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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 นอกจากนี้เนื้ อหอยแมลงภู่สุก ในทุกชุดการทดลองยังตรวจไม่พบการเจริญของ
จุลินทรีย์ก่อโรคทั้งโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ 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

ค

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.

ง

สารบัญ
หนา
กิตติกรรมประกาศ.......................................................................................................................... ก
บทคัดยอภาษาไทย......................................................................................................................... ข
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.................................................................................................................... ค
สารบัญ........................................................................................................................................... ง
สารบัญตาราง................................................................................................................................ จ
สารบัญภาพ.................................................................................................................................. ฉ
บทที่
1 บทนํา.............................................................................................................................. 1
2 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ....................................................................................... 3
3 วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................................ 12
4 ผลการวิจัย...................................................................................................................... 17
5 อภิปรายผลการวิจัย....................................................................................................... 29
6 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ................................................................................... 40
เอกสารอางอิง................................................................................................................................. 41
ภาคผนวก....................................................................................................................................... 47
ภาคผนวก ก การวิเคราะหทางสถิติ..................................................................................... 48
ประวัติผูวิจัย................................................................................................................................... 56

จ

สารบัญตาราง
ตารางที่
หนา
2 - 1 การเปรียบเทียบคุณคาทางอาหารระหวางหอยนางรม หอยแมลงภู ไข และนม ………. 5
2 - 2 การเปรียบเทียบปริมาณเกลือแรและวิตามินในหอยนางรมและหอยแมลงภู ......………. 5
4 - 1 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อหอยสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 17
ตารางผนวกที่
ก - 1 ปริมาณ TVB–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนตผสม
น้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................
ก - 2 ปริมาณ TMA–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนตผสม
น้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................
ก - 3 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต
ผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................
ก - 4 คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลาย
ผสมอัลจิเนตผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................
ก - 5 คะแนนการยอมรับกลิ่นของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต
ผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................
ก - 6 คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต
ผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................
ก - 7 คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต
ผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................

49

50

51

52

53

54

55

ฉ

สารบัญภาพ
ภาพที่
หนา
2 - 1 โครงสรางของอัลจิเนต (alginate) ชนิดตางๆ…………………………………………………….... 4
4 - 1 ปริมาณ TVB–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนตผสม
น้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................................. 20
4 - 2 ปริมาณ TMA–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนตผสม
น้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................................. 21
4 - 3 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต
ผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................................. 22
4 - 4 คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลาย
อัลจิเนตผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................ 24
4 - 5 คะแนนการยอมรับกลิ่นของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลาย
อัลจิเนตผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................ 25
4 - 6 คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลาย
อัลจิเนตผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................ 26
4 - 7 คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลาย
อัลจิเนตผสมน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน ……………………................................ 28

1

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในดานการพัฒนาการประมงจนสามารถ
ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่มีผลผลิตสูง และยังติดอันดับตนๆ ของผูสงออกสินคาประมง ป 2555 –
2556 มูลคาสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําไมต่ํากวา 2,000,000 ลานบาท ซึ่งหนึ่งในสัตวน้ําที่มี
ความสําคัญก็คือ หอยแมลงภู ที่ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศนับวันจะเพิ่มปริมาณความ
ตองการเพิ่มมากขึ้น โดยมูลคาของหอยแมลงภูสามารถสรางรายไดใหประเทศไทยในป 2555-2556
ไมนอยกวา 560 ลานบาท อีกทั้งหอยแมลงภูนั้นมีรสชาติอรอย ราคาไมสูงมาก และยังมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง มีกรดอะมิโนที่จําเปนแกรางกายหลายชนิด ไดแก กรดอะมิโน Lysine ชวยเสริมสมาธิ
ชวยปองกันโรคกระดูกพรุน กรดอะมิโน Leucine ชวยกระตุนการทํางานของสมอง เพิ่มพลังให
กลามเนื้อและชวยใหเซลลประสาทแข็งแรงขึ้น (เอิรล มินเดลล, 2554) เปนตน นอกจากนี้ใน
หอยแมลงภูยังมีกรดไขมันไมอิ่มตัวที่สําคัญ ไดแก DHA ซึ่งเปนสวนประกอบของเซลลสมอง ชวยบํารุง
สมอง EPA ชวยลดปริมาณคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรไรด และเพิ่มปริมาณ HDL ในเลือดได
เปนอยางดี (ณัฐวัฒน เอกธีรเศรษฐ, 2550)
หอยแมลงภูนั้นสามารถนํามาประกอบอาหารรวมทั้งการถนอมอาหารในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อเพิ่มมูลคาและเพิ่มอายุการเก็บรักษาไดนานยิ่งขึ้น โดยการแปรรูปเบื้องตน ไดแก หอยแมลงภูตม
แชเย็น หอยแมลงภูตมแชแข็ง ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปจนไดเปนผลิตภัณฑพรอมรับประทาน
เชน หอยแมลงภูตากแหงปรุงรส หอยแมลงภูรมควัน หอยแมลงภูดอง อยางไรตามผลิตภัณฑที่ผาน
การแปรรูปดังกลาวรสชาติและลักษะเนื้อสัมผัสแตกตางจากเนื้อหอยแมลงภูตมโดยทั่วไป
ขณะเดียวกันการจําหนายหอยแมลงภูตมแชเย็นเพื่อการบริโภคเองภายในประเทศและการจัดเตรียม
คุณภาพของวัตถุดิบหอยแมลงภูสําหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกยังคงพบปญหา
เนื่องจากหอยแมลงภูมีการเนาเสียอยางรวดเร็วเนื่องจากการยอยสลายตัวเองของเอนไซม การเนาเสีย
จากจุลินทรีย และปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําใหกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษา และเนื่องจากสภาพการใชชีวิตในปจจุบันของผูบริโภคที่ตองการความ
สะดวกรวดเร็วทําใหผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูตมเปนที่นิยมมากขึ้นโดยความรอนจากการตมชวย
ทําลายเอนไซมและจุลินทรียซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุของการเนาเสียของหอยไดทําใหผลิตภัณฑมีอายุการ
เก็บรักษานานขึ้น อยางไรก็ตามการตมนั้นชวยชะลอการเนาเสียไดเพียงเล็กนอยเพราะยังมีจุลินทรียที่
ทนตอความรอนเหลืออยูจึงตองมีวิธีการอื่น ๆ ชวยเพื่อทําใหเนื้อหอยแมลงภูตมมีอายุการเก็บรักษาได
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นานขึ้น ดังนั้นการประยุกตใชการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
หอยแมลงภูตมที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อรักษาคุณภาพเนื้อหอยแมลงภูตมใหมีอายุการเก็บรักษา
ที่นานยิ่งขึ้น จึงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการชะลอการเนาเสียในสัตวน้ําได เนื่องจากในน้ํามัน
หอมระเหยไทมอลมีสารประกอบ carvacrol และ thymol ที่มีฤทธิ์ชวยยับยั้งการเจริญจุลินทรียได
หลายชนิดและยังเปนสารถนอมอาหารตามธรรมชาติ (เบญจา ชุตินทราศรี, 2554) ยังสามารถ
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ทําใหเอื้อประโยชนทางการคา ลดการสูญเสีย
ผลผลิต เพิ่มปริมาณและมูลคาการสงออกรวมถึงจําหนายภายในและตางประเทศของอุตสาหกรรม
การแปรรูปหอยแมลงภูตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูตมที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล และ
ผลของการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภูตมเพื่อให
สามารถรักษาคุณภาพเนื้อหอยแมลงภูตมใหนานยิ่งขึ้นและสรางความปลอดภัยในการบริโภค

ขอบเขตของการวิจัย
การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูตมที่ผานการเคลือบสารละลายน้ํามันหอม
ระเหยไทมอลจากการทดสอบดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ดวยวิธี Descriptive
analysis เพื่อใชเปนมาตรฐานในการประเมินตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูตม จากนั้นศึกษาการเคลือบ
สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพของเนื้อหอยแมลงภูตมโดยนําเนื้อหอยตมมาเคลือบ
ดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน จากนั้น นําเนื้อหอยตมมาแชตูเย็น
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา รวมทั้งคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เริ่มตนและหลังเก็บรักษาทุก 2 วัน เปนระยะเวลานาน 18 วัน จนกระทั่งจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเกิน
มาตรฐาน หรือผูทดสอบไมยอมรับ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูตมที่ผานการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอล
2. ทราบความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลในการนํามาเคลือบบนเนื้อหอยแมลงภูตม
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
1. หอยแมลงภู
1.1 ชีววิทยาของหอยแมลงภู
หอยแมลงภูเปนหอยที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ
สําหรับหอยแมลงภูที่พบในเมืองไทยมีชื่อวิทยาศาสตรวา 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
ลักษณะทั่วไปของหอยแมลงภู เปนหอย 2 ฝา ที่มีขนาดและลักษณะเหมือนกันทั้ง
2 ฝา ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน สวนแรก คือ สวนของเปลือกซึ่งยาวรีรูปไข ดานหนาแหลม
ทายปาน อัมโบอยูปลายหนาสุด ฟนที่บานพับมีขนาดเล็กมี 1 - 2 ซี่ หรือไมมีเลย ผิวดานนอกของ
เปลือกเรียบมีสีเขียวเขม หรือสีน้ําตาลไหม ดานในเปนสีมุก ขอบของแมนเทิลซายและขวาเชื่อมกัน
ที่ตอนทายตัว สวนที่สอง คือ เนื้อหอยประกอบดวยเยื่อหุมลําตัว (mantle) ซึ่งอยูติดกับฝาทั้งสองขาง
สวนพุง (visceral mass) สวนของเทา (foot) ซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับหอยชนิดอื่น
และมีรากหรือซัง (byssus) ซึ่งเปนเสนใยมีลักษณะเปนเสนสีน้ําตาล เหนียว เกิดจากสารประกอบ
ของควินโนนแทน -โปรตีน (guinone tanned protein) เสนใยดังกลาวอยูบริเวณฐานของเทาซึ่งหอย
ใชสําหรับยึดเกาะกับเสาไม หิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่อยูในน้ํา นอกจากนี้มีเหงือกขนาดใหญดังแสดงใน
ภาพที่ 2-1
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ภาพที่ 2-1 อวัยวะภายในสวนตาง ๆ ของหอยแมลงภู
ที่มา : Quayle and Newkirk, 1989
1.2 การกินอาหารและการปนเปอนแบคทีเรีย
การกินอาหารของหอยแมลงภูสวนใหญไดจากการกรองกิน เนื่องจากเปนสัตว
ที่อยูกับที่ และอวัยวะที่ใชในการกรองคือเหงือก จากลักษณะดังกลาวจะทําใหมีการปนเปอนของ
แบคทีเรียและจุลินทรียอื่น ๆ ที่กินเขาไป อาหารที่ผานการกรองจะไหลเขาไปในชองแมนเทิล
(mantle cavity) อาหารที่มีขนาดใหญจนเกินไปจะตกลงในตอนลางของชองแมนเทิลและถูกขับออก
ทางทอน้ําออก สวนที่มีขนาดเล็กจะมีเมือกมาปกคลุม และมีขนเล็ก ๆ คอยโบกพัดใหอาหารเหลานั้น
เขาไปสูทางเดินอาหารตอไป นอกจากลักษณะการกินอาหารที่ทําใหมีโอกาสปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย
แลวยังพบวาภายในตัวหอยแมลงภูยังมีปริมาณของสารอาหาร และสภาพของเหลวในรางกายที่
เหมาะสมกับการเจริญและอาศัยอยูของแบคทีเรีย (กรมประมง, 2536; Quayle and Newkirk,
1989)
1.3 การเลี้ยงหอยแมลงภู
ปจจัยสําคัญในการเลี้ยงหอยแมลงภู คือพื้นที่และสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงหอยแมลงภู นั้น ควรเปนแหลงน้ําที่มีพันธุหอยแมลงภูตามธรรมชาติอยูในปริมาณมาก หรือ
สามารถหาพันธุหอยแมลงภูไดอยางเพียงพอ และแหลงน้ําที่เลี้ยงตองสามารถคงสภาพความเค็มอยูได
เปนระยะเวลานานประมาณ 7 - 9 เดือนในรอบ 1 ป ซึ่งไมมีอิทธิพลของกระแสน้ําจืดเขาทวมใน
ฤดูฝน ปลอดภัยจากกระแสน้ําและคลื่นลมแรง อยูไกลจากแหลงมลพิษ โดยควรเปนแหลงน้ําตื้น
ชายฝงซึ่งมีความลึกประมาณ 3 - 10 เมตร สภาพดินเปนโคลนหรืออาจเปนโคลนปนทราย
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มีกระแสน้ําไหลผาน ทําใหมีอาหารหรือแพลงกตอนอุดมสมบูรณ และควรคํานึงถึงการคมนาคมที่
สะดวกดวย
1.4 องคประกอบทางชีวเคมีของหอยแมลงภู
หอยแมลงภูเปนสัตวน้ําที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลายเพราะมีคุณคาทาง
โภชนาการและมีประโยชนตอรางกาย เมื่อเปรียบเทียบคุณคาทางอาหารระหวางหอยนางรม
หอยแมลงภู ไข และนม พบวาปริมาณเกลือแรในตัวหอยแมลงภูมีสัดสวนคอนขางสูง ดังตารางที่
2-1 ขณะที่ปริมาณเกลือแรและวิตามินที่พบในหอยแมลงภูเมื่อเทียบกับหอยนางรมมีคาดังแสดงใน
ตารางที่ 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
ตารางที่ 2-1 การเปรียบเทียบคุณคาทางอาหารระหวางหอยนางรม หอยแมลงภู ไข และนม
ประเภทอาหาร โปรตีน (%) เกลือแร (%)
หอยนางรม
10.0
1.0-2.0
หอยแมลงภู
12.0
1.3-1.9
ไข
13.0
0.4
นม
2.3
0.7
ที่มา : ทรงชัย สหวัชรินทร (2536)

ไขมัน (%)
1.0-2.0
1.4
12.0
4.0

คารโบไฮเดรต (%)
4.0
4.0
0.6
5.0

ตารางที่ 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
ที่มา : ทรงชัย สหวัชรินทร (2536)

น้ํา (%)
82.0
87.7
74.0
88.0
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1.5 ความสําคัญทางเศรษฐกิจของหอยแมลงภู
หอยแมลงภูเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ซึ่งผูบริโภคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศนับวัน จะเพิ่มปริมาณความตองการเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2555 สามารถสรางรายได
ใหเกษตรกรผูเลี้ยงหอยคิดเปนมูลคาสูงถึง 640.9 ลานบาท จากปริมาณการผลิต 103,200 ตัน
ซึ่งหอยแมลงภูที่ซื้อขายกันในตลาดทั่วไปปจจุบันนี้ สวนใหญเปนผลผลิตที่ไดจากแหลงเลี้ยงในพื้นที่
จังหวัดชายฝงทะเล ทั้งบริเวณชายฝงของอาวไทยตอนนอก ชายฝงภาคตะวันออกและภาคใต โดย
ในป 2555 จังหวัดในพื้นที่ชายฝงภาคตะวันออก 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 เนื้อที่ 764 ไร มูลคากวา 3 ลานบาท ในปจจุบันหอยแมลงภู มีราคาเฉลี่ยอยูที่กิโลกรัมละ
30 - 40 บาท ขึ้นอยูกับขนาด (กรมประมง, 2555) ดังนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถสงออก
หอยแมลงภูจึงยังคงมีอยูสูง (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2557) อีกทั้งขอไดเปรียบใน
เรื่องของลักษณะภูมิประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีแนวชายฝงทะเลยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร
ติดตอกับทะเลจีนใตของมหาสมุทรแปซิฟก และทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดีย ทะเลของภาค
ตะวันออกประกอบดวยปาชายเลน 470 ตารางกิโลเมตร สวนในฝงทะเลทางฝงตะวันตกมีปาชายเลน
ปกคลุมเปนพื้นที่ 1,917 ตารางกิโลเมตร ปาชายเลนเปนแหลงที่อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุอาหาร
อินทรียและอนินทรียสารซึ่งเหมาะแกการอยูอาศัยและดํารงชีวิตของสัตวน้ํานานาชนิด รวมทั้งพวก
หอยที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้งแมลงภูดวย จากสาเหตุดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตหอยแมลงภูไดเปนอยางดี
2 คุณภาพและการเสื่อมคุณภาพในสัตวน้ํา
คุณภาพโดยรวมของสัตวน้ํา เปนที่ยอมรับทั้งในดานคุณคาทางโภชนาการและรสชาติ
อยูแลว การปนเปอนโดยจุลินทรียและการทําลายโดยเอนไซม เปนผลใหรสชาติ เนื้อสัมผัส และ
องคประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลง จนไมเปนที่ยอมรับตอการบริโภค ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ขึ้นอยูกับ ระยะเวลาในการเก็บรักษาหลังจากจับสัตวน้ํา การปนเปอน และอุณหภูมิการ
เก็บรักษา
หอยแมลงภูเมื่อถูกจับขึ้นมาจากแหลงน้ําแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งภายนอก
และภายในและจะตายในที่สุด โดยทันทีที่หอยตายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีววิทยา อันมีผลตอคุณภาพของหอยเชนเดียวกับสัตวน้ําชนิดอื่น ๆ ทําใหมีอายุการเก็บรักษา
ไดไมนานซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหสัตวน้ํามีความสดลดลงเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ของสารประกอบไนโตรเจนทั้งที่เปนโปรตีน และสารประกอบที่ไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen;
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NPN) โดยในสวนของการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในสัตวน้ํานั้นเกิดจากการทํางานของเอนไซมที่พบใน
เนื้อเยื่อรวมทั้งเอนไซมจากจุลินทรีย ทําใหเกิดการยอยสลายตัวเองดัวยเอนไซม ไดแก เอนไซม
คาเทปซิน (cathepsin) ทริพซิน (trypsin) เปปซิน (pepsin) และคอลลาจีเนส (collagenase) ซึ่ง
จะยอยโปรตีนไดโพลีเปปไทด เปปไทดที่มีโมเลกุลต่ํา และกรดอะมิโนอิสระ ทําใหโครงสรางมีลักษณะ
หลวมและออนตัว มีผลลดการยอมรับของสัตวน้ํา นอกจากนี้สารประกอบเหลานี้ยังเปนแหลง
สารอาหารในการเจริญของจุลินทรียดวย การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน
ทําใหเกิดกลิ่นที่ผิดปกติในสัตวน้ํา (นงลักษณ, 2531; สุทธวัฒน, 2548) ซึ่งสามารถวัดไดจากคา
TVB-N เปนดัชนีวัดการเนา เสียโดยวัดปริมาณดางระเหยไดทั้งหมด ซึ่งเกิดจากเอนไซมในสัตวน้ําหรือ
เอนไซมจากจุลินทรียที่ทําใหสัตวน้ําเนาเสีย เกิดเปน trimethyl amine (TMA), dimethyl amine
(DMA) และแอมโมเนีย (NH 3 ) (Banks et al., 1980) นอกจากนี้ ความสดของสัตวน้ํายังเกี่ยวของกับ
กระบวนการ glycolysis การสลายตัวของสารประกอบนิวคลีโอไทด ซึ่งรวมถึงการสลายตัวของ
adenosine triphosphate (ATP degradation) ซึ่งสามารถวัดไดจากคา K เปนดัชนีวัดการเนาเสีย
โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของสารสารประกอบนิวคลีโอไทด จาก ATP เปน adenosine diphosphate
(ADP), adenosine monophosphate (AMP), inosine monophosphate (IMP), inosine
(HXR), hypoxanthin (HX) (Botta, 1995)
การเนาเสียจากจุลินทรียรวมถึงการปนเปอนจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค เปนหนึ่งในสาเหตุที่
ทําใหเกิดการเสื่อมคุณภาพของสัตวน้ําเชนกัน โดยแหลงของการปนเปอน (source of
contamination) ไดแก สภาวะแวดลอมที่สัตวน้ําอาศัยอยู เชน แหลงน้ํา อุณหภูมิ การปนเปอนจาก
เครื่องมืออุปกรณในการจับสัตว การปนเปอนในขั้นตอนขนสง และแปรรูป รวมถึงการปนเปอนใน
ระหวางการเก็บรักษา และการจัดจําหนาย (Huss et al., 1997) การปนเปอนจะพบ ในปริมาณสูง
จากปลาที่มาจากกระแสน้ําอุน หรือแหลงน้ําที่มีน้ําเสียปลอยลงมาโดยไมผานการบําบัด โดยเฉพาะ
ในหอย (mollusk) ซึ่งกินอาหารโดยการกรองจะพบแบคทีเรียและไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคใน
ปริมาณสูง กลุมจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภคที่พบบอยในหอยไดแก กลุม Staphylococcus,
กลุม Salmonella, กลุม Vibrio และกลุม Coliform โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูบริโภครับประทาน
หอยแมลงภูที่ไมสด ซึ่งมีการปนเปอนจุลินทรียดังกลาว ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวง อาหารเปนพิษ และ
ยังอาจเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตไดอีกดวย
3 การชะลอการเสื่อมคุณภาพและลดการปนเปอนของจุลินทรียของหอยแมลงภู
เนื่องจากหอยแมลงภูเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางโภชนาการรวมทั้งความชื้นในปริมาณสูงจึงเกิด
การเนาเสียไดงาย และเกิดขึ้นทันทีที่หอยตาย ทําใหหอยมีอายุการเก็บรักษาสั้นกวาสัตวน้ําชนิดอื่น
และจากพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในปจจุบันที่ใหความสําคัญตออาหารที่บริโภคทั้งดาน
คุณคา ทางโภชนาการ ความปลอดภัยในการบริโภค และความสะดวกตอการบริโภค ทําใหปจจุบัน
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มีการผลิตอาหารแปรรูปที่อยูในรูปอาหารพรอมปรุงมากขึ้น อยางไรก็ตามกระบวนการแปรรูปที่
สามารถตอบสนองตอสิ่งที่ผูบริโภคตองการไดอยางดีไดแก
3.1 การใชความรอน
การใชความรอนชวยทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียหรือเปนพิษได และยัง
ชวยหยุดปฏิกิริยาของเอนไซมที่อาจทําใหสัตวน้ําเสื่อมคุณภาพ โดยหลักการใชความรอนในการถนอม
อาหาร สามารถจัดแบงไดเปน 2 ระดับเปนการใชความรอน ในระดับต่ํากวาจุดเดือด และการใช
ความรอนสูงกวาจุดเดือด คือการใชความรอนในระดับต่ํากวาจุดเดือด เปนการใชความรอนเพื่อ
การทําลายจุลินทรียบางสวนในอาหาร โดยเฉพาะจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค เรียกการใชความรอน
ในระดับนี้วา การพาสเจอไรเซชัน (pasteurization) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทําลายจุลินทรียในอาหาร
ทําใหอายุการเก็บรักษาอาหารยาวนานขึ้น และรักษารสชาติของอาหารใหเหมือนรสชาติดั้งเดิม
ผลิตภัณฑเนื้อที่นิยมใชความรอนระดับนี้ ไดแก แฮม เบคอน และไสกรอก เปนตน โดยทั่วไปมักให
ความรอนจนกระทั่งอุณหภูมิภายในผลิตภัณฑสูงถึง 65 - 75 องศาเซลเซียส นอกจากความรอนจะ
ชวยทําลายจุลินทรียแลวยังชวยใหผลิตภัณฑมีลักษณะแนนและมีความคงตัวดวย
3.2 การใชน้ํามันหอมระเหยไทมอล
น้ํามันหอมระเหย (essential oil) คือ น้ํามันที่พืชสรางขึ้นและเก็บไวในสวนตางๆ
ของพืช เชน ดอก ใบผล ลําตน ตลอดจนเมล็ดซึ่งจะพบแตกตางกันไปในพืชแตละชนิด คุณสมบัติที่
เดนชัด คือ มีกลิ่นหอมและระเหยไดงายที่อุณหภูมิปกติ น้ํามันหอมระเหยเปนกลุมสารอินทรีย
กลิ่นดังกลาวไมจําเปนตองหอมเสมอไป สะสมอยูในบริเวณผนังเซลลจากพืชเปนผลพลอยไดที่เกิดขึ้น
จากการเจริญเติบโต ซึ่งประกอบดวย 2 ขบวนการ คือ การเผาผลาญ (catabolism) และการสราง
(anabolism) ปริมาณและคุณภาพน้ํามันหอมระเหยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ดิน
ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความสูงจากระดับน้ําทะเล การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคนิคและ
วิธีการสกัดและการกลั่นใส ปจจุบันน้ํามันหอมระเหยกลายเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยเพิ่มขึ้น และมี
บทบาทอยางกวางขวางในวงการอุตสาหกรรม ทั้งทางดานบริโภคและอุปโภค นอกจากนี้ยังมีรายงาน
การวิจัยอีกมากมายที่กลาวถึงประโยชนของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากสวนตางๆ ของพืช ซึ่งมีทั้ง
ความสามารถในการบําบัดอาการตางๆ ของผูปวยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง
(Sanjay & Subir, 2000) ตานเชื้อปรสิตหรือเชื้อราที่กอโรคทั้งในคนและสัตว (Apisariyakul
et al, 1995) โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพของสารประกอบเคมีในน้ํามันหอมระเหยตอการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งในปจจุบันไดมีผูบริโภคให
ความสนใจกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากสามารถนําน้ํามันหอมระเหยมาประยุกตและปรับปรุงใน
การยับยั้งการเสื่อมเสียของอาหารได
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องคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยนั้นคอนขางซับซอน และสามารถแบง
น้ํามันหอมระเหยตามชนิดขององคประกอบใหญ ๆ ไดดังนี้
1) hydrocarbon volatile oils ไดแก limonene ซึ่งพบไดในน้ํามันจากมินต สมกระวาน และ pcymene ซึ่งพบในน้ํามันจากเมล็ดผักชี
2) alcohol volatile oils ไดแกน้ํามันจากมินต น้ํามันสน ดอกสมและดอกกุหลาบ ตัวอยางของ
alcohol ที่มักพบเชน geraniol, citronellal, mentol และ α-terpineol
3) aldehyde volatile oils ไดแก น้ํามาจากสม มะนาว และตะไครหอม ตัวอยางของ aldehyde ที่
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 น้ํามันโปยกั๊กซึ่งพบสาร anethole น้ํามันจันทนเทศ และน้ํามัน
sassafras พบสาร safrole เปนตน
7) oxide volatile oils ไดแก cineole ซึ่งพบในน้ํามันยูคาลิปตัส
8) ester volatile oils ไดแก allyl isothiocyanate พบในน้ํามันมัสตาด (mustard oil)
ความสามารถของน้ํามันหอมระเหยตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
เกิดจากการทําลาย peptidoglycan ของผนังเซลลของแบคทีเรีย โดย peptidoglycan
ประกอบดวยโพลิเมอรของน้ําตาล 2 ชนิด (NAM และ NAG) เชื่อมตอกันดวยพันธะเปปไทด
ซึ่งสารประกอบฟนอลเขาไปทําลายโครงสรางของ peptidoglycan ในสวนที่เปนพันธะเปปไทด
สายสั้นๆ โดยกลุมไฮดรอกซิล (OH) จะจับกับกรดอะมิโนแลวเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน ทําให
โครงสรางของ peptidoglycan ขาดออกจากกัน เกิดชองวางที่ผนังเซลล มีผลใหไมสามารถปองกัน
ของเหลวหรือองคประกอบภายในเซลลของแบคทีเรียได นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหย ยังมีผลในการ
ทําลาย phospholipids ประมาณรอยละ 60-70 ซึ่งทําหนาที่หอหุม cytoplasm ไว สารประกอบ
ฟนอลในน้ํามันหอมระเหยจะเขาทําปฏิกิริยาที่หมู R ในสวนของไขมัน (ไมมีขั้ว) สงผลใหโครงสราง
ของเยื่อหุมเซลลเสียรูปรางและทํางานไมได นอกจากนี้ยังไปกระตุนหมูฟอสเฟตทําใหเกิดเปนอนุมูล
อิสระทําใหโครงสรางของเซลลแบคทีเรียไมเสถียร
สําหรับงานวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอการยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียนั้นไดรับความสนใจอยางมาก เชน Dorman and Deans (2000) พบวา
น้ํามันหอมระเหยที่สกัดจาก thyme มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย 25 ชนิดที่กอโรคในสัตว
และพืช รวมทั้งเชื้อที่ทําใหอาหารเกิดการเนาเสียและสรางสารพิษ สวน Chamanara, Shabanpour,
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Gorgin and Khomeiri (2012) ศึกษาคุณภาพของเนื้อปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss)
ที่เคลือบดวยไคโตซานรวมกับน้ํามันหอมระเหยไทมอล 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
ของน้ํามันหอมระเหยไทมอลซึ่งตรวจสอบโดยวิธี GC / MS พบวาประกอบดวย monoterpene
phenols (ไทมอล และ carvacrol) และสารตั้งตนของ monoterpene hydrocarbon เชน
y - terpinene และ oxygenated monoterpenes เชน linalool ซึ่งคิดเปน 86.79% ของน้ํามัน
หอมระเหยไทมอล ถูกระบุเปนสารประกอบไทมอล (3.63%), carvacrol (21.89%), y - terpinen
(2.05%) และ linalool (9.04%) นอกจากนี้การวิเคราะหทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัส พบวา
เนื้อปลาเรนโบวเทราทที่เคลือบดวยไคโตซานรวมกับน้ํามันหอมระเหยไทมอล รสชาติไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน เชนเดียวกับการศึกษาของ Jouki, Yazdi, Mortazavi,
Koocheki and Khazaei (2014) ที่มีการใช Quince seed mucilage film (QSMF) รวมกับการ
เคลือบดวยน้ํามันออริกาโน (O) และน้ํามันไทมอล (T) ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบว
เทราท (Oncorhynchus mykiss) เก็บรักษาในตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) เปนระยะเวลามากกวา 18
วัน โดยนําเนื้อปลามาหอดวยฟลมที่ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย 0, 1, 1.5 และ 2% และ
วิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา (จํานวนจุลินทรีย Aerobic, Psychrotrophic, Pseudomonas
spp., H 2 S – producing bacteria, Lactic acid bacteria และ Enterobacteriaceae) คุณภาพ
ทางเคมี (TBA, TVB-N และ TMA-N) และคุณภาพทางประสาทสัมผัส เนื้อปลาที่หอดวยฟลมและ
ไมไดเคลือบสารใด ๆ แบคทีเรียเจริญเร็วที่สุด ตามดวยเนื้อปลาที่หอดวยฟลมและเคลือบ 2% T มี
จํานวนจุลินทรีย, Pseudomonas spp. และ Enterobacteriaceae ต่ําที่สุด และเนื้อปลาที่หอดวย
ฟลมและเคลือบ 2% O มีคา TBA ต่ําที่สุด ซึ่งพบวาองคประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหยออริกาโน
มี carvacrol 81.85% ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ คา TBA จึงมีคาต่ํากวา 2 มิลลิกรัม MDA/ กิโลกรัม
ตลอดการเก็บรักษา และมีคา TVB - N, TMA - N เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการเก็บรักษา จากการ
ทดลองพบวาคุณภาพทางจุลชีววิทยา, TVB-N และTMA-N อาจใชเปนดัชนีในการบงบอกถึงการเนา
เสียของเนื้อปลาได และการหอฟลมเพียงอยางเดียวชวยยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราท
ไดเพียง 2 วัน ในขณะที่เนื้อปลาที่หอดวยฟลมและเคลือบ 1% O, 1.5% O, 2% O, 1% T, 1.5% T
และ 2% T สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเทราทได 3, 5, 9, 6, 10 และ 11 วันตามลําดับ
รวมทั้ง Abdollahzadeh, Rezaei and Hosseini (2014) ที่ไดศึกษาสารตานแบคทีเรียจากน้ํามัน
หอมระเหยไทมอล, ไนซิน สําหรับการควบคุมเชื้อ Listeria monocytogenes ในเนื้อปลาลิ่น
(Hypophthalmichthys molitrix) บด โดยทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียจากน้ํามันหอมระเหยอบเชย,
ไทมอล, โรสแมรี่, หอมแดงและสารสกัดจากขมิ้น 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 ที่กอใหเกิดโรคโรคลิสเทอริโอซิส และการใชน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ 0.8%
และ 1.2% ชวยลดจํานวนจุลนิ ทรียชนิดนี้ไดต่ํากวา 2 log CFU/ g หลังจากวันที่ 6 ของการเก็บรักษา
นอกจากนี้การใชน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.8% และ 1.2% รวมกับไนซิน 500 หรือ 1,000 IU/ g
ชวยลดจํานวน L. monocytogenes ใหต่ํากวา 2 log CFU/ g หลังจากวันที่ 2 ของการเก็บรักษา
การตานโรคลิสเทอริโอซิสของไนซินในเนื้อปลาปรุงสุกใหผลดีกวาในเนื้อปลาดิบ
จากงานวิจัยทั้งหมดที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีสมบัติ
ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเปนสาเหตุของการเสื่อมเสียที่
สําคัญของสัตวน้ํา ทําใหสามารถนําไปเปนสวนผสมจากธรรมชาติในการเปนสารปองกันการเสื่อมเสีย
ของสัตวน้ําได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบและอุปกรณ

1.1 วัตถุดิบ
1.1.1 หอยแมลงภูที่ซื้อมาจากฟารมเลี้ยงหอยแมลงภูบริเวณตําบลอางศิลา จังหวัด
ชลบุรี โดยเลือกหอยแมลงภูที่มีขนาดจํานวน 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 อุปกรณเครื่องครัวที่จําเปนในการแปรรูป
1.3 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการบรรจุและเก็บรักษา
1.3.1 ตูเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
1.3.2 ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร (ขนาด 15x25 เซนติเมตร ความหนา 80 ไมครอน)
1.4 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพ
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 (pH Meter TM 39, Germany)
1.4.6 ชุดวิเคราะหปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (TVB-N) และปริมาณไตรเมทิล เอมีน (TMA) ไดแก จาน Conway และ Auto pipet ตามวิธีของ Hasegawa (1987)
1.4.7 เครื่องแกวที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห
1.4.8 ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ
1.4.9 อุปกรณที่จําเปนสําหรับการทดสอบประสาทสัมผัส
0
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1.5 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
1.5.1 สารเคมีที่ใชวิเคราะหปริมาณดางที่ระเหยทั้งหมด (TVB - N) และปริมาณ
ไตรเมทิลเอมีน (TMA - N) ดวยวิธี Conway microdiffusion method ตามวิธีของ Hasegawa
(1987)
1.6 อาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับการวิเคราะหจุลินทรีย
1.6.1 อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตามวิธีของ AOAC (1995)
1.6.2 อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชวิเคราะหจํานวนแบคทีเรีย Coliform และ Escherichia
coli ตามวิธีของ AOAC (1994)

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมตัวอยาง
หอยแมลงภูสดที่ซื้อจากฟารมใน ต.อางศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี (ขนาด 25 - 28 ตัว
ตอ 1 กิโลกรัม) โดยบรรจุหอยแมลงภูใสในถุงพลาสติกทนความเย็นกอนใสลงในกลองสไตโรโฟม
นําถุงพลาสติกที่มีหอยแมลงภูบรรจุอยูใสกลองสไตโรโฟมที่มีอัตราสวนหอยแมลงภู : น้ําแข็ง เปน
1: 1.5 ปดฝากลองสไตโรโฟมแลวนําไปใสในถังพลาสติกแลวปดฝาเพื่อปองกันการสูญเสียความเย็น
และปองกันการเสียหายของตัวอยาง จากนั้นขนสงดวยรถยนตมายังหองปฏิบัติการ แลวนํา
หอยแมลงภูมาลางเปลือกใหสะอาด นํามาตมในน้ํารอนอุณหภูมิ 95 + 2 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
เมื่อครบกําหนดเวลาใหใชกระชอนตักหอยแมลงภูมาทิ้งใหสะเด็ดน้ําแลวแกะเอาแตเนื้อหอย
เนื้อหอยที่แกะไดตองมีลักษณะสมบูรณไมฉีกขาด (นํา byssus ออก) โดยใสถุงมือ และลางเครื่องมือ
ที่ใชใหสะอาด เพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย แลวนําเนื้อหอยแมลงภูตมที่แกะไดมา
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนการทดลอง ไดแก ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (total volatile
basic nitrogen: TVB-N) ตามวิธีของ Hasegawa (1987) คุณภาพของหมึกที่ใชผลิต ไดมีการกําหนด
ความสดโดยแสดงในรูปปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด ตองมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
ตัวอยาง ตรวจวัดความเปนกรดเบสตามวิธีของ AOAC (2000)
2.2 การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการเคลือบสารละลาย
น้ํามันหอมระเหยไทมอล
2.2.1 การเตรียมตัวอยาง
กําหนดเกณฑการตัดสินการยอมรับผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการ
เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่เตรียมไดจากขอ 2.1 มาเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอล 0.05% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% เปนเวลา 5 วินาที ทิ้งใหสะเด็ดสารละลายน้ํามัน
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หอมระเหย 1 นาที จากนั้นนํามาเคลือบดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.002% เปนเวลา 1 นาที
ควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบทั้ง 2 ขั้นตอนที่ 4 + 1 องศาเซลเซียส แลวนําไปกําหนดเกณฑ
การตัดสินการยอมรับผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยและฝกฝน
ผูทดสอบ
2.2.2 การกําหนดเกณฑและการฝกฝนผูทดสอบ
ใหผูทดสอบจํานวน 20 คน ชวยกันกําหนดคุณลักษณะของเนื้อหอยแมลงภูที่
สังเกตได จากการทดสอบดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ดวยวิธี descriptive
analysis ตามวิธีของ Meilgaard et al. (1999) โดยใหผูทดสอบกําหนดคะแนน 1 - 5 เพื่อใชเปน
มาตรฐานในการประเมินตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูตมในการทดลองตอไป รวมถึงนําเกณฑที่ไดใชในการ
ฝกฝนผูทดสอบกอนทดสอบจริง และเตรียมตัวอยางมาตรฐานนี้ใหผูทดสอบชิมทุกครั้งกอนทดสอบ
ผลิตภัณฑ
2.3 ศึกษาผลของสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ของเนื้อหอยแมลงภูสุก
เคลือบเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เตรียมตามวิธีการในขอ 2.1 ดวยสารละลายน้ํามัน
หอมระเหยไทมอลในสารละลายอัลจิเนต 0.002% ที่มีความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอล
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 ทิ้งให
สะเด็ดสารละลาย 1 นาที แลวเคลือบดวยสารละลาย 0.002% CaCl 2 เปนเวลาเทากับที่ใชในการ
เคลือบสารละลาย พรอมทั้งควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบในทุกขั้นตอนที่ 4 + 1 องศาเซลเซียส
นําเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่กําหนดไปบรรจุใน
ถุงพลาสติกทนความเย็นและนําไปเก็บรักษาที่ตูเย็นอุณหภูมิ 4 + 1 องศาเซลเซียส เมื่อทําการ
วิเคราะหใหสุมตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูมาวิเคราะหคุณภาพดานตางๆ ไดแก
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2.3.1 คุณภาพทางเคมี
นําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาปนดวยเครื่องปนผสม (waring blender)
เนื้อหอยแมลงภูตมที่ไดนํามาวิเคราะหคาตาง ๆ ไดแก ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (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
นําเนื้อหอยแมลงภูตมมาวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total variable
count, TVC) ตามวิธีของ AOAC (1995) โคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli ตามวิธีของ AOAC (1994)
ทําการวิเคราะหคุณภาพทุก 2 วัน นาน 18 วัน
2.3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยนําตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เก็บรักษาไว
มาใสในถวยสแตนเลสแลวปดดวยกระดาษฟอยล จากนําไปนึ่งดวยไอน้ําเดือด นาน 2 นาที แลวนํา
เนื้อหอยแมลงภูที่ไดใสลงในถวยพลาสติกเพื่อใหผูทดสอบ 20 คน (ที่ผานการฝกจากขอ 2.2.2)
ไดทดสอบและใหคะแนนตัวอยางในคุณลักษณะที่ทดสอบ ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัส
รสชาติ ตามเกณฑที่กําหนดในขอ 2.2.2 และบันทึกคะแนนลงใบทดสอบ เมื่อเปลี่ยนตัวอยางถัดไปให
ผูทดสอบกลั้วปากดวยน้ําเปลาที่อุณหภูมิของน้ําใกลเคียงอุณหภูมิหองทุกครั้ง ทําการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ทุกๆ 2 วัน จนผูทดสอบไมยอมรับหรือจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเกินมาตรฐาน
(ตัวอยางถูกตรวจจํานวนจุลินทรียทั้งหมดจนทราบผล วาตัวอยางมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกินคา
มาตรฐาน แลวจึงมีการนําตัวอยางในชุดการทดลองที่เตรียมไวเฉพาะการทดสอบทางประสาทสัมผัส
มาใหผูทดสอบดําเนินการทดสอบ หากมีจํานวนจุลินทรียเกินมาตรฐานไมนําตัวอยางไปทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูทดสอบ)
การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี และจุลชีววิทยา ออกแบบการทดลองแบบ CRD
(completely randomized design) ทดลอง 3 ซ้ํา สวนการวิเคราะหคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสออกแบบการทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) ทดลอง
2 ซ้ํา นําผลที่ไดไปวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการทดลองโดยวิธี Duncan’ s multiple range test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เพื่อทราบถึงความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลในการเคลือบ
เนื้อหอยแมลงภูตมที่เหมาะสม
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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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บทที่ 4
ผลการวิจัย
1. การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสกุ ที่ผานการเคลือบสารละลายอัลจิเนต
กําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการเคลือบสารละลายอัลจิเนตเพื่อเปน
เกณฑการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบ
สารละลายอัลจิเนต โดยนําเนื้อหอยแมลงภูสุกไปเคลือบสาระลายอัลจิเนตความเขมขน 0.002% นาน
5 วินาที ควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบที่ 4 + 1 องศาเซลเซียส จากนั้นนําเนื้อหอยแมลงภูสุกไปตั้งบน
ตะแกรงนาน 1 นาที เพื่อใหสะเด็ดสารละลายที่ใชเคลือบ แลวน้ําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวย
สารละลาย CaCl 2 นาน 1 นาที จึงนําเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการเคลือบมาใชสําหรับการฝกฝน
ผูทดสอบและกําหนดระดับการยอมรับ โดยใหผูทดสอบจํานวน 20 คน ชวยกันกําหนดคุณลักษณะ
ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่สังเกตไดจากการทดสอบดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส
ดวยวิธี Descriptive analysis ตามวิธีของ Meilgaard et al. (1999) โดยใหผูทดสอบกําหนด
คําบรรยายระดับคะแนน 1 - 5 เพื่อใชเปนมาตรฐานในการประเมินตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูสุก
ในการทดลองตอไป ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4 - 1
ตารางที่ 4 - 1 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อหอยสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ระดับ
คุณลักษณะ การยอมรับ
คําอธิบาย
(คะแนน)
ลักษณะ
5
เนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ
ปรากฏ
เนื้อเปนมันเงาชัดเจน และคงรูปรางตามธรรมชาติ
4
เนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ
เนื้อเปนมันเงาเล็กนอย และคงรูปรางตามธรรมชาติ
3
เนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ
เนื้อไมเปนมันเงาและดาน และเนือ้ เริ่มเหีย่ วลง
ยังไมมสี ีผดิ ปกติอื่น ๆ ปรากฏ
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ตารางที่ 4 - 1 (ตอ)
คุณลักษณะ

ลักษณะ
ปรากฏ

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ระดับ
คําอธิบาย
การยอมรับ
(คะแนน)
2
เนื้อไมเปนมันเงาและดาน และเนือ้ เหี่ยวลงอยางเห็นไดชัด
เนื้อบางบริเวณเริม่ มีสผี ิดปกติเล็กนอย เชน
เพศผู เนื้อมีสีขาวอมเขียว/เทา/น้าํ ตาลจางๆ และ
เพศเมีย เนื้อมีสสี มจางลงแตมีสสี ม อมน้ําตาล/เขียว/เทา
1
เนื้อไมเปนมันเงาและดาน
เนื้อสวนใหญมสี ีผดิ ปกติชัดเจน เชน
เพศผู เนื้อมีสีขาวอมเขียว/เทา/น้าํ ตาลจางๆ และ
เพศเมีย เนื้อมีสสี มจางลงแตมีสสี ม อมน้ําตาล/เขียว/เทา
5
กลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ โดยมีความเขมของกลิ่นชัดเจน
กลิ่นสารเคมีจางๆ
4
กลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ โดยมีความเขมของกลิ่นปานกลางจนถึง
เจือจาง กลิ่นสารเคมีจางๆ และยังไมมีกลิ่นผิดปกติอื่น
3
ไมมีกลิ่นหอมหวาน กลิ่นสารเคมีจางๆ
เริ่มมีกลิ่นผิดปกติอื่นๆ เล็กนอย เชน กลิ่นเหม็นเนา กลิ่นเหม็นเปรีย้ ว
2
ไมมีกลิ่นสารเคมี มีกลิ่นผิดปกติอื่นๆ โดยความเขมของกลิ่นปานกลาง เชน
กลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นเหม็นเนา
1
กลิ่นผิดปกติอื่นๆ โดยความเขมของของกลิ่นชัดเจน เชน
กลิ่นเหม็นเนา กลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นแอมโมเนียที่รุนแรง
5
รสหวานตามธรรมชาติของเนื้อหอยชัดเจน และรสเฝอนเล็กนอย
4
รสหวานตามธรรมชาติของเนื้อหอยเล็กนอย และรสเฝอนเล็กนอย
3
จืดและไมมีรสชาติ และรสเฝอนเล็กนอย
2
รสเปรี้ยวเล็กนอย รสเฝอนเล็กนอย หรือรสคาวเล็กนอย
1
รสชาติผิดปกติรุนแรง เชน รสเปรีย้ ว รสเฝอน หรือรสคาวที่รุนแรง
5
ยืดหยุนดีมาก มีความชุมน้ํามาก
4
ยืดหยุนดี มีความชุมน้ําเล็กนอย
3
ยืดหยุนปานกลาง ไมมีความชุมน้ํา กระดาง
2
ไมยืดหยุน เริ่มนิ่ม
1
นิ่มเละ และเปนเมือก
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2. การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
หอยแมลงภู ขนาด 25-30 ตัว/กิโลกรัม (ธันวาคม 2560) ที่ไดลางดวยน้ําประปา แลวแกะ
เอาแตเนื้อหอยเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนตม พบวา ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด
(Total volatile basic nitrogen: TVB-N) ของหอยแมลงภูเทากับ 2.11 + 0.07 มิลลิกรัมตอ 100
กรัมตัวอยาง และเนื้อหอยแมลงภูตม (ตมที่อุณหภูมิ 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
สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลแตกตางกัน แลวนําไป
เก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 + 1 องศาเซลเซียส แลวนําตัวอยางเนื้อหอยแมลงภูสุกมาวิเคราะห
คุณภาพดานตาง ๆ ไดแก คุณภาพทางเคมี คุณภาพทางจุลชีววิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ไดผลการทดลอง ดังนี้
3.1 คุณภาพทางเคมี
3.1.1 ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (total volatile base nitrogen; TVB-N)
ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุก ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา พบวา
มีคาระหวาง 11.58 – 11.63 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึ้นปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05, ภาพที่ 4 - 1) โดยวันสุดทายของการเก็บรักษา ปริมาณ TVB-N ของ
TCC (ไมเคลือบสารละลาย) มีคามากที่สุดเทากับ 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 ต่ําที่สุด คือ 20.17
มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง สําหรับในการทดลองในครั้งนี้เนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการ
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีปริมาณ
TVB-N ต่ํากวา TCC รวมทั้ง TTM 05 มีปริมาณ TVB-N ต่ํากวาชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC ตามลําดับ
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ภาพที่ 4 - 1 ปริมาณ TVB–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%

3.1.2 ปริมาณไตรเมธิลามีนออกไซด (TMA)
ปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในวันที่ 0 ของการเก็บรักษาพบวา
มีคาระหวาง 0.081 – 0.083 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึ้นปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05, ภาพที่ 4 - 2) โดยวันสุดทายของการเก็บรักษา พบวาปริมาณ
TMA-N ของ TCC (ไมเคลือบสารละลาย) มีคามากที่สุดเทากับ 1.140 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัม
ตัวอยาง รองลงมาไดแก TAC (สารละลายอัลจิเนต) 1.018 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง,
TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) 0.766 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง
ในขณะที่ TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีปริมาณ TMA-N
ต่ําที่สุด คือ 0.663 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง อีกทั้งเนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการเคลือบ
สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีปริมาณ
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TMA-N ต่ํากวา TAC และ TCC สวน TTM 05 นั้นมีปริมาณ TMA-N ต่ํากวาชุดการทดลองอื่นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC
ตามลําดับ
TCC
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ภาพที่ 4 - 2 ปริมาณ TMA–N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%

3.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา
3.2.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total variable count, TVC)
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุกวันที่ 0 ของการเก็บรักษา
พบวา TCC, TAC, TTM 01 และ TTM 05 มีคา 3.39, 3.38, 3.37 และ 3.34 log CFU/g ตามลําดับ
และเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยในการทดลองนี้ไดเก็บรักษาเนื้อหอย
แมลงภูสุก TCC และ TAC เปนเวลา 10 วัน ซึ่งวันสุดทายของการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุก TCC
และ TAC มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมด เทากับ 9.33 และ 8.68 log CFU/g ตามลําดับ สวน TTM 01
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จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (log CFU/กรัม)

และ TTM 05 นั้นมีการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกเปนเวลา 18 วัน โดยวันสุดทายของการเก็บ
รักษาเนื้อหอยแมลงภูสุก TTM 05 มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยที่สุด คือ 7.68 log CFU/g
รองลงมาไดแก TTM 01 ซึ่งมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมด 8.49 log CFU/g ดังภาพที่ 4 – 3
อยางไรก็ตามพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแก
ชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา TAC และ TCC โดย
TTM 05 มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาไดแก TTM 01,
TAC และ TCC ตามลําดับ
3.2.2 โคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุก 10 วันของตัวอยางใน
ชุดการทดลองควบคุมและตลอดระยะเวลา 18 วันสําหรับตัวอยางที่มีการเคลือบสารละลายน้ํามัน
หอมระเหยไทมอล ไมพบการเจริญของจุลินทรียที่กอโรคทั้ง E. coli และโคลิฟอรมแบคทีเรีย
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ภาพที่ 4 - 3 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
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3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ผูทดสอบจํานวน 20 คน ที่ไดรับการฝกใหมีความคุนเคยกับการบริโภคหอยแมลงภูสุก
และเกณฑระดับการยอมรับทางประสาทสัมผัส ไดใหคะแนนในแบบประเมินตามเกณฑระดับ
การยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ตามตารางที่
4 - 1 ซึ่งคุณลักษณะที่ทดสอบ ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ โดยมีผลการทดลอง
ดังนี้
3.3.1 ลักษณะปรากฏ
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับดานลักษณะ
ปรากฏมากที่สุดคือ 5 คะแนน โดยเนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและสายพันธุ
เนื้อเปนมันเงาชัดเจน และคงรูปรางตามธรรมชาติ เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นผูทดสอบให
คะแนนลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM 01 และ
TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพที่ 4 - 4 ซึ่งในวันสุดทายของ
การเก็บรักษา (วันที่ 18 ของการเก็บรักษา) ของตัวอยาง TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏมากที่สุด (3.20 คะแนน) รองลงมาไดแก TTM
01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) (2.60 คะแนน) สวน TAC (สารละลายอัลจิเนต) และ
TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซึ่งวันสุดทายของการเก็บรักษาตัวอยาง (วันที่ 10 ของการเก็บรักษา)
มีคะแนนการยอมรับดานลักษณะปรากฏ คือ 2.80 และ 2.35 คะแนน ตามลําดับ โดยผลการทดลอง
ยังพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง
TTM 01 และ TTM 01 มีการยอมรับดานลักษณะปรากฏมากกวา TAC และ TCC รวมทั้งเนื้อ
หอยแมลงภูสุกที่ไดรับการยอมรับดานลักษณะปรากฏมากที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ
TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC
ตามลําดับ
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ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)

ภาพที่ 4 - 4 คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลาย
น้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%

3.4.2 กลิ่น
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบใหระดับการยอมรับกลิ่นของตัวอยาง
ในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงที่สุดคือ 5 คะแนน โดยมีกลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ ความเขม
ของกลิ่นชัดเจน สวนตัวอยางที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการทดลอง TTM01 และ
TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นที่ 4.85 คะแนน เนื่องจากมีกลิ่นสารเคมีจางๆ ตอมาในวันที่ 2 ของ
การเก็บรักษา ผูทดสอบใหคะแนนระดับการยอมรับกลิ่นในชุดการทดลอง TCC และ TAC ลดลง สวน
ชุดการทดลอง TTM01 และ TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นสูงขึ้น เนื่องจากกลิ่นสารเคมีจางลง
อยางไรก็ตามหลังจากวันที่ 2 ของการเก็บรักษาเปนตนไปผูทดสอบใหคะแนนกลิ่นของเนื้อ
หอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM 01 และ TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพที่ 4 - 5 ซึ่งในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันที่ 18 ของการ
เก็บรักษา) TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับกลิ่นมากที่สุด
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(3.20 คะแนน) รองลงมาไดแก TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1%) (1.35 คะแนน)
สวน TAC (สารละลายอัลจิเนต) และ TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซึ่งวันสุดทายของการเก็บรักษา
ตัวอยาง (วันที่ 10 ของการเก็บรักษา) มีคะแนนการยอมรับดานกลิ่น คือ 2.45 และ 2.10 คะแนน
ตามลําดับ โดยผลการทดลองยังพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีระดับการยอมรับดานกลิ่นสูงกวา TAC และ TCC
อีกทั้งเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ไดรับการยอมรับดานกลิ่นสูงที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM
05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC ตามลําดับ
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ภาพที่ 4 - 5 คะแนนการยอมรับกลิ่นของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%

3.3.3 รสชาติ
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบใหระดับการยอมรับรสชาติของ
ตัวอยางในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงที่สุดคือ 5 คะแนน โดยมีรสหอมหวานตามธรรมชาติ
สวนตัวอยางที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการทดลอง TTM01 และ TTM05 มีระดับการ
ยอมรับรสชาติที่ 4.90 คะแนน เนื่องจากมีรสเฝอนที่ลิ้น อยางไรก็ตามหลังจากวันที่ 2 ของการเก็บ
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รักษาเปนตนไปผูทดสอบใหคะแนนรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC,
TTM 01 และ TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพที่ 4 - 6 ซึ่ง
ในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันที่ 18 ของการเก็บรักษา) ตัวอยาง TTM 05 (สารละลายน้ํามัน
หอมระเหยไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับรสชาติมากที่สุด (2.00 คะแนน) รองลงมาไดแก
TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.01%) (1.45 คะแนน) ตามลําดับ สวน TAC
(สารละลายอัลจิเนต) และ TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซึ่งวันสุดทายของการเก็บรักษาตัวอยาง
(วันที่ 10 ของการเก็บรักษา) มีคะแนนการยอมรับดานรสชาติ คือ 2.60 และ 2.20 คะแนน
ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 ไดรับการยอมรับดานรสชาติมากกวา TAC และ TCC
รวมทั้งเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ไดรับการยอมรับดานรสชาติมากที่สุด ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ
TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TACและ TCC
ตามลําดับ
TCC

ระดับการยอมรับรสชาติ (คะแนน)

6.00

TAC

TTM 01

TTM 05

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)

ภาพที่ 4 - 6 คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
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3.3.4 เนื้อสัมผัส
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับดาน
เนื้อสัมผัสสูงที่สุดคือ 5 คะแนน เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นผูทดสอบใหคะแนนรสชาติของ
เนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM 01 และ TTM 05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงในภาพที่ 4 - 7 ซึ่งในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันที่ 18 ของการ
เก็บรักษา) ตัวอยาง TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) มีคะแนนการยอมรับ
เนื้อสัมผัสมากที่สุด (2.00 คะแนน) รองลงมาไดแก TTM 01 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
0.1%) (1.55 คะแนน) สวน TAC (สารละลายอัลจิเนต) และ TCC (ชุดการทดลองควบคุม) ซึ่งวัน
สุดทายของการเก็บรักษาตัวอยาง (วันที่ 10 ของการเก็บรักษา) มีคะแนนการยอมรับดานเนื้อสัมผัส
คือ 2.85 และ 2.45 คะแนน ตามลําดับ ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการ
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM 01 และ TTM 05 มีการ
ยอมรับดานเนื้อสัมผัสสูงกวา TAC และ TCC นอกจากนี้เนื้อหอยแมลงภูสุกที่ไดรับการยอมรับ
ดานเนื้อสัมผัสสูงที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหย
ไทมอล 0.5%) รองลงมาไดแก TTM 01, TAC และ TCC ตามลําดับ
จากคุณภาพดานประสาทสัมผัสทั้งหมดที่กลาวมานั้น พบวา การนําเนื้อหอยแมลงภูสุก
มาเคลือบดวย TTM 05 (สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5%) ไดรับคะแนนการยอมรับจาก
ผูทดสอบในดานลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสสูงที่สุด รองลงมาไดแก TTM 01, TAC
และ TCC ตามลําดับ
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ระดับการยอมรับเนื้อสัมผัส (คะแนน)
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ระยะเวลาการเก็บรักษา (วัน)

ภาพที่ 4 - 7 คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลาย
น้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ความเขมขนแตกตางกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4 ± 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน
TCC
TAC
TTM 05
TTM 01

คือ
คือ
คือ
คือ

ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
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บทที่ 5
อภิปรายผลการวิจัย
1. การกําหนดระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสกุ ที่ผานการเคลือบสารละลายอัลจิเนต
ระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ผานการเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอม
ระเหยไทมอล 0.05% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002% เปนเวลา 5 วินาที ทิ้งใหสะเด็ดสารละลาย
น้ํามันหอมระเหย 1 นาที จากนั้นนํามาเคลือบดวยสารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.002% เปนเวลา
1 นาที ควบคุมอุณหภูมิในการเคลือบที่ 4 + 1 องศาเซลเซียส แลวนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาใชในการ
ฝกฝนผูทดสอบ โดยใหผูทดสอบจํานวน 20 คน ชวยกันกําหนดคุณลักษณะของเนื้อหอยแมลงภูสุกที่
สังเกตได พบวามี 4 ลักษณะ ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยคะแนนระดับ
การยอมรับมากที่สุดคือ 5 คะแนน และระดับการยอมรับนอยที่สุดคือ 1 คะแนน รวมทั้งผูทดสอบ
กําหนดใหระดับการยอมรับตอลักษณะดานกลิ่นที่นอยกวา 3 คะแนน เปนระดับการยอมรับที่ใช
ตัดสินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ในเชิงคุณภาพทางประสาทสัมผัส เนื่องจากเปนลักษณะทางประสาทสัมผัสที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
การเนาเสียเร็วกวาลักษณะทางประสาทสัมผัสดานอื่น และหากตัวอยางมีคะแนนนอยกวา 3 คะแนน
จะไมไดรับการยอมรับในการทดสอบ

2. การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
หอยแมลงภู ขนาด 25-30 ตัว/กิโลกรัม (ธันวาคม 2560) ที่ลางดวยน้ําประปา แลวแกะเอา
แตเนื้อหอยมาตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนตม พบวา ปริมาณ TVB-N ของหอยแมลงภูเทากับ
2.11 + 0.07 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง และเนื้อหอยแมลงภูตม (ตมที่อุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส นาน 5 นาที) มีปริมาณ TVB-N เทากับ 11.35 + 0.15 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง ซึ่ง
นอยกวาคามาตรฐานสัตวน้ําสดทั่วไป (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 ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด
ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุก ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา พบวา
มีคาระหวาง 11.58 – 11.63 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึ้น ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เนื่องจากเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นเกิดกระบวนการยอย
สลายโปรตีนในเนื้อหอยโดยเอนไซมที่จุลินทรียสรางขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
โปรตีนไปเปนสารประกอบในกลุม TVB-N ไดแก แอมโมเนีย, ไตรเมทิลเอมีน (TMA - N), ไดเมทิล
เอมีน (DMA), เมทิลเอมีน (methylamine) และสารประกอบไนโตรเจนที่ระเหยได เพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา การศึกษาของ Manousaridis et al. (2005) ใหผลสอดคลองกันคือ พบวา
หอย Mytilus galloprovincialis ทั้งที่ผานการแชและไมไดแชน้ําโอโซนมีปริมาณ TVB-N มากขึ้น
เมื่ออายุการเก็บรักษามากขึ้น เชนเดียวกับ สวามินี และคณะ (2559) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ TVB-N ในเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบและไมเคลือบสารละลายชาเขียวและวิตามินซี พบวา
ตัวอยางทุกชุดการทดลองมีปริมาณ TVB-N เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแก
ชุดการทดลอง TTM01 และ TTM05 มีปริมาณ TVB-N นอยกวา TCC และ TAC รวมทั้งเนื้อหอยใน
ชุดการทดลอง TTM05 มีปริมาณ TVB-N นอยกวาชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p ≤ 0.05) เนื่องจากการเพิ่มความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลมากขึ้นทําใหจุลินทรียถูก
ยับยั้งไดมากขึ้น การเสื่อมสภาพของโปรตีนเกิดชาลง โดยสารประกอบ carvacrol และ thymol ที่มี
ในน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีคุณสมบัติเปน antibacterial (Attouchi and Sadok, 2012) จึงไป
ลดการเจริญของจุลินทรียซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหเกิดการเนาเสียในเนื้อหอย ทั้งยังเปน
antioxidant (Makri, 2013) ที่ชวยชะลออการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัวที่มี
ในเนื้อหอย โดยหากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากทําใหเกิดสารประกอบคีโตนและอัลดีไฮดมากขึ้น
และสารดังกลาวเปนตัวกระตุนใหเกิดการสูญเสียสภาพของโปรตีนทําใหยิ่งเกิดการเนาเสียเร็วขึ้น
ผลการทดลองในครั้งนี้สอดคลองกับ Goulas and Kontaminas (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ TVB-N ในเนื้อปลา sea bream (Sparus aurata) ที่เคลือบน้ํามันหอมระเหย
ออริกาโนรวมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศและการทําเค็มมีปริมาณ TVB-N นอยกวา
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เนื้อปลาที่ไมไดเคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโน และ Kusuma & Teerawut (2014) ที่พบวาเนื้อ
กุงขาว (L. vannamei) สุกที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีปริมาณ TVB-N
นอยกวาตัวอยางควบคุมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน
หากพิจารณาปริมาณ TVB-N ในการบงบอกอายุการเก็บรักษาซึ่งสัตวน้ํา
แปรรูปที่มีคุณภาพดีควรมีคาไมเกิน 20 mg N/100g (Okpala et al., 2014) ดังนั้นเนื้อหอย
แมลงภูสุกชุดการทดลอง TTM05 มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 16 วัน ขณะที่ TTM01 มี
อายุการเก็บรักษา 10 วัน สวน TAC มีอายุการเก็บรักษา 8 วัน และ TCC มีอายุการเก็บรักษา
นอยที่สุด คือ 6 วัน
3.1.2 ปริมาณไตรเมธิลามีนออกไซด
ปริมาณ TMA-N ที่เกิดการสะสมในสัตวน้ําหลังสัตวน้ําตายลงนั้นเกิดจากการ
สลายตัวของสารประกอบที่ไมใชโปรตีนในสัตวน้ํา ไดแก สารประกอบ TMAO ถูกเปลี่ยนเปน TMA-N
โดยเอนไซม trimethyamine oxidase จากแบคทีเรีย ทําใหสามารถใชปริมาณ TMA-N ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสัตวน้ําได (Krzymien & Elias, 1990) โดยเนื้อหอยแมลงภูสุกในวันที่ 0 ของ
การเก็บรักษาพบวา มีคาระหวาง 0.081 – 0.083 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ 100 กรัมตัวอยาง และเมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น พบวาปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลองมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เพราะเมื่อเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกเปน
เวลานานขึ้นเกิดการสลายตัวของ TMAO ไปเปน TMA-N มากขึ้น สอดคลองกับการทดลองของ
Erkan (2005) ที่พบวาหอย (Mytilus galloprovincialis) มีปริมาณ TMA-N เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
การเก็บรักษาแบบแชเย็นที่นานขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาของสวามินี และคณะ (2559) พบวา
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบและไมเคลือบสารละลายชาเขียวและวิตามินซีทุกชุดการทดลองมีปริมาณ
TMA-N เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาการนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวย
สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ TMA-N ไดเปนอยางดี โดย
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล ไดแกชุดการทดลอง TTM05 และ
TTM05 มีปริมาณ TMA-N ต่ํากวา TAC และ TAC ซึ่งเนื้อหอยในชุดการทดลองที่มีปริมาณ TMA-N
ต่ํากวาชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก TTM05 เชนเดียวกับการทดลองของ
Kusuma & Teerawut (2014) ที่พบวาเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกที่เคลือบดวยสารละลาย
น้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีปริมาณ TMA-N นอยกวาตัวอยางที่ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโน
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน และการทดลองของ Erkan (2012).พบวาการเคลือบ
ปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) ดวยน้ํามันหอมระเหยไทมอลและน้ํามันหอมระเหย
กระเทียมชวยชะลอการเพิ่มขึ้นของปริมาณ TMA-N ของเนื้อปลาได
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3.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา
3.2.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภูสุก วันที่ 0 ของการเก็บรักษา
พบวา มีคาระหวาง 3.34 – 3.39 log CFU/g และเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเนื้อหอย
แมลงภูสุกทุกชุดการทดลองมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
เนื่องจากจุลินทรียที่มีอยูในเนื้อหอยแมลงภูหลังผานการตมเริ่มมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ภายนอก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Manousaridis et al. (2005) ที่พบวาจํานวนจุลินทรียของ
หอย Mytilus galloprovincialis ทั้งที่ผานการแชและไมไดแชน้ําโอโซนมีคาเพิ่มขึ้นตลอดอายุการ
เก็บรักษา และ Mastromatteo et al. (2010) พบวามีการเพิ่มขึ้นของจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในกุง
Palaemon serratus ที่ตัวอยางที่ไมไดเคลือบและที่มีการเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยไทมอล
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาเชนกัน โดยจุลินทรียกอโรคที่กอใหเกิดการเนาเสียในหอยสวนใหญไดแก
Pseudomonas spp., H 2 S-producing bacteria, Lactic acid bacteria, Enterobacter,
Serratia และ Flavobacterium (Gram and Huss, 1996)
อยางไรก็ตามเนื้อหอยแมลงภูสุกในชุดการทดลอง TTM05 มีจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมดนอยที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยในโครงสรางของสาร carvacrol และ thymol ที่
มีในน้ํามันหอมระเหยไทมอลนั้นมี hydroxyl group ซึ่งไมคอยเสถียร และสามารถแพรผานเขาไป
ภายในเยื่อหุมเซลลของจุลินทรียแลวเกิดการแตกตัวของ H+ สงผลใหภายในเซลลของจุลินทรียมี
สภาวะเปนกรด โครงสรางโปรตีนตาง ๆ เชน ดีเอ็นเอและเอนไซมถูกทําลายจึงชวยชะลอการเจริญ
หรืออาจทําใหจุลินทรียตายได (Burt, 2004) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chamanara et al.
(2012) ที่พบวา การใชน้ํามันหอมระเหยไทมอลเคลือบบนชิ้นเนื้อปลาเรนโบวเทราท
(Oncorhynchus mykiss) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อปลาเรนโบวเทราท ไดนาน 14 วัน
ขณะที่ตัวอยางควบคุมเก็บไดเพียง 8-9 วัน และ Jouki et al. (2014). ที่มีการใช Quince seed
mucilage film (QSMF) รวมกับการเคลือบดวยน้ํามันออริกาโน (O) และน้ํามันไทมอล (T) ในการ
ยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) พบวาเนื้อปลามาหอดวย
ฟลมที่ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย ยิ่งสูงขึ้นชวยชะลอการเจริญของแบคทีเรียได
หากพิจารณาจากมาตรฐานกําหนดใหอาหารทะเลปรุงสุกมีจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมดไมเกิน 6.0 log CFU/g (กองควบคุมอาหาร, 2552) พบวา เนื้อหอยแมลงภูสุกในชุดการ
ทดลอง TTM05 สามารถเก็บไดนาน 14 วัน สวน TTM05 เก็บไดนาน 10 วัน ในขณะที่ TAC และ
TCC เก็บไดเพียง 6 และ 4 วัน ตามลําดับ
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3.2.2 โคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกทั้งตัวอยางที่ไมเคลือบและ
ที่มีการเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลไมพบการเจริญของจุลินทรียที่กอโรคทั้ง
E. coli และโคลิฟอรมแบคทีเรีย ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่องจากในขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบสําหรับการทดลองครั้งนี้ใชอุณหภูมิในการตมหอย 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ซึ่ง
ความรอนจากการตมมีผลทําใหโปรตีนในเซลลของจุลินทรียเสียสภาพ จึงไมสามารถดํารงชีวิตอยูได
เนื่องจากโปรตีนและเอนไซม เปนองคประกอบสําคัญของกลไกการทํางานตาง ๆ ในเซลลจุลินทรีย
ดังนั้นจุลินทรียจึงไมสามารถเจริญได ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของ E. coli และโคลิฟอรม
แบคทีเรียคือ 4 - 60 องศาเซลเซียส (ศูนยขอมูลโรคติดเชื้อและพาหะนําโรค, 2544) หากรางกาย
ไดรับโคลิฟอรมแบคทีเรียมากเกินไปทําใหทองเดินอยางรุนแรง ปวดศีรษะ มีไขและหนาวสั่น
ระยะเวลาที่ปวยเริ่มจาก 6 ชัว่ โมงถึง 3 วัน โดยเฉลี่ยมีการแสดงอาการภายในเวลา 24 ชั่วโมง
(มัทนา แสงจินดาวงษ, 2548) ซึ่งอาหารทะเลแปรรูปที่มีความปลอดภัยจากอันตรายของ E. coli และ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย ที่ 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
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบมีระดับการยอมรับลักษณะปรากฏของ
เนื้อหอยแมลงภูสุกสูงที่สุดคือ 5 คะแนน โดยเนื้อสีขาวอมเหลืองหรือสีสมตามธรรมชาติของเพศและ
สายพันธุเนื้อเปนมันเงาชัดเจน และคงรูปรางตามธรรมชาติ เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น
ผูทดสอบใหคะแนนลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01
และ TTM05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยระดับการยอมรับลักษณะปรากฏที่
ลดลงเนื่องจากเนื้อหอยมีสีเขมมากขึ้นและสีผิดปกติซึ่งลักษณะปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวอาจ
เกิดจากการเนาเสียจากจุลินทรียที่ใชสรางเอนไซมออกมายอยโครงสรางของเนื้อหอยเพื่อนํา
สารประกอบตางๆ ไปใชในการเจริญ ทําใหเนื้อหอยมีกลิ่น สี และรสชาติที่แตกตางไปจากเดิม โดย
ปกติหากสัตวน้ําไมเกิดการเนาเสียรงควัตถุในเนื้อสัตวน้ําจับอยูกับโปรตีน แตเมื่อเกิดการเนาเสีย
โปรตีนเม็ดสีถูกยอย รงควัตถุที่ทําใหเกิดสีมีการเสียสภาพทําใหเนื้อสัตวน้ํามีสีคล้ําลงได (พิมพเพ็ญ พร
เฉลิมพงศ, 2554) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ojagh et al. (2010) พบวาผูทดสอบยอมรับตัวอยางสี
และลักษณะปรากฏของปลาเรนโบวเทราทที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยอบเชยนอยลงเมื่อเก็บรักษาใน
เปนเวลานานขึ้น และ Kusuma & Teerawut (2014) ที่พบวาเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกที่
เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนความชอบลักษณะปรากฏลดลงเมื่อเก็บ
รักษาในตูเย็นเปนเวลานานขึ้น
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ผลการทดลองยังพบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ไดรับการยอมรับลักษณะปรากฏ
สูงที่สุดจากกลุมผูทดสอบตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 ซึ่งเปนผลจากสารประกอบ
ฟนอลมีปริมาณมากขึ้นตามความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลทําใหสามารถเคลือบและซึมเขา
ไปในเนื้อหอยไดทั่วถึงกวาและมีประสิทธิภาพของสารยับยั้งจุลินทรียสูงกวาจึงชวยชะลอการเจริญ
จุลินทรียไดดีทําใหโครงสรางโปรตีนในในเนื้อหอยแมลงภูสุกถูกยอยสลายไดชาลง สงผลใหรงควัตถุที่
ใหสียังคงจับอยูกับโปรตีนไดดี สีตามธรรมชาติของหอยแมลงภูสุกจึงมีการเปลี่ยนแปลงชากวาชุดการ
ทดลองอื่นๆ รวมทั้งสารประกอบฟนอลในน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีคุณสมบัติในการชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัวที่พบมากในหอยแมลงภูได เมื่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เกิดนอยทําใหสารประกอบเปอรออกไซด และสารประกอบคารบอนิลตางๆ ที่จะไปรวมตัวกับ
กรดอะมิโนอิสระแลวทําใหเกิดเปนโครงสรางโปรตีนเชิงซอนที่ใหสีน้ําตาลนั้นเกิดนอยลงไปดวย
(Pokorny, 1982) สอดคลองกับการวิจัยของ Kusuma & Teerawut (2014) ที่พบวาเนื้อกุงขาว
(L. vannamei) สุกที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนความชอบลักษณะ
ปรากฏสูงกวาเนื้อกุงที่ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหยตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน
และ Erkan (2012).พบวาการเคลือบปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) ดวยน้ํามัน
หอมระเหยไทมอลและน้ํามันหอมระเหยกระเทียมชวยชะลอการเสื่อมคุณภาพของเนื้อปลาได
3.3.2 กลิ่น
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับกลิ่นของเนื้อ
หอยแมลงภูสุกในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงที่สุดคือ 5 คะแนน กลิ่นหอมหวานตามธรรมชาติ
โดยมีความเขมของกลิ่นชัดเจน สวนเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการ
ทดลอง TTM01 และ TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นที่ 4.85 คะแนน เนื่องจากมีกลิ่นสารเคมีจางๆ
คลายๆ กลิ่นมิ้นของน้ํามันหอมระเหยไทมอล ตอมาในวันที่ 2 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบใหคะแนน
ระดับการยอมรับกลิ่นในชุดการทดลอง TCC และ TAC ลดลง ขณะที่ชุดการทดลอง TTM01 และ
TTM05 มีระดับการยอมรับกลิ่นสูงขึ้น เนื่องจากกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยจางลงนั่นเอง อยางไรก็
ตามหลังจากวันที่ 2 ของการเก็บรักษา เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นผูทดสอบใหคะแนนกลิ่น
ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 และ TTM05) ลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยเกิดกลิ่นผิดปกติรุนแรง เชน กลิ่นเหม็นเนา กลิ่นเหม็นเปรี้ยว
กลิ่นแอมโมเนียที่รุนแรง ซึ่งเกิดจากโครงสรางโปรตีนในหอยถูกทําลายโดยเอนไซมที่จุลินทรียสรางขึ้น
ทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็นของสารที่ระเหยได เชน กลิ่นแอมโมเนีย และการเกิด TMA-N ที่ทําใหเกิด
กลิ่นคาม กลิ่นเหม็นเนาเปนตน (Krzymien & Elias, 1990) และเมื่อการเนาเสียเกิดมากขึ้นปฏิกิริยา
ออกซิเดชันระหวางออกซิเจนกับลิพิด (lipid) ซึ่งหมายถึง ไตรกลีเซอไรด (triglyceride) มีกรดไขมัน
ชนิดไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) บริเวณตําแหนงพันธะคู ทําใหเกิดสารที่ใหกลิ่นและรส
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ที่ไมดีมากขึ้น เรียกวา การหืน (rancidity) (ชาตรี เอี้ยพิณ และ ภาราได แจมจํารูญ, 2550) ทั้งนี้
กลิ่นเหม็นหืนในเนื้อหอยแมลงภูสุกนั้นมีความเขมของกลิ่นไมมากนักเนื่องจากกลิ่นเหม็นเนาที่เปนผล
จากการเนาเสียโดยจุลินทรียมีความเขมของกลิ่นสูงกวา ในขณะทีก่ ลิ่นเหม็นเปรี้ยวนั้นอาจเกิดจากการ
เจริญของ lactic acid bacteria ซึ่งสรางกรดแล็กติกขึ้น (Francoise, 2010) โดยกลิ่นที่แสดง
ลักษณะการเนาเสียเฉพาะในหอยคือ กลิ่นของสารประกอบในกลุม ethyl esters สวนกลิ่นที่
บงบอกถึงความสดของหอยคือ สารประกอบในกลุม methyl esters (Yasuhara, 1987) สอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัชดาภรณ และคณะ (2560) พบวาเนื้อหอยแมลงภูสุก (Perna viridis) ที่เคลือบ
ดวยวิตามินซีและชาเขียวมีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นลดลงตามระยะเวลา
การเก็บรักษา และงานวิจัยของ Mohammad et al. (2013) พบวา ผูทดสอบยังใหการยอมรับกลิ่น
ของปลาเรนโบวเทราท (Onchorynchus mykiss) เคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโนและน้ํามัน
หอมระเหยไธมไดถึงวันที่ 11 ของการเก็บรักษาหลังจากนั้นผูทดสอบใหการยอมรับลดลงจนกระทั่ง
ไมยอมรับเมื่อเกิดกลิ่นเหม็นเนารุนแรงมากขึ้น
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น
นอยที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 ซึ่งเปนผลจากความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย
ไทมอลที่มากขึ้นยิ่งสงผลดีตอการยังยั้งการเจริญของจุลินทรีย ทําใหจุลินทรียไมสามารถสรางเอนไซม
ไดการเนาเสียในสัตวน้ําที่เกิดจากจุลินทรียนอยลงจึงทําใหเกิดผลิตภัณฑของสารระเหยตาง ๆ เชน
ไตรเมทธิลเอมีน ฮีสตามีนและแอมโมเนียซึ่งสงผลใหเกิดกลิ่นเหม็นเนาไดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับ
การวิจัยของ Vatavali et al. (2012) ที่ไดนํา red porgy (Pagrus pagrus) มาเคลือบดวยน้ํามัน
หอมระเหยออริกาโนและไคโตซาน รวมทั้ง Chamanara et al. (2012) ไดนําปลาเรนโบวเทราท
(Onchorynchus mykiss) มาเคลือบดวยไคโตซานผสมน้ํามันหอมระเหยโหระพาซึ่งงานวิจัยทั้งคู
พบวาตัวอยางมีการเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นดีกวาตัวอยาง
ควบคุมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
3.3.3 รสชาติ
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา พบวาผูทดสอบมีระดับการยอมรับรสชาติของ
เนื้อหอยแมลงภูสุกในชุดการทดลอง TCC และ TAC สูงที่สุดคือ 5 คะแนน รสชาติหอมหวานตาม
ธรรมชาติ สวนเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลในชุดการทดลอง TTM01 และ
TTM05 มีระดับการยอมรับรสชาติที่ 4.90 คะแนน เนื่องจากมีรสเฝอนของน้ํามันหอมระเหยไทมอล
อยางไรก็ตามหลังจากวันที่ 2 ของการเก็บรักษา เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นผูทดสอบให
คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 และ
TTM05) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยคะแนนระดับการยอมรับดานรสชาติที่ลดลง
ตามระยะเวลาการเก็บรักษานั้นเนื่องจากเมื่อการเนาเสียโดยจุลินทรียมีมากขึ้นทําใหกรดอะมิโนอิสระ
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ตางๆ ถูกทําลายลง สงผลใหการแสดงออกของรสหวานที่เกิดจากกรดอะมิโนไกลซีนและอะลานีน
รสอรอยที่เกิดจากกรดกลูตามิกตามธรรมชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุถูกทําลายลง สงผลใหการ
แสดงออกของรสหวานและรสอรอยตามธรรมชาติของเนื้อหอยแมลงภูสุกเมื่อตอนที่ยังไมเนาเสียนั้น
เปลี่ยนไปเปนเกิดรสเปรี้ยวจากกรดอะมิโนอิสระแอสพารติก และรสเฝอนเล็กนอยจากกรดอะมิโน
อิสระอารจินีน (Aristoy et al., 2010; Fuentes et al., 2009) รวมทั้งยังอาจเกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของกรดไขมันในหอยแมลงภูทําใหเกิดสารที่ใหกลิ่นและรสที่ไมดีมากขึ้น (ชาตรี เอี้ยพิณ
และ ภาราได แจมจํารูญ, 2550) ผูทดสอบจึงใหคะแนนการยอมรับรสชาติลดลง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สวามินี และคณะ (2556) ที่พบวาหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) สด
แกะเปลือกทั้งที่แชในน้ําเปลาและสารละลายโซเดียมแล็กเตตและโพแทสเซียมซอรเบต ผูทดสอบ
ใหคะแนนความชอบรสชาติลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษามากขึ้นดวย รวมทั้งการศึกษาของ
Khan et al. (2006) พบวา Newfoundland blue mussels (Mytilus edulis) มีคา TBARS
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่ง TBARS นี้เปนคาที่บงบอกถึงการเสื่อมเสียในสัตวน้ําจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และคาดังกลาวมีความสัมพันธกับการเกิดกลิ่นรสที่ไมพึงประสงคในสัตวน้ํา
ดังนั้นเมื่อสัตวน้ํามีคา TBARS สูงจะทําใหผูบริโภคใหการยอมรับดานรสชาติลดลงได
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น
นอยที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 ซึ่งอาจเปนผลจากสารประกอบฟนอลในน้ํามัน
หอมระเหยจับกับอนุมูลอิสระทําใหไปหยุดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดอนุมูลอิสระในปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได นอกจากนั้นสารประกอบฟนอลยังสามารถยับยั้งการเจริญของจุลนทรียไดอีกดวย
(Teerawut, 2013; Vatavali et al., 2012) สอดคลองกับการวิจัยของ Kusuma & Teerawut
(2014) พบวาคะแนนการยอมรับดานรสชาติของเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกที่เคลือบดวย
สารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนความชอบรสชาตินอยกวาตัวอยางควบคุมเล็กนอย
ในวันแรกของการเก็บรักษาเนื่องจากมีรสเฝอนของน้ํามันหอมระเหยออกริกาโน แตหลังจากวันแรก
จนถึงวันที่ 16 ของการเก็บรักษาเนื้อกุงขาวสุกที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโน
ไดรับคะแนนการยอมรับดานรสชาติสูงกวาตัวอยางควบคุม และ Masniyom et al. (2012) พบวา
หอยแมลงภู (Perna viridis) ที่เคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยขมิ้น และน้ํามันหอมระเหยตะไคร ชวย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสและชวยใหรสชาติของหอยแมลงภูดีกวาชุดการ
ทดลองอื่นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
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3.3.4 เนื้อสัมผัส
ในวันที่ 0 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบมีระดับการยอมรับเนื้อสัมผัสของ
เนื้อหอยแมลงภูสุกสูงที่สุดคือ 5 คะแนน เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นผูทดสอบใหคะแนน
เนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภูสุกในทุกชุดการทดลอง (TCC, TAC, TTM01 และ TTM05) ลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยเนื้อสัมผัสของหอยแมลงภูสุกมีความนิ่มเละ ไมยืดหยุน และ
เปนเมือก เนื่องจากในชวงแรกของการเก็บรักษาไมโอฟบริลลาโปรตีนซึ่งเปนโปรตีนที่ชวยใหเกิดการ
ยืดหดตัวของกลามเนื้อในสัตวน้ําและทําใหเกิดความยืดหยุนเมื่อผูบริโภครับประทาน ยังไมเกิดการ
เสื่อมคุณภาพทําใหเนื้อหอยแมลงภูสุกมีความยืดหยุนดีมากรวมทั้งมีความชุมน้ํามาก แตเมื่อระยะเวลา
การเก็บรักษานานขึ้นจุลินทรียสรางเอนไซมออกมายอยสลายโครงสรางโปรตีนของเนื้อหอยแมลงภูสุก
ทําใหโครงสรางของโปรตีนเล็กลง ความสามารถในการจับน้ําของโปรตีนก็ลดลงตามไปดวยความ
ยืดหยุนและความชุมน้ําลดลง (นิชนันท เธียรพัฒนะวงศ, 2551) รวมทั้งความเปนเมือก
เกิดจากแคปซูลของจุลินทรียซึ่งเปนสารพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharide) ที่มีมากขึ้นเมื่อเกิดการ
เนาเสียเพิ่มขึ้น (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, 2554) ทําใหผูทดสอบใหคะแนนลดลงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สวามินี และคณะ (2556) ที่พบวาหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) สดแกะเปลือก
ทุกชุดการทดลองทั้งที่แชในน้ําเปลาและสารละลายโซเดียมแล็กเตตและโพแทสเซียมซอรเบต
ผูทดสอบใหคะแนนความชอบเนื้อสัมผัสลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษามากขึ้น รวมทั้ง Pezeshk et al.
(2011) พบวาปลาเรนโบวเทราท (Oncorhynchus mykiss) เคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยขมิ้นและ
น้ํามันหอมระเหยหอมแดงรวมกับการบรรจุสุญญากาศ และทั้งตัวอยางควบคุมและที่เคลือบน้ํามัน
หอมระเหยมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดอยลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่ไดรับการยอมรับ
เนื้อสัมผัสมากที่สุดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คือ TTM05 สารประกอบฟนอลในน้ํามันออริกาโน
สามารถเขาทําลายระบบภายในของจุลินทรียทําใหเปนการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได ดังนั้น
โครงสรางโปรตีนจึงถูกยอยไดชากวา โปรตีนยังสามารถจับกับน้ําไดดีทําใหเนื้อหอยแมลงภูสุงยังมี
ความชุมน้ําและความยืดหยุนไดดีกวาทําใหผูทดสอบใหคะแนนระดับการยอมรับเนื้อสัมผัสสูง
เชนเดียวกับ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Kostaki et al. (2009) พบวาเนื้อปลากะพงขาว
(Dicentrarchus labrax) ที่เคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยไธมรวมกับการบรรจุแบบดัดแปลง
บรรยากาศเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีอายุการเก็บรักษาไดนานถึง 17 วัน
และการศึกาของ Kusuma & Teerawut (2014) พบวาคะแนนการยอมรับดานเนื้อสัมผัสของเนื้อกุง
ขาว (L. vannamei) สุกที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยออริกาโนมีคะแนนสูงกวาตัวอยาง
ที่ไมเคลือบน้ํามันหอมระเหย ตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาในตูเย็น 16 วัน
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จากคะแนนระดับการยอมรับทางประสาทสัมผัส ไดแก ลักษณะปรากฏ กลิ่น
เนื้อสัมผัส และรสชาติ พบวาเนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล
0.5% ในชุดการทดลอง TTM05 มีการยอมรับทางประสาทสัมผัสทั้ง 4 คุณลักษณะสูงกวา
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลที่ระดับความเขมขนอื่น
อยางไรก็ตามหากใชความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอลสูงกวานี้จะยิ่งมีผลตอขอจํากัดดานการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสตอผูทดสอบ เนื่องจากน้ํามันออริกาโนมี
กลิ่นรสเฉพาะเมื่อนํามาเคลือบตัวอยางจึงสงผลใหกลิ่น รสชาติบางสวนโดยเกิดกลิ่นคลายกลิ่นมิ้น
และมีรสชาติเฝอนได
อยางไรก็ตามปจจัยเรื่องชนิดของสัตวน้ําซึ่งมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกันรวมถึง
ความเขมขนและชนิดของน้ํามันหอมระเหยที่สามารถเติมลงไปแลวยังทําใหผูบริโภคใหการยอมรับ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสนั้น ทําใหไดผลการวิจัยที่แตกตางกันไป เชน Kusuma & Teerawut
(2014) พบวาการนําเนื้อกุงขาว (L. vannamei) สุกมาที่เคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหย
ออริกาโน 0.5% ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของกุงขาวสุกไดเปน
อยางดี สวน Frangos et al. (2010) พบวาปลาเรนโบวเทราท (Onchorynchus mykiss) ที่เคลือบ
ดวยน้ํามันออริกาโน 0.2% และบรรจุแบบสุญญากาศเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ชวย
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นไดดีกวาตัวอยางควบคุม ขณะที่
Antonios et al. (2009) พบวาในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตัวอยางปลากะพง
(Sparus aurata) เคลือบน้ํามันออริกาโน (0.8% (v/w)) บรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศผูทดสอบ
สามารถยอมรับกลิ่นไดถึงวันสุดทายของการเก็บรักษา ขณะที่ Masniyom et al. (2012) พบวา
หอยแมลงภู (Perna viridis) ที่เคลือบดวยน้ํามันหอมระเหยขมิ้น 0.25% และน้ํามันหอมระเหย
ตะไคร 0.25% ชวยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสและชวยใหรสและกลิ่นดีขึ้น
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน และ Jouki, Yazdi, Mortazavi, Koocheki and Khazaei
(2014) ที่มีการใช Quince seed mucilage film (QSMF) รวมกับการเคลือบดวยน้ํามันหอมระเหย
ออริกาโน (O) และน้ํามันหอมระเหยไทมอล (T) ในการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราท
(Oncorhynchus mykiss) เก็บรักษาในตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) และการหอฟลมเพียงอยางเดียว
ชวยยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเรนโบวเทราทได 2 วัน ในขณะที่เนื้อปลาที่หอดวยฟลมและ
เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล 2% สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลาเทราทได 11 วัน
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หากพิจารณาเฉพาะคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อการกําหนดอายุการเก็บรักษา
ของเนื้อหอยแมลงภูสุกในการทดลองครั้งนี้ จากคะแนนระดับการยอมรับกลิ่นซึ่งผูทดสอบใหคะแนน
นอยกวาลักษณะอื่นๆ (ลักษณะปรากฏ, รสชาติและเนื้อสัมผัส) ที่ระดับต่ํากวา 3 คะแนน ซึ่งโดยทั่วไป
แลวการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นของมนุษยนั้นมีความไวมากกวา
ลักษณะทางประสาทสัมผัสดานอื่น จึงสามารถการเปลี่ยนแปลงดานกลิ่นของอาหารในการบงบอก
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาได (Coban et al., 2012) เนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบน้ํามันหอม
ระเหยไทมอล 0.5% ในชุดการทดลอง TTM05 มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 14 วัน รองลงมา คือ
TTM01 มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน สวน TAC มีอายุการเก็บรักษา 6 วัน และ TCC มีอายุการเก็บ
รักษานอยที่สุดคือ 4 วัน
จากผลการทดลองในการวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสของ
เนื้อหอยแมลงภูสุกที่ไมเคลือบและเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลในระดับความ
เขมขนที่แตกตางกัน เมื่อพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในทุกดานระหวางการเก็บรักษาพบวา
การนําเนื้อหอยแมลงภูสุกมาเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลสามารถชะลอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยาและประสาทสัมผัสได โดยการนําเนื้อหอยแมลงภูสุก
มาเคลือบสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% (TTM05) มีประสิทธิภาพในการชวยรักษา
คุณภาพของเนื้อหอยแมลงภูสุกไดดีที่สุด
สวนการพิจารณาเพื่อกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบ
สารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลโดยเมื่อคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคจากมาตรฐานของ
กองควบคุมอาหาร (2552) ที่กําหนดใหอาหารทะเลปรุงสุกตองมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมสูงกวา
6.0 log CFU/g ทําใหการศึกษาครั้งนี้ตัวอยางที่ใหผลดีที่สุดคือการเคลือบดวยสารละลายน้ํามันหอม
ระเหยไทมอล 0.5% (TTM05) สามารถเก็บไดนาน 14 วัน รองลงมาไดแก สารละลาย
น้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.1% (TTM01) เก็บรักษาไดนาน 10 วัน ในขณะที่การเคลือบสารละลาย
อัลจิเนตเพียงอยางเดียว (TAC) และไมเคลือบสารละลาย (TCC) เก็บไดเพียง 6 และ 4 วัน ตามลําดับ
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
ระดับการยอมรับเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอล มีลักษณะ 4 ดาน คือ
ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยกําหนดใหระดับการยอมรับกลิ่นที่มีระดับคําแนน
นอยกวา 3 เปนระดับการยอมรับที่ใชตัดสินอายุการเก็บรักษาเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบน้ํามันหอม
ระเหยไทมอล การเคลือบเนื้อหอยแมลงภูดวยสารละลายน้ํามันหอมระเหยไทมอลทั้งที่ระดับความ
เขมขนของน้ํามันหอมระเหย 0.1% และ 0.5% ชวยชะลอการเนาเสียของเนื้อหอยแมลงภูสุกไดดีกวา
การเคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต 0.002% เพียงอยางเดียวการและการไมเคลือบน้ํามันหอมระเหย
ไทมอล โดยระดับความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทางเคมี จุลินทรียและประสาทสัมผัสไดดีที่สุด นอกจากนี้เนื้อกุงขาวตมในทุกชุดการทดลองยังตรวจ
ไมพบการเจริญของจุลินทรียกอโรคทั้งโคลิฟอรมแบคทีเรียและ E. coli ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
18 วัน การพิจารณาเพื่อกําหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อหอยแมลงภูสุกเคลือบน้ํามัน
หอมระเหยไทมอลใหมีความปลอดภัยในการบริโภคตามมาตรฐานของกองควบคุมอาหาร (2552)
กําหนดใหอาหารทะเลปรุงสุกตองมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 6.0 log CFU/g และการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นที่ระดับคะแนนนอยกวา 3 แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาครั้งนี้ ตัวอยางที่
ใหผลดีที่สุดคือการเคลือบน้ํามันหอมระเหยออริกาโน 0.5% และ 1% สามารถเก็บไดนาน 14 และ
10 วัน รองลงมาไดแก การเคลือบดวยสารละลายอัลจิเนต 0.002% ซึ่งเก็บไดนาน 6 วัน ในขณะที่
ตัวอยางควบคุม เก็บได 4 วัน

2. ขอเสนอแนะ
2.1 เนื้อหอยแมลงภูสุกที่เคลือบน้ํามันหอมระเหยไทมอลมีอายุการเก็บรักษานานแต หาก
ตองการเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาใหนานยิ่งขึ้น ควรใชรวมกับการปรับสภาพบรรยากาศภายใน
บรรจุภัณฑ
2.2 การนําไปประยุกตใชในระดับครัวเรือนอาจศึกษาถึงผลของการใชน้ํามันหอมระเหยชนิด
อื่นที่ผลิตไดในประเทศ เชน น้ํามันโหระพาหรือน้ํามันตะไครตอประสิทธิภาพในการยืดอายุ
การเก็บรักษาของเนื้อหอยแมลงภูตม
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ตารางผนวกที่ ก - 1 ปริมาณ TVB-N ของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่ คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
NS

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

TCC
11.63a ± 0.08
17.51b D± 0.08
18.76c D± 0.08
19.90d D± 0.08
20.36e D± 0.00
22.13f D± 0.08
27.10g D± 0.08
31.23h D± 0.08
36.03i D± 0.08
40.17j D± 0.08

ปริมาณ TVB-N (มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 กรัม) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
11.58a ± 0.07
16.47b C± 0.08
16.84c C± 0.08
18.05d C± 0.08
19.11e C± 0.08
20.57f C± 0.08
23.91g C± 0.08
27.10h C± 0.08
31.77i C± 0.08
34.06j C± 0.08

11.59a ± 0.08
14.38b B± 0.08
15.06c B± 0.08
15.93d B± 0.08
17.15e B± 0.08
19.18f B± 0.08
20.17g B± 0.08
22.33h B± 0.08
25.08i B± 0.08
26.87j B± 0.08

TTM05
11.60a ± 0.08
14.13b A± 0.08
14.44c A± 0.00
15.18d A± 0.00
16.35e A± 0.08
17.26f A± 0.00
18.25g A± 0.08
18.85h A± 0.08
19.57i A± 0.08
20.17j A± 0.08
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ตารางผนวกที่ ก - 2 ปริมาณ TMA-N ของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่ คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

TCC
A

0.08a ± 0.01
0.12b C± 0.01
0.26c D± 0.01
0.34d D± 0.01
0.50e D± 0.01
0.59f D± 0.01
0.69g D± 0.01
0.75h D± 0.01
0.99i D± 0.01
1.14j D± 0.01

ปริมาณ TMA-N (มิลลิกรัมไนโตรเจน/100 กรัม) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
A

0.0828a ± 0.01
0.1104b B± 0.01
0.2240c C± 0.01
0.3150d C± 0.01
0.4658e C± 0.01
0.5591f C± 0.01
0.6644g C± 0.01
0.7101h C± 0.01
0.9115i C± 0.01
1.0176j C± 0.01

B

0.0818a ± 0.01
0.1086b B± 0.01
0.1770c B± 0.01
0.2748d B± 0.01
0.3653e B± 0.01
0.4101f B± 0.01
0.4932g B± 0.01
0.5354h B± 0.01
0.6354i B± 0.01
0.7659j B± 0.01

TTM05

0.0806a A± 0.01
0.1012b A± 0.01
0.1447c A± 0.01
0.2244d A± 0.01
0.2567e A± 0.01
0.3631f A± 0.01
0.4303g A± 0.01
0.4915h A± 0.01
0.5156i A± 0.01
0.6625j A± 0.01
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ตารางผนวกที่ ก - 3 จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่ คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

TCC
B

3.39a ± 0.01
3.92b D± 0.01
5.42c D± 0.01
6.37d D± 0.01
8.36e D± 0.01
9.33f D± 0.01
-

จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (log CFU/g.) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
B

3.38a ± 0.01
3.78b C± 0.01
5.06c C± 0.01
5.79d C± 0.01
7.11e C± 0.01
8.68f C± 0.01
-

B

3.37a ± 0.01
3.64b B± 0.01
4.11c B± 0.01
4.69d B± 0.01
5.18e B± 0.01
5.68f B± 0.01
6.86g ± 0.01
7.42h ± 0.01
8.08i ± 0.01
8.49j ± 0.01

TTM05

3.34a A± 0.01
3.45b A± 0.01
3.76c A± 0.01
3.96d A± 0.01
4.22e A± 0.01
4.61f A± 0.01
5.48g ± 0.01
5.86h ± 0.01
6.98i ± 0.01
7.68j ± 0.01
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ตารางผนวกที่ ก - 4 คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่ คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
NS

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

TCC
5.00f ± 0.00
4.65e A± 0.49
4.35d A± 0.49
3.40c A± 0.50
3.00b A± 0.00
2.35a A± 0.49
-

คะแนนการยอมรับลักษณะปรากฏ (คะแนน) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
5.00e ± 0.00
4.70d A± 0.47
4.55d AB± 0.51
4.10c B± 0.31
3.30b B± 0.47
2.80a B± 0.41
-

5.00g ± 0.00
5.00g B± 0.00
4.70f B± 0.47
4.50ef C± 0.51
4.35e C± 0.49
4.10d C± 0.31
3.80c A± 0.41
3.25b A± 0.44
2.85a A± 0.37
2.60a A± 0.50

TTM05
5.00f ± 0.00
5.00f B± 0.00
4.80ef B± 0.41
4.70de C± 0.47
4.60de C± 0.50
4.50d D± 0.51
4.20c B± 0.41
4.00c B± 0.00
3.70b B± 0.47
3.20a B± 0.41
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ตารางผนวกที่ ก - 5 คะแนนการยอมรับกลิ่นของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่ คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
NS

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

TCC
5.00f ± 0.00
4.65e A± 0.49
3.70d A± 0.47
2.90c A± 0.31
2.55b A± 0.51
2.10a A± 0.31
-

คะแนนการยอมรับกลิ่น (คะแนน) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
5.00f ± 0.00
4.70e A± 0.47
4.40d B± 0.50
3.55c B± 0.37
2.85b B± 0.37
2.45a B± 0.51
-

4.85i ± 0.37
5.00hi B± 0.00
4.60h B± 0.50
3.95g C± 0.22
3.35f C± 0.49
3.10e C± 0.31
2.80d A± 0.41
2.10c A± 0.31
1.80b A± 0.41
1.35a A± 0.49

TTM05
4.85g ± 0.37
5.00g B± 0.00
4.75g B± 0.44
4.15f C± 0.37
3.80e D± 0.41
3.55d D± 0.51
3.30cd B± 0.47
3.15c B± 0.37
2.30b B± 0.47
1.95a B± 0.22
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ตารางผนวกที่ ก - 6 คะแนนการยอมรับรสชาติของเนื้อหอยแมลงภู่สุกทีเ่ คลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
NS

0
2NS
4
6
8
10
12
14
16
18

TCC
5.00f ± 0.00
4.70e ± 0.47
3.60d A± 0.50
2.95c A± 0.22
2.60b A± 0.50
2.20a A± 0.41
-

คะแนนการยอมรับรสชาติ (คะแนน) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
5.00d ± 0.00
4.70c ± 0.47
4.50c B± 0.51
3.60b B± 0.50
2.85a B± 0.37
2.60a B± 0.50
-

4.90f ± 0.31
4.80f ± 0.51
4.65f B± 0.49
4.15e C± 0.37
3.90e C± 0.31
3.15d C± 0.37
2.90d A± 0.31
2.55c A± 0.51
1.85b A± 0.37
1.45a A± 0.51

TTM05
4.90f ± 0.31
4.80f ± 0.41
4.80f B± 0.41
4.65f D± 0.49
4.20e D± 0.41
3.65d D± 0.49
3.40cd B± 0.50
3.20c B± 0.41
2.45b B± 0.51
2.00a B± 0.00
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ตารางผนวกที่ ก - 7 คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัสของเนื้อหอยแมลงภู่สุกที่เคลือบด้วยสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
แตกต่างกัน โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน
ระยะเวลา
การเก็บรักษา
(วัน)
NS

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
หมายเหตุ :
TCC
คือ
TAC
คือ
TTM 01 คือ
TTM 05 คือ

TCC
5.00f ± 0.00
4.70e A± 0.47
3.80d A± 0.41
3.30c A± 0.47
2.80b A± 0.41
2.45a A± 0.51
-

คะแนนการยอมรับเนื้อสัมผัส (คะแนน) ± SD
ชุดการทดลอง
TAC
TTM01
5.00d ± 0.00
4.80d AB± 0.41
4.30c B± 0.47
3.60b A± 0.50
3.00a A± 0.00
2.85a B± 0.37
-

ไม่เคลือบน้้ามันหอมระเหยไทมอล (ชุดการทดลองควบคุม)
เคลือบสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 0.1% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%
เคลือบสารละลายน้้ามันหอมระเหยไทมอล 0.5% ในสารละลายอัลจิเนต 0.002%

5.00g ± 0.00
5.00g B± 0.00
4.70f C± 0.47
4.40e B± 0.50
4.25e B± 0.44
3.75d C± 0.44
3.00c A± 0.00
2.85c A± 0.37
2.05b A± 0.22
1.55a A± 0.51

TTM05
5.00h ± 0.00
5.00gh B± 0.00
4.80fgh C± 0.41
4.70fg B± 0.47
4.55f C± 0.51
4.20e D± 0.41
3.75d B± 0.44
3.45c B± 0.51
2.50b B± 0.51
2.00a B± 0.00

