซ์ของเจลโปรตีนสามารถจับกับนํ้าทําให้เกิด 
การอุ้มนํ้าได้ เช่นเดียวกับแป้งมันสําปะหลัง (สุทธวัฒน์, 2549) ผลของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนซูริมิและ
โปรตีนไข่ขาวผง ในขณะให้ความร้อนทําให้เกิดโครงข่ายสามมิติเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดโครงสร้างตาข่ายจัดเรียงตัว 
อย่างเป็นระเบียบจึงทําให้เจลที่ได้มีความแข็งแรงและสามารถกักเก็บนํ้าไว้ได้ปริมาณสูง นอกจากน้ี การเพ่ิม
ความแข็งแรงของเจล เป็นผลมาจากโปรตีนโอวัลบูมินในไข่ขาวผง ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีหมู่ซัลไฮดริล 
ซึ่งมีผลทําให้เกิดพันธะไดซัลไฟล์กับหมู่ซัลไฮดริลในกล้ามเน้ือปลา เมื่อมีการให้ความร้อนจะเกิดโครงสร้าง 
สามมิติ ทําให้สามารถจับและกักเก็บโมเลกุลของนํ้าเข้าไว้ในโครงสร้างสามมิติน้ัน จึงให้ความสามารถในการอุ้มนํ้า

ตารางที่ 13 (ต่อ)  
สูตร เดือน L* a* b* ค่าความขาว 
TA2 0 75.31±0.14b -1.12±0.08ns 9.13±0.38ns 73.64±0.11b 

 1 72.46±0.52a -1.30±0.32ns 8.96±0.39ns 70.99±0.51a 
 2 74.72±0.33b -1.31±0.15ns 9.13±0.49ns 73.90±0.44b 
 3 75.00±1.49b -1.28±0.18ns 9.01±0.31ns 73.38±1.34b 

ns ในแต่ละสูตรในแนวตั้งมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) 
b   ตัวอักษรต่างกนัในแนวต้ังของสูตรเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัของการเก็บรักษาในแต่ละเดือน (p≤0.05) 
NS ในแต่ละสูตรในเดือนเดียวกัน มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) 
NTA    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 
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เพ่ิมมากขึ้น (นิสานารถ และคณะ, 2560) ส่วนโปรตีนถั่วเหลืองจะสามารถเกิดเจลได้ต้องอาศัยปัจจัยหลาย
อย่าง ได้แก่ อุณหภูมิของการให้ความร้อน pH และความแรงของไอออน การเกิดเจลด้วยความร้อนของโปรตีน
ถั่วเหลืองเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสูญเสียโครงสร้างด้วยความร้อน จากน้ันจะเริ่ม
สร้างเจลในสภาวะที่อุณหภูมิตํ่าลง โปรตีนจะเรียงตัวเข้าหากันเป็นโครงสร้างสามมิติและมีการกักเก็บนํ้าและ
สารละลายบางส่วนไว้ในโครงสร้าง จากโครงสร้างเจลที่เป็นตาข่าย จึงทําให้เกิดความสามารถในการอุ้มนํ้า  
เมื่อความเข้มข้นของโปรตีนถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นความสามารถในการอุ้มนํ้าของเจลเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโปรตีนถั่วเหลือง
มีกรดอะมิโนไฮโดรฟิลิกส่งผลให้มีการจับโมเลกุลนํ้าไว้ภายในเจลมาก (สุนันทา, 2550)  

 

ตารางที่ 14  ร้อยละ WHC ของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรต่าง ๆ ระหว่างการเก็บรักษา 3 เดือน 
 

สูตร 
เดือน 

0 1 2 3 
NTANS  83.14±1.09ab 82.89±0.34abc  82.88±1.02ab  82.92±0.68bc 
SMHNS 84.40±1.62b 85.19±0.36c 85.11±0.57b  85.23±0.44d 
EW1NS 81.61±1.88a 80.68±2.47a 80.92±2.90a 81.52±0.50a 
ISP2NS  82.71±1.62ab  82.50±0.79ab  81.97±1.38ab  82.45±0.76ab 
TA2NS  83.58±0.71ab  83.64±0.20bc  84.04±0.76ab 83.53±0.67c 

 
4. ผลผลิตและต้นทนุการผลิต 

 4.1 ต้นทุนผลผลิตซูรมิ ิ
 การคํานวณต้นทุนผลผลิต โดยใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี   
 

ต้นทุนผลผลิตซูริมิ = ราคาปลาต่อกิโลกรัม 
  (ร้อยละผลผลิตซูริมิ/100) 

 = 35 
  (15/100) 

 = 233.33 บาท/กิโลกรัม 

 จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ต้นทุนซูริมิจากปลาซ่งต่อซูริมิ 1 กิโลกรัม มีราคา 233.33 บาท 
ซึ่งจะเห็นว่าต้นทุนการผลิตซูริมิจากปลาซ่งมีราคาสูง ทั้งน้ีเน่ืองจาก % yield ของซูริมิที่ได้จากปลาซ่งตํ่ากว่า
จากปลาทะเล โดยปกติซูริมิจากปลาทะเลมีราคาประมาณ 100-200 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความขาวและ
ชนิดของปลา 
  

NS ในแนวนอนของแต่ละสูตรมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) 
ab ตัวอักษรต่างกันในแนวต้ังของเดือนเดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของการเก็บรักษาในแต่ละสูตร (p≤0.05) 
NTA    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรควบคุม 
SMH    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 5.6 
EW1    หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 
ISP2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมโปรตีนถ่ัวเหลืองร้อยละ 1 
TA2     หมายถึง  ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็งสูตรท่ีเติมแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 
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 4.2 ต้นทุนผลผลิตลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งของสารยึดเกาะทั้ง 3 ชนิด 
 ซูริมิปลาซ่งแช่เยือกแข็ง จํานวน 10 กิโลกรัม ผลิตเป็นลูกช้ินได้ประมาณ 13.5 กิโลกรัม ต้นทุน

ทั้งหมดต่อการผลิตของสูตรไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 โปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 และแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 คือ 
2,453, 2,428 และ 2,446 บาท หรือคิดเป็น 181.70, 179.85 และ 181.18 บาทต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง  
1 กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าแรง ค่านํ้า ค่าไฟ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ 
(ตารางที่ 15)  

 
ตารางที่ 15  ต้นทุนการผลิตของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งของสารยึดเกาะ 3 ชนิด 

 

 
ส่วนผสม 
(กรัม) 

 ไข่ขาวผง 
ร้อยละ 0.5 

โปรตีนถ่ัวเหลือง 
ร้อยละ 1 

 แป้งมันสําปะหลัง 
ร้อยละ 2 

 ปริมาณท่ีใช้ 
(กรัม) 

ราคา 
(บาท) 

ปริมาณท่ีใช้ 
(กรัม) 

ราคา 
(บาท)

 ปริมาณท่ีใช้ 
(กรัม) 

ราคา 
(บาท)

ซูริมิ  10,000 2,230  10,000 2,230  10,000 2,230 
เกลือ  350 20  350 20  350 20 
เอนไซม์ทรานกลูตามิเนส  20 50  20 50  20 50 
น้ํามันถ่ัวเหลือง  560 25  560 25  560 25 
กระเทียมผง  30 50  30 50  30 50 
พริกไทยขาวป่น  110 30  110 30  110 30 
โมโนโซเดียมกลูตาเมท  30 5  30 5  30 5 
ไข่ขาวผง  50 43  - -  - - 
โปรตีนถ่ัวเหลือง  - -  100 18  - - 
แป้งมันสําปะหลัง  - -  - -  200 36 
รวม  11,150   

 

2,453 11,200 2,428  11,300 2,446
ราคาลูกชิ้นปลาซ่ง 
แช่เยือกแข็ง (บาท/กิโลกรัม) 

 
181.70  179.85   181.18
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สรุปผลการทดลอง 
 

1. ผลผลิตของซูริมิจากปลาซ่ง (% yield) ที่ได้ คือ ร้อยละ 55.35 จากเน้ือปลาแล่ หรือร้อยละ 
15.69 จากปลาท้ังตัว ค่าความแข็งแรงของเจล เท่ากับ 1,200.24±13.45 กรัม.เซนติเมตร ผลการทดสอบด้วย
การพับ เมื่อพับ 4 ส่วน เน้ือไม่แตก มีคะแนนการพับเท่ากับ AA มีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) 
และค่าความขาวเท่ากับ 76.70±1.20, -3.29±0.13, 6.35±.56 และ 75.62±1.19 ตามลําดับ มีปริมาณโปรตีน 
เถ้า ไขมัน ความชื้น ใยอาหาร และเกลือ ร้อยละ 18.34±0.24, 1.17±0.05, 1.63±0.01, 78.91±0.47, 
0.16±0.04 และ 0.29±0.00 ตามลําดับ 

2. สูตรที่เหมาะสมที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบ มีค่า GS และ Springiness ใกล้เคียงกับ
ลูกชิ้นทางการค้า (PKB) ได้แก่ สูตรที่ใส่ไข่ขาวผงร้อยละ 0.5 (EW1) โปรตีนถั่วเหลืองร้อยละ 1 (ISP2) 
และแป้งมันสําปะหลังร้อยละ 2 (TA2)  

3. การยอมรับของผู้บริโภคจํานวน 104 ราย ต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งเมื่อแช่แข็งนาน 1 สัปดาห์ 
พบว่า ผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ยอมรับกลิ่นและเนื้อสัมผัสของลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งทั้ง 3 สูตร 

4. ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งในระหว่างการเก็บรักษานาน 3 เดือนที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
พบว่า ผู้ทดสอบยังคงให้การยอมรับด้านกล่ินและเนื้อสัมผัส และผลการตรวจวัดค่าความแข็งแรงของเจล  
ความสว่าง ความขาว และการอุ้มนํ้าของทั้ง 3 สูตร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) 

5. ต้นทุนซูริมิจากปลาซ่งต่อซูริมิ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 233.33 บาท และต้นทุนการผลิตลูกช้ินปลาซ่ง 
คิดเป็น 181.70, 179.85 และ 181.18 บาทต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 1 กิโลกรัม ตามลําดับ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ที่มีส่วนช่วย
ให้งานวิจัยน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และขอขอบคุณบริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร  
ที่กรุณาให้ข้อมูลและให้คําปรึกษาจนงานวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
  



33 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมประมง.  2560.  ปลาจีน.  แหล่งที่มา http://www.fisheries.go.th/if-suratthani/1plajeen.htm.   
26 มิถุนายน 2560. 

กระทรวงการคลัง.  2556.  คลินิกภาษี : ผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลา.  แหล่งที่มา http://www.taxclinic.mof.go. 
th/products/detail.php?ID=69.  20 สิงหาคม 2560. 

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง.  2561.  สถิติผลการจับสัตว์นํ้าจืดจากธรรมชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560.  
เอกสารฉบับที่ 16/2561.  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, กรมประมง.  41 หน้า. 

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง.  2562.  สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560.  เอกสารเผยแพร่
ฉบับที่ 9/2562.  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, กรมประมง.  92 หน้า. 

กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ.  2560.  รายงานปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง
ทั้งหมดของไทยรายพิกัด.  แหล่งที่มา http://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/index. 
php?option=com_goods&view=imports&layout=search&Itemid=140.  29 มิถุนายน 2560. 

กันภา สุขลิ้ม, สุภาพร พวงไต้, มนันท์ปภัทร์ ทองคํา และ ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ.  2557.  ผลของสารป้องกัน
การสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนที่มีต่อคุณภาพเจลและลูกช้ินปลาดาบลาว. ใน: การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลครั้ งที่  5.   แหล่ งที่ มา  https://repository.rmutp.ac.th/ 
bitstream/handle/123456789/1571/IRD_58_79.pdf?sequence=1.  29 มิถุนายน 2560. 

จันทร์จิรา ชาวสวน และ นิสานารถ กระแสร์ชล.  2552.  ผลของการใช้แป้งบุกและไข่ขาวผงต่อคุณภาพของ
ลูกช้ินปลาสีกุนข้างเหลือง.  ว. วิทย. กษ. 40:1 (พิเศษ): 437-440. 

ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา.  2537.  การใช้ไข่ขาวผงในผลิตภัณฑ์เน้ือขึ้นรูป.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.  118 หน้า. 

นิสานารถ กระแสร์ชล, นฤมล บํารุงศาสตร์ และ วัชราภรณ์ เทศศิริ.  2560.  ผลของแคลเซียมคลอไรด์และไข่
ขาวผงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาทรงเครื่องจากเน้ือปลาลัง (Rastrelliger kanagurta).  วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา 22 (3): 569-580. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.  2558.  อุตสาหกรรมแปรรูปปลาระส่ําลดผลิต 60% ปิดน่านนํ้าอินโดนีเซียทําพิษ 
เร่งนายกช่วยเจรจา.  แหล่งที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php%3Fnewsid% 
3D1426478247&ei.  18 สิงหาคม 2560. 

วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร.  2553.  คู่มือปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง. http://www. 
fishtech.mju.ac.th/e-learning/FA451/PDF/คู่มือปฏิบัติการเทคโนโลย การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ประมง.pdf.  15 กันยายน 2562. 

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร และ พิมลพรรณ ฮ่ันไพศาล.  2537.  การปรับปรุงคุณภาพลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็ง: 
บทบาทของแป้งและไขมัน. ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 28: 441-450. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า.  2541.  การตรวจคุณภาพซูริมิ.  กรมประมง. กรุงเทพฯ.  63 หน้า. 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  2533.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : เน้ือปลาบด (ซูริมิ) 

เยือกแข็ง ( มอก. 935/2533).  กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ.  11 หน้า. 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  2557.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกช้ิน มผช. 328/2557.  

กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ.  7 หน้า. 



34 
 

 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  2549.  ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย.  โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.  261 หน้า. 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ .  2560.  ผลิตภัณฑ์ซูริมิปลาน้ําจืด.  แหล่งที่มา 
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/ 2343-20120324-surimi.  20 พฤษภาคม 2560 

สุทธวัฒน์ เบญจกุล.  2549.  ซูริมิ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้ือปลาบด.  โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.  327 หน้า. 
สุนันทา ทรงกัลยาณวัตร.  2550.  สมบัติของเจลโปรตีนถั่วเหลืองสกัดที่เตรียมโดยแทรนส์กลูตามิเนสและการ

ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลา.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
กรุงเทพมหานคร.  137 หน้า. 

สุเพ็ญ ด้วงทอง.  2547.  รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งจาก
ปลาช่อนทะเล.  แหล่งที่มา  http://oservice.sku.ac.th/ebook/lesson.asp?title_code=402& 
type=3&no=13. อ้างตาม ธีรภัทร วงศ์พิเชษฐ และวศิน ดับโศก. 2541. โครงงานนักศึกษาการผลิต
ลูกช้ินจากปลาเม็ดขนุน.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.  16 กรกฎาคม 2562. 

สุภาพรรณ สุขประทุม.  2529.  ซูริมิและผลิตภัณฑ์จากซูริมิ.  การประมง, 45(3): 833-838. 
สันตกิจ นิลอุดมศักด์ิ และ อัมพวัน ต๊ันสกุล.  2549.  ผลของปริมาณแป้งมันสําปะหลังดัดแปรและไข่ขาวผงต่อ

ลักษณะเนื้อสัมผัสลูกช้ินปลา.  วารสารวิจัย มจธ. 29 (1): 17-36. 
สันตกิจ นิลอุดมศักด์ิ.  2544.  ผลของส่วนประกอบต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกช้ินปลา.  วิทยานิพนธ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.  95 หน้า. 
Akesowan, A.  2008.  Effect of Soy Protein Isolate on Quality of Light Pork Sausages Containing 

Konjac Flour.  Afr. J. Biotechnol.  7: 4586-4590. 
Angelini, M. F. C., J. A. Galvão, A. D. F. Vieira, L. K. Savay-da-Silva, L. D. Shirahigue, I. S. R. Cabral, 

R. D. Modesta, C. R. Gallo and M. Oetterer.  2013.  Shelf Life and Sensory Assessment 
of Tilapia Quenelle During Frozen Storage.  Pesq. agropec. bras.  48(8):1080-1087. 

Burgarella, J. C., T. C. Lanier and D. D. Hamann.  1985.  Effects of Added Egg White or Whey 
Protein Concentrate on Thermal Transitions in Rigidity of Croaker Surimi.   J.  food Sci.  
50(6): 1588–1606. 

Cortez, V. W. R., G. G. Fonseca and C. Prentice.  2015.  Optimization of Parameters for Obtaining 
Surimi-Like Material from Mechanically Separated Chicken Meat Using Response Surface 
Methodology.  J. Food Sci. Tech. Mys.  52(2): 763-772. 

Elizalde, B. E., G. B. Bartholomai and A. M. R. Pilosof.  1996.  The Effect of pH on the Relationship 
Between Hydrophilic/Lipophilic Characteristics and Emulsification Properties of Soy 
Proteins.  LWT-Food Sci. and Technol.  29(4): 334-339. 

FAO.  2007.  World Surimi Market.  Vol. 89.  FAO, Rome.  128 pp. 
Hossain, I. M., M. M. Kamal, F. H. Shikha and MD. S. Hoque.  2004.  Effect of Washing and Salt 

Concentration on the Gel Forming Ability of Two Tropical Fish Species. Int. J. Agri. Biol.  6(5): 
762-766. 

International Organization for Standardization.  1998.  Meat and Meat Products - Determination 
of Total Ash (ISO 936:1998 (E)).  24 pp. 



35 
 

 

Jin, S. K., I. S. Kim, S. J. Kim, K. J. Jeong, Y. J. Choi and S. J. Hur.  2007.  Effect of Muscle Type 
and Washing Times on Physico-Chemical Characteristics and Qualities of Surimi.  J. Food 
Eng.  81: 618–623. 

Kim, J. M. and C. M. Lee.  1987.  Effect of Starch of Textural Properties of Surimi Gel.  J. Food 
Sci.  52: 722-725. 

Lee, C. M. V., L. E. Lampil, and D. L. Crawford.  1990.  Yield and Composition of Surimi from 
Pacific Whiting (Merluccius productus) and the Effect of Various Protein Additives on 
Gel Strength.  J. Food Sci.  55: 83-86. 

Lu, G. H. and T. C. Chen.  1999.  Application of Egg White and Plasma Powders as Muscle Food 
Binding Agents.  J. Food Eng.  42: 147-151. 

Lyons, P. H., J. F. Kerry, P. A. Morrissey and D. J. Buckley.  1999.  The Influence of Added Whey 
Protein/Carrageenan Gels and Tapioca Starch on the Textural Properties of Low Fat Pork 
Sausages.  Meat Sci.  51: 43-52. 

Muhammad, N.  and A.  Salam.  2010.  Proximate Composition of Fresh Water Bighead Carp,   
Aristichthys nobilis, in Relation to Body Size and Condition Factor from Islamabad, 
Pakistan.  Afr. J. Biotechnol.  9 (50): 8687-8692. 

Official Methods of Analysis of AOAC International.  2016.  991.36: Fat (crude) in Meat and Meat 
Products.  

Official Methods of Analysis of AOAC International.  2016.  950.46: Loss on Drying (Moisture) in 
Meat. B. Air Drying (b).  

Official Methods of Analysis of AOAC International.   2016.  937. 09:  Salt ( Chlorine as Sodium 
Chloride) in Seafood.  

Orawan, K. 1999.  The Gel Forming Ability of Washed & Unwashed Fish Meat.  Kasetsart J.  
(Nat. Sci.) 33: 258–269. 

Okada, M.  1992.  History of Surimi Technology in Japan. In: Surimi Technology, Tyre C. L. and 
M. L. Chong (eds.).  Marcle Dekker, Inc., New York, ISBN: 0-8247-8470-7.  3-21 pp. 

Park, J. W.  2005.  Surimi and Surimi Seafood.  CRC Press, USA.  ISBN: 9780824726492. 923 pp. 
Siegel, D.  G. , K.  E.  Church and G.  R.  Schmidt.   1979.   Gel Structure of Nonmeat Proteins as 

Related to Their Ability to Bind Meat Pieces.  J. Food Sci.  44: 1276-1279. 
Singh, P., R. Kumar, S. N. Sabapathy and A. S. Bawa.  2008.  Functional and Edible Uses of Soy 

Protein Products.  Compr. Rev. Food Sci. F.  7: 14-28. 
Tee, E. T. and L. F. Siow.  2017.  Effect of Tapioca and Potato Starch on the Physical Properties 

of Frozen Spanish Mackerel (Scomberomorus guttatus) Fish Balls.  IFRJ.  24(1): 182-190. 
Terrell, R. N., C. H. Crenwelge, T. R. Dutson and G. C. Smith.  1982.  A Technique to Measure 

Binding Properties of Non-meat Proteins in Muscle-Juncture Formation.  J. Food Sci.  47: 
711-713. 

Van Beynum, C. M. A., and Roels. J. A.,  1985,  Starch Conversion Technology,  Marcel Dekker, 
Inc., New York.  362 pp. 



36 
 

 

Yang, H. and J.  W. Park.  1998.  Effects of Starch Properties and Thermal-Processing Conditions 
on Surimi–Starch Gels.  LWT - Food Sci.  31: 344- 353. 

Yoon, W. B., J. W. Park and B. Y. Kim.  1997.  Linear Programming in Blending Various Components 
of Surimi Seafood.  J. Food Sci.  62: 561-564. 

Zhang, F., L. Fang, C. Wang, L. Shi, T. Chang, H. Yang and M. Cui.  2013.  Effects of Starches on 
the Textural, Rheological, and Color Properties of Surimi-Beef Gels with Microbial 
Tranglutaminase.  Meat Sci.  93: 533-537. 

 
  



37 
 

 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
 

         วันที่......................................... 
 

ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านแสดงถึงการยอมรับในลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็งในแต่ละสูตร 
 
1.1 ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านชิม เน้ือสัมผสัเป็นลูกช้ินหรอืไม่ 
การยอมรับเนือ้สัมผสั รหัสตัวอย่าง 

     
ใช่ (/)   ไม่ใช่ (x)      

 
ข้อคิดเห็น.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
1.2 ท่านยอมรบักลิ่นของลูกช้ินหรือไม่ 

การยอมรับกลิน่ รหัสตัวอย่าง 
     

ยอมรับ (/) ไมย่อมรับ(x)      
 
ข้อคิดเห็น.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบทดสอบชมิผลิตภัณฑ์และแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
 

         วันที่......................................... 
คําแนะนํา : กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในวงเล็บ (   ) หน้าคําตอบที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุดหรอืกรอก   
              ข้อความลงในช่องว่าง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนตัว 
1. เพศ 

(   ) ชาย     (    ) หญิง 
2. อายุ 

(   ) ตํ่ากว่า 20 ปี     (    ) 21-25 ปี 
(   ) 26-30 ปี     (    ) 31-35 ปี 
(   ) 36-40 ปี     (    ) มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป 

     3 รายได้ 
(   ) ตํ่ากว่า 15,000 บาท    (    ) 15,001-30,000 บาท 
(   ) 30,001-50,000 บาท   (    ) 50,000 บาทข้ึนไป 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 

1. ปกติท่านชอบรับประทานผลติภัณฑ์ลูกช้ินปลาหรือไม ่
(   ) ชอบ    (    ) เฉย ๆ            (    ) ไมช่อบเพราะ................................................. 

2. ความถี่ในการรับประทานลูกช้ินปลาของท่านต่อสัปดาห์ 
(   ) น้อยกว่า 2 ครั้ง         (    ) 2-4 ครั้ง 
(   ) 5-6 ครั้ง                  (    ) มากกว่า 6 ครั้ง 

3. ท่านชอบรับประทานผลิตภัณฑ์จากปลานํ้าจืดหรือไม่ 
(    ) ชอบ                    (     ) เฉย ๆ             (    ) ไม่ชอบเพราะ.................................................. 
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ส่วนที่ 3 แบบทดสอบทางประสาทสัมผสั  
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 

3.1 ด้านความชอบ 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านชอบที่สุดของลูกช้ินแช่เยือกแข็งในแต่ละตัวอย่าง 

รหัส
ตัวอย่าง 

เนื้อสัมผสั 
(5)ชอบมากทีสุ่ด (4) ชอบมาก (3) ชอบปาน

กลาง 
(2) ชอบเล็กน้อย (1) ชอบน้อย

ที่สุด 
701      
894      
458      
921      
670      

 

3.2 ด้านการยอมรับในผลิตภัณฑ์ 
3.2.1 ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านชิม เน้ือสมัผัสเป็นลูกช้ินหรือไม่ 

การยอมรับเนือ้
สัมผสั 

รหัสตัวอย่าง 
701 894 458 921 670 

ยอมรับ (/)    
ไม่ยอมรับ (x) 

     

 

3.2.2 ท่านยอมรับกลิ่นของลกูช้ินหรือไม่ 
การยอมรับกลิน่ รหัสตัวอย่าง 

701 894 458 921 670 
ยอมรับ (/) ไมย่อมรับ (x)      

 

ข้อคิดเห็น.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกับการตัดสินใจของผูบ้ริโภคต่อลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง 
1. ท่านเคยรับประทานลูกช้ินปลาแช่เยือกแข็งหรือไม่ 
     (    ) เคยรบัประทาน              (    ) ไม่เคยรับประทาน  
2. ถ้ามีผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีจําหน่ายท่านจะซื้อหรือไม่ 
(   ) ซื้อ เพราะ................................................        (    ) ไม่ซื้อ เพราะ............................................            
(    ) ไม่แน่ใจ เพราะ................................................. 
3. ถ้ามีผลิตภัณฑ์ลูกช้ินปลาซ่งแช่เยือกแข็ง จํานวน 200 กรัมต่อถุง (ประมาณ 33 ลูก ) จําหน่ายในราคา 

35 บาทท่านจะซื้อหรือไม ่
(   ) ซื้อ เพราะ.................................................        (    ) ไม่ซื้อ เพราะ...............................................           

(    ) ไม่แน่ใจ เพราะ................................................. 
..........................ขอบคุณค่ะ........................ 
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ภาคผนวก ค 
 

1. คุณภาพของซูริมิแบ่งตามความแข็งแรงของเจล (Gel Strength) (FAO, 2007)   
Surimi 
grade 

Gel Strength (g.cm) 
Pollock Surimi Pacific whiting 

surimi 
Northern 

blue whiting 
surimi 

Itoyori 
(threadfin 

bream) surimi 

Jack 
mackerel

Factory 
trawler 

Shore 
plant 

Factory 
trawler 

Shore 
plant 

Factory 
trawler 

Thailand India  

SSA - - - - - - >1,000 - 
SA >1,000 >1,000 >1,000 - >1,200 - >900 - 
FA >900 >900 >900 >900 >1,000 - >750 >600 
AA >900 >750 >800 >700 - >600 >600 - 
A >750 >600 >700 >600 >900 >500 >400 >400 
KA >600 >500 >500 >400 >600 >300 >300 >300 
KB >500 >400 >400 >300 >400 - - - 
RA >400 >200 >300 >200 - - - - 
B - - - - - - - >200 

Factory trawler คือ การผลิตซูริมิบนเรือ; Shore plant คือ การผลิตซูริมิในโรงงาน 
 
2. คุณภาพของซูริมิแบ่งตามสี (FAO, 2007)   

Surimi 
grade 

สี 
Pollock Surimi Pacific whiting 

surimi 
Northern 

blue whiting 
surimi 

Itoyori  
(threadfin bream) 

surimi 

Jack  
mackerel

Factory 
trawler 

Shore 
plant 

Factory 
trawler

Shore 
plant 

Factory 
trawler 

Thailand India 

 L* b* L* b* L* b* L* b* L* b* L* b* L* b* L* b* 
SSA - - - - - - - - - - - - >78 <6 - - 
SA >75 <4 >75 <4 >75 <4 - - >75 <5 - - >76 <6 - - 
FA >75 <4 >75 <4 >75 <4 >75 <4 >75 <5 - - >75 <6 >72 <10
AA >75 <4 >74 <4 >75 <4 >75 <4 - - >76 <10 >75 <8 - - 
A >74 <4 >74 <4 >74 <4 >74 <4 >74 <6 >76 <12 >75 <8 >70 <10
KA >72 <6 >72 <6 >72 <6 >74 <6 >72 <8 >76 <12 >74 <10 >70 <12
KB >70 <10 >70 <8 >70 <10 >70 <8 >70 <10 - - - - - - 
RA >70 <10 >70 <10 >70 <10 >70 <10 - - - - - - - - 
B - - - - -  - - - - - - - - >68 <14

Factory trawler คือ การผลิตซูริมิบนเรือ; Shore plant คือ การผลิตซูริมิในโรงงาน  
L* คือ ค่าความสว่าง หมายถึง ระดับสีดํา (-) ถึงสีขาว (+) b* คือ ระดับของสีเหลือง (+) ถึงสีน้ําเงิน (-) 


