ผลของชนิดนํา้ มันทีม่ ตี ่ อสมบัติของเจลโปรตีนในลูกชิ้นอิมลั ชั่ น
Effect of Oil Types on Protein Gel Properties in Emulsion Fish Ball
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร1* และ ดวงเดือน วารีวะนิช1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*E-mail : ffisjpr@ku.ac.th

บทคัดย่ อ

ไขมันปลาแซลมอนประกอบด้วยกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยูม่ าก จึงได้นาํ ส่วน
ท้องปลามาผสมในลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน (EFB) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ าํ มันถัว่ เหลือง วิเคราะห์สมบัติเชิงหน้าที่ของ
EFB ที่สภาวะศึกษา a) แป้ งมันสําปะหลัง (ร้อยละ 5 และ 10) ร่ วมกับ นํ้ามันถัว่ เหลือง (ร้อยละ 3, 5, 10 และ 15) และ b) ไขมัน
จากท้องปลาแซลมอน (SB) (ร้อยละ 10, 4 และ 3) โดยนํ้าหนักของซูริมิ
ผูท้ ดสอบเรี ยงลําดับความชอบมากที่สุดกับ EFB ที่เติมแป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 5 และนํ้ามันถัว่ เหลืองร้อยละ 5 และ
10 โดยปริ มาณนํ้ามันมากทําให้ มีค่าระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ ความแข็งแรงของเจลน้อยกว่ า แต่ค่าความแข็ง และ ความขาว
มากกว่า ขณะที่ค่า ของแรงที่ใช้ในการเจาะทะลุ ความยืดหยุน่ ค่าการเกาะตัว และความสามารถในการอุม้ นํ้า ไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) ชนิดของไขมันมีอิทธิพลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของ EFB โดยสามารถเติมไขมันจาก SB ได้เพียงร้อยละ 3 เพื่อให้ได้
EFB ที่มีค่า ความแข็ง ความยืดหยุน่ ค่าการเกาะตัว และความสามารถในการอุม้ นํ้า ใกล้เคียงกับ EFB ที่เติม นํ้ามันถัว่ เหลืองร้อย
ละ 10
คําสําคัญ: ท้องปลาแซลมอน ลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน การเกิดเจลโปรตีน, สมบัติเชิงหน้าที่

Abstract

Salmon fat contains polyunsaturated fatty acids which are very beneficial to health. Thus, the salmon belly was
brought to mix in emulsion fish ball (EFB) comparing with soybean oil addition. Functional properties of EFB were
measured from the studied conditions which were a) mixed tapioca flour (5 and 10 %) and soybean oil (3, 5, 10 and 15 %)
and b) fat from salmon belly (SB) (10, 4 and 3 %) by the percentage of surimi weight.
The consumer was satisfied with EFB added 5% tapioca flour and 5 and 10 % soybean oil. The higher oil amount
tended to decrease breaking distance, gel strength but increase hardness and whiteness, whereas, breaking force, springiness,
cohesiveness and water holding capacity were not different (p>0.05). Lipid type had an influence on the texture of EFB. The
SB fat could be added at only 3 % to get the hardness, springiness, cohesiveness and water holding capacity closely to those
of EFB with 10 % soybean oil.
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1. บทนํา

ลูกชิ้นปลาเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย สามารถบริ โภคได้ทุกวัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมี
ลักษณะทางประสาทสัมผัสเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคได้แก่ ความยืดหยุน่ สี และกลิ่นรส ลูกชิ้นปลาเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท

ยืดหยุน่ (fish jelly product) โดยที่เนื้อสัมผัส มีความเหนียวและยืดหยุน่ อันเป็ นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเมื่อ
ได้รับความร้อนเกิดเป็ นเจล การเกิดเจลของโปรตีนปลาเริ่ มจากการเติมเกลือร้อยละ 2-3 ลงไปในเนื้อปลาบด ไอออนของเกลือที่
มีโมเลกุลนํ้าล้อมรอบ (hydrated salt ion) ถูกดูดซึมไว้ท่ี พื้นผิวของโปรตีนไมโอไฟบริ ล ทําให้เกิด สัมพรรคภาพ (affinity)
ระหว่างโปรตีนกับโมเลกุลนํ้ามากขึ้น จึงทําให้เกิดเพส (paste) ที่มีความหนืด (Niwa, 1992) จากนั้นเมื่อให้ความร้อนกับเ พส
โมเลกุลของโปรตีนคลายตัว (unfolding) แล้วเกิดการรวมตัวกันหรื อจับกันอย่างช้า ๆ ด้วยพันธะชนิดต่าง ๆ เป็ นโครงร่ างตาข่าย
3 มิติท่ีสามารถจับนํ้าหรื อสารอื่นที่มีน้ าํ หนักโมเลกุลตํ่าไว้ภายในได้ จะได้เจลที่มีสมบัติเป็ นของแข็งที่มีความยืดหยุน่
ผลิตภัณฑ์อิมลั ชั่ นจากเนื้อสัตว์ เช่น แฮมไส้กรอก หมูยอ เบอร์เกอร์ มักเป็ นประเภทไขมันในนํ้า (oil in water
emulsion) โดยมีเม็ดไขมันกระจาย อยูใ่ นนํ้า ซึ่งปกติน้ าํ กับนํ้ามันจะไม่รวมตัวกัน จึงต้องมีตวั ช่วยในการรวมตัว ด้วยสารตึงผิว
(emulsifier) ซึ่งได้แก่โปรตีนไมโอซินที่ละลายอยูใ่ นเกลือทําหน้าที่หุม้ เม็ดไขมันไว้ โดยการหันส่วนที่ไม่ชอบนํ้าของโมเลกุล
โปรตีนสัมผัสกับไขมันภายใน และหันส่วนที่ชอบนํ้าสัมผัสกับนํ้าที่อยูร่ อบนอกเกิดอิมลั ชั่ นขึ้น ทําให้เกิดการผสมที่คงตัว รวม
เป็ นเนื้อเดียวกัน การเตรี ยมอิมลั ชัน่ ที่ดีทาํ ให้ได้อิมลั ชัน่ ที่สมบูรณ์ มีลกั ษณะเนื้อสัมผัสที่ดี มีความนุ่มเนื้อ (tenderness) ความชุ่ม
เนื้อ (juiciness) ความยืดหยุน่ (springiness) ให้กลิ่นรสที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสามารถยึดจับนํ้าได้ดี ทําให้การสูญเสี ยนํ้า
หนักระหว่างการทําให้สุกลดลง (Ambrosiadis et al., 1996)
ปั จจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของอิมลั ชัน่ เช่น การให้พลังงานไปปั่ นผสม ความแรงของอิออน อัตราการเติมนํ้ามัน
ความเป็ นกรดเบส อุณหภูมิความสามารถของโปรตีน ในการละลาย คุณภาพของ สารตึงผิว และชนิดของส่วนผสมอื่น ๆ ที่มีอยู่
ในระบบ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมลั ชั่ นทางการค้ามักนิยมใช้ไขมัน จากสัตว์ แต่ก็มีการศึกษาการใช้น้ าํ มันพืชทดแทนซึ่ง
ลักษณะเนื้อสัมผัสอาจแตกต่างกันบ้าง
ศุภชัย (2543) ศึกษาการผลิตไส้กรอกปลาอิมลั ชัน โดยใช้เนื้อ ปลาดุกอุยเทศร้อยละ 40 ซูริมิร้อยละ 60 และไขมันไก่
ร้อยละ 15 โดยนํ้าหนัก ไส้กรอกปลาอิมลั ชันจะได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุด พรผกา (2545) ศึกษาการผลิตแฮมปลา
จากเศษเนื้อปลาแซลมอนและซูริมิ โดยร้อยละโดยนํ้าหนักขององค์ประ กอบในสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุด คือ เนื้อ
ปลาแซลมอน 56.3 ซูริมิ 20.0 แป้ งมันฝรั่ง 5.0 คาร์ราจีแนน 0.5 เกลือ 2.0 นํ้าตาล 3.0 นํ้ามันพืช 2.5 นํ้าเย็น 10.0 พริ กไทย 0.5
และโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต 0.2 ปั ญจภรณ์ (2546) พัฒนาการผลิตแฮมจากปลาสวายในรู ปของแฮมอัดที่มีส่ วนชิ้นเนื้อปลา
ผสมกับแบตเตอร์ พบว่า อัตราส่วนเนื้อปลาบดต่อไขมันในการผลิตแบตเตอร์ที่ ให้เสถียรภาพของแบตเตอร์ท่ีดี คือ 1:1 และ
ปริ มาณที่เหมาะสมในการผลิตคือไขมันร้อยละ 15 และ แป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 5 ของนํ้าหนักเนื้อปลา เนื่องจากให้เสถียรภาพ
ของแบตเตอร์และค่าแรงตัด ขาดที่ดี จิรวัฒน์ และคณะ (2547) รายงานว่า กล้ามเนื้อปลานิลและปลาดุกแอฟริ กนั (Clarias
garispinus) มีความสามารถในการเป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ดีกว่าปลายีส่ กเทศและปลานวลจันทร์ การเพิ่มระดับนํ้ามันจาก 15 ถึง 30%
ในไส้กรอกปลานิล ปลายีส่ กเทศ และปลานวลจันทร์ มีผลต่อการเพิ่ มค่าความสว่าง (L*) ส่วนค่าแรง ณ จุดแตกหักและแรง
เฉื อนลดลง แต่จากการทดสอบโดยผูบ้ ริ โภค ไส้กรอกปลาดุกแอฟริ กนั ไส้กรอกปลานวลจันทร์ และไส้กรอกปลายีส่ กเทศได้รับ
คะแนนความชอบไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
วิธีที่นิยมใช้ในการดัดแปลง ลักษณะเนื้อสัมผัสของเจล โปรตีนคือการเติม แป้ งเพือ่ เพิ่มความแข็งแรงของเจล จึง
สามารถใช้เนื้อปลาลดลงได้ ในอุตสาหกรรมมักใช้แป้ งหลายชนิดรวมกันประมาณร้อย ละ 4 - 12 (Park, 2000) การใช้แป้ ง
ปริ มาณสูงเกินไปทําให้ผลิตภัณฑ์เปราะและแตกหักได้ง่าย ในระหว่างการให้ความร้อน แป้ งจะดูดซับนํ้าจากเนื้อปลาบดแล้ว
เกิดเจลาติไนซ์บางส่วนและจะไปแทรกตามช่องว่างของโครงสร้างโปรตีน มีผลให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้แป้ งจะทํา
หน้าที่เป็ นสารดูดความชื้น (humectant) และเพิ่มความคงตัวของเนื้อปลาบดในกระบวนการแช่แข็งและทําละลาย
การผลิตลูกชิ้นปลาส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการเติมไขมันลงไป แต่เนื่องจากนํ้ามันจากปลาแซลมอนประกอบด้วยกรดไขมัน
ชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนใ นกลุ่มโอเมก้า 3 คือ กรดไขมัน eicosapentaenoic acid (EPA) และ decosahexaenoic acid (DHA) ที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกายสูง อีกทั้งยัง มีแอสตาแซนทิน (astaxanthin) ที่มีฤทธิ์เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการนํา
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ท้องปลาแซลมอนที่เป็ นแหล่งของนํ้ามันปลามาผลิตเป็ นลูกชิ้นปลาแซลมอน อิมลั ชัน อย่างไรก็ตามชนิดของนํ้ามัน และปริ มาณ
แป้ งอาจมีผลต่อเสถียรภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิมลั ชัน่ จึงได้ศึกษาหาสัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้ แป้ งมันสําปะหลัง
และนํ้ามันถัว่ เหลือง ที่เหมาะสม จากนั้นเลือกสัดส่วนที่เหมาะสมมา เปรี ยบเทียบกับการใช้ ท้องปลาแซลมอน ทดแทนนํ้ามันถัว่
เหลือง โดยวัดสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน่ ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการบริ โภคให้กบั ผูบ้ ริ โภค และสามารถ
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์อิมลั ชัน่ ชนิดอื่น เช่นไส้กรอกปลา ปลายอ ต่อไป

2. วิธกี ารทดลอง
2.1 วัตถุดิบ

ท้องปลาแซลมอน (Trout Harasu) จากบริ ษทั ไทยยูเนียนโฟรเซ่นโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ซูริมิ (เนื้อปลาบด) เกรด
SA ผลิตจากปลาทรายแดง (บริ ษทั แปซิฟิกมารี นฟู้ ดโปรดักส์ จํากัด ) แป้ งมันสําปะหลัง ตราใบหยก และ นํ้ามันพืชสกัดจากถัว่
เหลือง ตราองุ่น

2.2 วิธีการ

1) การเตรียมเนือ้ ท้ องปลาแซลมอน
นําท้องปลามาล้างนํ้า ตัดครี บที่ติดอยูแ่ ละแยกหนังอ อก นํามาหัน่ เป็ นชิ้นเล็ก ๆ เก็บรักษาไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ -18oC เพื่อใช้
ในการศึกษาภายใน 6 เดือน สุ่มตัวอย่างท้องปลาไปวิเคราะห์ปริ มาณความชื้น โปรตีน และไขมัน (AOAC, 2006)
2) การเตรียมลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน
ชัง่ ส่วนผสมได้แก่ ซูริมิ 100 กรัม เกลือ 2.5 กรัม พริ กไทย 0.5 กรัม แป้ งมันสําปะหลัง และ นํ้ามัน (ตามแผนการศึกษา
ข้อ 3)) เตรี ยมโดยปั่ นผสมซูริมิกบั เกลือด้วยเครื่ องบดสับเป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นเติมส่วนผสมที่เหลือ ปั่ นผสมอีก 5 นาที พร้อม
ทั้งปรับความชื้นเป็ นร้อยละ 80 ด้วยนํ้าแข็งบดละเอียด ควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า 10oC นําส่ว นผสมที่นวดแล้วส่วนหนึ่งมาปั้ น
เป็ นลูกทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร และอีกส่วนหนึ่งนําไปบรรจุไม่ให้เกิดฟองอากาศในแท่ง โลหะปลอด
สนิม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร แล้วห่อด้วยแผ่นฟิ ล์มพลาสติก มัดหัวท้ายให้แน่น จากนั้น นําทั้งสอง
ส่วนไปต้มในนํ้าที่อุณหภูมิ 40 oC นาน 30 นาที ตามด้วยที่ 90 oC นาน 20 นาที (อุณหภูมิมีความแปรปรวน +1oC) ทําให้เย็นทันที
โดยแช่ในนํ้าเย็นผสมนํ้าแข็งนาน 10 นาที นําตัวอย่างขึ้นจากนํ้า วางให้ สะเด็ดนํ้าแล้วบรรจุในถุงพลาสติก และเก็บที่ 4 oC เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง
3) แผนการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ศึกษาผลของแป้ งมันสําปะหลังและนํ้ามันพืช โดยแปรปริ มาณแป้ งมันสําปะหลัง เป็ นร้อยละ 5 และ 10 และ
ปริ มาณนํ้ามันถัว่ เหลืองเป็ นร้อยละ 3, 5, 10 และ 15 โดยนํ้าหนักของซูริมิ
ส่ วนที่ 2 เนื่องจากท้องปลาประกอบด้วยโปรตีนและนํ้ามัน (ท้องปลามีไขมันร้อยละ 24.88 และ ซูริมิ มีโปรตีนร้อยละ
27) จึงศึกษาผลของนํ้ามันปลาโดยคํานวณนํ้าหนักของท้องปลา และซูริมิ ท่ีตอ้ งใช้เพือ่ ให้ได้ปริ มาณนํ้ามันปลาเป็ นร้อยละ 10
โดยเปรี ยบเทียบคุณภาพของตัวอย่างที่เตรี ยมจากวิธีการคํานวณ 2 วิธี ได้แก่
1) สูตรที่มีการปรับสมดุลของปริ มาณไขมันและปริ มาณโป รตีนให้ได้เท่ากับสูตรต้นแบบ (ส่วนที่ 1) (FPB)
ประกอบด้วย ซูริมิ 78.40 กรัม ท้องปลา 40.19 กรัม เกลือ 3.6 กรัม แป้ งมันสําปะหลัง 5.9 กรัม พริ กไทย 0.6 กรัม (คํานวณจาก
เกลือร้อยละ 3 แป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 5 พริ กไทยร้อยละ 0.5 ของนํ้าหนักรวมซูริมิและท้องปลา) และ นํ้าแข็ง
2) สูตรที่มีการปรับสมดุลของปริ มาณไขมันเท่ากับสูตรต้นแบบแต่ไม่ได้ปรับปริ มาณโปรตีน (FB) ประกอบด้วย ซูริมิ
100 กรัม ท้องปลา 40.19 กรัม เกลือ 3 กรัม แป้ งมันสําปะหลัง 5 กรัม พริ กไทย 0.5 กรัม (คํานวณจากเกลือร้อยละ 3 แป้ งมัน
สําปะหลังร้อยละ 5 พริ กไทยร้อยละ 0.5 ของนํ้าหนักซูริมิ) และ นํ้าแข็ง
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ส่ วนที่ 3 ศึกษาผลของนํ้ามันปลาร้อยละ 3 และ 4 โดยนํ้าหนักของซูริมิ คํานวณปริ มาณตามสูตร FB
4) การวัดค่ าความแข็งแรงของเจล (gel strength)
นําเจลออกจากแท่งสเตนเลส วัดความแข็งแรงเจลด้วยเครื่ องวัดเนื้อสัมผัส (Stable Micro System TA-HD, UK) ด้วย
หัวเจาะทรงกลมขนาด 5 มิลลิเมตร ความเร็ วคงที่ 1.1 มิลลิเมตร/วินาที วัดค่าของแรงที่ใช้ในการเจาะทะลุ (breaking force)
(กรัม) และระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ (breaking distance) (เซนติเมตร) แล้วคํานวณค่าความแข็งแรงของเจล (gel strength)
(กรัม.เซนติเมตร) จากแรงที่ใช้ในการเจาะทะลุ คูณด้วย ระยะทางเข็มกดก่อนทะลุ ทํา 5 ซํ้า
5) การวัด โครงร่ างทางเนือ้ สัมผัส (Texture profile analysis; TPA)
นําเจลออกจากแท่งสเตนเลส วัด TPA ด้วยเครื่ องวัดเนื้อสัมผัส (Stable Micro System TA-HD) ด้วยหัวกด
ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์ก ลาง 50 มิลลิเมตร กดไปในตัวอย่างขนาด 25x25 มิลลิเมตร 2 เป็ นระยะทางร้อยละ 60 ของความ
สูงในรู ปแบบของการกดสองครั้ง (two bite) ความเร็ วคงที่ 1.0 มิลลิเมตรต่อวินาที วัดค่าความแข็ง (hardness) ค่าการเกาะตัว
(cohesiveness) ความยืดหยุน่ (springiness)
6) การวัดความสามารถในการอุ้มนํา้ (water holding capacity; WHC)
ตัดตัวอย่างเจลให้ได้ขนาด 15 มม.3 นําไปวางระหว่างกระดาษกรอง ด้านละ 2 แผ่น กดด้วยแรงคงที่ 10 กก./ซม.2 2
นาที ชัง่ นํ้าหนักตัวอย่างก่อน (W1) และหลังการกด (W2) วัดร้อยละปริ มาณความชื้นของตัวอย่าง (M) คํานวณร้อยละของนํ้าที่คง
อยูใ่ นตัวอย่างภายหลังการกดตามสูตร(ดัดแปลงจากวิธีของ Motohiro, 1981)
WHC (%) = (W1 × M) – (W1 - W2) × 100
(W1 × M)
7) การวัดการพับ (folding test)
นําเจลมาตัดเป็ นชิ้นบางๆให้มีความหนา 4-5 มม. แล้วทดสอบการพับ ให้คะแนนการพับโดยคะแนน AA เป็ นคะแนน
สูงสุดคือไม่มีรอยแตกเมื่อพับ 4 ส่วน และคะแนนตํ่าสุดคือ D มีรอยแตกและแยกออกจากกันเมื่อพับเป็ น 2 ส่วน (MFRD, 1987)
8) การวัดความขาว (whiteness)
ตัดตัวอย่างเป็ นหนา 5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร นําไปวัดค่า CIE L* a* b* ด้วยเครื่ องวัดสี (Minolta
CM-3500d ,Japan) แล้วนําไปคํานวณค่าความขาวตามสูตร (Lanier, 1992)
Whiteness = 100 - [(100 – L*) 2 + a*2 + b*2]0.5
9) การเรียงลําดับทางประสาทสัมผัส (ranking test)
ผูท้ ดสอบทัว่ ไป 20 คนเรี ยงลําดับตัวอย่างตามความชอบในแต่ละลักษณะทางประสาทสัมผัสได้แก่ กลิ่น กลิ่นรส เนื้อ
สัมผัส และความชอบรวม ลําดับ 1 คือ ชอบมากที่สุด ลําดับ 8 คือ ชอบน้อยที่สุด
10) การวิเคราะห์ ทางสถิติ
กรณี การเรี ยงลําดับ ทดสอบสมมติฐานด้วย Friedmans’s test วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลระหว่าง 2 ตัวอย่าง
ด้วย T-test ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 และ ทําการทดลอง 2 ซํ้า

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

องค์ประกอบทางเคมีของท้องปลาแซลมอนมีความชื้น โปรตีน ไขมัน และ เถ้า เป็ นร้อยละ 45.42, 14.52, 24.88 และ
0.99 ตามลําดับ ซึ่ง เมื่อนําท้องปลาไปผสมกับซูริมิเพื่อผลิตลูกชิ้น อิมลั ชัน่ นั้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะได้รับอิท ธิพลบางส่วน
ทั้งจากไขมันและโปรตีนของท้องปลา
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ส่ วนที่ 1 ผลของแป้งมันสํ าปะหลังและนํา้ มันพืชทีม่ ีต่อสมบัติเชิงหน้ าทีข่ องเจลลูกชิ้นปลาอิมัลชั่น

ผลการเรี ยงลําดับความชอบของ ลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน 8 สูตร (Table 1) พบว่า ลําดับความชอบในลักษณะด้านกลิ่น
กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของทุกตัวอย่างไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ขณะที่ความชอบรวมมีความแตกต่างกัน (p<0.05) ทั้งนี้ลูกชิ้นที่
เติมนํ้ามันถัว่ เหลืองและแป้ งมันสําปะหลังที่มากขึ้น ผูท้ ดสอบมีความชอบในลูกชิ้นน้อยลง ดังนั้นจึงได้คดั เลือก สูตรที่มีลาํ ดับ
ความชอบรวมสูงมา 2 สูตรคือ 1) สูตรที่มีการเติมแป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 5 และนํ้ามันถัว่ เหลืองร้อยละ 5 (T5%, O5%) และ 2)
สูตรที่มีการเติมแป้ งมันสําปะหลังร้อยละ 5 และนํ้ามันถัว่ เหลืองร้อยละ 10 (T5%, O10%) มาผลิตลูกชิ้นปลาอิมลั ชันอีกครั้งเพือ่
ตรวจสอบสมบัติเชิงหน้าที่
เจลลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน่ ที่เติมนํ้ามันร้อยละ 10 มีค่า ระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ ความแข็งแรงของเจล น้อยกว่า และค่า
ความแข็ง ความขาว มากกว่าที่เติมนํ้ามันร้อยละ 5 (p<0.05) (Table 2) แต่ค่า แรงที่ใช้ในการเจาะทะลุ ความยืดหยุน่ ค่าการเกาะ
ตัว และความสามารถในการอุม้ นํ้าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าทดสอบการพับเท่ากันคือ AA ไม่มีรอยแตกเมื่อพับเป็ น 4
ส่วน

Table 1. Preference rank sum of emulsion fish ball at different tapioca flour and soybean oil levels.
Sensory
characteristics

Preference rank sum
Tapioca flour , Soybean oil (%)
5, 3
5, 5
5, 10
5, 15
10, 3
10, 5
ns
Odour
91
78
75
98
72
94
ns
Flavour
73
75
72
72
88
109
ns
Texture
78
85
62
96
93
99
ab
ab
a
bc
bc
Overall liking
84
79
55
91
92
105bc
a,b
Different letters in the same row are significantly different (p < 0.05).
ns
Means in the same row are not significantly different (p>0.05).

10, 10
83
94
104
115c

Table 2. Properties of emulsion fish ball gel with soybean oil at different levels.
Functional properties

Mean + SD

5% soybean oil
Breaking force (g)
486.37±15.12
Breaking distance (mm)
14.75a±0.41
Gel strength (g.cm)
717.69a±41.30
Hardness (N)
46.03b±4.10
0.931±0.011
Springinessns
ns
Cohesiveness
0.729±0.008
Whiteness
69.85b±0.58
Water holding capacity (%)ns
80.21±2.81
Folding test
AA
a,b
Different letters in the same row are significantly different (p < 0.05).
ns
Means in the same row are not significantly different (p>0.05).
ns
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10% soybean oil
416.42±47.42
12.89b±0.36
538.45b±76.96
54.04a±3.80
0.923±0.004
0.738±0.009
72.17a±0.99
81.68±0.90
AA

10, 15
81
99
104
99bc

การที่ลูกชิ้นปลาอิมลั ชันที่เติม นํ้ามันถัว่ เหลืองร้อยละ 10 มีค่าระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่
ใช้น้ าํ มันร้อยละ 5 อาจเนื่องจาก การเติมนํ้ามันมากเปรี ยบเสมือนกับเป็ นการลดความเข้มข้นของโปรตีนลงจึงส่งผลให้โครงข่าย
ของเจลโปรตีนมีความแข็งแรงน้อยลง ทําให้ลกู ชิ้นปลาที่ได้มีความนิ่มมากขึ้น ขณะที่เจลโปรตีนที่เติมนํ้ามันร้อยละ 10 กลับมี
ค่าความแข็ง สูงขึ้น เห็นได้วา่ ผลของวิธีทดสอบเนื้อสัมผัสด้วยวิธีเจาะทะลุ (punch test) และวิธี TPA ให้ผลในทิศทางตรงกัน
ข้าม ซึ่งวิธีทดสอบที่ต่างกันจะอธิบายผลได้แตกต่างกันด้วย โดยวิธีการทดสอบด้วย TPA จะใช้สาํ หรับการประเมินกา รยึดเกาะ
ของเจล ขณะที่ วิธีเจาะทะลุจะใช้ทดสอบความหนาแน่นและการอัดแน่น (compactness) ของโครงข่ายเจลโปรตีนซึ่งเป็ นผลที่
เกิดจากระดับการรวมกลุ่มกัน (aggregation) ของโปรตีน (Lee and Chung, 1989) โดยทัว่ ไปการทดสอบเนื้อสัมผัสด้ว ยวิธี TPA
จะสัมพันธ์กบั ข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
การที่ ค่าความขาวเพิ่มขึ้นเมื่อลูกชิ้น ปลามีปริ มาณนํ้ามันเพิ่มขึ้นเกิดจากอนุภาคเม็ดนํ้ามันในผ ลิตภัณฑ์ทาํ ให้เกิดการ
หักเหของแสงมากขึ้น อย่างไรก็ตามปริ มาณนํ้ามันที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อความยืดหยุน่ การเกาะตัว และความสามารถในการอุม้ นํ้า
ของเจลโปรตีน

ส่ วนที่ 2 ผลของปริมาณท้ องปลาทีป่ ริมาณไขมันร้ อยละ 10 ของนํา้ หนักซู ริมิ ทีม่ ีต่อสมบัติเชิงหน้ าทีข่ องเจลลูก
ชิ้นปลาอิมัลชั่ น

การสร้างเจลโปรตีนในลูกชิ้นปลาอิมลั ชันส่วนใหญ่ได้จากซูริมิ ส่วนโปรตีนที่มีในท้องปลาที่นาํ มาผสมจะสามาร ถ
เสริ มสมบัติเชิงหน้าที่หรื อไม่ ยังไม่ทราบ จึงได้ศึกษาสัดส่วนของปริ มาณซูริมิและท้องปลา โดยให้ใช้ไขมันที่มีในท้องปลา
ทดแทนปริ มาณนํ้ามันถัว่ เหลือง (ร้อยละ 10) โดยปริ มาณของท้องปลาและซูริมิคาํ นวณจาก การปรับสมดุลของปริ มาณไขมัน
และโปรตีนให้ได้เท่ากับสูตรต้นแบบ (ในส่วนที่ 1) (FPB) และ สูตรที่มีการปรับสมดุลของปริ มาณไขมันเท่ากับสูตรต้นแบบแต่
ไม่ได้ปรับปริ มาณโปรตีน (FB)
สูตร FPB มีค่าแรงที่ใช้ในการเจาะทะลุ ระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ ความแข็งแรงของเจล และ ความสามารถในการ
อุม้ นํ้ามากกว่าสูตร FB (p<0.05) (Table 3) ซึ่งลูกชิ้นปลาสูตร FB น่าจะมีค่าดังกล่าวมากกว่า เนื่องจากมีปริ มาณโปรตีนสุดท้าย
มากกว่า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะใช้เกลือที่ใช้ในการสกัดโปรตีนไมโอไฟบริ ลลาร์นอ้ ยกว่า ทําให้ความเข้มข้นของไมโอไฟบริ ลลาร์
ซึ่งมีบทบาทต่อการเกิดเจลโปรตีนน้อยกว่า ส่งผลให้โครงข่ายเจลที่ได้มีความแข็งแรงเจลที่นอ้ ยว่า แสดงว่าโปรตีนจากส่วนท้อง
ปลาแซลมอนสภาพดิบช่วยเสริ มสมบัติการเกิดเจลโปรตีนได้ เมื่อประเมินการยึดเกาะของเจล ด้วย TPA พบว่า การปรับปริ มาณ
โปรตีนและไม่ได้ปรับปริ มาณโปรตีนให้เท่ากับสูตรต้นแบบไม่มีผลถึงความแตกต่างของค่าความแข็ง ความยืดหยุน่ ค่าการเกาะ
ตัว ความขาวและการทดสอบการพับ คือ A (มีรอยแตกหรื อฉี กขาดเล็กน้อยเมื่อพับเป็ น 4 ส่วน) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
เป็ นที่น่าสังเกตว่าลูกชิ้นปลาอิมลั ชันที่เติมท้องปลาแซลมอนมีค่าสมบัติทางเนื้อสัมผัส (ยกเว้น ความยืดหยุน่ ) และ
ความสามารถในการอุม้ นํ้าตํ่ากว่าเมื่อใช้น้ าํ มันถัว่ เหลืองที่ปริ มาณนํ้ามันเท่ากัน การเติมนํ้ามันมีแนวโน้มทําให้เนื้อสัมผัสของเจล
โปรตีนนิ่มลงซึ่งจะมากหรื อน้อยขึ้นกับระดับของความอิ่มตัวและการกระจาย (dispersion) ของนํ้ามัน (Lee and Abdollahi,
1981) กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัวของนํ้ามันปลาเป็ นชนิดที่มีจาํ นวนพันธะคู่มาก กว่าที่มีอยูใ่ นนํ้ามันพืช ทําให้มีลกั ษณะเหลวกว่า ถ้า
เติมในลูกชิ้นมากเนื้อสัมผัสจึงนุ่มออกเหลว ซึ่งเป็ นลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคไม่พงึ พอใจ จึงควร ลดปริ มาณไขมันจาก เนื้อท้อง
ปลาแซลมอนลงเพือ่ ปรับปรุ งเนื้อสัมผัสให้ดีข้ ึน
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Table 3. Properties of emulsion fish ball gel with 10 % salmon oil at different formulas.
Functional properties

Mean + SD*

FPB formula
Breaking force (g)
139.36a±12.08
Breaking distance (mm)
8.88a±0.87
Gel strength (g.cm)
123.98a±17.13
35.52±2.29
Hardness (N)ns
ns
Springiness
0.923±0.002
ns
Cohesiveness
0.669±0.039
ns
Whiteness
72.76±0.73
Water holding capacity (%)
59.68a±1.53
Folding test
A
a,b
Different letters in the same row are significantly different (p < 0.05).
ns
Means in the same row are not significantly different (p>0.05).
* FPB formula calculated from fat and protein balance, FB formula calculated from only fat balance.

FB formula
118.76b±5.88
7.23b±0.20
85.89b±6.48
38.48±2.33
0.924±0.014
0.615±0.019
72.64±0.68
53.13b±0.66
A

ส่ วนที่ 3 ผลของปริมาณท้ องปลาที่ ปริมาณไขมันร้ อ ยละ 3 และ 4 ของนํา้ หนักซู ริมิ ที่มีต่อสมบัติเชิงหน้ าทีข่ อง
เจลลูกชิ้นปลาอิมัลชั่ น

ลูกชิ้นปลาอิมลั ชันที่เติมไขมันจากท้องปลาแซลมอนร้อยละ 3 และ 4 (Table 4) มีค่า แรงที่ใช้ในการเจาะทะลุ
ระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ ความแข็งแรงของเจล ค่าความแข็ง ความยืดหยุน่ ค่าการเกาะตัว ความสามารถในการอุม้ นํ้าและการ
ทดสอบการพับคือ AA ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ขณะที่ค่าความขาวของลูกชิ้นที่เติมไขมันร้อยละ 4 มากกว่าที่ร้อยละ 3 (p<0.05)
เนื่องจากอนุภาคไขมันจํานวนมาก เกิดการหักเหของแสง ทําให้ลกู ชิ้นมีความขาวมากขึ้น

Table 4. Properties of emulsion fish ball gel with salmon oil at different concentrations.
Functional properties

Mean + SD

3 % salmon oil
Breaking force (g)
263.90±5.56
ns
Breaking distance (mm)
10.56±0.30
ns
Gel strength (g.cm)
278.88±13.38
ns
Hardness (N)
48.46±1.11
ns
Springiness
0.942±0.008
ns
Cohesiveness
0.723±0.008
Whiteness
69.73b±0.19
Water holding capacity (%)ns
71.27±1.12
Folding test
AA
a,b
Different letters in the same row are significantly different (p < 0.05).
ns
Means in the same row are not significantly different (p>0.05).

4 % salmon oil
235.3±21.99
10.56±0.56
249.47±36.31
46.52±0.62
0.949±0.015
0.721±0.017
70.34a±0.15
70.44±1.76
AA

ns
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เมื่อเปรี ยบเทียบ สมบัติทางเนื้อสัมผัสของ ลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน ที่เติมนํ้ามันถัว่ เหลืองร้อยละ 10 กับ ที่เติมท้อง
ปลาแซลมอนที่ มีน้ าํ มันร้อยละ 3 เห็นได้วา่ สมบัติท่ีวดั ได้จากวิธี TPA ทั้งสามค่า และ ค่าความสามารถในการอุม้ นํ้า
มีค่าใกล้เคียง กัน ขณะที่ ค่าที่ได้จากการเจาะทะลุของ ลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน ที่เติมท้องปลาแซลมอนยังมีค่าน้อยกว่ามาก โดยค่า
ความแข็งแรงของเจลลูกชิ้นปลาอิมลั ชันที่ เติมนํ้ามันถัว่ เหลืองมีค่าเป็ น 1.9 เท่าของที่เติมท้องปลาแซลมอน

4. สรุป

ผูท้ ดสอบชอบลูกชิ้นอิมลั ชัน่ ที่เติมแป้ ง มันสําปะหลังร้อยละ 5 ชนิดของไขมันมีอิทธิพลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของ
ลูกชิ้นปลาอิมลั ชัน โดยนํ้ามันถัว่ เหลืองทําให้ลกู ชิ้นปลาอิมลั ชัน มีเนื้อสัมผัสแข็งกว่าเมื่อใช้ ไขมันจากเนื้อท้องปลาแซลมอน ซึ่ง
ทําให้ลกู ชิ้นปลาอิมลั ชันมีเนื้อไม่เหนียวและนุ่มลง และ ความสามารถในการอุม้ นํ้าลดลงตามความเข้มข้นที่ใส่ แต่ไม่มีผลต่อค่า
ความยืดหยุน่
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