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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑปลาทูตมหวานโดยการใชน้ําตาลโตนดที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาใชทดแทนและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑโดยการศึกษาสูตร กระบวนการผลิตปลาทูตมหวาน
ในน้ําตาลโตนดในบรรจุภัณฑรีทอรตเพาซ โดยนําสูตรมาตรฐานปลาทูตมหวานที่ผูบริโภคชอบมากที่สุด
มาจํานวน 1 สูตรและนํามาทดแทนดวยน้ําตาลโตนดสดตอน้ําในน้ําปรุงในสูตรที่ระดับความเขมขน
รอยละ 0, 25, 50 และ 75 พบวาสูตรที่ทดแทนดวยน้ําตาลโตนดสด รอยละ 25 : น้ํา รอยละ 75
ผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบสูงที่สุดในทุกคุณลักษณะ ซึ่งคะแนนความชอบอยูในชวงคะแนน 7.408.18 คะแนน และนําสูตรปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดในบรรจุภัณฑรีทอรตเพาซ มาผานการฆาเชื้อที่
121 องศาเซลเซียส นาน 30, 45 และ 60 นาที มีคา F0 เทากับ 4.46, 17.25 และ 29.55 นาที
ตามลําดับ ปลาทูตมหวานที่ผานการฆาเชื้อนาน 45 นาที ผูทดสอบใหคะแนนความชอบมากที่สุด โดยให
คะแนน คุณลักษณะปรากฏ สีของน้ําปรุง สีของเนื้อปลาทู กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของปลาทู และ
ความชอบโดยรวมสูงที่สุด อยูในชวงคะแนน 6.66-8.26 คะแนน และพบวาระยะเวลาการฆาเชื้อที่นาน
ขึ้นสงผลใหน้ําตมหวานมีสีน้ําตาลเขมขึ้น คา L* ของเนื้อปลาทู และน้ําตมหวานคาลดลง และคา a*
ของเนื้อปลาทูและน้ําตมหวานมีคาสูงขึ้น จากการทดลองพบวาเมื่อเวลาการใหความรอนที่สูงขึ้นมีผลตอ
คาความแข็งของเนื้อปลาทูที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และทุกเวลาการฆาเชื้อตรวจไม
พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมด คลอสตริเดียม โบทูลินัม จุลินทรียที่ทนความรอนสูงและแฟลตซาวรเทอรโมไฟล
คําสําคัญ: ปลาทู ปลาทูตมหวาน รีทอรตเพาซ น้ําตาลโตนด
Abstract
This research aimed to develop sweet-boiled mackerel product by using
locally available palm sugar to replace and add value to the product by studying the
recipes and process of sweet-boiled mackerel in sugar palm juice in retort pouch by
replacing the most like standard recipes with fresh sugar palm juice to water into the
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sweetened mackerel soup at 0, 25, 50 and 75%.The results showed that the panelists
preferred the replacement with 25% sugar palm juice: 75% water, with the highest like
in all characteristics and liking score was in the range of 7.40-8.18. Sterilization at 121 °C
for 30, 45 and 60 minutes had F0 values of 4.46, 17.25 and 29.55 minutes, respectively.
The 45-minute sterilized sweet mackerel had the highest liking scores, by scoring in
every characteristics at 6.66-8.26. As longer sterilization resulted in a darker brown
color and a* value of mackerel and sweetened boiled soup were higher, but the L*
value of both mackerel meat and sweetened boiled soup decreased. It was found that
the longer heating increased the hardness of the mackerel meat but there was
statistically significant difference (p ≤ 0.05). All the sterilization condition showed no
total microorganism (Aerobic plate count), Clostridium botulinum, highly heat-resistant
microorganisms (Thermophile anaerobe) and Flat sour thermophiles.
Keywords: mackerel, sweet boiled mackeral, retort pouch, sugar palm
บทนํา
ปลาทูเปนผลผลิตทางการประมงชนิดที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรีเปนแหลงจับปลาทู
ที่สําคัญของอาวไทยตอนบน (เขต 2) ซึ่งมีปริมาณการจับปลาทู รอยละ 38 ซึ่งไดแก จังหวัดเพชรบุรี
สมุ ทรสาคร สมุ ทรสงคราม จากการสํา รวจพบวาปริมาณการจับปลาทูจะมีปริมาณรองจาก เขต 3
อาวไทยซึ่งมีปริมาณการจับรอยละ 47 (Mekhsamphan, 1998) ปลาทูเปนอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูง
เปนทรัพยากรที่ไดจากการจับจากธรรมชาติทั้งหมด ปลาทูเปนหนึ่งในอาหารที่ไดรับความนิยมในการ
บริโภค เพราะมีรสชาติถูกปาก ทั้งในรูปปลาทูสด ปลาทูนึ่ง และปลาทูที่ผานการแปรรูป สารอาหารใน
เนื้ อปลาทู ประกอบดวย โปรตีน ไขมัน ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอะซิน เหล็ก และ
แคลเซียม เปนตน (Bureau of Nutrition, 2001) เนื้อปลามีลักษณะออนนิ่ม เคี้ยวงาย จึงทําใหยอยงาย
ในเนื้อปลาทู 100 กรัม ใหพลังงาน 140 แคลอรี่ โปรตีน 20 กรัม และไขมัน 6.7 กรัม แรธาตุที่สําคัญตอ
รางกายอีกหลายชนิด เชน แคลเซียม 170 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 60 มิลลิกรัม และเหล็ก 11.9 มิลลิกรัม
(Bureau of Nutrition, 2007)
รีทอรตเพาซ เปนบรรจุภัณฑชนิดออนตัว (flexible packaging) ประกอบดวยวัสดุ เชน
พลาสติก อลูมิเนียม และวัสดุเชื่อมประสานตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไป ใชสําหรับบรรจุอาหาร ทนตอความรอน
และความดันที่ใชในการฆาเชื้อไดเชนเดียวกับกระปองและขวดแกว สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนาน
ตั้งแต 6 เดือน ถึง 2 ป มีน้ําหนักเบากวา สะดวกในการใชงาน นอกจากนี้ยังชวยลดเวลาในการฆาเชื้อจึง
รักษาคุณภาพอาหารและคุณคาทางอาหารไดดีกวา (Lowitoo, 2004) จากการรายงานของ Chia et al.
(1983) พบวาเวลาที่ใชในการฆาเชื้อผลิตภัณฑปลา Rainbow trout ปลา Pollock และกุงบรรจุรีทอรต
เพาช สั้นกว าผลิตภัณฑกระป องรอยละ 34, 32 และ 37 ตามลําดับ ผลิตภัณฑบ รรจุรีทอรทเพาช
สามารถเก็บรักษาวิตามินบี 1 ไวไดสูงกวา มีคุณภาพเนื้อสัมผัสและสีดีกวา และไดรับคะแนนความชอบ
สูงกวาผลิตภัณฑบรรจุกระปอง
ตาลโตนดเป น เอกลั กษณข องจังหวั ดเพชรบุ รีแ ละปจ จุบันไดมีการแปรรูป ผลิตภั ณฑ จาก
ตาลโตนดและที่มีการจําหนายในทองตลาด เชน น้ําตาลสด ลูกตาลลอยแกว ลูกตาลเชื่อม น้ําตาลโตนดปก
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อื่น ๆ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากตาลโตนด และ
ปลาทูที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและมีมากในทองถิ่น ดวยการนํามาเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและยืดอายุ
การเก็บรักษา โดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหมพรอมบริโภค ดวยการนํามาแปรรูปเปน
ปลาทูตมหวานในน้ํ าตาลโตนดในบรรจุภัณฑชนิดออนตัวได ที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และเปนที่
ยอมรับของผูบริโภค ซึ่งปลาทูตมหวานที่มีขายในปจจุบันจะใชน้ําตาลจากมะพราวในการผลิต และเก็บ
รั ก ษาได ไ ม น าน เพื่ อ เป น การใช ป ระโยชน วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นท อ งถิ่ น และเพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ
จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาหาอัตราสวนของน้ําตาลโตนดที่ผูบริโภคยอมรับในสูตร
ปลาทู ต ม หวาน และระยะเวลาการฆา เชื้อ ของปลาทูต ม หวานในน้ํ า ตาลโตนดในบรรจุ ภั ณ ฑชนิ ด
ออนตัวได ในสูตรที่ผูบริโภคยอมรับ เพื่อที่จะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญและนําไปสูแนวทางการจัดการ
การผลิตในเชิงพาณิชยที่เหมาะสม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาอัตราสวนของน้ําตาลโตนดในระดับตาง ๆ ของน้ําตมหวาน
ปลาทูสด 1 กิโลกรัม ประมาณ 12-13 ตัว นํามาตัดหัวและหาง ควักไส ลาง ใหสะเด็ดน้ํา
ซึ่งมีน้ําหนักเหลือ 40-45 กรัม นํามาตมกับน้ําเกลือรอยละ 3 เวลา 30 นาที ทําใหสะเด็ดน้ําและนํามา
ต ม กั บสู ตรของน้ํ าต มหวาน โดยมีน้ําตาลปบ รอยละ 16.9 เกลือรอยละ 0.8 หอมแดงรอยละ 16.9
น้ํามะขามเปยกรอยละ 33.6 ขิงรอยละ 16.9 ตะไครรอยละ 8.4 และพริกไทยรอยละ 6.7 ตอน้ําเปลา
2,000 กรัม (ตอปลา 1 กก.) (Isolateboy, 2014)
หมายเหตุ น้ําตาลโตนดสดเก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณไมเกิน 4 องศาเซลเซียส โดยทํา
การกรองหาสิ่งแปลกปลอมภายในน้ําตาลสด กําหนดคาความหวานเทากับ 18 oBrix จากการทดลอง
วัดความหวานของน้ําตาลสด พบวามีคาอยูในชวง 16-18 oBrix นําน้ําตาลสดมาปรับความหวานดวย
วิธีการใหความรอนจนน้ําระเหยออกไปบางสวนจนมีคาความหวานเทากับ 18 oBrix (ควบคุมความหวาน
ที่ 16-18 บริกซ) และนํามาใชโดยการทดแทนน้ําในอัตราสวนรอยละ 0, 25, 50 และ 75 (สูตร1-สูตร4)
และนํามาเคี่ยวเปนเวลา 1.30 ชั่วโมง และนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบ 50 คน ที่
ไมผานการฝกฝน โดยใหคะแนนความชอบแบบ 9 –point Hedonic scale โดย 1 = ไมชอบมากที่สุด
9 = ชอบมากที่สุด (Chamber & Wolf, 1996) การทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิธี Duncan’s
New Mulitple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (Steel & Torrie, 1980) โดยเลือกจากสูตรที่ผูบริโภคใหคะแนน
ความชอบมากที่สุด จํานวน 1 สูตรมาศึกษาตอในตอนที่ 2
2. ศึกษาระยะเวลาการฆาเชื้อในน้ําตาลโตนด
เมื่ อ ไดสู ตรน้ํ าตม หวานจากตอนที่ 1 เตรีย มตัวอยา งปลาทูแ ละน้ํ า ปรุง (น้ําต มหวาน)
ชั่งน้ําหนักปลาทู 80-90 กรัม (ปลาทู 2 ตัว) และน้ําปรุง 100 กรัม บรรจุในถุงรีทอรตเพาซชนิดทึบแสง
(PET12/NY15/Al9/CPP80) แบบซองตั้งขนาด 120 x 170 x 35 มม. ปดผนึกดวยเครื่องซีลแบบ
สายพาน จากนั้นนําไปฆาเชื้อดวยเครื่องฆาเชื้อระบบน้ํารอนสเปรย Hot Water Spray Retort
(Model: RCS-60SPXTG; HISAKA, Japan) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 0.2 MPa นาน
30, 45 และ 60 นาที ตามลําดับ ระยะเวลา Come-up-time 14 นาที และระยะเวลาทําใหเย็นนาน
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25 นาที ทดสอบการแทรกผานความรอน โดยวัดอุณหภูมิตัวอยางบริเวณกึ่งกลางถุงจํานวน 3 ซ้ํา
ดวยเทอรโมคอปเปลชนิด Type T เชื่อมตอกับอุปกรณ และโปรแกรม E-Val Pro นําขอมูลที่ไดคํานวณ
คา F0 ตามวิธีของ Ball’s method (Ricardo et al., 1995) กําหนดอุณหภูมิเริ่มตนของตัวอยาง (IT) ที่
26 องศาเซลเซียส และนํามาศึกษาคุณภาพทางกายภาพดังตอไปนี้
2.1 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดที่ผานการฆาเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลา 30, 45 และ 60 นาที
โดยการวัดคาคุณภาพดังนี้
2.1.1 เนื้ อสัมผั ส โดยใชเ ครื่อ งวิเคราะหเ นื้อ สัมผั ส (Texture Analyzer) รุน
TA.XT Plus (ประเทศอังกฤษ) วัดคาความแข็ง (Hardness) ใชหัว (P/2N) หัวรูปทรงกระบอกปลาย
แหลมเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร กดตัวอยางเปนระยะทางรอยละ 60 ความเร็วในการเจาะทะลุ 10
มิลลิเมตร/วินาที วัด 3 จุดตอตัว จํานวน 3 ตัว
2.1.2 วั ด ค า สี ข องน้ํ า ต ม หวานและสี ข องเนื้ อ ปลาทู โดยใช เ ครื่ อ งวั ด ค า สี
(Colorimeter Hunter color lab) ระบบ CIE วัดคาในรูป L*, a*, b* รุน Color Flex (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
หมายเหตุ: การทดสอบทางกายภาพวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized
Desing (CRD) วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
2.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา
นําปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดที่ฆาเชื้อที่เวลา 30, 45 และ 60 นาที มาทําการ
ทดสอบคุณภาพทางจุลินทรีย ตามมาตรฐาน (BAM Online, 2012) โดยทําการวิเคราะหดังนี้
2.2.1) ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Aerobic plate count)
2.2.2) ปริมาณ Clostridium botulinum
2.2.3) ปริมาณ Thermophilic anaerobe
2.2.4) ปริมาณ Flat sour Thermophilic
2.3 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
นําปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดที่ฆาเชื้อที่เวลา 30, 45 และ 60 นาที มาทําการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภค จํานวน 50 คนที่ไมผานการฝกฝน เสิรฟปลาทูตมหวานในน้ําตาล
โตนดบรรจุรีทอรตเพาซ จํานวนปลาทู 1 ตัวพรอมกับขาวสวยหุงสุก 1 ถวย โดยประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ สีของน้ําปรุง สีของเนื้อปลาทู กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของปลาทู
และความชอบโดยรวม โดยเลือกสูตรที่ผูบริโ ภคใหคะแนนความชอบมากที่สุดมา 1 สูตร (วางแผน
การทดลองและวิเคราะหทางสถิติเหมือนตอนที่ 1)
ผลการวิจัย
1. ศึกษาอัตราสวนของน้ําตาลโตนดที่ผูบริโภคยอมรับในสูตรปลาทูตมหวาน
ศึกษาอัตราสวนของน้ําตาลโตนดที่เติมในสูตรของน้ําตมหวานในอัตราสวนรอยละ 0, 25,
50 และ 75 (สูตร 1 - สูตร 4) และนํามาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเลือกสูตรที่ผูบริโภคให
คะแนนความชอบมากที่สุด จํานวน 1 สูตร
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คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปลาทูตมหวานที่ทดแทนดวยน้ําตาลโตนดที่ระดับตาง ๆ
ทั้ง 4 สูตร พบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบในสูตรที่ 2 (น้ําตาลโตนดสดรอยละ 25 : น้ํารอยละ 75)
มากที่สุด เนื่องจากเปนอัตราสวนที่ใหกลิ่นหอมและรสชาติที่พอดี ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Sensory scores of sweet boiled mackerel soup with sugar palm substitute water
Sugar palm
Formula 1
Formula 2
Formula 3
Formula 4
ns
Appearance
7.62 ± 1.13
7.64 ± 0.74
7.60± 0.84
7.60 ±0.86
Color of soupns
7.20± 1.21
7.40± 0.92
7.38± 0.88
7.24± 0.80
ns
Odor
7.32± 1.41
7.54± 0.95
7.38± 0.99
7.38± 1.02
Taste
7.50 ± 1.47b
8.18 ± 0.38a
7.42 ± 0.95b
7.50 ± 1.16b
Texturens
7.64 ± 0.95
7.69 ± 0.86
7.67 ±0.86
7.64 ±0.94
Overall liking
7.66 ± 1.14b
8.16 ± 0.42a
7.56 ± 0.91b
7.46 ± 1.01b
Remark * a,bMeans with different letters in the same row represents the difference with significance
(p≤ 0.05).
** ns
There is no statistically significant difference (p > 0.05).
***
Formula 1 (sugar palm juice 0 : water 100) Formula 2 (sugar palm 25 : water 75)
Formula 3 (sugar palm 50 : water 50) Formula 4 (sugar palm 75 : water 25)
Attributes

2. ศึกษาระยะเวลาการฆาเชื้อของปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนด
เมื่อไดสูตรปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดในตอนที่ 1 ในสูตรที่ 2 นํามาศึกษาเวลาการฆา
เชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลา เทากับ 30, 45 และ 60 นาที และหาคา F0 ในทุกเวลาของ
การฆาเชื้อ
Table 2 The different time of sterilized 121 oC of sweet boiled mackerel in sugar palm
soup in retort pouch
IT(oC)
26
26
26

Temperature of
sterilized (oC)
121
121
121

Time of sterilized 121°C
(minute)
30
45
60

Fo
(minute)
4.46
17.25
29.55

จากตารางที่ 2 (Table 2) ผลการทดสอบการแทรกผานความรอนในปลาทูตมหวานในน้ําตาล
โตนดโดยการบรรจุรีทอรตเพาซ ผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลาตางกัน คือ
30, 45 และ 60 นาที เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ พบวาการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส ใชเวลา 30, 45 และ 60 นาที ไดคา F0 = 4.46, 17.25 และ 29.55 นาที ตามลําดับ
2.1 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดฆาเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลาตาง ๆ
คุณภาพทางกายภาพของปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดบรรจุรีทอรตเพาชที่ผาน
การฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลาเทากับ 30, 45 และ 60 นาที มีคาความแข็งของเนื้อปลาทู
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(Hardness) 194.30, 242.84, 257.86 นิวตัน ตามลําดับ พบวาคาความแข็งและคาสีของเนื้อปลาทูมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาสีของน้ําตมหวานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 3 (Table3)
Table 3 Physical qualities of sweet boiled mackerel in sugar palm soup sterilized 121oC
in retort pouch
Physical quality

30
194.30± 0.30c

Sterilization time (Minutes)
45
242.84 ± 1.00b

(Hardness) (N)
Color of soup
L* ns
25.14± 1.10
25.05± 0.95
a* ns
15.66± 0.96
16.56± 0.98
b* ns
10.50± 0.81
10.48± 0.92
Color of texture
L*
27.64± 0.04a
26.68± 1.00ab
c
a*
14.96± 0.03
15.20± 0.20b
b*
9.12± 0.01a
9.06± 0.30a
ns
Remark There is no statistically significant difference (p > 0.05).

60
257.86 ± 0.99a
25.02± 1.00
16.80± 1.04
10.43± 1.06
25.34± 0.67b
15.94± 0.04a
8.96± 0.04b

2.2 คุณภาพทางจุลชีววิทยา
การวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Aerobic plate count) ปริมาณคลอส
ตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium butulinum) ปริมาณจุลินทรียที่ทนความรอนสูง (thermophile
anaerobe) และเทอรโมฟลิกแฟลตซาวร (flat sour thermophilic) ของปลาทูตมหวานในน้ําตาล
โตนดบรรจุรีทอรตเพาช ที่ผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลาเทากับ 30, 45 และ 60
นาที ไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรียจุลินทรียทั้งหมด (ทั้ง 5 ชนิด) ดังตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Microbiological properties of sweet boiled mackerel in sugar palm soup
sterilized 121 oC in Retort Pouch
Sterilization time (Minutes)
30
45
60
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Negative Negative
Negative
Negative Negative
Negative
Negative Negative
Negative

Microbiological properties
Aerobic plate count (cfu/g) ที่ 35 ˚C
Aerobic plate count (cfu/g) ที่ 55 ˚C
Clostridium botulinum (cfu/g)
Thermophile anaerobe (cfu/2g)
Flat sour thermophilic (cfu/2g)

2.3 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
จากตารางที่ 5 (Table 5) พบวาที่เวลาการฆาเชื้อที่เวลา 30, 45 และ 60 นาที มีคะแนน
ความชอบทางดานประสาทสั มผัสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในคุณลั กษณะ
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ดานลักษณะปรากฏ สีของน้ําปรุง สีของเนื้อปลาทู กลิ่น และเนื้อสัมผัสของปลาทู แตในดานรสชาติ
และความชอบโดยรวม พบวา สูตรที่ใชระยะเวลาในการฆาเชื้อ 45 นาที ผูทดสอบใหคะแนนสูงที่สุดดาน
รสชาติ เทากับ 7.74 และ ความชอบโดยรวม เทากับ 8.26 คะแนน ซึ่งแตกตางจากสูตรที่ใชเวลาในการ
ฆาเชื้อ เทากับ 30 และ 60 นาที
Table 5 Sensory scores of different times of sweet boiled mackerel in sugar Palm
soup in Retort Pouch
Sterilization time (Minutes)
30
45
60
ns
Appearance
7.02± 1.33
7.16± 1.25
7.18 ±1.17
ns
Color of soup
6.62± 1.68
6.66± 1.53
7.06± 1.16
Color of texture ns
7.10± 1.44
6.90± 1.72
7.06± 1.16
ns
Odor
7.00± 1.54
6.84± 1.72
7.02± 1.40
b
a
Taste
7.02± 1.53
7.74± 1.60
6.54± 1.69b
Texture ns
6.82± 1.84
7.10± 1.40
7.00± 1.69
b
a
Overall liking
7.42± 1.42
8.26± 1.02
7.12± 1.34b
Remark * a, b Means with different letters in the same row represents the difference with
significance (p ≤ 0.05).
** ns
There is no statistically significant difference (p > 0.05).
Attributes

อภิปรายผล
การศึกษาปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดโดยทดแทนอัตราสวนของน้ําตาลโตนดตอน้ําที่ระดับ
รอยละ 0, 25, 50 และ 75 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 (Table 1) พบวาผูบริโภคชอบสูตรของปลาทูตม
หวานที่มีการใชน้ําตาลโตนดที่ระดับรอยละ 25 ตอน้ํารอยละ 75 มากที่สุดในทุกคุณลักษณะ และนํา
สูตรทีผ่ ูบริโภคชอบมากที่สุด มาทําการทดสอบการแทรกผานความรอน โดยนําปลาทูตมหวานในน้ําตาล
โตนดมาบรรจุในรีทอรตเพาซ ผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลาตางกัน คือ 30, 45
และ 60 นาที ดังตารางที่ 2 (Table 2) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ พบวาการฆาเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลาตางกัน ไดคา F0 = 4.46, 17.25 และ 29.55 นาที สอดคลองตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 335 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทกําหนดให คา F0 ที่ใชในการ
ฆาเชื้ออาหารที่เปนกรดต่ําจะตองใชเวลาไมนอยกวา 3 นาที เพื่อใหเพียงพอตอการทําลายสปอรของ
Clostridium botulinum คา F0 ของผลิตภัณฑจากปลาควรจะมีคาอยูในชวง 5 - 20 นาที (Frott &
Lewis, 1994) สําหรับผลิตภัณฑปลาในบรรจุภัณฑรีทอรตเพาซ โดยทั่วไปมีคา F0 อยูระหวาง 5 - 10
นาที (Vazhiyil, 2005) และเมื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพของเนื้อปลาทู (Hardness) ดังตารางที่ 3
(Table 3) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) อุณหภูมิและเวลาการฆาเชื้อที่
สูงขึ้นมีผลตอเนื้อสัมผัสของเนื้อปลาทู อาจเปนเพราะเมื่อเนื้อปลาถูกความรอนจะมีผลตอโครงสราง
ของโปรตีนไมโอซิน (myosin) ซึ่งเปนสวนประกอบของเสนใยกลามเนื้อ (myofribill) เกิดการคลายตัว
และตกตะกอนสงผลตอเนื้อสัมผัสที่แข็งขึ้นและสีเปลี่ยนไปแบบผันกลับไมได (Pornchaloempong &
Rattanapanon, 2014) คา สีข องน้ํ า ตม หวานไมแ ตกต า งกัน อย า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิติ (p > 0.05)
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โดยมีคาความสวาง (L*) ตารางที่ 3 (Table 3) มีแนวโนมลดลง คา a* มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และคา b*
มีแนวโนมลดลงเนื่องจากในน้ําตมหวานมีสวนผสมของน้ําตาลโตนดอยู ซึ่งเมื่อไดรับ ความรอนเปน
เวลานานจะทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลแบบไมใชเอนไซม สอดคลองกับงานวิจัยของ Sawatsuk
(2016) พบวาปลาทูตมเค็มในบรรจุภัณฑรีทอรตเพาซ ที่ผานการฆาเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 30,
40 และ 50 นาที มีผลใหผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลเขมขนโดยคา L* ของเนื้อปลาทูมีคาลดลงและคา a*
ของเนื้อปลาและน้ําตมเค็มมีคาสูงขึ้น คาความสวาง L* ของเนื้อปลาทูเทากับ 27.64, 26.68 และ 25.34
ตามลําดับ คาความสวางมีแนวโนมลดลง เนื้อปลามีสีเขมขึ้นสอดคลองกับ Bindu & Srinivasa (2007)
ที่แสดงความเห็นวาคาสี L* ของเนื้อหอย (black clam) พรอมรับประทานที่ฆาเชื้อในรีทอรตเพาซ จะมี
คาลดลงหลังจากผานการฆาเชื้อ เนื่องจากเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลระหวางน้ําตาล และ
กรดอะมิ โ นที่ มี อ ยู ใ นตั ว และเมื่อ นํ า ปลาทู ต ม หวานมาตรวจปริม าณจุ ลิ น ทรี ย พบว า ตรวจไม พ บ
เชื้อจุลินทรียตาง ๆ (ทั้ง 5 ชนิด) ตารางที่ 4 (Table 4) เนื่องจากอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่เวลา
เทากับ 30, 45 และ 60 นาที สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียไดทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ
Sawatsuk (2016) ศึ ก ษาผลของเวลาการใหค วามรอ นในปลาทูตม เค็ม ในบรรจุ ภั ณ ฑรีทอรต เพาซ
ที่ฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30, 40 และ 50 มีคา F0 เทากับ 7.7, 8.8 และ 12.1
นาที ตามลําดับ ผลการทดสอบทางดานจุลินทรีย ไมพบการเจริญของจุลินทรียเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ปกติ และนํ าปลาทู ตม หวานในน้ําตาลโตนดมาทําการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาผูบริโ ภคให
คะแนนสูตรที่ใชระยะเวลาในการฆาเชื้อ 45 นาที มากที่สุด ในคุณลักษณะเรื่องรสชาติและความชอบ
โดยรวม เทากับ 8.26 คะแนน
สรุปผลการวิจัย
1. อั ต ราส ว นของน้ํ า ตาลโตนดตอ น้ํา ที่เ ติ มลงในสูต รน้ํ า ตม หวานที่ผู บ ริ โ ภคชอบเท า กั บ
อัตราสวน 25 : 75 มีคะแนนความชอบทุกคุณลักษณะมากที่สุด มีคาคะแนนอยูในชวง 7.40-8.16 คะแนน
2. ระยะเวลาการฆาเชื้อปลาทูตมหวานในน้ําตาลโตนดที่เหมาะสม เทากับ 121 องศาเซลเซียส
เวลา 45 นาที F0 เทา กั บ 17.25 นาที มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสอยูในชวง 6.66-8.26
คะแนน และตรวจไมพบจุลินทรียตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดไว
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