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การลดกล่ินโคลนและปริมาณสารจีออสมินในเนื้อปลาสวายโมงแลแชแข็ง  

Reduction of Earthy-flavour and Geosmin content in  

Frozen Thai Panga Fish (Pangasius sp.) Fillets 
ปยะวิทย ทิพรส1 

 

บทคัดยอ 

ปลาสวายโมง (Pangasius sp.) ไดรับการสงเสริมใหเพาะเล้ียงและสนับสนุนเปนปลานํ้าจืดเศรษฐกิจของ

ไทย ซ่ึงประสบกับปญหากล่ินโคลนที่เกิดจากสารจีออสมินซ่ึงทําใหผูบริโภคไมยอมรับ ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีจุดประสงค

เพื่อเปรียบเทียบผลของการแชปลาในสารละลายโอโซน เถาใบกลวย และเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ตอการลด

กล่ินโคลนและปริมาณสารจีออสมิน และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็ง พบวาเน้ือปลา

สวายโมงที่จะถูกใชในการทดลองมีความสดจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณภาพทางเคมี (pH 

5.98, TVB-N 4.85 mg N/100 g) มีกรดไขมันกลุมโอเมกาสูง คือ โอเมกา-3 (173 mg/100 g), โอเมกา-6 (831 

mg/100 g), โอเมกา-9 (2,536 mg/100 g) อีกท้ัง ไมมีกรดไขมันชนิดทรานส ชวงทดลองจะแลแผนตลอดลําตัว

หลังการแชแข็ง–ละลายนํ้าแข็งท่ีอุณหภูมิไมเกิน 15°C 1 รอบ ฉีดสารจีออสมินมาตรฐาน 200 ng/L เขาไปในช้ิน

ปลาหลายจุดบริเวณเน้ือปลา สัมผัสสารละลายโอโซน (200 และ 400 mg/L) หรือ เถาใบกลวยนํ้าวา (3 และ 5%) 

หรือ NaCl (3 และ 5%) โดยนํ้าหนัก/ปริมาตร นาน 5 นาที ลางนํ้าสะอาด ผ่ึงใหสะเด็ดนํ้า เก็บใสถุงพอลิเอทิลีน

แบบซิพล็อค แชแข็งอุณหภูมิ -21°C นาน 12-15 ช่ัวโมง ละลายนํ้าแข็งอุณหภูมิไมเกิน 15°C (รอบที่ 2) นําตัวอยาง

วิเคราะหจีออสมินดวยเครื่อง SPME-GC/MS ประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส จากผลวิจัย พบวา ทั้ง 9 ส่ิงทดลอง 

(เน้ือปลาที่ผานการฉีดสารจีออสมินมีความเปนกรดดางอยูในชวง 6.54-6.93) ตรวจไมพบสารใหกล่ินโคลนจีออสมิน

ในช้ินปลาสวายโมง ท้ังน้ี สอดคลองกับผลทดสอบที่ใหคะแนนแบบ scoring test พบวา ทุกอิทธิพลรวมไมมีกล่ิน

โคลนจีออสมิน (P0.05) เม่ือผานการทําใหสุกดวยไมโครเวฟ ยกเวนช้ินปลาที่สัมผัส NaCl 3% มีคะแนนกล่ิน

โคลนระดับเล็กนอย (คะแนน 4.27) สวนดานความขาว กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ใหคะแนน

แบบ 9-point hedonic scale พบวา ผูทดสอบใหการยอมรับระดับปานกลางถึงชอบมาก (P0.05) 
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ABSTRACT 

Thai Panga fish (Pangasius sp.) is promoted as an economic freshwater fish in Thailand. 

Geosmin (GSM) caused an earthy odour which was unacceptable to consumers. The purpose of 

this study is to compare the effects of ozone, banana leaf ash or sodium chloride solutions 

(NaCl) on reducing GSM off-flavor and quality acceptance of Thai Panga fish fillets after one 

frozen-thawed cycle. The preliminary study showed that the freshness of fish is acceptable to 

assessors. Proximate chemical and nutritional evaluations were presented as follows: pH 5.98, 

TVB-N (4.85 mg-N/100g), Omega-3 (173 mg/100g), Omega-6 (831 mg/100g), Omega-9 (2,536 

mg/100g), and without trans fatty acid. The Thai Panga fillet samples were defrosted at a 

temperature 15°C. The fish were single fillets to ensure that the fatty tissue of the fish (where 

off-flavors are most likely to deposit) was still attached. Sub-samples of Thai Panga fillets were 

spiked in several spots with a syringe just underneath the skin with 200 ng/L of the standard 

GSM solution. It was then placed into a PE-plastic Ziploc bag and frozen for at least 12 hours at 

-21oC. After the Thai Panga fish fillets were exposed to ozonated water (200 or 400 mg/L), 

banana leaf ash (3% or 5% w/v) or sodium chloride (3% or 5% w/v) solutions, all treated 

samples including  the control sample were analyzed for GSM by SPME-GC/MS analysis. The 

results showed that in all of the treatments (pH 6.54-6.93) there was no detection of the GSM 

content by SPME-GC/MS in all samples, which corresponds to the scoring test by assessors that 

all interaction treatment effects could not be detected for the GSM off-flavour when cooked by 

microwave, except the fish fillets contacted with 3% NaCl which had slightly GSM off-flavour 

(4.27). In addition, the 9-point hedonic scale sensory evaluation by trained assessors presented 

that all treatment and /or interaction effects displayed fairly to very good acceptibility. 

 

คําสําคัญ: จีออสมิน  โอโซน  เถาใบกลวยนํ้าวา  โซเดียมคลอไรด  ปลาสวายโมงแลแชแข็ง 

Keywords: Geosmin, Ozone, Banana leaf ash, NaCl, Frozen thai panga fish fillet 

 

บทนํา 

ปลาสวายโมง (Thai panga fish) มีช่ือ

วิทยาศาสตรวา Pangasius sp. นิยมเล้ียงกันในแถบ

ลุมแม นํ้าโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนปลา

ลูกผสมที่ เกิดจากการผสมพันธุระหวางแมพันธุปลา

สวาย (Pangasiusnodon hypophthalmus) กับพอ

พันธุปลาโมง (Pangasius bocourti) เปนปลานํ้าจืดที่

ไดรับการสงเสริมการเพาะเล้ียงและสนับสนุนใหเปน

ปลาเศรษฐกิจชนิดใหมของไทยเพื่อการสงออก (สุญาณี

พร, 2551) เน้ือมีสีขาว อวบ และรสชาติดี และเปนที่

ตองการของตลาดตางประเทศ เพื่อทดแทนปลาฮาลิบัท 

(Halibut) ซ่ึงมีคุณลักษณะของเน้ือสีขาวเหมือนกับ
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รูปท่ี 1 สูตรโครงสรางทางเคมีของจีออสมิน (geosmin: trans-1,10–dimethyl–trans–9–dicalol; C12H20O) 

ท่ีมา: http://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:geosmin_minus 
 

ปลาสวายโมง และสามารถสงออกขายแลว เชน กลุม

ประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต 

ญ่ีปุน เปนตน (นิรนาม, 2550) ปจจุบันประเทศคูแขงท่ี

สงออกปลาสวายโมงแลแชเย็นแชแข็ง คือ เวียตนาม 

ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเล้ียงปลาสวาย

โมงมากกวา เน่ืองจากมีความพรอมทางดานทรัพยากร 

และมีผูเช่ียวชาญดานการประมง และแมนํ้าโขงเปน

แมนํ้าที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะเล้ียงปลาสวายโมง 

ซ่ึงสวนใหญผูบริโภคจะนําไปทําเปนสเต็กเน้ือปลาสวาย

โมง (กรุงเทพธุรกิจ, 2548) แตก็ยังประสบกับปญหา

เน้ือปลามีกล่ินโคลนเม่ือนํามาแปรรูป ซ่ึงเปนส่ิง ท่ี

ผูบริโภคไมพึงปรารถนาและทําใหสินคาตองถูกปฏิเสธ 

สาเหตุหลักของกล่ินโคลนมักเกิดจากสารจีออสมินที่

ผลิตจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและแบคทีเรีย 

โครงสรางของสารจีออสมินประกอบดวยหมูไฮดรอกซิล 

(-OH group) (รูปที่ 1) มีสมบัติทั่วไปคือละลายในไขมัน

ไดดี ไมชอบนํ้าสูง เปนสารประกอบแอลกอฮอลชนิด

ตติยภูมิที่อ่ิมตัวระเหยได เปนสารแปลกปลอมสําหรับ

ส่ิงมีชี วิต โดยกระจายตัวและสะสมในเ น้ือเยื่อที่ มี

สวนประกอบของไขมันสูง เม่ือเกิดการสะสมในรางกาย

จะขจัดออกไดยากจึงกอใหเกิดกล่ินไมพึงประสงคขึ้นได

ในผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้า (วรพงษ, 2545) 

จะเห็นไดวาปญหาการเกิดกล่ินโคลนเปน

ปญหาสําคัญระดับชาติและนานาชาติ ที่ตองทําการวิจัย

ศึกษาหาวิธีการปองกัน แกไขเพื่อลดและ/หรือขจัด

ในชวงกระบวนการแปรรูป เ ม่ือปลามาถึงที่ จุดรับ

วัตถุดิบ อีกทั้งยังเปนการลดการสูญเสียวัตถุดิบและ

พลังงาน เม่ือมาถึงโรงงานแปรรูป ท้ังน้ี งานวิจัยสวน

ใหญจะเนนแกปญหาที่ตนเหตุเพื่อหาทางปองกันไมให

สัตวนํ้าจืดมีกล่ินโคลนในชวงการเพาะเล้ียงเม่ือตอนที่มี

ชีวิต (สมชาย , 2551) แตบางครั้งเกษตรกรหรือผู

เพาะเล้ียงยังขาดความรูความเขาใจตนเหตุของการเกิด

กล่ินดินกล่ินโคลน ทําใหเน้ือสัตวนํ้าจืดเกิดการปนเปอน

สารใหกล่ินโคลนมาสงถึงโรงงานแปรรูปอาหาร ดังน้ัน

งานวิจัยน้ีคาดหวังวาจะสามารถนําผลการวิจัยไปใชให

เกิดประโยชนในวงกวาง เพื่อการแกปญหากล่ินโคลน

ในชวงกระบวนการแปรรูปในไลนการผลิต ใหกับ

ผูประกอบการทั้งระดับวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจการบริการ

อาหารและธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร SMEs ที่ทําการ

แป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว นํ้ า ช นิ ด อ่ื น  ๆ  ใ ห มี ขี ด

ความสามารถเพิ่มการแขงขันกับตางประเทศภายใต

ประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในป พ.ศ. 2558 อีกดวย 

การลดกล่ินโคลนในผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้า

ระหวางกระบวนการแปรรูปทําไดดังน้ี (1) การพักปลา

กอนการแปรรูปผลิตภัณฑ (2) การใชสารละลายโอโซน 

(3) การใชสารละลายเถาใบกลวย (4) การใชสารละลาย

กรดและ/หรือเกลืออินทรีย Tameka (2005) ศึกษา

การใชสารละลายโอโซนเพื่อลดกล่ินโคลนในเน้ือปลาดุก 

โดยสุมเน้ือปลาแล 20 g ฉีดปริมาณสารจีออสมิน 0 

และ10 g/kg เก็บที่อุณหภูมิ 4C นานไมนอยกวา 12 

ช่ัวโมง นําตัวอยางสัมผัสกาชออกซิเจนและสารละลาย

โอโซน นาน 0 30 และ 60 นาที วิเคราะหปริมาณสารจี

ออสมิน ดวยเครื่อง SPME-GC/MS พบวา สารละลาย

โอโซนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดกล่ินโคลนของเน้ือ

ปลาดุกแลเปนช้ินอยางมีนัยสําคัญโดยไมสงผลกระทบ

ตอปริมาณความช้ืนในเน้ือปลา รวมทั้งไมทําใหสีขาว
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ของเน้ือปลาเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัย

ของรังสิมาและคณะ (2551) รายงานวา การใช

สารละลายโอโซนความเขมขน 2.0 ppm ทําใหเน้ือกุง

แชแข็งขาวขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ วรพงษและ

คณะ (2551) ศึกษาการลดปริมาณสารจีออสมินในเน้ือ

ปลานิลกอนนํามาแปรรูปโดยวิธีการแชแข็งที่ -20C 

จากปริมาณสารจีออสมินเรี่มตน 76.22 g/kg เม่ือ

ทดลองจะนํามาแลเปนช้ินขนาด 10 g แชลางใน

สารละลายเถาใบกลวยนํ้าวา โดยใชสารละลาย 100 

mL เขยาดวยเครื่องเขยา 140 rpm นาน 5 นาที 

พบวาความเขมขน 5% นาน 5 นาที สามารถลดกล่ิน

โคลนในเน้ือปลานิลไดประมาณ 90% เหลือกล่ินโคลน

ในระดับที่ยอมรับได คือ 3.15 g/kg และไดรับการ

ยอมรับดวยคะแนนดีมากจากผูทดสอบในดานกล่ิน

โคลน แตลักษณะเน้ือสัมผัสของช้ินปลาจะแข็งขึ้น 

ขณะที่ความขาวมีคาเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ Mohsin 

et al. (1999) รายงานวาการใชสารละลายเถาใบกลวย 

5 %  ล า ง เ น้ื อ ป ล า ห ม อ เ ท ศ  ( Oreochromis 

mossambicus) ท่ีผานการแลเปนช้ิน นาน 5 นาที 

สามารถลดกล่ินโคลนลงได และใหผลดีในดานความ

ขาวและเน้ือสัมผัสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ วรพงษ 

(2545) ศึกษาลดปริมาณสารจีออสมินในเน้ือปลานิล

กอนนํามาแปรรูปโดยวิธีการแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -20C 

จากปริมาณสารจีออสมินเริ่มตน 76.22 g/kg เชนกัน

เม่ือทดลองจะนํามาแลเปนช้ิน ขนาด 10 กรัม แชลาง

ในสารละลาย NaCl โดยใชสารละลาย 100 mL เขยา

ดวยเครื่องเขยา 140 rpm นาน 5 นาที พบวาการแช

ลางในสารละลาย NaCl 5 และ 8% ปริมาตร/ปริมาตร 

นาน 5 นาที สามารถลดกล่ินโคลนในเน้ือปลาที่ถูกชัก

นําใหมีการดูดซึมปริมาณสารจีออสมินมาแลวลงได

ประมาณ 90.11 และ 95.81% ตามลําดับ เหลือกล่ิน

โคลนจีออสมินในระดับที่ยอมรับได คือ 7.54 และ 3.19 

g/kg ตามลําดับ นอกจากน้ียังไดรับการยอมรับดวย

คะแนนระดับดีมากจากผูทดสอบดานกล่ินโคลนแต

ลักษณะเน้ือสัมผัสของช้ินปลาจะแข็งขึ้นเหมือนกับการ

ใชสารละลายเถาใบกลวยนํ้าวา 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี (1)เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของสารละลายโอโซน NaCl และเถาใบ

กลวยนํ้าวาตอการลดกล่ินโคลน และปริมาณสารจี

ออสมินของเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็ง (2) คุณภาพ

ทางประสาทสัมผัสของเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็งโดย

การทดสอบชิม 

 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีผูวิจัยศึกษาเฉพาะเน้ือปลาสวาย

โมง (Pangasius sp.) ที่ผานการเพาะเล้ียงในกระชัง 

(รูปที่ 2) ในพื้นที่แมนํ้าโขง ตําบลอาจสามารถ อําเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม และถือวาเน้ือปลาสวายโมงแล

เปนช้ินที่ไดจากแตละกระชังไมมีความแตกตางกัน จึงมี

ลักษณะของ Homogeneity โดยมีวิธีดําเนินงานวิจัย

ดังน้ี 

1. ตัวอยาง (samples) คือ ปลาสวายโมงที่

ไมมีชีวิต หลังจากจับไดประมาณ 12 ช่ัวโมง นํ้าหนัก 

1.0–1.5 กิโลกรัม/ตัว ความยาว 40-45 เซนติเมตร (รูป

ที่ 3ก) นํามาตัดหัว ควักไส ลางเศษเลือด ตัดครีบ และ

ตัดหาง บรรจุปลาสวายโมงทั้งตัว ในถุงพลาสติก LDPE 

หรือ ถุงเย็น ขนาด 12×18 เรียงปลาสลับกับนํ้าแข็ง 

ในอัตราสวน 1:1 เปนช้ัน ๆ พรอมโรยเกลือ ผนึกกลอง

โฟมใหสนิท ขนสงมายังหองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยรถประจําทางจาก

สถานีขนส ง อําเภอเมืองนครพนม–หมอชิตใหม 

กรุงเทพฯ ใชเวลาการขนสงประมาณ 12 ช่ัวโมง เม่ือถึง

หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ลางทําความสะอาดปลา

ในนํ้าเย็น บรรจุถุง LDPE ทําการแชแข็งดวยวิธี air 

blast อุณหภูมิ -40C จากน้ัน เก็บรักษาในสภาพแช



KKU Science Journal Volume 42 Number 2384 Research384 KKU Science Journal Volume 42 Number 2 Research 

 

 

แข็งตอที่อุณหภูมิ -21C ทั้งในชวงกอนและระหวาง

การทดลอง 

2. หนวยตัวอยาง (sampling unit) คือ 

ปลาสวายโมงแลเปนช้ิน (รูปที่ 3ข) โดยสุมตัวอยาง

แบบอยางงาย (simple random sampling; SRS) 

3. วัตถุดิบและอุปกรณ มีดังน้ี 

3.1 วัตถุดิบ ท่ีใชในงานวิจัย ไดแก (1) ปลา

สวายโมง (2) ใบกลวยนํ้าวาสด ซ้ือจากตลาดสด (3) 

เกลือ NaCl (เกรดอาหาร) 

3.2 อุปกรณ สารเคมีวิเคราะหคุณภาพทาง

เคมี และสารเคมีที่ ใช วิเคราะหสารใหกล่ินโคลนจี

ออสมิน มีดังน้ี (1) สารละลายมาตรฐาน Geosmin 

(Aldrich product G5908 Lot BCBB1829) (2) เข็ม

ฉีดสาร Terumo Syringe with needle (0.33×13 

mm) (3) เครื่อง GC/MS (Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry) (Agilent Technologies 6890 N 

network GC system/Agilent technologies 5973 

network mass selective detector (4) Column 

HP-5 (30 m×0.25 mm ID.×0.25 m) (5) column 

SPME (Solid phase micro-extraction) 57330–u 

(6)SPME fiber divinylbenzene/carboxenpoly 

dimethylsiloxane (DVB/CPDMS) Supelco 57550–u 

4. การทดลอง งานวิจัยแบงการทดลอง ดังน้ี 

4.1 การเตรียมเถาใบกลวยนํ้าวา เตรียมดังน้ี 

(1) ใชนํ้าคุณภาพนํ้าดื่มแทนนํ้ากล่ันที่ใชในการละลาย

เถาใบกลวยนํ้าวา (2) หั่นใบกลวยเปนช้ินเล็ก ๆ อบให

แหงในตูอบที่อุณหภูมิ 80C (3) เผาไลควันดวยเตาไฟ 

เก็บเถาที่ไดใสในถวยครูซิเบิล (crucible) แลวเผาซํ้าใน

เตาเผา (buffer furnace) ที่อุณหภูมิ 500C นาน 3 

ช่ัวโมง (4) เตรียมสารละลายเถาที่ตองการ จากน้ัน

กรองเอาเฉพาะสวนใสดวยกระดาษกรอง Whatman 

เบอร 1 (5) วัด pH และอุณหภูมิสารละลายเถาใบ

กลวยที่ได (วรพงษ, 2545) 

 

    

รูปท่ี 2 ปลาสวายโมง ในกระซังที่เพาะเล้ียงในแมนํ้าโขง ในเขตพื้นที่ตําบลอาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 
 

    

รูปท่ี 3 (ก) ปลาสวายโมงที่ไมมีชีวิต (ข) เน้ือปลาสวายโมงแบบแลแผน (single fillet) 

ก ข 
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4.2 การเตรียมเน้ือปลาสวายโมงสด แลปลา

สวายโมงและเตรียมเน้ือปลาแลแชแข็งซํ้า การแลปลา

สวายโมงมีดังน้ี (1) นําปลาสวายโมงที่ผานการเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิ -21C ลางนํ้าเย็นที่อุณหภูมิ 10C ถึง 

15C (2) แลเน้ือปลาแบบ single fillet (รูปที่ 3ข) (3) 

ลางเน้ือปลาดวยนํ้าเย็น ควบคุมอุณหภูมิของช้ินปลาไม

เกิน 15C (3) พักช้ินปลาบนตะแกรงนาน 5 นาที 

จากน้ันบรรจุช้ินปลาลงในถุงเย็นพอลิเอทิลีนแบบซิพ

ล็อค เขาแชแข็ง รอบที่ 2 

4.3 การประเมินความสด และคุณคาทาง

โภชนาการ ปลาสวายโมงหลังละลายนํ้าแข็ง ประเมิน

ความสดและองคประกอบทางเคมีเบื้องตน (1) การ

ประเมินคุณภาพความสด ไดแก (1.1) การประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏทั่วไป 

สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส (ประเมินตามมาตรฐานของ

สํานักงานมาตรฐานสินคาอาหารและเกษตรแหงชาติ 

(มกอช.) ฉบับ 7001-2547) (1.2) ปริมาณดางที่ระเหย

ทั้งหมดในรูปไนโตรเจน (total volatile base–

nitrogen;TVB-N)  ต า ม วิ ธี ก า ร  conway 

microdiffusion (1.3) คาความเปนกรด-เบส (pH) (วัด

ดวย pH meter ) (2) วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ 

มีดังน้ี (2.1) คาพลังงาน (calories) (2.2) คาพลังงาน

จากไขมัน (xalories from fat) (วิเคราะหตามวิธี 

AOAC., 1 9 9 3 , chapter6)  ( 2.3)  ป ริ ม า ณ

คารโบไฮเดรต (AOAC., 1993), chapter 1) (2.4) 

ปริมาณโปรตีน (AOAC., 2005, 940.25) (2.5) ปริมาณ

ไขมัน (AOAC.,2005, 960.39) (2.6) ปริมาณเถา 

(AOAC.,2005, 960.39) (2.7) ปริมาณความช้ืน 

(AOAC. ,2005, 940.25) (2.8) โอเมกา–3 โอเมกา–6 

โอเมกา–9 (AOAC., 2005, 996.06) 

4.4 การฝกฝนผูทดสอบรับรู  ( threshold 

sensitivity) กล่ินโคลนจีออสมิน ใหผูทดสอบจํานวน 

15 คน ทดสอบประเมินความแมนยํา ดวยการทดสอบ

จุดเริ่มรับรู สึกของสารใหกล่ินโคลนจีออสมินของผู

ทดสอบแตละคน โดยการใหคะแนนแบบ Scoring test 

(วรพงษ, 2545) 

4.5 การเตรียมเน้ือปลาสวายโมง โดยเตรียม

สารละลายกล่ินโคลนจีออสมินมาตรฐาน และฉีด

สารละลายจีออสมินเขาเน้ือเยื่อปลา เลือกใชความ

เขมขนสารจีออสมินมาตรฐานปริมาณ 200 ng/L 

สําหรับแชและฉีดเขาเน้ือเยื่อช้ินปลาแล (รูปที่ 4) ทั้งน้ี 

Robertson et al. (2004) รายงานวา ความเขมขน

ของสารละลายกล่ินโคลนจีออสมินปริมาณ 200 ng/L 

สามารถเขาไปสะสมในเน้ือเยื่อปลา เทากับ 6.25±0.75 

g/kg 

4.6 การวางแผนการทดลอง งานวิจัยวางแผน

การทดลองเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลสารละลายโอโซน 

เถาใบกลวย หรือ NaCl ตอการลดกล่ินโคลน และ

ปริมาณสารจีออสมินในเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็ง 

เริ่มจากนําเน้ือปลาสวายโมงแล นํ้าหนัก 60 กรัม สัมผัส

กับสารละลายแตละส่ิงทดลอง  คือ สารละลายโอโซน 

2 ระดับ คือ 200 และ 400 mg/L หรือเถาใบกลวย

นํ้าวา 2 ระดับ คือ 3.0 และ 5.0% โดย นํ้าหนัก/

ปริมาตร หรือ NaCl เปน 2 ระดับ คือ 3.0และ 5% 

โดยนํ้าหนัก/ปริมาตร วางแผนการทดลองแบบ 33-1 

unrepeated factorial design ใหตัวอยางสัมผัสกับ

สารละลายแตละส่ิงทดลองนาน 5 นาที จากน้ันลางนํ้า

สะอาดและเก็บรักษาในตูแชแข็งอุณหภูมิ -21C เพื่อ

วิเคราะหการลดกล่ินโคลนจีออสมินและคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 
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รูปท่ี 4 การแช/ฉีดสารละลายจีออสมินมาตรฐานเขาช้ินเน้ือปลาสวายโมงแล (ควบคุมอุณหภูมิช้ินปลาไมเกิน15C) 
 

4.7 การวิเคราะหสารใหกล่ินโคลนจีออสมิน 

งานวิจัยวิเคราะหสารใหกล่ินโคลนจีออสมิน ดวยวิธี 

SPME-GC/MS ตามวิธีวิเคราะหของ สมชาย (2551) 

วิเคราะหความเขมขนของสารมาตรฐานจีออสมินและ

สรางกราฟมาตรฐาน ที่ระดับความเขมขน 0 10 20 30 

40 60 80 และ 100 g/L ดวยเครื่อง SPME–

GC/MS) ตามวิธีการและใชสภาวะเดียวกับของสมชาย 

(2551) จะได  chromatogram ของสารละลาย

มาตรฐานจีออสมินมีคา mass spectrum ของ

สารละลายจีออสมินมาตรฐาน m/z = 112 และได

ความสัมพันธของพื้นที่ใตกราฟ (corrected area) กับ

ปริมาณจีออสมิน จากการวิเคราะหดวยเครื่อง SPME-

GC/MS โดยมีความสัมพันธเชิงเสน corrected area 

(x) กับ ปริมาณจีออสมิน คือ y = 0.002x + 0.0003 

(รูปที่ 5) 

4.8 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยผูทดสอบที่ผาน

การฝกฝน จํานวน 15 คน โดยใชแบบทดสอบ scoring 

test และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยให

คะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale ใน

ดานลักษณะปรากฏ ความขาว กล่ินรส เน้ือสัมผัส และ

ความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบวัดคาซํ้า 

(repeated measure design; RMD)  

4.9 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทดสอบ

ระดับนัยสําคัญของสมมติฐาน 2 วิธี คือ graphical 

method (normal plot) และ Lenth’s method 

(กรณีที่มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน pseudo standard 

error served as a robust estimator of standard 

deviation) คาวิกฤตของวิธี Lenth’s method ไดจาก

วิธีของ Ye and Hamada (2000) 

 

ผลและวิจารณผลการวิจัย 

1. การประเมินคุณภาพความสดเบื้องตนของเน้ือปลา

สวายโมง (Pangasius sp.) แลแชแข็ง ทางดานเคมี

และประเมินทางประสาทสัมผัส 

พบวา เน้ือปลาสวายโมงอยูในสภาพความสด

ปกติทั้งในดานสี กล่ิน รสชาติ และเน้ือสัมผัส ในขณะที่

คุณภาพความสดดานความเปนกรด-ดาง และคา

ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (total volatile base 

nitrogen; TVB-N) พบวา มีคาเปน pH 5.980.01 

และ 4.850.05 mg N/100g ตามลําดับ ถือวาปลา

สวายโมงที่ใชในการทดลองน้ีมีคุณภาพดีมากซ่ึงตรงกับ

การรายงานของ Lannelongue (1982) รายงานวา 

ปลาสดที่มีคุณภาพดีควรมีคา TVB-N นอยกวา 12 

mgN /100 g ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุญาณีพร 

(2551) ที่พบวาคา TVB-N ของปลาสวายโมงที่เก็บ

รักษาในสภาวะแชแข็งนาน 19 วัน โดยวันแรกมีคา 

TVB-N เฉล่ียเทากับ 8.7 mgN /100 g และวันสุดทาย

ของการเก็บรักษามีคาเฉล่ียเทากับ 11 mgN/100 g 

ซ่ึงยังจัดวาปลาสวายโมงที่เก็บรักษาในสภาพแชแข็งก็

ยังคงมีคุณภาพดีตามการรายงานของ Lannelongue 

(1982) 
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รูปท่ี 5 ความสัมพันธพื้นที่ใตกราฟ กับปริมาณจีออสมินจากการวิเคราะหดวยเครื่อง SPME-GC/MS 

 

2. การประเมินองคประกอบทางเคมีและคุณคาทาง

โภชนาการของเน้ือปลาสวายโมง 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเน้ือ

ปลาสวายโมง (โดยนํ้าหนักเปยก) ไดแก ปริมาณ

ความช้ืน (78.56) โปรตีน (15.10) ไขมัน (4.16) 

คารโบไฮเดรต (1.05) และ เถา (1.13) ซ่ึงสามารถคิด

เปนคาพลังงานทั้งหมด 102 kCal/100 g และพลังงาน

จากไขมัน 37.0 kCal/100 g ปริมาณโปรตีนท่ีพบใน

ปลาสวายโมงที่ใชในการทดลองน้ีใกลเคียงกับปริมาณ

โปรตีนในปลาสวายโมงที่ วิ เคราะหโดย สุญาณีพร 

(2551) คือ 15.21% รวมทั้งใกลเคียงกับปริมาณโปรตีน

ในปลานํ้าจืดทั่วไป ไดแก 14.6% ในปลาสวาย 16% 

ในปลาดุกอุย และ 17.5% ในปลาชอน สวนปริมาณ

ไขมันในปลาสวายโมงมีปริมาณใกลเคียงกับปลาชอน 

(3.3%) และใหผลใกลเคียงกับสุญาณีพรและคณะ 

(มปป.) คือ 3.55% แตมีปริมาณนอยกวาปลาสวาย 

(16.5%) และปลาดุกอุย (14.7%) ขณะที่การวิเคราะห

กรดไขมันกลุม omega fatty acids และกรดไขมัน

ชนิดทรานส (trans fatty acid) ของเน้ือปลาสวายโมง

แชแข็ง พบวา เน้ือปลาสวายโมงแชแข็งมีปริมาณกรด

ไขมัน Omega-3 Omega-6 และ Omega-9 ใน

ปริมาณสูงมาก คือ 173 831 และ 2,535 mg/100 g 

ของเน้ือปลา ตามลําดับ และไมมีกรดไขมันชนิดทรานส 

3. การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของสารละลาย

โอโซน เถาใบกลวย และ NaCl ตอการลดกล่ินโคลน

จีออสมินของเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็ง 

3.1 ผลการฝกฝนผูทดสอบใหรับรูกล่ินโคลนจี

ออสมินโดยใชการทดสอบใหคะแนนแบบ scoring test 

พบวาผูทดสอบที่ฝกฝนใหคะแนนเฉล่ีย 7.67 เปน

คะแนนของตัวอยางได 0.90 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนที่

ไวตอกล่ินโคลนจีออสมินในระดับคอนขางมาก 

3.2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัสดานการลดกล่ินโคลนจีออสมินดวยผูทดสอบ ผู

ทดสอบที่ผานการฝกฝนใหคะแนนเฉล่ียของกลุม

ควบคุม (ไมไดรับส่ิงทดลอง) เปน 7.931.10 (มีกล่ิน

โคลนคอนขางมาก) และคะแนนเฉล่ียแตละส่ิงทดลอง 

(ตารางที่ 1) เปนดังน้ี ผลการวิเคราะห ความแปรปรวน

ของแต ละ ส่ิ งทดลอง  ด วย วิธีทางสถิติ  Levene,s 

statistic (ตารางที่ 1) พบวา ความแปรปรวนของแตละ

ส่ิงทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) เม่ือ

ทําการวิเคราะหความแตกตางของอิทธิพลรวมของแต

ละส่ิงทดลองพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P<0.01) การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย

รายคูดวยวิธีทางสถิติ Duncan new multiple range 

test พบวา ตัวอยางที่ไดรับส่ิงทดลองที่ 7 (NaCl 3%) 

ลดกล่ินโคลนจีออสมินไดนอยกวาการใชส่ิงทดลองอ่ืน 

ๆ อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ส่ิงทดลองอ่ืน ๆ ไมมีความ
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แตกตางกันในการลดกล่ินโคลนเม่ือวิเคราะหจากการ

ประเมินคุณภาพกล่ินโคลนจีออสมินจากผูประเมินทาง

ประสาทสัมผัส แสดงใหเห็นวาการใชส่ิงทดลองอ่ืน ๆ 

ไดแก การใชเถาใบกลวยนํ้าวา 3% หรือการใชเถาใบ

กลวยนํ้าวา 5% รวมกับ NaCl 5% สามารถลดกล่ิน

โคลนได (ตารางที่ 1) ดังน้ันจึงกลาวไดวาสามารถใชเถา

ใบกลวยนํ้าวาอยางเดียว หรือ ใชเถาใบกลวยนํ้าวา

รวมกับ NaCl เพื่อลดกล่ินโคลนได 

3.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัม ผั สด ว ย ผู ท ดสอบที่ ใ ห ค ะ แนนแบบ  9-point 

hedonic scale พบวา ทั้ง 9 ส่ิงทดลอง ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานความขาว กล่ิน 

กล่ินรส เน้ือสัมผัส และความชอบรวม (P0.05) แต

ไดรับคะแนนความชอบสูงกวาตัวอยางควบคุม (ไมผาน

การแชในสารละลาย )  ในดานกล่ิน กล่ินรส และ

ความชอบรวม อยางมีนัยสําคัญ (P0.05) 
 

ตารางท่ี 1 Levene,s statistic ของคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกล่ินโคลนจีออสมินของ

เน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็งที่ผานการแชในสารละลายตาง ๆ โดยใหคะแนนแบบ scoring test 

สิ่งทดลอง (treatments) ระดบัคะแนนประเมิน Levene ,s statistic* 

1. โอโซน 200 mg/L 2.101.10 2.07 

2. โอโซน 200 mg/L : เถาใบกลวย 3% และ NaCl 5% 2.331.63 2.40 

3. โอโซน 200 mg/L: เถาใบกลวย 5% และ NaCl 3% 2.671.50 2.66 

4. โอโซน 400 mg/kg : เถาใบกลวย 5% 2.201.42 2.20 

5. เถาใบกลวย 5% 2.271.58 2.26 

6. เถาใบกลวย 5% และ NaCl 5% 2.201.15 2.13 

7. NaCl 3% 4.271.44 4.27 

8. โอโซน 400 mg/L : เถาใบกลวย 3% และ NaCl 3% 1.730.80 1.73 

9. โอโซน 400 mg/L : เถาใบกลวย 3% 1.671.11 1.67 

10. Control 7.931.10 - 

หมายเหตุ: 
*
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติ แบบ homogeneity of variance ตามวิธีการของเลเวน Levene 

,
s method (P0.05) 

 

3.4 ผลการศึกษาปริมาณสารใหกล่ินโคลนจี

ออสมินในเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็ง ปริมาณสารจี

ออสมินในเน้ือปลาสวายโมงแลแชแข็งที่ผานการแช-

ลางในสารละลายตางๆทั้ง 9 ส่ิงทดลอง พบวา ทั้ง 9 ส่ิง

ทดลอง ยกเวนส่ิงทดลองควบคุม ตรวจไมพบปริมาณ

สารจีออสมิน (รูปที่ 6) ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสท่ีใหคะแนนแบบ 9-point 

hedonic scale ดวยผูทดสอบ พบวาการยอมรับรวม

ในระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก (ไมไดแสดง

ขอมูล) ในขณะที่การประเมินใหคะแนนแบบ scoring 

test พบวาทุกส่ิงทดลอง ผูทดสอบใหระดับคะแนน 

เทากับ 2.0 ไมพบกล่ินโคลนจีออสมินยกเวนส่ิงทดลอง

ที่ 7 NaCl 3% มีระดับคะแนน 4.27 มีกล่ินโคลนจี

ออสมินเพียงเล็กนอย แตเม่ือนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง 

SPME–GC/MS กลับตรวจไมพบปริมาณสารจีออสมิน

และทั้ง 9 ส่ิงทดลอง เม่ือวิเคราะหคาความแปรปรวน

ทางสถิตแิบบ homogeneity of variance ตามวิธีการ

ของเลเวน Levene,s method พบวาทุกส่ิงทดลองไม

มีความแตกตางกัน (P0.05) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสารจี

ออสมินมีสมบัติละลายไดดีในสวนไขมัน (lipophilic 

capacity) (Robertson et al., 2004) ในเน้ือเยื่อดาน

ทองปลา ทําใหอาจไมสามารถตรวจพบสารดังกลาวได 
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Mohsin et al. (1999) รายงานวาการใชสารละลาย

เถาใบกลวย 5% ลางเน้ือปลาหมอเทศ (Oreochromis 

mossambicus) ที่ผานการแล เปนช้ินนาน 5 นาที 

สามารถลดกล่ินโคลนจีออสมินลงได Tameka (2005) 

ศึกษาใชสารละลายโอโซนเพื่อลดกล่ินโคลนจีออสมิน 

ในเน้ือปลาดุกโดยสุมเน้ือปลาแล 20 กรัม ฉีดสาร 

จีออสมินความเขมขน 0 และ 10 g/kg จากน้ันเก็บที่

อุณหภูมิ 4C นานไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง นําตัวอยาง

สัมผัสกาชออกซิเจน และสารละลายโอโซน เปนเวลา 0 

30 และ 60 นาที วิเคราะหสารจีออสมินดวยวิธีเครื่อง 

SPME-GC/MS พบวา สารละลายโอโซนมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการลดกล่ินโคลนจีออสมินในเน้ือปลาดุกแล

อยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจาก โอโซนเปนสารออกซิไดซิง 

อยางแรง (potential oxidizing agent) จึงสามารถลด

กล่ินโคลน geosmin ได (Chen et al., 1997) 

เชนเดียวกันกับการทดลองของวรพงษ (2545) ที่ศึกษา

การลดกล่ินโคลนจีออสมินในเน้ือปลานิลกอนนํามาแปร

รูปโดยวิธีการแชแข็งที่อุณหภูมิ -20C จากปริมาณสาร

จีออสมินเริ่มตน 76.22 g/kg เม่ือทดลองจะนํามาแล

เปนช้ินขนาด 10g แชลางในสารละลาย เกลือ NaCl 

100 mL เขยาดวยเครื่องเขยา 140 rpm นาน 5 นาที 

พบวาการแชลางในสารละลาย NaCl ความเขมขน 5 

และ 8% โดยปริมาตรตอปริมาตร นาน 5 นาที 

สามารถลดกล่ินโคลนจีออสมินในเน้ือปลาที่ถูกชักนําให

มีการดูดซึมสารจีออสมินมาแลว สามารถลดกล่ินโคลน

ลงไดประมาณ 90.11 และ 95.81 % ตามลําดับ เหลือ

กล่ินโคลนในระดับท่ียอมรับได คือ 7.54 g/kg และ 

3.19 g/kg ตามลําดับ และไดรับการยอมรับดวย

คะแนนดีมากจากผูทดสอบในดานกล่ินโคลนจีออสมิน 

3.5 ผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง 

(pH) งานวิจัยน้ี ไดติดตามคา pH ของเน้ือปลาสวาย

โมงแลแชแข็งที่ผานการแชในสารละลายตาง ๆ เพื่อ

ศึกษาวาคา pH วามีการเปล่ียนแปลงไปมากนอย

เพียงใดเม่ือเทียบกับตัวควบคุม นอกจากน้ียังสามารถใช

เปนคาบงช้ีการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนใน

กลามเน้ือปลาหลังจากละลายนํ้าแข็ง ซ่ึงงานวิจัยน้ี

ผูวิจัยแชแข็งเน้ือปลาสวายโมงแล-ละลายนํ้าแข็งซํ้า 

(freeze-thaw cycles) จํานวน 2 รอบ สอดคลองกับ

งานวิจัยของสุญาณีพร (2551) รายงานวา การประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเน้ือปลาแลในสภาพดิบ 

ผูทดสอบไมยอมรับตัวอยางไมเกินรอบที่ 2 จากผลการ

ทดลองพบวา เ น้ือปลาสวายโมงที่ผ านการแช ใน

สารละลายทั้ง 9 ส่ิงทดลองไมแสดงแนวโนมการ

เปล่ียนแปลงที่ชัดเจน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ 

ส่ิงทดลองควบคุม แตเม่ือวิเคราะหผลทางสถิติแบบ t-

like statistic พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P0.05) โดยพบวามีคา pH อยูในชวง 6.54 

ถึง 6.93 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการละลายนํ้าแข็งซํ้าใน

รอบที่  2  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุญาณีพร 

(2551) รายงานวาคา pH มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือจํานวน

รอบของการแชแข็งและละลายนํ้าแข็งซํ้าเพิ่มขึ้น โดย

ปกติการเปล่ียนแปลง pH จะเกิดจากหลายสาเหตุ น่ัน

คือเม่ือสัตวนํ้าตายลง pH มีคาลดลงเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) 

ซ่ึงกอใหเกิดกรดแลกติก ทั้งน้ีปริมาณกรดแลกติกที่

เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับปริมาณไกลโคเจนที่สะสมกอนตาย

รวมทั้งการปฏิบัติตอสัตวนํ้า สวนการเพิ่มขึ้นของ pH 

อาจมีสาเหตุมาจากเน้ือปลาเกิดการยอยสลายตัวเอง

โดยเอนไซมทําใหโปรตีนเสียสภาพหรือเกิดการแตกตัว

ของโปรตีนเกิดเปนสารประกอบไนโตรเจนและสาร

ประเภทเอมีนที่มีฤทธ์ิเปนดางออกมา อยางไรก็ตามการ

เปล่ียนแปลง pH ของปลาข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

อยางเชน ฤดูกาล ลักษณะการจับ ชนิดของปลา และ

ปจจัยอ่ืน ๆ (Huss, 1988 อางโดย สุญาณีพร, 2551) 
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รูปท่ี 6 Chromatogram ของสารจีออสมินที่วิเคราะหดวยเครื่อง SPME–GC/MS 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี (1) ปลาสวาย

โมงมีคุณภาพความสดปกติทั้งทางดานประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส และทางดานเคมี คือ pH (5.98) 

TVB-N (4.85 mg N/100g) นอกจากน้ี ปลาสวายโมงมี

คุณคาทางโภชนาการสูง ไดแก มีสารโอเมกา-3 (173 

mg/100g) โอเมกา-6 (831 mg/100 g) และ โอเมกา-

9 (2,536) mg/100 g อีกทั้ง ยังไมมีกรดไขมันชนิด

ทรานส (0%) (2) จากผลการทดลองทั้ง 9 ส่ิงทดลอง 

pH ชวง 6.54-6.93 พบวา ตรวจไมพบสารใหกล่ิน

โคลนจีออสมินในช้ินปลาสวายโมงแลซ่ึงสอดคลองกับ

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบที่

ใหคะแนนแบบ scoring test พบวาทุกส่ิงทดลองไมมี

กล่ินโคลนจีออสมิน เ ม่ือผานการทําใหสุกดวยวิ ธี

ไมโครเวฟ ยกเวนเน้ือปลาแลที่สัมผัสสารละลาย NaCl 

3% มีกล่ินโคลนระดับเล็กนอย 4.27 ขณะที่การ

ประเมินทางประสาทสัมผัสดานความขาว กล่ิน กล่ินรส 

เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ใหคะแนนแบบ 9-point 

hedonic scale พบวาทุกส่ิงทดลองผูทดสอบใหการ

ยอมรับระดับปานกลางถึงชอบมาก 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

1. ควรมีการนําเถาใบกลวยนํ้าวาหรือ เกลือ 

NaCl (เกลือแกง) ไปแนะนําใหเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน หรือธุรกิจอาหาร SME ใชเปนทางเลือกและ

บริหารจัดการการปองกันกล่ินโคลนที่ เ กิดขึ้นกับ

ผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้าจืดอ่ืนๆที่มีปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนการใชสารละลายโอโซน

ประสิทธิภาพสูงในการลดกล่ินโคลนจีออสมิน แตมี

ราคาเครื่องคอนขางแพงและอาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นใน

การติดตั้งที่ไลนกระบวนการผลิต 

2. ถึงแมวาในการวิจัยน้ีเถาใบกลวยนํ้าวาหรือ

เกลือ NaCl รวมกับเถาใบกลวยนํ้าวา สามารถลดกล่ิน

โคลนจีออสมินไดและมีราคาถูก แตก็ควรพัฒนาตอไป

ใหเหมาะสมมากขึน้โดยเฉพาะตองระมัดระวังในการใช

เถาใบกลวย เน่ืองจาก เถาใบกลวยจะทําใหสีของเน้ือ
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ปลาขาวนอยลง อาจจําเปนตองหาวิธีทําใหเถาใบกลวย

มีความใสกอนที่จะใชในการแชลางเน้ือปลา 

3. ถาจะตอยอดงานวิจัยครั้งตอไปควรวัด

ปริมาณหรือความเขมขนเถาใบกลวยนํ้าวา เกลือ NaCl 

และปริมาณโอโซนอิสระที่ตกคาง (residual ozone) 

หลังการแชลางเน้ือปลาสวายโมงในแตละเวลาและ

ความเขมขน 

4. ควรมีการศึกษาถึงกลไกทางเคมีในเชิงลึก

สําหรับการขจัดหรือการลดกล่ินโคลนจีออสมินดวย

สารละลายโอโซนหรือเถาใบกลวยนํ้าวา หรือ NaCl 
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