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 บทที่ 1 
บทนํา 

ความสําคัญของผลิตภัณฑสัตวน้าํ 
 ปลานอกจากจะเปนอาหารที่มีคณุคาทางโปรตีนสงูและไขมันต่ําแลวยังมีราคาถูกกวา
เนื้อสตัวชนดิอื่นๆ จึงจัดไดวาปลาเปนอาหารที่มีประโยชนมากที่สุดเมือ่เทียบกับเนื้อสัตวอื่นๆโดยมี
ประโยชนทัง้ตอรางกายตอเศรษฐกิจของประเทศและตอสังคมดวย 
 ปจจุบันดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาทั้งดานการจับ การเพาะเลี้ยง การขนสง การจัดการและ
การดูแลรักษาหลังการจับ การแปรรปูและการใชประโยชนจากเศษเหลือ ชวยใหเรามีปลาและสัตว
น้ําอื่นๆ สําหรบับริโภคภายในประเทศอยางอุดมสมบรูณ และสงเปนสนิคาออกที่สําคญัของ
ประเทศอีกดวย  
  
การประมงในโลกปจจุบนั 
 พ้ืนโลกประกอบดวยพื้นน้ําจํานวน 3สวนและพ้ืนดนิ 1 สวน เนื่องจากอัตราการเพิ่มของ
ประชากรในโลกเปนไปอยางรวดเร็วกลาวคือ เพ่ิมดวยอัตราประมาณ 2% ของประชาการทั้งหมด
ในโลกตอป จงึทําใหทีด่ินซึง่ใชสําหรับการเพาะปลูกและปศุสตัวลดนอยลง ความตองการอาหาร
ของประชากรทําใหมนุษยตองหนัมาพ่ึงแหลงอาหารจากพื้นน้ํามากขึ้น  

ปจจุบันนี้ปรมิาณการประมงโดยเฉลี่ยจากแหลงตางๆในโลกประมาณ 52 ลานตนัตอป
และเพิ่มข้ึนประมาณ 10 % ในชวง 20 ปทีผ่านมาจากการสํารวจพบวา ปลาบางชนดิเกิดการสูญ
พันธุเนื่องจากการจับมีจํานวนมากเกิน ปรมิาณการผลิตโดยธรรมชาติและเกิดการชงักการเจริญเต
อบโตหรือตายไป เนื่องจากปญหาตางๆ เชน การเกิดแหลงน้ําเสีย แหลงน้ําตื้นเขนิ เปนตน 
นอกจากนั้นแหลงประมงปจจุบันไดขยายออกไปสูมหาสมุทร ที่หางไกลจากแผนดิน ธรุกิจการ
ประมงมีการแขงขั้นสูง จึงตองดิน้รนเพื่อความอยูรอด ปญหาที่สําคญัที่จะตองขบคดิในการประมง
คือ 

1.ทําอยางไรจึงจะไดปลามากขึ้นโดยไมทําใหรายจายเพิ่มข้ึนมากเกินไป 
2.ทําอยางไรจึงจะจับปลาไดอยางสม่ําเสมอทุกครัง้ที่ออกไปทําการประมง 
 

 ประสทิธิภาพในการจับปลาจะสามารถปรบัปรุงใหดีข้ึนโดยอาศัยความชํานาญและ
เทคโนโลยีใหมๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณที่มีอยูในพื้นน้ําตางๆมีจํากัด ถาจับมากเกินไปใน
ที่สุดปริมาณปลาจะลดนอยลง ดังนั้นนักมนีวิทยา จึงตองทําการศึกษาถึงแหลงอาหารของปลา 
สภาพทางภูมิศาสตรของพืน้น้ําทีมี่ความสนใจในการทาํการประมง ซึง่จะมีผลตอการเจรญิเติบโต 
การเกิด การตาย  ตามสภาวะทางธรรมชาติของปลาในแหลงนั้นๆ ความรูเหลานี้จะชวยประเมินได
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วาจะสามารถจับปลาไดสูงสดุเทาใด จงึจะไมเกิดปญหาปลาขาดแคลนหรือสญูพันธไปในที่สุด 
นอกจากนั้นยังชวยใหเลือกใชวิธีจับปลาซึ่งเหมาะสมกับสภาพของแหลงน้ําไดดวย การศึกษา
ขอมูลและวางแผนในการทําการประมงจะมีสวนชวยใหการประกอบการประมงไดรบัประโยชน
สูงสุด 
 
การกระจายของแหลงประมง 
 การประมงในโลกปจจุบันมกีารกระจายอยูในบริเวณตางๆกันกลาวคือ 80% ของปลาและ
สัตวน้ําที่จับไดจากทะเลและมหาสมทุรมาจากซีกโลกเหนือ ทัง้นีด้วยเหตุผลวาเปนบริเวณที่มีแหลง
ปลาชุกชุม สามารถทําการจับปลาไดอยางคุมทุนเพราะมแีหลงน้ําอยูไมไกลจากแผนดินและที่อยู
อาศัยไมมากนัก มีการพัฒนาปรับปรุงทางดานเทคโนโลยีของการประมงที่กาวหนา นอกจากนั้นยัง
มีเหตุผลที่วาประชากรทีห่นาแนนในเขตยุโรป เอเซียตะวันออกและอเมริกาเหนือ สงเสริมใหราคา
ของเนื้อสตัวสูง ดังนัน้ความตองการปริมาณเนื้อปลาจึงมีมาก ทําใหเปนตลาดการคาปลาที่ด ี
ประชากรในซกีโลกเหนือจึงหันมาทําอาชีพประมงกันอยางกวางขวาง สวนในซีกโลกใต เชน      
อาฟริกาใต ออสเตรเลีย มีแหลงปลาที่ชุกชุมบางแหง ซึง่ยังไมไดถูกจับข้ึนมาเพื่อการประมง  
 สําหรับการประมงน้ําจืดนั้น ไมกวางขวางเหมือนการประมงน้ําเค็มจากสถิติการประมง
พบวาปริมาณปลาน้ําจืดที่ผลิตไดจะนอยกวาปริมาณปลาทะเลประมาณ 10-20 เทา สําหรับ
ประเทศไทยทาํการประมงน้าํจืดมากกวาในตางประเทศ เนื่องจากการประมงทางทะเลของไทยยัง
ไมคอยกาวหนา แหลงทีท่ําการประมงน้ําจืดคือ แมน้ํา คลอง บึง และบริเวณที่ใกลแหลงน้ําซึ่งจะมี
การขุดบอ สระน้ํา เพื่อเพาะเลี้ยงกุง ปลาเปนตน การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํนั้นไมไดจํากัดเฉพาะสัตว
น้ําจืดเทานัน้ มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเคม็ในบริเวณะเลชายฝง ซึ่งการเพาะเลี้ยงที่เริม่ปรสบ
ความสําเร็จไดแก กุงกุลาดํา ปลาเกา หอยนางรมและหอยแครง เปนตน 
   
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย 
 ประเทศไทยเปนประเทศทีส่งออกสินคาผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ใชบริโภคเปนอันดับหนึ่งใน
ตลาดโลกและมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2535 มีมูลคาการสงออก 76,750 
ลานบาท  ป พ.ศ. 2536 มูลคาการสงออก 85,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 10.75  สําหรับป พ.ศ. 
2537 มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนเปน 110,285 ลานบาท 
 สินคาสัตวน้ําสงออกของไทยที่สําคัญไดแก อาหารทะเลสดและตมสุกแชแข็ง อาหารทะเล
กระปอง อาหารทะเลแชน้ําเกลือ ตากแหงและรมควัน ซรูิมิแชแข็ง และผลิตภัณฑจากซูริมิรวมทัง้
อาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ 
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ตารางท่ี 1 มูลคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของไทยป พ.ศ. 2536 
รายการ มูลคา(ลานบาท) 

อาหารทะเลสดและตมสุกแชแข็ง 
(กุงสุดแชแข็ง) 
อาหารทะเลกระปอง 
(ปลาทูนากระปอง) 
อาหารทะเลแชน้ําเกลือ ตากแหงและรมควัน 
อาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ 
รวม 

48,350 
(33,000) 
25,310 

(15,000) 
2,050 
5,400 

81,110 
ที่มา: Thailand’s Investment Promotion Journal,1995 
 
ตารางท่ี 2 มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆของไทยป พ.ศ. 2536 

รายการ มูลคา(ลานบาท) 
เนื้อสตัวปกแชแข็ง 
ผลไมแปรรูป 
พืชผักแปรรูป 
ผลิตภัณฑจากขาว 
ผลิตภัณฑขาวสาลี 
น้ําปลาและเครื่องปรงุอาหาร 
สมุนไพรและเครื่องเทศ 
รวม 

13,860 
15,000 
4,000 
1,110 
2,135 
1,250 
755 

38,110 
ที่มา: Thailand’s Investment Promotion Journal,1995 
 
ปจจัยที่อิทธผิลตอผลิตทางประมงมีดังน้ี 

1.อุณหภูมิของน้ํา 
 ในที่ซึ่งมีอากาศหนาวจะมีปริมาณปลาและชนดิของปลานอยกวาบริเวณที่มีอาหศอบอุน 

เนื่องจากในเขตอบอุนจะมีอาหารของปลาอุดมสมบรูณกวาแมในเขตเดียวกัน ถาพิจารณาจะเห็น
ไดวา ฤดูหนาวทองทะเล สัตวจะมีการเก็บตัว เพื่อคอยความอุดมสมบูรณของฤดูใบไมผลิ ซึ่งจะมี
สัตวและพืชเล็ก มากมายตามผิวน้ํา ปลาใหญจะเคลื่อนยายเปนขบวนเพื่อกินปลาเล็ก และสัตว
เล็กๆพ้ืนน้ําเตม็ไปดวยไขและตัวออนของ zooplankton ซึ่งเปนอาหารของสัตวน้ําที่ใหญกวา เมื่อ
เขาฤดูรอนน้ําแข็งกนทะเลจะลอยขึ้นสูผิวน้ําทําใหสัตวเล็กๆ เชนกุงฝอย ติดตามกระแสน้ําเย็นลอย
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ข้ึนมาดวย จึงเปนแหลงอาหารที่สําคญัของสัตวน้ําทั่วไป เมื่อถึงฤดูใบไมรวงอากาศและอุณหภูมิยัง
สบายตอสัตวน้ํา อาหารยังมีมากบางครั้งมี phytoplankton ซ่ึงมีพิษ ถาปลาและสัตวน้ํากินพืชพวก
นี้เปนอาหารจะตาย แตหอยจะไมตายเพราะสารพิษจะถูกเก็บไวที่ Hepatopancreatic grand เมื่อ
คนบริโภคหอยจะตายเพะสารพิษในตอยของหอย พืชพวกนี้จะแพรพันธุมากในฤดูใบไมรวง ดงันัน้
ชาวประมงจงึตองระวังอนัตรายจากการบริโภคสตัวน้ําในฤดูนี ้
 สําหรับประเทศไทย ฤดูกาลมไมมีผลตอความแตกตางของอุณหภูมิเทาใดนัก ซึ่งอณุหภูมิ
น้ําจะพอเหมาะสําหรับสตัวน้ําเกือบตลอดทัง้ป 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางเขตและอุณหภูมิทีท่าํการประมงกับปริมาณปลาที่จับได 
Lattitude อุณหภูมิ-เขตที่ทําการประมง ปริมาณปลาทีจ่ับได(พันลานตัว) 

3oN- 12 oN 
12 oN-20 oN 

หนาว (sub arctic) 
อบอุน (temperate) 

11.5 
23.7 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเขตและอณุหภมิูที่ทําการประมงกับ
ปริมาณสตัวน้าํที่จับไดจะเหน็วา เขตหนาว (3-12o เหนอื)หรือที่เรียกวา Sub-Arctic จับปลาไดนอย
กวาเขตอบอุน(12-20o เหนือ) 
 นอกจากนั้นอุณหภูมิของน้ําจะแปรเปลี่ยนตามความลึกจากผิวน้ําถึงกนทะเลซึ่งตางไปกัน
ตามมหาสมทุร โดยเฉลี่ยจะไดความสัมพันธดังในตารางที ่4 พบวา ย่ิงลึกอุณหภูมิของน้ําจะยิ่งลด
ต่ํา ซึ่งปริมาณและชนดิของปลาและสัตวน้ําบริเวณผิวน้ําจะหนาแนนกวาบริเวณทองทะเลลึก 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางอุณหภมิูของน้ํากับความลึกของทองทะเล 

ความลึก(เมตร) อุณหภูมิ(oซ) 
183 
366 
550 

1000 

15.9 
10.0 
7.0 
3.8 

 
2.อาหารของปลาและสัตวนํ้า  
 บริเวณใดมีอาหารอดุมสมบรูณยอยมีสัตวน้ําตางมาก วัฏจักรของอาหารในพื้นน้ําจะเริ่ม
จากแรธาตุ และอินทรียวัตถุที่ชะลางมาจากพ้ืนดินไหลลงสูพ้ืนน้ํา เปนอาหารสําหรบัพืชในน้ํา พืช
บางชนดิมีการสังเคราะหแสงนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชในการเจรญิเติบโต พืชเหลานี้จะ
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เปนอาหารของสัตวนอยใหญในทองน้ํา เมื่อมีสัตวเล็กมา สัตวใหญกวาจะมีชุกชุมดวยเนื่องจาก
สัตวใหญก็ไดอาศัยกินสัตวและพืชที่เล็กวาเปนอาหาร วงจรของอาหารในพื้นน้ําแสดงในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี2 วงจรของอาหารในพืน้น้ํา 
3. กระแสลม 
 กระแสลมจชวยทําใหการไหลเวียนของน้ําจากผิวน้ําสูฝงแลวนกลับสูทะเล เมื่อกระทบฝงก็
จะวนเขาสูผิวน้ํา วนเวียนพัดพาเอาอาหารและสตัวน้ําไปสูแหลงตางๆ ทําใหเกิดความอุดม
สมบูรณเฉพาะแหงขึน้ได แตลมที่แรงก็เปนอุปสรรคตอการทําประมงเชนกัน 
4.ความเค็มของน้ําทะเล 
 โดยเฉลี่ยแลวน้ําทะลมคีวามเค็มประมาณ 35%  โดยประกอบดวยสวนประกอบตางๆใน
ตารางที5่ ทะเลแตละแหงจะมีความเคม็มากนอยแตกตางกันไป พ้ืนน้ําที่มีความเค็มมากจะเปน
ผลเสียตอผลผลิตทางการประมงตัวอยางเชนทะเลแดงซึง่มีความเค็ม 45-47% จะมกีารประมง
นอยกวาทะเลบอลสติกที่มีความเค็มเพียง 12% 
 
ตารางท่ี 5 สวนประกอบของเกลือตางๆในน้ําทะเลโดยทั่วไป 

สวนประกอบ รอยละความเขมขน 
NaCl 
MgCl2 
CaSO4 
K2SO4 
CaCO3 
MgBO3 

27.2% 
3.0% 
7.3% 
0.8% 
0.1% 
0.1% 

 

คน สัตว และ

ปลาและสัตวน้ําที่อินทรียวัตถุและ

แพลงตอน Zooplankton  
และสัตวน้ําเล็กๆ 
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5. ความหนาแนนของประชากร 
 บริเวณที่มีคนอาศัยอยูหนาแนนจะเกิดปญหาการแยงอาหารและขาดแคลนที่ดนิในการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตวดงันัน้ถาอยูใกลพ้ืนน้ํา ประชากรจะตองหนัมาพ่ึงอาชีพประมง เชนใน
ประเทศญี่ปุน 
6.บริเวณชายฝงทะเล 
 ปลาไดอาศัยบริเวณชายฝงทะเลเปนที่อาศัยกําลังลมและเปนที่วางไข เปนที่พักตัวของลูก
ปลา นอกจากนี้พ้ืนดินยังเปนแหลงของอนิทรียสารและแรธาต ุซึ่งน้ําจะชะลางไหลลงสูทองทะเล 
เปนอาหารของพืชและสัตวบริเวณปากแมน้ําซึ่งเปนแหลงอาหารจากพื้นดนิจะถูกชะมารวมกัน ทาํ
ใหอุดมดวยสัตวน้ําทัง้เล็กและใหญามาอาศัยอยู ดังนัน้ที่ซ่ึงมีพ้ืนดินและฝงทะเลมากจะสามารถให
ผลผลิตทางการประมงไดสงู 
7.ความทึบของน้ําทะเล 
 บริเวณที่มีน้ําทะเลมคีวามทบึแสงมาก แสงจะผานไดนอยดังนัน้พืชซึ่งอาศัยแสงแดดเพื่อ
การสังเคราะหแสง ดํารงชีวติจะเกิดไดยากในบริเวณนี้ ดงันัน้วัฏจักรของอาหารในพื้นน้ําจะถูกตัด
ลง โดยทั่วไปแสงจะผานไดในระดับความลึกไมเกิน 250 ฟุตเทานั้น หรอืเพียง 2% ของความลึก
เฉล่ียของทองทะเล 
 จากสถิติการประมงป 1958 พบวาประเทศจีนมีการจบัสัตวน้ําสูงสุดประมาณ 6 ลานตนั 
รองลงมาคือญี่ปุน โซเวียต และสหรัฐอเมริกา ตามลําดบั สําหรับการบริโภคสวนใหญบริโภคสด 
สวนที่ปริมาณเหลืออาจมีการแปรรูปตางๆกันคือ ในประเทศแถบ เอเซีย  อาฟริกา มีการทําเคม็ ทํา
แหง ยาง ดอง ทําปลาหมัก ปลารา และน้าํปลาเปนตน สวนประเทศในแถบอเมริหาเหนือ อมเริกา
ใต และยุโรป มีการแชเย็น แชแข็ง และบรรจุกระปองเปนตน 
 

 
เอกสารอางอิง 
วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร. 2529. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑประมง.ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุวรรณ วิรชักุล.2540.การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาภายหลังการจับ.ภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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บทที่ 2 
ประเภทและโครงสรางสัตวน้ํา 

 
1.สวนประกอบและโครงสรางของปลา 
 ปลาเปนสัตวน้ําที่มคีรีบ เชน ครีบอกหรือครีบห ู(pectoral fins) ครีบทอง(pelvic fins) 
ครีบหลงั(dorsal fin) ครีบกน (anal fins) และครีบหาง (caudal fin) ครีบปลาบางชนิดมีราคาแพง
เชน ครีบปลาฉลาม(หูฉลาม) ปลาบางชนดิมีเกรด็ บางชนดิไมมีเกล็ด ลักษณะภายนอกของปลา 
แสดงในภาพที่ 1   

  
          รูปที่ 1  ลักษณะโครงสรางภายนอกของปลา 

                                     ท่ีมา: www.lifeunderthesea.co.uk 
 
   ปลาสวนใหญจะมีรูปรางที่ไดสมมาตร (symmetry) ยกเวนปลาพวก flatfish เชน ปลา
ลิ้นหมา และปลาตาเดียว(flounder, halibut, sole, etc.) 
    สวนตางๆของปลาที่มีผลตอการประเมนิคณุภาพไดแก ตา(eye) เหงือก(gill) ผิวหนงั
(skin)สวนหลัง(dorsal) และสวนทอง(belly) ซึ่งในการสุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ สวน
ใหญจะใชกลามเนื้อสวนหลัง (dorsal meat) สําหรับสวนทองจะผาทองตรวจดูลักษณะภายใน 
 
2.ลักษณะชิน้เนื้อปลา (fish fillet and steak) 
 การตัดชิน้เนื้อปลาอาจตัดได 2 แบบคือ 

2.1 การตดัแบบตามยาว เรียกวา เนื้อปลาแล (fish fillet)  ซึง่วิธีที่ถูกตองจะตองตดัหรอืแล
จากทางโคนหางปลา จึงจะไดเปอรเซน็ตเนือ้ปลาสูง ชิ้นเนื้อปลาแลจะแสดงลักษณะกลามเนื้อโดย
กลามเนื้อจะตองยึดตดิกันเปนชิ้นเดียว 
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 2.2 การตดัแบบตามขวาง เรยีกวาสเตคปลา (fish steak)  ปลาทที่มีไขมันต่ํา(lean or 
white fish) จะมีเฉพาะกลามเนื้อขาว(light or white muscle) สวนปลาที่มีไขมันสูง(fatty fish) จะ
มีกลามเนื้อแดง(dark or red muscle) ซึ่งสวนใหญจะอยูทางดานขางลําตัวหรือบริเวณเสนขาง
ลําตัว (lateral line) แตปลาบางชนดิอาจมีกลามเนื้อแดงแทรกอยูในกลามเนื้อขาว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)      (ข) 
รูปท่ี 2 ลักษณะการแลปลาแบบ (ก) แบบตดัตามยาว(fish fillet)  

  และ(ข)แบบตดัตามขวาง(fish steak) 
                          ที่มา: www.seafoodtraining.org 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ลักษณะการแลเนื้อปลา 
                                 ท่ีมา: www.dummies.com 
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ปลาผิวน้ํา(pelagic fish) มีกลามเนื้อแดงในสัดสวนคอนขางสูง กลามเนื้อแดงสวนใหญ
ผูบริโภคไมนิยมเนื่องจากมีกล่ินคาว(fishy) แตก็เปนสวนที่มีโปรตีนและไขมันสูง กลามเนื้อสวน
ทองเปนสวนทีมี่ไขมันสูง ถาเปนปลาดิบเนือ้สวนทองจะมีราคาแพงที่สุด 
 
3. สวนประกอบสําคัญในกลามเนื้อปลา (principal constituents in fish muscle) 
 สวนประกอบสําคัญของปลาจะแปรผันไปตามชนดิของปลา เพศ อายุ ขนาด อาหาร และ
ที่อยูอาศัย อุณหภูมิของน้ําและฤดูกาลจับ โดยทั่วไป ปลาที่อยูในวัยกําลังเจรญิเติบโต(feeding 
season) ในกลามเนื้อจะมีปริมาณน้ําหรือความชื้น และความเปนกรด-ดาง (pH) ต่ําแตจะมี
ปริมาณโปรตนีสูง  
 สวนปลาที่อยูในฤดูวางไข (spawning season) และหลงัฤดูวางไขในกลามเนื้อจะมี
ปริมาณน้ําหรอืความชื้นและและความเปนกรด-ดาง (pH) สูงแตปริมาณโปรตนีทัง้หมดต่ํา
เนื่องจากไกลโคเจน(glycogen) ซึ่งเปนแหลงพลังงานในกลามเนื้อไดถูกใชไปจนเกือบหมดใชชวง
การวางไข 
 ปกติแลวองคประกอบหลักทางเคมีของปลาจะคลายกับสัตวเล้ียงลูกดวยนม โดยในปลา
จะมีองคประกอบทางเคมีที่สาํคัญโดยเฉลีย่ คือ โปรตีน (protein) 16-21 % ไขมัน(fat) 0.2-25 % 
คารโบไฮเดรต(carbohydrate) 0.5 % เถา(ash) 1.2-1.5 % และความชื้น (moisture) 65-81 % 
ตามลําดับ 
 องคประกอบหลักทางเคมีในสวนที่บริโภคไดของปลาชนิดตางๆแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีของกุง ปู ปลา และหอย (ปอนด/100 ปอนด) 
                                 โปรตนี          NPN         ไขมัน        เกลือแร       Glycogen      น้ํา 
ปลา                           11-25           2-3            0.1-20       0.8-2            0-0.3           66-84 
กุง,ปู                           17-18           5-6            0.1-2.1       2.1                NR          70-78 
หอย                           8.5-13            NR            0.1-3           1.6             0-4               81 
 
 NR= Non reported 
NPN= สารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตนี (Non Protein Nitrogen compounds) 
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3.1 สารประกอบไนโตรเจนในปลาและสัตวนํ้าตางๆ (Nitrogenous constituents) 
 สารประกอบไนโตรเจนที่พบในสัตวน้ําแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆคือ  

ก. สารประกอบของไนโตรเจนทีเ่ปนโปรตีน (protein nitrogen) 
โปรตีนเปนองคประกอบที่สาํคัญตอรางกาย มีหนาที่ในการซอมแซมเนื้อเย่ือและชวยทํา

ใหเกิดการเจรญิเติบโต โปรตีนในปลาจําแนกได 3 กลุม คือ 
1. structure protein (myofibrillar protein) เปนโปรตนีที่เปนโครงสรางของกลามเนือ้ 

(structure muscle) ทําหนาที่ในการยืดและหดตัวของกลามเนื้อ (contractile protein) ขณะ
ปลามีชีวิต เปโปรตีนที่มีลักษณะเปนเสน (fibrous) มีคณุสมบตัิในการละลายเกลือ มี
คณุสมบตัิในการเกิดเจล ดวยความรอนสูง มีอยูประมาณ 70-80 % ของโปรตนีทั้งหมด เชน
โปรตีน myosin 55-60 %ของโปรตนี myofibrillar  โปรตนีactin 15-30 %ของโปรตนี 
myofibrillar   เมื่อactin กับ myosin รวมกันเปน complex เรียกวา actomyosin  

 

 
 

รูปท่ี 4 โครงสรางกลามของเสนใยหรือเซลลกลามเนื้อปลา 
  ท่ีมา: www.octc.kctcs.edu 
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กลามเนื้อปลาประกอบดวยเสนใยหรือเซลลกลามเนื้อ (muscle fiber) มีเยื้อหุมเสน
กลามเนื้อเรียกวา sarcolemma  เสนใยหนึง่ๆจะแบงออกเปนปลองๆเรียกวา sarcomere เมื่อ
เอาปลองกลามเนื้อปลองๆหนึ่งมาตดัตามยาว จะเหน็ลกัษณะของปลองกลามเนื้อซึ่ง
ประกอบดวยเสนบางๆ เรียกวาแทง actin และเสนหนาๆ เรียกวา myosin  แทง actin จะเกาะ
อยูกับmyosin เรียงตัวเปนแถบเรียกวา A-band 

 
2.sarcoplasmic protein เปนโปรตนีที่มีลักษณะเปนเม็ดกลม(globular) มีคณุสมบัติใน

การละลายไดในน้ําหรือในสารละลายเกลือเจือจาง มีคณุสมบตัิในการเกิดเจลดวยความรอน
ต่ํา มีอยูประมาณ 20-25 % ของโปรตนีทัง้หมด สวนใหญจะอยูในกลามเนื้อแดง (red or drak 
muscle) ประกอบไปดวย โปรตีน albumin, globulin และ enzyme 

 
3.stroma protein (connective tissue protein) เปนโปรตีนที่ไมละลายน้ําหรือ

สารละลายเกลือ มีอยูประมาณรอยละ 3-5 % ของโปรตนีทัง้หมด ไมมีคณุสมบตัิในการเกิด
เจล มี collagen เปนองคประกอบหลัก เมื่อใหความรอน collagen จะกลายเปนเจลาติน 
(gelatin) ในกลามเนื้อปลามี stroma protein นอยมากเมื่อเทียบกับ myofibrillar protein 
ดังนัน้จึงไมมีผลตอความสามารถในการเกิดเจลของ myofibrillar protein มากนัก 

 
สาเหตุที่เนื้อปลาจึงเสื่อมเสียงายกวาเนื้อสัตวชนดิอื่นๆ เนื่องจาก กลามเนื้อปลามี

ปริมาณกรดอะมิโนอิสระสูงถึง 1-5 % ของปรมิาณกรดอะมิโนทั้งหมด  ซึ่งจะพบมากในอาหาร
ทะเลถึง 7-12 % ดังนัน้เมื่อจลุินทรียเขาสูตวัปลาจึงสามารถนํากรดอะมโินเหลานี้ไปใชเปน
อาหารไดทนัทเีกิดการเจรญิและแพรพันธุไดอยางรวดเร็วจนเกิดการเสือ่มเสีย นอกจากนี้พบวา
ในกลามเนื้อปลามีเนื้อเย่ือเกี่ยวพันนอยมาก มีน้ํามาก ซึ่งเปนประโยชนในการเจรญิของจุลินท
รีย ปรมิาณน้ํามากจะชวยทําใหการกระจายของจุลินทรียเปนไปอยางรวดเร็ว กรดอะมิโนที่
จําเปนในเนื้อปลาแสดงในตารางที่ 2 
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         ตารางที่ 2 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปนในเนื้อปลา 
กรดอะมโิน ปริมาณ(%) 

Lysine 
Typtophan 
Histidine 

Phenylalanine 
Leucine 

Isoleucine 
Theronine 

Methionine-cystein 
Valine 

1.0 
8.8 
2.0 
3.9 
8.4 
6.0 
4.6 
4.0 
6.0 

ท่ีมา: Han-Ching และ Leinot (1993)  
 

ข. สารประกอบของไนโตรเจนทีไ่มใชโปรตีน (non-protein nitrogen) 
ปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน(NPN) ในกลามเนื้อปลาจะ

ข้ึนอยูกับชนิดของปลา ความสด แหลงที่จบั และปจจัยอ่ืนๆ เชนในกลามเนื้อแดงจะพบ
ปริมาณของ NPN สูงกวาในกลามเนื้อขาว โดยปริมาณ NPN สวนใหญคือรอยละ85 
ไดแก กรดอะมิโนอิสระ(free amino acid) เอมีน (amine) ออกไซดของเอมีน กัวนีดนี
(gaunidines) นิวคลโีอไทด(nucleotides) สารประกอบที่เกิดจากการยอยสลายนิวคลีโอ
ไทด เชน พิวรนี(purine) ทอรีน(taurine) และไตรเมทิลเอมีนออกไซไซด(trimethylamine 
oxide: TMAO) ซึ่งจะเกี่ยวของกับเรื่องคณุภาพภายหลังจากที่ปลาตาย ปริมาณ TMAO 
จะถูกเปลี่ยนรูปไปเปนกล่ินคาวมากขึ้น โดยจุลินทีรยจะสรางน้ํายอย TMAO reductase 
เพ่ือเปล่ียนจาก TMAO เปน TMA (trimethylamine)  DMA(dimethylamine) และ FA 
(formaldehyde) 
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                  (ก)                    (ข)                                                 (ค) 
รูปท่ี 5 โครงสรางทางเคมีของ (ก) Trimethylamine oxide  (ข)  Dimethylamine 
และ (ค)   Trimethylamine                        

  ที่มา : www.bmrb.wisc.edu   
 

การหาอัตราสวนของ TMAO ที่เหลือจากการยอยสลายตอจํานวนทั้งหมดของ
TMAO, TMA และ DMA ใชเปนดชันีวัดคณุภาพความสดของปลาได 
                 ปลาสด (raw fish) ถามีปริมาณTMAO เหลือ มากกวา 90 % แสดงวามีความสด
มาก แตถาต่ํากวา 50 % แสดงวาปลาเริ่มเนาเสียแลว 
 
3.2 องคประกอบของไขมันในกลามเนือ้ปลา(Fat compositions in fish muscle) 
 ในเนื้อปลาโดยทั่วไปจะมีปรมิาณไขมันต่ํากวาเนื้อสัตวอ่ืนๆ การผันแปรของปริมาณไขมัน
กับปริมาณความชื้นในเนื้อปลาจะเปนสดัสวนกันเสมอ คอืปลาที่มีไขมันสูงจะมีปริมาณความชื้น
ต่ํา สวนปลาทีมี่ไขมันต่ําจะมีปริมาณความชื้นสงู 
 ไขมันที่พบในปลาอาจจําแนกเปน 2 กลุม คือ 

1) ไขมันที่เปนสวนประกอบของเนื้อเย่ือ(structure lipid)  คือไขมันที่ประกอบดวยกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวในปรมิาณสูงและเปนไขมันที่มีกรดฟอสฟอริก(phosphoric acid) เปน
สวนประกอบในโมเลกุล(phospholipid) เชนไขมันที่เปนสวนประกอบของโครงสรางเซลล
เมมเบรนในเนือ้เย้ือของกลามเนื้อปลา 

2) ไขมันที่ปลาสะสมไวเพื่อเปนแหลงพลังงาน (storage lipids) เปนไขมันที่จะพบอยูใน
เนื้อเยื่อที่อยูถัดจากหนงัปลาลงมาบริเวณทอง ไขมันกลุมนี้ไดแก ไตรกลีเซอไรด  หรือ ไตร
เอซิลกลีเซอรอล(triglyceride or triacylglyceral) ซึ่งเปนไขมันที่จะถูกนํามาใชเปนแหลง
พลังงานในกรณทีี่ปลาเกิดการขาดแคลนอาหาร 
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ไขมันปลาสวนใหญจะอยูในกลามเนื้อแดง ใตผิวหนงับริเวณทองและเนื้อเย้ือเก่ียวพัน หรือ
คอลลาเจนของกลามเนื้อ  ไขมันปลาประกอบไปดวย กรดไขมันไมอ่ิมตัว (unsaturated fatty 
acids) คือกรดไขมันที่ในโมเลกุลที่มีพันธะระหวางคารบอนอะตอมเปนพันธะคูอยางนอย 1 พันธะ 
โดยสวนใหญกรดไขมัน ไมอิ่มตัว จะเปนองคประกอบหลักในน้ํามันที่ไดจากพืช กรดไขมันไมอิ่มตัว
มี 2 ชนิดคือ กรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน (polyunsaturated fatty acids : PUFA) และกรดไขมันไม
อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acids : MUFA)   

 
  น้ํามันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัว เชิงซอนเปนองคประกอบ เปน ของเหลวทั้งที่อณุหภูมิหอง
และอุณหภูมิต่ํา และเนื่องจากถูกออกซิไดสไดงายจึงทําใหเกิดกลิ่น เหม็นหนื  

 
  น้ํามันที่มีกรดไขมัน ไมอิ่มตวั เชิง เดี่ยวเปนองคประกอบเปนของเหลวที่อุณหภูมิหองและ
เปนของแข็งทีอุ่ณหภูมิต่ํา ไขมันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน ชวยยับย้ัง การสรางโคเลสเตอรอล
จึงทําใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลง และชวยลดการสะสมของโคเลสเตอรอลที่ผนงัหลอดเลือด 
นอกจากนั้นมีการวิจัยพบวาไขมันที่มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยวก็มีสวนชวยในการลด
โคเลสเตอรอลดวยเชนกัน 
 
 

 
 

 
 
 

   รูปท่ี 6 โครงสรางของกรดไขมัน 
    ที่มา: www.nutrition.org.uk 
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         รูปท่ี 7 โครงสรางเปรียบเทียบระหวาง กรดไขมันชนดิอิ่มตัวและกรดไขมันชนดิไมอ่ิมตัว 
           ที่มา: http://courses.cm.utexas.edu 
 
 กรดไขมันในปลาอุดมไปดวยประโยชนตอสุขภาพเชนปองกันภาวะโรคหัวใจ การบรโิภค
กรดไขมันกลุม โอเมกา-3 (omega-3) ซ่ึงมีกรดไขมันทีจ่ําเปนคือ Docosahexaenoic acid 
(DHA)และ Eicosapentaenoic acid (EPA)  ซึ่งเปนกลุมของไขมันชนดิไมอิ่มตัวโดยจะเกิดพันธะ
คูบริเวณตําแหนงคารบอนที่3 จากหมูเมทิล(CH3) ของกรดไขมัน ประโยชนของกรดไขมันในน้ํามนั
ปลาไดแก 

1) ชวยลดปญหาโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด และปองกันโรคหัวใจ 
2) ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
3) เพิ่มปริมาณ high density lipoprotein (HDL) ซึ่งเปนสารทีม่ีประโยชนตอรางกาย 

โดยการทําหนาที่เปนที่เก็บคอเลสเตอรอลในเลือดและผนงัเลือดกลับเขาสูตับ แลว
เปล่ียนเปนกรดน้ําดี (bile acid) และเกลือของกรดน้ําด(ีbile salt) ที่รางกายสามารถ
นําใชยอยไขมัน หลังจากที่ทําหนาที่แลวจะถูกขับออกจากรางกาย 

4) ลดปริมาณ low density lipoprotein (LDL) เปนสารอนัตราย เนื่องจากมี 
triglyceride และ cholesterol อยูสูง เมื่อเกิดการสะสมของ LDL บริเวณเนื้อเย่ือ
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เกี่ยวพันบนผนังหลอดเลือดมากขึ้น ความหยืดหยุนหลอดเลือดจะลดลง สงผลทําให
หลอดเลือดแคบลงในที่สุด จะเกิดการอุดตัน ซึง่หากเกิดบริเวณหลอดเลือดหัวใจ จะ
ทําใหเลือดไปเลี้ยงหัวใจไมพอ เปนสาเหตทุําใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเซลล
บางสวนตาย เกิดหัวใจลมเหลว หากเกิดที่สมองจะทําใหสมองขาดเลือดและเปน
อัมพาตไดในที่สุด 

 
กลไกการยับย้ังการบลดปริมาณของ LDL โดยกรดไขมันโอเมกา-3 เชื่อวาเกิดจาก 

EPA/DHA ไปลดการสราง triglyceride และ cholesterol โดยการยับย้ังของเอนไซม 
acyltrasferase และ phosphatidate phosphohydrolase ในตับและยังชวยเพิ่มปริมาณ HDL 
อีกดวย 

 
3.3 ไวตามิน (Vitamins) 
 ปลาและสัตวน้ําชนดิอื่นๆ มีปริมาณไวตามินเทียบเทากับเนื้อสตัวิอ่ืนๆ โดยแบงไวตามิน
เปน 2 กลุมคอื 
        1) ไวตามินที่ละลายในน้ํา (water soluble vitamins) ไดแก ไวตามินบี (B) และไวตามินซี 
(C) 
 2) ไวตามินที่ละลายในไขมัน(fat soluble vitamins) ไดแก ไวตามินเอ(A) ไวตามินดี(D) ไว
ตามินอี(E) ไวตามินเค(K)  
 เนื้อปลา(fish meat)เปนแหลงของไวตามิน B  สวนไขมันในปลาจะเปนแหลงของ ไวตามิน
A และไวตามนิD 
 
3.4 เกลือแร(Minerals) 

 ปลาเปนแหลงของเกลืแรพวกแคลเซียม(calcium) ฟอสฟอรัส(phosphorus) เหล็ก(iron) 
ไอโอดีน(iodine) และทองแดง (copper)แตมีโซเดียมในปริมาณต่ํา 
 
 ปลาจัดไดวาเปนอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากจะอุดมไปดวยโปรตนีที่ยอยงาย มีกรดอะมิ
โนทีจ่ําเปนหลายชนิดในปรมิาณสูง แลวยังประกอบไปดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวในปรมิาณมากและ
มีกรดไขมันมากกวาสัตวชนิดอื่นๆ  รวมทัง้วิตามินและเกลือแรที่มีประโยชนตอรางกาย 
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บทที่ 3 
การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตวนํ้า 

 
 คณุภาพสัตวน้ําหรือผลติภัณฑประมงมีความสําคัญตอการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ
หรือสตัวน้ําทีมี่คณุภาพสูงใหอยูเกณฑที่ผูบริโภคยอมรับ ความสด (freshness) ของสัตวน้ํามี
ความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากสัตวน้ําเปนวัตถุดิบที่เสื่อมเสียงาย (perishable) โดยทันทีที่สัตวน้ํา
ตายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณภาพ เชนการยอยตัวเองดวยเอนไซม (autolysis) จาก
น้ํายอยและจุลินทรียที่ปนเปอนมากับสัตวน้ําเอง 
 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาภายหลังการจับ  
 ปลาขณะที่มีชวีิตอยูในน้ําจุลินทรียที่อยูภายในหรือภายนอกเชน ลําไส ผิวหนงั เหงือก ไม
อาจจะทําใหเกิดการเสื่อมเสียแกปลาได เนื่องจากจุลินทรียไมสามารถเขาสูระบบในตัวปลาได แต
การเปล่ียนแปลงคณุภาพของปลาจะเกิดขึน้ทนัทเีมื่อจับปลาขึ้นจากน้ําหรือเมื่อปลาตาย 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากปลาตาย 
 หลังจากปลาตาย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวปลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น แบงได
เปน 3 ข้ันตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนที่กลามเนื้อปลาเกิดการเกร็งตวั(rigor- mortis)  ซึ่งการเกรง็ตัว
ของกลามเนื้อปลาอาจเกิดขึ้นภายใน 1-3 ชั่วโมง หรือหลายวัน หลงัจากปลาตายทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
สภาพของปลากอนตายและการดูแลรักษาปลาหลังตาย 
 ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่เกิดการยอยตัวเอง(autolysis) โดยเอนไซมในตัวปลา เชน
เอนไซมทริปซิน (trypsin) เอนไซมคาเทปซนิ(cathepsin) และเพปซิน(pepsin) เกิดการยอยโปรตีน 
เปนกรดอะมิโน  
 ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนที่ปลาเนาเสีย (putrefaction) เกิดขึ้นจากเอนไซมที่แบคทีเรยี
สรางขึ้น ซึ่งจะวัดคาความสดของปลาจากจุลินทรียไดจากคา Trimethylamine (TMAO), 
Formaldehyde(FA), Trimethylamine (TMA) และคา Volatile base-nitrogen (VB-N) หรือ Total 
volatile base (TVB) 
การเปล่ียนแปลงของกลามเนื้อปลาในระยะตางๆ แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 

1) ระยะกอนกลามเนื้อเกิดการเกรง็ตัว (pre-rigor mortis) 
เปนระยะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของปลาเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสวน

ใหญเกิดโดยกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis)  แมวาปลาจะมีคารโบไฮเดรตนอยแตในปลาก็
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มีไกลโคเจน ซึง่เปนแหลงพลงังานสะสมของสัตว โดยจะเก็บสะสมในตบัรอยละ 2-8 ของน้ําหนัก
ตับเปยกและในเนื้อรอยละ 0.5-1  ไกลโคเจนจะถูกยอยดวยเอนไซม เกิดเปนน้ําตาลglucose และ
จะถูกยอยไปเปน คารบอนไดออกไซด (CO2) น้ํา(H2O) และ ATP  การเปลี่ยนแปลงในขั้นนีเ้กิดขึ้น
ในระยะปลาเริม่ตายใหมๆ จงึยังมี ATP เหลือบาง ทําใหกลามเนื้อปลาออนและมคีวามยืดหยุน 
เมื่อใชนิ้วกดลงบนตัวปลาแลวยกขึ้น จะไมปรากฏรอยบุม เพราะกลามเนื้อสามารถคืนตัวกลับมา
เหมือนเดิมได 

2) ระยะกลามเนื้อเกิดการเกร็งตัว (rigor mortis) 
การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อปลาในระยะนี้เกิด เมื่อปลาตายและกลามเนื้อขาด

ออกซิเจน ไกลโคเจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่ไมมีอากาศ (anaerobic glycolysis) โดย
ที่น้ําตาลกลูโคสจะเปลี่ยนไปเปนกรดแลคติก(lactic acid) และพลังงานในรูป ATP เมื่อไกลโคเจน
หมดไป กลามเนื้อจะเกิดการเกร็งตัว และไมเกิดความยืดหยุนของกลามเนื้อ ในระยะนี้คา pH ของ
ปลาจะลดลงจาก 6.8-7.0 เปน 6.2-6.6 เนื่องจากไกลโคเจนในปลามนีอยกวาสัตวอ่ืนๆ 

 
3) ระยะหลังจากกลามเนื้อเกิดการเกร็งตัว(post-rigor mortis) 

การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อในระยะนี ้เกิดจากจุลินทรียสรางเอนไซม ข้ึนมายอย
องคประกอบของกลามเนื้อปลา ทําใหเนือ้ปลานิ่มและไมยืดหยุน ปลาที่เขาสูระยะนี้แลว เมื่อใชนิ้ว
กดทีต่ัวปลาแลวยกนิ้วขึ้น จะเกิดรอยบุมและไมกลับคืน ซึ่งแสดงวาเนือ้ปลาเส่ือมคณุภาพแลว 
นอกจากนี้ยังพบสารประกอบโมเลกุลขนาดเล็กมากมาย ทําใหกล่ินและรสชาตเิปลีย่นไปจากเดิม 
 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพของปลาและสัตวนํ้า 

1) การระวังรักษาปลา (handling of fish) คุณภาพของปลาที่จับได และนํามาจําหนาย
ข้ึนกับความระมัดระวังและความรวดเร็วในการจับปลาขึ้นมาบนเรือ  

2) ชนดิของปลา ปลาแตกตางชนดิกันจะมีปริมาณไกลโคเจน(glycogen)ในกลามเนื้อ
แตกตางกัน การเสื่อมเสียคณุภาพจะเกิดขึ้นแตกตางกัน โดยปลาที่มไีกลโคเจนสูงกวาจะ
เกิดระยะเกรง็(rigor-mortis) ตัวชากวาปลาที่มีไกลโคเจนต่ํา 

3) ระยะเวลาของการหากินและเติบโต ปลาทีกํ่าลังหากินอยูและมีอาหารอยูในกระเพาะ
ปริมาณมาก จะเกิดการเสื่อมเสียไดเร็วกวา ควรเอาเครือ่งในออกทันทีที่จับได หากตองทํา
การประมงในที่หางไกลฝงควรจะแชเยือกแข็ง (freezing)ใหปลามีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือก
แข็งเพื่อรักษาคณุภาพ 

19



                                                            

4) ความสะอาดบนเรือจับปลา เรือที่ใชในการจับปลาควรรกัษาความสะอาดใหด ีมีการใช
สารทําความสะอาด (detergent) บนบริเวณพื้นเรือและอุปกรณตางๆ เพ่ือลางเอาสิ่ง
สกปรกตางๆออกไปใหหมด 

5) อุณหภูมิในการเก็บรักษา  ภายหลังจากจับสัตวน้ําแลวขั้นตอนที่สําคญัคือการลดอณุหภูมิ
อาจจะใชการแชดวยน้ําแข็งหรือการแชเยือกแข็งขึ้นอยูกับระยะเวลาในการขนสง
ผลิตภัณฑ เนือ่งอุณหภูมิสูงจะเรงปฏิกิริยาของดเอนไซมในการยอยสลายใหเร็วขึ้น สงผล
ทําใหวัตถุดิบเสื่อมเสียไดเร็วกวาปกติ 

                      
การเนาเสียของปลาและสัตวนํ้า 
 การเนาเสียของปลาและสัตวน้ําเกิดจากกระบวนการตางๆ 3 กระบวนการคือ 

1) การยอยสลายตัวเองจากเอนไซม (autolysis) 
2) การเนาเสียจากจุลินทรีย(bacterial spoilage) 
3) การเนาเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid oxidation) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงระยะตางๆของการเนาเสียของปลา 
ที่มา: www.fao.org 
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การยอยตวัเอง (autolysis) เปนกระบวนการยอยสลายกลามเนื้อโดยเอนไซม ซึง่

เกี่ยวของกับนิวคลีโอไทด (nucleotide) และการใชคารโบไฮเดรต (carbohydrate) โดยเอนไซม
ดีอะมิเนส(deaminase)ในเนื้อปลา ทําใหเกิดการสลายตัวของนิวคลโีอไทดในกลามเนื้อปลา การ
สลายตัวของนิวคลีโอไทดแสดงในภาพที่ 2 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนการสลายตัวของนิวคลีโอไทดในกลามเนือ้ปลา   
ที่มา: www.fao.org 
 

การสลายตัวของนิวคลีโอไทดในกลามเนื้อปลาเริ่มตนจาก Adenosin triphosphate 
(ATP) สลายตัวโดยการปลอยแอมโมเนีย(NH3)ไปเปน inosine monophosphate  (IMP) และ 
inosine(Ino) ตามลําดับ จากนั้น inosine สวนหนึง่จะเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลไรโบส(ribose) สวน
หนึง่จะเปลี่ยนไปเปน ไฮโปแซนทนี(hypoxanthine:Hx) แซนทนี(Xanthine:Xa) และกรดยูรคิ(uric 
acid) ในที่สุด 

ดังนัน้การเกิดการยอยตัวเอง(autolysis) คือการเกิดการเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทดใน
กลามเนื้อปลา ซึ่งในเปนดัชน(ีindex)บอกถึงความสดในระยะแรกของปลา โดยการเกิดการยอย
ตัวเองของเนื้อเยื่อในกลามเนื้อปลานี้จะเกดิขึ้นในระยะเวลา 6 ชั่วโมงถึง 1 วัน หลังจากปลาตายถา
ไมไดเก็บรักษาปลาสดในน้าํแข็งหรือการแชเย็นหรือในสภาวะแชเยือกแข็ง 
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ผลของการยอยตัวเองตอคุณภาพของปลา 
 การยอยตัวเองของเนื้อปลามีผลตอคณุภาพของปลาดังนี ้
1) ทําใหสีของเนือ้ปลาเปลี่ยนไป 
2) ทําใหเนื้อปลายุยไมมีความเหนียวและยืดหยุน 
3) ทําใหเนื้อเยื่อกลามเนื้อสลายตัว 
4) ทําใหเกิดรอยไหมที่ผนังทอง โดยผนงัทองปลาจะเปลี่ยนจากสีเงินวาวไปเปนสีเหลือง 
5) ทําใหเกิดรอยไหมทีต่ับ โดยเกิดสีเหลืองบริเวณตับและผนังทอง 
6) ทําใหเกิดกลิ่นรส ของเนื้อปลาที่เปลี่ยนไป  
 

ผลของการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนตอคุณภาพของปลา 
เมื่อโปรตนีในเนื้อปลาถูกยอยโดยน้ํายอย จะทําใหโปรตนีเปล่ียนสภาพซึ่งจะมีผลตอ

กลามเนื้อปลาดังนี ้
1) ความสามารถในการอุมน้ําลดลง (lowering of water holding capacity) 
2) เนื้อเย่ือกลามเนื้อจะแข็งหรือหยาบกระดาง(development of toughness in muscle 

tissue) 
3) เกิดการสูญเสยีน้ําในตัวปลาไปมาก(high free and expressible drip) 
4) คณุภาพของเนื้อปลาเส่ือมลง เชนเนื้อปลาแข็งและเหนยีว(tough) เปนเสี้ยน(fibrous) 

แหง (dry) และรสชาตจิืดชดื (poor taste) 
 

ผลของการเสื่อมเสียของน้ํามันหรือไขมันตอคุณภาพของปลา 
เมื่อปลาตายลง ไขมันในตัวปลาจะถูกยอยสลายโดยเอนไซมในตัวปลาและเอนไซมที่

แบคทีเรียสรางขึ้น ทําใหไขมันเปลี่ยนแปลงไปและมีผลตอคุณภาพของเนื้อปลาดังนี ้
1) เกิดกลิ่นหนืขึ้นในเนื้อปลา (rancidity in fish meat) 
2) สีของเนื้อปลาเปล่ียนเปนสีเหลืองหรือน้ําตาล(yellow discoloration of fish 

meat) 
เมื่อไขมันไมอิ่มตัวสัมผัสกับออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน (oxidation) เปนผลทํา

ใหเกิดการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการทางดานคณุภาพของโปรตีนและเกิดการสูญเสียไวตามินที่
ละลายในไขมัน รวมทัง้ทําใหเกิดกล่ินอันไมพึงประสงคและสีของเนื้อปลาที่เปลี่ยนไป อาจเกิด
สารพิษในเนื้อปลาดวย  

การเกิดออกซิเดชัน่ของไขมนัไมอิ่มตัวจะไดสารประกอบพวกไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
(hydroperoxides) จะเกิดการสูญเสียไวตามินที่ละลายในไขมันและทาํใหสีของเนื้อปลาเปล่ียนไป   
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ไฮโดรเจนเปอรออกไซดสวนหนึง่จะทําปฏิกิริยากับโปรตนีเกิดเปน cross linked protein ทําให
โปรตีนเปลี่ยนรูปและคณุสมบัติเชงิหนาที(่functional properties) ของโปรตีนเปลี่ยนไป 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวของสารประกอบไฮโดรเจนเปอรออกไซดทาํใหเกิดกลิ่นอันไมพึง
ประสงคข้ึนในเนื้อปลา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการรวมตวักันเปนสารโมเลกุลใหญ
(polymerization) ทําใหเนื้อปลาเปล่ียนเปนสีน้ําตาลหรือดําและเปนพษิได 

 
การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีในผิวหนัง เน้ือและเหงือกปลา 

การเปลี่ยนแปลงในตัวปลาอีกอยางหนึ่งคือ การเปล่ียนแปลงของเมด็ส ี(pigment) ทีอ่ยูใน
ผิวหนัง ในเนื้อและในเหงือกปลา ดังนีค้ือ 

1) แคโรทีนอยด (carotenoid) เปลี่ยนจากสีเหลือง สมหรือแดงไปเปนสีออน
หรือซดีลง 

2) เมลานิน (melanin) เปล่ียนจากสีน้ําตาลถึงดําไปเปนสนี้ําตาลออนซดีลง 
3) แอสทาแซนทีน (astaxanthine) ซึ่งมีในเนื้อกุง เปลี่ยนจากสีเหลืองไปเปน

สีเหลืองออนซดีลง 
4) ไมโกลบิน (myoglobin) ซ่ึงเปนเม็ดสีในกลามเนื้อแดง เปล่ียนจากสีแดง

ไปเปนสีแดงจางซีดลง 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดการเนาเสีย (putrefaction) 
การเนาเสียสวนใหญจะเกิดจากการเนาเสียโดยจุลินทรีย (bacterial spoilage) โดย

ขณะที่ปลายังมีชีวิตอยู จุลินทรียไมสามารถเขาสูระบบในตัวปลาได แตจะปนเปอนอยูตามบริเวณ
ผิวหนัง เหงือกและอยูในระบบทางเดินอาหาร  

เมื่อปลาตาย เอนไซม (enzyme) ในระบบทางเดินอาหารและกลามเนือ้ปลาจะเกิดการ
ยอยสลายเนื้อปลา จุลินทรียที่ปนเปอนมาจะใชสารประกอบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
เอนไซมสําหรบัการเจรญิเตบิโต จนทําใหปลาแสดงลักษณะเสื่อมเสยีได 

การเนาเสียของปลาจะเริม่จากบริเวณเหงอืกและระบบทางเดินอาหารกอน จากนั้นก็จะ
เกิดกลิ่นคาว หากไมไดนําเอาเครื่องในปลาออก จุลินทรียที่อยูในระบบทางเดินอาหารจะเปน
สาเหตุของการเนาเสียจนไมสามารถนํามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑได ดังนัน้การเก็บปลาสดได
นานๆ จงึจําเปนตองทําทันทโีดยการแชน้ําแข็ง 

ปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอนบริเวณผิวหนงัของปลาจะมีประมาณ 102-107 cfu/cm2 ข้ึนอยู
กับความสะอาดของแหลงน้าํที่ปลาอาศัยอยู ความสะอาดของน้ําแข็ง สวนบริเวณเหงือกจะมี
ปริมาณจุลินทรียประมาณ 103-109 cfu/cm2 การที่มีจุลนิทรียสูงในบรเิวณเหงือก เนือ่งจากขณะที่
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ปลาวายน้ําจะเปดกระพุงแกมตลอดเวลา ซึ่งปรมิาณจุลนิทรียจะปนเปอนมากนอยจะขึ้นอยูกับ
แหลงน้ําที่ปลาอาศัยเชนกัน โดยมากจะพบจุลินทรียจําพวก Pseudomonas, Achromobacter, 
Micrococcus, Flavobacterium และ Vibrio 

สวนบริเวณระบบทางเดินอาหารจะมีปรมิาณจุลนิทรียประมาณ 103-109 cfu/cm2 โดยจุลิ
นทรียปะปนอยูในอาหารที่ปลากินเขาไป บริเวณลําไสของปลาจะพบแบคทีเรียพวก 
Achromobacter, Pseudomonas, Flavobacterium, Vibrio, Bacillus, Clostridium และ 
Escherichia  และในสวนของเหลวภายในลําไสปลาจะเปนแหลงที่มีปริมาณจุลินทรยีมากที่สุด 

แบคทีเรียทีท่ําใหเกิดการเนาเสียที่ปนเปอนมากับตัวปลาสวนใหญจะเปนพวก normal 
flora aerobes หรือ facultative anaerobes และพวกที่ทนความเย็นไดดีพอสมควร ไดแก 
Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Vibrio สวนแบคทเีรียทีเ่ก่ียวของกับการเนา
เสียของปลาไดแก Escherichia, Proteus, Clostridium ปลาที่อาศัยในเขตรอนจะพบพวก 
Microcossus และ Bacillus  

 
 ตารางที่1 จุลนิทรียที่สรางสารประกอบทีท่ําใหปลาเสื่อมเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงจุลินทรยีที่สรางสารประกอบทีท่ําใหปลาเกิดการเสื่อมเสีย และ
สารประกอบพวกกรดตางๆ เชน acetic acid, butyric acid และ propionic acid รวมทั้ง NH3 ซึ่ง
พบในแบคทีเรียที่ตองการอากาศ(Aerobic bacteria) ในการทําใหเกิดการเสื่อมเสีย สวนจุลินทรีย
ที่พบเฉพาะไดแก Shewanella putrifaciens, Photobacterium phosphoreum, Pseudomonas 

 ท่ีมา:www.emeraldinsight.com 
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spp. และVibrionacaea โดยสวนใหญเปนสารประกอบ เชน TMA, CH3SH, (CH3)2S, Hx, H2S, 
รวมทัง้การสรางสารประกอบพวก Ketone, Aldehyde และ Ester อีกดวย 
 

 
 
เอกสารอางอิง 
วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร. 2529. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑประมง.ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุวรรณ วิรชักุล.2540.การเปล่ียนแปลงคุณภาพของปลาภายหลังการจับ.ภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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บทที่ 4 
การปฏิบัติและการเก็บรักษาสัตวนํ้าภายหลังการจับ 

 
การเตรยีมและการปฏิบติัตอสัตวน้ําหลังการจับ 
 ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสตัวน้ํา การเตรยีมตัวอยางสัตวน้ํามักกระทําโดยการแยกสวน
ที่เปนสาเหตุของการเนาเสียออกจากสัตวน้ํา เชน สวนลําไส เครื่องใน ซึ่งเปนแหลงของจุลินทรียที่
ทําใหเกิดการเสื่อมเสีย มีผลทําใหอายุการเก็บรักษาสัตวน้ํานานขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการลด
น้ําหนักสามารถลดคาใชจายในการขนสง การตดัแตงใหไดรูปราง ขนาด ทีเ่หมาะสม รูปแบบของ
การตัดแตงปลาแสดงในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    รูปท่ี 1 รูปแบบการตัดแตงปลา 

A (round); b(gutted); c(dehead); d(after nobbing); e(chunks); f(fillet); g(v-cutfillet) 
ที่มา: Bykowski (1990) 

 
  การคัดขนาด(grading/sorting) 
  การคัดเลือกหรือแยกขนาด เพื่อตองการใหสัตวน้ํามีความสม่ําเสมอ เหมาะ
สําหรับการเก็บรักษา ขนสงตลอดจนการแปรรูป  การคดัเลือกสัตวน้ําอาจมีการใชเครื่องจักรตาม
วัตถุประสงค เนื่องจากขนาดของสัตวน้ํามผีลตอกระบวนการแปรรปูสัตวน้ํา โดยเฉพาะการ
ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการแปรรปู เชน การรมควัน  การแชเกลือ การแชแข็ง เปนตน 
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  การคัดขนาดมักกระทํากับปลาขนาดเล็ก หรือปลาผิวน้ํา เชน เฮอรริ่ง สแปรท 
แมคเคอเรล ซารดนี โดยอาศัยความแตกตางของความหนาของลําตัวในการคดัแยก โดยทั่วไปมัก
ใชสายพานในการลําเลียงปลา และแยกขนาดลงตามชอง (opening slit) โดยมีการเขยาหหรือส่ัน 
เพื่อใหประสทิธิภาพการคัดแยกขนาดเพิ่มข้ึนและรวดเร็วขึ้น ความแมนยํา ในการแยกขนาดโดย
เครื่องจักรมีคาสูงกวาการแยกดวยมือ อยางไรก็ตามการคัดแยกขนาดสตัวน้ําควรกระทําบนเรือ
กอนระยะเกรง็ตัว เนื่องจากการคัดแยกขนาดในระยะหลังการเกร็งตัว อาจกอใหเกิดการบอบช้ํา
และสูญเสียผลผลิตของปลาไดมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 2 เครื่องคดัขนาดปลาแบบส่ัน a:ดานขาง b:ดานบน 
1(water jet); 2 (conveyer); 3(construction frame); 4 (vibration); 5 (output bins) 

ที่มา: Bykowski (1990) 
 
  การลาง(washing) 
  การลางมีวัตถุประสงคเพื่อลดการปนเปอนของจุลินทรียในสัตวน้ํา ประสิทธิภาพ
ของการลางขึ้นกับปจจัย 2 ประการคือ ความแรงของน้าํในการลาง อัตราสวนของสัตวน้ําและน้ํา
ลาง ปกติควรใชอัตราสวนของน้ําเพิ่มเปน 2 เทา เครื่องจักรที่ออกแบบสําหรับการลางมักมีสวน 
อุปกรณที่สามารถขัดผิวของสัตวน้ําได เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการลดปริมาณจุลินทรีย ในเรือมัก
นิยมใชน้ําทะเลสะอาด สวนในโรงงานมักใชน้ําประปา 
  เครื่องจักรทีน่ยิมใชเปนชนดิแนวนอน (horizontal –axis drum washer) โดย
เครื่องจักรประกอบดวยวงลอที่มีรูเปดขนาดเสนผาศูนยกลาง  10 มิลลิเมตร ภายในวงลอปนะกอบ
ดวยแผนเหล็กหรือยาง เพ่ือกอใหเกิดกสนผสมกันระหวางสัตวน้ําและน้าํที่ใชลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การลางชนิดนีเ้ปนการลางแบบตอเนื่อง โดยการใชน้ําลางถูกสงมาจากรูที่เจาะ ซึง่
ตดิตั้งภายในวงลอน้ําลางจะไหลสูถังเก็บน้ําทิ้ง เครื่องลางชนดินี้ใชไดกับปลาทั้งตัว ปลาที่ตดัหัว
และควักไส โดยไมเกิดการบอบช้ํากับสัตวน้ํา แสดงในรปูที่3 
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          รูปท่ี 3 เครื่องลางแนวนอน 
1 (water jet); 2,5(drum guidance); 3 (perforated drum); 4 (main water jet) ; 6 (clean fish 
outlet); 7 (construction frame); 8,11(chain wheel); 9 (waste water tank); 10 
(bumper);11(electric motor with gear)  

ที่มา: Bykowski (1990) 
 
  การขอดเกล็ด(scaling) 
  การขอดเกล็ดสําหรับปลาบางชนดิอาจตองใชเวลานาน ซึ่งอาจจะตองใชเวลารอย
ละ 50 ของเวลาในการแปรรูปทัง้หมด เครื่องจักรที่ใชสาํหรับการขอดเกล็ดจะตองไมทําลายผิวหนัง
หรือทําใหกลามเนื้อปลาบอบช้ําหรือฉีกขาดได ปกติเครือ่งจักรที่ใชในการขอดเกล็ดอาจจะลักษณะ
เปนวงลอหมุน (rotary drum) และการใชใบมีด(scraper) การใชวงลแหมุนอาจทําใหชั้นผิวหนงั
ของสัตวน้ําเสยีหายและทําใหเกิดความบอบช้ํา โดยมีประสิทธิภาพรอยละ 85-90  สวยระบบ
ใบมีดใหประสิทธิภาพรอยละ 90-95 การขอดเกล็ดอาจกระทําซ้ําเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพใหสูงขึ้น 
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            รูปที่ 4 เครื่องขอดเกล็ดชนิดวงลอ 
              1,4 (rough surface rotating drum); 2 (electric motor); 3 (drive shaft) 
                                       ท่ีมา: Bykowski (1990) 

 
  การตัดหัวและควักไส(deheading and gutting) 
  สวนหัวของปลามีสัดสวนทีค่อนขางสงู เมือ่เทียบกับน้ําหนักตัว ดงันัน้การตัดหัว
ปลาจึงสามารถลดน้ําหนักในการขนสงและเพิ่มเนื้อที่ในการบรรจ ุการตดัหัวสามารถกระทําไดโดย
การใชเครื่องจกัรหรือใชมือ 
  การใชเครื่องจกัรมักนิยมใชในประเทศที่พัฒนาซึ่งมคีาแรงงานสูง อยางไรก็ตาม
การใชเครื่องจกัรในการตดัหวัตองการลดการสูญเสียเนื้อใหมากที่สุด การตดัหัวปลามีหลาย
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี5 รูปแบบการตัดหัวปลาชนิดตางๆ 
            a (round gills cut); b (fashion cut); c (cross-cut); d (slant cut); e,f (V-shape cut) 

ที่มา: Bykowski (1990) 
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  การตัดหัวปลาแบบ cross-cutting ใชสําหรับปลาขนาดเล็ก  สวนการตัดแบบ 
salnt-cutting มีการสูญเสียเนื้อนอยกวา สวนการตัดแบบ V-scape cut กระทําโดยการใชใบมีด
หมุนที่มีมุมเอยีงหากันดวย 2 ใบมีด วิธีการตัดหัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ gill cut  ซึ่งมักใช
ฝมือคนในการตดั สวนเครื่องจักรบางชนดิสามารถตัดหัวแบบ fashion cutting ซึ่งกระทําไดยาก
แตใหผลผลติสูง 
  บางครั้งการตดัหัวในปลาบางชนดิ อาจไมตดัเครื่องในออก  โดยเครือ่งในจะตดิ
กับสวนหัวดังนั้นการดึงหัวออกจากลําตัวจึงมีผลทําใหเครื่องในตดิออกมาดวย เรียกวิธีการนี้วา 
nobbing การควักไสโดยการใชเครื่องจักร กระทําโดยการผาทอง กอนหรือหลังการตดัหัวและทํา
การดึงเครื่องในออกโดยเครือ่งจักร  โดยการดดูเครื่องในออกภายหลังการตัดหัว ซึ่งมักจะใชกับ
ปลาขนาดเล็ก เมื่อเครื่องจักรตัดหัวปลาแลวจะมีเครื่องดดูเครื่องใน(suction nozzle) โดยอาศัย
หลักการของสุญญากาศ เมือ่เครื่องในถูกดึงออกจากตัวปลา จะมีน้ําพนเพื่อลางเลือดและเ 
เศษเครื่องใน สําหรับเครื่องจักรตัดหัว-ควักไสบางชนิด อาจออกแบบสําหรับการตดัหัวและสวน
บริเวณหนาทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่6 เครื่องตดัหัวพรอมดงึหัว 
1 (fish pocket conveyer); 2(conveyer for the heads); 3 (positioning mechanism); 
4(pressing pulley); 5 (deheading knife); 6 (suction nozzle); 7 (water jet) 

ท่ีมา: Bykowski (1990) 
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การใหความเย็นกับสัตวน้ํา 
 สัตวน้ําสามารถเนาเสียไดงายเนื่องจากมีความชื้นสูง เปนแหลงโปรตนีที่ยอยงาย และมี
pH คอนขางเปนกลาง การเนาเสียเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย เอนไซมตลอดจนปฏิกิริยาเคมี 
อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดการเจรญิของจุลินทรีย โดยสามารถจําแนกจุลินทรียเปน 4 
พวก ไดแกพวก แบคทีเรียไซโครไฟล ,แบคทีเรียไซโครโทรป ,แบคทีเรียมีโซไฟล และแบคทีเรียเทอร
โมไฟล แสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การจําแนกชนิดของจุลินทรีย 

ชนิดจุลินทรยี อุณหภูมิ(oซ) 
Psychrophile Psychrotroph Mesophile Thermophile 

Minimum <0-5 <0-5 5-10 30-40 
Optimum 12-18 20-30 30-40 55-56 
Maximum 20 35 45 >80 
ที่มา: Pedrosa-Menabrito และ Regenstein (1990)  
 
 การลดอุณหภมิูสามารถลดกิจกรรมของเอนไซม ทั้งในสัตวน้ําและเอนไซมจากจุลินทรียซึ่ง
เปนสาเหตุของการเนาเสีย เนื่องจากแบคทีเรีย พวกไซโครไฟล และพวกไซโครโทรป สามารถเจรญิ
ไดที่อณุหภูมิแชเย็น ดงันั้นอาจตองใชวิธีอืน่รวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชะลอการเนาเสียดวย 
 เนื่องจากอุณหภูมิทีค่วามสําคัญตอการควบคุมคณุภาพและการเนาเสีย ดังนั้นจงึมี
ขอตกลงของประเทศมากกวา 20 ประเทศ ในการกําหนดมาตรฐานสําหรับการขนสงอาหารที่เนา
เสียงายรวมถึงสัตวน้ํา โดยกําหนดใหแชสัตวในน้ําแข็ง และอุณหภูมิของสัตวน้ําตองไมเกิน 2 oซ  
ในแตละประเทศมีขอกําหนดเกี่ยวกับ maximum safety limits ในสัตวน้ําสดดงันี้   
 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 7.2 oซ   ประเทศฝรัง่เศล 0-3 oซ   ประเทศเนเธอรแลนด7 oซ   
ประเทศสวีเดน 8 oซ   สวนในกลุมประเทศสหพันธยุโรป(EU; European Union) ไดกําหนด
ขอกําหนดของลากใหระบุวันที่สามารถจําหนาย Use by date ในผลิตภัณฑสตัวน้าํอีกดวย 
 
 อุณหภูมิมีบทบาทสําคัญตอการเนาเสียโดยเกิดจากจุลินทรียและเอนไซมจากสัตวน้ํา 
ดังนัน้การควบคุมการเนาเสียสามารถทําไดโดยการควบคุมอณุหภูมิของสัตวน้ําใหต่ําคือประมาณ 
0 ถึง-1 oซ   โดยใชวัสดุที่ใชในการทําความเย็นประกอบดวยน้ําแข็ง สวนผสมของน้ําแข็งและน้ํา
ทะเลหรือน้ําทะเลเย็น 
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 ขอควรปฏิบัตใินการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ําที่อณุหภูมิต่ําคือ 
1. ปองกันการบอบช้ําหรือบาดแผลของสตัวน้ํา 
2. ควรควักไสและนําเลือดออก แลวลางน้ําเพื่อกําจัดเลือด น้ํายิอยและส่ิงปนเปอนตางๆ 
3. ควรแชเย็นดวยน้ําแข็งหรือสารใหความเยนที่สะอาด 
4. หลีกเลี่ยงการปนเปอนจากจุลินทรียโดยใชหลักการสุขาภิบาลที่ถูกตอง 
5. ควบคุมอณุหภูมิใหต่ําอยางสม่ําเสมอ 
6. การลอกหนังเพ่ือลดปริมาณเอนไซม hydrolase 
7. ควรใชวัสดทุี่ถูกซับน้ําที่ไฟลออกจากสัตวน้ํา(absorbing pad) 

 
การใชน้ําแขง็ในการเก็บรักษาสัตวน้าํ 
 การใชน้ําแข็งในการเก็บรักษาสัตวน้ํามีมานานแลวเนื่องจากน้ําแขงมีขอดีหลายประการ
ดังนี ้
1.น้ําแข็งสามารถลดอุณหภมิูของสัตวน้ําได 
     น้ําแข็งสามารถลดอุณหภมิูของสัตวน้ําไดลงเหลือประมาณ 0 oซ    มีผลทําใหการเจรญิ
ของจุลินทรียที่เปนสาเหตุของการเนาเสียรวมทัง้จุลินทรยีที่กอใหเกิดโรคลดต่ําลง สงผลใหอตัรา
การเนาเสียและลดอตัราความเสี่ยง รวมทั้งชวยลดกิจกรรมของเอนไซมชนดิตางๆ ดงันั้นการลด
อุณหภูมิควรทาํทันทีภายหลังจากสัตวน้ําตายโดยเฉพาะในชวงการเกร็งตัว(rigor mortis) 
 
2.น้ําแข็งสามารถใหความชื้นกับสัตวน้ํา 
 น้ําแข็งที่ละลายสามารถปองกันการแหงหรอืสูญเสียน้ําของผิวสัตวน้ํา (surface  
dehydration) และลดการสญูเสียน้ําหนักของสัตวน้ํา น้าํที่เกิดจากการละลายมีผลเพ่ิมการถายเท
ความรอนระหวางสัตวน้ําและผิวหนาของน้าํแข็ง ทั้งนี้เนื่องจากน้ําสามารถนําความรอนไดดีกวา
อากาศ ดงันัน้ การใชน้ําแข็งผสมน้ําจึงมักใชเพื่อเพิ่มอัตราการใหความเย็น  เชนการใชน้ําทะเล
ผสมน้ําแข็ง (chilled sea water:SW) 
 
3.น้ําแข็งมีสมบัติทางกายภาพที่ดี 
 3.1 น้ําแข็งมีประสทิธิภาพในการทําเย็นสูง 
  ความรอนแฝงของน้ําแข็งมีคาประมาณ 80 กิโลแคลอรี/่กิโลกรัม การลดอุณหภูมิ
ของสัตวน้ํา 1 กิโลกรัม อาศยัน้ําแข็งปริมาณเล็กนอย โดยการใชน้ําแข็งประมาณ 0.25 กิโลกรัม 
เพื่อลดอุณหภมิูสัตวน้ําใหเทากับ 0 oซ    ในทางปฏิบัติจริงจําเปนตองใชน้ําแข็งปริมาณสูงกวาที่
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คํานวณไว เพ่ือชดเชยการสูญเสียความรอน(thermal loss) การใชภาชนะบรรจทุี่มีฉนวน
(insulated container)จึงมีผลปองกันการเกิดการสูญเสยีความรอน โดยเฉพาะในเขตรอน 
 
 3.2 การละลายของน้ําแข็งกอใหเกิดระบบควบคุมอณุหภูมิในตัวเอง 
  การละลายของน้ําแข็งเปนน้าํ  จะเกิดที่อณุหภูมิคงที ่คอื  0 oซ   นอกจากนี้น้ําแข็ง
ที่ละลายสามารถแพรกระจายอยางทั่วถึงบนผิวของสัตวน้ํา ซึ่งตางจากการใหความเย็นระบบทาง
กล( mechanical refrigeration system) เชนการใชอากาศเย็น หรือการใชน้ําทะเลเย็น ซึ่งบางครัง้
อาจกระจายไดไมทั่วถึง โดยเฉพาะการใหความเย็นกับสัตวน้ําปริมาณมาก 
 
4. มีความสะดวก 
 4.1เปนวิธีทีง่ายตอการขนยาย การเก็บหรือการใช นอกจากนี้สามารถกระจายไดอยาง
สมํ่าเสมอรอบตัวปลา ทั้งนี้ข้ึนกับชนดิของน้ําแข็ง 
 4.2 วัตถุดิบที่ใชผลิตน้ําแข็งหาไดงายและมีอยูทั่วไป อยางไรก็ตามน้ําที่ใชควรเปนน้าํที่
สะอาด และตองมีการปฏิบัติอยางเหมาะสม เชนการใชคลอรีน(chlorine) น้ําทะเลสะอาดสามารถ
ใชในการผลิตน้ําแข็ง ซึ่งมักกระทําในกรณทีี่หาน้ําจดืไดยากและน้ําจืดมรีาคาแพง  
 4.3 มีราคาถูก 
 4.4 มีความปลอดภัย 
 
5.สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ํา 
 น้ําแข็งสามารถใชในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ํา มีผลทําใหสามารถขนสงสัตวน้าํไป
ยังประเทศขางเคียง สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ชนิดของน้ําแข็ง 
 น้ําแข็งสามารถผลิตไดในหลายรูปแบบดังนี ้

1. น้ําแข็งเกร็ด (flake) 
2. น้ําแข็งแผน (plate) 
3. น้ําแข็งหลอด (tube) 
4. น้ําแข็งกอน (block) 
5. น้ําแข็งบด( crushed block) 
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น้ําแข็งแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพที่แตกตางกัน ดงัตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 สมบัตทิางฟสกิสของน้ําแข็งชนิดตางๆ 
แบบ    ขนาดเฉลี่ย ปริมาณจําเพาะ(m3/t) น้ําหนักจําเพาะ(t/m3) 
น้ําแข็งเกร็ด 10/20 -2/3 มม. 2.2-2.3 0.45-0.43 
น้ําแข็งแผน 30/50 - 8/15 มม. 1.7-1.8 0.59-0.55 
น้ําแข็งหลอด 50 -10/12 มม. 1.6-2.0 0.62-0.5 
น้ําแข็งกอน 25- 50 กก. 1.08 0.92 
น้ําแข็งบด หลากหลาย 1.4-1.5 0.71-0.66 
ที่มา : Huss (1995) 
 
 ในขณะทีน่้ําแข็งละลาย จะมีน้ําบางสวนอยูบนผิวหนาของน้ําแข็ง ถาน้ําแข็งมีพ้ืนที่ผิว/
น้ําหนักมาก จะมีน้ําบนผิวหนาของน้ําแข็งมากขึ้น ที่อุณหภูมิ 27 oซ น้าํบนผิวหนาของน้ําแข็งเกล็ด
มีรอยละ 12-16 ของน้ําหนักทั้งหมด สวนน้ําบนผิวหนาของน้ําแข็งบดมีรอยละ 10-14 ของน้ําหนัก
ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวจําเปนตองมีการใหความเย็นกับน้ําแข็ง (subcooling) 
โดยทั่วไปน้ําแข็งที่เปยกมีประสิทธิภาพการใหความเย็นที่แตกตางจากน้ําแข็งที่แหงหรือน้ําแขงที่
ผานการใหความเย็น 
 
 โดยทั่วไปน้ําแข็งเกล็ดสามารถใชไดงาย มีความสม่ําเสมอและไมมีผลทําใหสัตวน้ํามี
บาดแผล สามารถใหวความเย็นกับสัตวน้ําไดอยางรวดเรว็กวาน้ําแข็งชนิดอ่ืน อยางไรก็ตามน้ําแข็ง
เกล็ดมีปรมิาตรมากกวาน้ําแข็งชนดิอื่น ในกรณีที่ไมสามารถใหความสามารถในการทําเย็น
(cooling capacity) เทากันและถาน้ําแข็งละลายจะมีลักษณะเปยก ความสามารถในการทําเย็น
จะลดลงมากกวาน้ําแข็งอื่นๆ เนื่องจากมีพ้ืนที่ผิว/น้ําหนักมากกวา 
 
 สําหรับน้ําแข็งบด (crushed ice) อาจมีผลทําใหสัตวน้ําบอบช้ําหรือมบีาดแผลได 
เนื่องจากมีเหล่ียมและคม เนื่องจากน้ําแข็งบดประกอบดวยขนาดที่แตกตางกัน สวนที่มีขนาดเลก็
จะละลายบนผิวหนาของสัตวน้ํา สวนน้ําแข็งขนาดใหญสามารถอยูไดนานกวา และสามารถชดเชย
ความรอนที่สญูเสียไปได 
 
 น้ําแข็งกอน ตองการเนื้อที่ในการขนสงนอยกวาและละลายชา สวนน้ําแข็งหลอดและ
น้ําแข็งบดมีความเหมาะสมเพื่อใชในการผลิตน้ําทะเลเย็น(SW) 
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รูปที่ 7 เครื่องผลิตน้ําแข็งเกล็ด 
ท่ีมา: www.fao.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8เครื่องผลิตน้ําแข็งกอน 
ท่ีมา: www.fao.org 

35



                                                            

 

รูปที่ 9 เครื่องผลิตน้ําแข็งแบบแผน 
ท่ีมา: www.fao.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 เครื่องผลิตน้ําแข็งแบบหลอด 
ท่ีมา: www.fao.org 

 
การเก็บรักษาสัตวน้ํา 

ปลาที่อาศัยตามผิวดินมักทําการเก็บรักษาในกลองหรือชั้น โดยทั่วไปกลองใหผลดกีวาการ
ใชชั้นเก็บ เนื่องจากสามารถลดแรงกดทับของตัวสัตวน้ําซึ่งอาจพบในการซอนบนชั้น นอกจากนี้
การบรรจุกลองทําใหการขนสงหรือการขนถายสะดวก การเก็บรักษาสัตวน้ําบนชัน้ (shelf-
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storage) สามารถทําไดโดยการวางสัตวน้ําสลับกับน้ําแข็งขึ้นไปเรื่อยๆ จนมคีวามสูงประมาณ 100 
เซนติเมตร  

การจัดเรียงปลาสลับชั้นกับน้ําแข็งอยางสม่ําเสมอ มีผลทําใหสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาสัตวน้ําไดยาวนานยิ่งขึ้น  แสดงในรูปที่ 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที ่11 การจัดเรียงสตัวน้ํากับน้ําแข็งแบบตางๆ สําหรับการยืดอายุการเก็บรักษา     
    ท่ีมา: Huss (1988) 
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ในการปฏิบัติการวางซอนดังกลาวมีผลทําใหสามารถควบคุมอณุหภูมิของสัตวน้ําไดดีกวา
การเก็บในกลองสงผลทําใหอายุการเก็บสัตวน้ํานานกวา  อยางไรก็ตาม เนื่องจากจําเปนตองมีการ
ขนยายสัตวน้ํา ตลอดจนมีแรงบีบอัดบนสตัวน้ําเนื่องจากน้ําหนักของน้ําแข็งและสัตวน้ํา จึงมี
ผลเสียตอคณุภาพโดยรวมดังนัน้ การบรรจใุนกลองที่เปนที่นิยม แบงเปน 2 ประเภทคอื 1) Stack-
only box และ2) Nest/stack box 

 
การใชกลองประเภทแรกกอใหเกิดการสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษากลองเปลา ดังนั้น

ขึงมักนิยมใชกลองประเภทที่สอง เนื่องจากสามารถวางซอนกันไดและใชเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 
ของแบบแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รูปท่ี 12 กลองแบบ Stack-only box 
       ที่มา: www.fao.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   รูปท่ี13 กลองแบบ Nest/stack box 

          ท่ีมา: www.fao.org 
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 ในการเก็บรักษาสัตวน้ํา เพื่อใหประสิทธภิาพการใหความเย็นเพ่ิมขึ้นจึงอาจมีการใช
น้ําแข็งผสมน้าํทะเล หรือการใชน้ําทะเลเย็น ดังนี ้
 

1. น้ําทะเลเย็น (refrigerated sea water: RSW) มีการใชครั้งแรกในป ค.ศ. 1960 ใน
ประเทศแคนาดา ซึ่งพัฒนาเพื่อใชสําหรับปลาแซลมอนและเฮอรริ่ง โดยการควบคมุอุณหภูมิใหมี
ความสม่ําเสมอ มีความสําคญัและจําเปน และสัตวน้ําควรมีอุณหภูมิต่าํกวา 3 oซ ภายในเวลา 4 
ชั่วโมง และต่ํากวา 0 oซ ภายหลัง 16 ชั่วโมง และอณุหภมิูจะตองคงที่ (-1.5 ถึง 0 oซ) ตลอดการเก็บ
รักษา 

 
2. น้ําทะเลผสมน้ําแข็ง (chilled sea water: CSW) พัฒนาขึ้นในประเทศแคนาดาเชนกัน 

โดยมีราคาถูกกวา  สามารถลดอณุหภูมิของสัตวน้ําไดอยางรวดเร็ว ซึง่เรียกวิธีนี้วา Champagne 
ซึ่งเกิดจากการถายเทความรอนอยางรวดเร็วระหวางปลาและน้ําแข็ง โดยการกวนดวยอากาศ
( compressed air) ซึ่งสงผานมาทางกนถัง แทนการใชปมเหมิอนในระบบ RSW การใช CSW 
สามารถลดอุณหภูมิของปลาแฮริ่ง(15 oซ) ใหมีอุณหภมิูเทากับ 0 oซ ไดในเวลาภายใน 2 ชั่วโมง 
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บทที่ 5 
การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้าโดยการดึงนํ้าออก 

 
ความสําคัญของการแปรรูปสัตวน้ํา 
     สัตวน้ําเปนอาหารทีมี่คุณคาตอรางกาย  เปนอาหารโปรตีนที่มคีณุภาพดี  รางกาย
สามารถยอยไดงาย  มีกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายอยางครบถวน  ไขมันในสตวน้าํสวนใหญ
ประกอบดวยไขมันอิ่มตัว  ซึ่งจะชวยลดปรมิาณไขมันในเลือด  นอกจากนี้สัตวน้ํายังเปนแหลงแร
ธาตุและไวตามิน  แรธาตุทีส่ําคัญ  อาทิ  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และไวตามินเค  โดยทั่วไปแลว
ราคาของโปรตีนจากปลาจะต่ํากวาเนื้อสัตวชนดิอื่นๆ 
     การแปรรูปสัตวน้ําเปนการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีตางๆ  ซ่ึงยังคงมคีณุลักษณะและ
คณุภาพที่ผูบริโภคตองการ  ทัง้นี้เนื่องจากสัตวน้ําเนาเสยีงายกวาเนื้อสัตวประเภทอืน่  ฉะนัน้จงึ
ควรเก็บรักษาสัตวน้ําทนัททีีจ่ับข้ึนมาไดเพื่อใหสัตวน้ํามคีณุภาพที่ดีจนกวาจะนําไปประกอบอาหาร
หรือแปรรูเปนผลิตภัณฑตอไป  ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ไดจะมีคณุภาพดีหรือไมนั้นขึน้อยูกับคุณภาพ
ของสัตวน้ําสดทีน่ํามาใชเปนวัตถุดิบ 
วัตถุประสงคของการแปรรูปสัตวน้ํา 
     1.      เพื่อใหมีอาหารสตัวน้ําบริโภคตลอดป 
     2.      เพื่อใหมีอาหารสตัวน้ําบริโภคไดทุกภาคของประเทศ 
     3.      เพื่อใหมีอาหารสตัวน้ําบริโภคไดหลายชนิด 
     4.      เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกไดมากขึ้น 
     5.      เพื่อเพิ่มมูลคาของสัตวน้ํา 
 
หลักการแปรรูปผลิตภัณฑโดยการดึงนํ้าออก 
 1. การแปรรปูโดยการทําแหง (Drying) 
 สัตวน้ําทั่วไปมีน้ําเปนองคประกอบอยูสูงถึงรอยละ 75-78 ทําใหเส่ือมคณุภาพไดเร็ว 
เนื่องจากแบคทีเรียที่อยูในตวัของสัตวน้ําซ่ึงสามารถดํารงชีวิตและขยายพันธุได การตากแหง เปน
วิธีการหนึ่งที่ใชกันมาตั้งแตเริ่มแรกในการเก็บรักษาอาหาร (preservation) การตากแหงสตัวน้ํา
สวนใหญจะทาํควบคูไปกับการทําเค็ม (salting) เนื่องจาก การใชเกลือเปนการชวยเก็บรักษา
คณุภาพของผลิตภัณฑและทําใหเกิดคณุลักษณะเฉพาะรวมทั้งรสชาตของผลิตภัณฑอีกดวย 

1.1 หลักการทําแหง 
  เปนการดึงเอาน้ําออกจากอาหาร เพื่อใหอาหารมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น  โดยการลด
คาวอเตอรแอกติวิตี้(water activity, aw) หรือ น้ําอิสระ เปนน้ําที่จุลินทรียที่สามารถนําไปใช
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ประโยชนไดในการเจรญิเตบิโต โดยปกติแบคทีเรียจะไมสามารถเจรญิเติบโตไดทีค่า aw  ต่ํากวา 
0.90 การลดปริมาณน้ําอิสระที่มีอยูในอาหารจึงเปนการลดการเสื่อมเสียของอาหารจากปฏิกิริยา
เคมีและเชื้อจลุินทรีย สามารถทําไดหลายวิธี คือ 

การระเหยน้าํที่มีอยูในอาหาร ทําไดโดยการตากแดด การอบแหง การทอด การเคีย่ว
จนงวด การทาํอาหารผง 

การลดสัดสวนระหวางปรมิาณน้ําและของแข็งที่มีในอาหาร ทําไดโดยการเติม
ของแข็ง เชน น้ําตาลและเกลือลงในอาหาร ตัวอยางเชน การแชอ่ิมโดยใชน้ําตาลความเขมขนสูงๆ
หรือการดองเค็ม (salt stock) ซึ่งเปนการเก็บรักษาหรือถนอมอาหารโดยใชเกลือความเขมขนสูง
ประมาณ 16 % ทําใหน้ําอิสระลดลง อาหารจึงเก็บไดนาน ผลิตภัณฑที่ผานการดองเค็มตองนํามา
ลางเพื่อลดความเค็มและปรงุแตงรสชาติกอนนํามาบริโภค 

การเปลี่ยนสถานะของน้าํใหเปนน้ําแข็ง ทําไดโดยการแชเยือกแข็งและเก็บรักษา
อาหารที่อณุหภูมิต่ํากวา –20 ° ซ ตัวอยางเชน การแชเยือกแข็งเนื้อสัตวบกและสัตวน้ํา การทํา
ไอศกรีม เปนตน 

1.2 ขั้นตอนการแปรรปูโดยการทาํแหง 
การทําแหง (drying) เปนการทําใหปริมาณน้ําในเนื้อถูกกําจัดออกไป น้ําสวนที่ถูกกําจัด

ออกไปคือน้ําอิสระซึง่อยู ไกลจากประจุไฟฟาของโมเลกุลโปรตีนที่สุด สวนน้ําที่เหลืออยูภายหลัง
จากการทําแหงจะเปนน้ําที่ถูกตรึงซึ่งเปนน้าํสวน ที่อยูในโครงสรางหรือองคประกอบของสารอาหาร
ในเนื้อสัตว จุลินทรียไมสามารถนําน้ําสวนนี้มาใชประโยชนไดจึงเปน การชวย ใหเกิดการเสื่อมเสีย
ชาลง ผลิตภัณฑเทีน่ิยมถนอมโดยการทําแหง ไดแก เนือ้ตากแหง หมแูผน ไสกรอก กุนเชียง เปน
ตน การทําแหงสามารถแบงตามหลักการใหความรอนได 3 วิธี ไดแก การทําแหง ดวยแสงอาทิตย 
การใชลมรอน และการทําใหแหงโดยการใชความเย็น ดงันี ้

          1.  การทําแหงดวยแสงอาทิตย  
                วิธีการทําแหงดวยแสงอาทิตย(sun drying) เปนการใชพลังงานความรอนจาก
แสงอาทิตย ซึง่เปนวิธทีี่เกาแก ที่สุดและใชกันมาเปนเวลานาน โดยการนําเนื้อสตัวไปตากใหแหง
ดวยแสงอาทิตย แตเนื้อตากแหงที่ไดมักมีการปนเปอน ของจุลินทรียสูง และอาจมีความชื้น
เหลืออยูสูงมากซึ่งถาเก็บไวนานอาจจะเสยีไดงาย การทําแหงดวยวิธีนี้ตองควบคมุ ปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอการทําแหงเปนอยางด ีเชน ขนาดชิ้นเนื้อ เวลาในการทําแหง อุณหภูมิของสิ่งแวดลอมและ
ฤดูกาล เปนตน ปจจุบันไดพัฒนามาเปนการทําแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะชวยใหได
ผลิตภัณฑที่มีคณุภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังคงมตีนทนุสูงกวาวิธีเกา  
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         2.   การทําแหงดวยลมรอน 
              วิธีการทําแหงดวยลมรอน (hot air-drying) เปนวิธีที่ถูกปรับปรุงขึน้เพื่อใหมีประสทิธิภาพ
ดีกวาการใชแสงอาทิตย โดยการใชอุปกรณชวยทําใหผลิตภัณฑแหงตามตองการและมีความชื้น
สมํ่าเสมอ ผลิตภัณฑที่ตาก แหงโดยวิธีนี้จะมีความ สะอาดและลดการปนเปอนของจลุินทรียได
ดีกวาการทําแหงดวยแสงอาทิตยแบบเกา การทําแหงดวย ลมรอนทีน่ิยมใชกับ เนื้อสตัว คือ การใช
ตูอบลมรอน (hot air oven) และตูอบแบบอุโมงค (carbinet dryer) โดยการตากผลิตภัณฑในตู
ขนาด ใหญซึ่งมีลมรอนเปาผาน จึงสามารถระเหยน้ําออกไปกับลมรอนและปลอยออกทางชอง
ระบายลมภายในตูอบโดยใช อุณหภูมิในการอบประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส 

         3.   การทําแหงดวยความเย็น  
                การทําแหงดวยการใชความเย็น (freeze drying) เปนการทําแหงที ่ใชหลักการระเหดิ
ของน้ําโดยการแชแข็งเนื้อ กอน จากนั้นทําใหแหงเพื่อดึงน้ําออกจากชิ้นเนื้อในสภาพที่เปน
สุญญากาศ ผลิตภัณฑที่ไดจะมีราคาแพง ซึ่ง มักนิยมใชวิธี กับเนื้อสัตวที่เติมในอาหารประเภทซุป
ในขั้นตอนการทําแหงวิธีนี้จะตองลดอณุหภูมิของชิ้นเนื้อลงจนถึงจดุเยือกแข็งอยาง รวดเร็ว จนน้ํา
ในเนื้อกลายเปนน้ําแข็ง เมือ่สัมผัสความรอนที่เพิ่มข้ึนภายใตการควบคุมความดนัสุญญากาศที่
เหมาะสม จะทําใหน้ําแข็งเกิดการระเหิดกลายเปนไอน้ําไปไดโดยไมตองเปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลวกอน โดยควบคุมสภาพสุญญากาศ ใหมีความ ดันบรรยากาศที่ 1.0-1.5 มิลลิเมตรปรอท 
อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส จะทําใหน้ําแข็งระเหดิกลายเปน ไอไดดทีี่สดุผลติภัณฑ ทีไ่ดจะมี
ความชื้นต่ํากวา 2.0 มีลักษณะเปนรูพรนุ โปรง คงรูปรางเดิมไดดีและสามารถดูดน้าํกลับ คืนสู
สภาพเดิมไดงาย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การทําแหงโดยใชแสงแดด 
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ภาพท่ี2 เครื่องอบลมรอน       ภาพที่ 3เครื่องแชแข็ง-ระเหดิแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการแปรรูปโดยการตากแหง 

 

 

 

คัดเลือก 

ทําความสะอาด 

แลเปนชิ้นบาง ๆ 

หมักเกลือ 

ตาก 

บรรจ ุ เก็บรักษา 
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การหมักเกลือ  

         การหมักเกลือ (salting) หรืออาจเรยีกอีกอยางวาการเคียวร (curing) เปนวิธทีี่นิยมทํามา
นานตั้งแตศตวรรษที่ 15 การหมักเกลือ เปนการใชเกลือ เพื่อถนอมรักษาเนื้อและมีการใชดนิประ
สิวหรือสารประกอบไนเตรตรวมดวย โดยในสมัย นั้นยังไมมีการนําสาร ปน เปอนตาง ๆ ออกไป
ตอมามนุษย จึงรูจักการทําดินประสิวใหบริสุทธิ์และทราบวามีผลดีตอสีของ ผลิตภัณฑ ในอดตีการ
ทําเนื้อเค็ม มักมีวัตถุประสงคทีท่ําใหเนื้อเค็มและตากแหงเก็บไว เทานั้น  

 

ภาพที5่ ผลิตภัณฑปลาเค็ม/หมักเกลือ 

 
          การใชเกลือเปนสารหมักจะทําหนาที่ถนอมรักษาเนื้อสัตวโดยการปองกันหรือ ยับย้ังและลด
การเจริญของแบคทีเรีย ที่ทาํใหเกิดการเนาเสีย ในระหวางการหมักนี้เกลือจะซึมเขาไปในเนื้อสัตว 
และเนื่องจากคาความถวงจําเพาะที่แตกตางกัน ของสารละลายเกลือและน้ําที่อยูในเนื้อ (meat 
juice) จึงทําใหน้ําบางสวนในเนื้อไหลซึมอออกมา การปลอยใหเนื้อหมกั เกลือเปนเวลานานจะทํา
ใหความชื้นของชิ้นเนื้อลดลงและไดผลิตภณัฑที่มีรสเค็ม สูตรที่ใชในการหมักเนื้อแตละสูตรจะ มี
คณุภาพที่แตกตางกัน การใชปริมาณเกลือและน้ําตาลที่มีในสูตรอยางเหมาะสมจะมีผลตอการ
ปองกันการเนา เสียได พบวา สูตรที่ใชเกลอืมากจะมีประสิทธิภาพมากกวา อยางไรก็ตาม การใช
เกลือมากเกินไปก็อาจทําใหเกิดรสเค็มเกินไป ไดการหมกัเนื้อดวย เกลือโดยทั่วไปมี 3 วิธี ไดแก 
การหมักแหง การดองและการฉีด 

          1.  การหมักแหง   
                การหมักแหง (dry curing) เปนการใชสวนผสมเพื่อการหมักในรูปผงแหง เชน เกลือ 
เกลือไนเตรตหรือไนไตรต หรือเครื่องเทศ น้ําตาล โดยการทาสวนผสมที่ผิวนอกหรอืคลุกใหทั่วเนือ้ที่
จะหมักในขณะที่สวนผสมหรือเครื่องปรุงซมึเขา ไปในเนือ้นั้นน้ําในเนื้อจะไหล ออกมาจึงทําใหเนื้อ 
แหงลง การหมักแหงมักใชในการทําผลิตภัณฑเชน แฮม เบคอน เนื้อเค็ม เนื้อสวรรคและปลาเคม็ 
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อุณหภูมิที่เหมาะสม ในการหมัก คือ 2 - 5 องศาเซล เซียสการทาเครื่องปรุงบนกอน เนื้อที่จะหมัก
นั้น มักทาที่ผิวนอกในชวงหาง 1-3 หรือ 5 วันสวนปริมาณ เครื่องปรงุที่ใชทาจะขึ้นกับความเขมขน
ของเกลือ ทีต่องการโดยทั่วไปใชประมาณ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักเนื้อสดการดดูซึมเกลือจาก 
ดานนอกเขาไปในเนื้อจะชากวา เมื่อเทียบกับวิธีการหมกั ดอง นอกจากนี้สวนของหนงัและไขมัน
ของเนื้อยังเปนปจจัยทีท่ําใหการซึมของ เกลือชาลงดวย ในการหมักแหงมักจะใช เฉพาะเครื่องปรงุ
พ้ืนฐานดงักลาว ขางตนและไมนิยมเติมสารอื่นโดยเฉพาะเกลือแอสคอรเบต หรือฟอสเฟต 

         2.  การหมักดอง   
               การหมักดอง (wet curing, wet immersion brining, pickle curing) เปนการหมักโดย
การใชน้ําเกลือซึ่งมคีวาม เขมขนของเกลือ ระหวาง 15-25 เปอรเซน็ต และมีไนเตรต 0.2-1.3 
เปอรเซน็ต ไนไตรต 0.03-0.1 เปอรเซน็ตรวมทั้ง น้ําตาลและเครื่องเทศตาง ๆ สวนเครื่องเทศที่ใช
มักจะหอดวย ผาขาวบางแลวแชไวในน้ําเกลือ การแชน้ําเกลือจะ ทําให น้ําใน เนื้อไหลออกมา
ขณะที่น้ําเกลือจะเขาไป แทน ที่โดยทั่วไปในการเตรียมน้ําเกลือหาก ตองการเติมไนเตรตหรือ ไน
ไตรต ดวยควรจะตองระมัดระวังปริมาณทีใ่ชโดยพิจารณาจาก กฎหมายที่อนุญาตใหใชได 
เนื่องจากการใชมากเกินไป จะได ผลิตภัณฑที่มีสีแดงเขมผิดปกติและอาจทําใหเปนพิษได ปริมาณ
ของไนเตรต และไนไตรตที่สามารถใชไดสูงสุดคือ 500 และ 125 สวนในลานสวนตาม ลําดับ โดย
คํานวณในรปูเกลือโซเดียมไนเตรตและโซเดียมไน ไตรต และหากตองการ ใหการหมักเกิดเร็วขึ้น
อาจทําในสภาพสุญญากาศและภายใตความ ดนัในภาชนะปดก็ได 

          3.   การฉีดน้ําเกลือ 
                 การหมักโดยวิธฉีีดน้ําเกลือเปนการเตรียมสวนผสมในรูปน้ําเกลือหรือน้าํปรุงจากนั้นจงึ
ฉีดเขาไปในเนือ้ที่ตอง   การหมักการฉีดน้าํ  เกลือจะตอง ฉีดน้ําเกลือเขาไปในเนื้อใหทั่วทัง้หมด
โดยใหมีน้ําหนกัเพิ่มข้ึนมากกวา 25 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักเนื้อ เชนการทําแฮมจะฉดีน้ําเกลือใหมี 
น้ําหนักเพิ่ม ข้ึนระหวาง 25-40 เปอรเซน็ตของน้ําหนักกอนฉีด โดยทั่วไปการฉีดน้ําเกลือแบงไดเปน
การฉีดเขากลามเนื้อและการฉดีเขา เสนเลือด 

การซึมของเกลือเขาสูเนื้อปลา แบงเปน 3 ระยะ 

ระยะที่ 1 เมื่อเริ่มนําปลามแชในน้ําเกลือ ความเขมขนของเกลือในปลาต่ํากวาภายนอกเกลือจึงซึม
เขาสูปลา และน้ําจากปลาจะซึ่มออกสูภายนอก น้ําออกจากปลาโดยความเร็วที่สงูกวาเกลือเขาสู
ปลา ดังนัน้ชวงนีน้้ําหนักของปลาจะลดลงและจะมีเกลืออยูที่เนื้อปลาชั้นนอก 
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ระยะที่ 2 เปนระยะที่อตัราการซึมของเกลือมีคาเทาๆกับอัตราที่น้ําไหลออกจากตัวปลา ดังนัน้ชวง
นี้ปลาจะไมสูญเสียน้ําหนัก ความเขมขนของเกลือจากเนื้อปลาชั้นนอกเทากับความเขมขนของ
น้ําเกลือ ดังนัน้น้ําเกลือจึงเริม่ซึมเขาสูเนื้อเย่ือชั้นในของปลาและเมื่อความเขมขนของเกลือในเนื่อ
ปลาชั้นนอกลดต่ําลงกวาความเขนขนภายนอก จะเกิดการซึมของเกลือจากน้ําเกลือเขาสูเนื้อปลา
อีก 

ระยะที่ 3 ถาทิ้งปลาแชน้ําเกลือตอไปอีก ในที่สดุการซึมของเกลือจะทาํใหไดความเขมขนของเกลือ
ในตัวปลาเทากันทุกสวนและเทากับปริมาณเกลือในน้ําเกลือ จะไดปลาที่มีลักษณะทึบแสงและมี
รสเค็ม เนื้อปลาเกิดการหดตวั 

การรมควัน 

 

ภาพท่ี 6 การแปรรูปโดยการรมควัน 

การรมควันเปนวิธีการที่ใชความรอนควบคูกับการใชควันไฟเพื่อใหผลิตภัณฑแหงและมีกล่ินรสของ
ควันไฟ การรม ควันอาจมีตนกําเนิดมาจากชาวอินเดียแดงที่แขวนเนื้อสัตวไวบนสวนสูงของเต็นท
หรือ กระโจม เมื่อติดไฟเพื่อใชความรอน ควันไฟที่เกิดขึ้นไดลอยไปเกาะที่ผิวเนื้อที่แขวนไวซึ่งชวย
ทําใหรสชาติของเนื้อสตัวดีข้ึน การรมควนัมีวัตถุประสงคเพื่อ การถนอมรักษาเนื้อสัตวโดยชวยให
ผลิตภัณฑมีสีและกลิ่นรสดข้ึีน และปองกันผลิตภัณฑไมใหเกิดกล่ินเหม็นหนืจากการ ออกซิไดส 
ผลิตภัณฑจะถูกทําใหสุกและรมควันไปดวยกัน โดยความรอนจะทําใหเนื้อสุก และควันจะทําให
เกิดสีน้ําตาลที ่คงตัวขึ้นบนผวิหนา ของผลติภัณฑ สีน้ําตาลที่เกิดขึ้นนีเ้กิดจากปฏิกิริยาเมลลารด
โดยกรดอะมิโนอิสระจากโปรตีนหรือสาร ประกอบไนโตรเจนจะทําปฏิกิริยากับหมูคารบอกซิลจาก
น้ําตาลและสารคารโบไฮเดรตอื่นๆ และสารประกอบตาง ๆ ในควันไฟจะชวยทําใหผลิตภัณฑมีสี
และกลิ่นรสเฉพาะตัวเกิดขึ้นควันไฟทีด่ีจะไดมาจาก ไมเนือ้แข็งไมที่นิยมใชกันมาก ในยุโรป ไดแก 
ไมจากตนฮิกคอร ี(hickory) แอปเปล พลับ โอก และเมเปล หรือไมอ่ืนๆ ที่ไมมียาง สําหรับประเทศ
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ไทย นิยมใชข้ีเล่ือยไมสักหรือขี้เลื่อยไมเนื้อแข็งตางๆ หรืออาจใชซังขาวโพด และกากออยก็ได  
          ควันไฟ (smoke)ประกอบดวยสารเคมตีางๆมากกวา 200 ชนิด ที่มีองคประกอบทางเคมีที่
ซับซอนซึ่งมคีวามสําคัญตอการเกิด กลิ่นรสและการถนอมรักษาผลิตภัณฑดงันี ้
 
             ฟอรมัลดีไฮด                     25 - 40              ppm 
             กรดฟอรมิก                        90 - 125            ppm 
             กรดอะซิติก                      460 - 500            ppm 
             ฟนอล                                 20 - 30             ppm 
             คีโตน                               190 - 200            ppm 
             เรซินและแวกซ                  > 1000              ppm 
 
          องคประกอบที่สําคัญในควันไฟที่มีผลตอการถนอมและชวยใหเกิดกลิ่นรสขึ้นในผลิตภัณฑ 
คือ ฟนอล (phenols) และฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) สารประกอบพวกฟนอลจะทําหนาที่เปน
ตัวปองกันการเกิดการเหมน็หืน (antioxidant) และชวยยับย้ังการเจรญิของจุลินทรยี สวนฟอรมัลดี
ไฮดจะชวยปองกันการเจรญิของจุลินทรียบนชิ้นเนื้อและผลิตภณัฑ นอกจากนี้ ยังมีผลตอแมลง
ตางๆ ที่อาจปนเปอนมาดวย มีผูวิจัยคนควาพบวาแบคทีเรียชนิดที่ไมมีสปอร (non– spore 
forming bacteria) จะถูกทําลายลงไปเปนสวนใหญเมื่อใชเวลารมควันไดนาน 0.5 – 2 ชั่วโมงและ
จะถูกทําลายหมดไป เมื่อใชเวลารมควันนาน 3 ชั่วโมง วิธีการรมควันที่นิยมใชกับเนือ้และ
ผลิตภัณฑม ี2 วิธี ไดแก การรมควันเย็น และการรม ควันรอน 

         1.   การรมควันเยน็  
                การรมควันเย็น (cold smoking) เปนการรมควันที่ใชอุณหภูมิไมสูง มากอาจมีการ
ปองกันไมใหเนื้อสัมผัส ความรอนมากนัก โดยวางเนื้อสตัวใหอยูสูงหรอืหาง 
จากกองไฟและใชข้ีเลื่อยคลุมกองไฟหรือใชแผนโลหะกันไมใหความรอนผานมายังชิ้นเนื้อ  
อุณหภูมิในตูควันสูงไมเกิน 45 องศาเซลเซียส และเนื่องจากการรมควันใชความรอนต่ํา  
จึงตองใชเวลานานมากตั้งแต 24 ชั่วโมง จนถึง 2 สัปดาห การรมควนัโดยวิธีนี้ถาจะให 
ผลิตภัณฑมีกลิ่นควนัใชเวลาเพียงแค 24 ชั่วโมงก็เพียงพอ แตถาจะใหผลิตภัณฑเก็บ 
รักษาไดนานตองรมควันนานมากกวา 1 สัปดาหข้ึนไป 
          2.   การรมควันรอน  
                 การรมควันรอน (hot smoking) เปนการรมควันที่ใชอุณหภูมิสูงขึ้น โดยการแขวน
เนื้อสตัวหรือวางไวใกลกับไฟ ใชอุณหภูมิตั้งแต 60-120 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 3–4 ชั่วโมง 
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เนื้อสตัวและผลิตภัณฑจะสกุสามารถรับประทานได ทันทีหรือจะเก็บไวที่อุณหภูมิต่าํไดเปน
เวลานาน  

          3.  การใชควันน้ํา 
                ปจจุบันมีการผลิตควันน้ํา (liquid smoke) ข้ึนเพื่อใชกับผลิตภัณฑเนื้อซึ่ง มีขอดีกวา
ควันไฟธรรมดาหลายประการ และม ีความสะดวกตอการใชมากกวาการรมควันแบบเดิม เพียงใช
ควันน้ําพนลงบนผลิตภัณฑกอนการทําใหสุกจะทําใหมี กลิ่นควันตดิอยูกับผลิตภัณฑไดโดยไมตอง
มีเครื่องผลติควันในตูอบ ผลิตภัณฑที่ไดมีกลิ่นควันสม่ําเสมอ และยังมคีวาม คงตัวดกีวาควันไฟ 
สามารถกําจัดสวนขององคประกอบของควนัที่อาจเปน สาเหตุใหเกิดมะเรง็ในรางกายผูบริโภคได 
และทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ที่ใชงายกวาควันไฟ ควันน้ําทั่วไปสามารถเตรียมไดจากไมเนื้อ
แข็งซึ่งประกอบดวย สารระเหยได และมีสารประกอบพวกฟนอล (phenol) กรดอินทรีย (organic 
acid) สารประกอบคารบอนลิ (carbonyl compound) และ อัลกอฮอล (alcohol) อยางไรก็ตาม 
ควันน้ําตองไมมีสารพวกโพลิไซลิกไฮโดรคารบอนโดยเฉพาะ เบนซไพรนี ในการใชควันน้ําควรเจือ
จางกับน้ํา หรอืน้ําสมสายชู หรือกรดซติริกกอนพนลงบนผลิตภัณฑ การเตรียมสาร ละลายทําได
โดยใชควันน้ํา 20–30 สวน กรดซติริกหรือน้ําสมสายชู 5 สวน และน้ํา 65-75 กรดอนิทรียที่เติมลง
ในควันน้ํา มีประโยชนในการชวยทําใหเกิดผิวนอกของผลิตภัณฑพวกแฟรงคเฟอเตอรและไสกรอก
ขนาดเล็ก  
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บทที่ 6 
การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้าโดยการหมัก 

 
การหมัก เปนวิธีการแปรรูปที่นิยมกันอยางแพรหลายทั่วโลก และรูจักกันมานานตัง้แตสมัย

โบราณชาวอียิปตและชาวบาบิโลเนียน รูจกัผลิตไวนจากขาวบารเลยมาประมาณ 2,800 ป กอน 
ศริสตศักราช การแปรรูปอาหารโดยการหมักจะทําใหไดผลิตภัณฑแอลกอฮอล ผงชูรส กรดน้ําสม 
กรดซติริก ซีอิ้วและวิตามินตางๆ แลวยังเปนวิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง เชนกรดแลคติก ที่เกิดขึ้น
ในแหนมหรือการดองผักและผลไม จะชวยทําใหผลิตภัณฑมีกล่ินรสตามตองการแลวยังชวยยืดอายุ
การเก็บรักษาของผักและผลไมนั้นดวย 

การหมัก(Fermentation) เปนกระบวนการทางชีวเคมทีี่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
อินทรียสารโดยปฏิกิริยาของเอนไซมที่สรางขึ้นโดยจุลินทรีย ทําใหไดเซลลเพิ่มข้ึนหรือสารเคม ีซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑที่ตองการที่อยูในสภาวะมีอากาศ มีอากาศเพียงเล็กนอย หรือปราศจากอากาศก็ได 

หลักการแปรรูปโดยการหมัก 
กระบวนการหมักเกี่ยวของกับการทํางานของจุลินทรียในการยอยสลายสารตัง้ตน(ซับ

เสตรท) โดยการทํางานของเอนไซมที่เกดิจากกิจกรรมของจุลินทรีย เกิดเปนผลิตภัณฑที่อยูในรูปของ 
แอลกอฮอล กรดแอซิติก หรอืกรดแลคติก เปนตน ทัง้นี้ข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรียที่ใชในการหมัก 

 
 

 
ประเภทของการหมัก แบงตามผลติภัณฑที่เกิดขึ้น แบงได 3 ประเภท คือ 
1.การหมักที่ทาํใหเกิดแอลกฮอล เปนการหมักที่นิยมใช ยีสต ที่สําคัญคือ Saccharomyces 

cerevisiae เนือ่งจากสามารถเกิดไดอยางรวดเร็ว ทนตอแอลกอฮอลไดสูงและใหปริมาณ
แอลกอฮอลไดในสภาพไมมีอากาศ 

C6H12O6       +  ยีสต   ------------------- > 2C2H5OH  + 2CO2 
กลูโคส       เอทิลแอลกอฮอล   คารบอนไดออกไซด 
2.การหมักที่ทาํใหเกิดกรดแอซีติก เปนการหมักดองโดยใชเชื้อแบคทเีรยีกลุม Acetic acid 

bacteria โดยแบคทีเรียกลุมนี้จะสรางกรดแอซิติก จากแอลกอฮอลโดยปฏิกิริยาทีมีออกซิเจนเขาไป
เกี่ยวของ 

C2H5OH    + O2   +   acetic acid bacteria   ------------------- > CH3COOH  + H2O 
แอลกอฮอล   ออกซิเจน      กรดแอซิติก  น้ํา 
 

ซับสเตรท จุลินทรีย ผลิตภัณฑ + 
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3. การหมักททีําใหเกิดกรดแลกติก เปนการหมักที่ใชเชือ้แบคทีเรียกลุม Lactic acid 
bacteria เปลีย่นน้ําตาลใหเปนกรดแลกติก ในสภาพที่มีอากาศเล็กนอย ซึ่งจะทําใหคา pH ของ
อาหารลดลง อาหารมีรสเปรี้ยวเพิ่มข้ึน และชวยยับย้ังแบคทเีรียที่ปนเปอนได 

C2H12O6       + lactic acid bacteria   ------------------- > 2C3H6O3 
แล็กโทส            กรดแลกติก 
ในการแปรรูปโดยอาศัยหลกัการหมักในผลิตภัณฑสตัวน้ําหรือเนื้อสัตวตางๆ นิยมใชวิธีการ

หมักที่ทําใหเกิดกรดแลกติก โดยลักษณะของผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักจะเกิดรสเปรี้ยว(sour) เชน 
การผลิตแหนม ผักผลไมดอง ไสกรอกเปรีย้ว ปลาสม เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี1 ข้ันตอนการผลิตผลติภัณฑเนื้อหมักดวยแบคทีเรียแลกติก 
 
 
 
 
 
 

เนื้อสัตว 

หั่นและผสมสวนผสมตางๆ 

หอดวยใบตองหรือพลาสติกมัดใหแนน 
ใหอากาศเขาไดนอย 

บมไว 2-3 วัน 

เกิดรสเปรี้ยวเนื่องจากกิจกรรมของแบคทเีรียแลกติก 
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ผลิตภัณฑสัตวนํ้าท่ีไดจากการหมัก 
 การถนอมอาหารดวยวิธีการหมักสามารถนํามาใชกับผลิตภัณฑพ้ืนบานที่นิยมไดแกปลารา 
ปลาจอม ปลาสมฯลฯ ซึง่มีวิธีการแปรรูปทีแ่ตกตางกันดังนี ้
 
1.ปลารา (Fermented Fish) 

 ปลาราเปนอาหารทีคู่กับคนไทยมานาน เพราะชวยใหรสชาติอาหารด ีสามารถเก็บปลาไว
บริโภคไดนาน นอกจากนี้ ปลารายังเปนผลิตภัณฑที่มีราคาไมแพง มีสารอาหาร แรธาตุ วิตามนิที่
สําคัญ อาทิ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ที่ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง อยางไรก็ตามการแปรรปูนัน้ 
จะตองรักษาคุณภาพในเรื่องรสชาต ิและ มีความปลอดภยัตอผูบริโภคดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑปลารา 

ในการทําปลาราเริ่มจากการใชปลาที่สะอาดเคลากับเกลือแลวหมักในภาชนะที่ใหปลาจม
อยูในน้ําเกลือ 1 วัน แลวนําปลาที่ไดมาอัดลงไหใหแนน เพื่อใหน้ําออกมาจากตัวปลาถาน้ําไมทวม
ก็ใหนําน้ําเกลือเกาเติมลงไป ทิ้งไว 3 เดือน จะไดกลิ่นจากการแตกตัวของโปรตนีและเนื้อปลาจะ
นิ่ม อาจเติมขาวคั่ว เพื่อใหกลิ่นดีข้ึน หลังจากคลุกขาวคั่วแลวตองเตมิน้าํเกลือลงไปอีก จากนั้น
หมักตออีก 2 เดือน ก็จะไดปลารา 

คุณลักษณะทั่วไปของปลารา  

• ปลาราที่ดตีองมีกลิ่นหอม เนือ้ปลาสะอาด มีสีอมชมพู ไมมีสิ่งปลอมปน เชน  
ปก ขาแมลงวัน และอืน่ ๆ  

• สีของรํา/ขาวคั่ว ไมดําคลํ้า  
• เนื้อปลาไมแข็งกระดาง หรือยุยเละ  
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• มีกล่ินหอมเฉพาะ ไมมีกล่ินคาว กล่ินแอมโมเนีย กล่ินสาบ หรือกล่ินหนื  
 รสชาติด ีไมเค็มเกินไป ควรมีความเคม็ (NaCl) ประมาณ 11-16%  

• ความเปนกรด-ดาง 4-6 สวนปลาราที่มีคณุภาพไมดีจะมกีลิ่นเปรี้ยว กลิ่นเหม็นสาบ อับ 
กลิ่นหืน เนื้อปลาจะมีดําคล้าํ เนื้อปลาจะแข็งกระดาง หรือเละมาก ไมมีรสชาติของปลารา เค็มมาก 
รสเปรี้ยวหรือขม  

ผลิตภัณฑปลาราขาวค่ัว  

วัตถุดิบ  
       1. ปลากระดี่ทีต่ดัหัวแลว 100 กิโลกรัม  
       2. เกลือทะเล 30 กิโลกรัม  
       3. ขาวคั่ว 15 กิโลกรัม  
       4. น้ําบอหรือน้ําประปา 

                  วธิีทํา 

      1. เริ่มตัง้แตการเตรียมปลาที่จะมาทาํ หลังจากเราเลือกปลาที่จะทําไดแลว นํามาทํา
ความสะอาดถาปลาที่มีเกล็ดก็ขอดเกล็ดออกใหเรียบรอย ควักไสปลาออก จากนั้นนําไปลางคั้นกับ
เกลือเพื่อดับกล่ินคาวปลา จากนั้นลางทําความสะอาดอีกครั้ง หมักเกลือไวในอัตราสวน ปลา 1 
สวน ตอเกลือ 2 สวน หมักทิง้ไว 1 คนื  

      2. เตรียมภาชนะที่จะใชหมักปลารา ซึง่สวนมากจะใชไห เนื่องจากระบายอากาศไดด ี
ลางทําความสะอาดไหใหสะอาดผึ่งใหแหง จากนั้นผสมน้ําเกลือ ใสลงไปในไห ในอัตราสวน เกลือ 
1 สวน ตอน้ําประมาณหนึ่งในสี่สวนของไห น้ําที่ใชทําน้าํเกลือ สวนมากจะใชน้ําบาดาล หรือ
น้ําประปา ไมนิยมใชน้ําฝน สาเหตุเนื่องจากจะทําใหปลาราเนาได  

      3. นําปลาที่หมักไวเทลงในไห คนใหเขากัน แลวผสมรําลงไปเพื่อเปนการเพิ่มสีสันและ
กลิ่นของปลารา สวนจํานวนที่ใสมากนอย แลวแตความชอบ ซึ่งไมมีผลกับรสชาติของปลารา 
คลุกเคลาสวนผสมตาง ๆ ใหเขากัน  

     4. ปดปากไหดวยตาขายหรือไมไผสานขัดปดปากไหไว แลวเทน้ําเกลือที่เขมขนลงไป
เพื่อปองกันแมลงวัน โดยใสพอทวมปลาราเล็กนอย จากนั้นก็นําไหทีบ่รรจุปลาราเรยีบรอยแลวไว
ในทีร่มอากาศถายเทไดสะดวก ซึ่งเราจะหมักไวประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป ก็สามารถนํามา
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รับประทานได แตกอนที่จะนาํมารับประทาน ก็ควรที่จะทาํใหสุกทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและ
ปลอดจากพยาธิ 

ปลาเจา เปนการหมักปลาเชนเดียวกับปลารา แตจะมรีสชาติตางไปเนื่องจากมีการหมัก
จาก lactic acid bacteria และยีสต ข้ันตอนการทําเริ่มจากการนําปลาที่สะอาดมาหมักกับเกลือ 
แลวอัดใสไหไว 3 วัน จากนั้นนําปลามาตากแดดใหแหงหมาด ๆ แลวคลุกกับดินประสิว  
และขาวหมาก แลวนําไปอัดใสไหใหแนนปดฝาทิ้งไว 15 วัน ก็จะไดปลาเจา นํามารับประทานได 

 
2.นํ้าปลา (Fish sauce) 

น้ําปลาเปนผลิตภัณฑที่นิยมกันแพรหลายในแถบทวีปเอเชีย   ใหรสชาติเคม็แตมีกลิ่นรส
เฉพาะ น้ําปลาสวนมากจะทําจากปลาตัวเล็ก ๆ ซึ่งอาจจะเปนปลาน้าํจืดหรือน้ําเคม็ก็ได แตจะให
รสชาตติางกัน ในประเทศไทยปลาที่นิยมใชหมัก ไดแก ปลาไสตัน ปลากะตัก ปลามะลิ ปลาสรอย 
ซึ่งจะใหน้ําปลาที่มีกลิ่นรสดีกวาปลาชนิดอื่น กล่ินของน้าํปลาเกิดจากการกระทําของแบคทีเรีย 
ไดแก Pediococcus halophilus รสชาติของน้ําปลาไดมาจากสารประกอบหลายอยางดวยกัน 
ไดแก รสเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด และกรดตาง ๆ ไดแก Formic acid, Acetic acid, 
Propionic acid, Isobutyric acid และอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 
น้ําปลา คือ ผลิตภัณฑที่เปนของเหลวมีรสเค็ม ใชปรงุแตงกลิ่นรสของอาหาร เปนผลิตผลที ่

ไดจากการหมกัปลากับเกลือซึ่งเปนกรรมวิธีการแปรรูป ที่เปนทีรู่จักกันทั่วไปในเอเชยี อาคเนย 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศทีท่ําน้ําปลามากที่สุดประเทศหนึง่ นอกจากความสําคัญ
ทางดานอุตสาหกรรมแลว น้ําปลายังมีความสําคัญทางดานโภชนาการอีกดวย  
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องคการประกอบทางโภชนาการของน้าํปลา 
น้ําปลาประกอบดวยเกลือ 27-28 กรัม, สารอินทรียไนโตรเจน 0.6-2 กรัม, แอมโมเนียม 

ไนโตรเจน 0.2-0.7กรัม ใน100 มิลลิลิตรของน้ําปลา ซึ่งจะใหไนโตรเจน แกรางกาย 7.5% จาก
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดทีร่างกายไดรับเขาไป 40 กรัมตอคนตอวัน.  

ไดมีการวิจัยพบวา น้ําปลาเปนแหลงใหญของเกลือแร และกรดอะมิโน ที่จําเปนไมนอยกวา 
13 ชนดิ โดยเฉพาะ ไลซีน (LYSINE) ซึ่งมปีริมาณสูงพอที่จะทดแทน การขาดไลซีนในคนที่ 
รับประทานขาวเปนอาหารหลักไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ น้ําปลายังมีสารอาหาร ที่สําคญั อีก
อยางหนึ่งคือ วิตามินบี 12 ซึ่งมคีอนขางมาก โดยปกติแลวรางกายของคน ตองการวิตามินบ ี12 
เฉล่ียคนละ 1 ไมโครกรัม ตอวัน  

จากการศึกษาพบวา ถารับประทานน้ําปลาแทเพียงวันละ 10-15 ลูกบาศกเซ็นตเิมตร ก็จะ
ทําใหรางกายไดรับ วิตามินบี 12 สวนหนึง่ ซึง่เมื่อรวมกับที่ไดรับจากอาหาร อ่ืน ๆ อกีเพียงเล็กนอย ก็
จะมีปรมิาณเพียงพอตอรางกาย และทําใหปลอดภัยจากโรคโลหติชนดิเมด็เลือดแดงโตได  

น้ําปลาในแตละประเทศจะมีชื่อเรียกตางๆ กันไป เชน ฟลิปนส เรียกวา "ปาทิส" (Patis), 
เวียดนาม เรียกวา "น็อกมั่ม" (Nuocmam) เปนตน  

 
น้ําปลาสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะของกรรมวิธีการผลิต ไดดังนี ้ 
 

1. น้ําปลาแท คือ น้ําปลาทีไ่ดจากการหมกั หรือยอยปลา หรือสวนของปลา หรือกากของ
ปลาที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา  
 

2. น้ําปลาที่ทาํมาจากสัตวอ่ืน คือ น้ําปลาที่ไดจากการหมัก หรือยอยสัตวอื่นที่ไมใชปลา 
หรือสวนของสัตวอื่น หรือกากของสัตวอื่นที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธีการผลิตน้ําปลา และให
หมายความรวมถึงน้ําปลาที่ทําจากสัตวอื่นที่มีน้ําปลาแทผสมอยู  
 

3. น้ําปลาผสม คือ น้ําปลาแท หรือน้ําปลาที่ทําจากสัตวอื่น ที่มีส่ิงอ่ืนที่ไมเปนอนัตรายตอ
ผูบริโภคเจือปน หรือมีการปรุงแตงกลิ่นรส .  
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รูปที่ 3 ข้ันตอนการผลิตน้ําปลาในอุตสาหกรรม 
 

ขั้นตอนในการเลือกซ้ือน้ําปลา  
คณุสมบตัิฃองน้ําปลาแท  
1. จะตองไดรบัการรับรองคณุภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ระบุอยูบนฉลาก 
2. จะตองมีการขึ้นทะเบียน อย. โดยระบุอยูบนฉลาก  
3. ตองมตีราสินคาและบริษัทที่ผลิต 
4. มีการระบุวันที่ผลติ และวันทีห่มดอายุ  
5. ใส สะอาด มีสีน้ําตาลทอง และมีกลิ่นหอมของปลา 
 
คุณภาพของน้ําปลาแท (สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ม.อ.ก.)  
1. จะตองมีกลิ่น และ รสชาตขิองน้ําปลาแท   
2. ตองใส สะอาด ไมมีวัตถุอื่นเจอปน ยกเวนวัตถุที่ไดมาจากกระบวนการหมักทางธรรมชาติเทานัน้ 
(ตองไมเกิน 0.1 กรัมตอ 1 ลิตร)   
3. มีสวนผสมของเกลือ (เกลือโซเดียมคลอไรด) ไมต่ํากวา 200 กรัมตอ 1 ลิตร   
4. ตองมีปริมาณของโปรตนีไมต่ํากวา 9 กรัมตอ 1 ลิตร   
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5. มีกรดอะมิโน ไนโตรเจนอยูระหวาง 40% - 60% ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด   
6. มีกรดกลูตามิคประกอบของไนโตรเจนทั้งหมดอยูระหวาง 0.4-0.8.   
7. ไมเจือสีใดๆ ยกเวนสีที่ไดจากน้ําตาลคาราเมล   
8. ไมใสสารใหรสหวานใดๆ ยกเวนน้ําตาล   

 
 

3. ปลาสม  

 
รูปที่ 4 ปลาสม 

 
คนทั่วไปอาจจะรวมเรียกผลิตภัณฑที่ไดจากการบดเนื้อปลากับสวนผสมอื่นๆแลวทําการหอ

ดวยใบตองหรอืบรรจุภัณฑทีป่ดสนทิจนเกิดรสชาติเปรี้ยว คนอีสานเรยีกวา " สัมฟก " หรือ " สมปลา 
" วา ปลาสม จะไดจากการหมักปลาสดทีต่ดัแตงแลวกับสวนผสมตางๆ เชน ขาวเหนียว กระเทียม 
และเกลือ เปนหลัก จนเกิดรสเปรี้ยวและที่สําคัญคือเนื้อปลาสดที่ใชในการผลิตจะไมมีการถูกบดให
ละเอียด ในบางทองถ่ินอาจเรียกปลาสมอีกชื่อหนึ่งวา " ปลาขาวสุก " นอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ
ปลาหมัก ประเทศเพื่อนบานอยางประเทศฟลิปปนสมีผลิตภัณฑที่เรียกวา " Burong-isda " เกาหลีมี
ผลิตภัณฑเรียกวา " Jol-kal " และญี่ปุนมีผลิตภัณฑที่เรียกวา " Funa - shushi " เดิมที่แหลงผลิต
ปลาสมที่สําคญัในภาคอีสาน จะกระจายอยูตามแหลงน้ํา ลุมแมน้ํา เขตน้ําทวมขังหรือน้ําหลากตาม
ฤดูกาล เชน เขตลุมแมน้ํามลูในจังหวัดอบุลราชธานี เขตลุมแมน้ําชีในจังหวัดยโสธร เขตลุมแมน้าํ
สงครามและเขตน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลากในจังหวัดสกลนครและนครพนม แตแหลงที่ผลิตทําปลา
สมที่สําคญั คอื จังหวัดยโสธร นครพนม และอุบลราชธานี ในปจจุบันพบวาแหลงผลิตภัณฑปลาสม
มีการกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากวาปริมาณปลาจากแหลงน้ําภาคอีสานทีน่ิยมมาทําปลาสมมี
ปริมาณลดลง อีกทั้งการขนสงที่สะดวกขึ้น จงึไดมีการนําปลาตะเพียนของภาคกลางมาทําแทน เชน 
จังหวดัสุพรรณบรุี อางทอง สิงหบุร ีและพิษณุโลก เปนตน ชนดิของปลาสมจะมี 2 ชนดิ คือ ปลาสม
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ตัวและปลาสมชิ้น โดยจะมกีารผลิตดงันี ้กระบวนการผลิตปลาสมและวัตถุดิบสําคญัที่ใชจะ
ประกอบดวย 

 
             1. ปลาสด ปลาน้ําจืดที่นิยมทําปลาสมตัวมากที่สุดคือ ปลาตะเพียน รองลงมาคือปลาขาว 
แตปจจุบัน ปลาตะเพียนแถบภาคอีสานมีจํานวนนอย สามารถใชปลาจีน ปลาสรอย ปลานวลจันทร 
ก็นํามาทําไดแตจะทําในลักษณะเปนปลาสมชิ้น หลังหมักปลาจนเปนปลาสมสามารถรับประทานได 
ลักษณะปลาสมที่เปนทีต่องการของผูบรโิภค คือ มีสีชมพู เนื้อแข็ง รสชาติอรอย  
 
              2. เกลือ ที่นิยมใชในการทําปลาสมทีด่ี ควรเปนเกลือทะเลปน ขาว สะอาด และมคีวามเค็ม
สูง แตจะมรีาคาแพง หรือบางแหลงอาจใชเกลือสินเธาว เกลือเม็ด เกลือตม ข้ึนอยูความสะดวกใน
การซื้อเกลือ หรือใกลแหลงผลิตเกลือในภาคอีสาน ซึง่เกลือทําหนาทีค่วบคุมและรักษาสภาวะการ
หมักใหจุลินทรียทีต่องการ จําพวกแลกติกแอซิดแบคทเีรีย 
 
              3. ขาว เหนียวนึ่ง จะใชขาวเหนยีวใหมมาทําการนึ่ง และลางในน้ําสะอาดเพ่ือใหเมลด็ขาว
แยกไมเกาะตดิกันเปนกอน ขาวเหนียวนึ่งนี้จะทําหนาทีเ่ปนตัวเรงใหจลุินทรียจําพวกหมักกรดแลก
ติกเจรญิไดรวดเร็วในชวงแรกของการหมักและทําใหเกิดกลิ่นรสเปรี้ยวของผลิตภัณฑ กอนที่จุลินท
รียชนดิอื่นที่ไมตองการจะเจรญิเติบโตทําใหเกิดกล่ินรสที่ไมตองการ 
 
             4. กระเทียม เปนตวัชวยในการปรับปรุงกลิ่นรสของผลิตภัณฑปลาสม นอกจากนี้อาจเติม
ผงชูรสหรือน้ําตาลเพื่อชวยในการปรงุแตงรสชาต ิดนิประสิวและสีผสมอาหารเพื่อเพ่ิมสีสันใหมีสแีดง
นารับประทานมากยิ่งขึ้น  
  
             กระบวนการผลิตปลาสมโดยทัว่ไป จะเริ่มจากการนําปลาสด เชน ปลาตะเพียน ปลาขาว  
เมื่อปลาสดมาถึงควรทําทันที เนื่องจากวาปลาสดหากเก็บไวจะทําใหคณุภาพของปลาไมดี เนาเสีย
ไดงาย เพราะวาหลังจากที่ปลาตาย เอ็นไซมจะยอยสลายโปรตีนในเนื้อปลาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
เอ็นไซม cathepsins  ซึ่งมีอยูในกลามเนื้อปลาเรียกวาเกิดการยอยสลายตัวเอง (Autolysis) ทําให
ปลามีสภาพที่เหมาะสมตอการเจรญิของแบคทเีรียตามธรรมชาตทิี่ไมตองการ ซึ่งจะผลิตเอน็ไซม
ออกมายอยเนื้อปลา ทําใหเกิดกล่ินในชวงที่ทําการหมัก  จากนั้นทําการขอดเกรด็ ควักไส ตัดแตงใน
ข้ันตอนการตดัแตงปลานัน้ จะบั้งปลาที่ขางลําตัว ทั้งนี้เพื่อทําใหเกลือสามารถแพรผานไปตาม
เนื้อเย่ือของปลาไดดีข้ึน   
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   รูปท่ี 5 ข้ันตอนการ
ผลิตปลาสม 

 
สวนผสม 
              ปลาตะเพียน 10 กิโลกรัม เกลือปน 5 กํามือ เกลือเสริมไอโอดีน 1 ขีด กระเทียมบด 1 
กิโลกรัม ขาวสุก 3 1/2 กิโลกรัม แปงขาวเจา 1/2 กิโลกรัม น้ําสะอาด 
ขั้นตอนการทํา  
             1. นาํปลามาทําความสะอาด เอาไสออก ลางใหหมด โดยเฉพาะสวนทองปลา 
             2. นาํขาวสุกมาลางน้ําและผึ่งใหแหงพอหมาดๆ จากนั้นนําเกลือมาผสมกับปลาทิ้งไวสัก 3 
ชั่วโมง 
             3. ผสมแปงขาวเจา 2 ขีด กับน้ํา 1 กะละมัง ลางปลาอีกครั้งหนึง่เพ่ือขจัดกลิ่นคาว 
             4. นาํปลาที่ลางแลว หมักกับเกลือปนประมาณ 4 กํามือ ใชเวลาหมัก 1 ชั่วโมง 
             5. หลังจากนั้นใหลางปลาดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง และลางดวยแปงขาวเจาผสมน้ําอีก 1 ครั้ง 
             6. นาํเกลือปน 1 กํามือ ขาวสุก เกลือเสริมไอโอดีน และกระเทียมบดผสมใหเขากัน สวน
หนึง่คลุกกับปลาที่ลางแลว และสวนที่เหลือ นําไปใสในทองปลาใหเตม็ทอง 
             7. นาํปลาไปหมักไวในถัง ปดฝาใหมิดชิด ทิง้ไว 3-4 วัน 
 

ขอดเกล็ด ควกัไส บ้ังตามขางลําตัวทั้ง 2 ดาน 

ลางน้ําใหสะอาด 

ผสมเกลือกับสวนผสม 

คลุกเคลาใหเขากัน 

หมักทิ้งไวในภาชนะปดและกดทับดวยน้ําหนัก 
ประมาณ 1-3 วัน 
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ลักษณะของผลิตภัณฑปลาสมที่ดี ตามที่ผูบริโภคตองการควรจะมีลักษณะ 
              1.เนือ้ปลาแข็ง ไมยุย และมีสีชมพู 
              2.มกีลิ่นกระเทียมและกลิ่นเปรี้ยวไมแรง 
              3. ชิ้นปลาสมสมบรูณไมแตก 
              4.ขาวเหนียวนึ่งบนตัวปลาสัมบานออกและแยกเปนเม็ดเตม็ ตดิอยูบนตัวปลา 
              5. นอกจากนี้ขนาดและจํานวนยังเปนตัวตดัสนิใจของลูกคาซึ่งผูบรโิภคทั่วไป นิยมปลาสม
ขนาด 3-5 ตัวตอกิโลกรัมและในทางตรงกนัขามลักษณะปลาสมที่ไมด ีไมเปนทีต่องการของตลาด 
คือ น้ําที่ไดจากการหมักปลาสมมีสีขุน ฟองมาก กลิ่นเหม็น เนื้อปลาเละและขาวเหนียวนึ่งมีกลิ่นบูด  
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บทที่ 7 
การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําโดยใชอุณหภูมิตํ่า 

         
 การถนอมอาหารโดยการใชความเย็นเปนการชะลอและยับย้ังปฏิกิริยาเคมีตางๆรวมทั้ง
การเจริญของจุลินทรียที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บรักษา จึงทําใหผลิตภัณพอาหารคงคณุภาพที่ดี
อยูไดเปนเวลานานกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (25± 5oซ) การแชเย็นและการแชเยือกแข็ง
ผลิตภัณฑสตัวน้ํา จะทําใหไดผลิตภัณฑซึง่มีลักษณะทีด่ีใกลเคียงธรรมชาติและเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภค ปจจบัุนมีการใชความเย็นในรูปแบบตางๆ กันเชน การใชน้ําแข็งในการรักษาอุณหภูมิสัตว
น้ําภายหลังการจับ หรือการใชหองเย็นเพ่ือเก็บรักษาจะหยุดชะงัก เอนไซมจะลดปฏิกิริยาการ
ทํางานลง ทําใหเกิดการเนาเสียชาลง อัตราการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของอาหารจะลดต่ําลงดวย 
แตอยางไรก็ตาม ความเย็นไมสามารถทําลายจุลินทรียจนทําใหอาหารปลอดภัยได  
 
ลักษณะการใชอุณหภูมิตํ่าในการแปรรูปอาหาร 
 การใชความเย็นในการแปรรูปอาหารแบงออกเปน 2 ชนิดตามระดับอณุหภูมิของอาหาร 
คือการแชเย็น (Chilling) และการแชเยือกแข็ง (Freezing) ซ่ึงการใชอุณหภูมิต่ําในการถนอม
อาหารอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตเมื่อตองการผลิตเปนระดบัอุตสาหกรรมจําเปนตองใชเครื่องแช
เย็นหรือเครื่องแชเยือกแข็งในการผลิต 

1. การแชเยน็ (Chilling) เปนการลดอณุหภูมิของอาหารใหต่ําลงอยูระหวาง -1 ถึง 8 oซ 
เพื่อเปนการลดอตัราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีและจุลินทรยี ทําใหยืดอายุ
การเก็บรักษาของอาหารสด ซึ่งเปนวิธีการรักษาอาหารไวชั่วระยะเวลาหนึง่กอนการสงออก
จําหนาย หรือเขาสูโรงงานแปรรูป นิยมใชกับอาหารที่เสื่อมเสียคุณลักษณะเมื่อนําไปแชเยือกแข็ง 
การแชเย็นมีจุดประสงค 3 ประการคือ 
 1.1 เพื่อรักษาความสด ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารที่เนาเสียงาย เชนการแชเย็นผัก 
ผลไม เนื้อสตัว 
 1.2 เพื่อชวยการปรับปรุงสมบัติของอาหาร เชน การแชเย็นเนื้อสัตวหลงัการฆา ซึ่งจะทํา
ใหเนื้อสัตวนุม การบมเนยแข็งจะชวยเพิ่มกลิ่นรส 
 1.3 เพื่อชวยยืดอายุการขายอาหารสําเร็จรปูบางชนดิ เชนผลิตภณัฑนมพาสเจอไรส 
อาหารสําเร็จรปูพรอมบรโิภค และน้ําผลไมสดพาสเจอไรส เปนตน 
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การแชเย็นเปนการลดอณุหภูมิใหต่ําลง ทาํใหจุลินทรียเจรญิไดชาลง อุณหภูมิต่ํายังชวยชะลอ
อัตราการเปลีย่นแปลงปฏิกิริยาทางชีวเคมีใหชาลงดวย ทําใหผักผลไมมีอัตราการหายใจชาลง 
อาหารแมเก็บรักษาโดยการแชเย็นไวที่อุณหภูมิเหมาะสม ก็ยังคงเนาเสียได เนื่องจากการเจรญิ
ของจุลินทรีย ซึ่งจะทําใหลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ผิดปกติได เพราะฉะนัน้การเก็บ
รักษาอาหารไวในตูเย็นไมสามารถทําใหอาหารปลอดภยัเหมาะแกการบริโภคได 

วิธีการแชเย็น สามารทําไดหลายวิธี ตองเลอืกใหเหมาะสมกับชนิดลักษณะของอาหารที่
ตองการแชเย็น รวมทัง้ปรมิาณวัตถุดิบดวย 
 1. การทําใหเย็นโดยใชอากาศเปนตัวกลาง (Air Cooling)  
  เปนวิธีการที่ใชกันในชีวิตประจําวันไดแก ตูเย็น หองแชเย็น สิ่งของที่เก็บในตูเย็น
จะถูกทําใหเย็นลง โดยการถายเทความรอนผานตัวกลางคืออากาศ ซึง่ภายในตูเย็นจะมีการ
หมุนเวียนของอากาศคอนขางต่ํา จะมีพัดลมเปาใหอากาศหมนุเวียนทําใหมีความสามารถในการ
ทําใหเย็นสูง เนื่องจากความรอนเกดิไดทั้งการนําและการพา 
  การลดอุณหภมิูวิธีนี้ แมจะเปนวิธีที่สะดวกประหยัด ดําเนินการงาย แตการลด
อุณหภูมิเปนไปอยางชาๆ เนื่องจากระบบหมุนเวียนอากาศภายในไมดี สงผลทําใหอณุหภูมิไม
สมํ่าเสมอกัน เกิดการสะสมความรอนขึน้บางตําแหนง ทําใหเกิดการควบแนนของไอน้ํา สงผลถึง
คณุภาพอาหาร ทําใหอาหารเนาเสียได 
 2.การทาํใหเย็นโดยการใชน้ําเปนตวักลาง (Hydro Cooling)  
  น้ําสามารถใชเปนตัวกลางในการทําใหผลิตภัณฑเย็นลงไดดีกวาการใชอากาศ 
เนื่องจากน้ําเปนตัวนําความรอนทีด่ี ไมทาํใหเกิดผลเสียกับผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนวิธีงายๆ
ราคาถูก ไมตองอาศัยเครื่องมือราคาแพง โดยการจุมหรือแชอาหารในน้ําเย็นที่มีอณุหภูมิประมาณ 
0 oซ  หรือฉีดพนเปนละอองฝอยลงบนอาหารน้ําเย็นอาจเติมสารฆาเชื้อโรค เชน คลอรีน หรือฟ
นอล 
 3.การทาํใหเย็นโดยการใชน้ําแขง็ (Ice Cooling)  
  เปนวิธีการงายๆ คาใชจายต่ํา การใชน้ําแข็งบดเปนกอนเล็กๆ เพื่อใหผลิตภัณฑ
อาหารเย็นลงโดยตรง เปนการลดอณุหภูมิที่เกิดจากความรอนแฝงในการหลอดละลายของน้ําแข็ง 
การสัมผัสกับอาหารโดยตรง ทําใหสามารถลดอุณหภูมิไดอยางรวดเร็ว แตมีประสทิธิภาพต่ํา
เนื่องจากน้ําแข็งไมสามารถเขาสัมผัสกับผลิตภัณฑไดอยางทั่วถึง จะเกิดชองวางระหวาง
ผลิตภัณฑกับน้ําแข็งขึ้น เปนการขัดขวางการถายเทความรอนทําใหอณุหภูมิลดไดชา นิยมใชใน
การเก็บรักษาหรือลําเลียงขนสงสัตวน้ํา 
  
 

61



                                                            

2.การแชเยือกแข็ง (Freezing) เปนการลดอณุหภูมิของอาหารใหต่ําลงจนถึงระดับที่
สิ่งมีชีวิตไมสามารถจะดําเนนิปฏิกิริยาทางชีวเคมีได โดยทั่วไปจะใชอุณหภูมิบริเวณกึ่งกลางของ
ผลิตภัณฑที่ระดับ -18 oซ หลักการที่สําคญัคือ การเปลีย่นสภาวะของน้ําในอาหารทีเ่ปนของเหลว
ใหเปนน้ําแข็ง เพื่อไมใหน้ํานัน้สามารถทําหนาทีต่างๆ ในปฏิกิริยาเคม ีและไมเปนสารตัง้ตน ใหกับ
จุลินทรียที่ปะปนมากับอาหารได อาหารทีแ่ชเยือกแข็งนี้สามารถเก็บรักษาไดนานเปนป ในหองเย็น 
(Cold Storage) ที่ควบคุมอณุหภูมิคงที่ประมาณ -18 oซ 
 จุดประสงคของการแชเยือกแข็งมี 2 ประการคือ 

1. เพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและเก็บรักษาวัตถุดิบสําหรับโรงงาน เชนปลาทู
นาแชเยือกแข็ง 

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง ใหสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูในสังคม
โดยเนนผลติภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชเยือกแข็งตางๆ เชน ปลาบดซรูิมิ ปูอัด ฯลฯ 

การแชเยือกแข็งสามารถทําได 2 วิธีคือ 
2.1 การแชเยือกแข็งแบบชา (Slow Freezing) คือการทําใหอาหารแข็งตัวที่อุณหภูมิ

ประมาณจดุเยือกแข็งอยางชาๆโดยใชเวลาประมาณ 3-72 ชั่วโมง วิธีนี้ไดแก การแชอาหารในชอง
แชเยือกแข็งของตูเย็น ซึง่จะมีอุณหภูมิระหวาง -1 ถึง -15  oซ  การแชเยือกแข็งแบบชาเปนการลด
อุณหภูมิลง 1 oซ ตอนาท ีใชเวลานาน 1 ชม. ในการเกิดผลึกน้ําแข็งในผลิตภัณฑจะมีขนาดใหญ 
ซึ่งจะไปดันผนงัเซลลของเนื้อสัตวหรือผักและผลไม เกิดการบอบช้ําและฉีกขาดได ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอคณุภาพของอาหาร หลังจากที่ผลึกน้ําแข็งละลายจนอาหารกลับสูสภาพเดิม อาหาร
จะมีลักษณะ ชุมน้ํา มีสวนของเหลวภายในเซลลไหลออกมา ซึ่งเปนประกอบดวยสารอาหาร 
วิตามินและแรธาตุตางๆ 

2.2 การแชเยือกแข็งแบบเร็ว(Quick Freezing) คือการทําใหน้ําในอาหารกลายเปน
น้ําแข็งอยางรวดเร็ว โดยใชอุณหภูม ิ-17 ถึง -45 oซ ในระยะเวลาสั้นไมควรเกินกวา 30 นาที วิธนีี้
พบวาผลึกน้ําแข็งจะมีขนาดเล็กละเอียด ไมมีชั้นแยกแสดงใหเห็นชดัเจน โดยการเกิดผลึกน้ําแข็ง
จะเกิดในเซลลดวยซึ่งจะไมทําใหเซลลของอาหารบอบช้าํมากนัก เหมือนกับการแชเยือกแข็ง
แบบชา ซึ่งเปนวิธีทีน่ิยมในอุตสาหกรรมในปจจุบัน ทําไดหลาบวิธีข้ึนอยูกับการออกแบบเครื่องแช
เยือกแข็ง การแชเยือกแข็งแบบชากับแบบเร็วมีขอด-ีขอเสีย ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการแชเยือกแข็งแบบชากับการแชเยือกแข็งแบบเร็ว 
การแชเยือกแข็งแบบชา การแชเยือกแข็งแบบเร็ว 

1. ผลึกน้ําแข็งมีขนาดใหญกวา 
2. กระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดขึ้นอยางชาๆ 
3. ใชเวลานานกวา 
4. เมื่อนําอาหารไปละลายน้ําแข็ง อาหารจะ
เสียคุณคาทางโภชนาการมากกวา 

5. เซลลตางๆถูกทําลายมากกวา 

1. ผลึกน้ําแข็งมีขนาดเล็กกวา 
2. หุดกระบวนการเมแทบอลิซมึ 
3. ใชเวลานอยกวา 
4. เมื่อนําอาหารไปละลายน้ําแข็ง อาหารจะ

เสียคุณคาทางโภชนาการนอยกวา 
5. เซลลตางๆจะถูกทําลายนอยกวา 

ที่มา : ชมภู ย้ิมโต (2550) 
 
 
 
 
 

  (a)                    (b)               (c) 
รูปท่ี 1  ผลของอัตราการในการแชเยือกแข็งตอการเกิดผลึกของน้ําแข็งในกลามเนื้อปลาคอด 
(a) ไมไดแชเยือกแข็ง (b) แชเยือกแข็งแบบรวดเรว็ (c) แชเยือกแข็งแบบชา 
ที่มา:  คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (2543) 
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ขอดีขอเสียของการแชเยอืกแข็งอาหาร 
ขอดี 

1. ไมสูญเสียคณุคาทางโภชนาการ 
2. ไมมําใหอาหารเปลี่ยนแปลงรสชาติไปจากเดิม อาหารยังคงความสด 

ขอเสีย 
1. จุลินทรียไมตายเพียงแตจะลดจํานวนลง 
2. สปอรยังคงทนความเย็นได และไมสามารถทําลายสารพิษที่มีในอาหารได 
3. อาหารแชแข็งที่หอไมดี จะสูญเสียน้ําอยางมากทําใหรูปรสของอาหารเปลี่ยแปลงไป

จากเดิม 
 
3.ชนิดผลิตภัณฑสัตวนํ้าแชเยือกแขง็ 
 ผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็งซึ่งผลติในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด โดยการแบงได3 
ประเภทไดแก ผลิตภัณฑแปรรปูเบื้องตน ผลิตภัณฑก่ึงสาํเร็จรูปและผลิตภัณฑสําเรจ็รูป 
 3.1 ผลิตภัณฑแปรรูปเบื้องตน (Primary Processing Product) ผลิตภัณฑประเภทนี้ผาน
การแปรรูปนอยมากกอนนําไปแชเยือกแข็ง เชน 

ปลาเยือกแข็ง (Frozen Fish) 
 มีการผลิตไดหลายหลักษณะเชน ปลาสด ทั้งตัวแชเยือกแข็ง เนื้อปลาแล หรือเนือ้ปลาบด

แชเยือกแข็ง  
 กุงเยือกแข็ง(Frozen Shrimp) มีหลายชนิดไดแก 

-กุงทั้งตัว (whole shrimp) คือกุงที่ผานการลางคดัขนาด ลางและบรรจ ุ
-กุงเด็ดหัว (headless shell-on) คือ กุงที่ผานการเด็ดหวั คดัขนาด และบรรจ ุ
-กุงเนื้อ (shrimp meat)  คอื กุงที่ผานการลาง เดด็หัว ปอกเปลือก คัดขนาด และบรรจ ุ

 ปลาหมึกเยือกแข็ง (Frozen Squid) มีหลายชนิดไดแก 
  -ปลาหมึกกลวย/กระดองทัง้ตัว (Whole Squid/cuttlefish) มีทั้งแบบลอกหนังและไม
ลอกหนังเอาหมึกออกและไมเอาหมึกออก 
  -ปลาหมึกวงแหวน (Squid ring) ใชปลาหมึกกลวยเทานั้นทีท่ําปลาหมกึวงแหวนได 
เมื่อผานการทาํความสะอาดแลวตองนํามาหั่นตามแนวขวางของลําตัวเปนชิ้นออกมาเปนวงแหวน 
  3.2 ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป (Semi-to-Eat Product)  
  ปจจุบันผลติภัณฑก่ึงสําเร็จรปูมีความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เปนการเพิ่ม
มูลคาของผลติภัณฑใหสูงขึน้ ใชวัตถุดบินอยลง มีผลิตภัณฑใหเลือกมากมายตามความตองการ 
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ตัวอยางของผลิตภัณฑเชน ผลิตภัณฑชุปแปงทอด ขนมจีบ โดยมีวัตถุดิบเปนสตัวน้าํเปนตน สวนใหญ
เปนอาหารทีต่องทําการหุงตมกอนนํามารบัประทาน 

ผลิตภัณฑกุง 
 -กุงชุปแปงทอด (breaded shrimp) เปนผลิตภัณฑที่สามารถผลิตไดหลายประเภท

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ถาขนาดเล็กจะใชเนื้อกุงประเภทปอกเปลือกหมดไมไวหาง ถากุงกุลาดํา
ตัวใหญมักจะไวหาง เพื่อความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑอืน่ๆอีก ไดแก กุงหอแปงปอเปยะ 
ขนมปงหนากุง ติ่มซํา ขนมจีบ ฮะเกา เปนตน 

ผลิตภัณฑปลาหมึก 
 -ปลาหมึกวงแหวนชุปแปง (battered squid ring) 
 -ปลาหมึกยัดไสขาวเหนียว (sticky rice stuff squid) 
ผลิตภัณฑปลา 
 -เนื้อปลาชุปแปงทอด(breaded fish fillet) 
 -เตาหูปลา (fish tofu) 
 -ปลาแซลมอลบอล (salmon ball fish) 
3.2 ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Ready-to-Eat Product) 
 เปนผลิตภัณฑที่แปรรูปที่สามารถบริโภคไดทันท ีผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตจากสัตว

น้ําไดแก ซูชิ, เนื้อปูเทียม, ซรูมิิ, ไสกรอกปลา ,Fish Finger, Fish nugget, Chikuwa เปนตน 
 

 
 
 
 

 
(a)      (b) 

 
 
 
 
 

 (c)      (d) 
รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑอาหารสตัวน้ํา (a) กลามปูชุปแปงทอด(b) ปูอัด  (c) เตาหูปลา(d)ซามอลบอล 
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4. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑสัตวนํ้าแชเยือกแข็ง 
 สามารถแบงคุณภาพและมาตรฐานได 2 ลักษณะ ไดแกคณุภาพและมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยและเทคโนโลยีการแชแข็ง และคณุภาพของผลิตภัณฑดานรสชาติ 
 4.1 คุณภาพและมาตรฐานดานความปลอดภัยและเทคโนโลยกีารแชแข็ง 
  ดานความปลอดภัย 
   ผลิตภัณฑจะตองมีความปลอดภัยตอผูบริโภค โดยการตรวจสอบจํานวน
แบคทีเรียที่ใชเปนตัวบงชี้สุขอนามัยของผลิตภัณฑ เชน Escerichia coli , Staphylococcus aureus, 
Salmonella, Vibrio cholerea ในกระบวนการผลิตจําเปนตองใชระบบควบคุมคณุภาพแบบ HACCP 
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล 
  ดานเทคโนโลยีการแชแข็ง 
  การใชตูแชแข็ง(Freezer) และหองเย็น(Cold Storage) จําเปนตองทําใหอุณหภูมิ ณ 
จุดศูนยกลางของผลิตภัณฑลดต่ําถึง -18 oซ ใหเร็วที่สดุ ตูแชแข็งที่ใชแบงออกเปน 3 แบบไดแก 
1) แบบอากาศเย็นพัดผานผลิตภัณฑแลวดูดความรอนออก (Air Blast Freezer) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 Air blast freezer 
เปนการแชแข็งโดยการอาศัยลมเปา ชวยในการถายเทความรอน เหมาะสมที่จะตองใชหอง

ขนาดใหญ ทาํไดโดยนําอาหารที่หอหุมดวยภาชนะบรรจุหรือไมก็ไดไปวางไวในหองที่มีความเย็นจัด
อุณหภูมิ -18 ถึง -140 oซ ซึง่มีการหมนุเวยีนอากาศในหองเย็นแบบการพา (convection) ผลิตภณัฑ
จะเย็นตัวลงโดยธรรมชาติ แตอัตราการแชแข็งจะชามาก แตมีราคาตนทนุต่ํา 
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2) แบบที่ความจากผลิตภัณฑจะถูกดูดเมือ่ผลิตภัณฑสัมผัสกับผิวโลหะแลกเปลี่ยนความรอน 
(Contact Plate Freezer) 
 

 
รูปท่ี 4 Contact Plate Freezer 

 
 เปนการแชแข็งโดยอาศัยหลักการลดอณุหภูมิอาหารผานแผนโลหะ2 ชิ้นที่สัมผัสกับผิวหนา
ของอาหารซึ่งเปนตัวนําความรอนถายเทออกไป อาจใชแรงกดชวยในระหวางแผนโลหะ ภายใน
ชองวางของแผนโลหะจะถูกทําใหเย็นดวยสารทําความเย็น จนทําใหอาหารมีอุณหภมูิลดต่ําลงกวา     
-18 oซ  เวลาทีใ่ชข้ึนอยูกับชนิดและความหนาของอาหารทีน่ํามาแชแข็ง เหมาะสําหรบัการแชเยือกแข็ง
อาหารที่บรรจกุลองรูปส่ีเหลีย่มขนาดสม่ําเสมอ  
 
3) แบบที่ความรอนถูกดูดออกจากผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว โดยผานเขาไปในของเหลวเย็นจัดหรือ
สเปรยของเหลวบนผลิตภณัฑ(Liquid Immersion Freezer) 
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 Liquid Immersion 

Freezer 
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เปนการแชแข็งโดยการนําผลิตภัณฑหอหุมดวยภาชนะบรรจุ จุมลงในถังของเหลวเย็นจัด
อุณหภูมิ- 18 oซ หรือต่ํากวานั้น หรืออาจทาํไดโดยการฉีดพนของเหลวลงไปบนผิวหนาของอาหารโดย
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ สารทําความเย็นจะมีการสัมผัสกับอาหารโดยตรง มีโอกาสเกิดการ
ปนเปอนกับอาหาร ดังนั้นสารทําความเย็นที่ใช ตองไมเปนพิษ ไมมีกลิ่น ไมมีผลกระทบตองคประกอบ 
คณุลักษณะของอาหาร ตลอดจนทําใหสมบัตติางๆของอาหารเปลี่ยนไป ไดแก สารละลายเลือโซเดียม
คลอไรด, แคลเซียมคลอไรด และแอมโมเนยีมคลอไรด, กลีเซอรอล เปนตน 
 
 หองเย็น(Cold Storage) การที่ผลติภัณฑแชเยือกแข็งจะมีคณุภาพหรอืไมข้ึนอยูกับการเก็บ
รักษาหลังจากผลิตภัณฑถูกแชเยือกแข็งแลว หองเย็นควรมีคณุสมบตัิดังนี ้

1. มีอุณหภูมิตามเกณฑ 
2. อุณหภูมิเทากันทุกจดุ 
3. อุณหภูมิคงที ่
4. มีการกระจายของอากาศในหองเย็นทีด่ ี
5. การหมุนเวียนของอากาศต่ํา เพ่ือปองกันการระเหยของน้ําในผลิตภัณฑทําให

ผิวหนาของผลิตภัณฑแหง (Freezer burn) 
6. อากาศเขาหองไดนอย เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
7.  

4.2 คุณภาพของตัวผลิตภัณฑในดานรสชาติ 
  ถาเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําสด และสตัวน้ําแปรรูปเบื้องตน ตองเนนเรื่องความสดของ
สัตวน้ําที่เปนวัตถุดิบ และการเคลือบ(glazing) สวนผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูปและผลิตภัณฑสําเร็จรปู 
คณุภาพจะเกี่ยวของกับสูตรสวนผสมของวัตถุดิบอื่นที่นาํมาเปนองคประกอบ เพ่ือใหผลิตภัณฑแชแข็ง
นั้น เมื่อนํามาละลายทําใหสุกหรืออุนเพื่อการบริโภคจะตองมีลักษณะเหมือนกับธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑที่ไมแชเยือกแข็งมากที่สุด เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพอใจสูงสุด 
 

 
เอกสารอางอิง 
คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช.2548 เอกสารการสอนชุดวิชาผลิตภัณฑอาหาร สาขา 

คหกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช. 406-408 น. 
ชมภู ย้ิมโต. 2550. การถนอมอาหาร. โอเดียนสโตร 69-90 น. 
วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร.2529. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑประมง. ภาควิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

68



                                                            

 
บทที่ 8 

การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้าโดยการบรรจุกระปอง 
 

การแปรรูปอาหารกระปองเปนการเก็บถนอมอาหารโดยการใชความรอนทําลาย
เชื้อจุลินทรียในอาหารซึง่เปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดการเนาเสีย การผลิตอาหารกระปองใหไดคณุภาพที่ดี
จะตองเริ่มจากวัตถุดิบที่ด ีและมีการเตรียมวัตถุดิบอยางเหมาะสม ตลอดจนมีข้ันตอนการผลิตที่
ถูกตอง ซึ่งไมทําใหเกิดการสูญเสียคณุภาพของอาหาร เรียกวา “ commercial sterility” เปนคําที่ใช
ในการทําอาหารกระปอง โดย หมายถึงการใหความรอนแกอาหารในระดับที่ทําใหอาหารกระปองนั้น
ปราศจากเชื้อจุลินทรียทีท่ําใหเกิดการเนาเสียและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เมื่อเก็บรกัษาอาหาร
กระปองนั้นภายใตสภาวะปกติของการเก็บรักษา 

อาหารบรรจกุระปอง(Canned food) หมายถึงการเก็บรักษาอาหารในภาชนะปด
ผนึกแนนอากาศและจุลินทรียไมสามารถเขาไปปนเปอนไดอีก และมีการฆาเชื้อดวยความรอนใน
ระดับที่เรียกวา commercial sterility สําหรับภาชนะบรรจุอาจเปนขวดแกวหรือกระปองโลหะซึ่งทํา
ดวยแผนเหล็กเคลือบดีบุก 

 
   รูปท่ี  1 ผลิตภัณฑปลากระปอง 
 

ปจจัยที่สําคัญซึ่งมีผลตอการใชความรอนฆาเชื้อในการทาํอาหารกระปอง 
1. จํานวนและชนิดของจุลินทรียในวัตถุดิบ วัตถุดิบที่มีปรมิาณจุลินทรียเริ่มตนสูงจะ

ตองการความรอนในการฆาเชื้อมากกวาพวกจุลินทรียต่าํ ซึ่งปรมิาณความรอนในการฆาเชื้อนี้ข้ึนอยู
กับความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและระยะเวลา 
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2. ความสามารถในการกระจายความรอนของอาหารในกระปอง อัตราการสงผาน
ความรอนในเนื้ออาหารจะลดลงถาเพิ่มปรมิาณสารแขนลอยเชนโปรตนี ไขมันและคารโบไฮเดรต  

3. ขนาดและชนดิของภาชนะบรรจุ กระปองจะเปนตัวนําความรอนทีด่ีกวาแกว 
กระปองที่มีความสูงเทากันเมื่อไดรับความรอนกระปองทรงกระบอกทีมี่รศัมีสัน้กวาจะสงผานความ
รอนสูจดุศนูยกลางของอาหารไดเร็วกวากระปองที่มีรศัมยีาวกวาเปนตน 

4. สภาวะแวดลอมอื่นๆ ซึง่มีผลตอเชื้อจุลนิทรยี เชน เกลือ อาหารที่มีเกลือประกอบ
อยูจะมีผลตอความดันออสโมติก(osmotic pressure) ทาํใหสามารถระงับหรือชะลอการเจริญของจุ
ลินทรีย นอกจากนี้ยังมีคาความเปนกรด-ดาง(pH) เชนอาหารที่มีความเปนกรดสงู(pH<4.5) จะมี
ความปลอดภยัมากกวาในการนึ่งฆาเชื้อ เนื่องจากเปนสภาวะที่ไมเหมาะสมตอการเจรญิของ
เชื้อจุลินทรียพวก Clostridium botulinum  
   
อุปกรณในการฆาเช้ืออาหารกระปอง 
 เครื่องนึ่งฆาเชือ้(Retort) เปนอุปกรณสําคญัในการฆาเชือ้จุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร
กระปอง การใชเครื่องฆาเช้ืออยางถูกตองเหมาะสมมคีวามสําคัญมากเพื่อใหกระบวนการฆาเชื้อ
ดังกลาวไดผลดีและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑอาหารกระปองที่มีความเปนกรดต่ํา(low 
acid canned foods; LACF) ซ่ึงเปนผลติภัณฑที่มีคา pH สูงกวา 4.5 ไดแกผลิตภัณฑเนื้อ ปลา 
หนอไม ผักตางๆ เปนตน ซึ่งสภาพดังกลาวมีความเหมาะสมตอการเจรญิของเชื้อจุลินทรียประเภท
เทอรโมไฟล(thermophile) จุลินทรียประเภทนี้สามารถสรางสปอรเมือ่อยูในสภาวะแวดลอมที่ไม
เหมาะสมตอการเจรญิเติบโตได ดังนั้นจงึจําเปนตองใชความรอนที่อณุหภูมิสูงและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรียและสปอร  เพื่อใหเพียงพอที่จะเปนการฆาเชื้อเชิงการคา เพื่อให
ผลิตภัณฑมคีวามปลอดภัยตอผูบริโภค ชวยรักษาคุณภาพลักษณะทีด่ีและมคีณุคาทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑนั้น 

รูปท่ี 2 เครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา 
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เครื่องนึ่งฆาเช้ือสามารถแบงตามลักษณะกรใชงานไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1) เครื่องฆาเชือ้แบบนิ่ง (still retort) มีการทํางานเปนแบบไมตอเนื่อง แบงตามลักษณะการ
วางเปนแบบ แนวตั้ง(vertical type)และแบบแนวนอน(horizontal type) 

 
 

     รูปที่ 3 เครื่องฆาเชื้อแบบแนวตั้ง          รูปที ่4 เครื่องฆาเชื้อแบบแนวนอน 
 
 2) เครื่องฆาเชือ้แบบตอเนื่อง(continuous retort) มีหลายรูปแบบเชน hydrostatic 
sterilizer 
 สําหรับเครื่องฆาเชื้อจุลินทรยีในอาหารกระปองในประเทศ สวนใหญนิยมใชเครื่องนึ่งฆาเชื้อ
แบบนิ่ง ลักษณะแนวนอน(horizontal type) ใชฆาเชื้อจุลินทรียในอาหารกระปองประเภทกรดต่ําที่
อุณหภูมิสูงดวยความรอนใตความดันไอน้ํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปท่ี 5 เครื่องฆาเชื้อแบบตอเนื่อง 
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 ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่นิยมในการผลิตบรรจกุระปอง เชน ปลาทูนา ปลาซารดนี ปลาแมคเคอ
เรล กุงและหอยนางรม โดยขั้นตอนและวิธีการผลิตปลาบรรจุกระปองมีดงัตอไปนี้ 

1. การเตรยีมวัตถุดิบ 
เปนขั้นตอนแรกโดยการคัดเลือกวัตถุดิบและการลางทําความสะอาด รวมทัง้การตดัแตง

สัตวน้ําใหไดตามขนาดบรรจุกระปอง 
2. การบรรจุกระปอง 
บรรจุเนื้อสตัวน้ําที่ผานการลางทําความสะอาดและคดัแยกแลว ลงในกระปองพรอม 

เติมน้ําเกลือลงไปในกระปอง หรือการปรบัคาความเปนกรดใหต่ํากวา pH <4.5  
3. การไลอากาศ 
เปนขั้นตอนในการกําจัดอากาศใหออกจากกระปองกอนการปดผนึก เพื่อทําให ความ

ดันภายในภาชนะหลังกระบวนการฆาเชื้อและทําใหเย็นนอยกวาความดนั บรรยากาศ การลดความ
ดันภายในกระปองหรือการทาํใหเกิดสุญญากาศจะชวยทํา ใหกนกระปองยุบ ลดความเครียด (การ
ขยายตัว) ของกระปองในระหวางการใหความรอน และลดระดับออกซิเจนที่ในชองวางระหวาง
อาหารและฝากระปอง (headspace) ใหมีนอยที่สุด จึงสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาและ
ปองกันการเกิดการบวมของกระปองเมื่ออยูบนพื้นที่สูง  

 
 
 
 
 
 
 

                        รูปท่ี 6 Air Exhauster  
 

  การสรางสุญญากาศโดยการไลอากาศ สามารถทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับชนิดผลติภัณฑทัง้
การใชความรอนและการใชวิธีทางกายภาพ วิธีการใชความรอนอาจทําไดโดย 
การใหความรอนเริ่มตนกับตัวผักกอนการบรรจ ุสําหรบัผักบางชนิดไมสามารถใหความรอนกอนการ
บรรจุจะไลอากาศโดยการบรรจุผัก ในกระปองและผานเขาไปในอุโมงคไอน้ํา เพื่อกําจัดอากาศที่อยู
ในผักและเพิ่มอุณหภูม  ิกอนการฆาเชื้อไปดวย หลังจากการพนไอน้ําเขาไปที่ชองวางระหวางอาหาร
และฝา กระปองกอนการปดผนึก จะทําใหเกิดการไลอากาศออกและสรางสภาวะสุญญากาศ 
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เนื่องจากการควบแนนไอน้าํนั่นเอง นอกจากการใชความรอนแลวการใชวิธีทางกาย ภาพสามารถทํา
ไดโดยการปดผนึกกระปองใน chamber ภายใตสุญญากาศระดับสูง  

 
4. การปดฝา 
การปดผนึกกระปอง จะเปนการนําฝาวางบนกระปองและผนึกใหฝาตดิกับตัวกระปอง

โดยทําใหเกิดการสรางตะเข็บคูข้ึนดงัรูป 

 
      รูปที ่7  การปดผนึกโดยวิธี Double seam 
 
5. การนึ่งเพื่อฆาเชื้อจุลิทรียและทําใหอาหารสุก 
 เปนขั้นตอนทีส่ําคัญที่สดุในกระบวนการผลิตอาหารกระปอง เพ่ือทําลายเชื้อ

แบคทีเรีย และสปอร ดวยความรอน แมวาตัวเชื้อแบคทเีรียจะไมทนทานตอความรอนและสปอร
ทนทานตอความรอนมาก ดังนัน้จึงจําเปนตองใชอุณหภูมิในการฆาเชื้อที่อาจสูงถึง 130 ซ แต
อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญทีเ่ปน ตัวกําหนดอณุหภูมิที่เหมาะสมสําหรบัการฆาเชื้ออาหารกระปอง
นั่นคือคาความเปนกรดดาง หรือพีเอช ของตัวผลติภัณฑเอง หากอาหารมคีวามเปนกรดสูง (พีเอช
นอยกวา 4) แบคทเีรียจะไมมีการเจรญิ ทาํใหสามารถใชอุณหภูมิ ในระดับพาสเจอรไรซเทานัน้ใน
การฆาเชื้อ วิธีการฆาเชื้อทําไดโดย การแชอาหารกระปองที่ปดผนึกแลวลงในน้ําเดือด ( hot-water 
cooker) หรือไอน้ําที่ความดนั บรรยากาศ (steam cooker) ในระยะเวลาไมนานนัก หากผลิตภัณฑมี
คาพีเอชระหวาง 4.0-4.5 จะมีแบคทเีรียบางชนดิสามารถเจรญิไดจะตองใชเวลานานขึ้นในการฆา
เชื้อหรือทําการเติมกรดซติรกิ (กรดมะนาว) ลงไปในอาหารที่มีพีเอชต่ํากวา 4 

6. การทาํใหเย็น 
     หลังการฆาเชื้อแลว อาหารกระปองจะตองถูกทําใหเย็นอยางรวดเร็วเพื่อปองกันการ

ที่ผลิตภัณฑอาหารภายในไดรับความรอนมากเกินไป (overcooking) การทําใหเย็นอาจทําไดโดย
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การเติมน้ําลงในหมอฆาเชื้อที่ความดนับรรยากาศ หรือการลําเลียงอาหารกระปองออกจากหมอฆา
เชื้อเขาไปใน rotary cooler ที่มีการฉีดสเปรยน้ําเย็นบนกระปอง 

7. การปดฉลากและการบรรจุ 
    หลังการทําใหเย็นแลว จะทําการเปากระปองใหแหง และปดฉลากโดยใชกาวแปะ

ดานขางกระปองดวยเครื่อง จากนั้นจึงบรรจุลงลังเพื่อรอการขนสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      รูปที่ 8 กระบวนการผลิตผลติภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง 
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หลักเกณฑปฏิบัติในการผลิตปลาและสัตวนํ้าบรรจกุระปอง 
 1.การรักษาคุณภาพวัตถุดิบ เพ่ือใหวัตถุดิบเกิดการปนเปอนจากจุลินทรียนอยที่สดุ ซึ่งการ
ควบคุมอุณหภูมิใหต่ําอยูเสมอในแตละขัน้ตอนเปนสิ่งจําเปน เชนในระหวางทีค่อยการบรรจุลง
กระปองถาเกิดเหตุขัดของไมสามารถผลิตไดตามปกตจิะตองนําวัตถุดิบกลับเขาหองเย็น เปนตน 
 2.ปองกันการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนการผลติ เชนในการลาง ผาทอง ควักไส 
และตดัแตงปลาจะตองระวังไมใหเกิดการปนเปอนของจลิุนทรียจากทางเดนิอาหารเขาสูเนื้อปลา 
พวกจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคเปนพวกที่สรางสปอรและทนความรอนสูง (Thermo resistant spore-
formers) มักเกิดการปนเปอนมาจากดิน หรือตดิมากับเครื่องเทศ และสารปรงุแตงตางๆที่เติมลงใน
ปลากระปอง  
 3.ควบคมุระยะเวลาในการใหความรอนและทําใหเย็น โดยเร็วที่สดุ(quick heat and 
cooling) ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในใหผลิตภัณฑทีมี่คณุภาพสูง เนื่องการที่อาหาร
ตกอยูในสภาวะของอุณหภมิูสูงจะสงผลทําใหอาหารเสื่อมเสียเร็วย่ิงขึ้น เชนการเสื่อมเสียจาก
ปฏิกิริยาสีน้ําตาล(browning reaction) ของน้ําตาลรีดิวซิ่งกับกรดอะมิโน เกิดเปนสารสีน้ําตาลเขม 
นอกจากนี้เม็ดสีในเนื้อปลาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกความรอนทาํใหสีอาหารแตกตางจาก
สภาพสด ดังนัน้การใชความเย็นในการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑอยางรวดเร็วเปนการรักษา
คณุภาพของผลิตภัณฑและทําลายจุลินทรียโดยวิธี cold shocking อีกดวย 
 
การเตรยีมวัตถุดิบเพื่อที่จะใชบรรจุกระปอง 
 เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคณุภาพจึงมีข้ันตอนในการเตรยีมวัตถุดิบดังนี ้
 
1.การคัดเลือก (grading)  
  คือการเลือกขนาดและชนิดใหมีขนาดใกลเคียงกันและเปนปลาชนดิเดียวกัน และมีความ
สดที่ด ีซึ่งคุณภาพของปลาเปนสิ่งทีต่องคาํนึงสําหรบัการผลติปลากระปอง 
 
2.การถนอมวัตถุดิบ (preservative)  
 ตองมีการเอาเลือดปลาออกจากตัวปลาและสัตวน้ํา ทําใหผลิตภัณฑมีรสชาต ิและลักษณะ
ของเนื้อดีข้ึน รวมทั้งการเอาเครื่องในออก เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย 
 
3.การรกัษาคุณภาพวัตถุดิบ    
 ควรเก็บรักษาวัตถุดิบโดยการแชเย็นหรือแชแข็งทันที  หากไมไดทําการแปรรูปผลิตภัณฑ 
ทั้งนี้ ข้ึนกับระยะเวลาที่ทําการเก็บรักษากอนการแปรรูป 
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4.การตกแตงวัตถุดิบ   
 ไดแก การตัดแตงเปนชิน้ หรือลักษณะตามตองการใหเกิดความสวยงาม และมีข้ันตอนการ
ลางดวยน้ําเกลือ หรือการคลุกกับเกลือ เพื่อลางคราบเมือกปลา รวมทั้งกลิ่นเลือดและการเกิด(curd) 
ของโปรตนีระหวางกระบวนการใหความรอนในวัตถุดบิที่ผานการแชแข็งมาแลว นอกจากนี้เกลือยัง
ชวยทําใหรสชาติของผลิตภัณฑดีข้ึนอีกดวย โดยปกติปริมาณเกลือที่เหลือตกคางในผลิตภัณฑจะมี
ประมาณ 1.1-1.6 % เกลือที่ใชจะตองสะอาด ถามี แคลเซียมฟอสเฟต หรือแมกนีเซียมซัลเฟตเจือ
ปนจะทําใหรสชาติไมด ีนอกจากนี้การลางดวยน้ําผสมคลอรีน จะชวยลดจํานวนจุลินทรียในวัถตถุ
ดิบแตควรลางน้ําสะอาดอีกครั้ง เพื่อกําจัดคราบคลอรีนที่ตกคางอยูออกใหหมด   
 
5.การลวก (blanching)  
 เปนการใชความรอนเพื่อยับย้ังปฏิกิริยาของน้ํายอยในตัวปลาหรือจุลินทรียที่ปนเปอนกอนที่
จะผานเขาสูข้ันตอนอ่ืนตอไป นอกจากนั้นยังเปนการไลอากาศออกจากชิ้นวัตถุกอนการบรรจุลง
กระปองอีกดวย การไลอากาศจากกระปองบางครั้งใชเครือ่งปดผนึกกระปองซึ่งมีสวนในการดดู
อากาศออกจากภายในกระปอง (vacuum seamer) 

 
                                        รปูท่ี 9 Vacuum seamer 
 
6.การปรุงแตง (pretreatment)  
 อาจมีการปรับปรุงสีเพื่อใหเกิดความนาดูของผลิตภัณฑ เชนการเติมสารปรงุรส ซอสมะเขือ
เทศ เกลือ น้ําตาล ผงชรูส  รวมทั้งเครื่องปรุงอืน่ๆเปนตน 
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7.การใหความรอน (Pre-cook)  
 เมื่อเนื้อปลาถูกความรอนจะสูญเสียน้ําออกจากเนื้อเย่ือ โดยทั่วไปปลาสัตวน้ํากอนการบรรจุ
กระปองจะตองมีการใหความรอนเพื่อทําใหน้ําแยกออกจากเนื้อใหมากที่สุด ซึง่ตองมากกวาหรือ
เทากับ 60 % ของน้ําหนักน้าํในเนื้อปลา ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดการเจือจางของอาหารกระปอง
ภายหลังการปดผนึกและนึง่ฆาเชื้อ และยังเปนการลดการเสียน้ําหนักของเนื้อปลาในกระปองดวย  
เชนในการผลติปลาทนูากระปอง จะนําปลาทูนาไปใหความรอน 100-1040 ซ นาน 2-10 ชม. ข้ึนกับ
ขนาดของเนื้อปลา เพื่อใหน้าํแยกออกจากเนื้อปลา อาจมีการเติมสาร carboxymethyl cellulose 
(CMC) ใน ซอสหรือเนื้อปลาใน 1 % โฟลีฟอสเฟต จะชวยลดปริมาณน้าํที่แยกออกจากเนื้อปลา
ภายหลังการนึ่งฆาเชื้อ 
  
กรรมวิธีการผลิตอาหารประเภทสัตวน้าํบรรจกุระปอง 
1. ปลาทูนา 
 
 
 
 
 
 
 
 ถาเปนปลาแชแข็งจะตองทําการละลายน้ําแข็ง จากนั้นทาํการตดัหัว ผาทอง ควักไสลางให
สะอาด นําไปเรียงในถาดตะแกรง เพ่ือนําเขาไปใหความรอนดวยไอน้ํา (93-100 o ซ) การใหความ
รอนจะใชเวลาตางกันขึ้นกับขนาดของตัวปลาซึ่งจะตองใหความรอนจนกระทั่งเนื้อปลาหลุดแยกจาก
กระดูกไดงาย  
 ปลาที่ผานการใหความรอนไดที่แลวจะถูกนําออกมาตั้งทิ้งไวใหเย็น ชวงนี้อาจมีการสูญเสีย
น้ําหนักไปไดถึง 30 % ของน้าํหนักทั้งหมด เนื่องจากปลาเสียน้ําและน้ํามันระหวางการใหความรอน 
และการปลอยทิ้งใหเย็น (cooling)  
 บางโรงงานจะทําการตัดหัวปลาหลังจากทําความเย็น จากนั้นปลาจะถูกตัดหางและครีบ ผา
ตามแนวยาวของลําตัวเพ่ือดงึกาง ขูดหนงั และเนื้อสคีล้ํา รวมทั้งเลือดที่ตดิอยูบริเวณทองออก 
จากนั้นหั่นเปนชิ้น เพ่ือเตรียมบรรจุกระปอง กระปองที่ใชเปนพวกทีเคลอืบแลคเกอร (lacquer) เพื่อ
ปองกันเนื้อเหล็กจากการทําปฏิกิริยากับซัลเฟอรในอาหาร 
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 จากนั้นเติมเกลือ น้ํามันพืช หรือใชสารปรงุแตงอื่นๆ จากนั้นจึงปดฝาดวย vacuum seamer  
เพื่อเตรียมเขาสูกรรมวิธีการผลิตเปนอาหารกระปอง 
 
2. ปลาแซลมอน 
 
 
 
 
 
 
 การทําบรรจุกระปองนิยมทัง้กระดูกและหนัง โดยนิยมใชปลาที่มีเนื้อแดงและไขมันสูง เริ่ม
จากนําปลาแซลมอน มาทําการตัดหัว หาง ครีบ ผาทอง ควักไส และลางทําความสะอาด โดยการใช
แปรงลางเมือกบนตัวปลาจากนั้นจึงทําการคัดเลือกและขนาดของปลา ทําการตัดแตงปลาใหได
ขนาดที่เหมาะสมที่จะบรรจกุระปอง เตมิเกลือหรือเติมน้าํมันจากตัวปลา (natural oil fish) นํามาปด
ฝาดวย vacuum seamer จากนั้นนําเขาสูกระบวนการบรรจุกระปอง 
 
3. ปลาซารดีน 
 
 
 
 
 
 
 
 เริ่มจากการนําปลามาขอดเกล็ด และคลุกเกลือ เพ่ือรักษาคุณภาพทันที ปลาที่แชเกลือจะ
นําใหเนื้อปลาแนน แตถานานเกินไปจะทําใหเนื้อเหี่ยวยนได 
ในการผลิตทางโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มจากการนําปลามาลางดวยน้ําจืดและแผบนตะแกรงใหสะ
เด็จน้ํา  เรียงปลาในประปองและผานเขาเครื่องไลอากาศ (steam exhauster) จนกระทั่งมนี้ําแยก
ออกตามปริมาณทีต่องการจึงรนิน้ําออกจากกระปอง หรือนําปลาไปใหความรอนโดยใชไอน้ํา 100 o 
ซ นาน 8-10 นาที หรือทําการทอดในน้ํามันและผึ่งใหแหง เพ่ือกําจัดน้าํทีผิวปลา จากนั้นทําใหเย็น
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จากนั้นบรรจุกระปอง เติมเครื่องปรงุ ซอส หรือน้ํามัน และปดฝา นําไปนึ่งฆาเชื้อตามกรรมวิธีการ
บรรจุกระปอง 
 
3. ปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ปูที่นิยมใชในการบรรจุกระปองคือ blue crab และ Dungeness crab  โดยจะมีการแยก
บรรจุระหวางเนื้อสวนอกและสวนกามปู 
 3.1 ปูที่จับไดควรดึงฝากระดองออกเพื่อปองกันน้ํายอยจากตับ ซึ่งอยูที่กระดองออกมายอย
เนื้อสวนไหล ซึ่งจะทําใหเนือ้เปลี่ยนสี ปูทีใ่ชจะตองสด โดยการตรวจสอบความสดของปุในรูปของคา 
volatile basic nitrogen (VBN)  ในเนื้อปูดบิจะตองพบตรวจคา VBN ไมเกิน 20 mg/100g แสดงวา
เปนปทูี่ไมคอยดี ไมเหมาะสมในการใชผลิต 
 3.2 ใชมีดหัน่ครึ่งตัว ลางเอาไสออก นําปูใสในถังน้ํารอน โดยตมปูใหเดือด นาน 20 นาท ี
เวลาตมตองใหสุกทั่วสม่ําเสมอ และไมใชน้ําตมปูซ้ําเกิน 2 ครัง้ การตมจะชวยหยุดปฏิกิริยาของ
น้ํายอยจากเนื้อเย่ือปูไดเนื่องจาก น้ํายอยดังกลาวมีปฏิกิริยาสูงสุดที่อณุหภูมิ 50 o ซ และหยุดไดที ่
90 o ซ หลังจากตมไดที่แลว ตองทําเย็นโดยเร็ว จะชวยใหเนื้อเกาะกันแนน และสามารถแยกเปลือก
ไดงาย 
 3.3 แยกเปลือกออกจากเนื้อโดยใชคอนไมทุบเบาๆ ที่เปลือกเนื้อจะหลุดไดงาย เนื้อทีไ่ดจุม
ในกรดน้ําสมเจือจาง นาน 1 นาท ีจากนั้นลางดวยน้ําสะอาด และนําไปบรรจุกระปอง 
 3.4 จากนั้นทาํการปดผนึกกระปองโดย vacuum seamer ลํานเขาสูกระบวนการผลติ
อาหารกระปองตอไป 
 3.5 การบรรจุเนื้อปูลงในกระปองนิยมรองกระปองที่เคลือบแลคเกอรดวยกระดาษ 
parchment เนื่องจากเนื้อปูเกิดปญหาเรื่องสีดําของเฟอรัสซัลไฟด (FeS) อยูเสมอ 
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4. กุงมังกร (lobster) 
 กุงมังกรมีการจับกันมากในประเทศแคนาดา อเมริกา ฝรั่งเศล นอรเวย ญี่ปุน และแอฟริกา 
โดยเริม่จากการจุมในน้ําเกลือ 3 % ในน้ําเดือดนาน 20-30 นาที จากนั้นทําใหเย็น ทุบเปลือกและดงึ
เนื้อแยกออก  การบรรจุจะใสเนื้อสวนหางที่กนกระปองใสเนื้อแขนขาชั้นบน เติมน้ําเกลือเพื่อใหได
สารละลายในกระปองในผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึง่มคีวามเขมขนของเกลือเปน 2 % โดยน้ําหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กุง (shrimp)  
 ในการผลิตกุงบรรจุกระปองเริ่มจากการลางกุงใหสะอาด เพื่อลางสิ่งสกปรกที่ติดมากับกุง 
จากนั้นผานการคดัแยกและคัดขนาด กุงทีไ่มไดคณุภาพ กุงที่ผานการคดัขนาดแลวจะถูกนําไปลอก
เปลือกออก โดยการแยกเนื้อกุงออก จากนั้นทําการแชกุงน้ําเกลือที่กําลังเดือด นาน 8-12 นาที 
ข้ึนกับขนาดของกุง จากนั้นมาทําใหเย็นทนัท ีและทําการสะเดด็น้ํา จากนั้นทําการบรรจุกระปองโดย
อาจเติมสารบรรจุเชน น้ําบรโิภค หรือ น้ําเกลือ หรือไมก็ได จากนั้นทําการปดผนึกดวยเครื่อง 
vacuum seamer และนําไปนึ่งฆาเชื้อโดยวิธีการบรรจกุระปองตามปกติ 
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ขอควรระวังในการผลิตสัตวนํ้ากระปอง 
 1. น้ําที่ใชในโรงงานตองสะอาด ไอน้ําที่ใชในการฆาเชื้อตองพอเพียงเพื่อไมใหเกิดการ
ปนเปอน และการแพรขยายของจุลินทรีย 
 2.การปดฝากระปองตองไมแนนมาก  เพ่ือปองกันไมใหวัสดุทีเ่คลือบกระปองแตก จนเนื้อ
เหล็กมีโอกาศทําปฏิกิริยากับสารซัลเฟอรเกิดเปน FeS สีดํา 
 3.หลังจากปดฝากระปองแลวตองทําการฆาเชื้อทันที หากมีเหตุขัดของของกระบวนการ 
จําเปนตองรักษาอุณหภูมิของอาหารใหต่าํ โดยการแชในน้ําเย็น 
 4.หลังจากการนึง่ฆาเชื้อแลวจะตองทําใหกระปองเย็นทนัทีซึง่จะทําใหแบคทีเรียโดยทําลาย
จากความเย็น (cool shocking) 
 
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑสัตวนํ้า 
 1. การเกิดผลกึเกลือขนาดเล็กคลายแกว ในอาหารสตัวน้ําบรรจุกระปอง เชน ปูกระปอง 
ปลาทูนากระปอง เรียกผลึกเกลือนี้วา struvite crystal  ซึ่งเปนผลึกของสารประกอบของแมกนีเซยีม 
ฟอสเฟตและแอมโมเนียม โดย Mg จะพบอยูในอาหารในเกลือที่ใชในการปรุงอาหาร สวน PO4 เปน
สารที่พบอยูในอาหารเปนสวนประกอบของโปรตนีและไขมันตางๆ สวน NH4 เกิดจากการยอยสลาย
โมเลกุลของโปรตีน เนื่องจากปฏิกิริยาของน้ํายอยในเนื้ออาหารหรือจุลินทรีย  โดยปกติจะตองไมพบ
ผลึกเกลือฟอสเฟตในเนื้อปู ขนาดไมเกิน 5 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปท่ี 10 ผลึกเกลือฟอสเฟต ในผลติภัณฑเนื้อปูกระปอง 
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เมื่อเกิดสารเหลานี้ข้ึนมา จะมีการจับตัวกันเปนผลึก แตจะละลายเมื่อไดรับความรอน สาเหตุของ
การเกิดผลึกเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของจุลินทรีย เปนการบงชี้วาวัตถุดบิไมสด มีคณุภาพไมดี หรือ
ข้ันตอนการผลิตไมเหมาะสม เชน การปลอยเนื้อปูตั้งทิง้ไวในที่ซึ่งมีอณุหภูมิสูงเหมาะสําหรับการ
เจรญิเติบโตของจุลินทรีย หรือข้ันตอนการนึ่งฆาเชื้อไมเพียงพอทําใหมีจุลินทรียเหลอืรอดได เปนตน 
อยางไรก็ตามสามารถแกไขโดยการเติมสารละลาย 0.22% ของ sodium hexameta phosphate 
และปรับ pH ของอาหารดวยกรดเชน กรดซิตริก  
 2.การเกิด honeycomb เชนที่พบในปลาทูนากระปอง โดยพบลักษณะเนื้อปลาเปนรูพรุน
คลายรวงผึ้ง จะพบมากใหปลาที่คณุภาพไมดี อยางไรก็ตามสาเหตุการเกิดลักษณะการเสื่อมเสียยัง
ไมเปนที่ชัดเจน 
 3.การเกิดการเปลี่ยนแปลงสใีนผลิตภัณฑ หรือการเกิดสารที่ใหสีซึง่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น
จากสาเหตตุางๆดังนี ้
 3.1 การเกิดสีเขียวในเนื้อปลาทูนา โดยอาจเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาของไขมันกับออกซิเจน 
(fat oxidation) และการเปลี่ยนแปลงเมด็สใีนเนื้อปลาเม่ือถูกความรอน 
 3.2 การเกิดสีดําของเฟอรัสซัลไฟต (FeS) ซึ่งเกิดขึน้ไดในอาหารทีมี่ซลัเฟอรเปน
องคประกอบ โดยซัลเฟอรซึง่เปนอิสระจะรวมตัวกับไอออนของธาตเุหล็ก (Fe2+) เกิดเปน FeS ซึ่งมสีี
ดํา ซัลเฟอรมกัเปนธาตุที่ประกอบอยูในโมเลกุลของโปรตีน เมื่อโปรตนีถูกยอยสลายให H2S ทําให
ซัลดฟอรเปนอสิระ ดงันัน้การใชวัตถุดิบทีม่ีคณุภาพจึงมคีวามสําคัญ สําหรับเหล็กเกิดขึ้นเนื่องจาก
แผนเหล็กที่ใชทํากระปองเคลือบไมดีพอ และการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของในการผลิตควรใชแบบเหล็ก
ปลอดสนมิ (stainless steel)  
 3.3 การเกิดสีน้ําเงิน เชนสีน้าํเงินในเนื้อปู ทั้งนี้เพราะในเลือดปูมีเมด็สีพวก hemocyanin ซึ่ง
เปนสีน้ําเงินมทีองแดง (Cu) เปนองคประกอบ ดังนั้นในการแปรรูปอาหารจําเปนตองกําจัดเลือกปู
ออก โดยการใหความรอนที่ 40-70o ซ นาน 30 นาที ซึง่เลือดปูจะยังไมแข็งตัวแตโปรตีนในเนื้อปูจะ
แข็งตัวสามารถดึงแยกออกจากเปลือกไดงาย จากนั้นนาํเนื้อปูมาลางดวยสารละลาย 1% ของกรดซิ
ตริกหรือกรดอะซิติกหรือกรดแลคติก จะชวยไมทําใหเกิดปญหาการเกิดสีในเนื้อปู 
 3.4 การเกิดสีน้ําตาลในเนื้อปู  เกิดขึน้เนื่องจากการฆาเชื้อไมถูกขั้นตอน และไมลดอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑทันทีทีน่ึ่งฆาเชื้อเสร็จ แลวมาตัง้ทิง้ไวใหสัมผสัอากาศเปนเวลานาน จะเกิดปฏิกิริยาสี
น้ําตาลเนื่องจาก กรดอะมิโนอิสระซึ่งเกิดจากการยอยสลายโปรตีนทําปฏิกิริยากับน้ําตาล (reducing 
sugar) ซ่ึงเปนปฏิกิริยาสีน้ําตาลชนิดไมเกี่ยวของกับเอนไซม (non-enzymatic browning reaction)  
  4. การหดตัวของเนื้อปูทําใหมีลักษณะเหนยีวเปนยาง นอกจากนี้ยังเกิดลักษณะเปราะหัก
งาย เมื่อวัดคาน้ําหนักเนื้อ (drained weight) จะคอนขางต่ําหรือประมาณ 86.7 % ของน้ําหนักสุทธิ 
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ทั้งนี้เพราะเนือ้ปูอุมน้ําไดนอย ซึ่งการลางเนื้อปูดวยน้ําเกลือความเขมขน 5% จะชวยลดการสูญเสีย
น้ําได 
 5.การเกิดกลิ่นไมด ี เชนในกรณีของปูกระปองจะเกดิ 2 ลักษณะคือ 
  5.1 กล่ินคลายขาวไหม ปนกลิ่นขาวบูด เกิดเนื่องจากวัตถุดิบไมสด มีการปนเปอน
ของจุลินทรียทําใหเกิดการหมัก (fermentation) ของไกลโคเจนในเนื้อปูได 
  5.2 กล่ินฉุนของแอมโมเนีย ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาการยอยสลายของจุลินทรียซึ่งทําให
กระปองบวม ดั้งนัน้ในการผลิตควรพยายามใหเนื้อปูสด โดยการรีบทําการแปรรูปทันที นอกจากนี้ให
ระวังความสะอาดในโรงงานและเครื่องมือตางๆในการผลิตอีกดวย 
 
 6. อาการกระปองแบน เปรี้ยว (Flat sour) เปนลักษณะการเสื่อมเสียของอาหารกระปอง 
โดยสังเกตลักษณะกระปองภายนอกจะไมมีการเปล่ียนแปลงสิ่งผดิปกติ หากแตอาหารภายในจะเกิด
การยอยสลายโดยจุลินทรียเกิดรสเปรี้ยว(sour) สวนมากจุลินทรียที่เกี่ยวของมักเปนพวกทนความ
รอนที่สรางสปอร เชน Bacillus sterothermophilus  ซึ่งในการผลิตจําเปนตองควบคมุความสะอาด
และหลักการผลิตที่ถูกตองตามหลัก GMP(Good Manufacturing Practices)  
 
 7. อาการประปองบวม (Swelling) เปนลกัษณะการเสื่อมเสียของอาหารกระปองทีล่ักษณะ
ภายนอกมีการบุบ และผดิปกติไปจากเดิม และภายในอาหารจะถูกจุลินทรียยอยสลายเกิดกลิ่นฉุน 
และเหมน็บดู เนื่องจากจุลินทรียที่ทนความรอนสูง เชน Clostridium parasporgenes   เปนตน 
 
 8. การปนเปอนของจุลินทรยีภายหลังการผลิต เนื่องจากประปองมรีรูัว่เพราะการปดผนึกไม
ถูกตอง หรือการขนสงเคลื่อนยายกระปองมีการกระแทกรุนแรง ทําใหเกิดการปนเปอนจุลินทรียเขา
ไปในกระปองทําใหอาหารเสื่อมเสียได 
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บทที่ 9 
 ซูริมิ: ผลพลอยไดจากผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า  

 
อุตสาหกรรมสตัวน้ํา เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยมแีนวโนมของอตุสาหกรรมในดานมูลคาการสงออกที่เพิ่มข้ึนทุกป  สงผลทําใหมี
อุตสาหกรรมการแปรรปูผลิตภัณฑสัตวน้ําเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามสงที่เกิดขึ้นตามมา
คือการกําจัดของเสียและรักษาส่ิงแวดลอม แนวทางที่จะปองกันปญหาดังกลาวคือ การนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการแปรรูปผลิตผลจากสัตวน้ํา และการนําเศษเหลือ
กลับมาใชใหเกิดประโยชนสงูสุด เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
 ซูริมิ (Surimi) หรืออาหารทะเลจากซูริมิ (Surimi seafood) เปนผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ที่มี
มูลคาการสงออกมากกวา 6,000 ลานบาท ซูรมิิ เปนอาหารทะเลที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหาร
ทะเลชนดิตางๆ นอกจากนี้ยังเปนอาหารที่สามารถสงเสริมการขายในรูปของอาหารเพื่อสุขภาพ 
เนื่องจากมีปรมิาณไขมันต่ําจึงจดัเปนอาหารที่เหมาะสมสําหรับผูที่ตองการควบคมุระดับไขมันใน
เลือดและควบคุมน้ําหนัก 
  
นิยามของซูริมิและอาหารทะเลจากซูริมิ 
  
 ซูริมิ (surimi) เปนภาษาญี่ปุนที่ใชเรียกเนื้อปลาบดที่ผานการลางดวยน้ํา แลวเติมสารที่
ปองกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน เชนน้ําตาล ซอรบิทอล นอกจากนี้ยังมีการเตมิ
สารประกอบฟอสเฟตกอนนําไปแชแข็ง ซูริมิสามารถใชเปนวัตถุดิบสาํหรับผลติเปนผลิตภัณฑ
หลายชนิด เชน คามาโบะโกะ เตาหูปลา ลูกชิ้นปลา และปูเทียม เปนตน (สุทธวัฒน, 2549) 
 
 เน้ือปลาบด (minced fish) หมายถึงเนื้อปลาที่ไดจากแยกเอาสวนหัวและเครื่องในออก 
แลวนําเขาเครื่องแยกเนื้อปลา (meat separator) หรือการแลเนื้อปลา(filleting) แลวนําชิ้นเนื้อปลา
แล เขาเครื่องแยกเนื้อปลาออกจากกางและหนังปลา เนือ้ปลาบดที่ไดมีองคประกอบทางเคมตีางๆ
รวมทัง้สีและกล่ินรสเหมือนกับเนื้อปลาปกติ ซึง่จะใชเปนวัตถุดิบเริ่มตนสําหรับผลติซูรมิิ เนื้อปลา
บดสามารถนาํไปแปรรูปหรอืประกอบอาหารตางๆไดทนัท ีและใชเปนสวนผสมสวนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑแปรรปูจากปลา เชนลูกชิ้น ไสกรอก fish stick และ fish cake เปนตน(สุวรรณ, 2544) 
 
 อาหารทะเลจากซูริมิ (surimi seafood) หรือผลิตภัณฑจากซูริมิ (surimi- based 
product) หมายถึงการนําซูรมิิสดหรือซรูิมิแชแข็งที่ผานการละลายน้ําแข็งแลวมาผสมกับเกลือใน
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ปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งโดยมากจะใชเกลือปริมาณรอยละ 2 เพ่ือละลายโปรตีนในกลามเนื้อปลา
(มัยโอฟบริลลารโปรตนี) และผสมกับสวนผสมอื่นๆ เชน แปง ไขขาว ผงชูรส และสารใหกลิ่นรส
ตามลักษณะผลิตภัณฑสดุทายที่ตองการ จากนั้นนําไปขึ้นรูปเปนผลติภัณฑตางๆ เชน การใชแบบ
พิมพ (modeled) การใชความดัน (extruded) การทําแบบเสนใย (fiberized)  ฯลฯ ข้ันตอนตอมา
เปนการใหความรอน เพื่อใหเกิดการเซ็ทเจลและสรางความคงตัวของรูปราง (setting) สราง
ลักษณะเนื้อสัมผัส และผานการลดจํานวนจุลินทรียโดยการใหความรอน เชนการนึง่ดวยไอน้ํา 
(steaming) การยางหรือปง(broiling or roasting)  การตมเดือด (boiling) และการทอดในน้ํามัน 
(deep frying) เปนตน  
 
วัตถุดิบในการผลิตซูริมิ 
 ปลาทุกชนิดสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตซรูิมิได แตคณุสมบัติทางกายภาพ
ทางเคมี และคณุสมบตัิเชงิหนาที่ของซูรมิิจะแตกตางกนัไปตามชนิดของปลา ดังนัน้ในการผลิตซรูิ
มิคณุภาพสูงจึงผลิตจากปลาที่มีไขมันต่ํา (low fat content or lean fish) และมีเนื้อขาว (white 
flesh) ปลาที่มีคณุสมบตัิเหลานี้ที่นิยมนํามาผลิตเปนซรูมิิไดแก ปลา Alaska Pollock ปลา Pacific 
whiting ปลา  Hoki  ปลา Southern blue whitng ฯลฯ  ปลาที่นิยมนํามาผลิตซูรมิิแสดงในภาพที่  
 สําหรับอตุสาหกรรมการผลิตซรูิมิในประเทศไทยใชปลาทรายแดง (Thredfin bream) เปน
วัตถุดิบหลัก เนื่องจากเปนปลาที่มีคณุสมบัติเหมาะสมและใหซูรมิิที่มีคณุภาพใกลเคียงกับซูริมิ
จากปลา Alaska Pollock ปลาชนิดอืน่ๆทีผ่ลิตซรูิมิในประเทศไทย ไดแก ปลาทราบขาว ปลาจวด 
ปลาตาโต ปลาตาหวาน ปลาแพะ ปลาเห็ดโคน ปลาดาบเงิน ปลาไหลทะเล ปลาเลย และปลาเปด 
เปนตน นอกจากนี้พบวาปลานิล (Tilapia) ซึ่งเปนน้ําจืดเขตรอน เปนปลาที่ศักยภาพที่จะใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตซรูิมิไดอีกดวย  

 
 
 
กระบวนการผลิตซูริมิ (Production of Surimi) 

กระบวนการผลิตซรูิมิเริ่มจากการตดัหัวปลา และควักไส  แยกเนื้อออกจากกระดูกใน
ลักษณะเนื้อปลาบด ลางเนือ้ปลาดวยน้ํา กําจัดส่ิงแปลกปลอม แลวผสมกับสารปองกันการ
สูญเสียสภาพโปรตีนระหวางการแชเยือกแข็ง กอนนําไปแชเยือกแข็งและบรรจ ุ
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               รูปท่ี 1  ข้ันตอนการผลิตซรูิมิ 
               ที่มา: สถาบันอาหาร, ออนไลน 
 

ซูริม ิมีข้ันตอนการผลิต ดังนี ้
1. การลาง โดยการลางเอาโปรตีนที่ละลายน้ําออก ลางเนื้อปลาบด 2 ครั้งดวยน้ําเย็น (น้ําผสมน้ํา 
แข็ง) เติมเกลือหรือไมเติมก็ได อัตราสวน เนื้อบด: น้ําเย็น เทากับ 1 : 4 เติมเกลือ 0.2% ใน 
การลางครัง้ที ่1 และ 0.3% ในการลางครั้งที ่2 
2. การเอาน้ําออก การลางแตละครัง้ตองกรองเอาน้ําออกโดยใชที่กรองไนลอน ถาผลิตนอย โดย 
ตองเอาน้ําออกดวยการใสถุงทับดวยแรงกด (hydraulic press) หรือ ใชเครื่องกรองที่มีลักษณะ 
เปน screw press จะเปนการทําโดยตอเนือ่ง ทั้งนี้เพ่ือปรับปริมาณน้ําในเนื้อปลาใหได 75-80% 
3. การเอาหนัง กางและเกล็ดออก โดยใชเครื่องกรองที่เรยีกวา Strainer ซ่ึงมรีูขนาดเล็กมาก 

1.ปลา (raw fish ) 

2.เนื้อปลาบด (minced fish ) 

3.ลาง (leaching ) 1-2 ครั้ง  

4.เอาน้ําออก (dewatering) 

5.เอาหนงักางและเกล็ด 

6.ผสมสารปองกันโปรตนีเสียสภาพ (mixing) 

7.บรรจุ( packing ) 

8.แชเยือกแข็ง (freezing) 
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ประมาณ 1.2-3.2 มิลลิเมตรและมีแรงเหว่ียงสูง 
4. การผสม ทาํในเครื่องสับผสม (Silent cutter) เนื้อปลาบดที่ผานขั้นที ่3 จะมีสีขาว ตองมาผสม 
กับน้ําตาล ซอรบีทอล (sorbitol) ประมาณ 3-5% เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของโปรตีน (protein 
denature) หรอืเรียกวาเปน และ ฟอสเฟต (อาจใชโซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต และ โซเดียมไพโร
ฟอสเฟต ในอตัราสวน 1 : 1) ประมาณ 0.3-0.5% เพ่ือเพิ่มคณุสมบตัอิุมน้ําของโปรตีน 
การบรรจ ุซูริมิกอนไปแชเยือกแข็ง โดยทั่วไป จะถูกบรรจใุนถุงพลาสติกหรือถาดโลหะปลอด 
สนิมซึง่มีพลาสติกรอง ซึ่งจะใชเปนพิมพขนาดบรรจ ุ10 กิโลกรัม 
6. การแชเยือกแข็ง นําเนื้อปลาบดละเอียดที่บรรจุแลวไปแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ –30 ถึง –40 0C 
โดยเครื่องแชเยือกแข็ง แบบ หรือ จนแข็งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แลวแตประสทิธิภาพของเครื่อง 
แลวนําไปเก็บไวในหองเย็นที่อุณหภูม ิ–20 0C การนําซูริมิแชเยือกแข็งไปใช ควรทําใหคลาย 
ความเย็นโดยเก็บไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 0-5 0C 
 
การตัดหัวและควักไส 
 
 กอนกระบวนการแยกเนื้อ ปลาจะผานการตดัหัว ควักไส ซ่ึงอาจใชแรงงานคน หรอื อาจใช
เครื่องตดัหัวและควักไสในกรณีที่ปลามีขนาดใกลเคียงกัน ขอดีของการตัดหัวและควกัไสปลามี
ดังนี ้
 1. หัวและไสประกอบดวยไขมันปริมาณมาก ซึ่งจะสลายตัวระหวางการเก็บรักษาทําให
คณุภาพเนื้อปลาลดลง 
 2.เครื่องในปลาประกอบดวยเอนไซมตางๆ มีผลใหความแข็งแรงของเจลเนื้อปลาลดลง 
 3. เครื่องในปลามีผลทําใหเนื้อปลามีสีคลํ้า 
 

การตัดหัวปลาสามารถกระทําไดหลายวิธี แสดงดงัภาพที่ สําหรับการตดัที่มปีะสิทธภิาพ
มากที่สุดคือวธิี gill cut ซึ่งสามารถใชแรงงานคนได  แตเครื่องจักรบางชนดิสามารถตดัหัวปลาได
อยางมีประสิทธิภาพ เรียกการตดัหัวดังกลาววา fashion cutting  
 การควักไสนั้นอาจใชแรงงานคนหรือเครื่องจักร โดยเครือ่งจักรสวนใหญอาศัยหลักการ
คลายกันคือ ผาหนาทองของปลาใหปดออกกอนหรือหลังจากตัดหัวปลาแลวเครื่องในจะถูกนํา
ออกมาโดยเครื่องจักร นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการดดูเครือ่งในออกจากปลาที่ตดัหัวแลว โดยทั่วไป
เครื่องตดัหัวและควักไสจะทาํงานรวมกัน 
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รูปที2่ การตดัหัวปลารูปแบบตางๆ 
(a) around gill cut   (b) fashion cut   (c) cross cut 
(d) slant cut             (f) V-shaped cut 
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รูปท่ี 3 แผนกูมิการทํางานของเครื่องตดัหวั-ควักไส 
(1) Hanger    (2) deheading knife  (3) gripper arm 
(4) gripper  (5) cutting cutter  (6) fish back support 

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิงวิชา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
เรียบเรียงโดย  อ. ตรี วาทกิจ 89



                                                            

 
รูปท่ี 4 แผนภูมิการทํางานของเครื่องตดัหวั ควักไสแบบดูด 
(1) fish pocket conveyor   (2) conveyor for the head 
(3) positioning mechanism  (4) pressing pulley 
(5) deheading knife       (6) suction nozzle and  water jet 

 
การแยกเนื้อปลา  
 เนื้อปลามีความออนนุม จงึสามารถแยกเนื้อปลาออกจากกระดูกไดงายกวาสัตวชนิดอื่นๆ 
แตเนื่องจากปลาที่ใชในการผลิตมีจํานวนมากและอาจมีขนาดเล็ก จงึจําเปนตองใชแรงงานคนและ
เสียคาใชจายมากขึ้น ดังนั้นจึงนิยมใชเครือ่งจักรในการแยกเนื้อ เครื่องแยกเนื้อออกจากตัวปลามี 3 
ชนิดคือ 

1. Belt and Drum Deboner ลักษณะการทํางานของเครื่องจักรจะทําการบีบปลาหรือกด
ระหวางสายพานและวงลอซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-4 มม. เพ่ือปองกันกางหรือหนังผานไป
รวมกับเนื้อ  โดยที่ขนาดเสนผาศนูยกลางของวงลอมีผลตอขนาดของเนื้อปลาที่แยกได โดยสวน
ใหญจะใชรูขนาดใหญ 4-5 มม. พบวาใหผลิตผลสูงแตใหซูรมิิทีมี่สีคล้าํ เนื่องจากอาจมีเนื้อเย่ือ
เกี่ยวกันหรือเนื้อดําปะปน 
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รูปท่ี 5  Belt and Drum Deboner 
 
 

2. Auger –Screen deboner เปนเครื่องทีป่ระกอบดวยตัวสกรู 1 ตัว ซึ่งตดิตัง้อยูภายใน
กระบอกซึ่งเจาะรูขนาดเล็กจํานวนมาก โดยสกรูจะทําหนาที่บิดอดัตวัปลาผานทรงกระบอก ซึ่งมี
ขนาดแคบและกางปลาจะถูกแยกออกทางรูขนาดเล็ก เนื่องจากเครื่องชนดินี้มีความดนัมากกวา
เครื่อง Belt and drum deboner จึงใหผลผลิตสูงกวา แตเนื้อปลาที่ไดมีลักษณะละเอียดเหลว 
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รูปท่ี 6 Auger –Screen deboner 

 
3. Hydraulic ram deboner  เครื่องชนดินีป้ระกอบดวยเครื่องอัดเนื้อปลาเพ่ือใหผาน

ตะแกรงโดยมีการทํางานเปนกะดวยระบบอัตโนมัติขอดีของเครื่องชนิดนีค้ือ สามารถลดความรอน
ในเนื้อปลา ซึง่ 2 วิธีขางตนไมสามารถทําได 
 

เนื้อปลาที่แยกได (minced) เรียกในภาษาญี่ปุนวา “ Otoshimi” มีสีคล้ําแตกตางกันตาม
ชนิดของปลาหรือชิน้สวนของปลาตลอดจนกระบวนการผลิต เชนถานําปลาทั้งตัวมาแยกเนื้อพบวา 
จะมีเลือดจากกระดูกกลางลําตัวปะปนในเนื้อ ถานําสวนโครงกระดูกมาแยกเนื้อ จะพบวาเนื้อที่ได
มีสีคล้ําขึ้น เนือ้ปลาบอดเหลานี้มีราคาถูกและไมเปนทีต่องการของผูบริโภค แตอาจมีประโยชนใน
อุตสาหกรรมบางประเภทเชน การใชแทนเนื้อแดง นอกจากนี้เนื้อเย่ือเลือดยังใหกล่ินรสของเนื้ออีก
ดวย 
 
การลาง 
 การลางสามารถกําจัดโปรตนีที่ละลายน้ํา และองคประกอบที่ไมตองการออกไป เชน เลือด 
ไขมัน รวมทั้งเอนไซมตางๆ สงผลใหปริมาณโปรตีนไมโอไฟบริลสูงขึ้น การลางมักลางดวยน้ําเย็น
(5-100ซ) จนกระทั้งเนื้อไมมีสีและกล่ิน อุณหภูมิของน้ําที่ใชข้ึนกับชนดิของปลา เชนปลาในเขตรอน 
สามารถทนตออุณหภูมิสงูกวาปลาในเขตหนาว  
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 การลางมักกระทําหลายครัง้เพื่อกําจัดโปรตีนชนดิละลายน้ําออกใหหมด การลางแตละ
ครั้งใชปริมาณน้ํา 5-10 เทาของเนื้อปลาลด ทําการลางอยางนอย 2-3 ครั้ง ระหวางการลางควรมี
การกวนหรือคนอยางชาๆ และสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการจับตัวของเนือ้ปลาบด 
 
ประโยชนของการลางเนื้อปลาสดในการผลิตซูริมิ 

1. ปรับปรุงความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีน 
2. ยับย้ังการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนจากการแชเยือกแข็ง 
3. ปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของซูริมิ 
4. ลดปริมาณเอนไซมโปรตนีเนสในกลามเนือ้ 
5. ลดกลิ่นคาวในเนื้อปลาบด 
6. ปรับปรุงสีของซูริมิ 
7. ลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในเนื้อปลาบด 

 
ลักษณะและคุณภาพของน้ําที่ใช 

1. อุณภูมิของน้ําที่ใชควรต่ําเพียงพอเพื่อไมใหโปรตีนในเนือ้ปลาสูญเสียสมบัติการเกิดเจล 
อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยางนอยกวาหรือเทากับ 10 0ซ โดยทั่วไปสมบตัิการเกิดเจลของ
โปรตีนจะลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ซึ่งแตกตางตามเนื้อปลาแตและชนดิ 

2. น้ําที่ใชควรเปนน้ําออน ปราศจากแคลเซียมและแมกนีเซยีม ซึ่งเปนสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงเนื้อสัมผัส สวนเหล็กและแมงกานีส เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสีของ
ผลิตภัณฑซรูมิิ การเติมเกลือเปนการเพิ่มคณุสมบตัิของแรงไอออนนิก(ionic strength) ใน
น้ําทําใหเนื้อปลาสามารถอุมน้ําไดมากขึ้น ดังนัน้ในการบบีเอาน้ําออกจึงทําไดมาก ดงันัน้
จึงมีการเตมิเกลือลงในน้ําลางสุดทายเพ่ือเพิ่ม  ionic strength  ของน้าํลาง โดยปกติอยูที่
ระดับ 0.005-0.1 % 

3. คาความเปนกรด-ดาง(pH)ของน้ําควรมคีาใกลเคียง pH ของเนื้อปลา เพื่อใหเนื้อปลามี
คณุสมบตัิในการอุมน้ําสูงสดุ คา pH ของน้าํควรอยูที่ 6.5-7.0 เพ่ือคงรักษาสมบัติเชิง
หนาที่ของโปรตีนจากปลา โดยปกติจะใชสารละลายดางเชน โซเดียมไบคารบอเนตในการ
ปรับ pH  

  
การคัดแยกสิง่ปลอมปนในเนื้อปลาสด 
 การแยกสิ่งปลอมปน คือการแยกกางกระดกู เนื้อดําและเนื้อเย่ือเก่ียวพันออกจากเนื้อขาว 
การใชเครื่องมอืที่มีรูขนาดเลก็ จะใหผลิตภัณฑที่มีสีขาวแตใหผลผลติต่าํ ปกติจะใชเครื่องแยกที่มี
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ขนาดเสนผาศนูยกลางของรูเทากับ 2 มม. ถาเนื้อปลาลดผานการไลน้ําออกกอนนํามาแยกสิ่ง
ปลอมปน พบวาจะสามารถทําไดยาก ดังนั้นควรใชเนื้อปลาบดภายหลังการลางที่มีความชื้น
ประมาณรอยละ 87-90 
 
การกาํจัดนํ้าออกจากเนื้อปลาบด 
 การควบคุมปริมาณน้ําในซรูิมิข้ึนกับแรงอดัที่ใช  โดยปกตินิยมใชเครื่อง Screw press 
ปริมาณน้ําที่ถูกกําจัดขึ้นกับแรงดันที่ใชและระยะเวลาที่ใชโดยขึ้นกับความเร็วรอบของสกรู ถา
ความเร็วนอยจําเปนตองใชระยะเวลานานขึ้นในการกําจัดน้ํา 
 การกําจัดน้ําเปนการนําโปรตีนทีละลายน้าํ รวมทัง้เลือดและไขมัน สวนที่เหลือใหออกจา
กลามเนื้อปลา นอกจากนี้ยังเปนการยืดอายุการเก็บรักษาของซูริมิอีกดวย 
 
การเติมสารปองกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนระหวางการแชแข็ง 
 โดยทั่วไปโปรตีนในปลาจะสูญเสียสภาพธรรมชาติไปในระหวางการแชเยือกแข็ง ซึ่งพบวา
ชนิดของปลามีผลตอการสญูเสียสภาพโปรตีนตามธรรมชาติ โดยที่ปลาเขตรอนจะมีการสูญเสีย
สภาพธรรมชาติไดงายกวาปลาที่อาศัยอยูเขตหนาว ดงันัน้การเก็บรักษาปลาบดแชแข็ง จึง
จําเปนตองเตมิสารปองกันการสูญเสียสภาพธรรมชาตขิองโปรตนี โดยมักใชน้ําตาลรอยละ 4 
รวมกับซอรบิทิล รอยละ 4-5 และพอลิฟอสเฟต รอยละ 0.2-0.3 การเติมสารเหลานีจ้ําเปนตองใหมี
การกระจายตัวอยางสม่ําเสมอและมีการละลายกอนการแชแข็ง  
 
การแชแข็งและการเก็บรักษา 
 ซูริมิที่เติมสารตางๆแลวจํานวน 10 กก. จะถูกบรรจุในถุงพอลีเอทิลีนใหมีความหนา 60 
มม. แลวทําการแชแข็งดวยวิธี contact plate freezing ที่อุณหภูมติ่ํากวา -350ซ แลวบรรจุในกลอง
ลูกฟูก ทําการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -300ซ  เนื่องจากการเติมเกลือทําใหจดุเยือกแข็งที่ต่ํากวาและ
เปลี่ยนแปลงตามปรมิาณเกลือที่เติมลง 
 
 

 
เอกสารอางอิง 
สุวรรณ วิรชักุล. 2544. โปรตีนปลา : ซรูิมิและอาหารทะเลจากซูริมิ. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทที่ 10 
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑประมง 

 
คณุภาพของสัตวน้ําหรือผลติภัณฑประมงมีความสําคัญตอการพัฒนาและปรับปรุงให

ผลิตภัณฑสตัวน้ํามีคณุภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค    
ความสด(freshness)มีความสําคัญอยางย่ิงในการแปรรูปเนื่องจากสัตวน้ําเปนวตัถุดิบที่

เสื่อมคณุภาพงาย(perishable)ซึ่งเมื่อสตัวน้ําเกิดการตายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหสัตวน้าํมีความสดลดลงเนื่องจากการยอยสลายตัวเองของเอนไซม
(autolysis) เชน เอนไซม คาเทปซนิ ทริปซนิ และเพปซนิ เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการกระทําของจุลิ
นทรีย(bacteria spoilage) และการทําปฏิกิริยาของออกซิเจน(Oxidation) กับไขมันของสัตวน้ํา
เปนตน    

การถนอมรักษาคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑจําเปนตองเริ่มปฏิบัตติั้งแตการจับสัตว
น้ําขึ้นจากน้ําตอเนื่องไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ โดยอาศัยขบวนการแปรรปูแบบ
ตางๆ เชน การรมควัน การหมักเกลือ การตากแหง การทําเปนอาหารกระปอง เปนตน และ
เนื่องจากคณุภาพความสดของสัตวน้ําเปนหัวใจสําคญัซึ่งจะไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่ด ีดังนัน้เพ่ือเปน
การตรวจสอบความสด จงึไดมีวิธตีางๆดงันี ้ 
 
การตรวจสอบคุณภาพดานความสด สามารถทําไดหลายแบบคือ 

1. การใชวิธีทางประสาทสัมผสั (sensory test) 
2. การใชวิธีทางเคม ี(chemical test) 
3. การใชวิธีทางจุลินทรีย (bacteriological test) 
4. การใชวีธีทางกายภาพ (physical test) 
5. การใชวิธีทางเคมีกายภาพ(physicochemical test) 
 
โดยทั่วไปการตรวจสอบความสดจะแบงออกเปน 2 ตอนคือ 

1) การตรวจสอบความสด (Freshness test)  ซึ่งขั้นตอนนี้เริ่มจากคุณภาพเมื่อสัตวถูกจับ
ข้ึนจากน้ําจนถึงเริ่มมีสารที่ไมไดเกิดอยูในตัวปลาตามธรรมชาตเิปนคณุภาพของการบงชี้วา
วัตถุดิบสัตวน้าํมีความสดหรือไม 

2)การตรวจสอบการเนาเสีย(Spoilage test) เปนขั้นตอนที่เริ่มจากทีพ่บวาปลาไมสดแลว 
และกําลังจะเกิดการเนาเสียอยางรุนแรง 
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 การตรวจสอบคุณภาพใชวิธทีางประสาทสัมผัส (sensory test) 
 เปนวิธีการที่ใชกันอยางกวางขวาง โดยการใชประสาทสมัผัสของมนุษยในการตรวจสอบ
คณุภาพวัตถุดิบ เชนการดมกลิ่น การตรวจสอบดวยสายตา การชิมรสชาต ิและการสัมผัสดวยมือ 
หลักการปฏิบัติในการทําการทดสอบโดยวิธีประสาทสมัผัส 

1. บ ริเวณทีจ่ัดใหมีการทดสอบไมควรมีส่ิงเราใจ  จากภายนอก เชน กล่ิน แสงส ีรวมทัง้
เสียงที่อาจจะรบกวนการทดสอบได   

2. มีการระบายอากาศทีด่ีในบรเิวณทีท่ําการทดสอบ 
3. ผูที่ทําหนาที่ในการทดสอบควรอยูแยกจากกันจะไดไมเกิดการรบกวนหรือปรึกษากัน 
4. อุณหภูมิของตวัอยางในการทดสอบควรอยูประมาณอณุหภูมิหองหรอือุนกวาเล็กนอย

ทั้งนี้ข้ึนกับชนดิของตัวอยางที่ทําการทดสอบ 
        ขอด-ีขอเสียของการตรวจสอบดวยวธิีทางประสาทสัมผัส 

1. เปนวิธีทีท่ําไดงายและรวดเรว็ 
2. ไมตองลงทนุมาก ไมเสียคาใชจายสูง สามารถทําไดในทกุสถานที่ที่เหมาะสม 
3. สามารถทําไดครั้งละมากๆ 
4. บางครั้งผลการทดสอบอาจเกิดการคลาดเคลื่อน(Error) จากตัวของผูทดสอบเอง
เนื่องจากการรบกวนและสภาวะจิตใจ 
5. การตัดสนิใจในชวงสดุทายของความสดกอนจะเริ่มเนาเสียเปนเรื่องยาก เพราะแตละ
คนมีระดับของความไว(threshold)ในการรับความรูสึกแตกตางกัน ทําใหการยอมรับของ
แตละคนไมเทากันดวย  
6. ผูที่ตรวจสอบตองมีความชํานาญเปนพิเศษ(trained panels) ซึ่งตองไดรับการฝกฝน
ในการรับรูและประสาทสมัผัสเปนอยางด ี
 การใชประสาทสัมผัสจะเปนการตรวจสอบโดยอาศัยลักษณะตางๆของสัตวน้ําเชน
พวกปลา นิยมดูลักษณะของลูกนัยนตา ทั้งสีและตําแหนงการจมหรอืนูนของลูกนยันตา 
ลักษณะสัมผัสของเนื้อปลา กลิ่น และลักษณะปรากฎของสีและเมือกบนตัวปลาเปนตน 
 
ตัวอยางผลิตภัณฑสัตวนํ้าท่ีตรวจสอบดวยประสาทสัมผัส 
1. ปลาทะเล  

  ใหเลือกซื้อปลาที่มีตานนูสดใส ถาลูกตาจมลึก แกวตาขุน แสดงวาไมมีความสด 
นอกจากนี้การตรวจสอบสีของตัวปลาวามีลักษณะแวววาวสดใส ไมมีเมือกมาก เมื่อใชนิ้วกดเนื้อ
ปลา เนื้อปลาจะเดงกลับได ไมปรารฎรอยนิ้วมือคางอยู 
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 นอกจากนี้การพิจารณาดูบริเวณเหงือก(grill) ของปลาและดมกลิ่น ถาเหงือกปลามีสี
แดงสดใสและไมมีกลิ่นเหมน็ผิดปกติ แสดงวาปลานั้นยังมีความสด 
 สวนเนื้อปลาทีแ่ลวางขายตามตลาด หรือตัดเปนชิ้นๆ ใหสังเกตสี และความแววใส
ของเนื้อปลา เนื้อปลาที่สดควรมีสีขาวใสและเนื้อแข็ง กล่ินควรเปนกลิน่คาวธรรมดา ไมใชกลิ่น
เหมน็เนา 

2. ปูทะเล 
 ควรเลือกซื้อปูที่ยังมีชีวิตอยู ซ่ึงจะมคีวามสดดี ปูทีต่ายจะเนาเสียเร็ว ควรหลีกเลี่ยง
การซื้อปูที่มีลักษณะตายมานานแลว สามารถสังเกตไดจากสีของ ทองปู ซึง่จะมีสคีอนขางเขมและ
คลํ้า กามและขาจะหลุดจากตัวไดงาย 
 สวนเนื้อปูที่แกะแลว และเปนเนื้อปูที่สุกควรเลือกเนื้อปูที่มีสีขาวลักษณะเปนเสนๆจับ
กันเปนกอนแนน ไมควรมีกล่ินคาวคลายแอมโมเนีย 

3.หอย  
      หอยขม เปนหอยฝาเดยีว สามารถหาซื้อหอยเปนๆได โดยฝาที่ปดปากหอยจะขยับได 

เมื่อสัมผัสด ูถาหอยที่แกะเนื้อแลวควรมีเนือ้เกาะเปนกอนและสีออกแดงคล้ําเล็กนอย 
 หอยแครง และหอยลายเปนหอยสองฝา ใหเลือกซื้อหอยเปนๆ โดยสังเกตการ

เคลื่อนไหวของฝาหอย ถาหอยมีฝาปดแนนใชมือแกะเปดไดยากจะเปนหอยสดแตถาใชมือแกะ
เปดออกไดงายแสดงวาเปนหอยที่ตายแลว  

4.ปลาหมึก 
 ปลาหมึกกลวย ปลาหมึกกระดอง ควรเลือกดูที่มีลําตัวแข็ง กดดูเนื้อแนน หนวดไม

หลุดงาย เนื้อมีสีขาวใส จุดสีมวงปนดํากระจายอยูทั่วที่ผิวของปลาหมึก ถาสังเกตที่ตาจะเหน็ตา
นูนใสตาดําไมมีรอยแตก 

5.กุง 
 กุงกามกราม หรือกุงน้ําจืด ควรเลือกที่มีสีสดใส ตาเปนสีสดใสไมเหี่ยวยน แบะไมควร

มีกลิ่นเหมน็เนา 
 กุงทะเล ควรเลือกซื้อกุงที่มีลําตัวสีแวววาวสดใสไมมีจุดจําที่เปลือกหรอืขา เนื้อแนน

และหัวควรตดิกับลําตัวไมหลุดงาย 
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การตรวจสอบคุณภาพความสดโดยใชวิธีทางเคมี (Chemical methods) 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนตางๆ ภายหลังจากปลาตายจะมีสารประกอบซึ่ง

ไมไดเกิดในตวัปลาตามธรรมชาติเกิดขึ้น ดังนั้นการตรวจสอบดวยวิธีทางเคมี จงึมุงที่จะหาสารที่
สามารถใชเปนดชันีแสดงความสดและไมสดของสตัวน้าํตางๆ ไดแก 

1. ปริมาณสาร Total Volatile Basic Nitrogen (TVN) หรอืปริมาณไนโตรเจนเบสที่
ระเหยไดทัง้หมด  ใชเปนดัชนีแสดงการเนาเสียซึ่งใชไดผลดีกัปลาและสัตวน้ําบางชนิด
เทานัน้ ซึง่พบวาถาคา TVN > 30 mg nitrogen/100 กรัม ของเนื้อปลาแสดงวาเนื้อ
ปลานั้นมคีณุภาพไมเหมาะสมที่จะนํามาบริโภคเปนอาหาร     

2. ปริมาณ Trimethyl-amine (TMA) ซึ่งสาร TMA จะเกิดในระยะแรกของการเนาเสีย
และอาจสูญหายไปไดในระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑประมงได ปกติคา TMA ของ
ปลาที่ไมมีความสด จะมีปรมิาณ 0.4-2 mg N/100 กรัมของน้ําหนักปลา ถาพบวามี
คา 4-10 mg N/100 กรัมของน้ําหนักปลา แสดงวาปลาเริ่มเนา  

3. ปริมาณ indole ซึ่งเปนสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนบางชนดิ เชน 
tryptophan โดยการทําปฏิกิริยาของแบคทีเรียพวก mesophiles เชน E.coil, Proteus 
morganii  โดยทั่วไปคา indole ที่ยอมรับไดในผลติภัณฑปลาทะเล อยูที่ 0.003-
0.006 mg/100 g แตสินคากุงแชแข็งและกุงบรรจุกระปองจะตองมคีาไมเกิน 0.025 
mg/100 g การตรวจไมพบ indole ในกุงไมไดหมายความวากุงสดมาก ผูตรวจสอบ
จะตองตรวจดชันคีวามสดอื่นๆ เพื่อเปนการยืนยันคณุภาพการตรวจหาปริมาณ 
indole สามารถใชไดทั้งผลติภัณฑประเภทกุง หอยนางรม ปู เปนตน 

4. ปริมาณสารประกอบที่ระเหยงายที่อุณหภูมิหอง (Reducing substance that 
are volatile at room temperature; VRS) เปนดัชนทีี่ใชไดผลดทีั้งปลาสด และปลา
กระปอง รวมทั้งผลติภัณฑสัตวน้ําอื่นๆ ซึง่สอดคลองกับการดมกลิ่นดวย 

5. ปริมาณสารประกอบ Nucleotide  เชน hypoxanthine (hp) ซึ่งเปนสารที่เกิดจาการ
ยอยสลายดวยน้ําของสาร ATP โดยทั่วไปในผลิตภัณฑกุงถามีปริมาณ 2 umole /กรัม
ของเนื้อกุง แสดงวากุงนั้นดอยคุณภาพ  

6. ปริมาณแอมโมเนีย แอมโมเนียเปนสารที่ระเหยงายชนิดหนึ่งซึง่เกิดการยอยสลาย
โปรตีนหรือสารประกอบเอมนี โดยปริมาณที่ยอมรับไดในผลิตภัณฑไมเกิน 300 
mg % 

7. ปริมาณ ฮีสตามีน (histamine) เปนสารประกอบที่เกิดจากกรดอะมิโน พบไดในเนื้อ
ปลาและสัตวน้ํา ถูกยอยสลายจากจุลินทรยีไดฮีสตามีน พบวาปลาทูนามีอิสตามีนอยู
มากจึงเกิดปญหาถาเก็บรักษาไมเหมาะสมจะมีปริมาณฮีสตามีนสูง ซึ่งทําใหผูบรโิภ
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บางคนเกิดอาการแพได โดยปริมาณที่กําหนดฮีสตามนีทีย่อมใหมีไดในปลาทูนาบรรจุ
กระปองไมควรเกิน 200 mg% 

สารประกอบตางๆที่ใชเปนดชันีในการวัดความสดของปลาและสัตวน้ําแสดงในตารางที ่1 
 

การตรวจสอบคุณภาพความสดโดยวิธกีารทางจุลินทรีย(Bacteriological methods) 
การตรวจสอบโดยการวัดปรมิาณจุลินทรียที่ผิวหรือเนื้อปลา ไมสามารถบงบอกถึงความ

สดของปลาไดอยางแทจริง แตสามารถใชแสดงถึงการเริ่มเนาเสียถาปรากฎวามีปริมาณจุลินทรีย
มาก ในกรณทีีเ่ปนผลิตภัณฑที่ตองผานขั้นตอนการแปรรปูเชน เนื้อปลาที่แลเปนชิน้ จะเกิดการ
ปนเปอนไดทกุขั้นตอน ดงันัน้การนับจํานวนจุลินทรียจึงไมสามารถบงชี้ถึงความสดแตแสดงใหเหน็
ถึงความรุนแรงของการเนาเสียของผลิตภัณฑ 

 
วิธีการตรวจสอบสวนใหญใชเทคนิค Bacteria Plate Count โดยการเพาะเลี้ยง

เชื้อจุลินทรียทีไ่ดจากสวนตางๆของปลาเชน เหงือก เนื้อ หรือผิวหนงัปลาจํานวน 10 กรัม โดยการ
นําตัวอยางมาผสมใน 1 % peptone water จํานวน 90 มล. โดยผสมในเครื่องผสม (stomacher) 
นาน 1 นาท ีจะไดความเขมขนเริ่มตนเทากับ 10-1 จากนั้นทําการเจือจางลงอีก 10 เทา (ten fold 
serial dilution) เพื่อใหไดระดับเจือจางทีเ่หมาะสมตอการนับจํานวนจุลินทรีย และดูดสวนใส
ออกมาดวยปเปต ปริมาณ 1 มล สําหรับการตรวจสอบดวยวิธี pour plate  หรือปริมาณ 0.1 มล 
สําหรับการตรวจสอบดวยวิธี spread plate  ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรยีมไวแลว ในจานแกวเพาะ
เชื้อ จากนั้นบมที่อณุหภูม ิ320 ซ นาน 24 ชม. ตรวจสอบจํานวนโคโลน(ีcolony) ของจุลินทรียที่
เกิดขึ้น โดยคํานวนตามลําดบัความเจือจางที่ปรับเบื้องตน 
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      รูปท่ี 1 การเตรียมตัวอยางใหเปนเนื้อเดียวกันและวิธีเจือจางลําดับข้ัน 
     ท่ีมา: John,G (1997) 

 
 

100



                                                            

 
 

รูปท่ี 2   เทคนิคการ spread plate  
ที่มา: John,G (1997) 
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รูปท่ี 3  เทคนคิการ pour plate 
ที่มา: John,G (1997) 
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    การตรวจสอบคุณภาพความสดโดยวิธีทางกายภาพ (Physical test) 
เปนวิธีที่อาศัยคณุสมบตัิทางภายภาพอของเนื้อปลาหรือสวนของปลา เพื่อใหสัมพันธกับ

คณุภาพความสด เชนการวัดลักษณะเนื้อสัมผัส และคุณสมบัตทิางไฟฟาขิงเนื้อปลา เปนตน ซึ่งเปน
วิธีที่ไมนิยมใชกันทั่วไป เปนเพียงการทดลองของนักวิจัยบางกลุมเทานัน้ 

 
การตรวจสอบคุณภาพความสดโดยวิธเีคมี –กายภาพ (Physicochemical test) 

การตรวจสอบความสดโดยวิธีตางๆ เชนความสัมพันธของความสดของปลากับคุณสมบัติ
ทางเคม-ีกายภาพ เชนคา pH ของเนื้อปลา คา buffering capacity ของเนื้อปลา การตกตะกอน
ของน้ําที่สกัดจากเนื้อปลากับปรอท เปนตน ซึง่วิธีดงักลาวไมสามารถบงชีค้วามสดไดอยางถูกตอง 
และปลาแตละชนดิใหคณุสมบัตทิี่แตกตางกันอยูบาง จึงไมยอมรับใหใชกันทั่วไป 

ดังนัน้สัตวน้ําและปลาแตกตางชนิดกัน จะมีวิธีการตรวจสอบทางเคมทีี่แตกตางกนั ซึ่งควร
คํานึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใชวิธีของการตรวจสอบขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ ซึ่งอาจจะ
เปรียบเทียบดวยวิธีการทางประสาทสัมผสัเขามาชวยดวย 
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