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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการบรรจุถุงสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑสมปลา

ชะโด ทําการศึกษาโดยนําสมปลาชะโด แบงเปน 2 ชุด 1) แบบที่หอใบตอง (P1) 2) บรรจุในถุงสุญญากาศ (P2)  

เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (28-30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 7 วัน ตรวจวัดคุณภาพในดานจุลินทรีย เคมี และ

ความชอบทางประสาทสัมผัส ไดแก ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมดวยวิธี Hedonic 

scale (9-point) พบวาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ระหวาง 7-10 log10 CFU/g (P1) และ 7-9 log10 CFU/g (P2) 

ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติก ระหวาง 6-10 log10 CFU/g (P1) และ 6-9 log10 CFU/g (P2) ปริมาณยีสตและรา 

ระหวาง 3-6 log10 CFU/g (P1) และ 3-5 log10 CFU/g (P2) ความชื้น (%) อยูในชวง 73.69-74.65 % (P1) และ 

73.69-74.17 % (P2) คาความเปนกรดดาง (pH) ระหวาง 5.31-4.20 (P1) และ5.31-4.20 (P2) ปริมาณกรด 

แลคติก ระหวาง 0.78-3.52 % (P1) และ ระหวาง 0.78-3.12 % (P2) ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัส 

พบวาสมปลาชะโดบรรจุใบตอง (P1) ระหวางการเก็บรักษาผลการยอมรับดานลักษณะปรากฏ และสีไมแตกตางกัน 

สวนผลการยอมรับดานกลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมผูทดสอบใหคะแนนแตกตางกัน สวนสมปลา

ชะโดบรรจุถุงสุญญากาศ (P2) ในระหวางการเก็บรักษาผลการยอมรับดานลักษณะปรากฏ สี กล่ินและเนื้อสัมผัสไม

แตกตางกัน สวนผลการยอมรับดานรสชาติและความชอบรวมผูทดสอบใหคะแนนแตกตางกันในดานดังกลาว 

คําสําคัญ : สมปลาชะโด  ถุงสุญญากาศ คุณภาพ   
 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the effects of vacuum packaging bags on quality of 

fermented sour fish sausage were studied. Fermented sour fish sausage were packed in banana leaves 

(P1) and packed in vacuum bags (P2) which stored at 28-30°C for 7 days. The microbiological, 

chemical and sensory quality by 9-point hedonic scale (appearance, color, odor, texture, taste and 

overall liking) of fermented sour fish sausage were then examined during storage.  Total plate count 

were found from 7-10 log10 CFU/g (P1) and 7-9 log10 CFU/g (P2), Lactic acid bacteria count 6-10  
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log10 CFU/g (P1) and 6-9 log10 CFU/g (P2), Yeast and mold count 3-6 log10 CFU/g (P1) and 3-5  

log10 CFU/g (P2) Moisture content 73.69-74.65 % (P1) and 73.69-74.17 % (P2), pH 5.31-4.20 (P1) and 

5.31-4.20 (P2), Total acidity (% lactic acid) 0.78-3.52 % (P1) and 0.78-3.12 % (P2).  Acceptability of 

fermented sour fish sausage packed in banana leaves which stored (P1) found no difference in the 

degree in terms of appearance and color and  found difference in the degree in terms of texture taste 

and overall liking. In addition found that acceptability of fermented sour fish sausage packed in vacuum 

bags which stored (P2) found no difference in the degree in terms of appearance color and  

texture and found difference in the degree in terms of taste and overall liking.     

Key Words : fermented sour fish sausage, vacuum bags, quality   
E-mail : psripanya@gmail.com, p_sripanyamsu@hotmail.com   

 
คํานํา 

 สมปลาชะโดหรือสมฟกเปนอาหารหมักพ้ืนบานชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมในภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเปนอาหารหมักประเภทสัตวน้ําที่มีความคลายคลึงกับผลิตภัณฑปลาสม ชาวไทยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนิยมรับประทานกันเปนประจํา  โดยอาจใชรับประทานเปนกับขาว หรือใชเปนเครื่องชูรสควบคู

ไปกับขาวหรืออาจใชเปนเครื่องแกลมไดดวย  (วัทธิกร, 2551) โดยนําเนื้อปลาบดละเอียดหมักดวยสวนผสมตางๆ 

ไดแก ขาวเหนียวนึ่ง เกลือ น้ําตาลทราย กระเทียมและอื่นๆ ผสมใหเขากันหอดวยใบตองหรือบรรจุในถุงพลาสติกอัด

ใหแนนไวในสภาวะไรอากาศ เก็บไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 1-2 วัน จนกวาจะเกิดรสเปรี้ยว โดยปลาที่นิยมใชผลิต

สมฟกไดแก ปลาชะโด ปลาสลาด ปลาตะเพียนขาวและปลากราย เนื่องจากเนื้อคอนขางแนนและเหนียว 

(Yamprayoo et al; 1998) ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม  เปนพ้ืนที่ที่แมน้ําสงครามไหลมาบรรจบ

กับแมน้ําโขง จึงมีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลาชะโด ประชาชนทําอาชีพประมง นอกจากจําหนายปลานํามาทําเปน

อาหารชนิดตางๆ แลวยังมีการถนอมอาหารประเภทปลาไวรับประทานภายในบานอีกดวย เชน ทําปลารา  ปลาแหง 

ปลาสมฟก  และยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาเพื่อการจําหนายเปนของฝาก โดยเฉพาะสมปลาชะโดซึ่งเปน

ผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อของชุมชนดังกลาว โดยเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือ OTOP ของตําบลไชยบุรี กลุม

แปรรูปเชิงธุรกิจสมปลาชะโดเจดา เปนกลุมวิสาหกิจที่มีการประกอบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาโดยของ

กลุมผลิตภัณฑไดแก สมปลาชะโด, ปลาสมตัว (ปลาโจก, ปลาตะเพียน, ปลายสวาย) และปลาราตัว สมปลาชะโด

เปนผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อของกลุมเปนที่รูจักของคนทั่วไป แตอายกุารเก็บรักษาของผลิตภัณฑส้ัน บรรจุภัณฑไม

สวยงาม ไมเปนที่ดึงดูดของผูบริโภค ความตองการของกลุม คือ ตองการผลิตภัณฑที่มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น 

มีบรรจุภัณฑที่สวยงาม เปนที่ดึงดูดของผูบริโภค แตยังคงสูตรการผลิตแบบดั้งเดิมไว เพ่ือท่ีจะสามารถขยายตลาด

ไดมากและรองรับการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แหงที่ 3  นครพนม – คํามวน นําไปสูการขยายตัวการคา

เศรษฐกิจดานอาหารสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 5 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใตโครงการสงเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค กิจกรรมประยุกตใชงานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสูเชิงพาณิชยปงบประมาณ 2554 
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การพัฒนาผลิตภัณฑสมปลาชะโด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับสาขาเทคโนโลยีการ

อาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไดทําการทดสอบการผลิตระดับหองปฏิบัติการ โดยศึกษาผลของการ

บรรจุถุงสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑสมปลาชะโดดังกลาว โดยการเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหองเปน

ระยะเวลา 7 วัน สุมตัวอยางผลิตภัณฑสมปลาชะโดมาตรวจคุณภาพทางดานเคมี จุลินทรีย และทดสอบความชอบ

ดานประสาทสัมผัส 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1.  การเตรียมตัวอยางผลิตภัณฑสมปลาชะโด 
 นําสมปลาชะโดจากกลุมแปรรูปเชิงธุรกิจสมปลาชะโดเจดา แบงเปน 2 ชดุ ชุดที่ 1 แบบท่ีหอใบตอง (ชุด

ควบคุม โดยทําการหอดวยวิธีดั้งเดิม) (20 กรัม) ชุดที่ 2 ชั่งสมปลาชะโดที่ผสมแลวขนาด 20 กรัม ปนเปนกอนบรรจุ

ในถุงสุญญากาศ ขนาด 3x5 นิ้ว แลวทําใหเปนสภาวะสุญญากาศดวยเครื่อง vacuum pack จากนั้นเก็บรักษาที่

อุณหภูมิหอง (28-30 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 7 วัน 

2.  ศึกษาผลของการบรรจถุงุสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑสมปลาชะโด 
      สุมตัวอยาง จากขอ1 ดังนี้ วันที่ 0, 1, 3, 5 และ 7 ตรวจวัดคุณภาพในดานตางๆ ดังนี้ 

  ดานจุลินทรีย ไดแก ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติก ปริมาณยีสตและรา  

  ดานเคมี ไดแก ความชื้น (%) คาความเปนกรดดาง (pH) และปริมาณกรดแลคติก 

  ดานความชอบทางประสาทสัมผัส ไดแก ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม

การทดสอบผลิตภัณฑของผูบริโภคโดยการประเมินดานการยอมรับผลิตภัณฑดวยวิธี Hedonic scale (9-point) 

(อรวรรณ, 2544)  

3.  การวิเคราะหผลทางสถติ ิ
 วิเคราะหความแปรปรวนขอมูล Analysis of Variance (ANOVA) วางแผนการทดลองแบบ CRD 

วิเคราะหผลทางสถิติที่ความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s new 

multiple range test  

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1.  ผลการตรวจสอบดานจลุินทรีย 
 การเปลี่ยนแปลงจุลินทรียทั้งหมดของสมปลาชะโดในระหวางการเก็บรักษาพบวาอัตราการเพิ่มปริมาณจุ

ลินทรียทั้งหมดในตัวอยางทั้งสองมีอัตราที่ใกลเคียงกัน โดยในตัวอยางที่หอดวยใบตองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 7 log10 

CFU/g  เปน 10 log10CFU/g สวนตัวอยางที่บรรจุถุงสุญญากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 7 log10CFU/g  เปน 9 

log10CFU/g ในระยะเวลา 7 วัน (Table 1) 
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Table 1  Population of total plate count in fermented sour fish sausage which stored at 28-30°C  

 
Total plate count (log10 CFU/g) 

       Storage time (days)     Packed in banana leaves           Packed in vacuum bags 

0 7.12±0.11a 7.12±0.11a 

1 8.13±0.12b 7.95±0.06b 

3 9.23±0.02c 8.42±0.04c 

5 9.31±0.04c 9.11±0.12d 

7 10.11±0.10d 9.28±0.02e 

                    Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05)  

 
Table 2  Population of Lactic acid bacteria count in fermented sour fish sausage which stored  

              at 28-30°C 

 

Lactic acid bacteria count (log10 CFU/g) 

    Storage time (days)     Packed in banana leaves           Packed in vacuum bags 

0 6.07±0.06a 6.07±0.06a 

1 8.45±0.06b 8.00±0.02b 

3 9.16±0.04c 8.47±0.02c 

5 9.30±0.03d 9.19±0.04d 

7 10.10±0.13e 9.32±0.02e 

                   Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 
 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกของสมปลาชะโดในระหวางการเก็บรักษาพบวามีการ

เปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียกรดแลคติกในตัวอยางทั้งสองมีปริมาณเพิ่มขึ้นใกลเคียงกัน โดยในตัวอยางที่หอดวย

ใบตองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 6 log10CFU/g  เปน 10 log10CFU/g สวนตัวอยางที่บรรจุถุงสุญญากาศมีปริมาณ

เพ่ิมขึ้นจาก 6 log10 CFU/g  เปน 9 log10CFU/g ในระยะเวลา 7 วัน (Table 2) โดยที่การเพิ่มปริมาณแบคทีเรียกรด

แลคติกมีความสัมพันธกับปริมาณกรดคือ เม่ือปริมาณจุลินทรียมากขึ้นกรดจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเปนผลทําใหผลิตภัณฑ

เปรี้ยวมากขึ้น (อรวรรณ, 2544) ซึ่งความเปรี้ยวหรือปริมาณกรดที่สรางขึ้นนี้จะชวยปองกันจุลินทรียที่ทําใหเกิดการ

เนาเสียและจุลินทรียกอโรคบางชนิดได (ฉกามาศ และคณะ, 2552) 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณยีสตและราของสมปลาชะโดในระหวางการเก็บรักษาพบวาอัตราการเพิ่ม

ปริมาณปริมาณยีสตและราในตัวอยางทั้งสองมีอัตราเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ และใกลเคียงกัน โดยในตัวอยางที่หอดวย

ใบตองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 3 log10CFU/g  เปน 6 log10CFU/g สวนตัวอยางที่บรรจุถุงสุญญากาศมีปริมาณ

เพ่ิมขึ้นจาก 3 log10CFU/g  เปน 5 log10CFU/g ในระยะเวลา 7 วัน (Table 3)  
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Table 3  Population of Yeast and mold count in fermented sour fish sausage which stored at 28-30°C 

 

Yeast and mold count (log10 CFU/g) 

    Storage time (days)     Packed in banana leaves           Packed in vacuum bags 

0 3.51±0.02a 3.51±0.02a 

1 4.35±0.30b 3.91±0.08b 

3 4.71±0.02c 4.60±0.01c 

5 5.29±0.06d 5.07±0.08d 

7 6.22±0.03e 5.99±0.09e 

                    Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 
 
2.  ผลการตรวจสอบดานเคมี 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุงสุญญากาศในระหวาง

การเก็บรักษา พบวาปริมาณความชื้นของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองมีการเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 และลดลงในวันที่ 5 

และ 7 ของการเก็บรักษา อาจเนื่องมาจากในกระบวนการหมักนั้นเกิดน้ําขึ้น และภาชนะบรรจุสมปลาชะโดซึ่งเปน

ใบตองไมสามารถปองกันความชื้นจากภายนอกไดเทาที่ควร ในขณะที่สมปลาชะโดที่บรรจุถุงสุญญากาศ มี

ความชื้นคอนขางคงที่ (Table 4) ทั้งนี้อาจเปนเพราะถุงสุญญากาศ มีการซึมผานของอากาศไดนอยจึงสามารถ

ปองกันการสูญเสียความชื้นของผลิตภัณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของดนัย (2554) ศึกษาการบรรจุฟกทองญี่ปุนหั่น

ชิ้นในถุงสุญญากาศ พบวาการบรรจุฟกทองญี่ปุนหั่นชิ้นในถุงสุญญากาศมีการสูญเสียน้ําหนักสดนอยกวาการบรรจุ

ในถุงพอลิเอทิลีนเจาะรู 

 

Table 4  Moisture content in fermented sour fish sausage which stored at 28-30°C 

 

Moisture content (%) 

    Storage time (days)     Packed in banana leaves           Packed in vacuum bags 

0 73.69±0.06a 73.69±0.06a 

1 73.84±0.32a 73.58±0.31a 

3 75.20±0.20c 74.28±0.55a 

5 74.53±0.07b 73.72±0.18a 

7 74.65±0.18b 74.17±0.57a 

              Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 
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Table 5  pH in fermented sour fish sausage which stored at 28-30°C 

 

pH 

    Storage time (days)     Packed in banana leaves      Packed in vacuum bags 

0 5.31±0.06e 5.31±0.06e 

1 4.58±0.01d 4.64±0.01d 

3 4.43±0.01c 4.29±0.01c 

5 4.24±0.01b 4.24±0.01b 

7 4.20±0.01a 4.20±0.01a 

              Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 

 
 การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-เบส (pH) ของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุงสุญญากาศใน

ระหวางการเก็บรักษา พบวาความเปนกรด-เบส (pH) ของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุงสุญญากาศมี

การลดลงตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา (Table 5) การเปลี่ยนแปลงคา pH เกิดจากแบคทีเรียกรดแลคติกเปนจุ

ลินทรียหลักในการหมักผลิตภัณฑปลาหมัก หนาที่หลักของแบคทีเรียกลุมนี้ไดแกเกิดการหมักโดยการนํา

คารโบไฮเดรตไปใชประโยชนไดเปนกรดแลคติกซึ่งการผลิตกรดดังกลาวสงผลทําใหคา pH ลดลง ซึ่งคา pH ที่ต่ํา

เปนปจจัยหลักในการหมักอาหาร และคา pH ควรต่ํากวา 4.5 จะชวยยับยั้งจุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสียและจุลิ

นทรียกอโรคบางชนิดได (Owens and Mendoza, 1985)  

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติกของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุงสุญญากาศใน

ระหวางการเก็บรักษา พบวาปริมาณกรดแลคติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกตัวอยางตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งสม

ปลาชะโดที่หอดวยใบตองมีปริมาณกรดแลคติกอยูในชวง 0.78-3.52 เปอรเซ็นต ขณะที่สมปลาชะโดที่บรรจุถุง

สุญญากาศ มีปริมาณกรดแลคติกอยูในชวง 0.78-3.12 เปอรเซ็นต 

 

Table 6  Total acidity (% lactic acid) in fermented sour fish sausage which stored at 28-30°C 

 
Total acidity (% lactic acid) 

    Storage time (days)     Packed in banana leaves      Packed in vacuum bags 

0 0.78±0.10a 0.78±0.10a 

1 1.97±0.02b 1.79±0.00b 

3 3.10±0.01c 2.80±0.01c 

5 3.14±0.07c 3.08±0.06d 

7 3.52±0.08d 3.12±0.08d 

              Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 
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3.  ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัส 
 การเปลี่ยนแปลงความชอบทางประสาทสัมผัสของสมปลาชะโดบรรจุใบตอง เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 

(28-30 องศาเซลเซียส) ในระหวางการเก็บรักษาผลการยอมรับดานลักษณะปรากฏ และสีไมแตกตางกัน สวนผล

การยอมรับดานกลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมผูทดสอบเริ่มไมชอบในวันที่ 5 ของการเก็บรักษา และ

พบวาใหคะแนนแตกตางกันในดานดังกลาว (Table 7) 
 

Table 7  Acceptability of fermented sour fish sausage packed in banana leaves which stored at 28-30°C 

Attributes 

Storage 

time (days) Appearance Colour Odour Texture Taste Overall liking 

0 5.14±1.78a 4.68±1.55a 5.04±1.76bc 5.54±1.65c 5.91±1.87b 5.73±1.58c 

1 5.00±1.60a 5.45±1.47a 5.14±1.49bc 5.14±1.58bc 5.50±1.47b 5.59±1.30c 

3 5.59±1.82a 5.64±1.73a 5.45±1.62c 3.82±1.97a 4.41±1.74a 4.82±1.97ab 

5 5.00±1.60a 5.04±1.79a 3.59±1.74a 4.50±2.11abc 3.36±2.04a 4.36±1.81a 

7 5.82±1.65a 5.09±2.02a 4.18±1.99ab 4.09±1.74ab 3.54±1.82a 4.45±1.99a 

Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 

Score = 1 = Dislike very much, 9 = Like very much 

 

 การเปลี่ยนแปลงความชอบทางประสาทสัมผัสของสมปลาชะโดบรรจุถุงสุญญากาศ เก็บรักษาที่

อุณหภูมิหอง (28-30 องศาเซลเซียส) ในระหวางการเก็บรักษาผลการยอมรับดานลักษณะปรากฏ สี กล่ินและเนื้อ

สัมผัสไมแตกตางกัน สวนผลการยอมรับดาน รสชาติ และความชอบรวมผูทดสอบเริ่มไมชอบในวันที่ 7 ของการเก็บ

รักษา และพบวาใหคะแนนแตกตางกันในดานดังกลาว (Table 8) 
 

Table 8  Acceptability of fermented sour fish sausage packed in vacuum bags which stored at 28-30°C 

Attributes 

Storage time 

(days) Appearance Colour Odour Texture Taste Overall liking 

0 5.14±1.78a 4.77±1.60a 4.90±1.72a 5.45±1.68a 5.91±1.87c 5.73±1.58c 

1 5.23±1.82a 4.95±1.40a 5.09±1.41a 5.00±1.63a 5.36±1.50bc 5.36±1.33ab 

3 5.36±1.50a 5.18±1.60a 4.95±1.59a 5.23±1.66a 4.82±1.71abc 5.18±1.87ab 

5 4.95±1.13a 5.23±1.80a 4.27±2.21a 4.77±1.88a 4.36±2.40ab 4.77±1.69ab 

7 5.00±1.69a 5.09±1.77a 4.22±2.20a 4.64±1.91a 3.86±1.67a 4.31±2.23a 

Mean in a column with a different letters are significantly different (p<0.05) 

Score = 1 = Dislike very much, 9 = Like very much 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 ศึกษาผลของการบรรจุถุงสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑสมปลาชะโดโดยการเก็บรักษาไวที่

อุณหภูมิ หองเปนระยะเวลา 7 วัน สุมตัวอยางผลิตภัณฑสมปลาชะโดมาตรวจคุณภาพทางดานเคมี จุลินทรีย และ

ทดสอบความชอบดานประสาทสัมผัสพบวาการเปลี่ยนแปลงจุลินทรียทั้งหมดของสมปลาชะโดในระหวางการเก็บ

รักษาพบวาอัตราการเพิ่มปริมาณจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางทั้งสองมีอัตราที่ใกลเคียงกัน ตัวอยางที่หอดวยใบตอง

จุลินทรียทั้งหมดระหวาง 7-10 log10 CFU/g  สวนตัวอยางที่บรรจุถุงสุญญากาศมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดระหวาง 

7-9 log10 CFU/g ในระยะเวลา 7 วัน การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกของสมปลาชะโดในระหวาง

การเก็บรักษาพบวามีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียกรดแลคติกในตัวอยางทั้งสองมีปริมาณเพิ่มขึ้นใกลเคียงกัน 

โดยในตัวอยางที่หอดวยใบตองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 6 เปน 10 log10 CFU/g สวนตัวอยางที่บรรจุถุงสุญญากาศมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 6 เปน 9 log10CFU/g การเปลี่ยนแปลงปริมาณยีสตและราของสมปลาชะโดในระหวางการเก็บ

รักษาพบวาอัตราการเพิ่มปริมาณปริมาณยีสตและราในตัวอยางทั้งสองมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางชาๆ และใกลเคียงกัน 

โดยในตัวอยางที่หอดวยใบตองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 3 เปน 6 log10CFU/g สวนตัวอยางที่บรรจุถุงสุญญากาศมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 3 log10CFU/g  เปน 5 log10CFU/g ผลการตรวจสอบดานเคมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ความชื้นของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุงสุญญากาศในระหวางการเก็บรักษา พบวาปริมาณ

ความชื้นของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองมีการเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 และลดลงในวันที่ 5 และ 7 ของการเก็บรักษา 

ในขณะที่สมปลาชะโดที่บรรจุถุงสุญญากาศ มีความชื้นคอนขางคงที่ การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-เบส (pH) 

พบวาความเปนกรด-เบส (pH) ของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุงสุญญากาศมีการลดลงตลอด

ระยะเวลาของการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแลคติกของสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองและที่บรรจุถุง

สุญญากาศในระหวางการเก็บรักษา พบวาปริมาณกรดแลคติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกตัวอยางตลอดระยะเวลาการ

เก็บรักษา ซึ่งสมปลาชะโดที่หอดวยใบตองมีปริมาณกรดแลคติกอยูในชวง 0.78-3.52 เปอรเซ็นต ขณะที่สมปลา

ชะโดที่บรรจุถุงสุญญากาศ มีปริมาณกรดแลคติกอยูในชวง 0.78-3.12 เปอรเซ็นต ผลการทดสอบความชอบทาง

ประสาทสัมผัส การเปลี่ยนแปลงความชอบทางประสาทสัมผัสของสมปลาชะโดบรรจุใบตอง เก็บรักษาที่

อุณหภูมิหอง (28-30 องศาเซลเซียส) ในระหวางการเก็บรักษาผลการยอมรับดานลักษณะปรากฏ และสีไมแตกตาง

กัน สวนผลการยอมรับดานกลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวมผูทดสอบเริ่มไมชอบในวันที่ 5 ของการเก็บ

รักษา และพบวาใหคะแนนแตกตางกันในดานดังกลาว สวนการเปลี่ยนแปลงความชอบทางประสาทสัมผัสของสม

ปลาชะโดบรรจุถุงสุญญากาศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (28-30 องศาเซลเซียส) ในระหวางการเก็บรักษาผลการ

ยอมรับดานลักษณะปรากฏ สี กล่ินและเนื้อสัมผัสไมแตกตางกัน สวนผลการยอมรับดาน รสชาติ และความชอบ

รวมผูทดสอบเริ่มไมชอบในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา และพบวาใหคะแนนแตกตางกันในดานดังกลาว  
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