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บทคัดย่อ

ปลากะพงขาวเป็ นผลิตผลทางการประมงที่มีมูลค่า และเป็ นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง แต่
เนื้อปลาเกิดการเสื่ อมเสี ยอย่างรวดเร็ ว ไคโตซานซึ่งเป็ นสารจากธรรมชาติและได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัย
อาจสามารถชะลอการเสื่ อมเสี ยได้ การวิจยั นี้จึงมุ่งศึกษาผลของไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อปลา
กะพงขาวหั่นชิ้ นระหว่างการเก็บรั กษาที่ อุณหภูมิต่ าโดยตรวจติดตามการเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพ ได้แก่ การสู ญเสี ย
น้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงพีเอช ปริ มาณไตรเมทิ ลามี นและปริ มาณเบสที่ ระเหยได้ท้ งั หมด ปริ มาณคอนจูเกตไดอี น
และสารไธโอบาร์ บิทู ริก แอซิ ด รี แอคที ฟ พบว่า ไคโตซานสามารถชะลอการเปลี่ ยนแปลงด้านต่างๆ ได้ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับชุดควบคุมที่ มีและไม่มีกรดแลกติกร้อยละ 1 โดยการเปลี่ยนแปลงของเนื้ อปลากะพงขาวขึ้นอยู่กบั
ความเข้มข้นของไคโตซาน (p < 0.05) อย่างไรก็ตามคุณภาพของทุกตัวอย่างด้อยลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้น ดังนั้นไคโตซาน
อาจสามารถนามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรู ปปลากะพงขาวหั่นชิ้นชนิ ดสาเร็ จรู ปพร้อมปรุ งเพื่อชะลอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาได้
คาสาคัญ: ไคโตซาน คุณภาพ ปลากะพงขาว อุณหภูมิต่า
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Abstract

Giant Perch (Lates calcarifer) is a high-value fishery product and recognized as nutritious food source.
However, Giant Perch meat is perishable. Regarded as natural product and safety, chitosan could retard the
deterioration of Giant Perch meat. The objective of this study was to investigate the effect of chitosan on quality
changes of Giant Perch fillet during cold storage. Quality changes including weight loss, pH, trimethylamine
and total volatile bases, conjugated diene and thiobarbituric acid reactive substance were monitored. The results
showed that chitosan can retard quality changes when compared with control with or without 1% lactic acid.
The quality changes of Giant Perch fillet were varied depending on chitosan concentrations (p < 0.05). Nevertheless,
the qualities of Giant Perch meat were more deteriorate as the storage time increase. Consequently, chitosan could be
used in processing industry to retard the quality changes and prolonging the shelf-life of ready to cook Giant
Perch fillet.
Keywords: Chitosan, Quality, Giant Perch, Cold Storage

บทนา

ปลากะพงขาวเป็ นผลผลิตทางการประมงที่ มีมูลค่าสู ง เนื่ องจากมีรสชาติดีและจัดเป็ นแหล่งอาหารที่ มี
คุณค่าทางโภชนาการสู ง ปลากะพงขาวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทย และได้รับความนิ ยมในการ
รับประทานทั้งในและต่างประเทศ แม้ปลากะพงขาวเป็ นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยงั เผชิญปั ญหาใน
ด้านการตลาดและการส่งออก เนื่ องจากสามารถส่ งไปขายต่างประเทศได้นอ้ ยมาก เพราะอายุการเก็บรักษาสั้น จึง
เป็ นปั ญหาอย่างมากต่อการกระจายสิ นค้า การแปรรู ปปลากะพงขาวจึงอาจเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการยืดอายุการ
เก็บรักษา เพื่อขยายตลาดการส่งออก ซึ่งปั จจุบนั ปลากะพงขาวในรู ปแบบที่พร้อมสาหรับการปรุ ง เช่น ปลาแล่หรื อ
ปลาชิ้ น ได้รับความนิ ยมเพิ่ มขึ้น เนื่ องจากมี ความสะดวกสบายและเพิ่มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ให้กับ
ผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตามเนื้ อปลากะพงขาวเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพและเสื่ อมเสี ยอย่างรวดเร็ วจากปฏิ กิริยา
ออกซิ เดชัน และถูกย่อยสลายจากจุลินทรี ยป์ นเปื้ อนที่ อาจทาให้เกิ ดอาหารเป็ นพิษ รวมทั้งการย่อยสลายตัวเอง
เนื่ องจากอุดมไปด้วยโปรตีนที่ ยอ่ ยง่ายและกรดอะมิโนจาเป็ น และไขมันที่ มีคุณภาพซึ่ งประกอบด้วยกรดไขมัน
ชนิ ดไม่อิ่มตัว [1] ส่ งผลให้เกิดปั ญหาทางคุณภาพ ด้านกายภาพ เคมี จุลินทรี ย ์ และประสาทสัมผัส ทาให้สูญเสี ย
คุณภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้ อปลาแล่ ประเภท Ready-to-cook ซึ่ งมีอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่าเพียง 3-5 วัน [2] จึงเป็ นปั ญหาอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการส่งออก เนื่ องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ขนส่งและกระจายสิ นค้า
ไคโตซานเป็ นพอลิแซคคาไรด์ที่สกัดได้จากเปลือกแข็งของสัตว์จาพวกกุง้ และปู เป็ นสารจากธรรมชาติที่
ปลอดภัย ไม่เป็ นพิษ [1] ราคาไม่สูง และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ [3] มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาคุณภาพและ
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งช่วยส่ งเสริ มให้อาหารปลอดภัย [4] โดยมีฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยก์ ลุ่มต่างๆ ทั้งจุลินทรี ย ์
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ก่อโรคและที่ทาให้เกิดการเน่าเสี ย เนื่ องจากประจุบวกที่คาร์ บอนตาแหน่งที่ 2 ของกลูโคซามีนทาปฏิกิริยากับเยื่อ
หุ ้มเซลล์ของจุลินทรี ยซ์ ่ ึ งมีประจุลบ ทาให้เกิดการรั่วของเยื่อหุ ้มเซลล์และเกิดการสู ญเสี ยโปรตีนและสารภายใน
เซลล์ ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เซลล์ตาย [5] และมีฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันเนื่ องจากไคโตซานเป็ น Chelating Agent โดยมี
หมู่อะมิโนที่สามารถแตกตัวให้ประจุบวกซึ่ งสามารถจับโลหะที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาออกซิ เดชันทั้งแบบที่ เกิดจาก
เอนไซม์และแบบที่ ไม่มีเอนไซม์เกี่ยวข้อง จึ งช่วยคงคุณภาพด้านสี เนื่ องจากยับยั้งการออกซิ เดชันของไมโอโกลบิ น
ในกล้ามเนื้ อปลา และยืดอายุการเก็บรักษา ดังนั้นอาจสามารถใช้ไคโตซานทดแทนสารต้านออกซิ เดชันสังเคราะห์ได้
[6] รวมทั้งการที่ไคโตซานเป็ นพอลิเมอร์ ที่รับประทานได้ [5] ได้รับการรับรองให้เป็ นสารเติมแต่งอาหาร (Food
Additives) จึงมีแนวโน้มว่าจะมีการนาไคโตซานมาใช้ประโยชน์ทางอาหารเพิ่มขึ้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
ใส่ ใจกับสุ ขภาพและพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี [3] การใช้ไคโตซานอาจช่วยลดปริ มาณการใช้สารถนอม
อาหารสังเคราะห์ หรื อสามารถลดอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการสู ญเสี ยรสชาติและคงคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหาร อย่างไรก็ตามประสิ ทธิ ภาพในการถนอมอาหารของไคโตซานขึ้ น อยู่กับชนิ ดและ
สภาวะการเก็บรักษาอาหาร ตลอดจนชนิ ดของจุลินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อน นอกจากนี้ ยงั มีรายงานว่าการบรรจุในสภาวะ
ดัดแปลงบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging) (O2 10 %, CO2 80 %, N2 10 %) สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาเนื้ อปลากะพงขาวได้ เนื่องจากในสภาวะที่มีออกซิ เจนต่า และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยยับยั้งการเจริ ญ
ของจุลินทรี ยป์ ระเภทแบคทีเรี ยที่ตอ้ งการอากาศและรา ยิง่ ไปกว่านั้นยังมีการใช้ก๊าซเฉื่ อยประเภทไนโตรเจนบรรจุ
เพื่อแทนที่ออกซิ เจน งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไคโตซานต่อคุณภาพของเนื้ อปลากะพงขาวหั่นชิ้น
ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการ

นาปลากะพงขาวที่ ผ่านการตกมาทาให้สลบด้วยน้ าแข็ง แล่เนื้ อให้มีขนาด 2x3x0.4 เซนติเมตร นาเนื้ อ
ปลาแล่มาคลุกเคล้ากับสารละลายไคโตซานที่ ละลายในกรดแลกติกร้อยละ 1 ที่ ระดับความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 5
10 50 และ 100 มิลลิกรัม/กรัม จากนั้นบรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน ถุงละ 200 กรัม ปิ ดผนึกด้วยความร้อน
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ทาการสุ่ มตัวอย่างวันที่ 0 3 6 9 12 และ 15 มาวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ การ
สู ญเสี ยน้ าหนัก [6] การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH), Trimethylamine (TMA) [7], Total Volatile Bases (TVB) [7],
Conjugated Diene [8] และ Thiobarbituric Acid Reactive Substance (TBARS) [9] เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่
มีการเติมไคโตซาน และชุดควบคุมที่มีการเติมเฉพาะกรดแลกติกร้อยละ 1 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD [10]
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้
Duncan,s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
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การสูญเสี ยน้ าหนัก
จากการศึ ก ษาการสู ญ เสี ย น้ าหนัก พบว่า เมื่ อ ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น การสู ญ เสี ยน้ าหนัก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (p < 0.05) (ภาพที่ 1a) โดยอัตราการสูญเสี ยน้ าหนักมีค่าเพิ่มขึ้นมาก
ในช่วง 3 วันแรก หลังจากนั้นการสู ญเสี ยน้ าหนักค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนถึงวันที่ 15 เมื่อเปรี ยบเที ยบแต่ละ
ตัวอย่างที่เก็บรักษาในระยะเวลาเดียวกันพบว่า วันที่ 0 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นตัวอย่างที่เติมไคโตซานทุกระดับความเข้มข้นแตกต่างจากตัวอย่างชุดควบคุม
และตัวอย่างชุดที่ผสมกรดแลกติก เพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และเมื่อ
ความเข้มข้นของไคโตซานเพิ่มขึ้นการสูญเสี ยน้ าหนักของเนื้อปลาลดลง (p < 0.05)
การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH)
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของเนื้อปลากะพงขาว พบว่า ค่า pH เริ่ มต้นของเนื้ อปลากะพงขาว
อยู่ในช่ วง 6.01 - 6.06 เมื่ อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้ นค่า pH ของเนื้ อปลากะพงขาวทุ กตัวอย่างมี แนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษา (p < 0.05) (ภาพที่ 1b) โดยที่ ต ัว อย่างชุ ด ควบคุ ม มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น สู งที่ สุ ด
รองลงมาคือ ตัวอย่างที่ ผสมกรดแลคติกเพียงอย่างเดียวและตัวอย่างที่ใช้กรดแลกติกในการละลายไคโตซาน
ตามลาดับ โดยทัว่ ไปแล้วตัวอย่างที่มีไคโตซานในระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ต่า (p < 0.05)
Trimethylamine (TMA) และ Total Volatile Bases (TVB)
จากการตรวจติดตามปริ มาณ TMA และ TVB ในเนื้ อปลากะพงขาวหั่นชิ้น พบว่า TMA และ TVB มีค่า
เพิม่ ขึ้น เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น (p < 0.05) (ภาพที่ 2) อย่างไรก็ตามไคโตซานสามารถชะลอการเพิม่ ขึ้น
ของ TMA และ TVB ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมและชุดที่มีการเติมกรดแลกติกร้อยละ 1 โดยปริ มาณความ
เข้มข้นของไคโตซานยิง่ มาก ยิง่ ส่งผลชะลอการเกิด TMA และ TVB ในตัวอย่าง ตามลาดับ (p < 0.05)
Conjugated Diene และ Thiobarbituric Acid Reactive Substance (TBARS)
จากการศึ ก ษาการเกิ ด Conjugated Diene และ Thiobarbituric Acid Reactive Substance (TBARS) เมื่ อ
เก็บ รั กษาที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 15 วัน (ภาพที่ 3a และ b) พบว่า เมื่ อ เก็บ รั กษาเป็ นระยะ
เวลานานขึ้ น Conjugated Diene และ TBARS มี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (p < 0.05) โดย
ตัวอย่างชุดควบมีการเกิดออกซิเดชันสูงที่สุดโดยมีค่า Conjugated Diene และ TBARS สูงที่สุดตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษา รองลงมาคือตัวอย่างที่ผสมกรดแลคติกเพียงอย่างเดียว ตามด้วยตัวอย่างที่ผสมกรดแลกติกที่ละลายไคโต
ซานเข้มข้น 5 10 50 และ 100 มิลลิกรัม/กรัม เนื้อปลา ตามลาดับ (p < 0.05)
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ภาพที่ 1 การสูญเสี ยน้ าหนัก (a) และการเปลี่ยนแปลง pH (b) ของเนื้อปลากะพงขาวชุดควบคุม ( ), ผสมกรด
แลกติก ร้อยละ 1 ( ) และผสมกรดแลกติกร้อยละ 1 ที่ใช้ละลายไคโตซานเข้มข้น 5 ( ), 10 ( ), 50 ( ) และ
100 ( ) มิลลิกรัม/กรัม เนื้อปลา โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน
a-f
แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในแต่ละตัวอย่างที่ระยะเวลาการเก็บรักษาเดียวกัน
A-F
แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในอย่างเดียวกันที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน
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ภาพที่ 2 Trimethylamine (TMA) (a) และ Total Volatile Bases (TVB) (b) ในเนื้อปลากะพงขาวที่ผสมไคโตซาน
ที่ละลายในกรดแลกติกร้อยละ 1 เข้มข้น 5 (), 10 (), 50 () และ 100 () มิลลิกรัม/กรัม เนื้อปลา
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม ( ) และชุดที่มีกรดแลกติกร้อยละ 1 ()
b

ภาพที่ 3 Conjugated Diene (a) และ Thiobarbituric Acid Reactive Substance (TBARS) (b) ของเนื้อปลากะพงขาว
ชุดควบคุม (), ผสมกรดแลกติกร้อยละ 1 (), ผสมกรดแลกติกร้อยละ 1 ที่ใช้ละลายไคโตซานเข้มข้น 5 ( ), 10
(), 50 () และ 100 () มิลลิกรัม/กรัม เนื้อปลา โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน

การอภิปรายผล

การสูญเสี ยน้ าหนัก
ตัวอย่างเนื้ อปลากะพงขาวที่ เติ มไคโตซานทุ กระดับความเข้มข้นสู ญ เสี ยน้ าหนักน้อยกว่าตัวอย่างชุ ด
ควบคุมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยระดับการสู ญเสี ยน้ าหนักขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของไคโตซาน ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากไคโตซานมีสมบัติในการจับและเก็บกักน้ า [11] และมีหมู่อะมิโนที่สามารถแตกตัวให้ประจุบวก
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จึงมีความสามารถในการอุม้ น้ าได้ดี [1] และช่วยชะลอการสู ญเสี ยน้ าหนักได้ นอกจากนี้ ยงั มีรายงานว่าไคโตซาน
สามารถลดการละลายของโปรตีนในกล้ามเนื้อปลาในระหว่างการเก็บรักษาได้ [3]
การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH)
ตัวอย่างเนื้ อปลากะพงที่มีไคโตซานในระดับสู ง มีการเปลี่ยนแปลงค่า pH ต่า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากว่า
ไคโตซานช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ [1] ส่ วนตัวอย่างชุดควบคุมมีค่า pH สูงที่สุด เนื่องจากจุลินทรี ย ์
สามารถเจริ ญ และย่อ ยสลายโปรตี น ในเนื้ อปลา แล้ว ปลดปล่ อยแอมโมเนี ย [12] ส่ งผลให้ ค่า pH เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับค่า pH ของปลาเรนโบว์เทราต์ท่ี เคลื อบไคโตซานแล้ว เก็บรักษาในสภาวะแช่เยือกแข็งเป็ นเวลา
6 เดือน [3] โดยการเปลี่ยนแปลงค่า pH ในเนื้อปลาสามารถบ่งชี้คุณภาพทางจุลินทรี ยข์ องเนื้อปลาได้
Trimethylamine (TMA) และ Total Volatile Bases (TVB)
การเปลี่ยนแปลงค่า pH นั้นสอดคล้องกับค่า TMA และ TVB ซึ่งไคโตซานสามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของ
TMA และ TVB ได้ เนื่องจากไคโตซานมีประสิ ทธิภาพในการการยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ [1, 4-6] ในเนื้อปลา
[3] ไคโตซานสามารถยับ ยั้งจุ ลิ น ทรี ย ์โดยอาจจับ กับ DNA ของแบคที เรี ยน าไปสู่ ก ารยับ ยั้ง mRNA และการ
สังเคราะห์โปรตีน [3-4] หรื อจับกับเยือ่ หุม้ เซลล์และรบกวนการทาหน้าที่ ของเยื่อหุ ้มเซลล์ หรื อหมู่อะมิโน (NH3+)
ที่มีประจุบวกของไคโตซานทาปฏิ กิ ริย ากับ ประจุ ล บบนพื้ น ผิว เซลล์จุ ลิ น ทรี ย ท์ าให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
เยื่อหุ ้มเซลล์ นาไปสู่ การรั่ วของออร์ แกเนลล์ภายในเซลล์ ทาให้เซลล์ตาย นอกจากนี้ไคโตซานยังอาจสามารถจับ
กับลิโพพอลิแซคคาไรด์ของแบคที เรี ยกรัมลบ หรื อกรด Teichoic ของแบคที เรี ยกรัมบวกส่ งผลให้เยื่อหุ ้มเซลล์
สู ญเสี ยการทาหน้าที่และทาให้เซลล์แตกและตายในที่สุด [4] ตลอดจนไคโตซานมีความสามารถในการจับโลหะ
ซึ่งโลหะดังกล่าวอาจจาเป็ นต่อการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ และไคโตซานยังสามารถจับกับน้ าได้ดีซ่ ึงอาจรบกวนการทา
หน้าที่ของเอนไซม์จานวนมากที่ จาเป็ นต่อการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ [3] ทั้งนี้จุลินทรี ยท์ ี่ ทาให้เกิดการเน่าเสี ยมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเกิด TMA และ TVB [3] เนื่ องจากมีเอนไซม์ Trimethylamine Oxidoreductase (TMAO Reductase)
ซึ่ งสามารถย่ อ ย TMAO ที่ มี อ ยู่ ใ นเนื้ อปลาให้ ก ลายเป็ น TMA และ TMA ที่ เกิ ด ขึ้ นจะถู ก เอนไซม์ TMA
Dehydrogenase ซึ่ งมี อ ยู่ ใ นเนื้ อปลาย่ อ ยสลายต่ อ ไปเป็ น Dimethylamine (DMA), Formaldehyde (FA) และ
แอมโมเนี ย ส่ งผลให้เนื้ อปลามีค่า TVB สู งขึ้น TVB ที่เกิ ดขึ้นบ่งบอกว่ามีการเสื่ อมเสี ยจากจุลินทรี ยแ์ ละเกิดการ
ย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการเก็บรักษา [11] และการที่มีแอมโมเนี ยเกิดขึ้นในระบบส่ งผลให้ค่าความเป็ นกรด
ด่างของเนื้ อปลาสู งขึ้น [3] ซึ่ งสอดคล้องกับค่า pH ที่ เพิ่มขึ้น โดยปลาที่ มีความสดและมี คุณภาพดี จะมี ค่า TMA
น้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัม TMA-N/100 กรัม ตัวอย่าง แต่ถา้ มีปริ มาณสูงถึง 10-15 มิลลิกรัม TMA-N/100 กรัม ตัวอย่าง
จะมีลกั ษณะไม่เป็ นที่ยอมรับ เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นเน่าและมีกลิ่นคาวปลาอย่างรุ นแรง และมีรายงานว่าปลาซาร์ดีน
จะเน่าเสี ยเมื่อมีค่า TVB มากกว่า 25 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ในขณะที่ปลาที่อาศัยในเขตหนาวและเขตอบอุ่นจะเน่า
เสี ยเมื่อมีค่า TVB ในช่วง 30 - 40 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม [13] สาหรับในงานวิจยั นี้ พบว่าเนื้ อปลากะพงขาวเริ่ มเน่ า
เสี ยภายหลังวัน ที่ 9 ของการเก็บ รั กษา ซึ่ งมี ค่า TMA และ TVB อยู่ในช่ วง 11 ถึ ง 14 และ 17.8 ถึ ง 25 มิ ล ลิ กรั ม
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ไนโตรเจน/100 กรัม ตามลาดับ ซึ่งเห็นได้วา่ ไคโตซานสามารถยืดอายุการเก็บรักษานานขึ้น 1 เท่าตัว ซึ่งสอดคล้อง
กับการทดลองของ Tayel [1] ที่พบว่าไคโตซานมีฤทธิ์ยบั ยั้งจุลินทรี ยแ์ ละสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไส้กรอกปลาได้
Conjugated Diene และ Thiobarbituric Acid Reactive Substance (TBARS)
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไคโตซานสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันในเนื้อปลากะพง
ขาวที่ เก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ ต่ า ได้ โดยสามารถยับ ยั้ง ทั้ งการสร้ า ง Primary Product (Conjugated Diene) และ
Secondary Product (TBARS) ของกระบวนการออกซิ เดชัน ได้ โดยไคโตซานอาจมี ค วามสามารถในการให้
ไฮโดรเจนอะตอมหรื ออิเล็กตรอนแก่อนุ มูลอิสระและอาจมีความสามารถในการรี ดิวซ์ เนื่ องจากมีหมู่อะมิโนที่
สามารถให้โปรตอน [4] และหมู่ไฮดรอกซิ ลที่มีประสิ ทธิภาพในการจับอนุมูลอิสระ ตลอดจนอาจมีความสามารถ
ในการจับ โลหะ [1] และเฟอรรั ส ไอออน [3] ซึ่ งเป็ น Pro-oxidant ที่ สามารถเร่ งการเกิ ด ปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชัน
นอกจากนี้ ยงั มีรายงานว่า ฟิ ล์มจากไคโตซาน [11] และไคโตซาน [3] สามารถป้ องกันการซึ มผ่านของออกซิ เจน
จึงอาจช่วยชะลอการเกิดออกซิเดชันได้
Xavier และคณะ [11] รายงานว่าไคโตซานสามารถชะลอการเสื่ อมเสี ยของเนื้ อปลาทอดได้ เนื่ องจาก
ชะลอการเกิ ด TVB-N การเปลี่ ย นแปลง pH การเกิ ด ออกซิ เดชัน ของไขมัน จากการวัด ค่ าเพอร์ อ อกไซด์ และ
TBARS และ Berizi และคณะ [3] ใช้ไคโตซานในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมันและโปรตีนในปลาเรน
โบว์เทราต์ท้ งั ตัวที่ผ่านการควักไส้แล้วเก็บรักษาในสภาวะแช่เยือกแข็งเป็ นเวลา 6 เดือน โดยตรวจติดตามค่าเพอร์
ออกไซด์ และ TBARS ยิ่งไปกว่านั้น Xavier และคณะ [11] และ Yuan และคณะ [14] ได้สรุ ปว่าไคโตซานช่วยคง
คุณภาพอาหารสด อาหารแช่เยือกแข็ง และอาหารแปรรู ป โดยชะลอการสู ญเสี ยน้ าหนัก การเจริ ญของจุลินทรี ย ์
และปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทาให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้

สรุ ปผลการวิจัย

ไคโตซานมีฤทธิ์ตา้ นจุลินทรี ย ์ และมีกิจกรรมการต้านออกซิ เดชันในระบบอาหารจาพวกเนื้ อปลากะพง
ขาวหัน่ ชิ้นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า โดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้ อปลากะพงขาวขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของ
ไคโตซาน ซึ่งไคโตซานสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้ อปลากะพงขาวในด้านคุณภาพทางกายภาพ
เคมี และจุลินทรี ย ์ ได้แก่ การสู ญเสี ยน้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงค่า pH การเกิ ด TMA และ TVB และ Conjugated
Diene และ TBARS ดังนั้น ไคโตซานซึ่ งเป็ นสารจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยสู ง และราคาไม่แพง อาจสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรู ปปลากะพงขาวหัน่ ชิ้นชนิด Ready-to-cook เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลากะพงขาวได้
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