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บทคัดยอ

ศึกษาสมบัติของเจลปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ที่สภาวะการ
ลางน้ําและการใหความรอนตางๆ โดยแบงเนื้อปลาบดออกเปน 2 สวน ไดแก (1) เนื้อปลาบดไมลางน้ํา (UW) และ
(2) เนื้อปลาบดที่ลางน้ํา (W) เตรียมเจลปลาโดยสับผสมเนื้อปลาบดกับเกลือรอยละ 3 (w/w) จากนั้นนําไปขึ้นรูป
ในแบบแลวนําไปใหความรอน 2 สภาวะไดแก (1) การใหความรอน 1 ระดับ (1-H) ที่ 30 ถึง 90 oC โดยเวนชวง
หางกันทุก 10 oC นาน 20 นาที และ (2) การใหความรอน 2 ระดับ (2-H) โดยใหความรอน 1-H ที่ 30 ถึง 80 oC
แลวจึงใหความรอนตอที่ 90oC นาน 20 นาที ผลการศึกษาพบวา เจล W ที่สภาวะ 2-H มีคา breaking force,
breaking distance และ gel strength นอยกวาเจล UW แตมีคา hardness ความสามารถในการอุมน้ํา และ
ความขาวมากกวา การใหความรอนที่สภาวะ 2-H ที่ 50/90-60/90oC สงผลใหเจล UW มี gel strength สูงสุด
(p<0.05) และเกิดการเสื่อมสลายของเจล UW อยางเห็นไดชัดที่ 70/90 oC ดังนั้นขั้นตอนการลางเนื้อปลามีผลตอ
การลดลงของความหนาแนนและความอัดแนนของโครงขายเจลโปรตีน แตสามารถเพิ่มความแข็ง ความสามารถใน
การอุมน้ํา และความขาวใหกับเจลปลาดุกบิ๊กอุย การใหความรอน 2-H ชวยปรับปรุงสมบัติของเจลไดดีกวา 1-H
คําสําคัญ: การเกิดเจล ปลาดุกบิ๊กอุย สภาวะการลางน้ํา สภาวะการใหความรอน

Abstract

Gel properties of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) were
studied at various washing and heating conditions. Fish mince was divided into 2 parts for (1)
unwashed (UW) mince and (2) washed (W) mince. Fish gel prepared by mixing mince with 3%
NaCl. After casting, the paste was heated under 2 conditions, which were (1) one-step heating
(1-H) at the range from 30 to 90 oC at 10oC intervals for 20 min and (2) two-step heating (2-H) at
30 to 80oC for 20 min and further heating at 90oC for 20 min. The result showed that W-gels at
2-H had lower breaking force, breaking distance and gel strength but exhibited the higher
hardness, water holding capacity and whiteness than those of UW-gels. Two-step heating of
UW-gels at 50/90-60/90 oC caused the highest gel strength (p<0.05) and the occurrence of UWgel degradation was noticeable at 70/90 oC. Thus, washing step of mince affected the decrease
of compactness of protein gel network but could increase the hardness, water holding capacity
and whiteness of hybrid catfish gel. Heating at 2-H could improve the gel properties more than
that of 1-H.
Keywords: gelation, hybrid catfish, washing condition, heating condition
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1. บทนํา

เนื้ อ สั ม ผั ส เป น สมบั ติ ท่ี สํ า คั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทยื ด หยุ น จากปลา (fish jelly product) เช น
ลูกชิ้นปลา คามาโบโกะ ไสกรอกปลา เปนตน โดยเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑเหลานี้ที่มีความเหนียวและยืดหยุนเปน
ผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเมื่อไดรับความรอนเกิดเปนเจล โดยเริ่มจากการเติมเกลือรอยละ 2-3
ลงไปในเนื้อปลาบดและบดผสม เกลือทําหนาที่ละลายโปรตีนไมโอไฟบริลลารในเนื้อปลาทําใหมีลักษณะความหนืด
มากขึ้น เรียกวา เพส (paste) (Suzuki, 1981) จากนั้นเมื่อนําเพสไปใหความรอน โมเลกุลโปรตีนเกิดการคลายตัว
(unfolding) แลวเกิดการรวมตัวกันหรือจับกันอยางชา ๆ ดวยพันธะชนิดตาง ๆ เกิดเปนโครงรางตาขาย 3 มิติที่
สามารถจับน้ําหรือสารอื่น ๆ ที่มีโมเลกุลต่ําไวภายใน ไดเจลที่มีความแข็งและยืดหยุน ทั้งนีค้ ุณภาพของเจลโปรตีน
ปลานอกจากจะขึ้นอยูกับองคประกอบของโปรตีนแลวยังขึ้นอยูกับสภาวะการใหความรอนที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูกับ
ชนิดของปลา ความเขมขนของโปรตีน คาความเปนกรดดาง และความแรงไอออน (Sun and Holley, 2010) โดย
ปลาที่นิยมนํามาใชผลิตผลิตภัณฑประเภทยืดหยุนมักเปนปลาทะเลมากกวาปลาน้ําจืด เนื่องจากปลาทะเลมีเนื้อสี
ขาว ใหลักษณะเนื้อสัมผัสและกลิ่นรสที่ดี ขณะที่ปลาน้ําจืดมีสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนแตกตางจากปลาทะเล
กลาวคือ มีความสามารถในการเกิดเจลอยูในระดับปานกลาง (Martín-Sánchez et al., 2009) อยางไรก็ตามไดมี
การศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนที่ไดจากปลาน้ําจืดดวยวิธีการตาง ๆ มากขึ้นเนื่องจากปลาทะเล
มีปริมาณลดลงทุกป ขณะที่ปลาน้ําจืดมีการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง วิธีการที่มีการใชเพื่อการปรับปรุงสมบัติ
เชิงหนาที่ของโปรตีนปลาน้ําจืด เชน การใชความดัน เอนไซมทรานสกลูทามิเนส (TGase) สารเติมแตงอาหารที่
เปนโปรตีนและไมใชโปรตีน (Sun and Holley, 2010) รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมเนื้อปลาบดก็มีผล
ตอคุณภาพเจลของโปรตีนปลา เชน สภาวะการลางเนื้อปลาบด เปนตน (Suzuki, 1981)
ปลาดุกบิ๊กอุย ถือวาเปนปลาน้ําจืดเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย โดยเปนปลาลูกผสม
ระหวางพอพันธุปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) กับแมพันธุปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) มีลักษณะ
ทั่วไปคลายกับปลาดุกดาน นิยมจําหนายในรูปแบบสดเพื่อนํามาประกอบเปนอาหารประเภทตางๆ เชน ปลาดุก
ยาง ผัดเผ็ดปลาดุก และน้ําพริก ปลาดุ ก เปน ตน ขณะที่การใชป ระโยชนจากปลาดุกบิ๊กอุยในการแปรรูปเป น
ผลิตภัณฑประเภทยืดหยุนยังมีขอมูลนอยเนื่องจากเปนปลาที่มีเนื้อสีคล้ําและมีไขมันคอนขางสูงจึงไมคอยไดรับ
ความนิยมเทาที่ควร อยางไรก็ตามปลาดุกบิ๊กอุยใหเนื้อที่บริโภคไดคอนขางสูง จึงมีการศึกษาการนํามาใชประโยชน
บาง งานวิจัยกอนหนานี้ไดรายงานผลการศึกษาสมบัติการเกิดเจลของปลาดุกในประเทศไทยซึ่งปรับปรุงดวยวิธี
ต า งๆ เช น Chomnawang et al. (2008) ได ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ใ นการเซ็ ต ตั ว และระยะเวลาด ว ยวิ ธี
Response Surface Methodology (RSM) ซึ่งรายงานวา สภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงสมบัติดานเนื้อสัมผัส
ของเจลปลาดุกบิ๊กอุยคือ การใหความรอนที่อุณหภูมิ 45oC เปนเวลา 150 นาทีและตอดวยการใหความรอนที่
อุณหภูมิ 90oC เปนเวลา 30 นาที ซึ่งจะทําใหเจลมีคาแรงที่ใชในการเจาะทะลุ และระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ
สูงสุด ขณะที่ Piampreeda (2001) ศึกษาการใหความรอน 1 ระดับ (single heating) ที่อุณหภูมิตาง ๆ รายงาน
วา เนื้อปลาดุกอุยเทศที่ไมผานการลางน้ําและใหความรอนที่อุณหภูมิ 50 oC เปนเวลา 20 นาที จะใหเจลโปรตีนที่
มีคาความแข็งแรงเจลสูงกวาเจลกลุมที่ลางน้ํา Treeinthong et al. (2016) รายงานวา เจลปลาดุกบิ๊กอุยที่ไมลาง
น้ํามีลักษณะเนื้อสัมผัสแข็งปานกลางและยืดหยุนสูงและจะมีลักษณะนิ่มและเปราะมากขึ้นเมื่อเติมคารราจีแนนที่
สกัดจากสาหรายโพรงรอยละ 0.5 ขึ้นไป อยางไรก็ตามการศึกษาผลของสภาวะการลางและสภาวะการใหความ
รอนในชวงอุณหภูมิตาง ๆ และ ใหความรอน 1 ระดับ และ 2 ระดับ (double heating) ตอสมบัติของเจลปลา
ดุกบิ๊กอุยยังมีขอมูลไมมากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาสมบัติของเจลโปรตีนปลาดุกบิ๊กอุยที่สภาวะการลางเนื้อ
ปลาบดและการใหความรอนตาง ๆ เพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลปลาดุกบิ๊กอุย อัน
จะเปนขอมูลสําหรับการผลิตผลิตภัณฑประเภทยืดหยุนเชิงพาณิชยและการนําไปใชรวมกับผลิตภัณฑยืดหยุนชนิด
อื่นตอไป
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2. วิธีการทดลอง
2.1 วัตถุดิบ

ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 300-400 กรัม/ตัว จากตลาดยิ่งเจริญ เขตสะพานใหม กรุงเทพฯ ซึ่งเปนปลาที่มีชีวิตอยู
และถูกฆาทันทีกอนการนํามาใชในการทดลอง และเกลือปนตราปรุงทิพย

2.2 วิธีการ

1) การเตรียมเนื้อปลาบด
นําปลาดุกบิ๊กอุยมาตัดหัว ควักไส และลางดวยน้ําสะอาด จากนั้นแลเปนชิ้นเลือกใชเฉพาะกลามเนื้อขาว
แลวนําไปบดดวยเครื่องบด (grinder) ที่มีตะแกรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 ซม. และนําเนื้อปลาบดที่ไดเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4 oC เพื่อนํามาใชในการศึกษาสมบัติการเกิดเจลตอไป
2) การเตรียมเจลโปรตีนปลา
นําเนื้อปลาบดที่เตรียมไดตามแผนการศึกษา มาเตรียมเปนเจลโดย นํามาสับผสมกับเกลือรอยละ 3 (w/w)
เปนเวลา 10 นาที และปรับความชื้นสุดทายเปนรอยละ 80 ดวยน้ําแข็งบด ควบคุมอุณหภูมิที่ใชระหวางการบด
ผสมใหต่ํากวา 10 oC จากนั้นบรรจุเนื้อปลาที่สับผสมกับเกลือแลวใสในกระบอกโลหะปลอดสนิมขนาด 25 x 25
มิลลิเมตร2 แลวหอดวยแผนฟลมพลาสติก มัดหัวทายใหแนน นําไปใหความรอนตามแผนการศึกษาในขอ 3
3) ศึกษาผลของสภาวะการลางเนื้อปลาบดและการใหความรอนตอคุณภาพเจลโปรตีนของปลาดุกบิ๊กอุย
ศึกษาสมบัติการเกิดเจลของปลาดุกบิ๊กอุย โดยศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการลางซึ่งแบงเนื้อปลาดุกบิ๊กอุยบด
เปน 2 สวน ไดแก (1) เนื้อปลาบดไมลางน้ํา (UW) และ (2) เนื้อปลาบดที่ลางน้ําเย็น 2 ครั้ง (W) โดยใชสัดสวนเนื้อ
ปลาบดตอน้ําเย็นเทากับ 1 ตอ 3 (w/v) นาน 10 นาที พรอมคนเปนครั้งคราว นําไปกรองดวยผาขาวบางหนา 4
ชั้นแลวบีบน้ําออก จากนั้นนําเนื้อปลาบดไปลางดวยน้ําเกลือเขมขนรอยละ 0.3 (w/v) (อุณหภูมิ 0-4 oC) นาน 10
นาที แลวนําไปบีบน้ําออกและเหวี่ยงแยกน้ํา 5 นาที จากนั้นนําไปใหความรอน 2 สภาวะไดแก (1) การใหความ
รอนที่ 1 ระดับ (1-H) ที่ชวงอุณหภูมิ 30-90 oC เปนเวลา 20 นาที โดยใหระยะหางระหวางอุณหภูมิเปน 10 oC
และ (2) การใหความรอน 2 ระดับ (2-H) โดยใหความรอน 1-H ที่อุณหภูมิ 30-80 oC นาน 20 นาที แลวนําไปให
ความรอนตอที่อุณหภูมิ 90 oC นาน 20 นาที (อุณหภูมิมีความแปรปรวน +1oC) จากนั้นทําใหเย็นทันทีในน้ําเย็น
ผสมน้ําแข็งนาน 10 นาที วางใหสะเด็ดน้ําแลวเก็บใสกลองพลาสติก และเก็บที่ 4oC นาน 1 คืน ทําการทดลอง 2
ซ้ํา ในแตละสภาวะการใหความรอน
4) การวัดคาความแข็งแรงเจล (gel strength)
นําเจลปลาออกจากกระบอกโลหะปลอดสนิม นําไปวัดความแข็งแรงเจลดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Stable
Micro System TA-HD) โดยใช หั ว วั ด แบบ spherical 5s ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 5 มิ ล ลิ เมตร กดลงไปใน
ตัวอยางดวยความเร็วคงที่ 1.1 มิลลิเมตร/วินาที เปนระยะทาง 15 มิลลิเมตร วัดคาของแรงที่ใชในการเจาะทะลุ
(breaking force) (กรัม) และระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ (breaking distance) (เซนติเมตร) แลวคํานวณคา
ความแข็งแรงเจล (กรัม.เซนติเมตร) จากแรงที่ใชในการเจาะทะลุ คูณดวย ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ ทํา 5 ซ้ํา
(ดัดแปลงจากวิธีของ MFRD, 1987)
5) การวัดโครงรางทางเนื้อสัมผัส (texture profile analysis; TPA)
นําเจลออกจากกระบอกโลหะปลอดสนิม วัด TPA ดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Stable Micro System TAHD) ดวยหัวกดทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร กดลงไปในตัวอยางขนาด 25x25 มิลลิเมตร2 เปน
ระยะทางรอยละ 60 ของความสูงในรูปแบบของการกดสองครั้ง (two bite) ดวยความเร็วคงที่ 2 มิลลิเมตร/วินาที
วัดคาความแข็ง (hardness) ความยืดหยุน (springiness) และ คาการเกาะตัว (cohesiveness) ทํา 5 ซ้ํา
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6) การวัดความสามารถในการอุมน้ํา (water holding capacity; WHC)
ตัดตัวอยางเจลใหมีขนาด 15x15x15 ลูกบาศกมิลลิเมตร นําตัวอยางเจลวางระหวางกระดาษกรอง 2 แผน
กดดวยแรงคงที่ 10 กก./ซม.2 นาน 2 นาที ชั่งน้ําหนักตัวอยางกอนกด (W1) และหลังกด (W2) วัดรอยละปริมาณ
ความชื้นของตัวอยาง (M) คํานวณรอยละของน้ําที่คงอยูในตัวอยางภายหลังการกดตามสูตร (ดัดแปลงจากวิธีของ
Motohiro, 1981) ทํา 3 ซ้ํา
WHC (%) = (W1 x M) – (W1 – W2) x 100
(W1 x M)
7) การวัดความขาว (whiteness)
ตัดตัวอยางเจลใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร นําไปวัดคา CIE L* a* b* ดวย
เครื่องวัดสี (Minolta CM-3500d, Japan) แลวนําไปคํานวณคาความขาวตามสูตร (Lanier, 1992) ทํา 5 ซ้ํา
Whiteness = 100 – [(100-L*)2 + a*2 + b*2]0.5
8) การทดสอบการพับ (folding test)
ตัดตัวอยางเจลใหมีเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร แลวนําไปทดสอบการพับ ใหคะแนน
การพับโดยคะแนน AA เปนคะแนนสูงสุดคือ ไมมีรอยแตกเมื่อพับ 4 สวน และคะแนนต่ําสุดคือ D มีรอยแตกและ
แยกออกจากกันเมื่อพับเปน 2 สวน (MFRD, 1987) ทํา 5 ซ้ํา
9) การตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนดวยวิธี gel electrophoresis โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Weber
and Osborn (1969) และ Laemmli (1970)
นํ าตั วอยางเจลโปรตี น 0.25 กรั ม ใส ในขวดสี ชาแล วเติ ม solubilized solution ซึ่ งประกอบดว ย 8 M
urea-2% SDS-0.05 M sodium phosphate (pH 6.8)) 9 ml แ ล ะ mercaptoethanol 1 ml (reduced
sample) แลวยอยจนไดสารละลายใส จากนั้นนําไปทํา SDS-PAGE โดยใช Stacking gel 4% acrylamide และ
separating gel 7.5% acrylamide
10) การวิเคราะหสถิติ
จัดการทดลองแบบ factorial in completely randomized design (CRD) โดยปจจัย A คือ สภาวะการ
ลางเนื้อปลาบด และปจจัย B คืออุณหภูมิของแตละสภาวะการใหความรอน ทําการทดลอง 2 ซ้ํา วิเคราะหความ
แปรปรวน ANOVA (analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 95 (p<0.05) และวิ เคราะห ค วาม
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT)

3. ผลการทดลองและวิจารณผล

3.1 ผลของสภาวะการลางและการใหความรอนตอสมบัติดานเนื้อสัมผัสของเจลโปรตีนปลา
ดุกบิ๊กอุย

สภาวะการลางเนื้อปลาบดและการใหความรอนที่ 1-H มีอิทธิพลรวมกัน (p<0.05) ตอคาแรงที่ใชในการ
เจาะทะลุ ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ คาความแข็งแรงเจล คาความแข็ง และ ความยืดหยุน ขณะทีส่ ภาวะการ
ลางและการใหความรอนที่ 2-H มีอิทธิพลรวมกันตอคา แรงที่ใชในการเจาะทะลุ ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ
และคาความแข็งแรงเจลเทานั้น
การใหความรอน 1-H ที่ 30-40 oC ทําใหเนื้อปลาดุกบิ๊กอุยไมสามารถเกิดเปนเจลได แสดงถึงความคงตัว
ของโปรตีนตอความรอนและอาจไมเกิดการคลายเกลียวของโปรตีนในชวงอุณหภูมิดังกลาว สมบัติดานเนื้อสัมผัส
ของเจลเปนผลเนื่องมาจากการแขงขันกันระหวางปฏิกิริยาที่เหนี่ยวนําใหเกิดพอลิเมอรซึ่งสงเสริมความแข็งแรงเจล
และปฏิกิริยาที่ทําใหเกิดการยอยสลายโปรตีนซึ่งทําใหความแข็งแรงเจลลดลง ผลการทดสอบสมบัติดานเนื้อสัมผัส
(Figure 1) พบวา เนื้อปลาดุกบิ๊กอุยเริ่มเกิดเจลไดที่ 50oC จากนั้นคาแรงที่ใชในการเจาะทะลุ และความแข็งแรง
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เจลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่ 60-90oC เจลกลุม UW สวนใหญที่สภาวะ 1-H มีคาแรงที่ใชในการเจาะทะลุ
ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ และ คาความแข็งแรงเจล ไมแตกตางจากเจลกลุม W (p>0.05) (ภาพที่ 1A 2A และ
3A) ยกเวนคา ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ และคาความแข็งแรงเจล (ที่ 50 และ 90 oC) ของเจลกลุม UW ที่มี
คามากกวาเจลกลุม W (p<0.05) อยางไรก็ตาม คาระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ และ คาความแข็งแรงเจล ของ
UW และ W เจลมีคาลดลงภายหลังจากคาสูงสุดในชวงแรก คือที่ 60 และ 70 oC ตามลําดับ ซึ่งอาจเปนเพราะมี
ชนิดเอนไซมโปรตีเนสที่แตกตางกันจึงทํางานไดดีที่อุณหภูมิแตกตางกัน
การใหความรอน 2-H เจลเนื้อปลา UW มีคา แรงที่ใชในการเจาะทะลุ ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ และ
ความแข็งแรงเจล (เฉพาะที่อุณหภูมิ 50/90, 60/90 และ 80/90oC) สูงกวาเจลเนื้อปลา W (ภาพที่ 1B 2B และ
3B) โดยเจล UW มีคาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องจาก 40/90 จนมีคาสูงสุดที่ 50/90 และ 60/90oC (p<0.05) โดย
มีคา 410.17-413.90 g, 11.29-11.69 mm และ 467.97-479.65 g.cm ตามลําดับ จากนั้นมีคาลดลงที่ 70/90oC
และมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยอีกครั้งเมื่อใหความรอนที่ 80/90 oC ทั้งนี้พารามิเตอรดังกลาวที่มีคาสูงสุดที่ 50/90 และ
60/90oC อาจเกิดจากกิจกรรมของเอนไซม TGase ในเนื้อปลาทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิดังกลาว การลดลงของ
สมบัติดานเนื้อสัมผัสของเจล UW ที่ 70/90 oC อาจเกิดจากการสลายตัวของเจล (degradation) ที่มีสาเหตุมา
จากเอนไซม sarcoplasmic type proteinase ซึ่ ง ว อ งไวต อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า ณ อุ ณ หภู มิ นี้ สอดคล อ งกั บ
การศึกษาในเจลปลาปากคมไมลางน้ํ าชนิด tokageeso และ maeso ที่เกิดการเสื่อมสลายของเจลที่อุณ หภู มิ
ดังกล าวเชน กัน (Suwansakornkul et al., 1993) ผลที่ได สอดคลองกับงานวิจัยของ Piampreeda (2001) ที่
พบวา เนื้ อปลาดุ กอุยเทศที่ผานการลางน้ําจะให เจลที่ มีคาสมบัติด านเนื้ อสัมผั สต่ํากวาเจลกลุม ที่ไม ไดลางน้ํ า
นอกจากนี้ ยั งมี รายงานการพบเอนไซม กลุ ม นี้ในปลาหลายชนิ ด เชน ปลาปากคม (Suwansakornkul et al.,
1993) ปลาไน (Osatomi et al., 1997) และปลา crucian carp (Cao et al., 2006) ในชวงอุณหภูมิสูงที่ 80/90
o
C ความแข็งแรงของเจลที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งอาจเกิดจากพันธะไดซัลไฟดและอันตรกิริยาไฮโดรโฟบิกที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วเมื่อใหความรอนสูงทําใหเจลที่ไดมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น
ในทางตรงขามการใหความรอน 2-H กับเนื้อปลาบดลางน้ํามีคาสูงสุดที่ 40/90 และ 50/90 oC และมีคา
ลดลงเมื่อใหความรอน 60/90 oC เปนตนไป จากผลดังกลาวแสดงวา การลางมีผลตอการลดลงของความหนาแนน
และความอัดแนน (compactness) ของโครงขายเจลโปรตีนซึ่งคาเหลานี้สามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการวัดแบบ
เจาะทะลุ (Lee and Chung, 1989) โดยการลดลงของคาสมบัติดา นเนื้อสัมผัสดังกลาวอาจเกิดจากเอนไซมในกลุม
myofibrillar type proteinase ที่ไมถูกขจัดออกไประหวางการลางน้ําและสามารถทํางานไดดีที่ชวงอุณหภูมิ 5080 oC ขึ้นกับชนิดของปลา โดยปกติแลวการลางเนื้อปลาบดจะชวยกําจัดโปรตีนซารโคพลาสมิกซึ่งประกอบดวย
เอนไซมโปรตีเนสที่ละลายน้ําได แตในขณะเดียวกันก็จะทําใหโปรตีเนสที่จับอยูกับโปรตีนไมโอไฟบริลลารที่ไมถูก
ขจัดออกไปดวยการลางน้ําเขมขนขึ้นจึงอาจสงผลใหเจลมีสมบัติดานเนื้อสัมผัสดอยกวาเจลกลุม UW
สภาวะทีเ่ จลปลาดุกบิ๊กอุยมีคาความแข็งแรงเจลสูงสุด คือ เจลปลาดุกที่ไดจากเนื้อปลาดุกบดที่ไมลางน้ํา
และใหความรอน 2 ระดับที่ 50/90 oC (479.65+22.54 กรัม.เซนติเมตร) และ 60/90oC (467.97+46.55 กรัม.
เซนติเมตร)
ผลการวิเคราะห TPA (Figure 2) พบวา การลางเนื้อปลาบดทําใหเจลที่มีการใหความรอน 1-H มีคาความ
แข็ง (ที่ 70 และ 80 oC) ความยืดหยุน (ที่ 90 oC) สูงกวาเจลเนื้อปลาบด UW (p<0.05) และ ทําใหเจลทั้งสอง
ประเภทมีค าการเกาะตั ว ไม แตกตางกัน (p>0.05) ขณะที่ การให ค วามรอน 2-H ทํ าให เจล W มี คาความแข็ ง
มากกว าเจล UW (p<0.05) แต มี ค าความยื ด หยุ น และ ค าการเกาะตั ว ไม แ ตกต างกั น (p>0.05) ซึ่ งแสดงว า
สภาวะการลางเนื้อปลาบดและสภาวะในการใหความรอนแบบ 2-H มีอิทธิพลรวมกันตอการเพิ่มขึ้นของคาความ
แข็งของเจลกลุม W ทั้งนี้อาจเกิดจากการลางชวยกําจัดโปรตีนซารโคพลาสมิกและสารประกอบที่ละลายน้ําออก
จากเนื้อปลาดุก ทําใหโปรตีนไมโอไฟบริลลารเขมขนขึ้น ประกอบกับมีเอนไซม TGase ที่คงเหลืออยูบางหลังจาก
การลาง เมื่อใหความรอน 2- H จึงทําใหโปรตีนเกิดการจัดเรียงตัวในขั้นตอนการเซ็ทติ้งไดดียิ่งขึ้นเนื่องจากไมมี
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โปรตีนซารโคพลาสมิกขัดขวางการสรางโครงขายเจล สงผลใหเจลมีความแข็งมากขึ้น อยางไรก็ตามคาความแข็ง
ของเจล W ที่มากกวาเจล UW มีผลไปคนละทิศทางกับคาความแข็งแรงเจล ทั้งนี้เนื่องจากการทดสอบ TPA เปน
วิธีทดสอบดวยการกด (compression) ซึ่งเหมาะสําหรับการตรวจสอบการเกาะตัวของเจล ขณะที่วิธีเจาะทะลุ
เหมาะสําหรับการตรวจความหนาแนนและอัดแนนของโครงขายเจล ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการรวมกลุมของโปรตีน
(Lee and Chung, 1989)

(1A)

(1B)

(2A)

(2B)

(3A)

(3B)

Figure 1 Breaking force, breaking distance and gel strength of gels at various
washing and heating conditions. One-step heating (1A 2A and 3A), two-step
heating (1B 2B and 3B) UW: Unwashed-gel, W: Washed-gel, ND: Not detected, AB Different letters on each bar of washing condition indicate significant
difference (p<0.05). a-c Different letters on each bar of heating condition
indicate significant difference (p<0.05).
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(1A)

(1B)

(2A)

(2B)

(3A)

(3B)

Figure 2 Hardness, springiness and cohesiveness of gels at various washing and
heating conditions. One-step heating (1A 2A and 3A), Double-step heating (1B
2B and 3B) UW: Unwashed-gel, W: Washed-gel, ND: Not detected, A-B Different
letters on each bar of washing condition indicate significant difference
(p<0.05). a-c Different letters on each bar of heating condition indicate
significant difference (p<0.05).
3.2 ความสามารถในการอุมน้ํา ความขาว และการทดสอบการพับ

สภาวะการลางเนื้อปลาบดและระดับการใหความรอนทั้ง 2 วิธี ไมมีอิทธิพลรวมกัน (p>0.05) ตอคา
ความสามารถในการอุมน้าํ และคาความขาว แตเมื่อพิจารณาปจจัยหลักพบวา การลางน้ํามีผลตอการเพิ่มขึ้นของ
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คา ความสามารถในการอุม น้ํา และคาความขาวของเจลที่เตรียมได (p<0.05) (Figure 3) ทั้งนี้การลางชวยกําจัด
โปรตีนซารโคพลาสมิกและรงควัตถุ เชน ไมโอโกลบินและฮีโมโกลบินออกไปจึงทําใหเจลมีความขาวเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหโปรตีนไมโอไฟบริลลารเขมขนขึ้นสงผลใหเจลมีโครงสรางที่แข็งแรงขึ้นจึงสามารถกักเก็บน้ําไว
ในโครงสรางไดดีกวาเจลกลุม UW
การใหความรอนแบบ 1-H เจลปลาดุกบิ๊กอุยทั้งกลุม UW และ W มีคาความสามารถในการอุมน้ําสูงสุดที่
o
60-90 C และความขาวสูงสุดที่ 70-90oC (p<0.05) สําหรับการใหความรอนแบบ 2-H พบวา เจลกลุม W มีคา
ความสามารถในการอุมน้าํ ไมแตกตางกัน (p>0.05) เมื่อใหความรอนที่ 30/90-70/90 oC และเจลกลุม UW มีคา
ความสามารถในการอุมน้าํ สูงสุดที่ 40/90-70/90 oC โดยมีคารอยละ 58.32-63.89 อยางไรก็ตามการใหความรอน
แบบ 2-H ที่ทุกระดับอุณหภูมไิ มมอี ิทธิพลตอคาความขาวของเจลปลาดุกบิ๊กอุยทั้งสองสภาวะการลาง (p>0.05)
เมื่อพิจารณาคาทดสอบการพับพบวา เจลปลาดุกบิ๊กอุยทุกตัวอยางมีคาการทดสอบการพับเปน AA คือไมมีรอย
แตกเมื่อพับเปน 4 สวน (ยกเวนเจล W ที่ไดจากการใหความรอน 1-H ที่ 50 oC ที่มีคาทดสอบคือ A) ทั้งนี้การที่คา
ทดสอบพับไมแตกตางกันเนื่องจากการทดสอบพับเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการแยกเจลโปรตีนคุณภาพสูงจาก
คุณภาพต่ํา แตไมสามารถแยกความแตกตางคุณภาพของโปรตีนที่มีความสามารถในการเกิดเจลที่ดไี ด (Lanier,
1992) ดังนั้นจึงทําใหไมสามารถแยกความแตกตางเจลโปรตีนของปลาดุกบิ๊กอุยไดอยางชัดเจน

(1A)

(1B)

(2A)

(2B)

Figure 3 Water holding capacity and whiteness of gels at various washing and
heating conditions. One-step heating (1A and 2A), Double-step heating (1B and
2B) UW: Unwashed-gel, W: Washed-gel, ND: Not detected, A-B Different letters
on each bar of washing condition indicate significant difference (p<0.05). a-b
Different letters on each bar of heating condition indicate significant
difference (p<0.05).
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3.3 SDS-PAGE
ผลการวิ เคราะห SDS-PAGE (Figure 4) พบว า เจล UW ที่ ส ภาวะ 1-H มี ค วามเข ม ของแถบ myosin
heavy chain (MHC) ที่ 30-50 oC บางกว า เจลที่ 60-90 oC และพบแถบ cross-liked protein (CP) ที่ ไ ม
สามารถเคลื่อนที่ผาน stacking gel ไดในทุกตัวอยาง ขณะที่แถบ actin (AC) ของทุกตัวอยางยังคงมีความเขม
ใกลเคียงกันดังนั้นจึงเปนไปไดสูงวา การลดลงของแถบความเขม MHC ในเจลที่อุณหภูมิ 30-50 oC ซึ่งสังเกตเห็น
การลดลงมากที่สุดที่ 50 oC อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน TGase โดยไปทําให MHC สรางพันธะไอโซเปปไทด
เกิดเปนโพลีเมอรที่มีโมเลกุลใหญขึ้นจึงสังเกตเห็นการลดลงของ MHC ขณะที่เจลกลุม W ที่อุณหภูมิ 50 และ 60
o
C มีความเขมของแถบ MHC บางกวาที่อุณหภูมิอื่น แสดงวา TGase ที่หลงเหลือจากการลางน้ําชวยสงเสริมการ
สรางพันธะซึ่งสอดคลองกับคาความแข็งแรงเจลของ W ที่สภาวะ 1-H มีคาสูงที่ 60 oC
สําหรับการใหความรอน 2-H พบวา เจล UW ที่ 50/90 oC มีความเขมของแถบ MHC เบาบางอยางเห็นได
ชัด แตมีแถบโปรตีนที่แสดงถึงการเสื่อมสลายของเจลนอยมาก ดังนั้นอาจเปนไปไดวาเกิดจากการทํางานของ
TGase ซึ่งสอดคลองกับคาสมบัติทางเนื้อสัมผัสที่มีคาสูงสุดที่อุณหภูมินี้ สวนเจล W ความเขมของแถบ MHC สวน
ใหญลดลง แตมีความเขมของแถบโปรตีนที่อยูภายใต MHC มากขึ้น ตั้งแตชวง 60/90 oC ซึ่งอาจแสดงวา การลาง
ชวยเสริมผลของ myofibrillar type proteinase ในการยอยสลายโปรตีนสอดคลองกับ คาแรงที่ใชในการเจาะ
ทะลุ ระยะทางที่หัววัดกดกอนทะลุ และคาความแข็งแรงเจล ของเจลกลุม W ที่ลดลงชวง 60/90 oC อยางไรก็ตาม
เจล W ที่อุณหภูมิ 40/90 oC มีคาสมบัติดานเนื้อสัมผัสเหลานี้ไมแตกตางจากเจลกลุม UW ดังนั้นการลดลงของ
ความเขมแถบ MHC จึงไมนาจะเปนผลของเอนไซมโปรตีเนส แตนาจะเปนผลของ TGase เนื่องจากพบแถบ CP
บน stacking gel สอดคลองกับรายงานกอนหนานี้ในปลานวลจันทรน้ําจืดวา การลางไมสามารถกําจัด TGase
ออกไดทั้งหมดจึงทําใหมีเอนไซมหลงเหลืออยูและอาจมีเอนไซม TGase บางสวนที่ยึดติดกับสวนกลามเนื้อ ทําให
โปรตีนไมโอไฟบริลลารและ TGase ที่ยึดติดกับกลามเนื้อปลาเขมขนมากขึ้น (Yongsawatdigul et al., 2006)
อยางไรก็ตามผล SDS-PAGE จากทั้งสองสภาวะการใหความรอนพบแถบ CP ที่ไมสามารถเคลื่อนผาน stacking
gel ทุกตัวอยางซึ่งแถบที่เกิดขึ้นนี้อาจแสดงถึงความวองไวตอการเกิดการรวมกลุมของโปรตีน (aggregation) ปลา
ดุ ก บิ๊ ก อุ ย ระหว างการเก็ บ และการเตรี ย มเนื้ อ ปลาดุ ก บิ๊ ก อุ ย (Chaijan et al., 2010) หรื อ อาจเป น scaffold
proteins ซึ่งมี น้ํ าหนั ก โมเลกุ ลสู ง (Yongsawatdigul et al., 2006) ขณะที่ แ ถบ CP ที่ พ บในเจลช วงอุ ณ หภู มิ
40/90-50/90 oC อาจเปนผลระหวาง TGase และการเกิดการรวมกลุมของโปรตีนรวมกัน

4. สรุป

การลางเนื้อปลามีผลทําใหเจลปลาดุกบิ๊กอุยมีแนวโนมของคาแรงที่ใชในการเจาะทะลุ ระยะทางที่หัววัดกด
กอนทะลุ และคาความแข็งแรงเจล ลดลง เนื่องจากการลดลงของเอนไซมทรานสกลูตามิเนส และ การสงเสริมการ
ทํางานของเอนไซมในกลุม myofibrillar proteinase แตมีคา hardness ความขาว และความสามารถในการอุม
น้ําเพิ่มขึ้น การใหความรอนแบบ 2-H มีแนวโนมชวยเพิ่มคาสมบัติดา นเนื้อสัมผัสเมื่อเทียบกับสภาวะ 1-H ซึ่งเจล
UW ทีอ่ ุณหภูมิ 50/90 oC มีคาความแข็งแรงเจลสูงที่สุด ขณะที่อุณหภูมิ 60-70 oC สงเสริมการยอยสลายโปรตีน
ของเอนไซมโปรตีเนส
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MHC
AC

UW-gel

(A) One-step heating conditions (1-H)

W-gel

MHC
AC

UW-gel

(B) two-step heating conditions (2-H)

W-gel

Figure 4 SDS-PAGE patterns of protein gels; (A) One-step heating conditions, (B)
Double-step heating conditions, S (Standard protein), MHC (myosin heavy
chain), AC (actin)
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