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บทคัดย่ อ

งานวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพปลาทูน่ ึ งลดโซเดี ยมในบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างชนิ ดที่ เก็บ
รักษาอุณหภูมิแช่เย็น โดยแปรปั จจัยการผลิต ได้แก่ อัตราความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) (0%, 10, 15 และ
20%) ร่ วมกับโพแทสเซี ยมคลอไรด์ (KCl) (20, 15, 10, 5 และ 0%) เวลาต้มปลาทู (1, 3, 5, 7 และ 9 นาที) ทดสอบ
การเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั 3 แบบ ได้แก่ บรรจุในถาด (polystyrene) หุ ้มด้วย polyvinyl chloride (PS และ
PVC), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) และ Nylon Linear Low Density Polyethylene (NLLDPE) เก็บ
รักษาเป็ นเวลา 7 วัน ที่ อุณหภูมิแช่ เย็น 4±2ºC โดยออกแบบการทดลองด้วยวิธี response surface methodology
(RSM) ผลการทดลองพบว่าปลาทูน่ ึ งลดโซเดียมสู ตรที่ดีที่สุดคือความเข้มข้นของ NaCl และ KCl เท่ากับ 10% ใช้
เวลาต้มนาน 3 นาที มีปริ มาณโซเดียมและโพแทสเซี ยมเท่ากับ 5,817 และ 5,997 mg/kg คะแนนความชอบโดยรวม
สูงสุดเท่ากับ 8.40 คะแนน โดยมีคะแนนความชอบไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับชุดควบคุม (NaCl 30%) (p>0.05)
การบรรจุปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในถาด PS แล้วหุม้ ฟิ ล์ม PVC สามารถเก็บได้เพียง 3 วัน มีปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด
เกินมาตรฐาน แต่การบรรจุปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในถุง LLDPE และ NLLDPE ที่อุณหภูมิแช่เย็น 4±2ºC สามารถเก็บ
รักษาได้ 6 วัน โดยปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดพบว่าไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบ E. coli, Salmonella spp., S. aureus,
yeast และ mold
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Abstract

The aim of research was to study the factors affecting quality of reduced sodium steamed mackerel
during chilled storage. This study varied the concentration of sodium chloride (NaCl) (20, 15, 10, 5 and 0%)
combined with the concentration of potassium chloride (KCl) (20, 15, 10, 5 and 0%), cooking time (1, 3, 5, 7 and
9 min). The proper reduced sodium steamed mackerel were tested by using different types of packaging
(polystyrene and polyvinyl chloride; PVC and PS), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) and Nylon Linear
Low Density Polyethylene (NLLDPE). All samples were kept refrigerated at 4±2°C for 7 days. The experimental
design was used response surface methodology (RSM). Results showed that the proper reduced sodium steamed
mackerel used 10% NaCl combined with 10% KCl and steamed for 3 min had the sodium and potassium values of
5,817 และ 5,997 mg/kg and received highest overall sensory score (8.40). The values of the sensory score were no
significant difference from the control (30% NaCl) (8.25) (p>0.05). The shelf life of reduced sodium steamed
mackerel packed in PS and PVC was only 3 days having total microbial count higher than the standard. While, the
reduced sodium steamed mackerel packed in LLDPE and NLLDPE had the shelf life of 6 days at 4±2°C. The
microbiological result of total plate count was not exceeding the standard. No E. coli, Salmonella spp. yeast and
mold were detected.
Keywords: boiled mackerel, reduced sodium, potassium chloride
บทนํา

ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) เป็ นสัตว์น้ าํ ที่คนไทยนิ ยมบริ โภคถึงร้อยละ 85.1 (National Bureau of
Agricultural Commodity and Food Standards, 2016) ผลิตภัณฑ์จากปลาทูที่ได้รับความนิ ยมในการบริ โภคจะใช้
ขั้นตอนการต้ม แต่เป็ นที่ รู้จกั ว่าในชื่ อปลาทูน่ ึ งซึ่ งจะใช้ชื่อนี้ ตลอดงานวิจยั ปลาทูมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง โดย
นํ้าหนัก 100 กรัม ให้พลังงาน 140 แคลอรี่ ไขมัน 6.7 กรัม โปรตีน 20 กรัม มีกรดอะมิโนที่สาํ คัญ คือไลซี น และทรี
โอนีน ช่วยในเรื่ องการพัฒนาการเจริ ญเติบสําหรับเด็ก ให้แร่ ธาตุที่สาํ คัญต่อร่ างกาย เช่น แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส และ
เหล็ก (Nutrition Division, Department of Health, 1990; Nutrition Division, Department of Health, 2001) ใน
กระบวนการผลิตปลาทูน่ ึ งจะนิ ยมใช้เกลือแกงหรื อเกลือโซเดียมคลอไรด์ซ่ ึ งประกอบด้วยโซเดียมอะตอม ร้อยละ
39.33 และคลอไรด์อะตอมร้อยละ 60.67 (He & MacGregor, 2008) เกลือโซเดียมคลอไรด์ช่วยลดค่าวอเตอร์ แอคทิ
วิต้ ี (water activity; aw) ช่วยยับยั้งการเจริ ญของเชื้อจุลินทรี ยท์ าํ ให้เพิ่มอายุการเก็บรักษา (shelf life) และเพิ่มรสชาติ
- 126 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 125-139 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.06.004

ของผลิตภัณฑ์ได้ (Ruusunen & Puolanne, 2550) โดยปริ มาณเกลือสู งสุ ดที่ องค์การอนามัยโลกแนะนําให้
รับประทานคือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน จะมีปริ มาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม และเพื่อลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคหลอด
เลือดหัวใจและความดันโลหิ ตสูง สําหรับเกลือโพแทสเซียม แนะนําให้บริ โภคไม่เกินวันละ 3,510 มิลลิกรัม (World
Health Organization, 2012a; World Health Organization, 2012b) โดยรายงานผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่ างกายครั้งที่ 4 พบว่าการประเมินการบริ โภคโซเดียมโดยการซักประวัติการบริ โภคอาหารย้อนหลัง
24 ชัว่ โมง จํานวน 2,969 คน มีการบริ โภคโซเดี ยมสู งกว่าปริ มาณที่ แนะนํา กล่าวคือค่ามัธยฐานของการบริ โภค
โซเดียมอยูท่ ี่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวัน (Aekplakorn et al., 2012) และผลการสํารวจการบริ โภคอาหาร 10 ลําดับแรก ที่
นิ ยมบริ โภคที่มีปริ มาณโซเดียมสู ง ได้แก่ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปพร้อมเครื่ องปรุ ง ปลากระป๋ อง ปลาทูน่ ึ ง นํ้าพริ กต่างๆ
ปลาต้ม ข้าวโพดต้ม ลูกชึ้น แคปหมู มันฝรั่งทอดและไข่เค็ม (Kriangsinyot, 2012) ผลเสี ยจากการรับประทาน
โซเดียมมากเกินไปมีผลทําให้ระดับความดันโลหิ ตในร่ างกายสูงขึ้นและเสี่ ยงต่อโรคหัวใจวายได้ (Cook et al., 2007)
วิธีลดปริ มาณโซเดี ยมในผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปลงร้อยละ 30-50 คือ การใช้เกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ (potassium
chloride, KCl) เพราะมีคุณสมบัติเป็ นตัวปรับสมดุลของโซเดียมในร่ างกาย (Kriangsinyot, 2012; Ruusunen &
Puolanne, 2005) และลักษณะทางด้านเคมีของเกลือทั้งสองชนิ ดนี้ มีลกั ษณะที่ ใกล้เคียงกัน ไม่มีสี และไม่ทาํ ให้
ผลิตภัณฑ์ขุ่น แต่ขอ้ จํากัดการใช้ KCl คือ หากใช้ปริ มาณมากจะทําให้เกิ ดรสขมหลังจากการบริ โภคได้ และไม่
เหมาะต่อผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่1 โดยอาจพบปั ญหาที่ตบั และหัวใจจากระดับโพแทสเซียมสูง (Cook et al., 2007)
รู ปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ ึงเพื่อจําหน่ายมีหลายแบบ เช่น การบรรจุปลาทูน่ ึงในเข่งที่มีใบตองรอง
อยู่ ซึ่งที่ไม่เหมาะสมสามารถปนเปื้ อนจากสภาพแวดล้อมได้และปลาทูน่ ึ งเมื่อตากลมเป็ นเวลานานจะทําให้ผิวหน้า
แห้ง การบรรจุในถาดโฟมแล้วหุ ้มด้วยพลาสติก polyvinyl chloride (PVC) ทําให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในได้
ชัดเจน สะดวกในการขนส่ง ลดการปนเปื้ อน แต่การซ้อนทับกันทําให้น้ าํ ออกจากตัวปลาได้ หรื อการนําปลาทูน่ ึ งแช่
แข็งแล้วบรรจุในถุงพลาสติก ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อปลาทูน่ ึ งของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคเลือกปลาทูน่ ึ งที่
จัดใส่บรรจุภณั ฑ์ที่มีพลาสติกหุม้ เรี ยบร้อย เพราะมัน่ ใจในคุณภาพและความสะอาดถึงร้อยละ 57.29 และปั ญหาที่พบ
มากที่สุดในการเลือกซื้ อปลาทูน่ ึ ง คือ ความไม่มน่ั ใจในคุณภาพของสิ นค้าสู งถึงร้อยละ 41.5 (Benjarajaroenwong,
2007) การเก็บรั กษาผลิ ตภัณฑ์เ นื้ อสัตว์ใ นบรรจุ ภ ัณฑ์ที่ มีสภาพบรรยากาศดัดแปลง (modified atmosphere
packaging: MAP) มีรายงานผลว่าสามารถช่วยยืดอายุคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่ 50-400% เปรี ยบเทียบกับการ
บรรจุในสภาพบรรยากาศปกติ (Rao & Sachindra, 2002) โดยพบว่าปั ญหาเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่พบมากในกลุ่มของปลาสด
ได้แก่ Pseudomonas, Moraxella, Acetobacter, Shewanella putrefaciens, Vibrio parahemolyticus, Flavobacterium
และ Aeromonas spp. สําหรับปลาสดที่อาศัยในแถบเขตร้อนชื้น พบเชื้อจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มของ Staphylococcus spp.,
Micrococcus, Bacillus, Clostridium, Brochotrix thermospacta และ Streptococcus (Masniyom, 2011) โดยเฉพาะ
Clostridium botulinum type E ทําให้เกิดการเน่าเสี ยโดยไม่ปรากฏกลิ่นเหม็นหรื อเมือกซึ่ งเป็ นลักษณะของการเน่า
เสี ยของปลาสดทัว่ ไป แนวทางในการบรรจุปลาในบรรจุภณั ฑ์ที่มีสภาพบรรยากาศดัดแปลงจึงสามารถยืดเวลาใน
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การเก็บรักษาได้นาน 10-14 ºC วันที่อุณหภูมิแช่เย็น และเก็บได้นานถึง 18-20 วันที่อุณหภูมิ 2-0.9ºC (Robertson,
2012)
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปลาทูน่ ึ งโดยลดปริ มาณเกลือโซเดียมคลอ
ไรด์จาก 30% (ชุดควบคุม) และทดแทนด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ แปรเวลาที่ใช้ในการต้ม คุณภาพของปลาทูน่ ึ งลด
โซเดียมที่ให้คะแนนความชอบสู งที่สุดนํามาศึกษาการเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั 3 แบบ ได้แก่ การบรรจุในถาด
polystyrene แล้วหุ ้มด้วยฟิ ล์ม polyvinyl chloride (PS และPVC) การบรรจุในถุง Linear Low Density Polyethylene
(LLDPE) และการบรรจุในถุง Nylon Linear Low Density Polyethylene (NLLDPE) เป็ นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิแช่
เย็น 4±2ºC วิเคราะห์คุณภาพคุณภาพของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณั ฑ์โดยประเมินผลความชอบของผูท้ ดสอบ
ด้วยวิธี 9 point hedonic scale ตรวจสอบทางเคมี กายภาพ และจุลินทรี ย ์
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. วัตถุดบิ
วัตถุดิบปลาทูแช่แข็งสายพันธุ์ Short-bodied mackerel ซื้ อจากตลาดนนทบุรี ประเทศไทย เลือกขนาด
นํ้าหนักตัว 45±5 กรัม เก็บรักษากล่องโฟมที่มีในนํ้าแข็ง ขนส่ งมาที่ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
และสิ่ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ กรุ งเทพฯ โซเดียม
คลอไรด์ยหี่ อ้ เกลือปรุ งทิพย์
2. ขั้นตอนการเตรียมปลาทูนึ่ง
กระบวนการผลิตปลาทูน่ ึงชุดควบคุมผลิตตามวิธีการของ Teerapornkittkul et al. (2017) โดยนําปลาทูแช่
เยือกแข็งละลายนํ้าเย็น (1-2°C) เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนําเครื่ องในออก และล้างทําความสะอาดปลาทู โดย
ชุดควบคุมแช่ปลาทูในนํ้าเกลือ NaCl เข้มข้น 30% เป็ นเวลา 3 นาที ต้มปลาทูในนํ้าเกลือ (30% NaCl) อัตราส่ วน
นํ้าเกลือต่อปลาเท่ากับ 1:1 โดยนํ้าหนัก ที่อุณหภูมิ 100°C เป็ นเวลา 5 นาที นํามาตั้งให้สะเด็ดนํ้าและผึ่งให้เย็นลง
เป็ นเวลานาน 3 นาที แล้วราดด้วยนํ้าต้มสุกลงบนตัวปลาเพื่อกําจัดคราบเกลือและสิ่ งสกปรกออก
3. ศึกษาการแปรปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ร่วมกับโพแทสเซียมคลอไรด์ ในการผลิตปลาทูนึ่งลดโซเดียม
กระบวนผลิตปลาทูน่ ึงลดโซเดียมใช้วธิ ีเดียวกับปลาทูน่ ึงในข้อ 2 การแปรอัตราส่วนความเข้มข้นของเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ร่วมกับเกลือโพแทสเซี ยมคลอไรด์ใช้วิธี Response Surface Methodology (RSM) (Myers et al.,
2016) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปลาทูน่ ึ งลดโซเดียม โดยวางแผนการทดลองแบบ CCD มี 3 ปั จจัย 5
ระดับ ได้แก่ ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (ร้อยละ20, 15, 10, 5 และ 0) ความเข้มข้นของโพแทสเซียมคลอไรด์
(ร้อยละ 20, 15, 10, 5 และ 0) เวลาในการต้ม (1, 3, 5, 7 และ 9 นาที) ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1. สัญลักษณ์และระดับความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ และเวลาในการต้ม
Actual Values
Coded Values
Minimum Maximum Minimum Maximum

Factor

Independent
variables

Units

X1

ความเข้มข้นของ
โซเดียมคลอไรด์

ร้อยละ

0

20

-2

2

X2

ความเข้มข้นของ
โพแทสเซียมคลอไรด์

ร้อยละ

0

20

-2

2

X3

เวลาในการต้ม

นาที

1

9

-2

2

4. ศึกษาเปรียบเทียบการบรรจุปลาทูนึ่งลดโซเดียมในบรรจุภณ
ั ฑ์ ต่างกัน
ปลาทูน่ ึงลดโซเดียมที่มีคะแนนความชอบโดยรวมสู งสุ ดนํามาบรรจุ 3 แบบคือ การบรรจุปลาทูน่ ึ งในถาด
โฟม polystyrene แล้วหุม้ ด้วย ฟิ ล์ม polyvinyl chloride (PS และ PVC) การบรรจุปลาทูน่ ึงในถุง Linear Low Density
Polyethylene (LLDPE) และการบรรจุปลาทูน่ ึ งในถุง Nylon Linear Low Density Polyethylene (NLLDPE) ปลาทู
นึ่งชุดควบคุม (เกลือ 30%) จะบรรจุถาดโฟมที่มีฟิล์มหุ ้มยึด (PS และPVC) เก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น 4 ±2°C เป็ น
เวลานาน 7 วัน
5. วิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ ึงตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมีกายภาพ ได้แก่ ความเป็ นกรด-เบสโดย pH meter ความ
แน่ นเนื้ อวัดด้วยเครื่ อง Texture analyzer ใช้หัวทดสอบแบบกดรู ปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 50
มิลลิเมตร กดลงใช้แรง 75 % ที่ความเร็ ว 60 มิลลิเมตรต่อนาที โดยตัดปลาทูบริ เวณลําตัว เป็ นชิ้นเล็กขนาด 2×2×1.5
เซนติเมตรดัดแปลงจาก Sun (2009) ปริ มาณ Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) ดัดแปลงตามวิธี
Buege & Aust (1978) ปริ มาณ Na+ และ K+ โดยใช้เครื่ อง ICP Atmomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) (ตรวจ
ชุดควบคุมและตัวอย่างที่ ให้คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสสู งสุ ด) (Ploegaerts et al., 2016) และตรวจสอบ
คุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
yeast และ mold ด้วยวิธี BAM (2001) การทดสอบทางประสาทสัมผัสใช้วิธีการทดสอบความชอบ (9 point hedonic
scale) ตามวิธี Mailgaad et al. (1999) มีระดับคะแนน 1- 9 โดยแบ่งระดับความชอบได้ดงั นี้ 1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด
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และ 9 คือ ชอบมากที่ สุดโดยใช้ผูท้ ดสอบชิม 30 คน ตรวจสอบ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม
เฉพาะการทดสอบการบรรจุ (ข้อ 4) จะไม่ทดสอบชิมรสชาติ
คุณสมบัติของบรรจุภณั ฑ์ถงุ ฟิ ล์ม LLDPE และ NLLDPE ตรวจวัดความหนา (thickness) ด้วยเครื่ องวัด
ความหนา (digimatic thickness gauge) วัดอัตราการแพร่ ผา่ นของไอนํ้า (WVTR) ด้วยเครื่ อง vapor permeation
analyzer วัดอัตราการแพร่ ผา่ นก๊าซออกซิเจนด้วยเครื่ อง oxygen permeation analyzer วัดอัตราการแพร่ ผา่ นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเครื่ อง carbon dioxide permeation analyzer (Fuongfuchat et al., 2006)
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างทรี ตเมนต์ดว้ ยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ความเชื่อมัน่
95% โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Statistical Package for the Social Science (SPSS Version 17.0, USA)
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลของปัจจัยการผลิต (ปริมาณ NaCl, KCl และระยะเวลาต้ ม) ต่ อคุณภาพปลาทูนึ่งลดโซเดียม
การวางแผนการทดลองโดยใช้ RSM แปรปั จจัยปริ มาณ NaCl, KCl และระยะเวลาต้มของปลาทูน่ ึ งลด
โซเดียมจํานวน 16 สภาวะ (รวมชุดควบคุม) พบว่า การใช้ระยะเวลาในการต้มนานขึ้นจะมีผลต่อเนื้ อสัมผัสของปลา
ทูทาํ ให้มีเนื้ อปลาแข็งขึ้น ปลามีลกั ษณะสุ ก โดยความร้อนจะทําให้โปรตีนในเนื้ อปลาเสี ยสภาพ เมื่อให้ความร้อน
เป็ นเวลานาน ก็จะทําให้น้ าํ ระเหยออกมาจากเนื้ อปลามากขึ้น ทดสอบโดยการวัดความแน่นเนื้ อพบว่าค่าความแน่น
เนื้ อของปลาทูน่ ึ งในการทดลองนี้ มีค่าระหว่าง 3,505 – 5,885 g สภาวะที่ใช้เกลือ NaCl 5% และเกลือ KCl 5% ต้ม
นานเป็ นเวลา 1 , 7 และ 9 นาที มีค่าความแน่นเนื้ อเท่ากับ 3,505±332, 5,387±310 และ 5,885±634 g ตามลําดับ โดย
ความเข้มข้นของเกลือ NaCl และ KCl มีผลต่อความแน่นเนื้ อของปลาทูน่ ึ ง ผลการทดลองของ Desmond (2006)
พบว่าเกลือมีผลต่อความสามารถในการอุม้ นํ้า โดยการเพิ่มความเข้มเข้นของเกลือ NaCl ในเนื้ อปลาบดให้ค่า WHC
สูงกว่าการเพิม่ KCl เล็กน้อย เพราะ NaCl สามารถอุม้ นํ้าในกล้ามเนื้อของปลามากกว่าเกลือ KCl
ค่าความเป็ นกรด-เบสของปลาทูน่ ึ ง อยูร่ ะหว่าง 6.34-6.78 ปลาทูน่ ึ งจัดเป็ น low acid food มีโอกาสที่
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ ปนเปื้ อนมาสามารถเติบโตได้ง่ายก่อให้เกิ ดการเน่ าเสี ยของผลิตภัณฑ์และไม่ปลอดภัยสําหรับการ
บริ โภค (ตารางที่ 2)
ผลการตรวจสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าคะแนนความชอบโดยรวมทางด้านเนื้ อสัมผัส รสชาติความเค็ม
และความขมที่ เกิ ดจากเกลือ NaCl เกลือ KCl และเวลาที่ ใช้ในการต้มของปลาทูน่ ึ งมีค่าระหว่าง 5.80±0.95 (ใช้
ปริ มาณ NaCl 5% , KCl 5% ระยะเวลาต้ม 1 นาที) ถึง 8.40±0.50 (ใช้ปริ มาณ NaCl 10% , KCl 10% ระยะเวลาต้ม 3
นาที) อยูใ่ นช่วงรู ้สึกเฉย ๆ ถึงชอบมาก สภาวะการผลิตปลาทูน่ ึงลดโซเดียมที่มีคะแนนความชอบสูงสุดคือสภาวะที่
มีสดั ส่วนของเกลือ NaCl เข้มข้น 10% (w/w) เกลือ KCl เข้มข้น 10% (w/w) และเวลาในการต้ม 3 นาที ได้รับคะแนน
เท่ากับ 8.40±0.50 เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (คะแนนเท่ากับ 8.25±0.72) พบว่ามีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
(p > 0.05) (ตารางที่ 3 และรู ปที่ 1)
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ตารางที่ 2. ผลทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัสของปลาทูน่ ึงในสภาวะต่าง ๆ
X1
Treatment %Nacl
(w/w)
1
30
2
0
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
10
9
10
10
10
11
10
12
15
13
15
14
15
15
15
16
20

X2
X3
ความแน่ น
%KCl cooking
เนือ้ (g)
(w/w) time (min)
0
5
5,498±981a
10
5
5,108±563ab
5
1
3,505±332d
5
7
5,387±310a
5
9
5,885±634a
15
3
4,457±218c
15
7
5,679±279a
0
5
5,281±57.7b
10
3
4,746±231c
10
5
5,873±717a
20
5
5,130±544ab
5
3
4,411±162c
5
7
5,329±221a
15
3
4,550±259c
15
7
5,516±83a
10
5
5,464±148a

pH
6.34±0.06c
6.50±0.02b
6.49±0.03b
6.47±0.04b
6.51±0.05b
6.49±0.02b
6.66±0.07b
6.69±0.01b
6.68±0.06ab
6.47±0.09b
6.70±0.02b
6.30±0.03c
6.53±0.05b
6.45±0.05b
6.78±0.05a
6.61±0.09b

คะแนน
ความชอบ
โดยรวม
8.25±0.72a
6.55±1.00a
5.80±0.95b
7.60±0.68a
6.30±0.47b
6.85±0.75ab
6.80±0.89ab
8.25±0.64a
8.40±0.50a
7.55±0.51a
7.30±0.66a
8.15±0.49a
7.25±0.64a
7.50±0.51a
7.60±0.50a
7.75±0.44a

หมายเหตุ : ผลการทดลองแสดงค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กในคอลัมน์เดียวกันต่างกันแสดงว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)

ผลจากวิเคราะห์ปริ มาณเกลือ NaCl และ KCl พบว่าในผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมมีปริ มาณเกลือ NaCl และ KCl
เท่ากับ 18,130 และ124 mg/kg แสดงให้เห็นว่าผูท้ ดสอบมีความเคยชินกับการบริ โภคอาหารที่มีรสชาติเค็ม การลด
ปริ มาณ NaCl ลดลงเหลือ 10% แล้วทดแทนด้วยเกลือ KCl 10% พบว่าในตัวอย่างมีปริ มาณเกลือ Na+ และ K+ อยู่
ในช่ วง 5,817 และ 5,997 mg/kg ซึ่ งสภาวะดังกล่าวได้รับคะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยรวมสู งที่ สุด
ปริ มาณค่าเกลือ Na+ และ K+ สูงมากกว่าปริ มาณการบริ โภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทยที่สาํ รวจในปี 2550 มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,351.70 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน (Kriangsinyot, 2012) ดังนั้นจึงใช้สภาวะที่มีเกลือ NaCl 10% เกลือ
KCl 10% ต้มเป็ นเวลานาน 3 นาทีเพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาในบรรจุภณั ฑ์ชนิดต่าง ๆ ต่อไป
ตารางที่ 3. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปลาทูน่ ึงลดโซเดียม
Dependent variable
Y (overall sensory score)

Parameters
NaCl (%(w/w))
KCl (%(w/w))
cooking time (min)

Optimum values
10
10
3

2. ผลของการบรรจุต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของปลาทูนึ่งลดโซเดียมระหว่ างการเก็บรักษา
ผลการตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มพบว่าฟิ ล์ม PVC, LLDPE และ NLLDPE มีความหนา ค่า
WVTR และ OTR แตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
เมื่อนําปลาทูน่ ึ งสภาวะที่มีเกลือ NaCl 10% เกลือ KCl 10% ต้มเป็ นเวลานาน 3 นาทีบรรจุแตกต่างกัน 3
แบบ ผลการตรวจสอบคุณภาพของปลาทูน่ ึ งลดโซเดียมในบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั 3 ชนิ ด คือปลาทูน่ ึ งลดโซเดียมบรรจุใน
ถาดโฟม PS แล้วหุ ้มด้วย PVC บรรจุในถุง LLDPE และบรรจุในถุง NLLDPE พบว่าระหว่างเก็บรักษาค่า pH เฉลี่ย
ของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมเริ่ มต้นเท่ากับ 6.30 ใกล้เคียงกับปลาทูที่ผ่านกระบวนการความดันสู งมีค่า pH สู งที่สุด 6.34
(Aubourg et al., 2013) โดยปลาทูน่ ึงลดโซเดียมบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ที่แตกต่างกันและระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้นจะ
มีค่า pH เพิ่มขึ้น โดยปลาทูน่ ึ งใน PVCและPS มีค่า pH เพิ่มสู งที่สุด (8.26) ใน LLDPE และ NLLDPE มีค่า pH
แตกต่างกันเล็กน้อยโดยมี (รู ปที่ 2a) แสดงให้เห็นว่าปลาทูน่ ึ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสี ยได้หากมีสภาวะที่ไม่เหมาะสม
ผลของค่า pH ที่สูงขึ้นอาจเป็ นผลเนื่ องมาจากการย่อยสลายของเนื้ อปลาในกลุ่มของ biogenic amines (agmatine,
cadaverine, dopamine, histamine, noradrenaline, putrescine, serotonin, spermidine, spermine, tryptamine และ
tyramine) โดยปริ มาณสาร biogenic amines เพิ่มขึ้นเกิดจากการสลายตัวของกรดอะมิโนในระหว่างการเก็บรักษา
(Masniyom, 2011) ผลการทดลองสอดคล้องกับค่าความแน่ นเนื้ อพบว่าอายุการเก็บรักษานานขึ้นปลาทูน่ ึ งลด
โซเดียมทั้งสามชุดค่าความแน่นเนื้ อมีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยการเปลี่ยนแปลง
ความแน่ นเนื้ อของปลาทูน่ ึ งอาจจะสัมพันธ์กบั กิ จกรรมของเอนไซม์เช่น Cathepsins, Ca2+-ATPase หรื อ Mg2+ EGTA-ATPase ที่ มี ผ ลต่ อ ความแข็ง แรงของโปรตี น โครงสร้ า งของเนื้ อปลาเช่ น myosin, troponin-trotomyosin
complex (Masniyom, 2011; Benjakul et al., 1997)
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(a)

(b)

(c)

รู ปที่ 1. กราฟพื้นผิวการตอบสนองสามมิติ พารามิเตอร์ของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมต่อคะแนนประสาทสัมผัสโดยรวม:
(a) NaCl concentration (X1) and KCl concentration (X2);
(b) NaCl concentration (X1) and cooking time (X3);
(c) KCl concentration (X2) and cooking time (X3)
- 133 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 125-139 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.06.004

ตารางที่ 4. คุณสมบัติของฟิ ลม์ ที่ใช้ในการทดลอง
สมบัติ

หน่ วย

PVC

LLDPE

NLLDPE

ความหนา

µm

0.030

0.075

0.099

g/cm2.d.(×10-3)

6.318

0.970

0.124

Cc/m2.d

nd

3.907

7.125

Water Vapor Transmission Rate
(WVTR)
Oxygen Transmission Rate
(OTR)

ปริ มาณกรดไทโอบาร์ บิทูริกแอซิ ด (Thiobarbituric acid, TBARS) เป็ นค่าที่แสดงความหื นที่ เกิดขึ้นใน
ผลิตภัณฑ์ปริ มาณ TBARS ของปลาทูน่ ึ งลดโซเดี ยม พบว่าวันแรกของการเก็บรักษาพบว่ามีค่า TBARS เท่ากับ
0.057–0.060 มิ ลลิ กรั มมาโลนัลดี ไฮด์ต่อกิ โลกรัมซึ่ งใกล้เคี ยงกับปลาทู สด (0.045 มิ ลลิ กรั มมาโลนัลดี ไฮด์ต่อ
กิโลกรัม) เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นปริ มาณ TBARS ของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในทุกชุดของการทดลองมีคา่
เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) วันสุ ดท้าย (วันที่ 7) ของการเก็บรักษาปริ มาณ TBARS ของปลาทูน่ ึ งลด
โซเดียมบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ PSและPVC, LLDPE และ NLLDPE เท่ากับ 0.45, 0.26 และ 0.35 มิลลิกรัมมาโลนัลดี
ไฮด์ต่อกิโลกรัม (ภาพที่ 2b) โดยค่า TBARS ของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ PSและPVC มีค่ามากกว่า
ในบรรจุภณั ฑ์ LLDPE และ NLLDPE เนื่องจากในการบรรจุปลาทูน่ ึ งในถาด PS และ PVC ไม่สามารถบรรจุได้เต็ม
พื้นที่เนื่องจากลักษณะรู ปร่ างของตัวปลาและไม่สามารถกําจัดออกซิ เจนออกได้จึงเกิดมีช่องว่างภายในหลังจากปิ ด
ด้วยฟิ ล์ม PVC ผลของปริ มาณ TBARS จากการทดลองสอดคล้องกับผลการทดลองของ Tone & Maria (2016)
พบว่าปริ มาณ TBARS ของปลาทูน่าจะเพิ่มขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์แตกต่างกันมีค่าแตกต่างกันนื่
องจากปลาทูน่าเป็ นปลาที่มีไขมันสู ง 3.53% รู ปแบบการบรรจุมีผลต่อค่า TBARS โดยผลการทดลองปลา Chub
mackerel บรรจุแบบ MAP มีปริ มาณ TBARS มากกว่าปลา Chub mackerel บรรจุแบบสู ญญากาศ โดยการบรรจุที่มี
ออกซิเจนในบรรจุภณั ฑ์นอ้ ยก็สามารถชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันได้ (Erkan et al., 2011)
ผลการทดลองวัด ปริ ม าณก๊ า ซ O2 และ CO2 พบว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงก๊ า ซในระหว่า งการเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิ 4±2°C ปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณั ฑ์ PS และ PVC มีค่าก๊าซ O2 เพิม่ ขึ้นมากที่สุด ปลาทูน่ ึ งลดโซเดียม
ในบรรจุภณั ฑ์ LLDPE และ NLLDPE มีค่าก๊าซ O2 ลดลงเท่ากับ 11.56% และ 11.47% เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์ LLDPE
2
และ NLLDPE มีค่าการซึ มผ่านออกซิ เจน (OTR) เท่ากับ 3.907 และ 7.125 CC/m .d ก๊าซออกซิ เจนจึงสามารถแพร่
ผ่านเข้าและออกภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ปลาทูน่ ึ งที่เก็บรักษาไว้ได้ สําหรับปริ มาณก๊าซ CO2ของปลาทูน่ ึ งลดโซเดียมใน
บรรจุภณั ฑ์ PS&PVC, บรรจุภณั ฑ์ LLDPE และบรรจุภณั ฑ์ NLLDPE มีปริ มาณที่ต่าํ มากเฉลี่ย 0.36% เมื่อติดตามการ
- 134 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 125-139 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.06.004

เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ที่ บรรจุภณ
ั ฑ์แตกต่างพบว่ามี ค่าแนวโน้มเพิ่มขึ้ นและแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทุกชุดของการศึกษา (p<0.05) โดยวันสุ ดท้ายของการเก็บรักษา (วันที่ 7) ปลาทูน่ ึ งในบรรจุภณ
ั ฑ์ PSและ
PVC, LLDPE, NLLDPE มีค่าก๊าซ CO2 เท่ากับ 3.56, 2.13 และ 2.47% เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าค่า CO2 ในบรรจุ
ั ฑ์ปลาทูน่ ึ งอาจ
ภัณฑ์ LLDPE และ NLLDPE มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ การเพิ่มขึ้นของก๊าซ CO2 ในบรรจุภณ
เนื่องจากการเจริ ญของจุลินทรี ยแ์ ละสร้างก๊าซ CO2 (Gram & Huss, 1996)
คุณภาพทางจุลชีววิทยาตรวจสอบจํานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(Department of Medical Health, 2017) กําหนดให้อาหารทะเลปรุ งสุกต้องมีจาํ นวนจุลินทรี ยทั้งหมดไม่เกิน 6.0 log
cfu/g ผลการตรวจสอบจุลินทรี ยใ์ นปลาทูน่ ึ งลดโซเดียมเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ปลาทูน่ ึ งลดโซเดียมในทุก
ชุดการทดลองมีจาํ นวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดเพิ่มขึ้น (p ≤ 0.05) การเก็บรักษาปลาทูน่ ึงลดโซเดียมเป็ นเวลา 7 วัน พบว่า
วันแรกของการเก็บรักษามีจาํ นวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด 2.85-3.14 log CFU/g ปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณ
ั ฑ์ PSและ
PVC มีจาํ นวนจุลินทรี ยเ์ กินมาตรฐานในวันที่ 4 คือ 6.48 log CFU/g ส่ วนปลาทูน่ ึ งในบรรจุภณ
ั ฑ์ LLDPE เท่ากับ
3.47 log cfu/g และปลาทูน่ ึงในบรรจุภณั ฑ์ NLLDPE มีค่าเท่ากับ 3.32 log cfu/g แสดงว่าปลาทูน่ ึ งในบรรจุภณ
ั ฑ์ PS
และPVC มีอายุการเก็บรักษาน้อยกว่า 4 วันแต่เมื่อบรรจุใน LLDPE และ NLLDPE มีอายุการเก็บรักษานานจนถึง 6
วัน (เนื่องจากมีกลิ่นผิดปกติในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา) ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดไม่เกินมาตรฐาน (6 log CFU)
ไม่พบทั้ง E. coli, Salmonella spp, S. aureus, yeast และ mold โดย Gram & Huss (1996) รายงานว่าผลิตภัณฑ์ปลา
เค็มอาจเกิดจากเจริ ญของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ทนเค็มได้ หรื อกลุ่มของแบคทีเรี ยที่ไม่ใช้อากาศและยีสต์ ซึ่งในกรณี น้ ี ปลาทู
นึ่งลดโซเดียมสามารถเน่าเสี ยได้จากเชื้อดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก
ผลการทดสอบความชอบโดยรวม (ไม่ได้ทดสอบชิม) พบว่าปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณั ฑ์LLDPE
และ NLLDPE ระหว่างวันแรก และเมื่อเก็บรักษาไว้ 6 วัน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p> 0.05) โดยปลาทู
นึ่งลดโซเดียมบรรจุใน NLLDPE มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด แต่เริ่ มมีกลิ่นผิดปกติในวันที่ 7 ของการเก็บ
รักษา และปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณั ฑ์ PS และ PVC และ ชุดควบคุม มีค่าลดลงแตกต่างจากการบรรจุใน
LLDPE และ NLLDPE ดังนั้นอายุการเก็บรักษาของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณั ฑ์ LLDPE และ NLLDPE เก็บ
ที่ 4°C มีอายุการเก็บรักษา 6 วัน (รู ปที่ 2c)
สรุปผลการทดลอง
ผลของการศึกษานี้คือสภาวะการผลิตปลาทูน่ ึงลดโซเดียมสูตรที่ดีที่สุด คือความเข้มข้นของ NaCl และ
KCl เท่ากับ 10 % เวลาที่ใช้ตม้ 3 นาที เก็บรักษาในบรรจุภณั ฑ์ LLDPE และ NLLDPE สามารถเก็บได้นานเป็ นเวลา
6 วัน ที่อุณหภูมิแช่เย็น 4±2ºC
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(a)

(b)
a

(c)

b

b

a

รู ปที่ 2. ผลทดสอบคุณภาพของปลาทูน่ ึงลดโซเดียมในบรรจุภณั ฑ์แบบต่าง ๆ
(a) pH (b) TBARS (mg MDA eq/kg) (c) Sensory score
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจยั เลขที่ 5944102 ประจําปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
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