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บทคัดย่อ 
 
 ระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภู่สุกที่ผ่านการเคลือบสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 
มี 4 ลักษณะ คือ ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยก้าหนดให้ระดับการยอมรับกลิ่นที่
คะแนนน้อยกว่า 3 เป็นระดับการยอมรับที่ใช้ตัดสินอายุการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภู่สุกเคลือบน้้ามัน
หอมระเหยไทมอลและการน้าเนื้อหอยแมลงภู่สุกมาเคลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 
แตกต่างกัน 2 แบบ ได้แก่ TTM01 (สารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 
0.002%) และ TTM05 (สารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%) 
เปรียบเทียบกับเนื้อหอยแมลงภู่ที่ไม่เคลือบ (TCC) และเคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% (TAC) 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน พบว่า เนื้อหอยแมลงภู่สุกเคลือบ
สารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล TTM05 ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี (TVB-N 
และ TMA-N) คุณภาพคุณภาพทางจุลินทรีย์ (จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด) และคุณภาพทางประสาท
สัมผัส (ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติ) ได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ TTM01, TAC และ 
TCC ตามล้าดับ นอกจากนี้เนื้อหอยแมลงภู่สุกในทุกชุดการทดลองยังตรวจไม่พบการเจริญของ
จุลินทรีย์ก่อโรคทั้งโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E. coli ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 18 วัน เมื่อ
พิจารณาอายุการเก็บรักษาจากคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่เป็นสิ่งที่ควรค้านึงถึงในการผลิตอาหาร
และการยอมรับด้านประสาทสัมผัสถึงจุดสิ้นสุด (คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นต่้ากว่า 3 คะแนน) 
ร่วมกับจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (อาหารทะเลปรุงสุกมีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 6.0 log CFU/
กรัม) ท้าให้ผู้ทดสอบยังคงมีความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ โดย TTM05 และ TTM01 เก็บ
รักษาได้ 14 และ 10 วัน ตามล้าดับ ขณะที่ TAC เก็บรักษาได้ 6 วัน ส่วน TCC เก็บรักษาได้เป็น
ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 4 วัน 
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Abstract 
 

A trained descriptive analysis panels were evaluated sensory attributes for 
cooked green mussel (Perna viridis) coated with a thymol essential oil alginate based 
coating. There was 4 attributes as appearance, odor, flavor and texture for sensory 
acceptance. While odor attributes could use to be shelf life of cooked green mussel 
coated with a thymol essential oil alginate based coating. The effect of thymol 
essential oil alginate-based coating on the quality changes of cooked green mussel 
during refrigerated storage of 18 days was investigated. The coated samples with 
alginate–based coating incorporated with 0.1% thymol essential oil (TTM01) and 
0.5% thymol essential oil (TTM05)  (v/v) compared to coated samples with alginate–
based coating (TAC) and uncoated (TCC) during refrigerated storage of 18 days was 
investigated. TTM05 was the most effectively retarded chemical (TVB-N and TMA-N), 
microbiological quality (total plate count) and sensorial (appearance, odor, texture 
and tasty) qualities loss of cooked green mussel followed by TTM01, TAC and TCC, 
respectively. In addition, cooked green mussel coated with thymol essential oil 
alginate-based coating at all sample secure for growth of pathogenic microorganisms 
(Coliform bacteria and E. coli) as well. Considering the shelf life of product by the 
sensorial quality, that is important to consider for human food and adoption on the 
sensorial qualities loss (odor scores were less than 3 points) and the microbiology 
quality loss (total plate count was not exceeded 6 log CFU/g) so the shelf life of 
TTM05 and TTM01 were 14, and 10 days respectively. The TAC was shelf life by 6 
days, while the shelf life of TCC was only 4 days. 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 ประเทศไทยจัดเปนประเทศท่ีประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาการประมงจนสามารถ

ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกท่ีมีผลผลิตสูง และยังติดอันดับตนๆ ของผูสงออกสินคาประมง ป 2555 – 

2556 มูลคาสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําไมต่ํากวา 2,000,000 ลานบาท ซ่ึงหนึ่งในสัตวน้ําท่ีมี

ความสําคัญก็คือ หอยแมลงภู ท่ีผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศนับวันจะเพ่ิมปริมาณความ

ตองการเพ่ิมมากข้ึน โดยมูลคาของหอยแมลงภูสามารถสรางรายไดใหประเทศไทยในป 2555-2556 

ไมนอยกวา 560 ลานบาท อีกท้ังหอยแมลงภูนั้นมีรสชาติอรอย ราคาไมสูงมาก และยังมีคุณคาทาง

โภชนาการสูง มีกรดอะมิโนท่ีจําเปนแกรางกายหลายชนิด ไดแก กรดอะมิโน Lysine ชวยเสริมสมาธิ  

ชวยปองกันโรคกระดูกพรุน กรดอะมิโน Leucine ชวยกระตุนการทํางานของสมอง เพ่ิมพลังให

กลามเนื้อและชวยใหเซลลประสาทแข็งแรงข้ึน (เอิรล มินเดลล, 2554) เปนตน นอกจากนี้ใน

หอยแมลงภูยังมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวท่ีสําคัญ ไดแก DHA ซ่ึงเปนสวนประกอบของเซลลสมอง ชวยบํารุง

สมอง  EPA ชวยลดปริมาณคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไรด และเพ่ิมปริมาณ HDL ในเลือดได

เปนอยางดี (ณัฐวัฒน เอกธีรเศรษฐ, 2550)   

 หอยแมลงภูนั้นสามารถนํามาประกอบอาหารรวมท้ังการถนอมอาหารในรูปแบบตาง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมอายุการเก็บรักษาไดนานยิ่งข้ึน โดยการแปรรูปเบื้องตน ไดแก หอยแมลงภูตม

แชเย็น หอยแมลงภูตมแชแข็ง ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปจนไดเปนผลิตภัณฑพรอมรับประทาน 

เชน หอยแมลงภูตากแหงปรุงรส หอยแมลงภูรมควัน หอยแมลงภูดอง อยางไรตามผลิตภัณฑท่ีผาน

การแปรรูปดังกลาวรสชาติและลักษะเนื้อสัมผัสแตกตางจากเนื้อหอยแมลงภูตมโดยท่ัวไป 

ขณะเดียวกันการจําหนายหอยแมลงภูตมแชเย็นเพ่ือการบริโภคเองภายในประเทศและการจัดเตรียม

คุณภาพของวัตถุดิบหอยแมลงภูสําหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกยังคงพบปญหา 

เนื่องจากหอยแมลงภูมีการเนาเสียอยางรวดเร็วเนื่องจากการยอยสลายตัวเองของเอนไซม การเนาเสีย

จากจุลินทรีย และปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําใหกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปตาม

ระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษา และเนื่องจากสภาพการใชชีวิตในปจจุบันของผูบริโภคท่ีตองการความ

สะดวกรวดเร็วทําใหผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูตมเปนท่ีนิยมมากข้ึนโดยความรอนจากการตมชวย

ทําลายเอนไซมและจุลินทรียซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุของการเนาเสียของหอยไดทําใหผลิตภัณฑมีอายุการ

เก็บรักษานานข้ึน อยางไรก็ตามการตมนั้นชวยชะลอการเนาเสียไดเพียงเล็กนอยเพราะยังมีจุลินทรียท่ี

ทนตอความรอนเหลืออยูจึงตองมีวิธีการอ่ืน ๆ ชวยเพ่ือทําใหเนื้อหอยแมลงภูตมมีอายุการเก็บรักษาได
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นานข้ึน ดังนั้นการประยุกตใชการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา

หอยแมลงภูตมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือรักษาคุณภาพเนื้อหอยแมลงภูตมใหมีอายุการเก็บรักษา

ท่ีนานยิ่งข้ึน จึงเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการชะลอการเนาเสียในสัตวน้ําได เนื่องจากในน้ํามัน

หอมระเหยไทมอลมีสารประกอบ carvacrol และ thymol ท่ีมีฤทธิ์ชวยยับยั้งการเจริญจุลินทรียได

หลายชนิดและยังเปนสารถนอมอาหารตามธรรมชาติ (เบญจา ชุตินทราศรี, 2554) ยังสามารถ

สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ทําใหเอ้ือประโยชนทางการคา ลดการสูญเสีย

ผลผลิต เพ่ิมปริมาณและมูลคาการสงออกรวมถึงจําหนายภายในและตางประเทศของอุตสาหกรรม

การแปรรูปหอยแมลงภูตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 ศึกษาระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูตมท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล และ

ผลของการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภูตมเพ่ือให

สามารถรักษาคุณภาพเนื้อหอยแมลงภูตมใหนานยิ่งข้ึนและสรางความปลอดภัยในการบริโภค 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูตมท่ีผานการเคลือบสารละลายน้ํามันหอม

ระเหยไทมอลจากการทดสอบดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ  และเนื้อสัมผัส  ดวยวิธี Descriptive 

analysis เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการประเมินตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูตม จากนั้นศึกษาการเคลือบ

สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภูตมโดยนําเนื้อหอยตมมาเคลือบ

ดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีความเขมขนแตกตางกัน จากนั้น นําเนื้อหอยตมมาแชตูเย็น

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา รวมท้ังคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

เริ่มตนและหลังเก็บรักษาทุก 2 วัน เปนระยะเวลานาน 18 วัน จนกระท่ังจํานวนจุลินทรียท้ังหมดเกิน

มาตรฐาน หรือผูทดสอบไมยอมรับ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูตมท่ีผานการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย

ไทมอล 

 2. ทราบความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลในการนํามาเคลือบบนเนื้อหอยแมลงภูตม 
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บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

1. หอยแมลงภู 
 

 1.1 ชีววิทยาของหอยแมลงภู 

   หอยแมลงภูเปนหอยท่ีนิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สําหรับหอยแมลงภูท่ีพบในเมืองไทยมีชื่อวิทยาศาสตรวา Perna viridis Linneaus มีชื่อสามัญวา 

Green mussel จัดไวในอนุกรมวิธานดังนี้ (Vaught, 1989 อางถึงใน คเชนทร เฉลิมวัฒน, 2544)  

   Phylum : Mollusca  

    Class : Bivalvia หรือ Pelecypoda  

     Subclass : Pteriomorphia  

      Order : Mytiloida  

          Family : Mytilidae  

   ลักษณะท่ัวไปของหอยแมลงภู เปนหอย 2 ฝา ท่ีมีขนาดและลักษณะเหมือนกันท้ัง  

2 ฝา ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน สวนแรก คือ สวนของเปลือกซ่ึงยาวรีรูปไข ดานหนาแหลม 

ทายปาน  อัมโบอยูปลายหนาสุด ฟนท่ีบานพับมีขนาดเล็กมี 1 - 2 ซ่ี หรือไมมีเลย ผิวดานนอกของ

เปลือกเรียบมีสีเขียวเขม หรือสีน้ําตาลไหม ดานในเปนสีมุก ขอบของแมนเทิลซายและขวาเชื่อมกัน 

ท่ีตอนทายตัว สวนท่ีสอง คือ เนื้อหอยประกอบดวยเยื่อหุมลําตัว (mantle) ซ่ึงอยูติดกับฝาท้ังสองขาง 

สวนพุง (visceral mass) สวนของเทา (foot) ซ่ึงมีขนาดเล็กมากเม่ือเปรียบเทียบกับหอยชนิดอ่ืน 

และมีรากหรือซัง (byssus) ซ่ึงเปนเสนใยมีลักษณะเปนเสนสีน้ําตาล เหนียว เกิดจากสารประกอบ

ของควินโนนแทน -โปรตีน (guinone tanned protein) เสนใยดังกลาวอยูบริเวณฐานของเทาซ่ึงหอย  

ใชสําหรับยึดเกาะกับเสาไม หิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีอยูในน้ํา นอกจากนี้มีเหงือกขนาดใหญดังแสดงใน 

ภาพท่ี 2-1 
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ภาพท่ี 2-1 อวัยวะภายในสวนตาง ๆ ของหอยแมลงภู 

ท่ีมา : Quayle and Newkirk, 1989 
 

 1.2 การกินอาหารและการปนเปอนแบคทีเรีย 

    การกินอาหารของหอยแมลงภูสวนใหญไดจากการกรองกิน เนื่องจากเปนสัตว 

ท่ีอยูกับท่ี และอวัยวะท่ีใชในการกรองคือเหงือก  จากลักษณะดังกลาวจะทําใหมีการปนเปอนของ

แบคทีเรียและจุลินทรียอ่ืน ๆ ท่ีกินเขาไป อาหารท่ีผานการกรองจะไหลเขาไปในชองแมนเทิล 

(mantle cavity) อาหารท่ีมีขนาดใหญจนเกินไปจะตกลงในตอนลางของชองแมนเทิลและถูกขับออก

ทางทอน้ําออก สวนท่ีมีขนาดเล็กจะมีเมือกมาปกคลุม และมีขนเล็ก ๆ คอยโบกพัดใหอาหารเหลานั้น

เขาไปสูทางเดินอาหารตอไป นอกจากลักษณะการกินอาหารท่ีทําใหมีโอกาสปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย

แลวยังพบวาภายในตัวหอยแมลงภูยังมีปริมาณของสารอาหาร และสภาพของเหลวในรางกายท่ี

เหมาะสมกับการเจริญและอาศัยอยูของแบคทีเรีย (กรมประมง, 2536; Quayle and Newkirk, 

1989) 

 1.3 การเล้ียงหอยแมลงภู 

    ปจจัยสําคัญในการเลี้ยงหอยแมลงภู คือพ้ืนท่ีและสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมในการ

เลี้ยงหอยแมลงภู นั้น ควรเปนแหลงน้ําท่ีมีพันธุหอยแมลงภูตามธรรมชาติอยูในปริมาณมาก หรือ

สามารถหาพันธุหอยแมลงภูไดอยางเพียงพอ และแหลงน้ําท่ีเลี้ยงตองสามารถคงสภาพความเค็มอยูได

เปนระยะเวลานานประมาณ 7 - 9 เดือนในรอบ 1 ป ซ่ึงไมมีอิทธิพลของกระแสน้ําจืดเขาทวมใน 

ฤดูฝน ปลอดภัยจากกระแสน้ําและคลื่นลมแรง อยูไกลจากแหลงมลพิษ  โดยควรเปนแหลงน้ําตื้น

ชายฝงซ่ึงมีความลึกประมาณ 3 - 10 เมตร สภาพดินเปนโคลนหรืออาจเปนโคลนปนทราย   
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มีกระแสน้ําไหลผาน ทําใหมีอาหารหรือแพลงกตอนอุดมสมบูรณ และควรคํานึงถึงการคมนาคมท่ี

สะดวกดวย 

 1.4 องคประกอบทางชีวเคมีของหอยแมลงภู 

   หอยแมลงภูเปนสัตวน้ําท่ีนิยมบริโภคกันอยางแพรหลายเพราะมีคุณคาทาง

โภชนาการและมีประโยชนตอรางกาย เม่ือเปรียบเทียบคุณคาทางอาหารระหวางหอยนางรม 

หอยแมลงภู ไข และนม พบวาปริมาณเกลือแรในตัวหอยแมลงภูมีสัดสวนคอนขางสูง ดังตารางท่ี  

2-1 ขณะท่ีปริมาณเกลือแรและวิตามินท่ีพบในหอยแมลงภูเม่ือเทียบกับหอยนางรมมีคาดังแสดงใน 

ตารางท่ี 2-2 และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ [มกอช.] (2550) ไดรายงานวา

ในหอยแมลงภูสดมีโปรตีนประมาณ 11.90 เปอรเซ็นต ไขมัน 2.24 เปอรเซ็นต ความชื้น 80.58 

เปอรเซ็นต เถา 1.59 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรต 3.69 เปอรเซ็นต  
 

ตารางท่ี 2-1  การเปรียบเทียบคุณคาทางอาหารระหวางหอยนางรม หอยแมลงภู ไข และนม  
 

ประเภทอาหาร โปรตีน (%) เกลือแร (%) ไขมัน (%) คารโบไฮเดรต (%) น้ํา (%) 

หอยนางรม 10.0 1.0-2.0 1.0-2.0 4.0 82.0 

หอยแมลงภู 12.0 1.3-1.9 1.4 4.0 87.7 

ไข 13.0 0.4 12.0 0.6 74.0 

นม 2.3 0.7 4.0 5.0 88.0 

ท่ีมา : ทรงชัย สหวัชรินทร (2536) 
 

ตารางท่ี 2-2 การเปรียบเทียบปริมาณเกลือแรและวิตามินในหอยนางรมและหอยแมลงภู  

 (มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักสด) 

ชนิดของแรธาตุ หอยนางรม หอยแมลงภู 

แคลเซียม 370.00 - 1,790.00 48.00 - 1,400.00 

เหล็ก 2.50 - 55.00 48.00 - 188.00 

โพแทสเซียม 910.00 - 2,000.00 1,130.00 

ฟอสฟอรัส 100.00 - 2,350.00 550.00 - 2,500.00 

แมกนีเซียม 200.00 - 900.00 1,170.00 

ไอโอดีน 0.20 - 4.00 1.50 

วิตามิน C 8.00 17.00 

วิตามิน B1 0.30 - 

วิตามิน B2 0.15 - 

ท่ีมา : ทรงชัย สหวัชรินทร (2536) 
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 1.5 ความสําคัญทางเศรษฐกิจของหอยแมลงภู 

    หอยแมลงภูเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงผูบริโภคท้ังในประเทศและ

ตางประเทศนับวัน จะเพ่ิมปริมาณความตองการเพ่ิมมากข้ึน โดยในป 2555 สามารถสรางรายได 

ใหเกษตรกรผูเลี้ยงหอยคิดเปนมูลคาสูงถึง 640.9 ลานบาท จากปริมาณการผลิต 103,200 ตัน  

ซ่ึงหอยแมลงภูท่ีซ้ือขายกันในตลาดท่ัวไปปจจุบันนี้ สวนใหญเปนผลผลิตท่ีไดจากแหลงเลี้ยงในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายฝงทะเล ท้ังบริเวณชายฝงของอาวไทยตอนนอก ชายฝงภาคตะวันออกและภาคใต โดย 

ในป 2555 จังหวัดในพ้ืนท่ีชายฝงภาคตะวันออก 5 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี 

และตราดมีปริมาณการผลิต 25,970 ตัน คิดเปนมูลคามากกวา 60 ลานบาท การเพาะเลี้ยง

หอยแมลงภูเฉพาะในเขตจังหวัดชลบุรี ในป พ.ศ. 2555 มีปริมาณการผลิต 16,064 ตัน จํานวนฟารม 

351 ฟารม เนื้อท่ี 764 ไร มูลคากวา 3 ลานบาท ในปจจุบันหอยแมลงภู มีราคาเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 

30 - 40 บาท ข้ึนอยูกับขนาด (กรมประมง, 2555) ดังนั้นโอกาสท่ีประเทศไทยจะสามารถสงออก

หอยแมลงภูจึงยังคงมีอยูสูง (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2557) อีกท้ังขอไดเปรียบใน

เรื่องของลักษณะภูมิประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีแนวชายฝงทะเลยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร 

ติดตอกับทะเลจีนใตของมหาสมุทรแปซิฟก และทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดีย ทะเลของภาค

ตะวันออกประกอบดวยปาชายเลน 470 ตารางกิโลเมตร สวนในฝงทะเลทางฝงตะวันตกมีปาชายเลน

ปกคลุมเปนพ้ืนท่ี 1,917 ตารางกิโลเมตร ปาชายเลนเปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุอาหาร 

อินทรียและอนินทรียสารซ่ึงเหมาะแกการอยูอาศัยและดํารงชีวิตของสัตวน้ํานานาชนิด รวมท้ังพวก

หอยท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมท้ังแมลงภูดวย จากสาเหตุดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศไทยมี

ศักยภาพในการผลิตหอยแมลงภูไดเปนอยางดี 
 

2 คุณภาพและการเส่ือมคุณภาพในสัตวน้ํา 

คุณภาพโดยรวมของสัตวน้ํา เปนท่ียอมรับท้ังในดานคุณคาทางโภชนาการและรสชาติ 

อยูแลว  การปนเปอนโดยจุลินทรียและการทําลายโดยเอนไซม เปนผลใหรสชาติ เนื้อสัมผัส และ

องคประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลง จนไมเปนท่ียอมรับตอการบริโภค ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน ข้ึนอยูกับ ระยะเวลาในการเก็บรักษาหลังจากจับสัตวน้ํา การปนเปอน และอุณหภูมิการ 

เก็บรักษา 

หอยแมลงภูเม่ือถูกจับข้ึนมาจากแหลงน้ําแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ังภายนอก

และภายในและจะตายในท่ีสุด โดยทันทีท่ีหอยตายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางกายภาพ  ทางเคมี

และทางชีววิทยา อันมีผลตอคุณภาพของหอยเชนเดียวกับสัตวน้ําชนิดอ่ืน ๆ ทําใหมีอายุการเก็บรักษา

ไดไมนานซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหสัตวน้ํามีความสดลดลงเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก การเปลี่ยนแปลง

ของสารประกอบไนโตรเจนท้ังท่ีเปนโปรตีน และสารประกอบท่ีไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen; 
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NPN) โดยในสวนของการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในสัตวน้ํานั้นเกิดจากการทํางานของเอนไซมท่ีพบใน

เนื้อเยื่อรวมท้ังเอนไซมจากจุลินทรีย ทําใหเกิดการยอยสลายตัวเองดัวยเอนไซม ไดแก เอนไซม   

คาเทปซิน (cathepsin) ทริพซิน (trypsin) เปปซิน (pepsin) และคอลลาจีเนส (collagenase) ซ่ึง 

จะยอยโปรตีนไดโพลีเปปไทด เปปไทดท่ีมีโมเลกุลต่ํา และกรดอะมิโนอิสระ ทําใหโครงสรางมีลักษณะ

หลวมและออนตัว มีผลลดการยอมรับของสัตวน้ํา นอกจากนี้สารประกอบเหลานี้ยังเปนแหลง

สารอาหารในการเจริญของจุลินทรียดวย  การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีน

ทําใหเกิดกลิ่นท่ีผิดปกติในสัตวน้ํา (นงลักษณ, 2531;  สุทธวัฒน, 2548) ซ่ึงสามารถวัดไดจากคา  

TVB-N เปนดัชนีวัดการเนา เสียโดยวัดปริมาณดางระเหยไดท้ังหมด ซ่ึงเกิดจากเอนไซมในสัตวน้ําหรือ

เอนไซมจากจุลินทรียท่ีทําใหสัตวน้ําเนาเสีย เกิดเปน trimethyl amine (TMA), dimethyl amine 

(DMA) และแอมโมเนีย (NH3) (Banks et al., 1980) นอกจากนี้  ความสดของสัตวน้ํายังเก่ียวของกับ

กระบวนการ glycolysis การสลายตัวของสารประกอบนิวคลีโอไทด ซ่ึงรวมถึงการสลายตัวของ 

adenosine triphosphate (ATP degradation) ซ่ึงสามารถวัดไดจากคา K  เปนดัชนีวัดการเนาเสีย

โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของสารสารประกอบนิวคลีโอไทด จาก ATP เปน adenosine diphosphate 

(ADP), adenosine monophosphate (AMP), inosine monophosphate (IMP), inosine 

(HXR), hypoxanthin (HX) (Botta, 1995) 

การเนาเสียจากจุลินทรียรวมถึงการปนเปอนจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค เปนหนึ่งในสาเหตุท่ี  

ทําใหเกิดการเสื่อมคุณภาพของสัตวน้ําเชนกัน โดยแหลงของการปนเปอน (source of 

contamination) ไดแก สภาวะแวดลอมท่ีสัตวน้ําอาศัยอยู เชน แหลงน้ํา อุณหภูมิ การปนเปอนจาก

เครื่องมืออุปกรณในการจับสัตว การปนเปอนในข้ันตอนขนสง และแปรรูป รวมถึงการปนเปอนใน

ระหวางการเก็บรักษา และการจัดจําหนาย (Huss et al., 1997) การปนเปอนจะพบ ในปริมาณสูง 

จากปลาท่ีมาจากกระแสน้ําอุน หรือแหลงน้ําท่ีมีน้ําเสียปลอยลงมาโดยไมผานการบําบัด โดยเฉพาะ    

ในหอย (mollusk) ซ่ึงกินอาหารโดยการกรองจะพบแบคทีเรียและไวรัสท่ีเปนสาเหตุของโรคใน

ปริมาณสูง  กลุมจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภคท่ีพบบอยในหอยไดแก กลุม Staphylococcus, 

กลุม Salmonella, กลุม Vibrio และกลุม Coliform โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูบริโภครับประทาน

หอยแมลงภูท่ีไมสด ซ่ึงมีการปนเปอนจุลินทรียดังกลาว ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวง อาหารเปนพิษ และ

ยังอาจเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตไดอีกดวย 
 

3 การชะลอการเส่ือมคุณภาพและลดการปนเปอนของจุลินทรียของหอยแมลงภู 

เนื่องจากหอยแมลงภูเปนสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางโภชนาการรวมท้ังความชื้นในปริมาณสูงจึงเกิด

การเนาเสียไดงาย และเกิดข้ึนทันทีท่ีหอยตาย ทําใหหอยมีอายุการเก็บรักษาสั้นกวาสัตวน้ําชนิดอ่ืน 

และจากพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในปจจุบันท่ีใหความสําคัญตออาหารท่ีบริโภคท้ังดาน

คุณคา ทางโภชนาการ ความปลอดภัยในการบริโภค และความสะดวกตอการบริโภค ทําใหปจจุบัน 
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มีการผลิตอาหารแปรรูปท่ีอยูในรูปอาหารพรอมปรุงมากข้ึน อยางไรก็ตามกระบวนการแปรรูปท่ี

สามารถตอบสนองตอสิ่งท่ีผูบริโภคตองการไดอยางดีไดแก 

3.1 การใชความรอน  

  การใชความรอนชวยทําลายจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสียหรือเปนพิษได และยัง

ชวยหยุดปฏิกิริยาของเอนไซมท่ีอาจทําใหสัตวน้ําเสื่อมคุณภาพ โดยหลักการใชความรอนในการถนอม

อาหาร สามารถจัดแบงไดเปน 2 ระดับเปนการใชความรอน ในระดับต่ํากวาจุดเดือด และการใช 

ความรอนสูงกวาจุดเดือด คือการใชความรอนในระดับต่ํากวาจุดเดือด เปนการใชความรอนเพ่ือ 

การทําลายจุลินทรียบางสวนในอาหาร โดยเฉพาะจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค เรียกการใชความรอน 

ในระดับนี้วา การพาสเจอไรเซชัน (pasteurization) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทําลายจุลินทรียในอาหาร 

ทําใหอายุการเก็บรักษาอาหารยาวนานข้ึน และรักษารสชาติของอาหารใหเหมือนรสชาติดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑเนื้อท่ีนิยมใชความรอนระดับนี้ ไดแก แฮม เบคอน และไสกรอก เปนตน โดยท่ัวไปมักให

ความรอนจนกระท่ังอุณหภูมิภายในผลิตภัณฑสูงถึง 65 - 75 องศาเซลเซียส นอกจากความรอนจะ

ชวยทําลายจุลินทรียแลวยังชวยใหผลิตภัณฑมีลักษณะแนนและมีความคงตัวดวย 

3.2 การใชน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

   น้ํามันหอมระเหย (essential oil) คือ น้ํามันท่ีพืชสรางข้ึนและเก็บไวในสวนตางๆ 

ของพืช เชน ดอก ใบผล ลําตน ตลอดจนเมล็ดซ่ึงจะพบแตกตางกันไปในพืชแตละชนิด คุณสมบัติท่ี

เดนชัด คือ มีกลิ่นหอมและระเหยไดงายท่ีอุณหภูมิปกติ  น้ํามันหอมระเหยเปนกลุมสารอินทรีย   

กลิ่นดังกลาวไมจําเปนตองหอมเสมอไป  สะสมอยูในบริเวณผนังเซลลจากพืชเปนผลพลอยไดท่ีเกิดข้ึน

จากการเจริญเติบโต  ซ่ึงประกอบดวย 2 ขบวนการ  คือ การเผาผลาญ (catabolism) และการสราง 

(anabolism) ปริมาณและคุณภาพน้ํามันหอมระเหยข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ดิน 

ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความสูงจากระดับน้ําทะเล การเก็บเก่ียว ตลอดจนเทคนิคและ

วิธีการสกัดและการกลั่นใส ปจจุบันน้ํามันหอมระเหยกลายเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยเพ่ิมข้ึน  และมี

บทบาทอยางกวางขวางในวงการอุตสาหกรรม ท้ังทางดานบริโภคและอุปโภค นอกจากนี้ยังมีรายงาน

การวิจัยอีกมากมายท่ีกลาวถึงประโยชนของน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดจากสวนตางๆ ของพืช ซ่ึงมีท้ัง

ความสามารถในการบําบัดอาการตางๆ ของผูปวยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง 

(Sanjay & Subir, 2000) ตานเชื้อปรสิตหรือเชื้อราท่ีกอโรคท้ังในคนและสัตว (Apisariyakul  

et al, 1995) โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพของสารประกอบเคมีในน้ํามันหอมระเหยตอการยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซ่ึงในปจจุบันไดมีผูบริโภคให 

ความสนใจกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากสามารถนําน้ํามันหอมระเหยมาประยุกตและปรับปรุงใน 

การยับยั้งการเสื่อมเสียของอาหารได 
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   องคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยนั้นคอนขางซับซอน และสามารถแบง

น้ํามันหอมระเหยตามชนิดขององคประกอบใหญ ๆ ไดดังนี้  

1) hydrocarbon volatile oils ไดแก limonene ซ่ึงพบไดในน้ํามันจากมินต สมกระวาน และ p-

cymene ซ่ึงพบในน้ํามันจากเมล็ดผักชี 

2) alcohol volatile oils ไดแกน้ํามันจากมินต น้ํามันสน ดอกสมและดอกกุหลาบ ตัวอยางของ 

alcohol ท่ีมักพบเชน geraniol, citronellal, mentol และ α-terpineol 

3) aldehyde volatile oils ไดแก น้ํามาจากสม มะนาว และตะไครหอม ตัวอยางของ aldehyde ท่ี

พบ ไดแก geranial, neral และ citronellal 

4) ketone volatile oils ไดแก menthone, carvone และ camphor  

5) phenol volatile oils ไดแก eugenol, thymol, cavacrol เปนตน น้ํามันหอมระเหยกลุมนี้

ไดแก น้ํามันกานพลู, thyme oil, creosole, pine tar และ juniper tar 

6) phenolic volatile oils  ไดแก น้ํามันโปยก๊ักซ่ึงพบสาร anethole น้ํามันจันทนเทศ และน้ํามัน 

sassafras พบสาร safrole เปนตน 

7) oxide volatile oils  ไดแก cineole ซ่ึงพบในน้ํามันยูคาลิปตัส 

8) ester volatile oils  ไดแก allyl isothiocyanate พบในน้ํามันมัสตาด (mustard oil) 
 

   ความสามารถของน้ํามันหอมระเหยตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย  

เกิดจากการทําลาย peptidoglycan ของผนังเซลลของแบคทีเรีย โดย peptidoglycan 

ประกอบดวยโพลิเมอรของน้ําตาล 2 ชนิด (NAM และ NAG) เชื่อมตอกันดวยพันธะเปปไทด  

ซ่ึงสารประกอบฟนอลเขาไปทําลายโครงสรางของ peptidoglycan ในสวนท่ีเปนพันธะเปปไทด  

สายสั้นๆ โดยกลุมไฮดรอกซิล (OH) จะจับกับกรดอะมิโนแลวเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน ทําให

โครงสรางของ peptidoglycan ขาดออกจากกัน เกิดชองวางท่ีผนังเซลล มีผลใหไมสามารถปองกัน

ของเหลวหรือองคประกอบภายในเซลลของแบคทีเรียได นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหย ยังมีผลในการ

ทําลาย phospholipids ประมาณรอยละ 60-70 ซ่ึงทําหนาท่ีหอหุม cytoplasm ไว สารประกอบ 

ฟนอลในน้ํามันหอมระเหยจะเขาทําปฏิกิริยาท่ีหมู R  ในสวนของไขมัน (ไมมีข้ัว) สงผลใหโครงสราง

ของเยื่อหุมเซลลเสียรูปรางและทํางานไมได  นอกจากนี้ยังไปกระตุนหมูฟอสเฟตทําใหเกิดเปนอนุมูล

อิสระทําใหโครงสรางของเซลลแบคทีเรียไมเสถียร 

   สําหรับงานวิจัยท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอการยับยั้ง

การเจริญของแบคทีเรียนั้นไดรับความสนใจอยางมาก เชน Dorman and Deans (2000) พบวา

น้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดจาก thyme มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย 25 ชนิดท่ีกอโรคในสัตว

และพืช รวมท้ังเชื้อท่ีทําใหอาหารเกิดการเนาเสียและสรางสารพิษ สวน Chamanara, Shabanpour, 
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Gorgin and Khomeiri (2012) ศึกษาคุณภาพของเนื้อปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) 

ท่ีเคลือบดวยไคโตซานรวมกับน้ํามันหอมระเหยไทมอล เปนระยะเวลา 15 วัน เก็บรักษาในตูเย็น  

(5 ± 1 องศาเซลเซียส) การเก็บรักษาดวย Cs (ไคโตซาน 2% w/ v), Cs + T (ไคโตซาน 2% w/ v 

และ น้ํามันหอมระเหยไทมอล 1% v/ v) และ C (ตัวอยางควบคุมไมเคลือบสารใด ๆ) องคประกอบ

ของน้ํามันหอมระเหยไทมอลซ่ึงตรวจสอบโดยวิธี GC / MS พบวาประกอบดวย monoterpene 

phenols (ไทมอล และ carvacrol) และสารตั้งตนของ monoterpene hydrocarbon เชน  

y - terpinene และ oxygenated monoterpenes เชน linalool ซ่ึงคิดเปน 86.79% ของน้ํามัน 

หอมระเหยไทมอล ถูกระบุเปนสารประกอบไทมอล (3.63%), carvacrol (21.89%), y - terpinen 

(2.05%) และ linalool (9.04%) นอกจากนี้การวิเคราะหทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัส พบวา

เนื้อปลาเรนโบวเทราทท่ีเคลือบดวยไคโตซานรวมกับน้ํามันหอมระเหยไทมอล รสชาติไมเปลี่ยนแปลง

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน เชนเดียวกับการศึกษาของ Jouki, Yazdi, Mortazavi, 

Koocheki and Khazaei (2014) ท่ีมีการใช Quince seed mucilage film (QSMF) รวมกับการ

เคลือบดวยน้ํามันออริกาโน (O) และน้ํามันไทมอล (T) ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบว 

เทราท (Oncorhynchus mykiss) เก็บรักษาในตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) เปนระยะเวลามากกวา 18 

วัน โดยนําเนื้อปลามาหอดวยฟลมท่ีความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย 0, 1, 1.5 และ 2% และ

วิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววทิยา (จํานวนจุลินทรีย Aerobic, Psychrotrophic, Pseudomonas 

spp., H2S – producing bacteria, Lactic acid bacteria และ Enterobacteriaceae) คุณภาพ

ทางเคมี (TBA, TVB-N และ TMA-N) และคุณภาพทางประสาทสัมผัส เนื้อปลาท่ีหอดวยฟลมและ

ไมไดเคลือบสารใด ๆ แบคทีเรียเจริญเร็วท่ีสุด ตามดวยเนื้อปลาท่ีหอดวยฟลมและเคลือบ 2% T มี

จํานวนจุลินทรีย, Pseudomonas spp. และ Enterobacteriaceae ต่ําท่ีสุด และเนื้อปลาท่ีหอดวย

ฟลมและเคลือบ 2% O มีคา TBA ต่ําท่ีสุด ซ่ึงพบวาองคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยออริกาโน

มี carvacrol 81.85% ซ่ึงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ คา TBA จึงมีคาต่ํากวา 2 มิลลิกรัม MDA/ กิโลกรัม 

ตลอดการเก็บรักษา และมีคา TVB - N, TMA - N เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของการเก็บรักษา จากการ

ทดลองพบวาคุณภาพทางจุลชีววิทยา, TVB-N และTMA-N อาจใชเปนดัชนีในการบงบอกถึงการเนา

เสียของเนื้อปลาได และการหอฟลมเพียงอยางเดียวชวยยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราท

ไดเพียง 2 วัน ในขณะท่ีเนื้อปลาท่ีหอดวยฟลมและเคลือบ 1% O, 1.5% O, 2% O, 1% T, 1.5% T 

และ 2% T สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเทราทได 3, 5, 9, 6, 10 และ 11 วันตามลําดับ

รวมท้ัง Abdollahzadeh, Rezaei and Hosseini (2014) ท่ีไดศึกษาสารตานแบคทีเรียจากน้ํามัน

หอมระเหยไทมอล, ไนซิน สําหรับการควบคุมเชื้อ Listeria monocytogenes ในเนื้อปลาลิ่น 

(Hypophthalmichthys molitrix) บด โดยทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียจากน้ํามันหอมระเหยอบเชย, 

ไทมอล, โรสแมรี่, หอมแดงและสารสกัดจากขม้ิน ดวยเทคนิค disc diffusion พบวาน้ํามัน 
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หอมระเหยไทมอลมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียสูง ตามดวยอบเชย และโรสแมรี่ น้ํามันหอมระเหยไทมอล 

0.4%, 0.8% และ 1.2% รวมกับไนซิน 500 หรือ 1,000 IU/ g พบวามีคุณสมบัติตานเชื้อ  

L. monocytogenes ท่ีกอใหเกิดโรคโรคลิสเทอริโอซิส และการใชน้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ี 0.8% 

และ 1.2% ชวยลดจํานวนจุลนิทรียชนิดนี้ไดต่ํากวา 2 log CFU/ g หลังจากวันท่ี 6 ของการเก็บรักษา 

นอกจากนี้การใชน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.8% และ 1.2% รวมกับไนซิน 500 หรือ 1,000 IU/ g 

ชวยลดจํานวน L. monocytogenes ใหต่ํากวา 2 log CFU/ g หลังจากวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา 

การตานโรคลิสเทอริโอซิสของไนซินในเนื้อปลาปรุงสุกใหผลดีกวาในเนื้อปลาดิบ 

   จากงานวิจัยท้ังหมดท่ีกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีสมบัติ

ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซ่ึงเปนสาเหตุของการเสื่อมเสียท่ี

สําคัญของสัตวน้ํา ทําใหสามารถนําไปเปนสวนผสมจากธรรมชาติในการเปนสารปองกันการเสื่อมเสีย

ของสัตวน้ําได 
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บทท่ี 3 

      วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. วัตถุดิบและอุปกรณ 

 1.1 วัตถุดิบ 

  1.1.1 หอยแมลงภูท่ีซ้ือมาจากฟารมเลี้ยงหอยแมลงภูบริเวณตําบลอางศิลา จังหวัด

ชลบุรี โดยเลือกหอยแมลงภูท่ีมีขนาดจํานวน 25 - 28 ตัวตอ 1 กิโลกรัม 

  1.1.2 น้ํามันหอมระเหยไทมอล ชนิด food grade (บริษัท Changzhou Qi Di 

Chemical Co., Ltd., China) 

1.1.3 ผงอัลจิเนต (Alginate powder) ชนิด Food grade (Yantai xinwang 

Seaweed Co.Ltd., Shangdong, China) 

 1.2 อุปกรณในการแปรรูป 

  1.2.1 อุปกรณสําหรับตมหอย 

  1.2.2 เทอรโมมิเตอร (100 องศาเซลเซียส) 

  1.2.3 อุปกรณเครื่องครัวท่ีจําเปนในการแปรรูป 

 1.3 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการบรรจุและเก็บรักษา 

  1.3.1 ตูเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

  1.3.2 ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร (ขนาด 15x25 เซนติเมตร ความหนา 80 ไมครอน) 

 1.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพ 

  1.4.1 เครื่องชั่ง 4 ตําแหนง (AG 285, Mettler Toledo, Switzerland) 

  1.4.2 หมอนึ่งฆาเชื้อ (autoclave) (SS-325, Tomy, USA) 

  1.4.3 ตูบมเชื้อควบคุมอุณหภูมิ (incubator) (BE Memmert, Germany)  

  1.4.4 เครื่องตีปนผสมอาหาร (stomacher) (B.P.S 435270, AES Labortorie, 

France) 

  1.4.5 เครื่องวัดคาความเปนกรดดาง (0pH Meter TM 39, Germany) 

  1.4.6 ชุดวิเคราะหปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด (TVB-N) และปริมาณไตรเมทิล - 

เอมีน (TMA) ไดแก จาน Conway และ Auto pipet ตามวิธีของ Hasegawa (1987) 

  1.4.7 เครื่องแกวท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะห 

  1.4.8 ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ 

  1.4.9 อุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการทดสอบประสาทสัมผัส 
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 1.5 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 

  1.5.1 สารเคมีท่ีใชวิเคราะหปริมาณดางท่ีระเหยท้ังหมด (TVB - N) และปริมาณ 

ไตรเมทิลเอมีน (TMA - N) ดวยวิธี Conway microdiffusion method ตามวิธีของ Hasegawa 

(1987) 

 1.6 อาหารเล้ียงเช้ือสําหรับการวิเคราะหจุลินทรีย 

  1.6.1 อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชวิเคราะหจํานวนจุลินทรียท้ังหมด ตามวิธีของ AOAC (1995) 

  1.6.2 อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชวิเคราะหจํานวนแบคทีเรีย Coliform และ Escherichia 

coli ตามวิธีของ AOAC (1994) 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

 2.1 การเตรียมตัวอยาง  

หอยแมลงภูสดท่ีซ้ือจากฟารมใน ต.อางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี (ขนาด 25 - 28 ตัว 

ตอ 1 กิโลกรัม) โดยบรรจุหอยแมลงภูใสในถุงพลาสติกทนความเย็นกอนใสลงในกลองสไตโรโฟม  

นําถุงพลาสติกท่ีมีหอยแมลงภูบรรจุอยูใสกลองสไตโรโฟมท่ีมีอัตราสวนหอยแมลงภู : น้ําแข็ง เปน  

1: 1.5 ปดฝากลองสไตโรโฟมแลวนําไปใสในถังพลาสติกแลวปดฝาเพ่ือปองกันการสูญเสียความเย็น

และปองกันการเสียหายของตัวอยาง จากนั้นขนสงดวยรถยนตมายังหองปฏิบัติการ แลวนํา

หอยแมลงภูมาลางเปลือกใหสะอาด นํามาตมในน้ํารอนอุณหภูมิ 95 + 2 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

เม่ือครบกําหนดเวลาใหใชกระชอนตักหอยแมลงภูมาท้ิงใหสะเด็ดน้ําแลวแกะเอาแตเนื้อหอย  

เนื้อหอยท่ีแกะไดตองมีลักษณะสมบูรณไมฉีกขาด (นํา byssus ออก) โดยใสถุงมือ และลางเครื่องมือ 

ท่ีใชใหสะอาด เพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย แลวนําเนื้อหอยแมลงภูตมท่ีแกะไดมา

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนการทดลอง ไดแก ปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด (total volatile 

basic nitrogen: TVB-N) ตามวิธีของ Hasegawa (1987) คุณภาพของหมึกท่ีใชผลิต ไดมีการกําหนด

ความสดโดยแสดงในรูปปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด ตองมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม

ตัวอยาง ตรวจวัดความเปนกรดเบสตามวิธีของ AOAC (2000) 
 

2.2 การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการเคลือบสารละลาย 

น้ํามันหอมระเหยไทมอล  

2.2.1 การเตรียมตัวอยาง  
กําหนดเกณฑการตัดสินการยอมรับผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการ

เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีเตรียมไดจากขอ 2.1 มาเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหย 

ไทมอล 0.05% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% เปนเวลา 5 วินาที ท้ิงใหสะเด็ดสารละลายน้ํามัน 
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หอมระเหย 1 นาที จากนั้นนํามาเคลือบดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.002% เปนเวลา 1 นาที  

ควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบท้ัง 2 ข้ันตอนท่ี 4 + 1 องศาเซลเซียส แลวนําไปกําหนดเกณฑ 

การตัดสินการยอมรับผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยและฝกฝน 

ผูทดสอบ 

2.2.2 การกําหนดเกณฑและการฝกฝนผูทดสอบ 
ใหผูทดสอบจํานวน 20 คน ชวยกันกําหนดคุณลักษณะของเนื้อหอยแมลงภูท่ี

สังเกตได จากการทดสอบดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ดวยวิธี descriptive 

analysis ตามวิธีของ Meilgaard et al. (1999) โดยใหผูทดสอบกําหนดคะแนน 1 - 5 เพ่ือใชเปน

มาตรฐานในการประเมินตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูตมในการทดลองตอไป รวมถึงนําเกณฑท่ีไดใชในการ

ฝกฝนผูทดสอบกอนทดสอบจริง และเตรียมตัวอยางมาตรฐานนี้ใหผูทดสอบชิมทุกครั้งกอนทดสอบ

ผลิตภัณฑ 
 

2.3 ศึกษาผลของสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษา

ของเนื้อหอยแมลงภูสุก 

เคลือบเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเตรียมตามวิธีการในขอ 2.1 ดวยสารละลายน้ํามัน 

หอมระเหยไทมอลในสารละลายอัลจิเนต 0.002% ท่ีมีความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

แตกตางกัน โดยแบงเปน 4 ชุดการทดลอง ไดแก 

TCC      คือ     ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC      คือ     เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ     เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลาย 

อัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ     เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลาย 

อัลจิเนต 0.002% 
 

เคลือบเนื้อหอยแมลงภูตมดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ในอัตราสวน 

เนื้อหอยแมลงภู: สารละลาย เปน 1:4 (w/v) โดยใชระยะเวลาในการเคลือบนาน 5 วินาที ท้ิงให 

สะเด็ดสารละลาย 1 นาที แลวเคลือบดวยสารละลาย 0.002% CaCl2 เปนเวลาเทากับท่ีใชในการ

เคลือบสารละลาย พรอมท้ังควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบในทุกข้ันตอนท่ี 4 + 1 องศาเซลเซียส  

นําเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีกําหนดไปบรรจุใน

ถุงพลาสติกทนความเย็นและนําไปเก็บรักษาท่ีตูเย็นอุณหภูมิ 4 + 1 องศาเซลเซียส เม่ือทําการ

วิเคราะหใหสุมตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูมาวิเคราะหคุณภาพดานตางๆ ไดแก 
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2.3.1 คุณภาพทางเคมี 

นําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาปนดวยเครื่องปนผสม (waring blender)  

เนื้อหอยแมลงภูตมท่ีไดนํามาวิเคราะหคาตาง ๆ ไดแก  ปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด (total 

volatile base nitrogen; TVB-N) และปริมาณไตรเมธิลามีนออกไซด (TMA) ดวย Conway 

microdiffision method ตามวิธีของ Hasegawa (1987) ทําการวิเคราะหคุณภาพทุก 2 วัน  

นาน 18 วัน 

2.3.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 

นําเนื้อหอยแมลงภูตมมาวิเคราะหจํานวนจุลินทรียท้ังหมด (total variable 

count, TVC) ตามวิธีของ AOAC (1995) โคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli ตามวิธีของ AOAC (1994) 

ทําการวิเคราะหคุณภาพทุก 2 วัน นาน 18 วัน 

2.3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยนําตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเก็บรักษาไว

มาใสในถวยสแตนเลสแลวปดดวยกระดาษฟอยล จากนําไปนึ่งดวยไอน้ําเดือด นาน 2 นาที แลวนํา 

เนื้อหอยแมลงภูท่ีไดใสลงในถวยพลาสติกเพ่ือใหผูทดสอบ 20 คน (ท่ีผานการฝกจากขอ 2.2.2)  

ไดทดสอบและใหคะแนนตัวอยางในคุณลักษณะท่ีทดสอบ ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส 

รสชาติ ตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 2.2.2 และบันทึกคะแนนลงใบทดสอบ เม่ือเปลี่ยนตัวอยางถัดไปให

ผูทดสอบกลั้วปากดวยน้ําเปลาท่ีอุณหภูมิของน้ําใกลเคียงอุณหภูมิหองทุกครั้ง ทําการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส ทุกๆ 2 วัน จนผูทดสอบไมยอมรับหรือจํานวนจุลินทรียท้ังหมดเกินมาตรฐาน 

(ตัวอยางถูกตรวจจํานวนจุลินทรียท้ังหมดจนทราบผล วาตัวอยางมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดไมเกินคา

มาตรฐาน แลวจึงมีการนําตัวอยางในชุดการทดลองท่ีเตรียมไวเฉพาะการทดสอบทางประสาทสัมผัส

มาใหผูทดสอบดําเนินการทดสอบ หากมีจํานวนจุลินทรียเกินมาตรฐานไมนําตัวอยางไปทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของผูทดสอบ) 

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี และจุลชีววิทยา ออกแบบการทดลองแบบ CRD 

(completely randomized design) ทดลอง  3  ซํ้า สวนการวิเคราะหคุณภาพทาง 

ประสาทสัมผัสออกแบบการทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) ทดลอง 

2 ซํ้า นําผลท่ีไดไปวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการทดลองโดยวิธี Duncan’ s multiple range test ท่ีระดับ 

ความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต เพ่ือทราบถึงความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลในการเคลือบ 

เนื้อหอยแมลงภูตมท่ีเหมาะสม 
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3. สถานที่ทําการทดลอง 

 หองปฏิบัติการ BS 2203 และ BS 2204 อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ ภาควิชาวาริชศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

1. การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสกุที่ผานการเคลือบสารละลายอัลจิเนต 

กําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการเคลือบสารละลายอัลจิเนตเพ่ือเปน

เกณฑการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบ

สารละลายอัลจิเนต โดยนําเนื้อหอยแมลงภูสุกไปเคลือบสาระลายอัลจิเนตความเขมขน 0.002% นาน 

5 วินาที ควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบท่ี 4 + 1 องศาเซลเซียส จากนั้นนําเนื้อหอยแมลงภูสุกไปตั้งบน

ตะแกรงนาน 1 นาที เพ่ือใหสะเด็ดสารละลายท่ีใชเคลือบ แลวน้ําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวย

สารละลาย CaCl2 นาน 1 นาที จึงนําเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการเคลือบมาใชสําหรับการฝกฝน 

ผูทดสอบและกําหนดระดับการยอมรับ โดยใหผูทดสอบจํานวน 20 คน ชวยกันกําหนดคุณลักษณะ

ของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีสังเกตไดจากการทดสอบดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส 

ดวยวิธี Descriptive analysis ตามวิธีของ Meilgaard et al. (1999) โดยใหผูทดสอบกําหนด 

คําบรรยายระดับคะแนน 1 - 5 เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการประเมินตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูสุก 

ในการทดลองตอไป ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 4 - 1  

 

ตารางท่ี 4 - 1 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อหอยสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

 

คุณลักษณะ 

ระดับ 

การยอมรับ 

(คะแนน) 

คําอธิบาย 

ลักษณะ

ปรากฏ  

5 เน้ือสีขาวอมเหลืองหรือสสีมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ 

เน้ือเปนมันเงาชัดเจน และคงรูปรางตามธรรมชาต ิ

4 เน้ือสีขาวอมเหลืองหรือสสีมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ 

เน้ือเปนมันเงาเล็กนอย และคงรูปรางตามธรรมชาต ิ

3 เน้ือสีขาวอมเหลืองหรือสสีมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ 

เน้ือไมเปนมันเงาและดาน และเน้ือเริ่มเหีย่วลง 

ยังไมมสีีผดิปกติอ่ืน ๆ ปรากฏ 
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ตารางท่ี 4 - 1 (ตอ) 
 

คุณลักษณะ ระดับ 

การยอมรับ 

(คะแนน) 

คําอธิบาย 

ลักษณะ

ปรากฏ 

2 เน้ือไมเปนมันเงาและดาน และเน้ือเหี่ยวลงอยางเห็นไดชัด 

เน้ือบางบริเวณเริม่มีสผีิดปกติเล็กนอย เชน  

เพศผู เน้ือมสีีขาวอมเขียว/เทา/นํ้าตาลจางๆ และ 

เพศเมีย เน้ือมสีสีมจางลงแตมีสสีมอมนํ้าตาล/เขียว/เทา 

1 เน้ือไมเปนมันเงาและดาน 

เน้ือสวนใหญมสีีผดิปกติชัดเจน เชน 

เพศผู เน้ือมสีีขาวอมเขียว/เทา/นํ้าตาลจางๆ และ 

เพศเมีย เน้ือมสีสีมจางลงแตมีสสีมอมนํ้าตาล/เขียว/เทา 

กลิ่น 5 กลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ โดยมีความเขมของกลิ่นชัดเจน 

กลิ่นสารเคมจีางๆ 

4 กลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ โดยมีความเขมของกลิ่นปานกลางจนถึง 

เจือจาง กลิ่นสารเคมีจางๆ และยังไมมีกลิ่นผดิปกติอ่ืน 

3 ไมมีกลิ่นหอมหวาน กลิ่นสารเคมจีางๆ 

เริ่มมีกลิ่นผดิปกติอ่ืนๆ เล็กนอย เชน กลิ่นเหม็นเนา กลิ่นเหม็นเปรีย้ว 

2 ไมมีกลิ่นสารเคมี มีกลิ่นผิดปกติอ่ืนๆ โดยความเขมของกลิ่นปานกลาง เชน  

กลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นเหม็นเนา 

1 กลิ่นผิดปกติอ่ืนๆ โดยความเขมของของกลิ่นชัดเจน เชน  

กลิ่นเหม็นเนา กลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นแอมโมเนียท่ีรุนแรง 

รสชาต ิ 5 รสหวานตามธรรมชาติของเน้ือหอยชัดเจน และรสเฝอนเล็กนอย 

4 รสหวานตามธรรมชาติของเน้ือหอยเล็กนอย และรสเฝอนเล็กนอย 

3 จืดและไมมีรสชาติ และรสเฝอนเลก็นอย 

2 รสเปรี้ยวเล็กนอย รสเฝอนเล็กนอย หรือรสคาวเล็กนอย 

1 รสชาตผิิดปกตริุนแรง เชน รสเปรีย้ว รสเฝอน หรือรสคาวท่ีรุนแรง 

เน้ือสัมผัส  5 ยืดหยุนดมีาก มีความชุมนํ้ามาก 

4 ยืดหยุนดี มีความชุมนํ้าเล็กนอย 

3 ยืดหยุนปานกลาง ไมมีความชุมนํ้า กระดาง 

2 ไมยืดหยุน  เริ่มน่ิม   

1 น่ิมเละ และเปนเมือก 
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2. การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 
 

หอยแมลงภู ขนาด 25-30 ตัว/กิโลกรัม (ธันวาคม 2560) ท่ีไดลางดวยน้ําประปา แลวแกะ

เอาแตเนื้อหอยเพ่ือไปตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนตม พบวา ปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด 

(Total volatile basic nitrogen: TVB-N) ของหอยแมลงภูเทากับ 2.11 + 0.07 มิลลิกรัมตอ 100 

กรัมตัวอยาง และเนื้อหอยแมลงภูตม (ตมท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที) มีปริมาณ  

TVB-N เทากับ 11.35 + 0.15 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง (มีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม

ตัวอยาง) และมีคาความเปนกรดดาง เทากับ 6.68 ± 0.18 
 

3. ผลของสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ

เนื้อหอยแมลงภูสุก 
  

การนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวยสารละลายอัลจิเนตความเขมขน 0.002% ผสม

สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลแตกตางกัน แลวนําไป

เก็บรักษาในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 + 1 องศาเซลเซียส แลวนําตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูสุกมาวิเคราะห

คุณภาพดานตาง ๆ ไดแก คุณภาพทางเคมี คุณภาพทางจุลชีววิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ไดผลการทดลอง ดังนี้ 
 

3.1 คุณภาพทางเคมี 

3.1.1 ปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด (total volatile base nitrogen; TVB-N) 

ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุก ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา พบวา 

มีคาระหวาง 11.58 – 11.63 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเม่ือระยะเวลาการเก็บ

รักษานานข้ึนปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05, ภาพท่ี 4 - 1) โดยวันสุดทายของการเก็บรักษา ปริมาณ TVB-N ของ 

TCC (ไมเคลือบสารละลาย) มีคามากท่ีสุดเทากับ 40.17 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง 

รองลงมาไดแก TAC (สารละลายอัลจิเนต) 34.06 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง,   

TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) 26.87 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง 

สวน TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีปริมาณ TVB-N ต่ําท่ีสุด คือ 20.17 

มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง สําหรับในการทดลองในครั้งนี้เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการ

เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีปริมาณ 

TVB-N ต่ํากวา TCC รวมท้ัง TTM 05 มีปริมาณ TVB-N ต่ํากวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4 - 1  ปริมาณ TVB–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

 ท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส  

 เปนเวลา 18 วัน 
TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

 

3.1.2 ปริมาณไตรเมธิลามีนออกไซด (TMA)  

ปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษาพบวา  

มีคาระหวาง 0.081 – 0.083 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเม่ือระยะเวลาการเก็บ

รักษานานข้ึนปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05, ภาพท่ี 4 - 2) โดยวันสุดทายของการเก็บรักษา พบวาปริมาณ 

TMA-N ของ TCC (ไมเคลือบสารละลาย) มีคามากท่ีสุดเทากับ 1.140 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัม

ตัวอยาง รองลงมาไดแก TAC (สารละลายอัลจิเนต) 1.018 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง, 

TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) 0.766 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง 

ในขณะท่ี TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีปริมาณ TMA-N  

ต่ําท่ีสุด คือ 0.663 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง อีกท้ังเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการเคลือบ

สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีปริมาณ  
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TMA-N ต่ํากวา TAC และ TCC สวน TTM 05 นั้นมีปริมาณ TMA-N ต่ํากวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC 

ตามลําดับ 

 
 

ภาพท่ี 4 - 2  ปริมาณ TMA–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

 ท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส  

 เปนเวลา 18 วัน 
TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

 

3.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 

3.2.1 จํานวนจุลินทรียท้ังหมด (total variable count, TVC)          

จํานวนจุลินทรียท้ังหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุกวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา 

พบวา TCC, TAC, TTM 01 และ TTM 05 มีคา 3.39, 3.38, 3.37 และ 3.34 log CFU/g ตามลําดับ  

และเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีจํานวนจุลินทรีย

ท้ังหมดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยในการทดลองนี้ไดเก็บรักษาเนื้อหอย 

แมลงภูสุก TCC และ TAC เปนเวลา 10 วัน ซ่ึงวันสุดทายของการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุก TCC 

และ TAC มีจํานวนจุลินทรียท้ังหมด เทากับ 9.33 และ 8.68 log CFU/g ตามลําดับ สวน TTM 01
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และ TTM 05 นั้นมีการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกเปนเวลา 18 วัน โดยวันสุดทายของการเก็บ

รักษาเนื้อหอยแมลงภูสุก TTM 05 มีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดนอยท่ีสุด คือ 7.68 log CFU/g 

รองลงมาไดแก TTM 01 ซ่ึงมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมด 8.49 log CFU/g ดังภาพท่ี 4 – 3  

อยางไรก็ตามพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแก 

ชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดนอยกวา TAC และ TCC โดย  

TTM 05 มีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดนอยท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาไดแก TTM 01, 

TAC และ TCC ตามลําดับ 

3.2.2 โคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli 

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุก 10 วันของตัวอยางใน 

ชุดการทดลองควบคุมและตลอดระยะเวลา 18 วันสําหรับตัวอยางท่ีมีการเคลือบสารละลายน้ํามัน 

หอมระเหยไทมอล ไมพบการเจริญของจุลินทรียท่ีกอโรคท้ัง E. coli และโคลิฟอรมแบคทีเรีย  

 
 

ภาพท่ี 4 - 3  จํานวนจุลินทรียท้ังหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย 

 ไทมอลท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส  

 เปนเวลา 18 วัน 
TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
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3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ผูทดสอบจํานวน 20 คน ท่ีไดรับการฝกใหมีความคุนเคยกับการบริโภคหอยแมลงภูสุก

และเกณฑระดับการยอมรับทางประสาทสัมผัส ไดใหคะแนนในแบบประเมินตามเกณฑระดับ 

การยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ตามตารางท่ี  

4 - 1 ซ่ึงคุณลักษณะท่ีทดสอบ ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ โดยมีผลการทดลอง

ดังนี้ 

3.3.1 ลักษณะปรากฏ 

ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับดานลักษณะ

ปรากฏมากท่ีสุดคือ 5 คะแนน โดยเนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ 

เนื้อเปนมันเงาชัดเจน และคงรูปรางตามธรรมชาติ เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนผูทดสอบให

คะแนนลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM 01 และ  

TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 4 - 4 ซ่ึงในวันสุดทายของ

การเก็บรักษา (วันท่ี 18 ของการเก็บรักษา) ของตัวอยาง TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหย 

ไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏมากท่ีสุด (3.20 คะแนน) รองลงมาไดแก TTM 

01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) (2.60 คะแนน) สวน TAC (สารละลายอัลจิเนต) และ 

TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซ่ึงวันสุดทายของการเก็บรักษาตัวอยาง (วันท่ี 10 ของการเก็บรักษา)  

มีคะแนนการยอมรับดานลักษณะปรากฏ คือ 2.80 และ 2.35 คะแนน ตามลําดับ โดยผลการทดลอง

ยังพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง 

TTM 01 และ TTM 01 มีการยอมรับดานลักษณะปรากฏมากกวา TAC และ TCC รวมท้ังเนื้อ

หอยแมลงภูสุกท่ีไดรับการยอมรับดานลักษณะปรากฏมากท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ 

TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC 

ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4 - 4  คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลาย 

 น้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา 

 ท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 
TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
 

3.4.2 กลิ่น 

  ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบใหระดับการยอมรับกลิ่นของตัวอยาง

ในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน โดยมีกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ ความเขม

ของกลิ่นชัดเจน สวนตัวอยางท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการทดลอง TTM01 และ 

TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นท่ี 4.85 คะแนน เนื่องจากมีกลิ่นสารเคมีจางๆ ตอมาในวันท่ี 2 ของ

การเก็บรักษา ผูทดสอบใหคะแนนระดับการยอมรับกลิ่นในชุดการทดลอง TCC และ TAC ลดลง สวน

ชุดการทดลอง TTM01 และ TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นสูงข้ึน เนื่องจากกลิ่นสารเคมีจางลง 

อยางไรก็ตามหลังจากวันท่ี 2 ของการเก็บรักษาเปนตนไปผูทดสอบใหคะแนนกลิ่นของเนื้อ

หอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM 01 และ TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 4 - 5 ซ่ึงในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันท่ี 18 ของการ

เก็บรักษา) TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับกลิ่นมากท่ีสุด  
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(3.20 คะแนน) รองลงมาไดแก TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) (1.35 คะแนน) 

สวน TAC (สารละลายอัลจิเนต) และ TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซ่ึงวันสุดทายของการเก็บรักษา

ตัวอยาง (วันท่ี 10 ของการเก็บรักษา) มีคะแนนการยอมรับดานกลิ่น คือ 2.45 และ 2.10 คะแนน 

ตามลําดับ โดยผลการทดลองยังพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีระดับการยอมรับดานกลิ่นสูงกวา TAC และ TCC  

อีกท้ังเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีไดรับการยอมรับดานกลิ่นสูงท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM 

05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC ตามลําดับ 
 

 
ภาพท่ี 4 - 5  คะแนนการยอมรับกลิ่นของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย 

 ไทมอลท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส  

 เปนเวลา 18 วัน 
 TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

 

3.3.3 รสชาต ิ

  ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบใหระดับการยอมรับรสชาติของ

ตัวอยางในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน โดยมีรสหอมหวานตามธรรมชาติ 

สวนตัวอยางท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการทดลอง TTM01 และ TTM05 มีระดับการ

ยอมรับรสชาติท่ี 4.90 คะแนน เนื่องจากมีรสเฝอนท่ีลิ้น อยางไรก็ตามหลังจากวันท่ี 2 ของการเก็บ
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รักษาเปนตนไปผูทดสอบใหคะแนนรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, 

TTM 01 และ TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 4 - 6 ซ่ึง 

ในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันท่ี 18 ของการเก็บรักษา) ตัวอยาง TTM 05 (สารละลายน้ํามัน

หอมระเหยไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับรสชาติมากท่ีสุด (2.00 คะแนน) รองลงมาไดแก  

TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.01%) (1.45 คะแนน) ตามลําดับ สวน TAC 

(สารละลายอัลจิเนต) และ TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซ่ึงวันสุดทายของการเก็บรักษาตัวอยาง 

(วันท่ี 10 ของการเก็บรักษา) มีคะแนนการยอมรับดานรสชาติ คือ 2.60 และ 2.20 คะแนน 

ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 ไดรับการยอมรับดานรสชาติมากกวา TAC และ TCC 

รวมท้ังเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีไดรับการยอมรับดานรสชาติมากท่ีสุด ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ 

TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TACและ TCC 

ตามลําดับ 

 
ภาพท่ี 4 - 6  คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย 

 ไทมอลท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส  

 เปนเวลา 18 วัน 
 TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
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3.3.4 เนื้อสัมผัส 

ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับดาน 

เนื้อสัมผัสสูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนผูทดสอบใหคะแนนรสชาติของ

เนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM 01 และ TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพท่ี 4 - 7 ซ่ึงในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันท่ี 18 ของการ

เก็บรักษา) ตัวอยาง TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับ 

เนื้อสัมผัสมากท่ีสุด (2.00 คะแนน) รองลงมาไดแก TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

0.1%) (1.55 คะแนน) สวน TAC (สารละลายอัลจิเนต) และ TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซ่ึงวัน

สุดทายของการเก็บรักษาตัวอยาง (วันท่ี 10 ของการเก็บรักษา) มีคะแนนการยอมรับดานเนื้อสัมผัส 

คือ 2.85 และ 2.45 คะแนน ตามลําดับ ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการ

เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีการ

ยอมรับดานเนื้อสัมผัสสูงกวา TAC และ TCC นอกจากนี้เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีไดรับการยอมรับ 

ดานเนื้อสัมผัสสูงท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหย 

ไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC ตามลําดับ 

 

 จากคุณภาพดานประสาทสัมผัสท้ังหมดท่ีกลาวมานั้น พบวา การนําเนื้อหอยแมลงภูสุก

มาเคลือบดวย TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) ไดรับคะแนนการยอมรับจาก 

ผูทดสอบในดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก TTM 01, TAC 

และ TCC ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4 - 7  คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลาย 

 น้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 
 TCC คือ  ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 

TAC คือ  เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 05 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 

TTM 01 คือ  เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
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บทท่ี 5 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

1. การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสกุที่ผานการเคลือบสารละลายอัลจิเนต 
 

  ระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีผานการเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอม

ระเหยไทมอล 0.05% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% เปนเวลา 5 วินาที ท้ิงใหสะเด็ดสารละลาย

น้ํามันหอมระเหย 1 นาที จากนั้นนํามาเคลือบดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.002% เปนเวลา  

1 นาที  ควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบท่ี 4 + 1 องศาเซลเซียส แลวนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาใชในการ

ฝกฝนผูทดสอบ โดยใหผูทดสอบจํานวน 20 คน ชวยกันกําหนดคุณลักษณะของเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ี

สังเกตได พบวามี 4 ลักษณะ ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยคะแนนระดับ 

การยอมรับมากท่ีสุดคือ  5 คะแนน และระดับการยอมรับนอยท่ีสุดคือ 1 คะแนน รวมท้ังผูทดสอบ

กําหนดใหระดับการยอมรับตอลักษณะดานกลิ่นท่ีนอยกวา 3 คะแนน เปนระดับการยอมรับท่ีใช

ตัดสินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล

ในเชิงคุณภาพทางประสาทสัมผัส เนื่องจากเปนลักษณะทางประสาทสัมผัสท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม

การเนาเสียเร็วกวาลักษณะทางประสาทสัมผัสดานอ่ืน และหากตัวอยางมีคะแนนนอยกวา 3 คะแนน

จะไมไดรับการยอมรับในการทดสอบ 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ 

 หอยแมลงภู ขนาด 25-30 ตัว/กิโลกรัม (ธันวาคม 2560) ท่ีลางดวยน้ําประปา แลวแกะเอา

แตเนื้อหอยมาตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนตม พบวา ปริมาณ TVB-N ของหอยแมลงภูเทากับ 

2.11 + 0.07 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง และเนื้อหอยแมลงภูตม (ตมท่ีอุณหภูมิ 95 องศา

เซลเซียส นาน 5 นาที) มีปริมาณ TVB-N เทากับ 11.35 + 0.15 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง ซ่ึง

นอยกวาคามาตรฐานสัตวน้ําสดท่ัวไป (ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง (Huss, 1988) และ

มีคาความเปนกรดดาง เทากับ 6.68 ± 0.18  
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3. ผลของสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ

เนื้อหอยแมลงภูสุก 
  

3.1 คุณภาพทางเคมี  

3.1.3 ปริมาณดางท่ีระเหยไดท้ังหมด  

ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุก ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา พบวา 

มีคาระหวาง 11.58 – 11.63 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเม่ือระยะเวลาการเก็บ

รักษานานข้ึน ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เนื่องจากเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนเกิดกระบวนการยอย

สลายโปรตีนในเนื้อหอยโดยเอนไซมท่ีจุลินทรียสรางข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

โปรตีนไปเปนสารประกอบในกลุม TVB-N ไดแก แอมโมเนีย, ไตรเมทิลเอมีน (TMA - N), ไดเมทิล 

เอมีน (DMA), เมทิลเอมีน (methylamine) และสารประกอบไนโตรเจนท่ีระเหยได เพ่ิมข้ึนตาม

ระยะเวลาการเก็บรักษา การศึกษาของ Manousaridis et al. (2005) ใหผลสอดคลองกันคือ พบวา

หอย Mytilus galloprovincialis ท้ังท่ีผานการแชและไมไดแชน้ําโอโซนมีปริมาณ TVB-N มากข้ึน

เม่ืออายุการเก็บรักษามากข้ึน เชนเดียวกับ สวามินี และคณะ (2559) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณ TVB-N ในเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบและไมเคลือบสารละลายชาเขียวและวิตามินซี พบวา

ตัวอยางทุกชุดการทดลองมีปริมาณ TVB-N เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา 

เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแก 

ชุดการทดลอง TTM01 และ TTM05 มีปริมาณ TVB-N นอยกวา TCC และ TAC รวมท้ังเนื้อหอยใน

ชุดการทดลอง TTM05 มีปริมาณ TVB-N นอยกวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(p ≤ 0.05) เนื่องจากการเพ่ิมความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลมากข้ึนทําใหจุลินทรียถูก

ยับยั้งไดมากข้ึน การเสื่อมสภาพของโปรตีนเกิดชาลง โดยสารประกอบ carvacrol และ thymol ท่ีมี

ในน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีคุณสมบัติเปน antibacterial (Attouchi and Sadok, 2012) จึงไป 

ลดการเจริญของจุลินทรียซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเนาเสียในเนื้อหอย ท้ังยังเปน 

antioxidant (Makri, 2013) ท่ีชวยชะลออการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอ่ิมตัวท่ีมี 

ในเนื้อหอย โดยหากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากทําใหเกิดสารประกอบคีโตนและอัลดีไฮดมากข้ึน 

และสารดังกลาวเปนตัวกระตุนใหเกิดการสูญเสียสภาพของโปรตีนทําใหยิ่งเกิดการเนาเสียเร็วข้ึน  

ผลการทดลองในครั้งนี้สอดคลองกับ Goulas and Kontaminas (2007) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณ TVB-N ในเนื้อปลา sea bream (Sparus aurata) ท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหย

ออริกาโนรวมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศและการทําเค็มมีปริมาณ TVB-N นอยกวา 
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เนื้อปลาท่ีไมไดเคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโน และ Kusuma & Teerawut (2014) ท่ีพบวาเนื้อ

กุงขาว (L. vannamei) สุกท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีปริมาณ TVB-N  

นอยกวาตัวอยางควบคุมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน 

หากพิจารณาปริมาณ TVB-N ในการบงบอกอายุการเก็บรักษาซ่ึงสัตวน้ํา 

แปรรูปท่ีมีคุณภาพดีควรมีคาไมเกิน 20 mg N/100g (Okpala et al., 2014) ดังนั้นเนื้อหอย 

แมลงภูสุกชุดการทดลอง TTM05 มีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุดคือ 16 วัน ขณะท่ี TTM01 มี 

อายุการเก็บรักษา 10 วัน สวน TAC มีอายุการเก็บรักษา 8 วัน และ TCC มีอายุการเก็บรักษา 

นอยท่ีสุด คือ 6 วัน  
 

3.1.2 ปริมาณไตรเมธิลามีนออกไซด  

ปริมาณ TMA-N ท่ีเกิดการสะสมในสัตวน้ําหลังสัตวน้ําตายลงนั้นเกิดจากการ

สลายตัวของสารประกอบท่ีไมใชโปรตีนในสัตวน้ํา ไดแก สารประกอบ TMAO ถูกเปลี่ยนเปน TMA-N 

โดยเอนไซม trimethyamine oxidase จากแบคทีเรีย ทําใหสามารถใชปริมาณ TMA-N ในการ

ตรวจสอบคุณภาพของสัตวน้ําได (Krzymien & Elias, 1990) โดยเนื้อหอยแมลงภูสุกในวันท่ี 0 ของ

การเก็บรักษาพบวา มีคาระหวาง 0.081 – 0.083 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเม่ือ

ระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน พบวาปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เพราะเม่ือเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกเปน

เวลานานข้ึนเกิดการสลายตัวของ TMAO ไปเปน TMA-N มากข้ึน สอดคลองกับการทดลองของ 

Erkan (2005) ท่ีพบวาหอย (Mytilus galloprovincialis) มีปริมาณ TMA-N เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา

การเก็บรักษาแบบแชเย็นท่ีนานข้ึน เชนเดียวกับการศึกษาของสวามินี และคณะ (2559) พบวา  

เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบและไมเคลือบสารละลายชาเขียวและวิตามินซีทุกชุดการทดลองมีปริมาณ 

TMA-N เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา 

 ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาการนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวย

สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ TMA-N ไดเปนอยางดี โดย

เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM05 และ 

TTM05 มีปริมาณ TMA-N ต่ํากวา TAC และ TAC ซ่ึงเนื้อหอยในชุดการทดลองท่ีมีปริมาณ TMA-N 

ต่ํากวาชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก TTM05 เชนเดียวกับการทดลองของ  

Kusuma & Teerawut (2014) ท่ีพบวาเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกท่ีเคลือบดวยสารละลาย

น้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีปริมาณ TMA-N นอยกวาตัวอยางท่ีไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโน 

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน และการทดลองของ Erkan (2012).พบวาการเคลือบ

ปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) ดวยน้ํามันหอมระเหยไทมอลและน้ํามันหอมระเหย

กระเทียมชวยชะลอการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ TMA-N ของเนื้อปลาได 
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3.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 

3.2.1 จํานวนจุลินทรียท้ังหมด 

      จํานวนจุลินทรียท้ังหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุก วันท่ี 0 ของการเก็บรักษา 

พบวา มีคาระหวาง 3.34 – 3.39 log CFU/g และเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนเนื้อหอย 

แมลงภูสุกทุกชุดการทดลองมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

เนื่องจากจุลินทรียท่ีมีอยูในเนื้อหอยแมลงภูหลังผานการตมเริ่มมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

ภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Manousaridis et al. (2005) ท่ีพบวาจํานวนจุลินทรียของ

หอย Mytilus galloprovincialis ท้ังท่ีผานการแชและไมไดแชน้ําโอโซนมีคาเพ่ิมข้ึนตลอดอายุการ

เก็บรักษา และ Mastromatteo et al. (2010) พบวามีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนจุลินทรียท้ังหมดในกุง 

Palaemon serratus ท่ีตัวอยางท่ีไมไดเคลือบและท่ีมีการเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

ตามระยะเวลาการเก็บรักษาเชนกัน โดยจุลินทรียกอโรคท่ีกอใหเกิดการเนาเสียในหอยสวนใหญไดแก 

Pseudomonas spp., H2S-producing bacteria, Lactic acid bacteria, Enterobacter, 

Serratia และ Flavobacterium (Gram and Huss, 1996) 

อยางไรก็ตามเนื้อหอยแมลงภูสุกในชุดการทดลอง TTM05 มีจํานวนจุลินทรีย

ท้ังหมดนอยท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยในโครงสรางของสาร carvacrol และ thymol ท่ี

มีในน้ํามันหอมระเหยไทมอลนั้นมี hydroxyl group ซ่ึงไมคอยเสถียร และสามารถแพรผานเขาไป

ภายในเยื่อหุมเซลลของจุลินทรียแลวเกิดการแตกตัวของ H+ สงผลใหภายในเซลลของจุลินทรียมี

สภาวะเปนกรด โครงสรางโปรตีนตาง ๆ เชน ดีเอ็นเอและเอนไซมถูกทําลายจึงชวยชะลอการเจริญ

หรืออาจทําใหจุลินทรียตายได (Burt, 2004) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Chamanara et al. 

(2012) ท่ีพบวา การใชน้ํามันหอมระเหยไทมอลเคลือบบนชิ้นเนื้อปลาเรนโบวเทราท 

(Oncorhynchus mykiss) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อปลาเรนโบวเทราท ไดนาน 14 วัน 

ขณะท่ีตัวอยางควบคุมเก็บไดเพียง 8-9 วัน และ Jouki et al. (2014). ท่ีมีการใช Quince seed 

mucilage film (QSMF) รวมกับการเคลือบดวยน้ํามันออริกาโน (O) และน้ํามันไทมอล (T) ในการ 

ยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) พบวาเนื้อปลามาหอดวย

ฟลมท่ีความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย ยิ่งสูงข้ึนชวยชะลอการเจริญของแบคทีเรียได 

 หากพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดใหอาหารทะเลปรุงสุกมีจํานวนจุลินทรีย

ท้ังหมดไมเกิน 6.0 log CFU/g (กองควบคุมอาหาร, 2552) พบวา เนื้อหอยแมลงภูสุกในชุดการ

ทดลอง TTM05 สามารถเก็บไดนาน 14 วัน สวน TTM05 เก็บไดนาน 10 วัน ในขณะท่ี TAC และ 

TCC เก็บไดเพียง 6 และ 4 วัน ตามลําดับ 
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3.2.2 โคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli  

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกท้ังตัวอยางท่ีไมเคลือบและ

ท่ีมีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลไมพบการเจริญของจุลินทรียท่ีกอโรคท้ัง  

E. coli และโคลิฟอรมแบคทีเรีย ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่องจากในข้ันตอนการเตรียม

วัตถุดิบสําหรับการทดลองครั้งนี้ใชอุณหภูมิในการตมหอย 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ซ่ึง

ความรอนจากการตมมีผลทําใหโปรตีนในเซลลของจุลินทรียเสียสภาพ จึงไมสามารถดํารงชีวิตอยูได

เนื่องจากโปรตีนและเอนไซม เปนองคประกอบสําคัญของกลไกการทํางานตาง ๆ ในเซลลจุลินทรีย 

ดังนั้นจุลินทรียจึงไมสามารถเจริญได ซ่ึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญของ E. coli และโคลิฟอรม

แบคทีเรียคือ 4 - 60 องศาเซลเซียส (ศูนยขอมูลโรคติดเชื้อและพาหะนําโรค, 2544) หากรางกาย

ไดรับโคลิฟอรมแบคทีเรียมากเกินไปทําใหทองเดินอยางรุนแรง ปวดศีรษะ มีไขและหนาวสั่น 

ระยะเวลาท่ีปวยเริ่มจาก 6 ชัว่โมงถึง 3 วัน โดยเฉลี่ยมีการแสดงอาการภายในเวลา 24 ชั่วโมง  

(มัทนา แสงจินดาวงษ, 2548) ซ่ึงอาหารทะเลแปรรูปท่ีมีความปลอดภัยจากอันตรายของ E. coli และ

โคลิฟอรมแบคทีเรีย ท่ี Food Safety Authority of Ireland (2001) กําหนดคือ ตรวจพบ E. coli 

และโคลิฟอรม ไมเกิน log 2 cfu/กรัม (102 cfu/กรัม)  
 

3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส  

 3.3.1 ลักษณะปรากฏ 

  ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบมีระดับการยอมรับลักษณะปรากฏของ

เนื้อหอยแมลงภูสุกสูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน โดยเนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและ

สายพันธุเนื้อเปนมันเงาชัดเจน และคงรูปรางตามธรรมชาติ เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน 

ผูทดสอบใหคะแนนลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 

และ TTM05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยระดับการยอมรับลักษณะปรากฏท่ี

ลดลงเนื่องจากเนื้อหอยมีสีเขมมากข้ึนและสีผิดปกติซ่ึงลักษณะปรากฏท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังกลาวอาจ

เกิดจากการเนาเสียจากจุลินทรียท่ีใชสรางเอนไซมออกมายอยโครงสรางของเนื้อหอยเพ่ือนํา

สารประกอบตางๆ ไปใชในการเจริญ ทําใหเนื้อหอยมีกลิ่น สี และรสชาติท่ีแตกตางไปจากเดิม โดย

ปกติหากสัตวน้ําไมเกิดการเนาเสียรงควัตถุในเนื้อสัตวน้ําจับอยูกับโปรตีน แตเม่ือเกิดการเนาเสีย

โปรตีนเม็ดสีถูกยอย รงควัตถุท่ีทําใหเกิดสีมีการเสียสภาพทําใหเนื้อสัตวน้ํามีสีคล้ําลงได (พิมพเพ็ญ พร

เฉลิมพงศ, 2554) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ojagh et al. (2010) พบวาผูทดสอบยอมรับตัวอยางสี

และลักษณะปรากฏของปลาเรนโบวเทราทท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหยอบเชยนอยลงเม่ือเก็บรักษาใน

เปนเวลานานข้ึน และ Kusuma & Teerawut (2014) ท่ีพบวาเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกท่ี

เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนความชอบลักษณะปรากฏลดลงเม่ือเก็บ

รักษาในตูเย็นเปนเวลานานข้ึน 
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 ผลการทดลองยังพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีไดรับการยอมรับลักษณะปรากฏ

สูงท่ีสุดจากกลุมผูทดสอบตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 ซ่ึงเปนผลจากสารประกอบ 

ฟนอลมีปริมาณมากข้ึนตามความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลทําใหสามารถเคลือบและซึมเขา

ไปในเนื้อหอยไดท่ัวถึงกวาและมีประสิทธิภาพของสารยับยั้งจุลินทรียสูงกวาจึงชวยชะลอการเจริญ

จุลินทรียไดดีทําใหโครงสรางโปรตีนในในเนื้อหอยแมลงภูสุกถูกยอยสลายไดชาลง สงผลใหรงควัตถุท่ี

ใหสียังคงจับอยูกับโปรตีนไดดี สีตามธรรมชาติของหอยแมลงภูสุกจึงมีการเปลี่ยนแปลงชากวาชุดการ

ทดลองอ่ืนๆ รวมท้ังสารประกอบฟนอลในน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีคุณสมบัติในการชะลอการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอ่ิมตัวท่ีพบมากในหอยแมลงภูได เม่ือปฏิกิริยาออกซิเดชัน

เกิดนอยทําใหสารประกอบเปอรออกไซด และสารประกอบคารบอนิลตางๆ ท่ีจะไปรวมตัวกับ 

กรดอะมิโนอิสระแลวทําใหเกิดเปนโครงสรางโปรตีนเชิงซอนท่ีใหสีน้ําตาลนั้นเกิดนอยลงไปดวย 

(Pokorny, 1982) สอดคลองกับการวิจัยของ Kusuma & Teerawut (2014) ท่ีพบวาเนื้อกุงขาว  

(L. vannamei) สุกท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนความชอบลักษณะ

ปรากฏสูงกวาเนื้อกุงท่ีไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน 

และ Erkan (2012).พบวาการเคลือบปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) ดวยน้ํามัน 

หอมระเหยไทมอลและน้ํามันหอมระเหยกระเทียมชวยชะลอการเสื่อมคุณภาพของเนื้อปลาได 
 

 3.3.2 กลิ่น 

  ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับกลิ่นของเนื้อ

หอยแมลงภูสุกในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน กลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ 

โดยมีความเขมของกลิ่นชัดเจน สวนเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการ

ทดลอง TTM01 และ TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นท่ี 4.85 คะแนน เนื่องจากมีกลิ่นสารเคมีจางๆ 

คลายๆ กลิ่นม้ินของน้ํามันหอมระเหยไทมอล ตอมาในวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบใหคะแนน

ระดับการยอมรับกลิ่นในชุดการทดลอง TCC และ TAC ลดลง ขณะท่ีชุดการทดลอง TTM01 และ 

TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นสูงข้ึน เนื่องจากกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจางลงนั่นเอง อยางไรก็

ตามหลังจากวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนผูทดสอบใหคะแนนกลิ่น

ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 และ TTM05) ลดลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยเกิดกลิ่นผิดปกติรุนแรง เชน กลิ่นเหม็นเนา กลิ่นเหม็นเปรี้ยว  

กลิ่นแอมโมเนียท่ีรุนแรง ซ่ึงเกิดจากโครงสรางโปรตีนในหอยถูกทําลายโดยเอนไซมท่ีจุลินทรียสรางข้ึน

ทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็นของสารท่ีระเหยได เชน กลิ่นแอมโมเนีย และการเกิด TMA-N ท่ีทําใหเกิด

กลิ่นคาม กลิ่นเหม็นเนาเปนตน (Krzymien & Elias, 1990) และเม่ือการเนาเสียเกิดมากข้ึนปฏิกิริยา

ออกซิเดชันระหวางออกซิเจนกับลิพิด (lipid) ซ่ึงหมายถึง ไตรกลีเซอไรด (triglyceride) มีกรดไขมัน

ชนิดไมอ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) บริเวณตําแหนงพันธะคู ทําใหเกิดสารท่ีใหกลิ่นและรส 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/lipid
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/unsaturated%20fatty%20acid
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ท่ีไมดีมากข้ึน เรียกวา การหืน (rancidity) (ชาตรี เอ้ียพิณ และ ภาราได แจมจํารูญ, 2550)  ท้ังนี้ 

กลิ่นเหม็นหืนในเนื้อหอยแมลงภูสุกนั้นมีความเขมของกลิ่นไมมากนักเนื่องจากกลิ่นเหม็นเนาท่ีเปนผล

จากการเนาเสียโดยจุลินทรียมีความเขมของกลิ่นสูงกวา ในขณะท่ีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนั้นอาจเกิดจากการ

เจริญของ lactic acid bacteria ซ่ึงสรางกรดแล็กติกข้ึน (Francoise, 2010) โดยกลิ่นท่ีแสดง

ลักษณะการเนาเสียเฉพาะในหอยคือ กลิ่นของสารประกอบในกลุม ethyl esters สวนกลิ่นท่ี 

บงบอกถึงความสดของหอยคือ สารประกอบในกลุม methyl esters (Yasuhara, 1987) สอดคลอง

กับงานวิจัยของ รัชดาภรณ และคณะ (2560) พบวาเนื้อหอยแมลงภูสุก (Perna viridis) ท่ีเคลือบ 

ดวยวิตามินซีและชาเขียวมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นลดลงตามระยะเวลา 

การเก็บรักษา และงานวิจัยของ Mohammad et al. (2013) พบวา ผูทดสอบยังใหการยอมรับกลิ่น

ของปลาเรนโบวเทราท (Onchorynchus mykiss) เคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโนและน้ํามัน 

หอมระเหยไธมไดถึงวันท่ี 11 ของการเก็บรักษาหลังจากนั้นผูทดสอบใหการยอมรับลดลงจนกระท่ัง 

ไมยอมรับเม่ือเกิดกลิ่นเหม็นเนารุนแรงมากข้ึน 

 เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น

นอยท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 ซ่ึงเปนผลจากความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย

ไทมอลท่ีมากข้ึนยิ่งสงผลดีตอการยังยั้งการเจริญของจุลินทรีย ทําใหจุลินทรียไมสามารถสรางเอนไซม

ไดการเนาเสียในสัตวน้ําท่ีเกิดจากจุลินทรียนอยลงจึงทําใหเกิดผลิตภัณฑของสารระเหยตาง ๆ เชน 

ไตรเมทธิลเอมีน ฮีสตามีนและแอมโมเนียซ่ึงสงผลใหเกิดกลิ่นเหม็นเนาไดนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับ 

การวิจัยของ Vatavali et al. (2012) ท่ีไดนํา red porgy (Pagrus pagrus) มาเคลือบดวยน้ํามัน

หอมระเหยออริกาโนและไคโตซาน รวมท้ัง Chamanara et al. (2012) ไดนําปลาเรนโบวเทราท 

(Onchorynchus mykiss) มาเคลือบดวยไคโตซานผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพาซ่ึงงานวิจัยท้ังคู

พบวาตัวอยางมีการเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นดีกวาตัวอยาง

ควบคุมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
 

 3.3.3 รสชาต ิ

 ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับรสชาติของ

เนื้อหอยแมลงภูสุกในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน รสชาติหอมหวานตาม

ธรรมชาติ สวนเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการทดลอง TTM01 และ 

TTM05 มีระดับการยอมรับรสชาติท่ี 4.90 คะแนน เนื่องจากมีรสเฝอนของน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

อยางไรก็ตามหลังจากวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนผูทดสอบให

คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 และ 

TTM05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยคะแนนระดับการยอมรับดานรสชาติท่ีลดลง

ตามระยะเวลาการเก็บรักษานั้นเนื่องจากเม่ือการเนาเสียโดยจุลินทรียมีมากข้ึนทําใหกรดอะมิโนอิสระ
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ตางๆ ถูกทําลายลง สงผลใหการแสดงออกของรสหวานท่ีเกิดจากกรดอะมิโนไกลซีนและอะลานีน  

รสอรอยท่ีเกิดจากกรดกลูตามิกตามธรรมชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุถูกทําลายลง สงผลใหการ

แสดงออกของรสหวานและรสอรอยตามธรรมชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกเม่ือตอนท่ียังไมเนาเสียนั้น

เปลี่ยนไปเปนเกิดรสเปรี้ยวจากกรดอะมิโนอิสระแอสพารติก และรสเฝอนเล็กนอยจากกรดอะมิโน

อิสระอารจินีน (Aristoy et al., 2010; Fuentes et al., 2009) รวมท้ังยังอาจเกิดจากปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของกรดไขมันในหอยแมลงภูทําใหเกิดสารท่ีใหกลิ่นและรสท่ีไมดีมากข้ึน (ชาตรี เอ้ียพิณ 

และ ภาราได แจมจํารูญ, 2550) ผูทดสอบจึงใหคะแนนการยอมรับรสชาติลดลง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สวามินี และคณะ (2556) ท่ีพบวาหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) สด

แกะเปลือกท้ังท่ีแชในน้ําเปลาและสารละลายโซเดียมแล็กเตตและโพแทสเซียมซอรเบต ผูทดสอบ 

ใหคะแนนความชอบรสชาติลดลงเม่ืออายุการเก็บรักษามากข้ึนดวย รวมท้ังการศึกษาของ  

Khan et al. (2006) พบวา Newfoundland blue mussels (Mytilus edulis) มีคา TBARS 

เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา ซ่ึง TBARS นี้เปนคาท่ีบงบอกถึงการเสื่อมเสียในสัตวน้ําจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และคาดังกลาวมีความสัมพันธกับการเกิดกลิ่นรสท่ีไมพึงประสงคในสัตวน้ํา 

ดังนั้นเม่ือสัตวน้ํามีคา TBARS สูงจะทําใหผูบริโภคใหการยอมรับดานรสชาติลดลงได 
 

 เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น

นอยท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 ซ่ึงอาจเปนผลจากสารประกอบฟนอลในน้ํามัน

หอมระเหยจับกับอนุมูลอิสระทําใหไปหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระในปฏิกิริยา

ออกซิเดชันได นอกจากนั้นสารประกอบฟนอลยังสามารถยับยั้งการเจริญของจุลนทรียไดอีกดวย 

(Teerawut, 2013; Vatavali et al., 2012) สอดคลองกับการวิจัยของ Kusuma & Teerawut 

(2014) พบวาคะแนนการยอมรับดานรสชาติของเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกท่ีเคลือบดวย

สารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนความชอบรสชาตินอยกวาตัวอยางควบคุมเล็กนอย 

ในวันแรกของการเก็บรักษาเนื่องจากมีรสเฝอนของน้ํามันหอมระเหยออกริกาโน แตหลังจากวันแรก

จนถึงวันท่ี 16 ของการเก็บรักษาเนื้อกุงขาวสุกท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโน

ไดรับคะแนนการยอมรับดานรสชาติสูงกวาตัวอยางควบคุม และ Masniyom et al. (2012) พบวา

หอยแมลงภู (Perna viridis) ท่ีเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยขม้ิน และน้ํามันหอมระเหยตะไคร ชวย

ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสและชวยใหรสชาติของหอยแมลงภูดีกวาชุดการ

ทดลองอ่ืนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
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 3.3.4 เนื้อสัมผัส 

  ในวันท่ี 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบมีระดับการยอมรับเนื้อสัมผัสของ 

เนื้อหอยแมลงภูสุกสูงท่ีสุดคือ 5 คะแนน เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนผูทดสอบใหคะแนน 

เนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 และ TTM05) ลดลง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยเนื้อสัมผัสของหอยแมลงภูสุกมีความนิ่มเละ ไมยืดหยุน และ

เปนเมือก เนื่องจากในชวงแรกของการเก็บรักษาไมโอฟบริลลาโปรตีนซ่ึงเปนโปรตีนท่ีชวยใหเกิดการ

ยืดหดตัวของกลามเนื้อในสัตวน้ําและทําใหเกิดความยืดหยุนเม่ือผูบริโภครับประทาน ยังไมเกิดการ

เสื่อมคุณภาพทําใหเนื้อหอยแมลงภูสุกมีความยืดหยุนดีมากรวมท้ังมีความชุมน้ํามาก แตเม่ือระยะเวลา

การเก็บรักษานานข้ึนจุลินทรียสรางเอนไซมออกมายอยสลายโครงสรางโปรตีนของเนื้อหอยแมลงภูสุก

ทําใหโครงสรางของโปรตีนเล็กลง ความสามารถในการจับน้ําของโปรตีนก็ลดลงตามไปดวยความ

ยืดหยุนและความชุมน้ําลดลง (นิชนันท เธียรพัฒนะวงศ, 2551) รวมท้ังความเปนเมือก 

เกิดจากแคปซูลของจุลินทรียซ่ึงเปนสารพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharide) ท่ีมีมากข้ึนเม่ือเกิดการ

เนาเสียเพ่ิมข้ึน (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, 2554) ทําใหผูทดสอบใหคะแนนลดลงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สวามินี และคณะ (2556) ท่ีพบวาหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) สดแกะเปลือก

ทุกชุดการทดลองท้ังท่ีแชในน้ําเปลาและสารละลายโซเดียมแล็กเตตและโพแทสเซียมซอรเบต  

ผูทดสอบใหคะแนนความชอบเนื้อสัมผัสลดลงเม่ืออายุการเก็บรักษามากข้ึน รวมท้ัง Pezeshk et al. 

(2011) พบวาปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) เคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยขม้ินและ

น้ํามันหอมระเหยหอมแดงรวมกับการบรรจุสุญญากาศ และท้ังตัวอยางควบคุมและท่ีเคลือบน้ํามัน

หอมระเหยมีลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีดอยลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา  

ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีไดรับการยอมรับ 

เนื้อสัมผัสมากท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 สารประกอบฟนอลในน้ํามันออริกาโน

สามารถเขาทําลายระบบภายในของจุลินทรียทําใหเปนการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได ดังนั้น

โครงสรางโปรตีนจึงถูกยอยไดชากวา โปรตีนยังสามารถจับกับน้ําไดดีทําใหเนื้อหอยแมลงภูสุงยังมี

ความชุมน้ําและความยืดหยุนไดดีกวาทําใหผูทดสอบใหคะแนนระดับการยอมรับเนื้อสัมผัสสูง 

เชนเดียวกับ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Kostaki et al. (2009) พบวาเนื้อปลากะพงขาว 

(Dicentrarchus labrax) ท่ีเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยไธมรวมกับการบรรจุแบบดัดแปลง

บรรยากาศเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษาไดนานถึง 17 วัน 

และการศึกาของ Kusuma & Teerawut (2014) พบวาคะแนนการยอมรับดานเนื้อสัมผัสของเนื้อกุง

ขาว (L. vannamei) สุกท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนสูงกวาตัวอยาง

ท่ีไมเคลือบน้ํามันหอมระเหย ตลอดระยะเวลาท่ีเก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน 
 

 

 



38 

 จากคะแนนระดับการยอมรับทางประสาทสัมผัส ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น  

เนื้อสัมผัส และรสชาติ พบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 

0.5% ในชุดการทดลอง TTM05 มีการยอมรับทางประสาทสัมผัสท้ัง 4 คุณลักษณะสูงกวา 

เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลท่ีระดับความเขมขนอ่ืน  

อยางไรก็ตามหากใชความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลสูงกวานี้จะยิ่งมีผลตอขอจํากัดดานการ

ยอมรับทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสตอผูทดสอบ เนื่องจากน้ํามันออริกาโนมี

กลิ่นรสเฉพาะเม่ือนํามาเคลือบตัวอยางจึงสงผลใหกลิ่น รสชาติบางสวนโดยเกิดกลิ่นคลายกลิ่นม้ิน 

และมีรสชาติเฝอนได 
 

อยางไรก็ตามปจจัยเรื่องชนิดของสัตวน้ําซ่ึงมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกันรวมถึง 

ความเขมขนและชนิดของน้ํามันหอมระเหยท่ีสามารถเติมลงไปแลวยังทําใหผูบริโภคใหการยอมรับ

คุณภาพทางประสาทสัมผัสนั้น ทําใหไดผลการวิจัยท่ีแตกตางกันไป เชน Kusuma & Teerawut 

(2014) พบวาการนําเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกมาท่ีเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหย 

ออริกาโน 0.5% ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของกุงขาวสุกไดเปน

อยางดี สวน Frangos et al. (2010) พบวาปลาเรนโบวเทราท (Onchorynchus mykiss) ท่ีเคลือบ

ดวยน้ํามันออริกาโน 0.2% และบรรจุแบบสุญญากาศเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ชวย

ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นไดดีกวาตัวอยางควบคุม ขณะท่ี 

Antonios et al. (2009) พบวาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตัวอยางปลากะพง 

(Sparus aurata) เคลือบน้ํามันออริกาโน (0.8% (v/w)) บรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศผูทดสอบ

สามารถยอมรับกลิ่นไดถึงวันสุดทายของการเก็บรักษา ขณะท่ี Masniyom et al. (2012) พบวา

หอยแมลงภู (Perna viridis) ท่ีเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยขม้ิน 0.25% และน้ํามันหอมระเหย

ตะไคร 0.25% ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสและชวยใหรสและกลิ่นดีข้ึน

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน และ Jouki, Yazdi, Mortazavi, Koocheki and Khazaei 

(2014) ท่ีมีการใช Quince seed mucilage film (QSMF) รวมกับการเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหย

ออริกาโน (O) และน้ํามันหอมระเหยไทมอล (T) ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราท 

(Oncorhynchus mykiss) เก็บรักษาในตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) และการหอฟลมเพียงอยางเดียว

ชวยยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราทได 2 วัน ในขณะท่ีเนื้อปลาท่ีหอดวยฟลมและ 

เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล 2% สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเทราทได 11 วัน 
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  หากพิจารณาเฉพาะคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพ่ือการกําหนดอายุการเก็บรักษา 

ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในการทดลองครั้งนี้ จากคะแนนระดับการยอมรับกลิ่นซ่ึงผูทดสอบใหคะแนน

นอยกวาลักษณะอ่ืนๆ (ลักษณะปรากฏ, รสชาติและเนื้อสัมผัส) ท่ีระดับต่ํากวา 3 คะแนน ซ่ึงโดยท่ัวไป

แลวการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นของมนุษยนั้นมีความไวมากกวา

ลักษณะทางประสาทสัมผัสดานอ่ืน จึงสามารถการเปลี่ยนแปลงดานกลิ่นของอาหารในการบงบอก

คุณภาพและอายุการเก็บรักษาได (Coban et al., 2012) เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบน้ํามันหอม

ระเหยไทมอล 0.5% ในชุดการทดลอง TTM05 มีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุดคือ 14 วัน รองลงมา คือ 

TTM01 มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน สวน TAC มีอายุการเก็บรักษา 6 วัน และ TCC มีอายุการเก็บ

รักษานอยท่ีสุดคือ 4 วัน  
 

 จากผลการทดลองในการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสของ 

เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีไมเคลือบและเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลในระดับความ

เขมขนท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในทุกดานระหวางการเก็บรักษาพบวา 

การนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลสามารถชะลอการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสได โดยการนําเนื้อหอยแมลงภูสุก 

มาเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% (TTM05) มีประสิทธิภาพในการชวยรักษา

คุณภาพของเนื้อหอยแมลงภูสุกไดดีท่ีสุด 
 

 สวนการพิจารณาเพ่ือกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบ

สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลโดยเม่ือคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคจากมาตรฐานของ

กองควบคุมอาหาร (2552) ท่ีกําหนดใหอาหารทะเลปรุงสุกตองมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดไมสูงกวา 

6.0 log CFU/g ทําใหการศึกษาครั้งนี้ตัวอยางท่ีใหผลดีท่ีสุดคือการเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอม

ระเหยไทมอล 0.5% (TTM05) สามารถเก็บไดนาน 14 วัน รองลงมาไดแก สารละลาย 

น้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% (TTM01) เก็บรักษาไดนาน 10 วัน ในขณะท่ีการเคลือบสารละลาย 

อัลจิเนตเพียงอยางเดียว (TAC) และไมเคลือบสารละลาย (TCC) เก็บไดเพียง 6 และ 4 วัน ตามลําดับ 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  

 

1. สรุปผลการวิจัย 
 

ระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล มีลักษณะ 4 ดาน คือ 

ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยกําหนดใหระดับการยอมรับกลิ่นท่ีมีระดับคําแนน 

นอยกวา 3 เปนระดับการยอมรับท่ีใชตัดสินอายุการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบน้ํามันหอม

ระเหยไทมอล การเคลือบเนื้อหอยแมลงภูดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลท้ังท่ีระดับความ

เขมขนของน้ํามันหอมระเหย 0.1% และ 0.5% ชวยชะลอการเนาเสียของเนื้อหอยแมลงภูสุกไดดีกวา

การเคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต 0.002% เพียงอยางเดียวการและการไมเคลือบน้ํามันหอมระเหย 

ไทมอล โดยระดับความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ทางเคมี จุลินทรียและประสาทสัมผัสไดดีท่ีสุด นอกจากนี้เนื้อกุงขาวตมในทุกชุดการทดลองยังตรวจ

ไมพบการเจริญของจุลินทรียกอโรคท้ังโคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 

18 วัน การพิจารณาเพ่ือกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบน้ํามัน 

หอมระเหยไทมอลใหมีความปลอดภัยในการบริโภคตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหาร (2552) 

กําหนดใหอาหารทะเลปรุงสุกตองมีจํานวนจุลินทรียท้ังหมดไมเกิน 6.0 log CFU/g และการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นท่ีระดับคะแนนนอยกวา 3 แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาครั้งนี้ ตัวอยางท่ี

ใหผลดีท่ีสุดคือการเคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโน 0.5% และ 1%  สามารถเก็บไดนาน 14 และ 

10 วัน รองลงมาไดแก การเคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต 0.002%  ซ่ึงเก็บไดนาน 6 วัน ในขณะท่ี

ตัวอยางควบคุม เก็บได 4 วัน  
 

2. ขอเสนอแนะ 
 

 2.1 เนื้อหอยแมลงภูสุกท่ีเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีอายุการเก็บรักษานานแต หาก

ตองการเพ่ิมระยะเวลาการเก็บรักษาใหนานยิ่งข้ึน ควรใชรวมกับการปรับสภาพบรรยากาศภายใน

บรรจุภัณฑ 

 2.2 การนําไปประยุกตใชในระดับครัวเรือนอาจศึกษาถึงผลของการใชน้ํามันหอมระเหยชนิด

อ่ืนท่ีผลิตไดในประเทศ เชน น้ํามันโหระพาหรือน้ํามันตะไครตอประสิทธิภาพในการยืดอายุ 

การเก็บรักษาของเนื้อหอยแมลงภูตม 
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ตารางผนวกท่ี ก - 1 ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน  

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

ปริมาณ TVB-N (มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 กรัม) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0NS 11.63a ± 0.08 11.58a ± 0.07 11.59a ± 0.08 11.60a ± 0.08 
2 17.51b 

D± 0.08 16.47b 
C± 0.08 14.38b 

B± 0.08 14.13b 
A± 0.08 

4 18.76c 
D± 0.08 16.84c 

C± 0.08 15.06c 
B± 0.08 14.44c 

A± 0.00 
6 19.90d 

D± 0.08 18.05d
 C± 0.08 15.93d 

B± 0.08 15.18d 
A± 0.00 

8 20.36e 
D± 0.00 19.11e 

C± 0.08 17.15e 
B± 0.08 16.35e 

A± 0.08 
10 22.13f 

D± 0.08 20.57f 
C± 0.08 19.18f 

B± 0.08 17.26f 
A± 0.00 

12 27.10g 
D± 0.08 23.91g 

C± 0.08 20.17g 
B± 0.08 18.25g 

A± 0.08 
14 31.23h 

D± 0.08 27.10h 
C± 0.08 22.33h 

B± 0.08 18.85h 
A± 0.08 

16 36.03i 
D± 0.08 31.77i 

C± 0.08 25.08i 
B± 0.08 19.57i 

A± 0.08 
18 40.17j 

D± 0.08 34.06j 
C± 0.08 26.87j 

B± 0.08 20.17j 
A± 0.08 
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ตารางผนวกท่ี ก - 2 ปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน 

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

ปริมาณ TMA-N (มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 กรัม) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0 0.08a 

A± 0.01 0.0828a 
A± 0.01 0.0818a 

B± 0.01 0.0806a 
A± 0.01 

2 0.12b 
C± 0.01 0.1104b 

B± 0.01 0.1086b 
B± 0.01 0.1012b 

A± 0.01 
4 0.26c 

D± 0.01 0.2240c 
C± 0.01 0.1770c 

B± 0.01 0.1447c 
A± 0.01 

6 0.34d 
D± 0.01 0.3150d 

C± 0.01 0.2748d 
B± 0.01 0.2244d 

A± 0.01 
8 0.50e 

D± 0.01 0.4658e 
C± 0.01 0.3653e 

B± 0.01 0.2567e 
A± 0.01 

10 0.59f 
D± 0.01 0.5591f 

C± 0.01 0.4101f 
B± 0.01 0.3631f 

A± 0.01 
12 0.69g 

D± 0.01 0.6644g 
C± 0.01 0.4932g 

B± 0.01 0.4303g 
A± 0.01 

14 0.75h 
D± 0.01 0.7101h 

C± 0.01 0.5354h 
B± 0.01 0.4915h 

A± 0.01 
16 0.99i 

D± 0.01 0.9115i 
C± 0.01 0.6354i 

B± 0.01 0.5156i 
A± 0.01 

18 1.14j 
D± 0.01 1.0176j 

C± 0.01 0.7659j 
B± 0.01 0.6625j 

A± 0.01 
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ตารางผนวกท่ี ก - 3 จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน 

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (log CFU/g.) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0 3.39a 

B± 0.01 3.38a 
B± 0.01 3.37a 

B± 0.01 3.34a 
A± 0.01 

2 3.92b 
D± 0.01 3.78b 

C± 0.01 3.64b 
B± 0.01 3.45b 

A± 0.01 
4 5.42c 

D± 0.01 5.06c 
C± 0.01 4.11c 

B± 0.01 3.76c 
A± 0.01 

6 6.37d 
D± 0.01 5.79d 

C± 0.01 4.69d 
B± 0.01 3.96d 

A± 0.01 
8 8.36e 

D± 0.01 7.11e 
C± 0.01 5.18e 

B± 0.01 4.22e 
A± 0.01 

10 9.33f 
D± 0.01 8.68f 

C± 0.01 5.68f 
B± 0.01 4.61f 

A± 0.01 
12 - - 6.86g ± 0.01 5.48g ± 0.01 
14 - - 7.42h ± 0.01 5.86h ± 0.01 
16 - - 8.08i ± 0.01 6.98i ± 0.01 
18 - - 8.49j ± 0.01 7.68j ± 0.01 
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ตารางผนวกท่ี ก - 4 คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน 

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏ (คะแนน) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0NS 5.00f ± 0.00 5.00e ± 0.00 5.00g ± 0.00 5.00f ± 0.00 
2 4.65e 

A± 0.49 4.70d 
A± 0.47 5.00g 

B± 0.00 5.00f 
B± 0.00 

4 4.35d 
A± 0.49 4.55d 

AB± 0.51 4.70f 
B± 0.47 4.80ef 

B± 0.41 
6 3.40c 

A± 0.50 4.10c 
B± 0.31 4.50ef 

C± 0.51 4.70de 
C± 0.47 

8 3.00b 
A± 0.00 3.30b 

B± 0.47 4.35e 
C± 0.49 4.60de 

C± 0.50 
10 2.35a 

A± 0.49 2.80a 
B± 0.41 4.10d 

C± 0.31 4.50d 
D± 0.51 

12 - - 3.80c 
A± 0.41 4.20c 

B± 0.41 
14 - - 3.25b 

A± 0.44 4.00c 
B± 0.00 

16 - - 2.85a 
A± 0.37 3.70b 

B± 0.47 
18 - - 2.60a 

A± 0.50 3.20a 
B± 0.41 
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ตารางผนวกท่ี ก - 5 คะแนนการยอมรับกลิ่นของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน 

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

คะแนนการยอมรับกลิ่น (คะแนน) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0NS 5.00f ± 0.00 5.00f ± 0.00 4.85i ± 0.37 4.85g ± 0.37 
2 4.65e 

A± 0.49 4.70e 
A± 0.47 5.00hi 

B± 0.00 5.00g 
B± 0.00 

4 3.70d 
A± 0.47 4.40d 

B± 0.50 4.60h 
B± 0.50 4.75g 

B± 0.44 
6 2.90c 

A± 0.31 3.55c 
B± 0.37 3.95g 

C± 0.22 4.15f 
C± 0.37 

8 2.55b 
A± 0.51 2.85b 

B± 0.37 3.35f 
C± 0.49 3.80e 

D± 0.41 
10 2.10a 

A± 0.31 2.45a 
B± 0.51 3.10e 

C± 0.31 3.55d 
D± 0.51 

12 - - 2.80d 
A± 0.41 3.30cd 

B± 0.47 
14 - - 2.10c 

A± 0.31 3.15c 
B± 0.37 

16 - - 1.80b 
A± 0.41 2.30b 

B± 0.47 
18 - - 1.35a 

A± 0.49 1.95a 
B± 0.22 
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ตารางผนวกท่ี ก - 6 คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน 

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

คะแนนการยอมรับรสชาติ (คะแนน) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0NS 5.00f ± 0.00 5.00d ± 0.00 4.90f ± 0.31 4.90f ± 0.31 
2NS 4.70e ± 0.47 4.70c ± 0.47 4.80f ± 0.51 4.80f ± 0.41 
4 3.60d 

A± 0.50 4.50c 
B± 0.51 4.65f 

B± 0.49 4.80f 
B± 0.41 

6 2.95c 
A± 0.22 3.60b 

B± 0.50 4.15e 
C± 0.37 4.65f 

D± 0.49 
8 2.60b 

A± 0.50 2.85a 
B± 0.37 3.90e 

C± 0.31 4.20e 
D± 0.41 

10 2.20a 
A± 0.41 2.60a 

B± 0.50 3.15d 
C± 0.37 3.65d D± 0.49 

12 - - 2.90d 
A± 0.31 3.40cd 

B± 0.50 
14 - - 2.55c 

A± 0.51 3.20c 
B± 0.41 

16 - - 1.85b 
A± 0.37 2.45b 

B± 0.51 
18 - - 1.45a 

A± 0.51 2.00a 
B± 0.00 
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ตารางผนวกท่ี ก - 7 คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภู่สุกที่เคลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน 

 

ระยะเวลา 

การเก็บรักษา 

(วัน) 

คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัส (คะแนน) ± SD 
ชุดการทดลอง 

TCC TAC TTM01 TTM05 
0NS 5.00f ± 0.00 5.00d ± 0.00 5.00g ± 0.00 5.00h ± 0.00 
2 4.70e 

A± 0.47 4.80d 
AB± 0.41 5.00g 

B± 0.00 5.00gh 
B± 0.00 

4 3.80d 
A± 0.41 4.30c 

B± 0.47 4.70f 
C± 0.47 4.80fgh 

C± 0.41 
6 3.30c 

A± 0.47 3.60b 
A± 0.50 4.40e 

B± 0.50 4.70fg 
B± 0.47 

8 2.80b 
A± 0.41 3.00a 

A± 0.00 4.25e 
B± 0.44 4.55f 

C± 0.51 
10 2.45a 

A± 0.51 2.85a 
B± 0.37 3.75d 

C± 0.44 4.20e 
D± 0.41 

12 - - 3.00c 
A± 0.00 3.75d 

B± 0.44 
14 - - 2.85c 

A± 0.37 3.45c 
B± 0.51 

16 - - 2.05b 
A± 0.22 2.50b 

B± 0.51 
18 - - 1.55a 

A± 0.51 2.00a 
B± 0.00 

 
หมายเหตุ : 
TCC คือ ไม่เคลือบน้้ามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม) 
TAC คือ เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
TTM 01 คือ เคลือบสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
TTM 05 คือ เคลือบสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% 
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