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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการลางเนื้อปลาและการใชเครื่องจักรตอรอยละ

ผลผลิต (% Yield) และคุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบด โดยแปรจํานวนครั้งในการลางท่ีแตกตางกันและ
ขนาดของเครื่องจักร 2 ขนาด กรณีการผลิตเนื้อปลาบดปริมาณนอยใชเครื่องจักรขนาดเล็ก ไดแก ตัวอยางไม
ลางน้ํา (UWS) ท่ีผานการแยกกางละเอียดดวยเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก ตัวอยางลางน้ํา 1 ครั้ง (W1S) และ
ตัวอยางลางน้ํา 2 ครั้ง (W2S) ผานการบีบน้ําออกจากเนื้อปลาดวยเครื่อง Hydraulic press และแยกกาง
ละเอียดดวยเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก สวนการผลิตเนื้อปลาบดปริมาณมากใชเครื่องจักรขนาดใหญ ไดแก 
ตัวอยางไมลางน้ํา (UWB) ท่ีผานการแยกกางละเอียดดวยเครื่อง Strainer ขนาดใหญ และตัวอยางลางน้ํา  
1 ครั้ง (W1B) ผานการบีบน้ําออกจากเนื้อปลาดวยเครื่อง Screw press และแยกกางละเอียดดวยเครื่อง 
Strainer ขนาดใหญ จากนั้นคํานวณหา % Yield ของเนื้อปลาบด รวมท้ังวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี 
จุลชีววิทยา และการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการทดลองผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบดปริมาณนอยดวย
เครื่องจักรขนาดเล็ก พบวา % Yield ของ UWS, W1S และ W2S มีคารอยละ 19.16+1.56, 12.37+1.44 
และ 10.30+1.54 ตามลําดับ ตัวอยางท่ีมีจํานวนครั้งในการลางน้ําเพ่ิมข้ึนมีคา Gel Strength ลดลง แตมี 
คาดัชนีความขาวสูงข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวา UWS มี pH 
ต่ํากวา และมีปริมาณไขมันสูงกวา W1S และ W2S แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการวิเคราะห
ทางจุลชีววิทยา พบวาท้ัง 3 ตัวอยางมี Total Viable Count แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05)  
สวนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นปลาท่ีผลิตจากเนื้อปลาบด ผูทดสอบใหคะแนนดานกลิ่นของ 
UWS, W1S และ W2S มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตคะแนนดานเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมของ UWS มีคะแนนมากกวา W1S และ W2S แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
สวนคะแนนดานสีพบวา UWS มีคะแนนนอยกวา W1S และ W2S แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
สําหรับการทดลองผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบดปริมาณมากโดยใชเครื่องจักรขนาดใหญ พบวา % Yield ใน UWB 
และ W1B มีคารอยละ 27.58 และ 9.17 ตามลําดับ UWB มีคา Gel Strength สูงฺกวา W1B และมีคาดัชนี
ความขาวต่ํากวา W1B แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวา W1B มี pH  
สูงกวา และมีปริมาณความชื้นต่ํากวา UWB แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สวนผลการทดสอบ 
ทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นปลา ผูทดสอบใหคะแนนดานสี และกลิ่นของท้ัง 2 ตัวอยางมีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตคะแนนดานเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ UWB มีคะแนนมากกวา 
W1B แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 

คําสําคัญ: ปลายี่สกเทศ เนื้อปลาบด การลาง เครื่องบีบน้ํา เครื่องแยกเอ็นและเกล็ด  
* ผูรับผิดชอบ: เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕  
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Production and Quality of Minced Rohu (Labeo rohita)  

 
Arphanuan Thanasrisutarat* Sutthinee Seesung and Watcharee Kongrat 

Fisheries Industrial Technology Research and Development Division 
 

Abstract 
 

This research aimed to study effects of washing and using machines on percent 
yield and qualities of minced Rohu. The number of washing (1 and 2 times) and the sizes of 
machine (small and large scale) were varied. In case of small scale productions, unwashed 
sample (UWS) was produced by using a low capacity strainer for separating any remaining 
skin, small bones, tissue and scale. The other samples were washed 1 time (W1S) and 2 
times (W2S) and both dewatered by a hydraulic press machine and passed to the low 
capacity strainer in order to remove any remaining skin, small bones, tissue and scale.  
In case of large scale productions, unwashed sample (UWB) was produced by a screw press 
machine for dewatering and then was passed to a high capacity strainer. After that, percent 
yield, physical, chemical, microbiological and sensory qualities of all samples were 
examined. The result of small scale productions found that percent yield of UWS, W1S and 
W2S were 19.16+1.56, 12.37+1.44 and 10.30+1.54, respectively. The more washing cycles 
that applied, the lower gel strength and the higher whiteness index the minced Rohu got 
(p<0.05). As regards chemical qualities, W1S and W2S had higher pH and lower fat than UWS 
(p<0.05). For microbiological quality, total viable count of all samples were not significantly 
different (p>0.05). The sensory evaluation of fish balls from minced Rohu revealed that odor 
scores of UWS, W1S and W2S were not significantly different (p>0.05) but texture and overall 
scores of UWS were higher than those of W1S and W2S (p<0.05). Color score of UWS was 
lower than that of W1S and W2S (p<0.05). In addition, the result of large scale productions 
showed that percent yield of UWB and W1B were 27.58 and 9.17, respectively. UWB had 
higher gel strength than W1B but UWB had lower whiteness index than W1B (p<0.05).      
The result of chemical and microbiological qualities indicated that W1B had higher pH and 
lower moisture content than UWB. Moreover, organoleptic properties of fish balls showed 
that scores of color and odor in both samples were not significantly different (p>0.05) while 
texture and overall scores of UWB were higher than W1B (p<0.05).  
 
Key words: Rohu, minced fish, washing, press machine, strainer 
* Corresponding author: Kaset Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2940 6130-45  

              e-mail: arphanuan@gmail.com 
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คํานํา 
 

ปจจุบันการสงออกผลิตภัณฑอาหารจากเนื้อปลาบดของไทยมีความหลากหลาย เชน ลูกชิ้นปลา 
ไสกรอก ปูอัด และเตาหูปลา จากสถิติการสงออกลูกชิ้นปลาในป 2554 มีมูลคาประมาณ 25 พันลานบาท 
สูงข้ึนจากป 2552 ท่ีมีมูลคาประมาณ 20 พันลานบาท (กระทรวงการคลัง, 2562) โดยสวนใหญวัตถุดิบท่ีนิยม
ใชในการผลิตเนื้อปลาบดคือปลาทะเล ซ่ึงในชวงป ค.ศ. 1970-2010 ปลาทะเลท่ัวโลกมีปริมาณลดลงรอยละ 50 
(Tanzer et al., 2015) ทําใหปลาทะเลท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบเนื้อปลาบดหาไดยากข้ึน และมีราคาแพง การนํา
ปลาน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยงมาใชในการผลิตเนื้อปลาบด จึงเปนทางเลือกใหแกผูผลิตและผูบริโภค  

ปลายี่สกเทศ (Rohu, Labeo rohita) อยูในตระกูล Cyprinidae กลุม Indian Carps หรือกลุม
ปลาตะเพียนขาว มีถ่ินกําเนิดในประเทศอินเดีย มีลักษณะลําตัวเรียวแบน หัวคอนขางโต ปากแคบ ริมฝปาก
หนา มีหนวดสั้นอยูมุมปากบน 1 คู ลําตัวดานหลังมีสีน้ําเงินปนเทา ดานขางมีสีน้ําเงิน และจางลงจนถึงสวน
ทอง เกล็ดตามแนวเสนลําตัวมีจุดสีแดง ครีบทุกครีบมีสีชมพูออน กินแพลงกตอนและพืชน้ําขนาดเล็กเปน
อาหาร (สันทนา, 2527) ปจจุบันปลายี่สกเทศไดแพรขยายไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยกรมประมง
สนับสนุนการเพาะเลี้ยง เนื่องจากเลี้ยงงาย โตเร็ว และมีเนื้อเยอะ (มานพ และคณะ, 2528) นอกจากนี้ยัง
เปนปลาท่ีมีไขมันต่ํา (เขมวัลย, 2545) แตมีกางแทรกอยูในเนื้อปลา ราคาถูก ประมาณ 30-45 บาท/กิโลกรัม 
นิยมนํามาขูดเอาแตเนื้อผสมกับเนื้อปลาอ่ืน ๆ เพ่ือทําเนื้อปลาบดจําหนาย หรือนํามาแปรรูปเปนลูกชิ้นปลา 
แหนมปลา และทอดมันปลา เปนตน ซ่ึงเนื้อปลาบดจากปลายี่สกเทศผลิตมากในเขตภาคกลาง เชน จังหวัด
สิงหบุรี อางทอง และสุพรรณบุร ี 

การผลิตเนื้อปลาบดมีหลายข้ันตอน ซ่ึงเนื้อปลาท่ีไดมาจากแตละข้ันตอนเรียกชื่อแตกตางกัน 
โดยการนําปลามาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส แยกกางและหนังออก แลวนําไปบดใหมีขนาดเล็กลง เรียกวาเนื้อ
ปลาบด (Minced Fish) เม่ือนําเนื้อปลาบดไปลางน้ําเพ่ือกําจัดไขมันและสวนประกอบท่ีละลายน้ําได เรียกวา   
ซูริมิสดหรือซูริมิท่ีไมผานการแชเยือกแข็ง (Fresh Surimi หรือ Raw Surimi หรือ Unfrozen Surimi) สวน
การนําซูริมิสดไปผสมกับสารปองกันการเสียสภาพของโปรตีน เชน น้ําตาลทราย และซอรบิทอล และนําไป  
แชเยือกแข็ง เรียกวา ซูริมิแชเยือกแข็ง (Frozen Surimi) (Flick and Martin, 2012) ท้ังนี้ Fresh Surimi มี
ขอดีมากกวา Frozen Surimi เชน ตนทุนการผลิตต่ํากวา เนื่องจากไมเติมสารปองกันการเสียสภาพของ
โปรตีน ไมมีข้ันตอนการแชเยือกแข็ง และยังสามารถใชเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑท่ีไมใชน้ําตาลทรายเปน
สวนผสม (Pipatsattayanuwong et al., 1995) อยางไรก็ตาม Fresh Surimi มีอายุการเก็บรักษาสั้น ดังนั้น
การผลิต Frozen Surimi จึงมีขอดีในดานการยืดอายุการเก็บซูริมิใหนานข้ึน ทําใหเหมาะกับการขนสงท่ีตองใช
ระยะเวลานาน (Park and Morrissey, 2000) 

การตรวจสอบคุณภาพของซูริมินั้น อรวรรณ และคณะ (2541) ไดรายงานวามีองคกรซ่ึงได
กําหนดวิธีการตรวจสอบหลายองคกร เชน The Technical Subcommittee of the Surimi Committee 
of the National Fisheries Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา The Fisheries Agency ประเทศญี่ปุน และ 
FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission ส ว น วิ ธี ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพซูริมิของประเทศไทยนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ไดกําหนดวิธีการตรวจสอบ
คุณสมบัติดานองคประกอบของซูริมิ ไดแก โปรตีน ไขมัน ความชื้น ความเปนกรดดาง และสิ่งแปลกปลอม 
ต า ม วิ ธี เ ดี ย ว กั บ  The Technical Subcommittee of the Surimi Committee of the National 
Fisheries Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา และกําหนดวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงหนาท่ี ไดแก ความ
แข็งแรงของเจลหรือความเหนียวของเจล (Gel Strength) คาสี การทดสอบการพับ (Folding Test) และการ
ทดสอบการกัด (Teeth Cutting) โดยดัดแปลงจากวิธีของ The Fisheries Agency ประเทศญ่ีปุน นอกจากนี้ 
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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2533) ไดกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เนื้อปลาบด 
(ซูริมิ) เยือกแข็ง (มอก.935-2533) ตามมาตรฐาน ดังนี้ ลักษณะท่ัวไปและกลิ่นรสตองเปนตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ ความเหนียวท่ีวัดดวยเครื่อง Rheometer ไมนอยกวา 400 กรัม.เซนติเมตร คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบการกัดไมนอยกวา 6 ปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 80 รวมท้ังกําหนดชนิดและปริมาณวัตถุเจือปน
อาหาร สารปนเปอน และเชื้อจุลินทรียท่ีพบได 

สําหรับระดับคุณภาพของซูริมิ พบวามีการจัดเกณฑโดยองคกรตาง ๆ เชน Japan Frozen Fish 
Meat Association สวนประเทศไทยไดจัดแบงระดับคุณภาพของซูริมิแชเยือกแข็ง (Frozen Surimi)       
ตามความตองการของผูซ้ือ โดยกําหนดเปน 4 ระดับ ทุกระดับชั้นกําหนดใหมีปริมาณความชื้นอยูในชวง     
รอยละ 77-78 และคาความเปนกรดดาง (pH) อยูในชวง 6.5-8 แตการกําหนดคา Gel Strength ของแตละ
ระดับมีความแตกตางกัน ระดับชั้นซูริมิท่ีสูงท่ีสุด คือ ระดับ SA มีคา Gel Strength มากกวา 700 กรัม.
เซนติเมตร ระดับ AA, A และ B คา Gel Strength 450-700, 350-450 และนอยกวา 350 กรัม.เซนติเมตร 
ตามลําดับ ท้ังนี้การเลือกใชซูริมิท่ีระดับคุณภาพใดนั้นข้ึนอยูกับชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตองการ 
(อรวรรณ และคณะ, 2541) 

คุณภาพของเนื้อปลาบดและซูริมิข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน วิธีการและจํานวนครั้งในการลางเนื้อ
ปลาบด ชนิดและความสดของปลา และเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีใชในการผลิต (Hennigar et al., 1988) 
โดยท่ัวไป เนื้อปลาบดมักเกิดการเสื่อมสภาพและเนาเสียจากการเจริญของเชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอนมาจาก
ระบบทางเดินอาหารของปลา และองคประกอบของตัวปลา เชน ไขมัน เลือด และเอนไซม ดังนั้นการกําจัด
หรือลดปริมาณของปจจัยดังกลาวอาจชวยปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาบดได วิธีการท่ีนยิมปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ของเนื้อปลาบดคือการลาง (washing) (สุธีรา และอมราภรณ, 2556)  

การลางเนื้อปลาบดมีขอดีคือชวยลดหรือกําจัดปริมาณโปรตีนซารโคพลาสมิก (Sarcoplasmic 
protein) ซ่ึงเปนโปรตีนท่ีละลายไดดีในน้ําและไมมีคุณสมบัติในการเกิดเจล ทําใหเนื้อปลาบดมีปริมาณโปรตีน
ไมโอไฟบริลลา (Myofibrillar protein) เขมขนข้ึน เนื่องจากเปนโปรตีนท่ีไมละลายน้ํา แตละลายไดดีใน
สารละลายเกลือรอยละ 1-8 และเปนโปรตีนท่ีสามารถเกิดเจล (Gelation) ท่ีแข็งแรงได (Lanier, 2000) การ
เกิดเจลสามารถเกิดไดโดยการนําเนื้อปลาบดซ่ึงมีโปรตีนไมโอไฟบริลลามาสับผสมกับเกลือรอยละ 2-3 ทําให
โปรตีนบางสวนแผตัวออก โดยเกลือชวยในการลดความเสถียรของแรงดึงดูดทางประจุระหวางโมเลกุลของ
โปรตีนไมโอไฟบริลลาลง (Suzuki, 1981) เกิดเปนลักษณะท่ีเรียกวาโซล (Sol) เม่ือเกิดการจับตัวกับน้ํา ได
ลักษณะท่ีเรียกวาเพส (Paste) และเม่ือนําไปใหความรอนเกิดการเปลี่ยนสภาพเปนเจล (gel) ซ่ึงเปนลักษณะ
ของโปรตีนท่ีเรียงตัวประสานกันเปนโครงสรางรางแห 3 มิติ มีโมเลกุลของน้ําอยูระหวางรางแห ทําใหเกิด
ความสามารถในการอุมน้ํา ไดเนื้อสัมผัสท่ียืดหยุน (จิรวัฒน, 2541) การใหความรอนมีผลตอลักษณะของเจล 
โดยการใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 30-50 องศาเซลเซียส เพ่ือใหเกิดการจัดโครงสรางเปนเจล เจลท่ีไดมีลักษณะ
ขุน จากนั้นนํามาใหความรอนท่ีอุณหภูมิมากกวาหรือเทากับ 75 องศาเซลเซียสเพ่ือใหเจลคงตัวเจลท่ีไดมี
ลักษณะทึบ (Suzuki, 1981) นอกจากนี้ Yongsawatdigul and Park (2004) ไดรายงานวาเม่ือเก็บรักษาเจล
ท่ีผานการใหความรอนจนคงตัวแลวไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง พบวา Gel Strength 
มีคาเพ่ิมข้ึน การลางยังสามารถลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ไขมัน เม็ดสี และสารท่ีกอใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงค 
เชน สาร formaldehyde ได (Flick and Martin, 2012) ในการลางเนื้อปลาบดนั้น นิยมเติมเกลือรอยละ 0.3 
ของน้ําลาง ในน้ําลางครั้งสุดทาย เพ่ือชวยในการกําจัดน้ําออกจากเนื้อปลาไดงายข้ึน (Dora and Dey, 2008) 
สวนจํานวนครั้งในการลางเนื้อปลาบดนั้น สุธีรา และอมราภรณ (2556) ศึกษาการลางน้ําเนื้อปลานิลบด 
จํานวน 2 และ 3 ครั้ง พบวาจํานวนครั้งในการลางท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหเจลท่ีไดมีความแข็งแรงมากข้ึน 
เชนเดียวกับการศึกษาของอรวรรณ และคณะ (2549) ไดศึกษาคา Gel Strength ของเนื้อปลาดุกอุยเทศบด 



5 
 
โดยเปรียบเทียบระหวางเนื้อปลาบดไมลางน้ํา (Minced Fish) และเนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้ง (Fresh Surimi) 
พบวาการลางน้ําสงผลใหคา Gel Strength มีคาสูงข้ึน อยางไรก็ตาม เชาวนีย (2543) ไดรายงานวาจํานวน
ครั้งในการลางท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลให % Yield ลดนอยลง 30-50 สุวรรณ และคณะ (2542) รายงานวาเม่ือนํา  
ปลานิลมาผลิตเปนเนื้อปลาบด (Minced Fish) พบวาได % Yield ของเนื้อปลาบด 24.07 แตเม่ือนําเนื้อปลา
บดมาลางน้ํา 3 ครั้ง (Fresh Surimi) % Yield ของเนื้อปลาบดลดลงเหลือ 12.11 เม่ือทดลองผลิตซูร ิมิ     
แชเยือกแข็ง (Frozen Surimi) ซึ่งมีการเติมสารปองกันการเสียสภาพของโปรตีนทําให % Yield เพ่ิมข้ึน
เล็กนอยเปน 12.51 นุชนารถ (2550) ไดศึกษาเนื้อปลานวลจันทรน้ําจืดบดไมลางน้ํา เปรียบเทียบกับเนื้อปลาบด
ลางน้ํา 1 ครั้ง และเนื้อปลาบดลางน้ํา 2 ครั้ง พบวาเนื้อปลาบดมีคา Gel Strength ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
เชนเดียวกับการลางเนื้อปลาสวายบดในการศึกษาของ Tanuja et al. (2014) พบวาตัวอยางเนื้อปลาสวายบด
ท่ีลางน้ํา 2 ครั้ง มีคา Gel Strength ต่ํากวาการลางน้ํา 1 ครั้ง และการศึกษาของ Murthy and Rajanna (2011) 
ไดทดลองเปรียบเทียบเนื้อปลานิลบดไมลางน้ํา และเนื้อปลานิลบดลางน้ํา 3 ครั้ง พบวาเนื้อปลานิลบดไมลางน้ํา
มีคา Gel Strength สูงท่ีสุด 

การเลือกใชเครื่องจักรในการผลิตเนื้อปลาบดและซูริมิ ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณ
การผลิต ความสามารถของผูใชเครื่องจักร และงบประมาณในการจัดหาเครื่องจักร ท้ังนี้เครื่องจักรแตละ
ประเภทมีประสิทธิภาพท่ีแตกตางกัน โดยในข้ันตอนการกําจัดน้ําหรือการบีบน้ํา (Dewatering) นั้นมีการใช
เครื่องจักรชนิดตาง ๆ เชน เครื่อง Centrifuge โดยใชการหมุนเหวี่ยงดวยความเร็วจนเกิดแรงหนีศูนยกลาง 
(Centrifugal Force) เพ่ือใหของเหลวแยกออกจากของแข็ง (Majekodunmi, 2015) ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชในอดีต  
มีกําลังการผลิตต่ํา และเปนข้ันตอนท่ีมีความลาชาท่ีสุดในอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ (Flick and Martin, 2012) 
เครื่อง Hydraulic press เปนการใชแรงกดเพ่ือแยกของเหลวออกจากของแข็ง (More et al., 2015) ซ่ึงเปน
การผลิตท่ีแยกออกเปนแตละรุนของการผลิต (Batch) สวนการใชเครื่องบีบน้ําแบบเกลียวอัด (Screw press) 
โดยการบีบอัดเพ่ือแยกของเหลวออกจากของแข็งดวยการบิดของเกลียวสกรู (Wessapan et al., 2010) ท่ีมี
กําลังการผลิตสูง และเปนการผลิตแบบตอเนื่อง (Flick and Martin, 2012) นอกจากนี้ข้ันตอนการแยกกาง 
เกล็ด อวัยวะภายใน หนัง และเนื้อเยื่อเก่ียวพันท่ีเหลืออยูในเนื้อปลาบดหลังจากการบีบน้ํามักใชเครื่องแยกกาง
ละเอียด (Strainer) โดยขนาดเสนผานศูนยกลางของรูไมควรเกิน 2 มิลลิเมตร (เชาวนีย, 2543) ท้ังนี้การผลิต
เนื้อปลาบดดวยเครื่องจักรแตละประเภท หรือเครื่องจักรท่ีมีกําลังการผลิตท่ีแตกตางกัน อาจสงผลตอ  
% Yield และคุณภาพของเนื้อปลาบดท่ีผลิตได  

ดังนั้น การนําเนื้อปลายี่สกเทศมาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ใหกับผูประกอบการและเพ่ิมมูลคาใหกับเนื้อปลาน้ําจืดได อยางไรก็ตาม เพ่ือใหทราบถึงความเหมาะสมของ
วิธีการผลิตเนื้อปลายี่สกเทศท่ีจะนําไปใชเปนวัตถุดิบเนื้อปลาบดเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ นั้น จึง
จําเปนตองศึกษาผลของการลางเนื้อปลา และการใชเครื่องจักรตอ % Yield และคุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบด  

 
วัตถุประสงค 

 
เพ่ือศึกษาผลของการลางเนื้อปลา การใชเครื่องบีบน้ําและเครื่องแยกกางละเอียดตอรอยละ

ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบด 
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วิธีดําเนินการ 
 

1.  วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ 
 

1.1 วัตถุดิบ  
- ปลายี่สกเทศ ขนาด 1.3-2.3 กิโลกรัม/ตัว จากบอเลี้ยงในอําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เก็บแชน้ําแข็งในถังฉนวน ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซียส ขนสงทางรถยนตมายังศูนย 
บมเพาะผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ํา กรมประมง ตําบลบางพ่ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใช
เวลาขนสงประมาณ 2 ชั่วโมง (ภาพท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) 
 

- สวนผสม ไดแก เกลือ น้ําตาลทราย และพริกไทยขาว 
- ไสพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ยี่หอ Atlantis-PAK 

1.2 สารเคมี 
- สารเคมี เชน โซเดียมไฮดรอกไซด กรดบอริค โปแตสเซียมซัลเฟต โซเดียมคารบอเนต 

โปแตสเซียมโครเมท ปโตรเลียมอีเทอร กรดซัลฟูริค ซิลเวอรไนเตรท คอปเปอรซัลเฟต โบรโมไทมอลบล ู    
กรดบอริก 

- อาหารเลี้ยงเชื้อ ไดแก Plate Count Agar 
1.3 อุปกรณและเครื่องมือ 
      1.3.1 อุปกรณผลิตเนื้อปลาบด 

- เครื่องขอดเกล็ด (กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา) มอเตอร 
1.8 แรงมา (ภาพท่ี 2A) 

- เครื่องแยกเนื้อปลาจากกางและหนัง (Deboner) ขนาดเสนผานศูนยกลางของรู      
5 มิลลิเมตร ยี่หอ Bibun รุน NDX 103 มอเตอร 1.2 แรงมา (ภาพท่ี 2B)                    

- เครื่องบีบน้ําแบบ Hydraulic press ยี่หอ Kawanishi รุน Kawanishi TK-5 มอเตอร  
1 แรงมา (ภาพท่ี 2C) 

- เครื่องบีบน้ําแบบ Screw Press ยี่หอ Bibon มอเตอร 1.9 แรงมา ความยาวเกลียว
อัด 95 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2D) 



7 
 

- เครื่องแยกกางละเอียด ขนาดเล็ก (Strainer) ขนาดเสนผานศูนยกลางของรู 
2 มิลลิเมตร ยี่หอ Bibun มอเตอร 2.7 แรงมา (ภาพท่ี 2E) 

- เครื่องแยกกางละเอียด ขนาดใหญ (Strainer) ขนาดเสนผานศูนยกลางของรู  
2 มิลลิเมตร ยี่หอ Bibun รุน SUM420 มอเตอร 4.3 แรงมา (ภาพท่ี 2F) 

- ตาขายไนลอนขนาด 16 ชอง/ตารางนิ้ว (ภาพท่ี 2G) 
 1.3.2 อุปกรณผลิตลูกชิ้นปลา  

- เครื่องนวดผสม หัวใบพาย ยี่หอ Bear (ภาพท่ี 2H) 
1.3.3 อุปกรณเตรียมตัวอยางเพ่ือทดสอบทางกายภาพ 

- เครื่องสับผสมอาหารแบบสุญญากาศ (Vacuum cutter-mixer machine) ยี่หอ 
Stephan รุน UM 5 Universal (ภาพท่ี 2I) 

  - เครื่องปดผนึกสุญญากาศ ยี่หอ Hankovac 
1.3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหทางเคมี 

- เครื่องยอยโปรตีน ยี่หอ Buchi รุน K-435 
- เครื่องกลั่นเพ่ือหาปริมาณไนโตรเจน ยี่หอ Buchi รุน B-324 
- เครื่องสกัดไขมัน ยี่หอ Tecator รุน Soxtec System HT6 
- เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) ยี่หอ Radiometer รุน PHM 210 
- ตูอบ (Hot air oven) ยี่หอ Termaks รุน TS 8265 
- เครื่องปนผสม (Homogenizer) ยี่หอ Ystral รุน X10/25 

 1.3.5 เครื่องมือวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
- เครื่องตีผสม ยี่หอ AES Chemunex รุน Smasher 
- เครื่องชั่ง ยี่หอ Sartorius รุน CP 3202S 
- ตูบมเชื้อ ยี่หอ Memmert รุน UNE 200-800 

  1.3.6  เครื่องมือวิเคราะหทางกายภาพ  
- เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyser) ยี่หอ Stable Micro System รุน TA-XT2i  
- เครื่องวัดสี ยี่หอ Konica Minolta รุน CM-5 
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ภาพท่ี 2  อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการผลิต  

 (A) เครื่องขอดเกล็ด     (B) เครื่องแยกเน้ือปลาจากกางและหนัง (Deboner) 
 (C) เครื่องบีบนํ้าแบบ Hydraulic Press   (D) เครื่องบีบนํ้าแบบ Screw Press 
 (E) เครื่องแยกกางละเอียด ขนาดเล็ก (Strainer)  (F) เครื่องแยกกางละเอียด ขนาดใหญ (Strainer) 
 (G) ตาขายไนลอนขนาด 16 ชอง/ตารางน้ิว   (H) เครื่องนวดผสม 
  (I) เครื่องสับผสมอาหารแบบสุญญากาศ (Vacuum cutter-mixer machine) 
 

2.  วิธีดําเนนิงาน 
 

2.1 การผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบด โดยดัดแปลงวิธีการผลิตจากวิธีของอรวรรณ และคณะ (2549) 
ดังนี้ นําปลามาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส ลางทําความสะอาด แลเนื้อปลาเปนชิ้น ตัดสวนทองและเนื้อดําออก 
จากนั้นแยกกางและหนังออกดวยเครื่อง Deboner (ภาพท่ี 3) เนื้อปลาท่ีไดนํามาลางน้ําโดยแปรจํานวนครั้งใน
การลางน้ํา แบงการทดลองเปน 2 ชุด โดยชุดท่ี 1 ผลิตเนื้อปลาบดดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก และชุดท่ี 2 ผลิต
เนื้อปลาบดดวยเครื่องจักรขนาดใหญ โดยในการทดลองชุดท่ี 2 เลือกศึกษาเฉพาะวิธีการผลิตตามขอ 2.1.1 
และ 2.1.2 เนื่องจากในการศึกษาเบื้องตนพบวาคุณภาพของเนื้อปลาบดท่ีผลิตโดยการลางน้ํา 1 ครั้ง และการ
ลางน้ํา 2 ครั้ง มีความแตกตางกันเล็กนอย  

2.1.1 การเตรียมเนื้อปลาบดไมลางน้ํา (Minced Fish) 
        การผลิตเนื้อปลาบดไมลางน้ําจากเครื่องจักรขนาดเล็ก (UWS) นําเนื้อปลาบดท่ีได

จากเครื่อง Deboner ครั้งละ 1-3 กิโลกรัม มาผานเครื่อง Strainer ขนาดเล็กเพ่ือแยกกางละเอียด สวนการ
ผลิตเนื้อปลาบดไมลางน้ําจากเครื่องจักรขนาดใหญ  (UWB) นําเนื้อปลาบดท่ีไดจากเครื่อง Deboner          
ครั้งละ  7-10 กิโลกรัม มาผานเครื่อง Strainer ขนาดใหญ นําเนื้อปลาบดมาบรรจุในถุงพลาสติกชนิด 

B 

D E F 

H I 

C 

G 

A 
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Nylon/Polyethylene (Nylon/PE) ถุงละ 300 กรัม นําเก็บไวในน้ําแข็งท่ีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส (ภาพ
ท่ี 3) ทดสอบทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัส พรอมท้ังบันทึกน้ําหนักของเนื้อปลาบดท่ีได
จากเครื่อง Strainer แตละขนาด เพ่ือหา % Yield ของเนื้อปลาบดท่ีไดโดยเปรียบเทียบกับน้ําหนักวัตถุดิบท่ีใช
ท้ังหมด 

2.1.2 การเตรียมเนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้ง (Fresh Surimi) โดยนําเนื้อปลาบดท่ีไดจาก
เครื่อง Deboner มาลางดวยน้ําผสมน้ําแข็งในอัตราสวนเนื้อปลาตอน้ําตอน้ําแข็ง เทากับ 1:2:1 โดยเติมเกลือ
รอยละ 0.3 ของน้ําผสมน้ําแข็ง อุณหภูมิน้ําผสมน้ําแข็งอยูในชวง 5-10 องศาเซลเซียส กวนเปนเวลา 20 นาที 
และตั้งท้ิงไว 10 นาที เพ่ือใหเนื้อปลาตกตะกอนและไขมันลอยข้ึนบนผิวน้ํา ตักไขมันท่ีลอยข้ึนท้ิง จากนั้นแยก
เนื้อปลาออกจากน้ําลางดวยตาขายไนลอน 2 ชั้น สําหรับการผลิตเนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้งจากเครื่องจักร   
ขนาดเล็ก (W1S) นําเนื้อปลาไปบีบน้ําออกดวยเครื่อง Hydraulic press ใชความดัน 1.3 MPa แลวแยกกาง
ละเอียดดวยเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก สวนการผลิตเนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้งจากเครื่องจักรขนาดใหญ 
(W1B) นําเนื้อปลาไปบีบน้ําออกดวยเครื่อง Screw press ความเร็วรอบเกลียวอัด 0.08 รอบ/นาที ความกวาง
รูเปด (Die opening, lDie) 1.4 เซนติเมตร กอนแยกกางละเอียดดวยเครื่อง Strainer ขนาดใหญ นําเนื้อปลา
บดบรรจุใสถุงพลาสติก เก็บไวในน้ําแข็ง (ภาพท่ี 3) และจดบันทึกขอมูลเชนเดียวกับการเตรียมเนื้อปลาบดไม
ลางน้ํา 

2.1.3 การเตรียมเนื้อปลาบดลางน้ํา 2 ครั้ง (Fresh Surimi) จากเครื่องจักรขนาดเล็ก 
(W2S) โดยลางเนื้อปลาท่ีไดจากเครื่อง Deboner ครั้งแรกดวยน้ําผสมน้ําแข็งในอัตราสวนเนื้อปลาตอน้ําตอ
น้ําแข็ง เทากับ 1:2:1 อุณหภูมิน้ําผสมน้ําแข็งอยูในชวง 5-10 องศาเซลเซียส กวนเปนเวลา 20 นาที และตั้งท้ิง
ไว 10 นาที แยกเนื้อปลาออกจากน้ําโดยผานตาขายไนลอน และลางครั้งท่ี 2 ดวยวิธีการเดียวกับการลางครั้ง
แรก แตใชน้ําผสมน้ําแข็งท่ีมีเกลือละลายอยูรอยละ 0.3 นําเนื้อปลามาบีบเอาน้ําออกดวยเครื่อง Hydraulic 
press ใชความดัน 1.3 MPa กอนผาน Strainer ขนาดเล็ก จากนั้นบรรจุเนื้อปลาท่ีไดใสถุงพลาสติก เก็บไวใน
น้ําแข็ง (ภาพท่ี 3) และจดบันทึกขอมูลเชนเดียวกับการเตรียมเนื้อปลาบดไมลางน้ํา  
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ภาพท่ี 3  วิธีการผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบด 

2.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบด 
  2.2.1 การตรวจวิเคราะหทางกายภาพ ตรวจวัดความเหนียวโดยการทดสอบความแข็งแรง

ของเจล (Gel Strength) การทดสอบการพับ (Folding Test) การวัดสี และคาดัชนีความขาว (Whiteness 
Index) ดัดแปลงจากวิธีของอรวรรณ และคณะ (2541) โดยมีวิธีการดังนี้ 

- การเตรียมตัวอยางเจลเพ่ือทดสอบทางกายภาพ นําตัวอยางเนื้อปลาบด UWS, 
W1S, W2S, UWB และ W1B มานวดผสมกับเกลือรอยละ 3 นาน 8 นาที ดวยเครื่องสับผสมอาหารแบบ

ขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส ลางทําความสะอาด  

แลเน้ือปลา ตัดสวนทองและเน้ือดาํออก 

แยกเน้ือออกจากกางและหนังดวยเครื่อง Deboner  

แยกกางละเอียดดวย
เครื่อง Strainer ขนาด

เล็ก 

แยกกางละเอียดดวย
เครื่อง Strainer ขนาด

ใหญ 

ลางดวยนํ้าผสมนํ้าแข็งท่ีมี
เกลือรอยละ 0.3           

ลางดวยนํ้าผสมนํ้าแข็ง  

บรรจุถุงละ 300 กรัม     บรรจุถุงละ 300 กรัม     

แยกเน้ือปลาออกจากนํ้า
ดวยตาขายไนลอน  

แยกเน้ือปลาออกจากนํ้า
ดวยตาขายไนลอน  

ลางดวยนํ้าผสมนํ้าแข็งท่ีมี
เกลือรอยละ 0.3           

บีบนํ้าดวยเครื่อง      

Hydraulic press          
บีบนํ้าดวยเครื่อง      

Screw press          

แยกกางละเอียดดวย
เครื่อง Strainer ขนาด

เล็ก 

แยกเน้ือปลาออกจากนํ้า
ดวยตาขายไนลอน  

แยกกางละเอียดดวย
เครื่อง Strainer ขนาด

ใหญ 
บีบนํ้าดวยเครื่อง      

Hydraulic press          

บรรจุถุงละ 300 กรัม     บรรจุถุงละ 300 กรัม     

บรรจุถุงละ 300 กรัม     

แยกกางละเอียดดวย
เครื่อง Strainer ขนาด

เล็ก 

เก็บไวในนํ้าแข็ง          เก็บไวในนํ้าแข็ง          

เก็บไวในนํ้าแข็ง          เก็บไวในนํ้าแข็ง          

เก็บไวในนํ้าแข็ง          

เน้ือปลาบดไมลางนํ้า  
จากเครื่องจักร 

ขนาดเล็ก 
(UWS) 

เน้ือปลาบดไมลางนํ้า  
จากเครื่องจักร 

ขนาดใหญ  
(UWB) 

เน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้งจาก
เครื่องจักรขนาดเล็ก 

 (W1S) 

 
 

เน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง 
 จากเครื่องจักรขนาดใหญ 

 (W1B) 

เน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง 
 จากเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 (W2S) 
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สุญญากาศ อัดเนื้อปลาท่ีนวดใสในไสพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 20 เซนติเมตร 
จากนั้นมัดหัวทายใหแนน จํานวน 4-5 แทงตอตัวอยาง นําไปตมท่ีอุณหภูมิ 40±2 องศาเซลเซียส นาน 20 
นาที แลวตมท่ีอุณหภูมิ 90±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แชในน้ําเย็น อุณหภูมิ 5+2 องศาเซลเซียส นาน 
30 นาที แลวเก็บในน้ําแข็ง อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส นานประมาณ 22 ชั่วโมง นําตัวอยางเจลตรวจ
วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดตอไป โดยเอาตัวอยางออกมาวางไวท่ีอุณหภูมิหอง นาน
ประมาณ 60 นาที กอนการตรวจวิเคราะห (ภาพท่ี 4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  การเตรียมตัวอยางเจลเพ่ือทดสอบทางกายภาพ 

- การทดสอบความแข็งแรงของเจล (Gel Strength) นําตัวอยางเจลมาตัดเปนชิ้น
หนาชิ้นละ 25 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 5) วัดคาแรงและระยะทาง ดวยเครื่อง 
texture analyzer ใชหัววัดท่ีมีหัวกดปลายมนทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ท่ีความเร็วคงท่ี 
1.1 มิลลิเมตร/วินาที ระยะทาง 15 มิลลิเมตร น้ําหนักสูงสุดท่ีกดคือแรง (Breaking force) หรือคาความแข็ง
ของเจล (Hardness) แสดงคาเปนกรัม และความลึกหรือระยะทางท่ีหัวกดกดลงไปในตัวอยางจนเกิดแรงสูงสุด

นวดผสมเนื้อปลาบดกับเกลือรอยละ 3 นาน 8 นาที ดวยเครื่องสับผสมอาหารแบบสุญญากาศ 

อัดเนื้อปลาใสไสพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 20 เซนติเมตร มัดหัวทายใหแนน 
 

ตมท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที กอนนําไปตมท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
 

แชในน้ําเย็นอุณหภูมิ 5+2 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และนําไปเก็บรักษาในน้ําแข็ง 
นานประมาณ 22 ชั่วโมง อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส 
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คือคาความยืดหยุนของเจล (Deformation) แสดงคาเปนเซนติเมตร คํานวณคาความแข็งแรงของเจล (Gel 
Strength) ไดจากแรงคูณระยะทาง มีหนวยเปน กรัม.เซนติเมตร  

 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  ตัวอยางเจลปลายี่สกเทศบดท่ีใชในการทดสอบความแข็งแรงของเจล 
 
- การทดสอบการพับ (Folding Test) นําตัวอยางเจลมาตัดเปนชิ้นหนาชิ้นละ 

3 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6) แลวทดสอบการพับ 4 สวน ตามแนวเสนผาน
ศูนยกลาง (ภาพท่ี 7)  และประเมินผลดังนี้ 

   ระดับ AA เจลมีความเหนียวดีมาก ไมแตกเม่ือพับ 4 สวน 
   ระดับ A  เจลมีความเหนียวดี ไมแตกเม่ือพับครึ่ง แตแตกเล็กนอยเม่ือพับ 4 สวน 
   ระดับ B  เจลมีความเหนียวปานกลาง แตกเล็กนอยเม่ือพับครึ่ง 
   ระดับ C  เจลมีความเหนียวนอย แตกเม่ือพับครึ่ง แตท้ังสองสวนยังติดกัน 
   ระดับ D  เจลไมมีความเหนียวเลย แตกขาดออกจากกันเม่ือพับครึ่ง 

- การวัดสี และคาดัชนีความขาว นําตัวอยางเจลมาตัดเปนชิ้นหนาชิ้นละ        
3 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6) วัดสีในระบบ CIE (L*, a* และ b*) ดวยเครื่องวัดสี โดยคา L* หมายถึง คาความสวาง 
มีคาตั้งแต 0 (ดํา) จนถึง 100 (ขาว) คา +a* หมายถึง คาความเปนสีแดง คา -a* หมายถึง คาความเปนสีเขียว   
คา +b* หมายถึง คาความเปนสีเหลือง และคา -b* หมายถึง คาความเปนสีน้ําเงิน นําคาท่ีไดมาคํานวณคา
ดัชนีความขาว (whiteness Index) ตามสมการ 

 
ดัชนีความขาว (Whiteness Index) = 100-[(100-L*)2+a*2+b*2]1/2 

 
 
 

     
 
 
 

ภาพท่ี 6  ตัวอยางเจลปลายี่สกเทศบดท่ีใชในการทดสอบการพับ วิเคราะหคาสีและคาดัชนีความขาว 
 
 
 
 

 

ลางนํ้า 2 ครั้ง ไมลางนํ้า ลางนํ้า 1 ครั้ง 

ลางนํ้า 1 ครั้ง ไมลางนํ้า ลางนํ้า 2 
 



13 
 

ระดับ AA           ระดับ C                  ระดับ D   

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7  การทดสอบการพับเจล 
 

2.2.2 การตรวจวิเคราะหทางเคมี นําตัวอยาง UWS, W1S และ W2S มาตรวจ
วิเคราะหความชื้นและปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ตามวิธีของ AOAC (2016)  ปริมาณโปรตีนดวย
วิธี In-house method ตามหลักการของ AOAC (2016) ปริมาณไขมันโดยใชการสกัดไขมันดวยวิธี Bligh 
and Dyer (1959) คาความเปนกรดดาง (pH) ตามวิธีของ SEAFDEC (1987) ปริมาณเถาดวยวิธี ISO 936 
(1998) สวนตัวอยาง UWB และ W1B นํามาตรวจวิเคราะหคา pH และความชื้น 

2.2.3 การตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา นําตัวอยางเนื้อปลาบด UWS, W1S, W2S, 
UWB และ W1B มาตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรียท้ังหมด (Total Viable Count) ตามวิธี BAM (2001)  

2.2.4 การทดสอบทางประสาทสัมผัส นําตัวอยางเนื้อปลาบด UWS, W1S, W2S, 
UWB และ W1B มาแปรรูปเปนลูกชิ้นปลา ดัดแปลงสูตรและวิธีการผลิตของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตวน้ํา (2558) (ภาพท่ี 8 และ 9) โดยนวดผสมเนื้อปลาบดรอยละ 93.02 นาน 5 นาที ดวยเครื่องนวดผสมท่ี
ใชหัวใบพาย ใสเกลือรอยละ 2.79 นวดตอ 5 นาที เติมพริกไทยรอยละ 0.93 และน้ําตาลทรายรอยละ 3.26 
นวด 15 นาที นําสวนผสมท่ีนวดมาปนเปนลูกชิ้นทรงกลมดวยมือ โดยควบคุมอุณหภูมิสวนผสมในระหวางการ
นวดและท่ีนวดแลวจนถึงการปนลูกชิ้นท่ี 5-10 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปตมท่ีอุณหภูมิ 40±2 องศา
เซลเซียส นาน 20 นาที แลวตมท่ีอุณหภูมิ 80±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที นําลูกชิ้นท่ีไดแชในน้ําเย็น
อุณหภูมิ 5+2 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บรรจุในถุงพลาสติกชนิด Nylon/PE เก็บไวในน้ําแข็ง อุณหภูมิ  
0-4 องศาเซลเซียส นานประมาณ 22 ชั่วโมง กอนวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส กับผูทดสอบท่ีมี
ความคุนเคยกับผลิตภัณฑจํานวน 18 คน ประเมินความชอบดานสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ให
คะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale โดยระดับ 9 = ชอบมากท่ีสุด 8 = ชอบมาก 7 = ชอบปาน
กลาง 6 = ชอบเล็กนอย 5 = เฉย ๆ 4 = ไมชอบเล็กนอย 3 = ไมชอบปานกลาง 2 = ไมชอบมาก 1 = ไมชอบ
มากท่ีสุด ดังแสดงในภาพผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2268/total-viable-count-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
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ภาพท่ี 8  การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อปลายี่สกเทศบด 
 
 
 

นวดผสมเนื้อปลาบด นาน 5 นาที ใสเกลือ นวด 5 นาที  
       ใสพริกไทยและน้ําตาลทราย นวด 15 นาที 

ปนเปนลูกชิ้นทรงกลมดวยมือ 

ตมท่ีอุณหภูมิ 40±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที กอนตมท่ีอุณหภูมิ 80±2 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
 

แชในน้ําเย็น อุณหภูมิ 5+2 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 

บรรจุในถุงพลาสติกชนิด Nylon/PE เก็บไวในน้ําแข็ง อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส นานประมาณ 22 ชั่วโมง 
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ภาพท่ี 9  ลักษณะลูกชิ้นท่ีนาํมาทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 
2.3 การประเมินผลทางสถิติ 
     วิเคราะหคาทางสถิติแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized complete block design: 

RCBD) วิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new 
multiple rang test (DMRT) ดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  

 
ผลการทดลองและวิจารณผล 

 
1. ผลของการใชเครื่องจักรและการลางตอรอยละผลผลิตของเนื้อปลาย่ีสกเทศบด 

1.1 รอยละผลผลิต (% Yield) ของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Hydraulic 
press และเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก 

  จากผลการทดลองพบวา W1S และ W2S มีคา % Yield แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) UWS มีคา % Yield สูงกวา W1S และ W2S อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) อาจเนื่องจาก
การลางเนื้อปลาไดชะลางไขมัน โปรตีนท่ีละลายน้ําได และเลือดออกจากเนื้อปลา จึงทําใหน้ําหนักของตัวอยาง
ลดลง สอดคลองกับการศึกษาของสุวรรณ และคณะ (2542) ซ่ึงรายงานวาเม่ือนําปลานิลมาผลิตเปนเนื้อปลา
บดได % Yield เทากับ 24.07 แตเม่ือนําเนื้อปลาบดมาลางน้ํา 3 ครั้ง % Yield ลดลงเหลือ 12.11  
 
ตารางท่ี 1  รอยละผลผลิตและความชื้นของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Hydraulic press และ
      เครื่อง Strainer ขนาดเล็ก 
 

รายละเอียด UWS W1S W2S 
รอยละผลผลิต  19.16±1.56b

 12.37±1.44a
 10.30±1.54a

 

ความชื้น (รอยละ) 80.87±1.19a 81.24±0.98a 80.35±1.93a 
a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWS คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W1S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W2S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 
1.2 รอยละผลผลิต (% Yield) ของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Screw press  และ

เครื่อง Strainer ขนาดใหญ  
จากผลการทดลองพบวา % Yield ของ UWB มีปริมาณมากกวา W1B โดยมีปริมาณ   

รอยละ 27.58 และ 9.17 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) แสดงใหเห็นวาการลางน้ําสงผลให % Yield ลดลง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการทดลองในขอ 1.1  

ไมลางนํ้า  ลางนํ้า 2 ครั้ง ลางนํ้า 1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 2  รอยละผลผลิตและความชื้นของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Screw press และเครื่อง 
      Strainer ขนาดใหญ  
 

รายละเอียด UWB W1B 

รอยละผลผลิต 27.58 9.17 

ความชื้น (รอยละ) 79.60±0.31b 75.29±0.27a 
a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWB คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 
   W1B คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 

    
2. ผลของการใชเครื่องจักรและการลางตอคุณภาพของเนื้อปลาย่ีสกเทศบด 

2.1 ทางกายภาพ 
  2.1.1 คุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง Strainer 

ขนาดเล็ก  
- คาความแข็งแรงของเจล (Gel Strength) พบวาจํานวนครั้งในการลางเนื้อปลาบด

ท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหคา Gel Strength ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
ทํางานของเอนไซมท่ีมีอยูตามธรรมชาติในปลา เชน เอนไซมทรานสกลูตามิเนส (transglutaminase) ซ่ึง Folk 
and Finlayson (1977) รายงานวาเอนไซมทรานสกลูตามิเนสสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพของเจลใหดีข้ึนได 
โดยไปกระตุนเอมีนกับโพลีเปปไทดใหรวมตัวกันเกิดเปนพันธะโควาเลนท isopeptide หรือ γ-glutamyl 
polyamide และ Nowsad et al. (1994) รายงานวาเอนไซมทรานสกลูตามิเนสสามารถละลายไดในน้ํา ท้ังนี้ 
UWS เปนตัวอยางท่ีไมมีข้ันตอนการลางน้ํา ดังนั้นเอนไซมทรานสกลูตามิเนสจึงไมไดถูกกําจัดออก จึงอาจมี
ปริมาณของเอนไซมมากกวา W1S และ W2S และชวยทําใหเกิดโครงสรางของเจลแข็งแรงกวา สวน W1S 
และ W2S มีการลางน้ํา ดังนั้นเอนไซมทรานสกลูตามิเนสจึงถูกกําจัดออกไป คา Gel Strength จึงมีคาต่ํากวา 
UWS นอกจากนี้ อาจเกิดจากบทบาทของเอนไซมโปรติเนส (proteinase) ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีมีอยูตามธรรมชาติ
ในปลา สามารถกอใหเกิดการแตกสลายของโครงสรางตาขายโปรตีนในการเกิดเจลได และถึงแมเอนไซมนี้
สามารถละลายน้ําไดในข้ันตอนการลางน้ํา แตยังพบวาเอนไซมชนิดนี้หลงเหลืออยูในเนื้อปลาหลังจากการลาง
น้ํา (Lanier, 2000) ซ่ึงเอนไซมชนิดนี้ทํางานไดดีท่ี pH 5.5, 7 และ 8.5 (จิรวัฒน, 2544) จากการทดลอง pH 
ของ W1S และ W2S มีคา 6.76±0.09 และ 6.86±0.05 ตามลําดับ ซ่ึงใกลเคียงกับคา pH ท่ีเอนไซมดังกลาว
ทํางานไดดีท่ีสุด จึงอาจเกิดการยอยสลายโปรตีนในเนื้อปลาบดอยางรวดเร็ว คา Gel Strength ของ W1S 
และ W2S จึงมีคานอยกวา UWS ซ่ึงมีคา pH เพียง 6.49±0.09 (ตารางท่ี 7) 

นอกจากอิทธิพลของเอนไซมตามท่ีกลาวมาแลว คา Gel Strength ท่ีแตกตางกัน
ของแตละตัวอยางอาจมีผลมาจากโปรตีนซารโคพลาสมิก แมโปรตีนดังกลาวไมมีคุณสมบัติในการเกิดเจลไดเอง 
(จิรวัฒน, 2541) แตการศึกษาของ Morioka and Shimizu (1990) พบวาโปรตีนซารโคพลาสมิกชวยสงเสริม
ใหการเกิดเจลจากโปรตีนไมโอไฟบริลลารของปลา Pacific Mackeral มีคา Gel Strength ท่ีสูงข้ึน สอดคลอง
กับการศึกษาของจิรวัฒน (2556) เม่ือเติมโปรตีนซารโคพลาสมิกลงในซูริมิปลาทรายแดง Gel Strength มีคา
สูงข้ึน โดยมีสาเหตุจากความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมโปรติเนส ซ่ึง UWS ไมมีข้ันตอน
การลางน้ําจึงยังคงมีโปรตีนซารโคพลาสมิกเหลืออยูมากกวา เนื่องจากเปนโปรตีนท่ีละลายไดดีในน้ํา (จิรวัฒน, 
2541) เปนผลให UWS มีคา Gel Strength สูงกวา W1S และ W2S  

จากผลการศึกษา Gel Strength ในเนื ้อปลายี ่สกเทศบดในงานวิจัยนี ้พบวา 
สอดคลองกับการศึกษาของนุชนารถ (2550) ท่ีศึกษาการลางเนื้อปลานวลจันทรน้ําจืดบดเปรียบเทียบระหวาง
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เนื้อปลาบดไมลางน้ํา เนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้ง และเนื้อปลาบดลางน้ํา 2 ครั้ง ซ่ึงการลางเนื้อปลาบดมีผลทํา
ใหคา Gel Strength ลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับการศึกษาของ Tanuja et al. (2014) 
ศึกษาการลางเนื้อปลาสวายบดเปรียบเทียบระหวางการลางน้ํา 1 ครั้งและการลางน้ํา 2 ครั้ง พบวาตัวอยาง
เนื้อปลาบดลางน้ํา 2 ครั้ง มีคา Gel Strength ต่ํากวาเนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
และการศึกษาของ Murthy and Rajanna (2011) ไดทดลองเปรียบเทียบเนื้อปลานิลบดไมลางน้ํา และเนื้อ
ปลานิลบดลางน้ํา 3 ครั้ง พบวาเนื้อปลานิลบดไมลางน้ํามีคา Gel Strength สูงกวาเนื้อปลาบดลางน้ํา 3 ครั้ง  

 
ตารางท่ี 3  ลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง   

 Strainer ขนาดเล็ก 
 

การทดสอบ UWS W1S W2S 
Gel Strength (g*cm) 388.77±17.27 c

 256.48±17.27b
 196.99±12.29a

 

Hardness (g) 408.08±12.92 b
 337.93±12.92 a

 305.45±16.68a
 

Deformation (cm) 0.97±0.05c
 0.77±0.05b

 0.58±0.07a
 

a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWS คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W1S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W2S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 
- ผลทดสอบการพับ พบวา UWS, W1S และ W2S จัดอยูในระดับ AA, C และ D 

ตามลําดับ โดยสังเกตพบวา UWS เปนตัวอยางท่ีมีผลการพับอยูในระดับท่ีสูงท่ีสุด และมีคา Gel Strength 
สูงท่ีสุด อาจเนื่องจากเอนไซมท่ีเก่ียวของกับโปรตีนในกลามเนื้อปลาและบทบาทของโปรตีนซารโคพลาสมิก 
ตามท่ีกลาวขางตน 

- คาสี ไดแกคา L*, a* และ b* และคาดัชนีความขาว (Whiteness Index) (ตาราง
ท่ี 4) พบวา UWS มีคาดัชนีความขาวต่ําท่ีสุด สวน W2S มีคาดัชนีความขาวสูงท่ีสุด อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) แสดงใหเห็นวาจํานวนครั้งในลางเนื้อปลาบดท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหเนื้อปลาบดมีคาดัชนีความขาวเพ่ิมข้ึน 
อาจเนื่องจากเม็ดสีไมโอโกลบินในกลามเนื้อปลาซ่ึงเปนโปรตีนซารโคพลาสมิกท่ีสามารถละลายน้ําไดงาย ไดถูก
ชะลางออกไป (จิรวัฒน, 2541) สอดคลองกับการศึกษาของ Tanuja et al. (2014) ไดศึกษาเปรียบเทียบ  
รงควัตถุของเนื้อปลาสวายบด โดยพบวาเนื้อปลาบดลางน้ํา 2 ครั้ง มีคาเม็ดสีท่ีต่ํากวาเนื้อปลาบดลางน้ํา 1 ครั้ง 
และเนื้อปลาบดไมลางน้ําตามลําดับ สวนการศึกษาของนุชนารถ (2550) พบวาการลางเนื้อปลานวลจันทรน้ํา
จืดบดมีผลใหคาดัชนีความขาวเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยพบวาตัวอยางลางน้ํา 2 ครั้งมีคาดัชนีความขาวสูง
กวาตัวอยางลางน้ํา 1 ครั้ง และตัวอยางไมลางน้ํา ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4  คาสีของเจลปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก 

 

การวัดคา UWS W1S W2S 
Whiteness Index 67.21±1.88a

 74.90±2.21b
 77.21±2.20c

 

L* 70.13±2.42a
 77.05±2.46b

 79.49±2.76c
 

a* 0.38±0.80b
 -2.58±0.28a

 -2.39±0.32a
 

b* 13.39±0.85b 9.75±0.73a 9.46±0.80a 
a, b, c คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWS คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W1S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W2S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 
2.1.2 คุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Screw press และเครื่อง Strainer 

ขนาดใหญ 
 - คา Gel Strength พบวาตัวอยาง UWB มีคาสูงกวาตัวอยาง W1B (ตารางท่ี 5) 

อาจมีสาเหตุจากเอนไซมท่ีเก่ียวของกับโปรตีนในกลามเนื้อปลาและบทบาทของโปรตีนซารโคพลาสมิกตามท่ี 
กลาวมาแลวขางตน  

 
ตารางท่ี 5  ลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Screw press และเครื่อง Strainer  

ขนาดใหญ   
                

การทดสอบ UWB W1B 
Gel Strength (g*cm) 488.99±44.14b

 368.15±46.56a
 

Hardness (g) 492.71±23.32a
 581.42±47.05b

 

Deformation (cm) 0.99±0.06b
 0.63±0.03a

 

a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWB คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 
   W1B คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 

 
 - ผลการทดสอบการพับ พบวาตัวอยาง W1B อยูในชวงระดับ C ซ่ึงเปนระดับท่ีต่ํา

กวา UWB ท่ีมีผลการพับอยูในระดับ AA ท้ังนี้ ผลการทดสอบดังกลาวสอดคลองกับคา Gel Strength โดย
ตัวอยางท่ีมีคา Gel Strength สูง มีผลการทดสอบการพับในระดับท่ีสูงกวาตัวอยางท่ีมีคา Gel Strength ต่ํา  

 - คาดัชนีความขาว พบวา W1B มีคาดัชนีความขาวสูงกวา UWB อยางมีนัยสําคัญ 
(p≤0.05) (ตารางท่ี 6) ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดลองในขอ 2.1.1 ดังนั้น การลางน้ําสามารถเพ่ิม
คาดัชนีความขาวในตัวอยางเนื้อปลายี่สกเทศบดได  
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ตารางท่ี 6  คาสีของเจลปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Screw press และเครื่อง Strainer ขนาดใหญ  
 

การวัดคา UWB W1B 
Whiteness Index 68.97±0.18a

 75.27±0.32b
 

L* 71.88±0.17a
 77.53±0.35b

 

a* 0.64±0.04b
 -2.31±0.07a

 

b* 13.10±0.08b 10.07±0.12a 
a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWB คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 
   W1B คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 

 
2.2. ทางเคมี 

2.2.1 คุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง Strainer 
ขนาดเล็ก 

 คา pH ของตัวอยาง UWS มีคาต่ํากวา W1S และ W2S แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) (ตารางท่ี 7) อาจเนื่องจากน้ําชะลางโปรตีนท่ีละลายไดดีในน้ําออกไป ทําใหคา pH ของ W1S และ 
W2S มีคาสูงข้ึน โดย pH ของ W1S และ W2S พบวามีคา 6.76+0.09 และ 6.86+0.05 ตามลําดับ (ตารางท่ี 
7) ซ่ึงเปนคาท่ีใกลเคียงกับ pH ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในการทํางานของเอนไซมโปรติเนส โดยจิรวัฒน (2544) 
รายงานวาเอนไซมโปรติเนสเกิดกิจกรรมการยอยกลามเนื้อปลาสูงสุดท่ี pH 5.5, 7 และ 8.5 ซ่ึงทําใหเจลท่ีได
ไมแข็งแรง สอดคลองกับคา Gel Strength ของ W1S และ W2S ท่ี มีคาตํ่ากวา UWS อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้ pH จากผลการทดลองในงานวิจัยนี้สอดคลองกับการทดลองของอรวรรณ และ
คณะ (2549) ท่ีพบวาเนื้อปลาดุกอุยเทศบดลางน้ํามี pH สูงกวาเนื้อปลาดุกอุยเทศบดไมลางน้ํา 

 สวนปริมาณไขมัน พบวาถึงแม W1S และตัวอยาง W2S มีปริมาณไขมันแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ แตปริมาณไขมันใน UWS มีมากกวา W1S และ W2S อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตาราง
ท่ี 7) เนื่องจากผลของการลางน้ํา ไดชะลางไขมันออกไป โดยสังเกตไดจากในข้ันตอนการลางน้ําครั้งท่ี 1 พบวา
มีคราบไขมันลอยข้ึนบนผิวน้ําจํานวนมาก (ภาพท่ี 10A) สวนในการลางน้ําครั้งท่ี 2 (ภาพท่ี 10B) พบคราบ
ไขมันลอยข้ึนบนผิวน้ําเล็กนอย สอดคลองกับการรายงานของ Flick and Martin (2012) กลาววาการลางน้ํา
สงผลใหปริมาณไขมันของเนื้อปลาบดลดลง 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  ลักษณะคราบไขมันลอยข้ึนดานบนของผิวน้ํา ในข้ันตอนการลางน้ํา 
   (A) คราบไขมันลอยข้ึนดานบนของผิวน้ํา ในข้ันตอนการลางน้ําครั้งท่ี 1 

  (B) คราบไขมันลอยข้ึนดานบนของผิวน้ํา ในข้ันตอนการลางน้ําครั้งท่ี 2 
 

A B 
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ตัวอยางท่ีมีจํานวนครั้งในการลางน้ําเพ่ิมข้ึน มีปริมาณเถาลดลงแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)  (ตารางท่ี 7) ซ่ึงปริมาณเถาคือสารอนินทรีย ไดแก แรธาตุตาง ๆ ดังนั้นในข้ันตอนการลาง
น้ํา แรธาตุบางชนิด เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก อาจถูกชะลางออกไป การตรวจวัดปริมาณเถาท่ีมีใน
ตัวอยางจึงพบไดนอย สอดคลองกับการศึกษาของอรวรรณ และคณะ (2549) ซ่ึงพบวาเนื้อปลาดุกอุยเทศบด
ลางน้ํา มีปริมาณเถาต่ํากวาเนื้อปลาดุกอุยเทศบดไมลางน้ํา 

 นอกจากนี้ พบวา UWS, W1S และ W2S มีปริมาณความชื้น ปริมาณเกลือ และ
ปริมาณโปรตีน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 7) แมวาในตัวอยางท่ีมีการลางน้ํามีการเติม
เกลือรอยละ 0.3 ในน้ําลางสุดทาย แตเนื่องจากปริมาณท่ีเติมนอยมากจึงไมสงผลตอความแตกตางของปริมาณ
เกลือท่ีพบในเนื้อปลาบดแตละตัวอยาง นอกจากนี้ การลางอาจสามารถชะลางองคประกอบอ่ืนท่ีละลายน้ําได
ออกจากเนื้อปลาบด เชน หนัง เลือด เอนไซม รวมท้ังโปรตีนท่ีละลายน้ําได (Sarcoplasmic protein) แตทํา
ใหปริมาณโปรตีนท่ีไมละลายน้ํา (Myofibrillar protein) ในเนื้อปลาบดมีความเขมขนข้ึน (จิรวัฒน, 2541) 
เม่ือวิเคราะหปริมาณโปรตีนท้ังหมดจึงพบวาแตละตัวอยางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  

 
ตารางท่ี 7  ผลวิเคราะหทางเคมีของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง 
      Strainer ขนาดเล็ก 

 

องคประกอบทางเคมี 
ตัวอยาง 

UWS W1S W2S 

คาความเปนกรดดาง (pH) 6.49±0.09a 6.76±0.09b 6.86±0.05b 

ไขมัน (รอยละของน้ําหนักแหง) 15.22±3.97b 8.04±2.37a 9.26±3.43a 

เถา (รอยละของน้ําหนักแหง) 5.87±0.11c 3.04±0.15b 2.27±0.20a 

ความชื้น (รอยละ) 80.87±1.19a 81.24±0.98a 80.35±1.93a 

เกลือ (รอยละของน้ําหนักเปยก) 0.25±0.16a 0.31±0.23a 0.31±0.23a 

โปรตีน (รอยละของน้ําหนักแหง) 92.71±6.05a 94.59±0.82a 96.38±0.15a 
a, b, c คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWS คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W1S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W2S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 
2.2.2 คุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Screw press และเครื่อง Strainer 

ขนาดใหญ 
ผลการวิเคราะหคา pH พบวา W1B มีคาสูงกวา UWB อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

(ตารางท่ี 8) ซ่ึงมีทิศทางเดียวกันกับผลการทดลองในขอ 2.2.1 สวนปริมาณความชื้นของ W1B มีปริมาณ
นอยกวา UWB อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 8) เนื่องจากการผลิต W1B มีข้ันตอนการลางน้ําเนื้อปลา
บดและนําเนื้อปลาบดไปบีบน้ําดวยเครื่อง Screw press มีการตั้งคาความเร็วรอบของเครื่อง Screw press 
ต่ํา จึงใชเวลาในการบีบน้ําออกจากเนื้อปลาบดภายในเครื่องจักรเปนเวลานาน สงผลใหเนื้อปลาบด W1B มี
ความชื้นต่ํา สวน UWB ไมไดผานข้ันตอนการลางน้ําและการบีบน้ํา  
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ตารางท่ี 8  ผลวิเคราะหทางเคมีของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Screw press และเครื่อง 
      Strainer ขนาดใหญ 
  

ลักษณะท่ีทดสอบ UWB W1B 

คาความเปนกรดดาง (pH) 6.35±0.01a 6.55±0.02b 

ความชื้น (รอยละ) 79.60±0.31b 75.29±0.27a 
  a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWB คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 
   W1B คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 

 
 

2.3 ทางจุลชีววิทยา 
2.3.1 คุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง Strainer 

ขนาดเล็ก 
 พบวาตัวอยางท่ีมีจํานวนครั้งในการลางเพ่ิมข้ึน ปริมาณ Total Viable Count มี

แนวโนมลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) โดย Flick and Martin (2012) กลาววาการลางน้ําสามารถชวย
ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียลงได อาจเนื่องมาจากเกิดการชะลางเชื้อแบคทีเรียออกไปดวยในระหวางข้ันตอนการ
ลางน้ํา 

 
ตารางท่ี 9  ผลวิเคราะหทางจุลชีววิทยาของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีผลิตโดยใชเครื่อง Hydraulic press และ
      เครื่อง Strainer ขนาดเล็ก 

 

ชนิดจุลินทรีย UWS W1S W2S 
Total Viable Count (log CFU/g) 4.19+0.21a 3.55+0.89a 3.24+0.59a 

a คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังเหมอืนกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญั (p>0.05) 
หมายเหตุ  UWS คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W1S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W2S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 
2.3.2 คุณภาพของเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Screw press และเครื่อง Strainer 

ขนาดใหญ 
 พบวาปริมาณ Total Viable Count ของ W1B มีคา 3.17 log CFU/g ซ่ึงต่ํากวา 

UWB ท่ีมีคา 3.19 log CFU/g เล็กนอย สอดคลองกับผลการทดลองในขอ 2.3.1 
 

2.4 ทางประสาทสัมผัส  
2.4.1 คุณภาพของลูกชิ้นปลาท่ีผลิตจากเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Hydraulic press 

และเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก 
    พบวา UWS มีคะแนนความชอบดานสีต่ํากวา W1S และ W2S อยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) (ตารางท่ี 10) สวนคะแนนความชอบดานกลิ่นของ UWS, W1S และ W2S มีความแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความชอบดานเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ 
W1S และ W2S พบวาคะแนนการยอมรับมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญกับ UWS (p<0.05) โดย UWS มีคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงกวา W1S และ W2S  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2268/total-viable-count-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2268/total-viable-count-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2268/total-viable-count-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94


22 
 
ตารางท่ี 10  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นปลายี่สกเทศท่ีผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบดโดยใชเครื่อง
       Hydraulic press และเครื่อง Strainer ขนาดเล็ก 

 

ลักษณะท่ีทดสอบ 
ตัวอยาง 

UWS W1S W2S 
ส ี 4.51±1.73a 5.06±1.46b 4.95±1.48b 
กลิ่น 4.90±1.52a 4.52±1.72a 4.49±1.53a 
เนื้อสัมผัส 5.31±1.78b 4.50±1.91a 4.16±1.61a 
ความชอบโดยรวม 5.18±1.52b 4.55±1.81a 4.36±1.48a 

a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWS คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W1S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 
   W2S คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 2 ครั้ง ผลิตปริมาณนอยดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก 

 
2.4.2 คุณภาพของลูกชิ้นปลาท่ีผลิตจากเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีใชเครื่อง Screw press และ

เครื่อง Strainer ขนาดใหญ 
   พบวา UWB และ W1B มีคะแนนความชอบดานสี และกลิ่นแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางท่ี 11) แตคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของ UWB มี
คะแนนสูงกวา W1B อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
 
ตารางท่ี 11  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นปลายี่สกเทศท่ีผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบดโดยใช    
                 เครื่อง Screw press และเครื่อง Strainer ขนาดใหญ 

 

ลักษณะท่ีทดสอบ 
ตัวอยาง 

UWB W1B 
ส ี 5.23±1.49a 5.33±1.40a 
กลิ่น 5.09±1.42a 4.92±1.72a 
เนื้อสัมผัส 4.08±1.99b 2.92±2.01a 
ความชอบโดยรวม 4.29±1.65b 3.26±1.92a 

a, b คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรยกกําลังตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
หมายเหตุ  UWB คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดไมลางนํ้า ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 
   W1B คือ ตัวอยางเน้ือปลาบดลางนํ้า 1 ครั้ง ผลิตปริมาณมากดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. การผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบดดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก โดยใชเครื่อง Hydraulic press และเครื่อง Strainer 
ขนาดเล็ก ได % Yield ของ UWS, W1S และ W2S เทากับ 19.16+1.56, 12.37+1.44 และ 10.30+1.54 
ตามลําดับ สวนเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีไดจากเครื่องจักรขนาดใหญโดยใชเครื่อง Screw press และ 
Strainer ขนาดใหญ ได % Yield ของ UWB และ W1B เทากับ 27.58 และ 9.17 ตามลําดับ  

2. จํานวนครั้งการลางน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนของการผลิตเนื้อปลายี่สกเทศบดดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก และเครื่องจักร
ขนาดใหญ ทําใหคา Gel Strength ลดลง แตคาดัชนีความขาวเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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3. ตัวอยางเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีไดจากเครื่องจักรขนาดเล็ก UWS มีคา pH ต่ํากวา และปริมาณไขมันสูงกวา 

W1S และ W2S อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ปริมาณเถาของเนื้อปลายี่สกเทศบดลดลงตามจํานวนครั้งท่ี
ลางเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเรียงลําดับดังนี้ UWS>W1S>W2S ปริมาณโปรตีน ปริมาณ
ความชื้น และปริมาณเกลือของ UWS, W1S และ W2S แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) สําหรับ
ตัวอยางเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีไดจากเครื่องจักรขนาดใหญมีปริมาณความชื้นของ W1B ต่ํากวา แตมี pH สูง
กวา UWB 

4. ทดสอบใหคะแนนความชอบลูกชิ้นจากเนื้อปลายี่สกเทศบดท่ีไดจากเครื่องจักรขนาดเล็กดานกลิ่นของ 
UWS, W1S, W2S แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตใหคะแนนดานเนื้อสัมผัสและความชอบ
โดยรวมของ UWS สูงกวา W1S และ W2S อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และใหคะแนนความชอบดานสีของ 
UWS ต่ํากวา W1S และ W2S อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สวนคะแนนความชอบลูกชิ้นจากเนื้อปลายี่สก
เทศบดท่ีไดจากเครื่องจักรขนาดใหญ ผูทดสอบใหคะแนนความชอบดานสี และกลิ่นของ UWB และ W1B 
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตใหคะแนนดานเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ 
UWB สูงกวา W1B มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
คําขอบคุณ 

 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผู อํานวยการ และคณะกรรมการวิชาการกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการวิจัย รวมท้ังชวยตรวจสอบแกไข
ตนฉบับเอกสารวิชาการนี้ สุดทายขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารบรรจุผลิตภัณฑสัตว
น้ํา ท่ีชวยเหลือในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหทดสอบ จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
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ภาคผนวก 
 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑลูกชิ้นปลา 
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กรุณาทดสอบตัวอยางท่ีเสนอให แลวใหคะแนนตามความชอบตัวอยางในแตละดานท่ีใกลเคียงกับความรูสึก
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