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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเจลรูปแบบใหมที่มีสวนผสมของเนื้อปลาทะเลและถั่ว เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนม 

ความตองการอาหารโปรตีนของผูบริโภค โดยศึกษาผลของการใชเนื้อปลากะพงขาวบดและแคปปา-คาราจีแนนตอคุณภาพของอาหารเจลจาก 

ถั่วเขียว โดยมีการแปรปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบดชวง 2.0 -10.0% และแคปปา-คาราจีแนนชวง 0.5-1.5% และจัดสิ่งทดลองแบบ Central 

Composite Design ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุ พบวา สมการของคา L* a* b* Hardness และ Adhesiveness มีความนาเชื่อถือ 

โดยมีคา R2  อยูในชวง 0.973 - 0.999 และมีคา Model significance นอยกวา 0.05 ในขณะที่สมการของ Cohesiveness และคะแนนความชอบ

ทางประสาทสัมผัส ยังไมมีความนาเชื่อถือในการทำนาย อาหารเจลที่มีสวนผสมของถั่วเขียวบด 50.0% เนื้อปลากะพงขาวบด 10.0% แคปปา- 

คาราจีแนน 1.0% น้ำตาลทราย 2.0% เกลือ 0.2% และน้ำ 36.8% ไดรับคะแนนความชอบดานรสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงที่สุด 

(P<0.05) 
 

ABSTRACT 

 This research was to study the effect of minced White Sea Bass meat and kappa-carrageenan on the quality 

of gel food from mung beans. The amount of minced White Sea Bass meat in the range of 2.0-10.0% and kappa-

carrageenan in the range of 0.5-1.5% were carried out using Central Composite Design experiments. The results of 

multiple regression analysis showed that the equation in terms of L * a * b * hardness and adhesiveness were 

reliable according to R2 range 0.973 - 0.999 and model significance less than 0.05. The equations of cohesiveness and 

sensory liking scores were not satisfied for prediction. Gel food containing 50.0% mashed mung beans, 10.0% 

minced White Sea Bass meat, 1.0% kappa-carrageen, 2.0% sugar, 0.2% salt and 36.8% water received the highest 

scores in terms of taste, texture and overall liking (P <0.05). 
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บทนำ 

 อาหารประเภทเจล หมายถึง อาหารที่มีโครงสรางเปน

ระบบคอลลอยท ี ่ ไม แสดงการไหล (no steady-state flow) 

โครงสรางประกอบดวยสวนของเหลวและของแข็ง โดยมี

ของเหลวทำหนาที่เปนตัวกลางและของแข็งที่มีอยูในโครงสรางทำ

หนาที่ประสานกันเปนรางแห การเกิดโครงสรางของเจลข้ึนอยูกับ

สมดุลระหวางแรงดึงดูดกับแรงผลักระหวางอนุภาคคอลลอยด

ดวยกันเอง รวมทั ้งระหวางอนุภาคคอลลอยดและสารที ่เปน

ของเหลว (Schmidt, 1981) ในการผลิตอาหารประเภทเจลมักมี

การใชสารไฮโดรคอลลอยดเพื ่อใหไดเจลที ่มีคุณภาพดี เชน  

มีความคงตัว ไมเกิดการแยกน้ำออกจากตัวอยาง และมีลักษณะ

เนื้อสัมผัสดี เปนตน (Badii and Howell, 2006) มีรายงานวา

สารไฮโดรคอลลอยที่เหมาะสมสำหรับใชผลิตอาหารประเภทเจล

ที ่มีเนื ้อสัมผัสนุมและกลืนงาย เชน เยลลี่ พุดดิ้ง คือ แคปปา- 

คาราจีแนน เนื่องจากไดเจลที่มีความคงตัวดี รวมทั้งสามารถทำ

ปฏิกิริยากับโปรตีนเกิดโครงสรางเปนเจลที่มลัีกษณะยืดหยุนและ

นุม รวมทั้งทำใหเกิดลักษณะเจลที่เอ้ือตอการเคี้ยวและกลืน (สุทธิ

วัฒน และคณะ, 2554; Thomas, 1997) โดยลักษณะเนื้อสัมผัส

ของอาหารเจลนี ้มีความเหมาะสมสำหรับกลุ มผู บริโภคกลุม

ผูสูงอายุหรือมีความสามารถในการเคี้ยวลดลง รวมทั้งผูบริโภคที่

ตองการความสะดวกในการเคี้ยว (Hayakawa et al., 2015) 

 ในปจจุบันแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม โดยกระแสการหวงใยสุขภาพและความปลอดภัยของ

ผูบริโภคไดรับความนิยมมากขึ้นอยางตอเนื่อง อาหารโปรตีนเปน

อาหารเพ่ือสุขภาพชนิดหนึ่งที่มแีนวโนมวาผูบริโภคใหความสนใจ 

(สถาบันอาหาร, 2558) งานวิจัยนี้มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารเจลรูปแบบใหมที ่ม ีส วนผสมของเนื ้อปลาทะเลและถ่ัว 

เพื ่อใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการอาหารโปรตีนของ

ผูบริโภค โดยเลือกใชวัตถุดิบหลักเปนเนื้อปลาเศรษฐกิจที่สามารถ

หาไดงายในประเทศไทย มีไขมันต่ำ (2-4%) และมีปริมาณโปรตีน

สูง (17-22%) คือ ปลากะพงขาว โดยโปรตีนจากเนื้อปลาเปน

โปรตีนที ่ย อยง าย และยังประกอบดวยกรดไขมันไมอิ ่มตัว  

กลุ มโอเมกา-3 ที ่มีความสำคัญตอรางกาย มีวิตามินบี1 และ

วิตามินบี 2 ที ่ชวยในการทำงานของระบบประสาท (แสงโสม, 

2559) และมีแนวคิดบูรณาการใชถั่วเขียวรวมดวย โดยถั่วเขียว 

จัดอยู ในกลุ มของถั ่วพัลส (Pulses) ชนิดหนึ ่งที ่ม ีโปรตีนสูง  

(20-40%) และไขมันต่ำ (ไมเกิน 4%) มีองคประกอบของ

สารพฤกษเคมีที่สำคัญ เชน ฟลาโวนอยด ไอโซฟลาโวน และยัง

เปนถั่วที่มีศักยภาพดานการผลิตในประเทศไทย (เกรียงไกร, 

2559; สุนิศรา, 2559) โดยแนวคิดนี ้สอดคลองกับที ่ FAO ได

ประกาศใหป  2559 เป นปสากลแหงถ ั ่วพัลส  หร ือ 2016 

International Year of Pulses ใหตระหนักถึงคุณคาของพืช

จำพวกถั่วพัลส โดยเฉพาะประโยชนทางโภชนาการและศักยภาพ

ทางการเกษตรที ่ยั ่งยืนกอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและ

โภชนาการ ถั่วพัลสเหมาะที่จะเปนอาหารสำหรับประชากรทั่ว

โลกและเหมาะกับผูบริโภคที่รักสุขภาพ (FAO, 2015) จากการทำ

การทดลองเบื้องตน พบวา มีความเปนไปไดที่จะใชถั่วเขียวบด

เปนสวนผสมในการผลิตอาหารเจลโดยใชแคปปา-คาราจีแนนเปน

สารที่ทำใหเกิดเจล อยางไรก็ตามการเพิ่มปริมาณเนื้อปลากะพง

ขาวบดอาจมีผลกระทบตอปริมาณแคปปา-คาราจีแนนที่ใชดวย 

เนื่องจากเนื้อปลาแตละชนิดมีกรดอะมิโนเปนองคประกอบหลัก

และมีโครงสรางที่แตกตางกัน การใชปริมาณเนื้อปลาที่แตกตาง

กันอาจมีผลตอสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนในระหวางการแปรรูป

ซึ ่งอาจมีผลตอโครงสรางของอาหารเจลได (Jafarpour and 

Gorczyca, 2012; Greiff et al., 2015) จากการตรวจเอกสารยัง

ไมพบการศึกษาสูตรอาหารประเภทเจลที่ทำมาจากสวนผสมของ

เนื้อปลาและถั่ว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาผลของ

ปริมาณเน้ือปลากะพงขาวบดและแคปปา-คาราจีแนนตอคุณภาพ

ดานสีและลักษณะเนื้อสัมผัสรวมทั้งความชอบทางประสาทสัมผัส

ประสาทสัมผัสของอาหารเจลจากถั่วเขียวเพื่อใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาสูตรอาหารเจลท่ีเหมาะสมตอไป  
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การเตรียมถั่วเขียวบด 
 การเตรียมถั่วเขียวบดดัดแปลงจากวิธีของวนัทนีย (2551) 

ดำเนินการโดยนำถั ่วเขียวทั ้งเปลือก (ตราขาวทอง, บริษัท

อ ุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด) มาลางใหสะอาด  

ใหความรอนในกระทะ (คั่ว) ที่อุณหภูมิ 80±2 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 10 นาที แลวแชในน้ำอุณหภูมิ 98±2 องศาเซลเซียส 
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เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำถั่วเขียวมาบดผสมกับน้ำ โดยใช

เครื่องบดผสมอาหาร (Phillips รุน HR2118) ที่ความเร็วระดับ 1 

(ความเร็วประมาณ 10,000 rpm) เปนเวลา 6 นาที (อุณหภูมิ

ประมาณ 27±2 องศาเซลเซียส) กำหนดอัตราสวนถั่วเขียว:น้ำ 

เทากับ 1:5 จากนั้นนำถั่วเขียวบดมากรองผานตะแกรงสแตนเลส 

ที่มีขนาดรู 40 เมช เพ่ือควบคุมความละเอียดของถั่วเขียวบด  
การเตรียมเนื้อปลากะพงขาวบด  

 การเตรียมเนื้อปลากะพงขาวบดดัดแปลงจากวิธีของ

สุทธวัฒน (2549) ดำเนินการโดยนำเนื ้อปลากะพงขาวแชแข็ง 

(ตราเมอรคิวรี่, บริษัท ดี ฟูดส โปรดักส จำกัด) มาทำละลายโดย

แชเย็นที ่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 ชั ่วโมง  

แลสวนหนังปลาและชั ้นไขมันออก นำเนื ้อปลามาบดโดยใช 

เครื่องบดผสมอาหาร(Phillips รุน HR2118) ที่ความเร็วระดับ 2 

(ความเร็วประมาณ 15,000 rpm) เปนเวลา 3 นาที (อุณหภูมิ

ประมาณ 27±2 องศาเซลเซียส) จากนั้นนำเนื้อปลามากดผาน

ตะแกรงสแตนเลส ที่มีขนาด 40 เมช เพื่อควบคุมความละเอียด

ของเนื้อปลาบด  

การศึกษาผลของปริมาณเนื ้อปลากะพงขาวบดและแคปปา- 

คาราจีแนนตอคุณภาพของอาหารเจลจากถั่วเขียว  

 การผลิตอาหารเจล ดำเนินการโดยนำถั่วเขียวบดและ

เนื้อปลากะพงขาวบดมาบดผสมรวมกัน โดยใชเครื ่องบดผสม

อาหาร (BRAUN ร ุ น Combimax 600) ที ่ความเร ็วระดับ 1 

(ความเร ็วประมาณ 25,000 rpm) เปนเวลา 5 นาที เตรียม

สารละลายเจลโดยเติมแคปปา-คาราจีแนนในน้ำอุณหภูมิ 80±2 

องศาเซลเซียส คนใหคาราจีแนนละลายโดยใหความรอนเปนเวลา 

2 นาที จะไดสารละลายเจลมีลักษณะใส จากนั ้นเต ิมเกลือ  

(ตราปรุงทิพย บริษัทอุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ ์ จำกัด) และ

น้ำตาลทราย (ตรามิตรผล, บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด) คนให

ละลายโดยใหความรอนตอเปนเวลา 2 นาที แลวจึงเติมสวนผสม

ถั่วเขียวบดและเนื้อปลากะพงขาวบดที่เตรียมไว ใหความรอนตอ

เปนเวลา 2 นาที แลวเทสวนผสมลงในถวยพลาสติก ขนาดบรรจุ 

30 มิลลิลิตร นำไปแชเย็นที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 6 ชั่วโมง เพ่ือใหเปนเจลที่คงรูป 

 แปรปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบดในชวง 2.00-10.00% 

และปริมาณแคปปา-คาราจีแนนในชวง 0.50-1.50% โดยใชน้ำเปน

ตัวปรับสวนผสมใหรวมกันได 100% รายละเอียดสวนผสมของ

อาหารเจลแสดงด ังตารางท ี ่  1 จ ัดส ิ ่ งทดลองแบบ Central 

Composite Design (CCD) แบบหุนกำลังสองมาตรฐาน ศึกษาปจจัย

ละ 5 ระดับ (คารหัส -1.414, -1, 0, 1, 1.414) รายละเอียดระดับของ

ปจจัยที่ศึกษาแสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณสวนผสมของอาหารเจล 

สวนผสม ปริมาณ (%) 

ถั่วเขียวบด 50.00 

น้ำตาลทราย 2.00 

เกลือ 0.20 

เนื้อปลากะพงบด 2.0-10.0 

แคปปา-คาราจีแนน 0.50-1.50 

น้ำ 36.8-44.8 

 (ปรับสวนผสมใหได 100) 
 

ตารางที่ 2 ระดับของปจจัยที่ศึกษาจากการจัดสิ่งทดลองแบบ CCD แบบหุนกำลังสองมาตรฐาน 

ปจจัยที่ศึกษา -1.414 -1 0 1 +1.414 

เนื้อปลากะพงขาวบด (%) 2.0 3.2 6.0 8.8 10.0 

แคปปา-คาราจีแนน (%) 0.50 0.65 1.00 1.35 1.50 
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การวิเคราะหคุณภาพอาหารเจล  

 ว ิเคราะหดานสี (รายงานเปนคาส ี L* a* และ b*)  

ใชเครื่องวัดคาสี (Hunterlab, รุน Miniscan) ลักษณะเนื้อสัมผัส 

( ร า ย ง า น เ ป  น ค  า  Hardness Adhesiveness แ ล ะ  Cohe-

siveness) ใชเครื่องวัดเนื ้อสัมผัส (Stable Micro System, รุน 

TA.XT Plus) โดยใชห ัวว ัดทรงกระบอก (P/50) ทดสอบว ิธี  

Texture Profile Analysis และประเมินความชอบทางประสาท

สัมผัสดวยวิธี 9-point hedonic scale ดานลักษณะปรากฏ สี 

กลิ ่นรส รสชาติ เนื ้อส ัมผัสขณะตัก เนื ้อส ัมผัสภายในปาก  

และความชอบโดยรวม โดยผูบริโภคทั่วไปอายุ 20-45 ปจำนวน 

30 คน 

การวิเคราะหทางสถิต ิ 

 ทดลอง 3 ซ้ำ นำขอมูลมาวิเคราะหสมการถดถอยแบบ

พหุ (Multiple regressions) คัดเลือกสมการที่นาเชื่อถือมาสราง

กราฟพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Plot) สำหรับขอมลู

ที ่สรางสมการแลวมีความนาเชื่อถือไมดีพอจะนำมาวิเคราะห

ความแปรปรวน (ANOVA) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 

ยกเวนการประเมินทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ 

RCBD เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s 

test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดำเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรม 

Minitab Version 17  
 

ผลการวิจัยและวิจารณ 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุ  

 จากการว ิ เคราะห สมการถดถอยแบบพห ุซ ึ ่ งเปน

ความสัมพันธระหว างคาคุณภาพของอาหารเจลจากถั ่วเขียว 

กับตัวแปรตนที่ศึกษา โดยมีคาคุณภาพที่วิเคราะหจำนวน 13 ตัวแปร 

ไดแก คาสี L* คาสี a* คาสี b* คา Hardness คา Adhesiveness  

คา Cohesiveness รวมทั้งคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี 

กลิ ่นรส รสชาติ เนื ้อสัมผัสขณะตัก เนื ้อสัมผัสภายในปาก และ

ความชอบโดยรวม ตัวแปรตนที่ศึกษาจำนวน 2 ตัวแปร ไดแก ปริมาณ

เนื ้อปลากะพงขาวบดและปริมาณแคปปา-คาราจีแนน งานวิจัยนี้

พ ิจารณาความนาเชื ่อถือของสมการจากคา R2 (Coefficient of 

Determination) ซึ่งเปนคาท่ีบงบอกถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ถามี

คาเขาใกล 1 แสดงวาสมการมีความนาเช่ือถือและเหมาะสมที่จะนำมา

ทำนายคาได ไพโรจน (2555) กลาววา คา R2 ไมควรมีคานอยกวา 

0.75 เพราะหากนอยกวา 0.75 แสดงถึงสมการถดถอยที่ไดนั้นทำนาย

ขอมูลไดไมเที่ยงตรงดีพอ นอกจากนี้ยังพิจารณาความนาเชื่อถือของ

สมการจากคา Model Significance ซึ ่งบงบอกถึงความสัมพันธ

ระหวางคา Y และคา X ถามีคาต่ำกวา 0.05 แสดงถึงคา Y และคา X 

มีความสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  

 จากผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุ พบวา สมการ

ทั ้ง 12 สมการ มีคา R2 อยู ในชวง 0.146-0.999 และคา Model 

Significance มีคาอยูในชวง 0.000-0.304 โดยพบวาสมการที่มีคา R2 

มากกวาหรือเทากับ 0.75 และคา Model Significance นอยกวา 

0.05 จำนวน 5 สมการ ไดแก สมการของคาสี L* (Y1) คาสี a* (Y2) คา

สี b* (Y3) คา Hardness (Y4) และคา Adhesiveness (Y5) โดยทั้ง 5 

สมการมีคา R2 อยูในชวง 0.936-0.999 และมีคา Model Significance 

เทากับ 0.000 จึงกลาวไดวาเปนสมการท่ีมีความนาเชื่อถือและมี

ความสัมพันธระหวางคา Y และคา X ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยท้ัง 

5 สมการ มีรูปแบบของสมการเทอมกำลงัหน่ึง (X1, X2) เทอมกำลงัสอง 

(X1X1 , X2X2) และเทอมปฏิสัมพันธกัน (X1X2)  ผลการวเิคราะหแสดง

ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 สมการความสัมพันธระหวางคุณภาพของอาหารเจลจากถั ่วเขียว (Y1-Y5) กับปริมาณเนื ้อปลากะพงขาวบด (X1)  

และปริมาณแคปปา-คาราจีแนน (X2)  

คุณภาพ สมการ R2 Model Sig. 

สี L* Y1 = 38.050+2.563X1+14.469X2-0.057X1X1-0.719X1X2- 3.773X2X2 0.999 0.000 

สี a* Y2 =1.5441+0.0524X1-0.969X2-0.0045X1X1–0.0714X1X2+0.3296X2X2 0.995 0.000 

สี b* Y3 = 11.229+0.536X1+10.154X2-0.029X1X1-0.344X1X2-3.931X2X2 0.971 0.000 

Hardness Y4 = 867.437-124.702X1-720.039X2+5.852X1X1+64X1X2+472.233X2X2 0.973 0.000 

Adhesiveness Y5 = 71.6215-58.8773X1+72.2377X2+1.2221X1X1+43.602X1X2-32.624 X2X2 0.936 0.000 
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ผลการสรางกราฟพื้นผวิตอบสนอง 

 จากการนำสมการที ่นาเชื ่อถือมาสรางกราฟพื้นผิว

ตอบสนองแสดงผลดังรูปที่ 1 (a) - (e) จากรูปที่ 1 (a) แสดงถึง

แนวโน มความส ัมพ ันธ  ระหว  างปร ิมาณเน ื ้ อปลากะพง 

และแคปปา-คาราจีแนนตอคาสี L* พบวา เมื่อใชปริมาณเนื้อปลา

กะพงขาวบดนอย (ประมาณ 2-4.5%) รวมกับการใชปริมาณ 

แคปปา-คาราจีแนนนอย (ประมาณ 0.5-1.15%) อาหารเจลมีคา

สี L* ต่ำ (50-52) และเมื่อใชปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบดมากขึน้

รวมกับทุกระดับของปริมาณการใชแคปปา-คาราจีแนน พุดดิ้งจะ

มีคาสี L* สูงข้ึน (56-60) แสดงใหเห็นวาการใชเน้ือปลากะพงขาว

บดเพิ่มขึ้นมีผลทำใหคา L* มีแนวโนมเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงมีความ

สวางมากขึ้น อาจเนื่องมาจากเนื้อปลากะพงขาวบดเมื่อผานการ

ใหความรอนทำใหเนื้อปลาสุกและมีสีขาว ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน

สภาพธรรมชาต ิ ของ โปรต ีนไมโอซ ิน  (Myosin) ซ ึ ่ ง เป น

สวนประกอบของเสนใยกลามเนื้อเกิดการคลายตัวและตกตะกอน

ซึ ่งผันกลับไมได การใชเนื ้อปลากะพงขาวบดมากขึ้นจึงทำให

อาหารเจลมีสีออกขาวมากขึ้นนั่นเอง จากรูปที่ 1 (b) และ (c) 

แสดงถึงแนวโนมความสัมพันธระหวางปริมาณเนื้อปลากะพงขาว

บดและแคปปา-คาราจีแนนตอคาสี a* และคาสี b* ซึ่งแสดงถึง 

สีแดง (คา a* เปนบวก) และสีเหลือง (คา b* เปนบวก) ตามลำดบั 

พบวา เมื่อใชปริมาณเนื ้อปลากะพงขาวบดมาก (ประมาณ 7-

10%) รวมกับการใชปริมาณแคปปา-คาราจีแนนมาก (ประมาณ 

1-1.5%)  อาหารเจลมีคาสี a* ต่ำ (a* ต่ำกวา 0.2) ซึ่งใหแนวโนม

คลายกับคาสี b* ที่พบวาหากใชประมาณเนื้อปลากะพงขาวบด

มาก (ประมาณ 8-10%) รวมกับการใชแคปปาคาราจีแนนมาก 

(ประมาณ 1.2-1.5%) อาหารเจลมีคา b* ต่ำเชนกัน (b* 15.5-

16) อาจเปนผลจากการเติมเนื้อปลากะพงขาวบดปริมาณมากทำ

ใหอาหารเจลมีลักษณะขาวมากขึ้น ไมคล้ำ จึงมีสีออกแดงหรือ

เหลืองนอยลง นอกจากนี้ Garcıa-Garcıa and Totosaus (2008) 

กลาววา ปริมาณการใชสารโฮโดรคอลลอยด อาจมีผลตอสีของ

ผลิตภัณฑอาหารได เนื่องจากปริมาณการใชสารโฮโดรคอลลอยด

เปนปจจัยที่สำคัญเกี่ยวของกับการเกิดลักษณะเจลที่ใส (Clear 

gel matrix) ซ ึ ่งม ีผลกระทบตอลักษณะการสะทอนของแสง 

(Light reflection) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใช

ปริมาณแคปปา-คาราจีแนนมากขึ้นมีโอกาสทำใหเกิดลักษณะเจล

ใสมากขึ ้น สงผลใหมีโอกาสเกิดการสะทอนของแสงมากขึ้น 

อาหารเจลจึงมีลักษณะสวางขึ้น จึงมีสีออกแดงหรือเหลืองนอยลง

นั ่นเอง ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sinthusamran et al. 

(2017) รายงานวา คาสี a* ของตัวอยางเจลผสมระหวางเจลาติน

ปลาและแคปปา-คาราจีแนนลดลงเมื่อใชแคปปา-คาราจีแนน

ปริมาณมากขึ้น  

 ค า Hardness ค ือ ค าความแข ็งของต ัวอย าง ซึ่ ง

หมายถึงแรงที่ใชในการทำใหตัวอยางเสียรูป (พิมพเพ็ญ และจิรา

ภา, 2549) จากรูปที่ 1 (d) พบวา เมื่อใชปริมาณเนื้อปลากะพง

ขาวบดมาก (ประมาณ 4.5-10%) รวมกับการใชปริมาณแคปปา-

คาราจีแนนมาก (ประมาณ 1-1.5%) อาหารเจลมีคา Hardness 

มาก (1400 - 1800 g) ทั ้งนี้เนื ่องมาจากการใชแคปปา-คารา

จีแนนมากขึ้นสงผลใหเกิดการสรางโครงสรางเจลไดมากขึ้น เมื่อ

แคปปา-คาราจีแนนละลายน้ำจะมีโครงสรางแบบเกลียวที่ไมมี

ระเบียบ (Random coil) เมื่อเย็นตัวลงจะเกิดโครงสรางแบบ

เกล ียวค ู   (Double helixes) และเก ิดโครงสร าง 3 ม ิต ิ โดย 

โพลิเมอรแตละสายจะรวมตัวเขามาใกลกันและเกิดเปนจุดรวม 

(Junction point) ซึ่งเมื่อเกาะรวมตัวกันมากขึ้นจะทำใหเกิดการ

แข็งตัวเปนเจล การใชแคปปา-คาราจีแนนปริมาณมากรวมกับ

การใชน้ำในสัดสวนที ่เหมาะสม จะมีโอกาสเกิดโครงสราง 

Double helixes มากข ึ ้นส  งผลให ม ี โครงสร างตาข ายเจล 

ที ่แข็งแรงและมีความคงตัวมากขึ ้น นอกจากนั ้นยังเกิดเจลกับ

โปรตีนไดอีกดวย โดยหมูซัลเฟตในโมเลกุลของคาราจีแนนจะทำ

ปฏิกิริยากับหมูที ่มีประจุบวกในโมเลกุลของโปรตีนแลวเกิดเปน

โครงสรางตาขายเจลได (Langendorff et al., 1999; Norziah 

and Karim, 2006) นอกจากนี ้โปรตีนในเนื ้อปลามีสมบัติเชิง

หนาที่ดานความสามารถในการเกิดเจล และมีสมบัติอื่นที่เอื้อตอ

การเกิดเจลดวย เชน ความสามารถในการอุมน้ำ ความสามารถใน

การละลาย รวมทั้งสภาวะการไดรับความรอนและการมีสวนผสม

ที่มีเกลือหรือแรธาตุ ก็ลวนมีผลตอพฤติกรรมที่เอื้อตอการเกิดเจ

ลของโปรตีนในเนื้อปลาได (Jafarpour and Gorczyca, 2012) 

การเพิ่มปริมาณเนื้อปลากะพงบดมากขึ้นจึงเพิ่มโอกาสการเกิด

เจลระหวางแคปปา-คาราจีแนนกับโปรตีนในเนื้อปลาได รวมทั้ง

เปนการเพ่ิมปริมาณของแข็งใหสวนผสม จึงมีโอกาสใหเสริมความ

แข็งแรงของโครงสรางเจลไดเชนกัน
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รูปที่ 1 (a-e) ภาพพื้นผิวตอบสนองของคาสี L*, คาสี a*, คาสี b*, คา Hardness และ คา Adhesiveness ของอาหารเจลจากถั่ว

เขียวเมื่อแปรปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบด (X1) และปริมาณแคปปา-คาราจีแนน (X2) 
 

 คา Adhesiveness คือ ความสามารถในการเกาะติด

ผิววัสดุ ซึ่งหมายถึงงานที่ใชในการเอาชนะแรงระหวางพื ้นผิว 

ของตัวอยางกับพื้นผิวของวัสดุอื่นที่ตัวอยางสัมผัสอยู (พิมพเพ็ญ 

และจิราภา, 2549) จากรูปที ่  1 (e) พบว า อาหารเจลมีคา 

Adhesiveness นอย (ต่ำกวา 150 g.sec) ซึ ่งแสดงถึงตัวอยาง

เกาะติดอยู กับวัสดุนอย ใน 2 บริเวณ บริเวณแรก คือ เมื ่อใช

ปริมาณเน้ือปลากะพงขาวบดนอย (2-8%) รวมกับการใชแคปปา-

คาราจีแนนปริมาณนอย (0.5-1.1%) บริเวณที่สอง คือ เมื่อใช

ปร ิมาณเนื ้อปลากะพงขาวบดมาก (8-10%) รวมกับการใช 

แคปปา-คาราจ ีแนนปร ิมาณมาก (0.7-1.3%) ท ั ้ งนี้ อาจ

เนื่องมาจากในการวิเคราะหคา Adhesiveness เปนการประเมิน

ถึงการเกาะติดของเจลกับผิววัสดุ (หัววัด) เจลท่ีมีลักษณะดีไดจาก

(a) คาสี L* (b) คาสี a* 

(c) คาสี b* (d) คา Hardness 

(e) คา Adhesiveness 
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การมีความสมดุลระหวางปริมาณของแข็งในระบบกับปริมาณสาร

ที่ทำใหเกิดเจลซึ่งทำใหเกิดโครงสรางเจลที่มีความคงตัวดี เมื่อ

หัววัดกดตัวอยางแลวดึงหัววัดออกจากอาหาร จะไมมีสวนผสม

สวนเกินไปยึดติดกับหัววัด ทำใหงานที ่ใชในการเอาชนะแรง

ระหวางพื้นผิวของตัวอยางกับพื้นผิวของวัสดุอื่นที่ตัวอยางสัมผัส

อยู มีคานอย เมื ่อพิจารณาจากบริเวณพื้นที ่ทั ้งสองที่กลาวไว

ขางตน เปนไปไดวาเปนเจลที่เกิดจากการใชเนื้อปลากะพงขาวบด

รวมกับการใชแคปปา-คาราจีแนนในปริมาณที่เหมาะสมดี จึงมี

โอกาสทำใหเกิดความสมดุลระหวางปริมาณของแข็งในระบบกับ

ปริมาณสารที่ทำใหเกิดเจลและปริมาณน้ำ ทำใหมีโอกาสเกิด

โครงสรางเจลที่มีความคงตัวดีได สอดคลองกับที่ Huang et al. 

(2007) รายงานวา ปริมาณการใชแคปปา-คาราจีแนนมีผลตอคา 

Adhesiveness ของเจลแปงขาว สภาวะที่มีความสมดุลเหมาะสม

ระหวางปริมาณแปงขาว แคปปา-คาราจีแนน และน้ำ มีแนวโนม

ไมมีสวนผสมสวนเกินไปยึดติดกับหัววัดโดยคา Adhesiveness มี

คานอย หากใชแคปปา-คาราจีแนนมากเกินความตองการใน

สภาวะที ่ม ีปร ิมาณน้ำเพ ียงพอ ทำใหค า Adhesiveness มี

แนวโนมมากขึ้น 

ผลการวิเคราะหคุณภาพของอาหารเจล 

 จากการนำขอมูลคา Cohesiveness และคะแนนความชอบ

ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัสขณะตัก เนื้อสัมผัส

ภายในปาก และความชอบโดยรวมที ่พบวา ผลการสรางสมการ

ความสัมพันธกับตัวแปรตนที่ศึกษายังไมนาเชื่อถือดีพอ มาวิเคราะห

ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี ่ยโดยวิธี Tukey’s test ไดผลการทดลองดังตารางที ่ 4  

และ 5 

 ในการวิเคราะหเนื ้อสัมผัสของอาหารเจลดวยการใช

เครื่อง Texture analyzer ดวยวิธี TPA เปนรูปแบบการวิเคราะห

ที ่ เหมาะสมเนื ่องจากไดค าพารามิเตอรที ่สามารถอธิบายให

สอดคลองกับเนื้อสัมผัสที่ประเมินโดยใชประสาทสัมผัสที่เลียนแบบ

กา ร เ ค ี ้ ย ว ขอ งมน ุ ษย  ไ ด   ( Sanderson, 1990) ส ำหร ับค า 

Cohesiveness เปนคาพารามิเตอรหนึ่งที่หมายถึง ความสามารถ

ในการเกาะตัวรวมตัวกันของอาหาร หากมีคา Cohesiveness มาก 

แสดงวาตัวอยางยึดเกาะกันมาก (พิมพเพ็ญ และจิราภา, 2549) 

จากตารางที ่  4 พบวา อาหารเจลมีค าอย ู  ในชวง 0.66-0.78  

เมื ่อพิจารณาแนวโนมของคา Cohesiveness พบวา เมื ่อปริมาณ 

แคปปา-คาราจีแนนเพิ ่มขึ ้น ส งผลใหค า Cohesiveness มากข้ึน 

เนื่องจากเมื่อปริมาณแคปปา-คาราจีแนนเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสเกิดกลไก

การเกิดเจลและเกิดโครงสรางเจลที่มีความแข็งของพันธะภายในที่เกิด

ในชิ้นตัวอยางมาก ไดลักษณะเจลที่สามารถเกาะรวมตัวกันไดมาก จึง

ตองใชแรงที่มากระทำกอนที่ตัวอยางจะขาดหรือแยกออกจากกันมาก 

ค า Cohesiveness จ ึงมากน ั ่นเอง Chandra and Shamasundar 

(2015) รายงานวาอาหารเจลท่ีเตรียมจากเจลาตินมีคา Cohesiveness 

สอดคลองกันกับคาความแข็งแรงของเจล ซึ่งอธิบายไดวาหากสารที่ทำ

ให เก ิดเจลสามารถสร างโครงสรางเจลไดด ีจะมีผลต อการเกิด

ความสามารถในการยึดเกาะกันไวไดดีของตัวอยาง สะทอนออกมาใน

การวัดสัดสวนของพื้นที่ใตกราฟสวนที่เปนคาบวกของการกดหัววัดแต

ละครั้ง 

 จากตารางที ่ 5 พบวา คะแนนความชอบดานรสชาติ  

เนื้อสัมผัสขณะตัก เนื้อสัมผัสภายในปาก และความชอบโดยรวม

ของอาหารเจลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต

ความชอบดานลักษณะปรากฏ สี และกลิ ่นรส ของอาหารเจล 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) โดยความชอบ

ดานลักษณะปรากฏ และความชอบดานสี ไดคะแนนอยู ในชวง 

6.15-6.80 และ 6.25-6.75 ตามลำดับ อยูในระดับชอบเล็กนอยถึง

ชอบปานกลาง สำหรับความชอบดานกลิ่นรส ไดคะแนนอยูในชวง 

5.85-6.45 อยูในระดับเฉยๆถึงชอบเล็กนอย เมื่อพิจารณาคะแนน

ความชอบดานรสชาติ เนื้อสัมผัสขณะตัก เนื้อสัมผัสภายในปาก 

และความชอบโดยรวม พบวา ไดคะแนนอยูในชวง 5.55-6.55, 

6.05-7.05, 5.75-7.05 และ 5.55-7.05 ตามลำดับ อยู ในระดับ

เฉยๆ ถึงชอบปานกลาง โดยสิ่งทดลองที่ 6 (เนื้อปลากะพงขาวบด 

10.00%, แคปปา-คาราจีแนน 1.00%) ไดรับคะแนนความชอบ

ดานรสชาติ เนื ้อสัมผัสขณะตัก เนื ้อส ัมผัสภายในปาก และ

ความชอบโดยรวมสูงที่สุด เทากับ 6.55 7.05 7.05 และ 7.05 

ตามลำดับ ซึ ่งอยู ในระดับชอบปานกลาง แสดงถึงผู ทดสอบ 

ชอบอาหารเจลสิ ่งทดลองนี ้มากกวาสิ ่งทดลองอ่ืน ทั ้งนี ้อาจ

เนื ่องมาจากมีการใชปร ิมาณเนื ้อปลากะพงขาวบดมากที ่สุด 

(10.00%) โดยเนื้อปลากะพงขาวเมื่อผานการใหความรอนแลว 

จะทำใหมีรสชาติของเนื้อปลาที่ชัดเจน นอกจากนี้อาจเนื่องมาจาก

สิ่งทดลองที่ 6 มีการใชแคปปา-คาราจีแนน (1.00%) ในปริมาณที่

เหมาะสมก ับองค ประกอบของส  วนผสม ท ั ้ งถ ั ่ ว เข ี ยวบด  

น้ำตาลซูโครส เกลือ และน้ำ ที่มีผลใหเกิดโครงสรางเจลของอาหาร

เจลที ่ด ี มีลักษณะเนื ้อสัมผัสที ่นุ ม ไมแข็งกระดางและมีความ

ยืดหยุ นเหมาะสม จึงทำใหมีเนื้อสัมผัสขณะตักและเนื ้อสัมผัส
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ภายในปากเปนที่พึงพอใจของผูบริโภคมากกวาสิ่งทดลองอื่น หาก

เปรียบเทียบลักษณะเนื้อสัมผัสโดยรวมของอาหารเจลที่พัฒนาได

ในงานวิจัยนี ้กับคำอธิบายลักษณะเนื ้อสัมผัสตามแนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับผู สูงอายุ ซึ ่งแบงเนื้อสัมผัสของ

อาหารไว 4 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 เคี้ยวงาย ระดับที่ 2 มีเนื้อ

สัมผัสออนนุมโดยสามารถใชเหงือกบดอาหารกลืนได ระดับที่ 3 มี

เนื้อสัมผัสออนนุมมากโดยสามารถใชลิ้นบดอาหารได และระดับที่ 

4 สามารถกลืนไดเลยโดยไมตองเคี้ยว (สำนักนโยบายอุตสาหกรรม, 

2556) พบวา อาหารเจลที่พัฒนาไดในงานวิจัยนี้ มีความใกลเคียง

กับลักษณะเนื้อสัมผัสระดับที ่ 1 จึงมีความเปนไปไดที่จะนำไป

พัฒนาเปนอาหารเจลสำหรับกลุมผูสูงอายุตอไป 

 

ตารางที่ 4 ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารเจลจากถั่วเขียวที่ไดจากการจัดสิ่งทดลองแบบ CCD แบบหุนกำลังสองมาตรฐาน เมื่อแปร

ปริมาณเน้ือปลากะพงขาวบด (X1) และแคปปา-คาราจีแนน (X2) 

สิ่งทดลอง 
คารหัส ปริมาณสวนผสมในอาหารเจล (%) 

Cohesiveness 
X1 X2 ปลากะพงขาวบด  แคปปา-คาราจีแนน 

1 -1 -1 3.20 0.65 0.73ABC±0.01 

2 -1 1 3.20 1.35 0.77A±0.00 

3 1 -1 8.80 0.65 0.68BC±0.02 

4 1 1 8.80 1.35 0.75AB±0.03 

5 -1.414 0 2.00 1.00 0.78A±0.06 

6 1.414 0 10.00 1.00 0.72ABC±0.02 

7 0 -1.414 6.00 0.50 0.66C±0.02 

8 0 1.414 6.00 1.50 0.77A±0.00 

9 0 0 6.00 1.00 0.76AB±0.03 

10 0 0 6.00 1.00 0.75AB±0.03 
A, B,… หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

ตารางที่ 5 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของอาหารเจลจากถั่วเขียวที่ไดจากการจัดสิ่งทดลองแบบ CCD แบบหุนกำลังสอง

มาตรฐาน เมื่อแปรปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบด (X1) และแคปปา-คาราจีแนน (X2) 

สิ่ง
ทด

ลอ
ง 

คารหัส คาจริง คาเฉลี่ย ± SD 

X1 X2 ปลา

กะพง 

ขาว

บด 

(%) 

แคปปา- 

คารา

จีแนน 

(%) 

ลักษณะปรากฏNS สีNS กลิ่นรสNS รสชาติ เนื้อสัมผัส 

ขณะตัก 

เนื้อสัมผัส 

ภายในปาก 

ความชอบ 

โดยรวม 

1 -1 -1 3.20 0.65 6.45 ± 0.83 6.25 ± 0.85 6.10 ± 0.72 5.80AB ± 0.89 6.85AB ± 0.88 6.45AB ± 0.94 6.25AB ± 0.85 

2 -1 1 3.20 1.35 6.80 ± 0.95 6.50 ± 0.76 6.30 ± 0.86 6.00AB ± 0.97 6.40AB ± 0.82 6.40AB ± 0.94 6.40AB ± 0.94 

3 1 -1 8.80 0.65 6.70 ± 0.98 6.70 ± 0.92 6.20 ± 0.95 6.20AB ± 0.89 7.00A ± 0.97 6.20AB ± 0.89 6.30AB ± 0.92 

4 1 1 8.80 1.35 6.40 ± 0.88 6.45 ± 0.94 5.95 ± 0.89 6.20AB ± 0.89 6.05B ± 0.76 6.30AB ± 0.92 6.30AB ± 0.92 

5 -1.414 0 2.00 1.00 6.80 ± 0.89 6.55 ± 0.94 6.05 ± 0.89 6.05AB ± 0.94 6.55AB ± 0.83 6.55AB ± 0.89 6.50A ± 0.76 

6 1.414 0 10.00 1.00 6.70 ± 0.98 6.70 ± 0.80 6.45 ± 0.89 6.55A ± 0.89 7.05A ± 0.94 7.05A ± 0.89 7.05A ± 0.89 

7 0 -1.414 6.00 0.50 6.15 ± 0.99 6.25 ± 0.91 5.85 ± 0.93 5.55B ± 0.76 6.50AB ± 0.95 5.75B ± 0.97 5.55B ± 0.94 

8 0 1.414 6.00 1.50 6.80 ± 0.89 6.75 ± 0.85 6.35 ± 0.93 6.45A ± 0.94 6.65AB ± 0.93 6.65A ± 0.93 6.70A ± 0.98 

9 0 0 6.00 1.00 6.65 ± 0.88 6.45 ± 0.94 6.30 ± 0.98 6.25AB ± 0.79 6.75AB ± 0.85 6.65A ± 0.88 6.45A ± 0.94 

10 0 0 6.00 1.00 6.70 ± 0.86 6.45 ± 0.89 6.45 ± 0.94 6.20AB ± 0.89 6.70AB ± 0.98 6.75A ± 0.85 6.40AB ± 0.88 
A, B,…หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
NS หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) 
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สรุปผลการวิจัย 

 ปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบด (2.0-10.0%) และแคปปา-

คาราจีแนน (0.5-1.5%) มีผลตอคุณภาพดานสีลักษณะเนื้อสัมผัส 

และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารเจลจากถั ่วเขียว  

โดยผลจากการสรางสมการถดถอยแบบพหุและการสรางกราฟ

พื้นผิวตอบสนอง พบวา ปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบดและแคปปา-

คาราจีแนมีผลตอคาส ี L* a* b* และลักษณะเนื ้อส ัมผัส ไดแก  

คา Hardness และ คาAdhesiveness สำหรับผลจากการวิเคราะห

ความแปรปรวน พบวา สิ่งทดลองที่ใชปริมาณเนื้อปลากะพงขาวบด

และแคปปา-คาราจีแนนระดับตาง ๆ มีคา Cohesiveness และ

คะแนนความชอบดานรสชาติ เนื้อสัมผัสขณะตัก เนื้อสัมผัสภายใน

ปาก และความชอบโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(P<0.05) แตคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น

รส ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) จาก

ผลการวิเคราะหคุณภาพโดยรวมของอาหารเจลที ่พัฒนาไดมี

ความเปนไปไดที ่จะนำไปพัฒนาเปนอาหารเจลสำหรับกลุม

ผูสูงอายุตอไป 
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