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 90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาท ี      134 
ง11 ประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสและการใชเกลือแคลเซียม 
 ชนิดตาง ๆ ในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสใน 
 ซูริมิเปนเวลา  90 วนั ตอคาเฉลี่ยคาความแข็งแรงของเจลซูริมิที่ผลิตจาก 
 ปลาแปนที่สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาทีตาม 
 ดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซยีสเวลา  20  นาท ี   135 
 



   
   (6) 

สารบาญภาพ 
                
ภาพที ่                   หนา 

 
1  ข้ันตอนการผลิตซูริมิ        6 
2  รูปรางโมเลกุลและสวนตาง ๆ ของโปรตีน     14 
3  การเกิดเจลของแอคโตไมโอซินจากไมโอไฟบริลลารโปรตีน   16 
4  การเกิดพนัธะไฮโดรโฟบิคของกรดอะมิโน     19 
5  แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงของโซลซูริมิในระยะตาง ๆ ขณะใหความรอน  21 
6  การทาํงานของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสในสภาวะทีม่ีตัวรวมทําปฏิกิริยา   

 ตาง ๆ กัน         24 
7 แผนผังของกระบวนการผลติเอนไซมจากแหลงตาง ๆ    27 
8 โครงสรางปฐมภูมิของเอนไซมทรานสกลทูามเินสจากจลิุนทรีย   30 
9 ปลาแปน (Leiognathus spp.)       39 
10 คาแรงกอนทะลุ (A) คาระยะทางกอนเจาะทะล ุ(B) และคาความแข็งแรงของ  
 เจล (C) ของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนภายใตสภาวะการเซทตวัที่แตกตาง 
 กัน  2  สภาวะ         53 
11 ผลของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ตอคาแรงกอน 
 ทะลุ (A) คาระยะทางกอนเจาะทะลุ (B)  และคาความแข็งแรงของเจล (C)  
 ซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนที่ผานการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียส เวลา  20   
 นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาท ี  58 
12 รูปแบบโปรตีนของเจลซูริมจิากปลาแปนที่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนส 
 ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ภายใตการเซทตัวที่อุณหภมูิ  40  องศาเซลเซียส 
 20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีส  20  นาที โดย  
 SDS-PAGE (7.5% running gel และ  4% stacking gel) เมื่อ S = โปรตีน 
 มาตรฐาน  และ  MHC = myosin heavy chain     61 

 
 
 
 



   
   (7) 

สารบาญภาพ (ตอ) 
                
ภาพที ่                   หนา 
 

13 ผลของเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ ในการเสริมประสิทธภิาพของเอนไซม 
 ทรานสกลูทามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  ตอคาแรงกอนทะลุ  
 (A) คาระยะทางกอนเจาะทะลุ (B) และคาความแข็งแรงของเจล (C) ซูริมิ 
 ที่ผลิตจากปลาแปนที่ผานการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซยีส เวลา  20  นาท ี
 ตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาท ี   67 
14 รูปแบบโปรตีนของเจลซูริมจิากปลาแปนที่เติมเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ  
 รวมกับเอนไซมทรานสกลทูามิเนสรอยละ  0.06 ภายใตการเซทตวัที ่
 อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีส  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90   
 องศาเซลเซยีส  30  นาท ี โดย SDS-PAGE  (7.5% running gel และ   
 4% stacking gel)  เมื่อ  S = โปรตีนมาตรฐาน , MHC = myosin heavy 
 chain, A = ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด (%), B = ความเขมขนของ 
 แคลเซียมแลคเตท (%) และ C = ความเขมขนของแคลเซียมอะซีเตท (%)  71 
15 โครงสรางจุลภาคของเจลซริูมิจากปลาแปนโดยใช  Scanning electron  
 microscope (SEM) เมื่อ A = ชุดควบคุม, B = ซูริมิที่เตมิเอนไซม MTGase   
 0.06% และ C = ซูริมิที ่เติมเอนไซม MTGase  0.06% รวมกับเกลือ 
 แคลเซียมอะซเีตท  0.2%       73 
16 คาแรงกอนทะลุ (A) คาระยะทางกอนเจาะทะล ุ(B) และคาความแข็งแรง 
 ของเจล (C) ซริูมิที่ผลิตจากปลาแปนที่เกบ็รักษาเปนเวลา  90  วัน ภายใต 
 สภาวะการเซทตัวที่  40   องศาเซลเซยีส เวลา  20  นาที ตามดวยการให 
 ความรอนที่  90  องศาเซลเซยีส เวลา  20  นาท ี     76 
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ผลของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรียตอคุณสมบัติของเจลซูริม ิ
ที่ผลิตจากปลาแปน (Leiognathus spp.) 

 
Effect of Microbial Transglutaminase on Properties of Pony Fish Surimi Gel 

(Leiognathus spp.) 
 

คํานํา 
 

 เนื้อปลาบดหรือซูริมิในภาษาญี่ปุนเปนวัตถดิุบในการผลติผลิตภัณฑที่มีลักษณะเจลที ่
ยืดหยุน เชน ชกิูวา ลูกชิน้ ปูเทียม ไสกรอก หรือเตาหูปลา ซึ่งปจจุบันความตองการผลติภัณฑ
จากซูริมหิรือเนื้อปลาบดมีมากขึ้นเนื่องจากเปนอาหารทีม่ีคุณคาทางโภชนาการสูง ประกอบดวย
โปรตีนที่ยอยงายและมีผลดีตอสุขภาพ ประเทศไทยเปนแหลงผลิตซูริมิที่สําคัญของโลก และพันธุ
ปลาที่เปนวัตถุดิบหลายชนดิ เชน ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาเขม็ ปลาจวด โดยประเทศไทย
เปนประเทศทีส่งออกผลิตภัณฑเนื้อปลาบดสูงเปนอนัดบั  1  ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ปละ 
40,000 – 85,000  ตัน คิดเปนมูลคากวา  4,000  ลานบาทตอป (เดลินิวส, 2546; Morrissey and 
Tan, 2000) แตความตองการของตลาดที่เพิ่มข้ึนและการทําประมงที่ขาดความรับผิดชอบ เนื่อง 
จากขาดการควบคุมการจับปลาของประเทศอยางเครงครัด ปริมาณปลาที่จับไดจึงมีจํานวนลด
นอยลงทัง้ขนาดและปริมาณ สงผลใหโรงงานแปรรูปซูริมใินไทยขาดแคลนวัตถุดิบที่นยิมใชสําหรับ
ผลิตซูริมิ เพื่อแกปญหาดงักลาวผูประกอบการจึงตองหนัไปใหความสนใจกับแหลงวตัถุดิบใหม 
โดย เฉพาะปลาที่ไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
 
 ปลาแปน (Pony fish) เปนปลาหนาดนิที่จบัไดโดยอวนลากที่ติดมาพรอมกับสัตวน้ํา
เศรษฐกิจ มีปริมาณมาก ไมคอยมีราคา มกัจะถกูทิง้ลงทะเลหรืออยูในรูปของปลาเปด (ปลาเปด 
หมายถงึ สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจนอย ไมนิยมนาํมาบริโภค ไดแก ปลาแปน ปลาอมไข 
ปลาสลิดหนิ และปลาตางๆ ที่มีขนาดเล็ก) เพื่อใชผลิตเปนอาหารสัตว จากการสํารวจและ
วิเคราะหสภาวะทรพัยากรและการประมงโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง 
จังหวัดสงขลา ระหวางเดือนกุมภาพนัธ – พฤษภาคม  2546  พบวา มกีลุมปลาเปดรอยละ  36.69 
ของปริมาณสตัวน้ําที่จับได ซึ่งกลุมปลาเปดที่พบสวนใหญ คือ ปลาแปน (Leiognathidae) โดย
สํารวจพบชนดิ Leiognathus splendens  (นิรนาม, 2546)  



  
2

 

การผลิตซูริมิจากปลาแปนจงึเปนทางเลือกใหมที่จะนําปลาแปนมาใชประโยชนใหมากขึ้น
และนาจะเปนทางแกปญหาขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต จากการทีเ่ปนปลาเปดอาจจะขาดการ
ดูแลรักษาทาํใหปลามีคุณภาพต่ํา จึงมีผลทําใหการเกิดเจลไมดีไดซูริมิคุณภาพต่ําดวย 
 
 คุณภาพของซริูมิข้ึนกับกรรมวิธีในการผลิต ความสดและชนิดของปลาที่นาํมาทาํซูริมิ 
เนื่องจากปลาแตละชนิดมีองคประกอบของเนื้อปลา เชน โปรตีน ไขมนั และเอนไซมแตกตางกนั 
การปรับปรุงคณุภาพเจลซูริมิสามารถทาํไดหลายวิธี เชน การเติมสารพอลิเมอรเพิม่ความแข็งแรง
ของเจล ไดแก แปง และไคโตแซน (Park, 1994) การเตมิกรดแอสคอรบิกสามารถเพิ่มความแข็ง 
แรงของเจลโดยมีผลเพิม่พนัธะไดซัลไฟด (Lee et al., 1992) หรือการเติมสารยับยัง้เอนไซม        
โปรติเนส (Morrisey et al., 1993) นอกจากนี้เอนไซมทรานสกลทูามิเนสซึ่งเปนเอนไซมที่มีบทบาท
สําคัญในการเชื่อมประสานกันของโปรตนีทําใหเกดิเปนโครงสรางที่แขง็แรง แตปริมาณของ
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่มีอยูในกลามเนื้อปลาอาจมีปริมาณนอย  ดังนั้น การเติมเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนสจากแหลงอื่น หรือการเติมสารที่ชวยสงเสริมการทาํงานของเอนไซมทรานสกล-ู
ทามเินส จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมประสานของโปรตีนได 
 
 ปจจุบันเอนไซมทรานสกลทูามิเนสสามารถผลิตไดในปริมาณมากโดยเฉพาะจากจุลินทรีย 
ทําใหเอนไซมมีราคาถูกลงและมีความเปนไปไดที่จะนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
เนื่องจากเอนไซมชนิดนี้พบในอาหารหลายชนิดที่บริโภคอยูในชีวิตประจําวนั  ดังนั้น ความปลอด 
ภัยตอการนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารจึงเปนที่ยนืยนัได ในประเทศญี่ปุนไดอนุญาตใหใช
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรีย (MTGase) ในอาหาร และยงัไดรับการบรรจุอยูในรายชื่อ
ของสารเติมแตงอาหารที่ไดจากธรรมชาติอีกดวย (จกัรี, 2544 ข) ดังนัน้ การใชเอนไซม MTGase 
จึงนาจะเปนแนวทางหนึง่ในการพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพเจลซูริมิใหดีข้ึนโดยสามารถเพิ่มการ
เชื่อมประสานของโปรตีนสงผลใหความแขง็แรงของซูริมิเพิ่มข้ึน 
 
 การทดลองครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนและ
ศึกษาวธิีการปรับปรุงคุณภาพหรือคุณสมบัติของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน โดยการใชเอนไซม      
ทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรีย โดยหวังวาซูริมิที่ไดรวมทั้งผลิตภัณฑจะเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการผลิตซูริมิจากปลาแปนใหสามารถนํามาใชในการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมตอไปได 
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วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาคุณสมบัติของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 
 

2. เพื่อศึกษาวิธกีารปรับปรุงคุณภาพหรือคุณสมบัติของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนโดย 
ใชเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากจุลินทรยี  
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ตรวจเอกสาร 
 

อนุกรมวธิานและชีววิทยาของปลาแปน 
 

ปลาแปน (Pony fish, slimys หรือ slipmouths) เปนปลาหนาดนิจับไดโดยการใชอวนลาก
หนาดินหรืออวนลากแผนตะเฆ การจัดลําดับอนุกรมวธิานของปลาแปน จัดไดดังนี ้(Nelson, 
1994 ) 
 

Phylum Chordata 
Class Actinopterygii 

  Order Perciformes 
   Suborder Percoidei 
    Family Leiognathidae 

 
ปลาแปนมีลักษณะลําตัวแบนขางมาก เกลด็ขนาดเล็ก มสัีนกระดูกบริเวณสวนหวั (bony 

ridge) จะงอยปากสามารถยดืหดไดมาก (hightly protrusible) ฐานครีบหลังและครบีกนเชื่อมตอ
กันเปนแนวยาว หางรูปสอม สีลําตัวสวนบนเปนสนี้าํเงนิอมเขียว มีแถบสีและลวดลายแตกตางกนั
ไปตามแตละชนิด ลําตวัสวนลางเปนสีขาวเหลือบเงนิ ในบางชนิดสวนทองสามารถเรืองแสงได ซึง่
เกิดจากแบคทเีรียจําพวก luminescence bacteria ที่อาศัยในชองทางเดินอาหาร ปลาแปนเปน
ปลาที่อาศัยอยูตามพืน้ทองน้ําในบริเวณทะเลชายฝงและเขตน้ํากรอย สวนใหญแพรกระจายอยูใน
เขตนานน้าํ Indo-West Pacific โดยอาศัยอยูรวมกนัเปนฝูงและกนิสัตวหนาดนิจําพวกครัสตา-
เซียนและหอยขนาดเลก็เปนอาหาร สามารถจัดจําแนกปลากลุมนี้ไดเปน  3  สกุล  24  ชนิด ไดแก 
สกุล Gazza จํานวน  2  ชนดิ สกุล Leiognathus จํานวน  19  ชนิด และสกุล Secutor จํานวน  3  
ชนิด สกุล Gazza และ Leiognathus มีความยาวเฉลีย่  8 – 24  เซนติเมตร ซึ่งเปนกลุมที่มีขนาด
คอนขางใหญเมื่อเทียบกับสกุล Secutor (Nelson, 1994; Woodland, 2001) 
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ซูริมิ 
 

ซูริมิ คือ เนื้อปลาบดที่ผานการแยกกางออก ลางดวยน้าํ และสะเด็ดน้ําเพื่อกาํจัดโปรตีน
ซารโคพลาสมกิ (Sarcoplasmic protein) ออกทําใหโปรตีนไมโอไฟบรลิลาร (Myofibrillar protein) 
เขมขนมากขึ้น เหตุผลหลักในการกําจัดโปรตีนซารโคพลาสมิก คือ โปรตีนเหลานี้ไมมคุีณสมบัติใน
การเกิดเจล นอกจากนี้ยงัชวยกําจัดเอนไซมที่อยูในเซลลกลามเนื้อโดยเฉพาะโปรติเอสซึ่งเปน
เอนไซมที่สามารถเรงการยอยสลายโปรตนีไมโอไฟบริลลารซึ่งเปนองคประกอบที่จาํเปนตอการเกิด
เจลได จึงทาํใหลักษณะเนื้อสัมผัสของซูริมิที่ปนเปอนดวยเอนไซมชนดินี้ไมมีความเหนยีวยืดหยุน
และมีคุณภาพต่ํา (จิรวฒัน, 2541) 
 

ซูริมิ เปนคาํมาจากภาษาญีปุ่น หมายถงึ ผลิตภัณฑเนื้อปลาบดที่ผานการแยกกางออก 
ลางดวยสารละลายเกลือเจอืจาง กําจัดน้าํออกบางสวน ผสมกับสารเจือปนอาหาร เชน น้ําตาล 
ฟอสเฟต อาจนําซูริมทิี่ไดมาผลิตเปนผลิตภัณฑหรือเก็บไวในรูปแชเยือกแข็งที่อุณหภมูิ  -18  องศา
เซลเซียสหรือตํ่ากวาเพื่อแปรรูปตอไป (Akahane and Shimizu, 1983) คุณลักษณะเดนที่สําคัญ
ของซูริมิ คือ กลิ่นคาวไมรุนแรง มีสีขาว และที่สําคัญสามารถดัดแปลงเพื่อสรางเนื้อสัมผัสและ
พัฒนาใหมีคุณลักษณะตามที่ผูบริโภคตองการไดเปนอยางด ีโปรตีนไมโอไฟบริลลารและการเกิด
โครงสรางตาขายโดยการเชื่อมตอกันของโปรตีนเปนปจจัยพืน้ฐานสําคัญของการผลิตซูริมิ (Lanier 
and Lee, 1992) ซูริมิเปนวตัถุดิบพื้นฐานในการผลิตผลติภัณฑสําเร็จรูปหลายอยาง เชน คามาโบ-
โกะ ไสกรอกปลา เบอเกอรปลา ผลิตภัณฑเลียนแบบเนื้อสัตวทะเล ไดแก ปูเทียมหรือปูอัด กุง
เทียม นอกจากนี้ยงัมีการผลติเปนผลิตภัณฑชุบแปงคลุกเกล็ดขนมปง ลูกชิ้นปลา ผลิตภัณฑเลยีน 
แบบปลาแซลมอนรมควนั ไสกรอกปลาชนิดตาง ๆ เปนสวนประกอบของพิซซาหรือเปนสวนผสม
ของผลิตภัณฑเนื้อตาง ๆ (ยุวันดา, 2545 ก)  

 
 ข้ันตอนหรือกระบวนการผลติซูริมิโดยทั่วไปประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญคือ การตัดหัว
ควักไส แยกเนือ้ปลาออกจากกาง ลางเนื้อปลาบด กาํจัดสิ่งปนเปอน บีบน้ําออก ข้ันตอนการบด
ผสมซึ่งจะมีการเติมสารปองกนัการสูญเสยีสภาพธรรมชาติของโปรตีน และขั้นตอนการแชเยือก
แข็ง (ภาพที่  1) 
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 ขั้นตอนการผลิตซูริมิ 
 

วัตถุดิบ 
 

ลางทําความสะอาด 
 

ตัดหัวควักไส 
 

แยกเนื้อปลา 
 

ลางเนื้อปลา 
   

กําจัดสิ่งปนเปอน 
 

เอาน้าํออก 
  

บดผสม 
   

แชเยือกแข็ง 
 
ภาพที ่ 1  ข้ันตอนการผลิตซูริมิ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Lee (1984) 
 
 สําหรับกระบวนการผลิตซูริมใินแตละขั้นตอนจะกลาวถึงรายละเอียดดงันี ้
 
1.  วัตถุดิบ 
 
 ปลาที่ใชเปนวตัถุดิบในการผลิตซูริมิควรจะมีความสดสูง ความสดของปลาเปนปจจยั
สําคัญตอคุณภาพเจลในการผลิตซูริมิ (Martinez, 1989) การประเมนิความสดของปลาอาจใชวิธี
ทางประสาทสมัผัส เชน ลักษณะของตา สีของลําตัวปลา สีของเหงือก เมือก กลิน่ การใชนิว้กดเนื้อ
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ปลาและวิธกีารทางเคมี เชน การวัดปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (TVB-N), คา K-value และ pH  
ซึ่งความสดของปลาจะลดลงตามระยะเวลาและสภาพของการเก็บรักษาวัตถุดิบ ความสดของปลา
ที่ใชเปนวัตถุดิบควรอยูในชวง  1-2  วันนับจากวนัจับ (สุภาพรรณ, 2535) และควรเก็บในน้ําแข็ง
เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีน ไมควรแชแข็งเพราะจะทาํใหปลาไมมีความเหนียว ถา
เก็บปลาที่อุณหภูมิใกล  0  องศาเซลเซยีส ในเวลา  4  วัน เมื่อนาํปลาไปผลิตเปนซริูมิจะยังใหซูริมิ
คุณภาพดี (สุเชษฐ, 2535) 
 
 Lee (1986) รายงานวา ฤดกูาลจับปลาเปนอีกปจจยัหนึง่ที่มีความสาํคัญตอคุณภาพ
ของซูริมิ การใชปลาในระยะหลังวางไข ในชวงนี้ความชืน้และคา pH ในเนื้อตํ่า ขณะที่ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดสูงซึ่งตรงกนัขามกบัปลาในระหวางการวางไขทีม่ีคา pH สูงทําใหไดซูริมิที่มี
คุณภาพต่ําประกอบกับเนื้อปลาที่มีความชื้นคอนขางสูงการบีบน้าํเพื่อไลน้ําสวนเกนิออกจากเนื้อ
ปลาบดจึงทําไดยาก ปลาที่จบัไดหลังชวงการวางไขจะมอัีตราสวนระหวางโปรตีนไมโอซินและ    
แอคตินสูงจึงมีความสามารถในการเกิดเจลไดดีกวาปลาที่อยูในระยะกอนการวางไข (Beas et al., 
1991) 
 
2.  การลางทาํความสะอาด 
 
 เมื่อรับวัตถุดิบมาแลวกอนทาํการผลิตตองมีการลางทาํความสะอาดปลา เพื่อกําจัดสิ่ง
ปนเปอนตาง ๆ เชน โคลน ทราย และจุลินทรีย ที่อาจตดิมากับปลาเพื่อปองกนัการปนเปอนใน
กระบวนการผลิต การลางควรควบคุมอุณหภูมิไมใหเกนิ  10  องศาเซลเซียส และเกบ็ในภาชนะที่
สะอาดรอการผลิตในข้ันตอนตอไป 
 
3.  การตัดหวัและควกัไส 
 
 เปนขั้นตอนทีส่วนมากมกัจะอาศัยแรงงานคน แตก็สามารถใชเครื่องตดัหัวและควกัไสได
ในกรณีที่ปลามีขนาดใกลเคยีงกนั โดยควรทําอยางรวดเร็วหลังจากพนระยะของการเกร็งตัว 
(Rigor mortis) แลว สาเหตทุี่ตองมกีารตดัหัวควกัไสเพือ่กําจัดสวนของไขมันพวกดพีอตแฟท 
(depot fat) ที่มีอยูในสวนหวัและลําไส ซึง่จะสลายตวัออกมาระหวางการเก็บรักษาเนื้อปลาบดทํา
ใหความเหนียวลดลงและเอนไซมที่อยูในลําไสซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการยอยโปรตีนและทําใหเนื้อ
ปลาบดมีสีคล้ํา เมื่อตัดหวัและควักไสแลว ควรลางทาํความสะอาดปลาดวยน้ําเย็นอุณหภูมิ  2-5  
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องศาเซลเซยีส เพื่อกาํจัดสิง่ปนเปอน เชน เศษอวัยวะ เลือด และเอนไซมจากทางเดินอาหารซึ่งอาจ
ปนเปอนออกมาได (Lanier, 2000a)  
 
4.  การแยกเนื้อปลา 
 
 ปจจัยสําคัญในการแยกเนื้อปลาบด คือการเลือกขนาดรขูองลูกกลิ้งทรงกระบอกของ
เครื่องแยกเนื้อปลา (Deboner) ซึ่งอาจจะมีขนาดตั้งแต  1-5  มิลลิเมตร ปลาที่ตัดหัวและควักไส
แลวจะถูกสงเขาไปอยูในชองระหวางสายพานและลูกกลิ้งทรงกระบอก เนื้อจะผานรขูองลูกกลิ้งมา
อยูสวนในของลูกกลิ้ง ขณะที่หนังและกางปลาก็จะติดสายพานออกมาอีกทางหนึ่ง ขนาดของรูจะ
กําหนดปริมาณเนื้อปลาที่ได ขนาดรู  3-4  มิลลิเมตร ใหปริมาณเนื้อปลาสูงที่สุด ขนาดที่เล็กเกินไป 
(1-2  มิลลิเมตร) จะทําใหเกดิการสูญเสียมากในชวงการลางเนื่องจากเนื้อปลาบดมขีนาดละเอียด 
สวนการใชลูกกลิ้งขนาด  4-5  มิลลิเมตร จะใหเนื้อปลาที่หยาบกวาทาํใหไดผลผลิตมากกวาแตสี
ของเนื้อปลาบดหลังจากการลางจะคล้าํกวา เนื่องจากการลางไมทัว่ถงึเทาชิน้เนื้อที่มขีนาดเล็กกวา 
(Lee, 1986) และสิ่งที่ตองระวัง คือระดับความดันภายในเครื่อง ในการกดเนื้อปลาผานรูของลูก 
กลิ้งซึง่ถาแรงกดมากจะทาํใหเนื้อปลาออกมามาก (ผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ  2-3) แตจะทาํใหคุณ 
ภาพของซูริมตํ่ิาลง เนื่องจากมีกระดูกและหนังปนออกมาดวย การแยกเนื้อปลาควรทํา  2  คร้ัง 
โดยการบีบอัดครั้งแรกใชความดันต่ําจะไดเนื้อปลาที่มีสีขาวและซูริมิทีไ่ดจะมีคุณภาพดี ในการบีบ
คร้ังที่  2  จะใชความดนัเพิม่ข้ึนอีก เนื้อปลาที่ไดจะมีสีคล้ํากวาและใหซูริมิทีม่ีคุณภาพต่ํากวา       
(สุเชษฐ, 2535)  
 
 ชิ้นปลาที่ปอนเขาสูเครื่องแยกเนื้อปลาอาจเปนชิน้ปลาที่ไดจากขั้นตอนการแล หรือปลาที่
ผานการตัดหวัและควักไส สําหรับชิน้ปลาที่มหีนังติดอยูควรปอนปลาในลักษณะทีท่ําใหสวนที่เปน
ดานของเนื้อปลาสัมผัสกับผิวหนาของลกูกลิ้งซึง่ทาํใหการแยกเนื้อปลามีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เนื่องจากสวนของหนงัปลาจะไมกีดขวางการอัดเนื้อปลาผานรูบนลูกกลิ้งและมีผลใหไดเนื้อปลาบด
ที่มีคุณภาพ (ยุวันดา, 2545 ข)  
 
 ในกระบวนการผลิตในระหวางการแยกเนือ้ปลาบด ส่ิงปนเปอนตาง ๆ เชน กอนเลือด และ
เศษกางปลาทีม่ีขนาดเล็กจะสามารถผานรขูองลูกกลิ้งทรงกระบอกและผสมกับเนื้อปลาบด โดย 
เฉพาะอยางยิง่ในกรณทีี่ตองการเพิ่มผลผลิตเนื้อปลาบดโดยการปรับความดันที่กดชิ้นปลาใหมีคา
สูง แมวาการปนเปอนของสิง่ตาง ๆ ดังกลาวมีผลใหคุณภาพของซูริมลิดลง แตในทางปฏิบัติก็มกั 
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จะยอมใหมีการปนเปอนสิ่งดังกลาวในเนือ้ปลาบดระดับหนึง่ เนื่องจากสามารถแยกสิ่งปนเปอน
เหลานั้นออกจากเนื้อปลาบดไดในขั้นตอนการผลิตถัดไป สําหรับเลือดปลาเนื่องจากสามารถถูก
ออกซิไดซไดอยางรวดเร็วเมือ่สัมผัสกับอากาศและมีผลใหสีของเนื้อปลาบดเปลี่ยนแปลง ประกอบ
กับไมสามารถหลีกเลี่ยงการปนเปอนของเลือดปลาในเนือ้ปลาบดได ดวยเหตุนี้เนื้อปลาบดที่แยก
ไดจึงตองแชในน้าํเยน็ทนัททีี่ออกจากเครื่องแยกเนื้อปลา และเนื่องจากการลางเนื้อปลาบดในขั้น 
ตอนถัดไปจะตองใชอัตราสวนระหวางเนือ้ปลาตอน้ําทีแ่นนอน โดยปริมาณน้ําที่ใชลางตลอดจน
จํานวนครั้งที่ลางจะถูกกําหนดโดยชนิดและสภาพของปลาที่ใช (ยุวนัดา, 2545 ข) ดังนัน้ ถังที่ใชรับ
เนื้อปลาบดจากเครื่องแยกเนือ้ปลาจึงอาจออกแบบเพื่อใหทําหนาทีป่รับอัตราสวนระหวางเนื้อปลา
บดตอน้ําเยน็ไปดวย (จักรี, 2544 ก) 
 
5.  การลางเนื้อปลา 
 
 เปนขั้นตอนทีม่ีความสาํคัญอีกขั้นตอนหนึง่ในกระบวนการผลิตซูริมิ โดยมีวัตถุประสงคที่
สําคัญ คือ การขจัดไขมัน องคประกอบทางเคมทีี่ละลายน้ําได และกลิ่นคาวออกจากเนื้อปลาบด 
(จักรี, 2544 ก) ประสิทธิภาพของการลางขึ้นอยูกับปจจยัหลายประการ เชน วิธกีารลาง อัตราสวน
ระหวางเนื้อปลาบดตอน้ําทีใ่ชลาง จํานวนครั้งที่ลาง และคุณภาพของน้าํ 
 
 อัตราสวนของน้ําที่ใชลางเนือ้ปลาทีน่ิยมใชในวงการอุตสาหกรรมทั่วไป คือ อัตราสวนของ
น้ํา: เนื้อปลา เทากบั  3:1  หรือ  4:1  โดยควบคุมอุณหภมูิของน้าํประมาณ  5-10  องศาเซลเซียส 
 
 การกวนในระหวางการลางจะชวยใหการลางเนื้อปลาบดมีประสิทธิภาพสงูขึ้น เนื่องจากมี
ผลใหเกิดการแยกสิ่งปนเปอนออกจากเนื้อปลาบด โดยเฉพาะการแยกไขมันและน้ํามันออกจาก
เนื้อปลาบด ขณะเดียวกนัจะชวยใหส่ิงดงักลาวลอยขึ้นสูผิวหนา น้าํทีใ่ชลางจะทาํหนาที่สกัดองค 
ประกอบที่ละลายน้าํไดออกจากเนื้อปลาบด โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรตีนซารโคพลาสมกิซึ่งจะไป
ขัดขวางการเกดิของเจลซูริมิ การแยกโปรตนีชนิดนี้ออกไปจึงมีผลใหปริมาณโปรตีนไมโอไฟบริล-
ลารที่จําเปนตอการเกิดเจลมีสัดสวนเพิ่มข้ึน (Lee, 1984)  
 

จํานวนครั้งที่ใชในการลางเนือ้ปลาประมาณ  3-5  คร้ัง ข้ึนอยูกับชนิดของปลา ชนิดของ
เครื่องมือ ความสดของปลา คุณภาพของซริูมิที่ตองการ และประสิทธภิาพของการลาง (Hennigar 
et al., 1988)  
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ขอดีของการลางเนื้อปลา  
 
 ขอดีของการลางเนื้อปลาบดมีดังนี ้(นงนุช, 2538) 
 
 1.  ลดปริมาณโปรตีนที่ละลายน้าํซึง่ขัดขวางการเกิดเจลของเนื้อปลาเมื่อไดรับความรอน 
 2.  ทําใหสีและลักษณะปรากฏของเนื้อปลาบดดีข้ึน 
 3.  ชวยกาํจัดกลิ่นคาว 
 4.  สามารถใชสารแตงกลิ่นรสไดเนื่องจากเนื้อปลาบดมกีลิ่นรสนอยลง 
 5.  ทําใหอายกุารเก็บในสภาพแชเยือกแข็งนานขึน้โดยเฉพาะเมื่อเติมน้ําตาลและโซเดียม
ไตรโพลีฟอสเฟตลงไปดวย 
 
 ขอเสียของการลางเนื้อปลา 
 
 สําหรับกระบวนการผลิตซูริม ิการลางเนื้อปลาบดมีขอเสียดังนี ้
 
 1.  ทําใหรสชาติสูญเสียไป การลางจะมีผลตอองคประกอบของเนื้อปลาทําใหสูญเสีย
วิตามนิที่ละลายน้าํออกจากเนื้อปลาบด (จักรี, 2544 ก) และสารประกอบตามธรรมชาติที่ให
รสชาติของเนือ้ปลาลดลง (เชาวนีย, 2543) 
 
 2.  ลดปริมาณโปรตีน ผลของการลางเนือ้ปลาบดมากครั้งเกินไปจะทําใหสูญเสียปริมาณ
เนื้อปลาบดและโปรตีนที่ละลายน้าํ (Lee, 1986) เชน โปรตีนซารโคพลาสมิกซึง่จะถูกขจดัออกใน
ระหวางการลาง (จกัรี, 2544 ก)  
 
 Lee (1984) รายงานวา การกวนในระหวางการลางจะชวยใหการลางเนื้อปลาบดมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากมีผลในการแยกสิ่งปนเปอนออกจากเนื้อปลาบดโดยเฉพาะการแยก
ไขมัน ขณะเดยีวกนัจะชวยใหไขมันลอยขึน้สูผิวน้ําที่ใชลางดวย 
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6.  การกาํจัดสิ่งปนเปอน 
 
 หลังจากผานการลางน้าํแลวจะผานขั้นตอนการกาํจัดเศษกาง เกล็ด อวัยวะภายใน และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพนัที่เหลือออก โดยกอนที่จะเขารีไฟเนอรจะผานตะแกรงทีห่มุนเหวี่ยง (Rotary 
screen) กอนเพื่อกําจัดน้ําออกไปบางสวนจนมนี้ําเหลือประมาณรอยละ  92-94  แลวจึงผาน         
รีไฟเนอร ทาํใหเศษกางชิน้เล็ก ๆ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เยื่อบุชองทองทีม่ีสีดําถกูกาํจัดออกไป 
 
7.  การกาํจัดน้ําออก 
  
 ข้ันตอนนี้จะใชแรงบีบอัดโดยระบบไฮดรอลิกหรือแบบเกลียว (Hydraulic หรือ Screw 
press) และการใชแรงเหวีย่ง (Centrifuge) ความชืน้ตองไมเกนิรอยละ  80  (มอก. 935-2533)  
 
8.  การบดและการผสม 
  
 ในกรณีที่ผลิตซูริมิแชเยือกแข็ง ข้ันตอนนี้มวีัตถุประสงคเพื่อเปนการผสมสารปองกนั
โปรตีนเสื่อมสภาพจากการแชแข็งใหเปนเนื้อเดียวกันกบัเนื้อปลาบด การทาํงานของเครื่องมือผสม
ยังชวยใหโครงสรางของเซลลกลามเนื้อแยกหลุดจากกนั ซึ่งมีผลตอการนวดเพื่อทาํเปนผลิตภัณฑที่
ทําใหสามารถสกัดโปรตีนทีล่ะลายไดในสารละลายเกลอืสะดวกขึ้น และทําใหสารปองกันโปรตีน
เสื่อมสภาพจากการแชแข็งกระจายตัวเขาสูโมเลกลุโปรตีนของซูริมิดียิ่งขึ้น อุณหภมูิของเนื้อปลา
บดในระหวางการสับผสมไมควรเกิน  10  องศาเซลเซยีส ซึ่งเปนมาตรฐานในการผลิตซูริมิจาก
ปลาอลาสกาพอลลอค และไมเกิน  16  องศาเซลเซยีสถาผลิตจากปลาแมคเคอเรล อุณหภูมิของ
เนื้อปลาในระหวางการสับผสมที่ยอมไดสูงสุดขึ้นกับความคงทนตอความรอนของแอคโตไมโอซิน
ซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิของตัวปลาและแหลงน้าํที่ปลาอาศัย (Lee, 1984) 
 
 การเติมสารทีช่วยยืดอายุการเก็บรักษาคือ น้าํตาลและโซเดียมไตรโพลฟีอสเฟต ซึ่งจะชวย
ปองกนัการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนและชวยใหเนื้อปลาอุมน้ําไดนาน ทําใหเนื้อปลาคงสภาพและ
คุณสมบัติเหมอืนเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเลก็นอยขณะเก็บรักษาที่อุณหภมูิแชเยือกแข็ง แตถาใส
น้ําตาลมากเกนิไปก็จะทําใหผลิตภัณฑที่ไดหวานมาก ดังนัน้ จงึมีการใชซอรบิทอลในกระบวนการ
ผลิตอัตราสวนทีน่ิยมใช คือ ซูโครสรอยละ  4  และซอรบิทอลรอยละ 4  (Tomato et al., 1961) 
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สวนโพลีฟอสเฟตนัน้ใสไดในระดับรอยละ  0.15-1.3  แตในวงการอุตสาหกรรมนิยมใชรอยละ  0.2  
(Lee, 1984) ผลิตภัณฑที่ไดในขั้นนี้คือ ซริูมิ 
 
9.  การแชเยอืกแข็งซูริม ิ
 
 นําซูริมทิี่ไดมาบรรจุในถุงโพลีเอทิลีนนําไปแชเยือกแข็งทีอุ่ณหภูมินอยกวา  -35  องศา-
เซลเซียส (Suzuki, 1987) เพื่อปองกนัการสูญเสียความสามารถในการเกิดเจล การควบคุม
อุณหภูมิในระหวางการเก็บรักษาและการขนสงเปนสิง่จําเปนอยางยิ่งถาอุณหภูมิไมคงที่จะทาํให
คุณสมบัติดานความเหนียวของซูริมิลดลง โดยทัว่ไปแลวซูริมิที่เก็บที่อุณหภูมิ  -20  องศาเซลเซยีส 
จะเก็บไดนานถึง  1  ป แตถาอุณหภูมิลดลงเหลือ  -10  องศาเซลเซยีส คุณภาพจะลดลงภายใน  1  
เดือนและใชไมไดใน  3  เดอืน (Lee, 1984) 

 
การเกิดเจลของโปรตีนกลามเนื้อปลา 

 
1.  ชนิดของโปรตีนของกลามเนื้อปลา 

 
 โปรตีนจากเนือ้ปลาสามารถจําแนกไดหลายกลุมตามคุณสมบัติการละลาย ไดดังนี ้
(Belitz et al., 2004) 
 
 1.  โปรตนีที่ละลายไดในน้ํา (Sarcoplasmic protein) หรือที่เรียกวาไมโอเจน (myogen) 
มีอยูประมาณรอยละ  10-20  ของโปรตีนทั้งหมด ไดแก เอนไซมชนิดตาง ๆ และสารใหสีในเนื้อ 
เปนตน ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ทาํหนาที่เปนสารทีช่วยในการรวมตัวกับไขมันไดดีเทากับหรือดีกวาโปรตนี    
ไมโอไฟบริลลารแตอิมัลชัน (emulsion) ที่ไดจะมีความคงตัวนอยกวาโปรตีนไมโอไฟบริลลาร  
 
 2.  โปรตีนที่ไมละลายน้าํ แตละลายในเกลือเจือจาง ซึ่งมีคา Ionic strength ประมาณ  
0.15  เชน โปรตีนในเลือด และน้ํายอยบางชนิด เรียกพวกนี้วา globulin-x จากการวิเคราะหใน
ปลาพบวามีอยูรอยละ  8-22  ของโปรตีนทั้งหมด 
 
 3.  โปรตีนที่ละลายไดในเกลือที่มีคา Ionic strength สูงกวา  0.5  ไดแก โปรตีนกลามเนื้อ 
(myofibrillar protein) เชน แอคติน (actin) ไมโอซิน (myosin) และแอคโตไมโอซิน (actomyosin) 
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เปนตน พวกนีม้ีประมาณรอยละ  67-75  ของโปรตีนทัง้หมด ซึง่โปรตนีชนิดนี้จะทําหนาที่ในการ
เกิดเจล (gelation) การรวมตัวกับน้าํ (water binding) และเปนตัวเชื่อมโยงโมเลกุลของไขมัน (fat 
binding ability) เปนตน  
 
 4.  พวกที่ไมละลายน้ําหรือสารละลายของเกลือแตละลายในกรดและดางเขมขนเรียกวา 
สโตรมาโปรตีน (stroma protein) พวกนี้ไดแก โปรตีนทีเ่ปนเนื้อเยื่อเกีย่วพนั เชน คอลลาเจน 
(collagen) อีลาสติน เรคติคูลัม (elastin recticulum) พบอยูประมาณรอยละ  3-10  ของโปรตีน
ทั้งหมด ไมชวยในการเกิดเจล นอกจากบางสวนที่อยูรวมกับไมโอไฟบรลิลารโปรตีน เมื่อผลิตซูริมิ
คอลลาเจนจะเปลี่ยนเปนโปรตีนที่ชวยในการเกิดเจลไดเมื่อใหความรอนโดยโครงสรางของ   
คอลลาเจนจะละลายเปนเจลาตินรวมกับไมโอไฟบริลลารโปรตีน 
 
2.  องคประกอบของโปรตีนไมโอไฟบริลลาร 
 
 โปรตีนที่เปนองคประกอบหลักของไมโอไฟบริลลาร คือ ไมโอซิน แอคติน โทรโปไมโอซิน 
(tropomyosin) โทรโปนินเชิงซอน (troponin complex) และโปรตีนทีท่ําหนาที่ควบคุมการยืดหด
ตัวของกลามเนื้ออ่ืน ๆ เชน แอคตินิน (actinins) เอ็ม-โปรตีน (M-proteins) ซี-โปรตีน (C-proteins) 
และอื่น ๆ  ไมโอซินมีปริมาณคิดเปน  43  เปอรเซ็นตของโปรตีนไมโอไฟบริลลารทัง้หมด (จิรวฒัน, 
2541) ซึ่งมีความสําคัญตอการเกิดเจลและเปนตัวกาํหนดคุณสมบัติและคุณภาพของเจลใน
ผลิตภัณฑอาหารหลายชนดิ โครงสรางสามมิติทีเ่กิดขึ้นในซวูาริ (เจลที่เกิดจากการเซทตัวที่
อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิทีท่าํใหโปรตีนตกตะกอน) เปนโครงสรางหลวม ๆ ทีเ่กิดจากการเรียงตวั
ของโมเลกุลไมโอซิน (Suzuki, 1981; Wu et al., 1985) การเกิดเจลจะมีลักษณะแตกตางกันไป
ตามชนิดของปลา (Niwa et al., 1980; Shimizu et al., 1983; Taguchi  et al., 1987) อันเปนผล
มาจากความแตกตางของไมโอซิน  ซึ่งเปนโมเลกุลสายยาวขนาดใหญมขีนาดประมาณ  500,000  
ดาลตัน (dalton) ประกอบดวยโปรตีน  2  หนวยยอย (subunit) คือ ไมโอซินเสนหนกั(myosin 
heavy chain; MHC) และไมโอซินเสนเบา (myosin light chain; MLC) ดังแสดงในภาพที ่ 2  
 
 MHC แบงออกเปนสวนหัวซึง่มีรูปรางเปนกอนกลม เรียกวา globular head มีคุณสมบัติ
เปนเอนไซม ATPase ซึ่งเรงการสลายตวัของ ATP เปน ADP และฟอสเฟต คากิจกรรมของ Ca-
ATPase ลดลงในเจลซูริมิระหวางการเซทตัวที่อุณหภูมตํ่ิา (10-30  องศาเซลเซยีส) สัมพนัธกับ
ความแข็งแรงที่ลดลงของเจลที่ไดจากปลาชนิดตาง ๆ และสวนหางของ MHC  2  สายจะพนัรอบ
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ซึ่งกนัและกนั เกิดเปนโครงสรางแอลฟา-ฮีลิกซ (α-helix) ซึ่งมีลักษณะเปนแทง (rod shape) ดัง
แสดงในภาพที่  2  แตละสายของ MHC มขีนาด  200,000  ดาลตัน สําหรับ myosin light chain 
ประกอบดวยโปรตีน  4  หนวยยอย ซึง่แตละหนวยมีขนาดแตกตางกนัขึ้นกับชนิดของสัตวคืออยู
ระหวาง  16,000 – 27,500  ดาลตัน เมื่อไมโอซินถกูยอยดวยเอนไซมทริปซินจะทาํใหโมเลกุลถูก
แบงออกเปน  2  สวน คือ สวนของ Heavy meromyosin (HMM) ซึ่งประกอบดวยสวน globular 
head และสวนตนของสายแอลฟา-ฮีลิกซ สวนที ่ 2  คือ light meromyosin (LMM) ซึ่งเปนสวนที่
เหลือของแทงแอลฟา-ฮีลิกซทั้งหมด เมื่อนาํสวนของ HMM มายอยตอดวยเอนไซมปาเปนเกิดเปน
สวนยอย S-1  คือ สวนกอนกลมของ globular head และ S-2  คือ สวนแทงตอนตน ดังแสดงใน
ภาพที ่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 2  รูปรางโมเลกุลและสวนตาง ๆ ของโปรตีน 
ที่มา: Watabe et al. (1994) 
 
 โปรตีนไมโอซนิจากสัตวน้าํมีความคงตัวตอความรอนต่ํากวาโปรตีนของกลามเนื้อสัตว
ชนิดอื่น ๆ การสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไมโอซินจากปลาจงึพบวาเกิดขึ้นไดอยางชา ๆ 
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แมวาจะเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่า นอกจากนี้ระดับความคงตัวตอความรอนของโปรตีนไมโอซินยงัแตก 
ตางไปตามชนดิของปลาและชนิดของกลามเนื้อ โดยปลาที่จับไดจากเขตที่มีอุณหภมูิตํ่าโปรตีนจะ
มีความคงตัวตอความรอนต่ํากวาโปรตีนในปลาที่จับไดจากเขตรอน (Jimenez-Colmenero et al., 
1994) 
 
 Ogawa et al. (1994) รายงานวา การที่ไมโอซินมีความคงตัวตอความรอนต่ํานัน้เปนผล
จากการทนตอความรอนไดตํ่าของสวน  S-1  และ  LMM  ทัง้นี้ไมโอซนิที่จบัอยูกับแอคตินในรูป
ของแอคโตไมโอซินนัน้มีความคงตัวตอความรอนสูงกวาเมื่ออยูในรูปอิสระโดยเปนผลจากการที่
โปรตีนทัง้สองตางชวยเพิ่มความคงตัวใหแกกันและกัน โดยแอคตินซึ่งมีความคงตัวตอความรอนสูง
กวาไมโอซินจะชวยเพิ่มความคงตัวตอความรอนใหแกไมโอซิน ในขณะที่ไมโอซนิซึ่งละลายไดใน
สารละลายเกลือและทนตอเกลือไดสูงกวาแอคตินจะปองกนัการสูญเสยีสภาพธรรมชาติของ      
แอคตินจากสารละลายเกลอื (Torigai and Konno, 1996)  ซึ่งความเขาใจตอความคงตัวของ
โปรตีนไมโอไฟบริลลารนี้สามารถนําไปใชเตรียมเจลของโปรตีนได เชน การใชเกลอืเพื่อทาํให   
แอคโตไมโอซินแยกตัวเปนโมเลกุลอิสระ และเมื่อไมโอซินที่แยกออกจากแอคตินมคีวามคงตวัตอ
ความรอนต่าํกจ็ะสามารถเตรียมเจลไดที่อุณหภูมิตํ่าลง (Park and Lanier, 1989) 
 
3.  กลไกการเกิดเจลของซูริม ิ
 
 จิรวัฒน (2541) กลาววา ปรากฏการณทีโ่ปรตีนเรียงตัวประสานกันอยางมีแบบแผน เกิด
เปนโครงสรางรางแห  3  มิติ โดยมีโมเลกุลของน้ําระหวางรางแหเหลานั้น เรียกวา การเกิดเจล 
(gelation) เจลที่ไดมีความสามารถอุมน้าํไดดีทําใหเกิดเนื้อสัมผัสทีย่ืดหยุนสูง 
 
 กลไกการเกิดเจลของซูริมิสามารถจําแนกไดเปน  2  ข้ันตอน 
  

1. การแตกตัวของโปรตีนไมโอไฟบริลลาร 
 

การเกิดเจลของโปรตีนกลามเนื้อ ซึง่สวนใหญประกอบดวยโปรตีนไมโอไฟบริลลาร 
สามารถเกิดขึ้นไดในสภาวะที่มีเกลือรอยละ  2-3  ภายใตสภาวะดังกลาวโปรตีนมีการเปลี่ยน 



  
16

 

แปลงโครงสรางเนื่องจากปฏิกิริยาระหวางโปรตีนและออิอน (โซเดียมและคลอไรดอิออน)  Xiong 
(1997) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาววาประกอบดวย  

 
1.1  การบวม (Swelling) ของโปรตีนไมโอไฟบริลลาร เนือ่งจากแรงผลกัของประจุ

ระหวางเสนใยโปรตีน (myofilament) 
1.2  การแยก (Depolymerization) ของเสนใยโปรตีน 
1.3  การแยกของแอคตินจากไมโอซนิหรอืการแยกของแอคโตไมโอซินจากโครงสราง

โปรตีนไมโอไฟบริลลาร 
 

การเติมเกลือมีผลไปละลายโปรตีนไมโอไฟบริลลารในกลามเนื้อกลายเปน โซล (Sol) ซึ่ง
โซลจะเกิดขึ้นเมื่อสับผสมเนือ้ปลากับเกลอืรอยละ  2-3  (Suzuki, 1981) ทําใหไมโอซินที่ละลาย
สามารถรวมตวักับแอคตินเกดิเปนแอคโตไมโอซิน (ภาพที่  3)  ไมโอซินและแอคโตไมโอซินมีบท 
บาทสาํคัญตอการเกิดเจลของซูริมิ สําหรับโทรโปนนิและโทรโปไมโอซินนั้น ไมมีผลตอการเกิดเจล 
ของแอคโตไมโอซิน (Samejima et al., 1982)  อยางไรก็ตามไมโอซินจดัเปนโปรตีนทีม่ีความ 
สําคัญที่สุดในการเกิดเจล เมื่อโปรตีนไมโอไฟบริลลารจับกับน้าํจะไดลักษณะของผลิตภัณฑที่
เรียกวา “เพสท” (Paste) เมือ่นําเพสทไปใหความรอนจงึเกิดการเปลี่ยนสภาวะเปนเจล 

 
 

 
 
ภาพที ่ 3  การเกิดเจลของแอคโตไมโอซินจากไมโอไฟบริลลารโปรตีน 
    A: แอคติน 
    M: ไมโอซิน 
ที่มา: Niwa (1992) 
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 เกลือเปนสวนผสมที่จําเปนในการเกิดเจลของซูริมิ ทัง้นี้เนื่องจากองคประกอบหลักของ    
ซูริมิ คือ โปรตนีไมโอไฟบริลลาร ซึ่งสามารถละลายไดดีในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด (0.6   
โมลาร) นอกจากนีเ้กลือยงัลดเสถียรภาพแรงดึงดูดทางประจุระหวางโมเลกุลของโปรตีนไมโอไฟ- 
บริลลารลงทาํใหโปรตีนแผตัวออกบางสวน ความเขมขนของเกลือทีน่อยที่สุดทีจ่ําเปนในการสกัด
โปรตีนไมโอไฟบริลลารจากกลามเนื้อ คือประมาณรอยละ  2  (0.4 โมลาร) โดยน้ําหนกัของเนื้อ
ปลาที ่pH  7  ถา pH ของเนือ้ปลาต่ํากวานี้ความเขมขนของเกลือที่ใชจะมากขึ้น เชน ในปลา
ปากคมม ีpH  5.8-7.0  ตองการโปแตสเซยีมคลอไรด  0.4  โมลาร ในขณะที่ปลาเนือ้ขาว pH  5.5-
5.6  ตองการโปแตสเซียมคลอไรด  0.6  โมลาร (Suzuki, 1981) 
 

2. การเกิดเจล 
 

สุทธวฒัน (2543)  กลาววา การเกิดเจลของโปรตีนสามารถแบงเปน  2  ข้ันตอน  
คือ  

 
 2.1  การสูญเสียสภาพของโปรตีน (Denaturation) เปนผลใหโปรตีนคลายตัว เชน  
การใชเกลือผสมในเนื้อปลาบดที่ผานการลางน้ําทําใหโปรตีนไมโอไฟบริลลารซึ่งเปนโปรตีนที่
ละลายในเกลอืและโปรตีนสวนใหญในเนื้อปลาที่ผานการลางน้าํเกิดการคลายตัว นอกจากนี้การ
ใหความรอนกบัโปรตีนมีผลใหโปรตีนเกิดการสูญเสียสภาพเชนกนั 
 
 2.2  การจัดเรียงตัวของโปรตีน (Aggregation) การจัดเรยีงตัวมีความสําคัญตอการ
เกิดโครงสราง  3  มิติ โดยอาศัยการจัดเรียงตัวของโมเลกุลที่เหมาะสม การเกิดเจลแตกตางจาก
ข้ันตอนการจับตัวตกตะกอน (Coagulation) ซึ่งเปนกระบวนการที่มกีารจัดเรียงตวัของโมเลกุล
แบบสุมและไมเปนระเบยีบ ปจจัยที่มีผลตอระดับการจัดเรียงตัว ไดแก อัตราการใหความรอน 
(Mulvihill and Kinsella, 1987)  ชนิดของโปรตีน ความเขมขน และ pH (Stone and Stanley, 
1992) การจัดเรียงตัวของโปรตีนเกิดจากพนัธะชนิดตาง ๆ  4  ชนิด คือพนัธะไฮโดรเจน 
(Hydrogen bonds) พันธะไอโอนิก (Ionic linkage) พนัธะไฮโดรโฟบกิ (Hydrophobic bond) 
และพันธะโควาเลนท (Covalent bonds) (Lanier, 2000b) 
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   2.2.1  พันธะไฮโดรเจน พนัธะชนิดนี้มีความแข็งแรงนอยจะไมตอบสนองตอการ
เกิดเจลของไมโอไฟบริลลารโปรตีนแตมีความคงตัวเมื่อรวมตัวกับน้าํ โดยน้ําสวนใหญจะจับกับ
กรดอะมิโนทีม่ีข้ัวดวยพันธะไฮโดรเจนทาํใหเกิดความคงตัวของโครงสรางของโปรตีนในน้ําและเกิด
จํานวนมากเมือ่นําเจลที่เตรยีมไดเก็บในหองเยน็  
 
  2.2.2  พันธะไอโอนิก ประจบุวกของพันธะไอโอนิกจะจบักับประจุลบของหมู  
คารบอกซิล (carboxyl groups, COO- ) ของกรดกลูตามิกและกรดแอสพารติก สวนประจุลบจะ
จับกับหมูอะมโิน (amino groups, NH2

+) ของไลซีนและอารจินีน พันธะไอโอนิกจะรวมตัวกนั
ระหวางโปรตนีที่มปีระจุแตกตางกันเหลานี้ และทําใหไมโอไฟบริลลารตกตะกอนไมละลายน้ํา  
การเกิดเจลจากความรอนและผลของการเติมเกลือโซเดยีมคลอไรดทําใหไอโอนิกลงิเกจของโปรตีน
แตกตัว ไอออนของเกลือ (Na+, Cl-) เชื่อมกับประจุที่ผิวของโปรตีนไมโอไฟบริลลารและโปรตีนที่
ละลายในน้าํ การเติมเกลือและการบดทาํใหโปรตีนมีความสามารถในการละลายมากขึ้น 
 

  2.2.3  พันธะไฮโดรโฟบิค กรดอะมิโนรอยละ  25  ซึ่งเปนองคประกอบของ       
ไมโอซินเปนกรดอะมิโนชนิดไมชอบน้ํา (Hydrophobic amino acid) เชน อะลานีน วาลนี ลิวซีน 
ไอโซลิวซีน โพรลีน ทริปโตแฟน และฟนิลอะลานนี เมื่อกรดอะมิโนที่ไมชอบน้ําเหลานี้สัมผัสกับ
โมเลกุลของน้าํจะเกิด “clathrate” หรือ “ice-berg” ซึ่งเกิดจากโมเลกลุน้ําจาํนวนมากจับกนัโดย
พันธะไฮโดรเจนรอบ ๆ กรดอะมิโน (hydrophobic hydration) แตการจัดเรียงตัวของโมเลกุลน้าํ
ดังกลาวไมถาวร ดังนั้นกรดอะมิโนจงึหันดานที่ไมชอบน้าํเขาไปในโปรตีนซึ่งจะมีผลตอความคงทน
ของโครงสรางโมเลกุลของโปรตีน โมเลกลุโปรตีนจึงจัดเรียงตัวกนัคลายกับหยดน้ํามันที่ลอมรอบ
ดวยน้าํ โดยปกติพันธะไฮโดรโฟบิคจะเกิดขึ้นเมื่อผานการใหความรอนกับโปรตีนเนื่องจากการ
คลายตัวของกลุมอะมิโนที่ไมละลายน้ําซึง่เกิดไดมากที่อุณหภูมิสูง (Howe et al., 1994) พนัธะ
ชนิดนี้เกิดจากปฏิกิริยาระหวางหมูที่ไมชอบน้ําซึง่ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตเกิดจากอทิธพิล
ของน้ําเปนสาํคัญ พันธะไฮโดรโฟบิคมีความสําคัญตอความแข็งแรงของเจลซึ่งจะทําใหเกิดโครง 
สรางตาขาย 
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ภาพที ่ 4  การเกิดพนัธะไฮโดรโฟบิคของกรดอะมิโน 
ที่มา : Lanier et al. (1988) 
 

 เมื่อหมูที่ไมชอบน้ําของโปรตีน  2  โมเลกุล สัมผัสกับน้าํกอนการใหความ
รอน (a) โมเลกุลของโปรตีนที่แยกจากกนัเปน  2  โมเลกลุที่ลอมรอบดวยน้าํ (b) โมเลกุลของ
โปรตีน  2  โมเลกุลที่เชื่อมตอกัน (c) ดังภาพที่  4 

 
   2.2.4  พันธะโควาเลนท  เปนพนัธะที่มีความแข็งแรง ซึง่จะเชื่อมตอระหวาง     
พอลิเมอร พันธะโควาเลนทที่มีบทบาทตอการเกิดเจล คือ พนัธะไดซัลไฟด (Disulfide bonds) ซึ่ง
เกิดจากการออกซิเดชั่นของซีสเตอีน  2  โมเลกุล ดังสมการ 
 
   Protein-SH + HS-Protein             Protein-S-S-Protein + 2H+ +2e-  
 
   การเติมสารออกซิแดนท (Oxidant) เชน โพแทสเซยีมโบรเมทจึงสามารถ
เพิ่มความแข็งแรงของเจล นอกจากนี้ในระหวางกระบวนการใหความรอน พันธะไดซัลไฟดภายใน
โมเลกุล (intramolecular) สามารถเปลี่ยนเปนพนัธะไดซัลไฟดระหวางโมเลกุล (intermolecular) 
ดังนัน้ เจลซูริมิจึงมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึนเมื่อเติมสารออกซิแดนทกอนกระบวนการใหความรอน 
(สุทธวัฒน, 2536; สุแพรวพนัธ, 2539)  
 
    นอกจากนีพ้นัธะโควาเลนทที่ไมใชพนัธะไดซัลไฟด (non disulfide 
covalent bond) ที่เกี่ยวของกับโปรตีนเจลที่เกิดจากการเชื่อมประสาน (cross- linked protein 
gels) และการเกิดพนัธะโควาเลนทระหวางการเซทตัว (covalent-linking during setting) พนัธะที่
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สําคัญไดแก ε-(γ-glutamyl) lysine เปนพนัธะโควาเลนทที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางกลุม
แกมมา-คารบอกซีเอไมด (γ-carboxyamide) ของกลูตามีน และกลุมเอพซิลอน-อะมิโน (ε-amino) 
ของไลซีนมีบทบาทสําคัญตอเนื้อสัมผัสของซูริมิเจล (Kamath et al., 1992) 
 
 ข้ันตอนการเกดิเจลระหวางการใหความรอน (Lanier et al., 1988) 
 

1. โครงสรางโมเลกุลกลามเนื้อของปลาจะถูกทําลายระหวางการแยกเนื้อและการบด 
ผสม เมื่อเติมเกลือในเนื้อปลาอิออนของเกลือที่จับโมเลกลุน้ําจะถูกดูดซับบริเวณผิวหนาของ
โปรตีนไมโอไฟบริลลารสงผลใหความสามารถในการจบัน้ําเพิ่มข้ึน การละลายของโปรตีนดังกลาว
สงผลตอความหนืดของเนื้อปลา 
 

2. เมื่อเก็บเนื้อปลาบดที่ผสมเกลือแลวที่อุณหภูมิตํ่า โปรตีนจะคลายตัวเล็กนอยสงผลให
กรดอะมิโนที่ไมชอบน้ําสามารถทาํปฏิกิริยากับโมเลกุลขางเคยีง ปฏิกิริยาดังกลาวกอใหเกิดเจล ถา
เซทตัวที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซียส และใชเวลาเพียงพอพันธะไดซัลไฟดจะเกิดขึ้นโดยเชื่อม
ระหวางโมเลกลุซีสเตอีน นอกจากนีพ้ันธะโควาเลนทชนิดอื่นอาจเกิดขึ้นที่อุณหภูมิตํ่า ดังนัน้ การ
เซทตัวของเจลจึงประกอบดวยการกระจายตัวของโปรตีน โปรตีนดงักลาวสามารถจับน้ําไดสูง    
เจลที่เกิดขึน้ในขั้นตอนนี้ยงัคงมีลักษณะคลายโซล คือ มลัีกษณะขุน และคอนขางยดืหยุน 
 
 3.  เมื่อเพิ่มอุณหภูมิระหวางการใหความรอน การออกซิเดชั่นของหมูซัลไฮดริลและการ
เกิดพนัธะไดซลัไฟดจะเพิ่มข้ึน  α-helix  ของไมโอซินจะคลายตัวสงผลใหมีหมูอะมโินที่ไมชอบน้าํที่
เปนอิสระมากขึ้นกอใหเกิดพนัธะไฮโดรโฟบิคเพิ่มข้ึน การรวมตัวของโปรตีนในเมตรกิซของเจลมี
ความสม่าํเสมอเพิ่มข้ึน  ดังนัน้ ความแข็งแรงของเจลจะเพิ่มข้ึนอยางเดนชัดและเจลมคีวามขาวขึ้น 
 
 4.  การใหความรอนกับโปรตนีจากปลาที่อุณหภูมิสูง (80  องศาเซลเซยีส) จะใหเจลทีม่ี
ความแข็งแรงนอยกวาการปลอยใหเจลเซทตัวที่อุณหภมูิตํ่าเปนระยะเวลาอนัสั้นกอนการใหความ
รอนเพิ่มข้ึน 
 
 5.  การทาํใหเจลเย็นลงภายหลังการใหความรอน สงผลใหเกิดพนัธะไฮโดรเจนซึ่งจะเพิ่ม
ความแข็งแรงและเหนยีวใหกับผลิตภัณฑและโครงสรางแบบเกลียวแอลฟา (α-helix) อาจเกิดขึ้น
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ใหม ขณะเดียวกันโครงสรางชนิดเบตาพลทีเตทชที (β-Pleated sheet) จะเกิดขึน้ระหวางโซของ
โปรตีน ในขณะใหความรอนโมเลกุลของน้าํบางสวนถูกกกัไวในโครงขายของเจล เจลที่ไดมีสีขาว 
 
 เนื้อปลาที่สับผสมกับสวนตาง ๆ แลว จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ ความเหนียว 
(Gel strength) ตามอุณหภมูิที่เปลี่ยนไป อุณหภูมิที่มีสวนสาํคัญในการควบคุมความเหนียวอาจ
แบงออกไดเปน  3  ชวง (ภาพที ่ 5)  Suzuki (1981) ไดอธิบายขัน้ตอนการเกิดเจล ดังนี ้

 
 
ภาพที ่ 5  แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงของโซลซูริมิในระยะตาง ๆ ขณะใหความรอน 
ที่มา : Suzuki (1981) 
 
 1.  ซูวาริ (Suwari) คือ เจลที่เกิดจากการเซทตัวที่อุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิทีท่ําใหโปรตีน
ตกตะกอน (coagulation temperature) ซึ่งมีคาประมาณ  40-50  องศาเซลเซียส แอคโตไมโอซิน
ในเนื้อปลาจะจับกับน้าํและเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลของโปรตีนเกิดโครงรางตาขาย 
(Network) อยางหลวม ๆ มกีารกักน้ําอยูภายในรางแห ซึ่งจะทาํใหเกดิโครงสรางใหมของแอคโต 
ไมโอซินเปนผลใหเนื้อปลาบดมีลักษณะแข็งตรึงตัวขึ้น เรียกปรากฏการณดังกลาวนีว้า “setting” 
หรือ “suwari” ซึ่งแบงไดเปน  2  ข้ันตอนตามระดับอุณหภูมิดังนี ้
 
 1.1  การเซทตวัที่อุณหภูมิตํ่า (Low temperature setting) คือ การเกบ็ซูริมิไวที่ 
อุณหภูมิ  5-10  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  18-24  ชั่วโมง การเกิดเจลทีอุ่ณหภูมิตํ่า ๆ จะสามารถ
เกิดไดอยางชา ๆ ใหลักษณะเจลที่ใสและยืดหยุน (Acton et al., 1981) เนื่องจากมีการสรางพันธะ
ไฮโดรเจนของโมเลกุลน้ําภายในโครงรางตาขายเพิ่มข้ึนทาํใหคาความแข็งแรงของเจลเพิ่มข้ึน 
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 1.2  การเซทตวัที่อุณหภูมิสูง (High temperature setting) คือ การใหความรอนที่
อุณหภูมิ  30-50  องศาเซลเซียส เปนเวลา  30-90  นาท ีเกิดเปนเจลคอนขางขุน และมีความยืด 
หยุนเพิม่ข้ึน 
 
  การเซทตวัของโปรตีนแตกตางกนัตามชนดิของปลา (Niwa et al., 1980; 
Taguchi et al., 1986) ทั้งนี้เกิดจากความแตกตางของโมเลกุลไมโอซนิ (Niwa et al., 1980; 
Taguchi et al., 1986) และความแตกตางในความสามารถการเกิดโครงขายของโปรตีน (Gill and 
Conway, 1989; Lee et al., 1990) 
 
 2.  โมโดริ (Modori) หรือการออนตัวของเจล (gel-weakening) เมื่อใหความรอนแกซูริมิ
จนอุณหภูมิสูงกวา  45-50  องศาเซลเซยีส โครงสรางบางสวนของซวูาริถูกทําลายสงผลใหเจลมี
ความออนตัว ลักษณะเชนนีเ้รียกวา “โมโดริ” ปรากฏการณดังกลาวขึ้นอยูกับชนิดของปลา 
(Shimizu et al., 1981) กลไกการเกิดโมโดริมีสาเหตุจากเอนไซมโปรติเนสซึ่งมีอยูในกลามเนื้อของ
ปลาหรือโปรตเินสทีพ่บในสวนซารโคพลาสมิก ซึง่สามารถชะลางออกไปบางสวนระหวางการลาง
เนื้อปลาบด (Suwansakornkul et al., 1993) โปรติเนสสามารถทํางานไดดีที่อุณหภูมิสูงสงผลให
เกิดการยอยสลายของโปรตนีกลามเนื้อ นอกจากนี้เอนไซมคาเธปซนิซึง่พบมากในปลาบางชนิด 
เชน Pacific whiting มีผลตอการเกิดโมโดริ (An et al., 1994) 
 
 3.  การเกิดเจล (Kamaboko)  เจลซึ่งเกิดจากโครงสรางโปรตีนที่มกีารจับเรียงตัวอยางมี
ระเบียบสามารถเกิดขึ้นเมื่อใหความรอนตอโซล ณ อุณหภูมิสูงกวา  60-70  องศาเซลเซียส (Stone 
and Stanley, 1992) จะทาํใหโครงสรางโมเลกุลแอคโตไมโอซิน และโปรตีนชนิดอื่น ๆ แข็งตวัซึ่ง
พันธะทีเ่กิดขึ้นในชวงนี้จะเปนพนัธะไฮโดรโฟบิคและพนัธะไดซัลไฟดเปนสวนใหญทําใหโครงสราง
ตาขายมีความแข็งแรงมากขึ้น เจลมีลักษณะทึบและเสถียรมากขึ้น และความเหนียวหลงัจากชวงนี้
เสร็จส้ินแลวจะไมเปลี่ยนแปลง Itoh et al. (1979) พบวา การเกิดพนัธะไดซัลไฟดระหวางโมเลกุล
โปรตีนโดยผานกระบวนการ S-S interchange หรือ SH-SS-interchange มีผลตอการเกิดโครง 
ขายของเจล  Sano et al. (1988) สันนิษฐานวา การเกดิปฏิกิริยาระหวางโปรตนีในชวงอุณหภูม ิ 
50-80  องศาเซลเซียส เกิดจากอันตรกิริยาระหวางโมเลกลุสวนหัว (head-head type) เนื่องจาก
สวนหัวของไมโอซินประกอบดวยกรดอะมิโนชนิดไฮโดรโฟบิคจํานวนมาก และสามารถถูกปลอย
ระหวางการใหความรอน  ดังนัน้ พันธะไฮโดรโฟบิคอาจจะมีสวนตอการจับเรียงตัวของบริเวณสวน
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หัวเขาดวยกัน (head portion aggregation)  Samejima et al. (1981); Taguchi et al. (1987); 
Sano et al. (1990) สันนิษฐานวา การเกดิเจลของไมโอซินเกิดจากการเกิดพันธะไดซัลไฟดของ
สวนหัวในชวงอุณหภูมิ  30-40  องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสวนหางจะเกิดการคลายตัวของ
เกลียวแอลฟา (helix-coil transition) และเกิดการจับเรียงตัวโดยพันธะชนิดที่ไมใชพนัธะไดซัลไฟด
เกิดเปนโครงขายของเจล  อยางไรก็ตาม Gill and Conway (1989)  รายงานวา การจับเรียงตัวของ      
ไมโอซินระหวางการใหความรอนเกิดจากการคลายตวัของสวนหาง  LMM  และ  HMM S-2  สงผล
ใหกรดอะมิโนชนิดไฮโดรโฟบิคปลดปลอยออกมา และเกิดปฏิกิริยาซึง่กนัและกนัโดยพนัธะไฮโดร-    
โฟบิค  ดังนัน้ การจับเรียงตัวเกิดจากสวนหางมากกวาสวนหัว 

 
เอนไซมทรานสกลูทามิเนส 

 
 เอนไซมทรานสกลูทามิเนส (Transglutaminase, TGase) มีชื่อตามระบบวา Protein- 
glutamine: amine γ-glutamyltransferase และชื่อตามรหัสคือ EC  2.3.2.13  เอนไซมทรานส- 
กลูทามิเนสมหีมูซีสเตอีนทีช่วยใหเกิดปฏกิิริยากับ γ-carboxyamide ของอนุมูลกลตูามีนใน
โปรตีนเกิดเปน  γ-glutamyl thioester และปลดปลอยแอมโมเนยี หลงัจากนัน้ γ-glutamyl 
thioester จะทําปฏิกิริยากบัหมูเอมนีเกิดเปนพนัธะ isopeptide หรือพันธะ γ-glutamyl 
polyamide (Greenberg et al., 1991) ในกรณีที่ไมมเีอมีน น้ําสามารถทําหนาที่เปนตัวรับหมู 
acyl เปนผลใหกลูตามีนเปลี่ยนเปนกลูตามิก (Folk and Chung, 1973) นอกจากนี้กลุม primary 
amino ที่มีไลซีนหรือพอลิเอมายดสามารถเขาทาํปฏิกิริยากับสวนปลายของกลูตามนีเกิดเปน
พันธะ ε-(γ-glutamyl) lysine ระหวางโปรตีนหรือ γ-glutamyl polyamide เปนผลใหเกิดพันธะ  
โควาเลนทที่มคีวามคงตวัและทนตอการยอยสลาย (Greenberg et al., 1991) เอนไซมทรานสกล-ู 
ทามเินสกอใหเกิดการเชื่อมประสานของโปรตีนโดยพนัธะโควาเลนททั้งในและนอกโมเลกุล ภาพที่  
6  แสดงปฏิกิริยาซึง่เรงโดย TGase ในสภาวะที่มีตัวรับหมู acyl แตกตางกนัไป (ปราณี, 2543; 
สุทธวฒัน และ วรรณพ, 2541; Motoki and Seguro 1998) 
 

จากการศึกษาคุณสมบัติและการทํางานของ TGase ที่พบจากแหลงตาง ๆ พบวา TGase
ทํางานไดดีในชวง pH ประมาณ  5-8  อุณหภูมิที่เหมาะสมไมเกิน  40  องศาเซลเซยีส และสูญเสีย
แอคติวิต้ีอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง  
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ภาพที ่ 6  การทํางานของเอนไซมทรานสกลูทามเินสในสภาวะที่มีตัวรวมทําปฏิกิริยาตาง ๆ กัน 

1) ปฏิกิริยาการยายหมู acyl โดยมีหมู primary amine เปนตัวรับ 
2) การเกิดพนัธะเชื่อมโยงระหวางกลูตามนีกบัไลซีนในโปรตีน 
3) ปฏิกิริยา deamidation โดยมีน้ําเปนตัวรวมปฏิกิริยา 
  
 
บทบาทของเอนไซม TGase ตอการเกิดเจลที่อุณหภูมิตํ่าไดรับการยืนยันจากผลการศึกษา

ทั้งในระบบของโปรตีนแอคโตไมโอซินและซริูมิ โดยพบวาเอนไซมมีผลใหปริมาณของ MHC ลดลง
ในขณะที่ปริมาณของพอลิเมอรที่เกิดจากการรวมตัวของ MHC จะเพิม่ข้ึนตามระยะเวลาที่เก็บโซล
ไว (Kimura et al., 1991; Araki and Seki, 1993; Tsukamasa et al., 1993; Kumazawa et al., 
1995) 

 
Kimura et al. (1991)  รายงานวา การสรางพนัธะ ε – (γ- glutamyl) lysine เกิดระหวาง

กระบวนการเซทตัวของเจลคามาโบโกะ  ดังนัน้ เอนไซม TGase เปนเอนไซมทีเ่รงใหเกิดการเซทตัว 
จากการศึกษาไดมีการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนดวย SDS-PAGE  ซึ่งพบวาเกิดการเชื่อมตอ

1) 

2) 

+RNH2 

กลูตามนี 

กลูตามนี                ไลซีน                พอลิเมอรกลูตามนี-ไลซีน 3) 
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ของ MHC เพิม่ข้ึนระหวางกระบวนการเซทตัวของซูริมทิีผ่ลิตจากปลา Pollock ที่มีเอนไซมทรานส-
กลูทามิเนสอยูดวย (Nowsad et al., 1994)  

 
1.  แหลงที่พบ TGase 
 
 TGase เปนเอนไซมพบในสตัวหลายชนิดสามารถจาํแนกได  4  กลุมตามแหลงทีพ่บ ดัง
แสดงในตารางที ่ 1  (Greenberg et al., 1991)  TGase ที่พบในเลือด หรือ Factor XIII มีหนาที่
สําคัญในการทําใหเลือดแข็งตัวในสัตวเลีย้งลูกดวยนม รักษาบาดแผล ผิวหนงัเปนตาปลาหรือแขง็
กระดาง และการแข็งตัวของเยื่อหุมเซลลเม็ดเลือดแดง (Aeschlimann and Paulsson, 1994.) 
นอกจากนีย้ังมีรายงานวาเอนไซมทรานสกลูทามิเนสมสีวนสาํคัญในการควบคุมการเจริญของ
เซลล การแบงเซลลและการเพิ่มจํานวนเซลล (Motoki and Seguro, 1998)  TGase ในเนื้อปลา
และซูริมิจากปลาหลายชนิดมีระดับกิจกรรมของ TGase แตกตางกนัไปขึ้นอยูกับชนิดของปลา  
ดังแสดงในตารางที ่ 2  

 
 
 
 

ตารางที่  1.  การจําแนกชนิดของ TGase 
 
      
  
Plasma Fibrin-stabilizing factor, Laki-Lorand factor, fibrinoligase, factor XIIIa 
Tissue                 TGC, erythrocyte, cellular, endothelial, cytoplasmic, type II, liver, tTG 
Keratinocyte       TGK, particulate, type I 
Epidermal    TGE, callus, bovine snout 
 
ที่มา : Greenberg et al. (1991) 
 
 
 

Alternative designations Type 
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ตารางที่  2  ระดับแอคติวิต้ีของ TGase ในเนื้อปลา และซูริมิชนิดตาง ๆ 
 
ชนิดของปลา    Unit / กรัมของเนื้อปลา 
 
White croaker     2.41 
Carp      1.14 
Sardine     0.83 
Walleye pollack    0.41 
Chum salmon     0.33 
Atka mackerel     0.23 
Rainbow trout     0.10 
Walleye pollack surimi    0.33 
Chum salmon surimi    0.05 
Rabbit      0.23 
 
ที่มา: Araki and Seki (1993) 
 
 
 
 
 นอกจากนีย้ังพบเอนไซมทรานสกลทูามิเนสในพืช (Icekson and Apelbaum, 1987)  
และจุลินทรียบางสายพันธุ เชน Streptoverticillium mobaraense (Gerber et al., 1994; 
Nonaka et al., 1989) และ Streptoverticillium sp. (Ando et al., 1989) โดยสราง TGase แบบ 
Extracellular TGase  สําหรบั Intracellular TGase  สามารถพบไดใน Bacillus subtilis 
(Ramanujam and Hageman 1990)  และยังพบใน spherules ของ Physarum polycephalum 
(Klein et al., 1992)  แผนผังของกระบวนการผลิตเอนไซมจากแหลงตาง ๆ แสดงในภาพที่  7 
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ภาพที ่ 7  แผนผังของกระบวนการผลิตเอนไซมจากแหลงตาง ๆ 

 
 

Guinea pig liver 

Homogenization 

Centrifugation 

Second 
centrifugation 

Filtration 

QAE-Sephadex 
Ion exchange 

Hydroxylapatite 
adsorption 

Affinity 
Chromatography 

Transglutaminase 

(Brookhart et al. 1983) 

Plant tissue 

Extraction 

Filtration 

Centrifugation 

Chromatography 

Transglutaminase 

(Falcone et al. 1993) 

Fish tissue 

Homogenization 

Centrifugation 

Filtration 

Chromatography 

Dialysis 

Chromatography 

Dialysis 

Chromatography 

Transglutaminase 

(Yasueda et al. 1994) 

Microorganisms 

Fermentation 

Centrifugation 

Ultrafiltration Ion exchange 

Ion exchange Transglutaminase 

Gel filtration 

Transglutaminase 

(Ando et al. 1989) 

(Gerber et al. 1994) 
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2.  การผลิตเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจลุินทรีย 
 
 ในป  1980  เร่ิมมีการผลิตเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรีย Motoki et al. (1989) 
และ Ando et al. (1989)  ทาํการสาํรวจความเปนไปไดในการผลิตเอนไซมทรานสกลูทามเินสจาก 
จุลินทรียโดยการคัดเลือกจุลินทรียประมาณ  5000  สายพนัธุ โดยแยกจากดนิหลาย ๆ สถานที่ 
จากการคัดเลือกพบวาสายพันธุ  Streptoverticillium  S8112  มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนส  Motoki et al. (1989)  รายงานวา มสีายพนัธุของ Streptoverticillium อ่ืน ๆ 
เชน S. griseocarneum, S. cinnamoneum และ S. mobaraense ก็มคีวามสามารถในการผลิต
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสไดเชนเดียวกนั  จากการทดสอบอาหารเลี้ยงเชื้อของ Streptomyces sp. 
พบวา มกีิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสดวย การตรวจสอบกจิกรรมของเอนไซมสามารถ
ทําไดโดยการใช hydroxamate assay  ซึง่เชื้อจุลินทรียนั้นจะขับเอนไซมทรานสกลทูามเินสออก
มาในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปนอาหารเหลว 

 
 กระบวนการหมักสําหรับการผลิตเอนไซมมหีลักการเชนเดียวกับการเลีย้งเชื้อจุลินทรยี
ชนิดตาง ๆ (Ando et al., 1989, 1992; Motoki et al., 1989) ดังนี ้แหลงของคารบอน ไดแก 
กลูโคส, ซูโครส, แปง, glycerine และเดกซทริน  แหลงของไนโตรเจนทีเ่ปนสารอนิทรยีและสาร   
อนินทรียสามารถใช  NH4NO3, (NH4)2SO4, urea, NaNO3, NH4Cl, ถัว่, ขาว, ขาวโพด, ขาวสาลี
หรือแปงขาวสาลี, รําขาว, น้าํแชขาวโพด (maize-steep liquid), เปปโทน, meat extract, เคซีน, 
กรดอะมิโน  และ yeast extract  เกลือแรทีจ่ําเปนและแรธาตุที่มีความสําคัญ เชน ฟอสเฟต, 
แมกนีเซยีม, โพแทสเซยีม, เหล็ก, ทองแดง, สังกะส ีและไวตามนิ นอกจากนี้สามารถเติม non-ion 
surfactant  และสามารถใชสารลดการเกดิฟองไดถาจาํเปน  การเลี้ยงเชื้อเปนแบบ aerobic 
fermentation ดังนัน้ การเขยาจึงมีความจําเปน  อุณหภูมสํิาหรับการเจริญและการผลิตเอนไซมจะ
มีคาอยูระหวาง  25  องศาเซลเซียสและ  35  องศาเซลเซยีส ตามลําดับ  ระยะเวลาในการหมกั
ข้ึนอยูกับสภาวะในการเลี้ยงเชื้อและการประเมินคากิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสสูงสุด
โดยปกติจะใชเวลา  2-4  วัน 
 
 เอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรีย (MTGase) เปนเอนไซมแบบ extracellular 
enzyme ซึ่งเอนไซมจะละลายอยูในน้ําหมกั  ดังนัน้ สามารถนาํเอนไซมออกมาไดโดยการกรอง
แยกสวนที่เปนของแข็งออกจากของเหลว  วิธทีั่วไปที่ใชในการทําเอนไซมใหบริสุทธิส์ามารถใชสาร 
ละลายตาง ๆ เชน เอทานอล, อะซีโตน, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลและตัวทาํละลายอนิทรียอ่ืน ๆ 
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สามารถนํามาใชในกระบวนการ down-stream processing วิธีการแยกโปรตีนดวยการตกตะกอน
ดวยเกลือแอมโมเนยีมซัลเฟตและเกลือโซเดียมคลอไรด การทาํ dialysis, ultrafiltration, ion-
exchange chromatography, absorption chromatography, gel filtration และ isoelectric 
point method ซึ่งวิธกีารเหลานี้สามารถนํามาทาํใหเอนไซมมีความบริสุทธิ์มากขึน้ได นอกจากนี้
การเพิม่ประสทิธิภาพของเอนไซมสามารถทําไดโดยการใชวิธีการดังกลาวรวมกัน เอนไซมที่ได
สามารถนําไปผสมกับสารเพิม่ความคงตัว เชน เกลือชนิดตาง ๆ น้าํตาล โปรตีน ไขมนั และสารลด
แรงตึงผิว (Sakamoto et al., 1992) 
 
3.  ลักษณะเฉพาะของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจลุินทรยี 
 
 เนื่องดวยเอนไซม MTGase จะถูกขับออกมาอยูภายในอาหารที่ใชเลีย้งจงึไมมีความจํา 
เปนทีจ่ะตองทาํใหเซลลแตก  ดังนัน้ การทําใหเอนไซมบริสุทธิ์จงึเปนไปไดโดยงาย จากเหตุผลนี้เอง
ทําใหการผลิตเอนไซมที่บริสุทธิ์ในทางการคาเปนไปอยางรวดเร็ว ซึง่คณุสมบัติของเอนไซมทาง 
ดานเคมีกายภาพ เชน น้าํหนกัโมเลกุลและโครงสรางอนัดับสองของเอนไซม และคณุสมบติัของ
เอนไซมไดมีการรายงานแลว (Ando et al., 1989; Nonaka et al., 1989; Kanaji et al., 1993)  
โดยขอมูลเหลานี้เปนผลที่ไดจากการใช reducing agent ซึง่นาํมาเปรียบเทยีบกับเอนไซมที่ไดจาก
ตับหนูตะเภา  อยางไรก็ตาม reducing agent ไดแก dithiothreitol,  2-mercaptoethanol และ 
glutathione มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดานความคงตัวตอความรอนและความไวตอโลหะ
หนกั (Seguro et al., 1996) 
 
 Isoelectric point ของ MTGase มีคาเทากับ  8.9  สวนน้าํหนักโมเลกุลพบวามีขนาด
ประมาณ  40,000  ดาลตัน ทั้งที่ตรวจสอบโดยใช SDS-PAGE และ Gel-permeation 
chromatography  จากการวิเคราะหที่มีความแมนยาํมากกวาไดยนืยนัวาน้าํหนักโมเลกุลของ 
MTGase มีคาเทากับ 38,000  ดาลตัน  สวนลาํดับโปรตีนจากวิธกีารของ Edman และ Mass 
spectrometry แสดงใหเหน็โครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) ของเอนไซม MTGase   
จากการทดลองแสดงใหเห็นวา เอนไซม MTGase ประกอบไปดวยกรดอะมิโนจาํนวน  331  ตัว ดัง
แสดงในภาพที่  8  ผลจากลําดับ cDNA ของยีนที่มาจากจุลินทรียตรงกนักับผลของลําดับโปรตีนที่
ได นอกจากนีย้ังแสดงใหเหน็วา เอนไซม MTGase มีความเปนไปไดที่จะม ีsignal peptide ของ
กรดอะมิโน  18  ตัวที ่amino terminal ของตัวเอนไซม (Washizu et al., 1994)  ขอมูลโดยรวม
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ของลําดับโปรตีนชี้ใหเห็นวา เอนไซม MTGase มี single cysteine residue (แสดงดวย *) โดยมี
น้ําหนกัโมเลกลุเทากับ  37,842  ดาลตัน ซึ่งคํานวณไดจากกรดอะมโินที่เปนองคประกอบทัง้หมด  
331  ตัว ซึง่มคีาใกลเคียงกบัที่ไดจากการทดลองที่มีคา  38,000  ดาลตัน ดังนั้น เมื่อพิจารณา
เอนไซม MTGase แลวนาจะเปนโปรตนีชนิด monomeric และ simple protein (ไมมี 
glycoprotein หรือ lipoprotein) แมวาจะมบีริเวณ  2  บริเวณที่เหมาะสมตอการเกดิ 
glycosylation (-Thr-Xxx-Asn-) ในโครงสรางปฐมภูมกิ็ตาม 

 
ภาพที ่ 8  โครงสรางปฐมภูมขิองเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากจุลินทรีย 
 
4.  คุณสมบติัของเอนไซม MTGase  
 
 เอนไซม MTGase มี pH ที่เหมาะสมอยูในชวง  5-8  แตก็สามารถมกีิจกรรมของเอนไซม
ไดที่ชวง pH  4-9  ซึ่งแสดงใหเหน็วา เอนไซม MTGase มีชวง pH ที่กวาง สําหรับอุณหภูมิที่เหมาะ 
สมตอกิจกรรมของเอนไซมคือ  50  องศาเซลเซียส และเอนไซม MTGase มีความคงทนของ
กิจกรรมเอนไซมที่  50  องศาเซลเซียส นาน  10  นาที ในทางตรงกันขามเอนไซมจะสูญเสีย
กิจกรรมของเอนไซมไดภายในไมกี่นาททีี่อุณหภูมิ  70  องศาเซลเซยีส (Motoki and Seguro, 
1998) แตสามารถมีกิจกรรมของเอนไซมไดที่อุณหภูมิ  10  องศาเซลเซียส และยงัคงมีกิจกรรมของ
เอนไซมไดที่อุณหภูมิเหนือจดุเยือกแข็ง 
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 ความจาํเพาะของสับสเตรทจะเกี่ยวของกบัอาหารพวกโปรตีนมากที่สุด ไดแก legume 
globulins, wheat gluten, โปรตีนจากไขแดงและไขขาว, แอคติน, ไมโอซิน, ไฟบริน, เคซีนนม, α-
lactalbumin และ β–lactoglobulin เชนเดียวกับอัลบูมนิอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดการเชื่อมประสานโดย
เอนไซม MTGase (Kang et al., 1994; Nonaka et al., 1992, 1997; Seguro et al., 1995) 
 
  เอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากตับหนูตะเภาตองการ Ca2+ ในกิจกรรมของเอนไซม แต
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรียสายพนัธุ Streptoverticillium mobaraense กิจกรรมของ
เอนไซมไมข้ึนกับ Ca2+  เอนไซมทรานสกลทูามเินสจากจลิุนทรียมีลักษณะเฉพาะแยกจากเอนไซม
ที่มาจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอื่น ๆ เชน คุณสมบัติที่เปนประโยชนในการดัดแปรคุณสมบัติเชิงหนา 
ที่ของโปรตีนในอาหารเนื่องจากอาหารพวกโปรตีนหลายชนิด ไดแก เคซีนนม, soybean globulins 
และไมโอซินทีไ่วตอ Ca2+  จึงตกตะกอนไดงายเมื่อมี Ca2+  และทําใหมคีวามไวนอยลงตอเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรีย 
 
 ความไวของเอนไซม MTGase จะเกีย่วของกับประจุบวกใน reducing agent ซึ่งไดมีการ
ตรวจสอบโดยใช Cu 2+, Zn2+, Pb2+ และ Li+ ซึ่งมีความสาํคัญในการยบัยั้งเอนไซม MTGase  
เนื่องจากโลหะหนัก เชน Cu 2+, Zn2+ และ Pb2+ จะเขาจบักับกลุม thiol ของ single cysteine 
residue  ซึ่งคาดวาจะเปนบริเวณ active site ของเอนไซม MTGase  
 
 เอนไซม MTGase สามารถทําใหสารละลายโปรตีนเขมขนเกิดเจลได เชน โปรตีนถัว่เหลือง
โปรตีนนม, โปรตีนเนื้อววั เนือ้หมูและเจลาติน และไมโอซินจากปลา (Nonaka et al., 1992; Kang 
et al., 1994; Seguro et al., 1995; Nonaka et al., 1997.) ซึ่งคลายกบัเอนไซมจากตับหนูตะเภา 
ลักษณะพเิศษหนึง่ของเอนไซม MTGase คือ มีความสามารถรวมโปรตีนที่แตกตางกันดวยการรวม 
กันของพันธะโควาเลนทเพื่อสรางโปรตีนชนิดใหมที่มีคุณสมบัติเชิงหนาที่ที่แตกตางไปจากเดิม เชน
การรวมกนัของเคซีนนมกบั egg ovomucin ซึ่งเปน glycoprotein ชนิดหนึง่ โดยเอนไซมจะปรับ 
ปรุงการเกิด emulsifying ที่เกี่ยวของกับโปรตีนดั้งเดิม สวนการรวมกันของเคซีน-เจลาตินโดย
เอนไซม MTGase นั้น ทําใหผลผลิตของโปรตีนรูปแบบใหมมีความสามารถในการละลายสงูใน pH 
ที่เปนกรดได (Kato et al., 1991) 
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 เอนไซม MTGase มีความสามารถที่จะรวมกรดอะมิโนหรือสายเปปไทดดวยพันธะ        
โควาเลนทเขาไวรวมกนัภายในโปรตีนได (Nonaka et al., 1996)  lysine เปนสับสเตรทที่ดีของ
เอนไซม MTGase เนื่องจากหมู ε-amino เปน primary amine โดยการเกิดปฏิกิริยาโปรตีนที่จะทาํ
หนาทีเ่ปนตัวใหหมู acyl (acyl donors) ขณะที่กรดอะมโินรวมทั้ง lysine จะทาํหนาที่เปนตวัรับหมู 
acyl (acyl acceptors) 
 
 ในกรณีของเปปไทดทั้งไลซนีและกลูตามนีที่ประกอบดวยสายเปปไทดจะสามารถใชเปน
สับสเตรทไดโดยไมตองมกีารดัดแปร  เปปไทดที่ประกอบดวยไลซีนจะทําหนาทีเ่ปนตัวรับหมู acyl
ขณะที่โปรตีนจะทาํหนาที่เปนตัวใหหมู acyl  สวนเปปไทดที่ประกอบดวยกลูตามีนจะทําหนาที่เปน 
ตัวใหหมู acyl  ขณะทีโ่ปรตีนจะทําหนาทีเ่ปนตัวรับหมู acyl เชน lysylmethionine (หรือ 
methionyllysine) สามารถทีจ่ะรวมกนัภายในเคซนี ในทํานองเดยีวกนั lysylarginine (หรือ 
arginyllysine) สามารถรวมกันภายในเคซนีไดเชนกนั ในกรณีของเปปไทดที่ประกอบดวยกลูตามีน
จะเปนไฮโดรโฟบิคสวนหนึ่ง โดยจะเขาแทนที่บนหมูอะมโินของสายกลตูามีน  เนื่องจากความ 
จําเพาะตอสับสเตรทของกลตูามีนสงูกวาในเอมนีปฐมภมูิ  ดังนัน้ จงึมกีารประยุกตใชเปปไทดที่
ประกอบดวยกลูตามนีในอตุสาหกรรมอาหาร 
 
5.  การนําเอนไซมทรานสกลูทามิเนสไปใชในกระบวนการแปรรปูอาหาร 
 
 การผลิตเอนไซมทรานสกลทูามเินสจากจลิุนทรียสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการ
ผลิตอาหารได  เนื่องจากมีอาหารพวกโปรตีนที่เปนสับสเตรทที่ดีของเอนไซมทรานสกลูทามเินส 
สามารถเกิดเจลไดข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ใชในการบมอาหารชนิดนัน้ ๆ ลักษณะพเิศษของขั้นตอน
และรูปแบบของการเกิดเจลจะเปนดงันี ้
 
 - โปรตีนที่ไมเกิดเจลดวยความรอนสามารถเกิดเปนเจลได; 
 - เจลที่โดยปกติจะเกิดการละลายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดการละลายไดยากขึ้นเมื่อใช
เอนไซม MTGase; 
 - โปรตีนในอิมลัชันแบบ oil-in-water แมวาจะมนี้ําตาล และ/หรือเกลอืโซเดียมคลอไรดก็
สามารถเกิดเจลได; 
 - ความแข็งแรงของเจลจะเพิม่ข้ึนหลงัจากใหความรอน; 
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 - เจลจะไมถกูละลายในสารซักฟอกและสารที่ทาํใหเสียสภาพ 
 

 ลักษณะพเิศษตาง ๆ เหลานีท้ําใหงายตอการเกิดฟลม เสนใย ซึ่งแสดงใหเหน็วาเอนไซม
ชนิดนี้มีประโยชนอยางมากในดานเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑอาหารโปรตีน 
 
 1.  เอนไซมทรานสกลทูามิเนสกับผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
 
 โครงสรางของโปรตีนเนื้อสัตวจะมีไมโอซนิและแอคติน ซึ่งสามารถเชื่อมประสานดวย
เอนไซมทรานสกลูทามิเนส (Kahn and Cohen, 1981)  การเชื่อมตอของไมโอซินจากเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนสในพลาสมา สามารถนาํไปสูการเกิดเจลของสารละลายไมโอซนิ (DeBacker-
Royer et al., 1992)  ประสิทธิภาพของการเกิดเจลของโปรตีนเนื้อสัตวหลงัจากเติมเอนไซมเปน
ปจจัยที่สําคัญในการเตรียมไสกรอกและแฮม การเกิดการเชื่อมประสานที่มีลักษณะคลายแฮมและ
ไสกรอกนี้อาจจะเปนผลมาจากโครงขายของโปรตีนมีความแข็งแรงมากขึ้น 
 
 Sakamoto and Soeda (1991)  ไดพัฒนาวิธกีารผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อบดที่
ประกอบดวยเอนไซมทรานสกลูทามิเนส โดยสามารถผสมในเนื้อบดหรืออาหารที่มสีวนประกอบ
อ่ืน ๆ ซึง่จะมกีารเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อบรรจุในภาชนะทีท่นความดนัทาํใหไดผลิตภัณฑจากเนื้อ 
สัตว เชน แฮมเบอรเกอร ลูกชิ้น ขนมจีบ และ shao-mai (อาหารจนีพืน้เมือง) โดยจะชวยปรับปรุง
ความยืดหยุน เนื้อสัมผัส รสชาติ และกลิน่รส  
 
 2.  เอนไซมทรานสกลทูามิเนสกบัผลิตภัณฑนม  
 
 เคซีนเปนโปรตีนหลักในนมซึ่งเปนสบัสเตรทที่ดีมากสําหรับเอนไซมทรานสกลทูามิเนส 
การเชื่อมประสานที่ดีเยี่ยมของเคซีนสามารถนาํเอนไซมทรานสกลทูามิเนสไปประยุกตใชไดใน
ผลิตภัณฑอาหารทีม่ีเคซีนเปนสวนประกอบ  ตัวอยางของการใชเอนไซมทรานสกลมูิเนสใน
ผลิตภัณฑนม คือ ผลิตภัณฑโยเกิรตแตปญหาในการผลิตโยเกิรต คือ ซีรัมจะเกิดการแยกตัวออก
เมื่อมีการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิหรือลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสามารถแกไขไดโดยการเติมเอนไซม 
MTGase ซึ่งจะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการอุมน้าํของเจล  ปฏิกิริยาของเอนไซม MTGase ยัง
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สามารถนํามาใชในผลิตภัณฑนมอืน่ ๆ ไดอีกดวย เชน ไอศกรีม และชสีที่มีไขมันต่ําหรือมีการลด
ปริมาณของ non-fat solids 
 

3. เอนไซมทรานสกลูทามิเนสกับผลิตภัณฑเบเกอรี ่
 

โปรตีนกลูเต็นในแปงขาวสาลีเปนโปรตีนทีม่ีความสาํคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของ 
dough และมบีทบาทสําคญัตอคุณภาพของขนมปง  พันธะไดซัลไฟดระหวางโปรตีนกลูเต็นมี
ความแข็งแรงมากสาํหรับการเกิดโครงขายซึ่งเปนประโยชนสําหรับคุณภาพของขนมปงชนิดกอน 
(Kaufmann et al., 1986)  เอนไซมทรานสกลูทามิเนสสามารถใชในการเชื่อมประสานโปรตีน     
กลูเต็นผลที่ไดคือจะทําใหเกดิพอลิเมอรทีม่ีน้ําหนักโมเลกุลขนาดใหญ (Larre et al., 2000) การ
เกิดพอลิเมอรทําใหโครงขายของกลูเตน็มคีวามแข็งแรงมากขึ้นและเกดิการเปลี่ยนแปลงคุณสมบติั
ทางเคมีกายภาพไดดีเทากับพฤติกรรมการไหล  

 
4.  เอนไซมทรานสกลทูามิเนสกับผลิตภัณฑโปรตีนถัว่เหลือง 
 

 โปรตีนถั่วเหลอืง เชน globulin ชนิด 11S  และ  7S  จะทาํหนาที่เปนสบัสเตรทที่ดี
สําหรับปฏิกิริยาของเอนไซม MTGase  เตาหู (Tofu) เปนผลิตภัณฑถั่วเหลืองที่จับตัวกันเปนกอน
(soybean curd) ที่เตรียมโดยการผานกระบวนการการเกาะตวักนัเปนกอน (coagulation) ของ
โปรตีนถั่วเหลอืงโดยการเติม Ca2+, Mg2+ และ/หรือ glucono-δ-lactone ลงไป ปญหาก็คือการ
ผลิตผลิตภัณฑเตาหูใหมีอายุการเกบ็นานทําไดยาก เนื่องจากความนุม ความเรียบลื่นของเนื้อ
สัมผัสของเตาหูจะถกูทาํลายไดงายโดยการสเตอริไรซดวยเครื่องฆาเชือ้ อยางไรก็ตามการเติม
เอนไซม MTGase สามารถที่จะรักษาความเรียบลื่นของเนื้อสัมผัสของเตาหูได  นอกจากนี้เอนไซม 
MTGase ยังสามารถปรับปรุงความแข็งแรงของ “yuba” ซึ่งเปนฟลมจากถั่วเหลืองที่สามารถ
รับประทานไดโดยเปนวัตถุดิบอาหารสําเรจ็รูปพื้นเมืองในญี่ปุน 
 
 5.  เอนไซมทรานสกลทูามิเนสกับผลิตภัณฑแปงสาล ี
 
 Sakamoto et al. (1996)  พบวา เอนไซม MTGase ที่ใสในเสนกวยเตี๋ยวและเสน
พาสตายังสามารถปองกันการเสื่อมสภาพในเนื้อสัมผัสหลังจากการใหความรอนและปรับปรุง
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ความแข็งแรงของผลิตภัณฑแมวาจะใชแปงที่มีคุณภาพต่ํา นอกจากนี้ยงัพบวา การเติมเอนไซม 
MTGase ลงในขนมปงกอนหลาย ๆ ชนิดจะทาํใหขนมปงมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นหรอืรักษาปริมาตร
ไวเนื่องจากบางสวนประกอบถูกแทนทีห่รือทําใหลดนอยลงระหวางการผสม Dough 
 
 6.  เอนไซมทรานสกลทูามิเนสกับผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
 
 การเติมเอนไซม MTGase ในเจลาตนิ ผลที่ไดคือ เจลจะสามารถทนความรอนไดและ
มีลักษณะเหมอืนกับครีบปลาฉลามที่ไดจากธรรมชาติซึ่งเปนวัตถุดิบอาหารทีม่ีมูลคาสูงในสูตร
อาหารจีน  นอกจากนี้ยงัมีความเปนไปไดวาไสเทยีมของไสกรอกที่เตรยีมจากคอลลาเจนและตวั
ทําละลายทางเคมีสามารถทีจ่ะใชเอนไซม MTGase แทนไดอยางมีประสิทธิภาพในการเชื่อม
ประสานของคอลลาเจนหรือเจลาตินหรือโปรตีนชนิดอื่น ๆ โดยไมตองใชตัวทาํละลายทางเคมี 
(Motoki et al., 1990) 
 

บทบาทของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจลุินทรียกับการประยกุต 
ใชในอุตสาหกรรมซูริม ิ

 
 ปจจุบันเอนไซมทรานสกลทูามิเนสสามารถผลิตไดในปริมาณมากโดยเฉพาะจากจุลินทรีย 
ทําใหเอนไซมมีราคาถูกลงและมีความเปนไปไดที่จะนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
เนื่องจากเอนไซมชนิดนี้พบในอาหารหลายชนิดที่บริโภคอยูในชีวิตประจําวนั ความปลอดภัยตอ
การนาํมาใชในอุตสาหกรรมอาหารจึงเปนทีย่ืนยันได ในประเทศญี่ปุนไดอนุญาตใหใชเอนไซม 
MTGase ในอาหาร และยงัไดรับการบรรจุอยูในรายชื่อของสารเติมแตงอาหารที่ไดจากธรรมชาติ
อีกดวย (จกัรี, 2544 ข)  
 
 Seguro et al. (1995) ศึกษาการใชเอนไซม MTGase ในรูปสารละลายที่มีความเขมขน
ต้ังแตรอยละ  0.01-0.07  โดยน้ําหนัก เติมในซูริมิจากปลา Alaska pollack ระดับคุณภาพชั้นที ่ 1  
และ  2  ในขั้นตอนการสับผสมซูริมิกับเกลอืและเตรียมเจลซูวาริโดยเกบ็โซลไวที่อุณหภูมิตํ่า (10  
องศาเซลเซยีส) หรือการใหความรอนที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีส พบวา การเตรียมเจลโดยการ
เก็บโซลที่อุณหภูมิตํ่าเอนไซมจะสามารถปรับปรุงคุณภาพของเจลจากซูริมิคุณภาพระดบัชั้นที ่ 2 
ได ขณะที่จะมผีลปรับปรุงคุณภาพของเจลจากซูริมิคุณภาพระดับชั้นที่  1  เมื่อเตรียมเจลซูวาริโดย
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การใหความรอนที่อุณหภูมสูิง ในกรณีของซูริมิที่ผลิตจากปลาในเขตรอนพบวาเอนไซม MTGase 
สามารถปรับปรุงคุณภาพของเจลซูวาริจากซูริมิดังกลาวไดเมื่อเตรียมเจลซูวารทิี่อุณหภูมิสูง  
 
 Sakamoto et al. (1995b) ศึกษาการเพิม่ความแข็งแรงของเจลซูริมิโดยการเติมเอนไซม 
MTGase ที่ผลิตจากเชื้อ Streptoverticillium mobaraense พบวา คาความแข็งแรงของเจลซูริมิที่
ผลิตจากปลา Alaska pollack เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ  20  เมื่อเติมเอนไซม MTGase ในปริมาณ 
1  ยนูติ/ กรัมโปรตีน และบมที่อุณหภูมิ  30  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  1  ชั่วโมง 
 
 Seguro et al. (1995) รายงานวา เมื่อเติมเอนไซม MTGase ความเขมขน  0.03%  โดย
น้ําหนกัลงในปลาบดที่ไดจากปลา Alaska pollock ทาํใหเจลที่ไดมีคุณสมบัติเนื้อสัมผัสดีข้ึน ทน
ตอแรงกดและมีความคงรูปสูงกวาชุดควบคุมซึ่งไมไดเติมเอนไซม MTGase หรือเตมิในปริมาณที่
นอยกวา 
 

Asagami et al. (1995) กลาววา ผลของการเตมิเอนไซม MTGase ตอการเพิ่มคุณภาพ
ของเจลนัน้จะแตกตางกนัขึ้นอยูกับชนิดของปลา การเตมิเอนไซม MTGase ปริมาณตาง ๆ ต้ังแต
ความเขมขน  0.01-0.03  % มีผลตอการเพิ่มคุณภาพเจลที่เตรียมจากเนื้อปลาชนิดตาง ๆ เชน 
ปลาวอลเลยพอลลอค ปลาไวตครอกเกอร ปลาปากคม ในขณะที่ใหผลตรงขามในเจลที่เตรียมจาก
ปลาเซาทเทิรนบลูไวติง  
 

Jiang et al. (2000b) ศึกษา ผลของเอนไซม MTGase จาก Streptoverticillium 
ladakanum ตอคุณสมบัติของเจลซูริมิทีผ่ลิตจากปลาทรายแดงและปลาพอลลอค โดยปริมาณ
ของเอนไซม MTGase ที่เหมาะสมในปลาทรายแดงคือ  0.3  หนวย/ กรัมซูริมิ สภาวะทีเ่หมาะสม
ในการเซทตัวที่  30  องศาเซลเซียส นาน  90  นาที หรือที่  45  องศาเซลเซียส นาน  20  นาท ีให
คาความแข็งแรงของเจล  3400  g x cm สําหรับปลาพอลลอคปริมาณของเอนไซม MTGase ที่
เหมาะสมคือ  0.2  หนวย/ กรัมซูริมิ สภาวะที่เหมาะสมในการเซทตัวที ่ 30  องศาเซลเซียส นาน 
60  นาท ีใหคาความแข็งแรงของเจลมากกวา  2400  g x cm 

 
การศึกษาการประยุกตใชเอนไซม MTGase ประเด็นตอมาคือข้ันตอนที่เหมาะสมสําหรับ

การเติมเอนไซมลงในซูริม ิซึง่ในกรณนีี้พบวาการเติมเอนไซม MTGase ในซูริมิกอนการแชเยือก
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แข็งเปนวธิีที่ไดรับการแนะนาํวาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอการเพิ่มความสามารถเกิดเจล
ของซูริมิแชเยอืกแข็ง (Asagami et al., 1995; Sakamoto et al., 1995b)  
 
 นอกจากการเติมเอนไซม MTGase แลว การเติมเกลือแคลเซียมลงในซูริมิเปนอีกวิธหีนึง่
ในการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ เนื่องจากแคลเซียมมีความจําเปนตอการทํางานของเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนส (Lorand, 1986) ที่มีอยูในกลามเนือ้ปลา ซึง่เกลอืแคลเซียมเปนสารทีช่วยสราง
และเพิ่มความแข็งแรงของโครงสรางรางแห  
 
 การเติมเกลือแคลเซียมคลอไรดในปริมาณรอยละ  0.05-0.2  ในระหวางการสับผสมซริูมิ  
มีรายงานวาชวยใหเจลซูวาริเกิดไดดีข้ึนและเมื่อใหความรอนแกเจลดังกลาวที่อุณหภมูิสูงขึ้นจะได
ผลิตภัณฑเจลที่มีความยืดหยุนกวาเจลที่เตรียมโดยไมใชสารชนิดนี ้(Okada, 1985; Saeki et al., 
1988) แมวาจะไดมีการจดสทิธิบัตรการใชสารผสมระหวางโซเดียมไบคารบอเนต แคลเซียมซิเทรต 
และแคลเซียมแลคเทต เพื่อเปนสารเติมแตงอาหารสําหรบัการปรับปรุงคุณภาพของเจลโดย 
Yamamoto et al. (1991) หรือการใชแคลเซียมแลคเทตและแคลเซียมซเิทรตในปริมาณที่เทากนั
คือรอยละ  0.5  รวมกับการใชโซเดียมไบคารบอเนตรอยละ  0.1  รวมกับสารประกอบฟอสเฟต 
น้ําตาลและซอรบิทอล พบวามีผลใหการเกิดสะพานเชื่อมระหวางโมเลกุลโปรตีนในระหวางการ
เตรียมเจลซูวาริเกิดไดดีข้ึนกวาซูริมิแชเยือกแข็งปกต ิ(Yamamoto et al., 1992) ตลอดจนการใช
เกลือแคลเซียมรูปอ่ืน ๆ ในการเตรียมเจลจะเปนวิธีปฏิบัติที่พบโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม แตบท 
บาทที่แทจริงของสารในกลุมนี้ตอการเกิดของเจลซูริมิกย็งัไมชัดเจน กระทั่งมีรายงานบทบาทของ
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสในระยะซวูาริจงึสันนิษฐานวาแคลเซียมที่เติมลงไปจะทดแทนแคลเซียม 
อิออนซึ่งจาํเปนตอการกระตุนการแสดงกิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามเินสที่ถูกขจัดออกจาก 
ซูริมิในขั้นตอนการลางเนื้อปลาบด 
 
 การเติมแคลเซียมคลอไรดรอยละ  0.05-0.2  ของน้ําหนกัเนื้อปลาในระหวางการสับผสม
เนื้อปลากับเกลือจะเรงใหเกดิซูวาริเร็วขึ้นและมีการเกิดเจลที่อุณหภูมตํ่ิา เมื่อนําไปผานกระบวน 
การใหความรอนผลิตภัณฑคามาโบโกะจะมีคาความแข็งแรงของเจลเพิ่มข้ึน การที่เกลือของ
แคลเซียมไปเสริมสรางใหเจลแข็งแรงขึ้นนัน้ เนื่องจากมกีารจับยึดกนัระหวางกลุมประจุลบของ   
โพลิเปปไทดกบัแคลเซียมอิออน (Ca2+) และแคลเซียมออิอนที่มีผลในการเรงกิจกรรมของเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนส คือ  2-5  มิลลิโมล (Wan et al., 1994) 
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 Jianrong et al. (1994) รายงานวา เจลซริูมิจาก Alaska pollack มีคา breaking force 
สูงสุด เมื่อใชความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดเทากับ  5  มิลลิโมลาร  Lee and Park (1998) ได
ศึกษาผลของประสิทธิภาพของเกลือแคลเซียมแตละชนดิตอการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ พบวา 
แคลเซียมอะซเีตท แคลเซียมคลอไรด และแคลเซียมแลคเตท ซึ่งเปนเกลือแคลเซียมที่สามารถ
ละลายไดดีทีสุ่ดที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส สามารถปรับปรุงคุณภาพของของเจลซูริมิไดเมื่อใช
แคลเซียมแลคเตทรอยละ  0.1  หรือแคลเซียมอะซีเตทรอยละ  0.5  หรือแคลเซียมคลอไรดรอยละ 
0.05  โดยน้ําหนกัของซูริมิ สําหรับซูริมิจากปลา Alaska pollack และการใชแคลเซียมแลคเตท 
รอยละ  0.2  สําหรับซูริมิจากปลา Pacific whiting  
 
 จักรี (2544 ก) ศึกษาถึงการใชสารประกอบแคลเซียมในการเตรียมเจลในหองปฏิบัติการ
พบวา นอกจากสารประกอบแคลเซียมจะมผีลปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิแลว ยงัมีผลให
สามารถลดระยะเวลาที่ตองเก็บโซลไวที่อุณหภูมิตํ่าในระยะซวูาริอีกดวย 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1.  อุปกรณ 
           
 1.1  วัตถุดิบ 
 
 - ปลาแปนที่ใชในการผลิตซริูมินํามาจากบริษัทลักกี ้ซูริมิ โปรดักส จาํกัด 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9  ปลาแปน (Leiognathus spp.) 
 

1.2  อุปกรณที่ใชสําหรับการแปรรูป 
 

1.2.1  เครื่องสับผสมยี่หอ Moulinex รุน Masterchef Electronic  
1.2.2  ตูแชเยือกแข็ง ยีห่อ Sanyo รุน Ultra low  (-20  องศาเซลเซยีส) 
1.2.3  หองเกบ็แชเยือกแข็ง  -20  องศาเซลเซียส 
1.2.4  เครื่องบดแยกเนื้อปลา (Deboner)  จากบริษัทซุยหมง 
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1.3  เครื่องมือวิเคราะหทางเคมี 
 

1.3.1  เครื่องวดัความเปนกรด-ดาง ยี่หอ Metrohm รุน  744   
 1.3.2  ชุดตรวจสอบรูปแบบการกระจายตวัของโปรตีน (Gel electrophoresis) ยีห่อ 
Bio-Rad รุน Protean® II Ready Gel® Precast Gel System 

1.3.3  เครื่องยอยโปรตีน ยีห่อ Buchi  435 
1.3.4  เครื่องกลั่นโปรตีน ยีห่อ Buchi  323  Distillation Unit 
1.3.5  เครื่องวเิคราะหปริมาณไขมัน ยีห่อ Soxtex System Ht  1043 
1.3.6  ตูอบลมรอน (Hot air oven) ยี่หอ Ohaus  6010H 
1.3.7  เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle Furnace) ยีห่อ Phoenix Furnaces Model  

Beta  5 
 
1.4  เครื่องมือวิเคราะหทางกายภาพ 
 

1.4.1  Texture Analyser Stable Micro System, รุน TA-HD  
1.4.2  เครื่องวดัสี ยี่หอ Minolta รุน CM-3500 d 

 
1.5  เครื่องมืออ่ืน ๆ 
 

1.5.1  เครื่องชั่งละเอียด  2  ตําแหนง ยี่หอ Sartorius  1219  MP 
1.5.2  เครื่องชั่งละเอียด  4  ตําแหนง ยี่หอ Precisa  240  A 
1.5.3  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ Memmert WB  14 
1.5.4  เครื่องเหวี่ยงหนีศูนยกลาง Hermle ZK  365 
1.5.5  เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ยี่หอ Shimadzu รุน UV-1700  Pharmaspec 
1.5.6  อุปกรณเครื่องแกวทีใ่ชในการวิเคราะหทางเคม ี
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1.6  สารเคม ี
 

1.6.1  เกลือ ยี่หอปรุงทพิย 
1.6.2  น้ําตาลทราย ยี่หอมิตรผล 
1.6.3  ซอรบิทอล (Food grade) ของบริษัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จาํกัด 
1.6.4  โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Food grade)  ของบรษิัท วิคกี้ คอนโซลิเดท จาํกัด 
1.6.5  Trizma® acetate (Reagent grade)  จากบริษัท เอส เอ็ม เคมคีอลซัพพลาย 

จํากัด ยี่หอ Sigma® 
1.6.6  Carbobenzoxyl-L-glutaminyl-glycine (CBZ-L-Gln-Gly) (Reagent grade) 

จากบริษทั เอส เอ็ม เคมีคอลซัพพลาย จํากัด ยี่หอ Sigma® 
1.6.7  Sodium dodecyl sulfate (SDS) สําหรับ electrophoresis  จากบริษทั เอส 

เอ็ม เคมีคอลซัพพลาย จํากดั ยี่หอ Sigma® 
1.6.8  L-glutamic acid-γ- monohydroxamic acid (Reagent grade) จากบริษทั 

เอส เอ็ม เคมคีอลซัพพลาย จํากัด ยี่หอ Sigma® 
1.6.9  β-Mercaptoethanol (β-Me) (Reagent grade)  จากบริษทั เอส เอ็ม เคม ี

คอลซัพพลาย จํากัด ยี่หอ Sigma® 
 1.6.10  Coomassie® brilliant blue R-250  สําหรับ electrophoresis  จาก 

บริษัท Bio-Rad 
 1.6.11  โปรตีนมาตรฐานทีท่ราบน้ําหนกัโมเลกุล High Molecular จากบริษัท   
Bio-Rad 
 1.6.12  Tris-HCl, pH  8.0  (Molecular biology reagent) จากบริษทั เอส เอ็ม เคมี
คอลซัพพลาย จํากัด ยี่หอ Sigma® 

 1.6.13  Trichloroacetic acid (Reagent grade)  จากบริษัท CARLO ERBA 
REAGENTI 
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 1.7  สารที่ใชปรับปรุงความแข็งแรงของเจล 
 

1.7.1  เอนไซมทรานสกลทูามิเนส (ACTIVA TG-K) ของบริษัทอายิโนะโมะโตะ  
(ประเทศไทย) จํากัด ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทลกักี้ซูริมิ จาํกัด 
 1.7.2  แคลเซียมคลอไรด แคลซียมแลคเตท และแคลเซียมอะซีเตท (Food grade)
จากบริษทั Polskie odczy’nniki chemiczne S.A. 
 
2.  วิธีการ 
 
 2.1  การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบปลาแปน 
 

ปลาแปนที่ใชในการศึกษานาํมาจากบริษทัลักกี ้ซูริมิ โปรดักส จํากัด ขนสงโดยกลอง
โฟมและน้ําแขง็  สุมตัวอยางมากลองละ  1  กิโลกรัม นํามาวัดขนาด  ชั่งน้าํหนัก  หาคาปริมาณ
ดางที่ระเหยไดทั้งหมด  คาความสด (K-value)  และองคประกอบทางเคม ี
  2.1.1  ตรวจสอบทางประสาทสัมผัสภายนอก โดยดูลักษณะตา ลําตวั สีเหงือก ใชนิ้ว
กดลําตัว และดมกลิ่น พิจารณาคุณภาพตามตารางผนวกที่ ก1  โดยดดัแปลงการแบงคุณภาพของ
กองควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑและการแปรรูปสัตวน้ํา กรมประมง (ม.ป.ป.) ซึง่สามารถแบงคุณ 
ภาพของปลาแปนไดเปน  4  สภาพ (ภาคผนวก  ก) 
 2.1.2  วัดคาความเปนกรด-ดาง (Scott et al., 1988) 
 2.1.3  ศึกษาองคประกอบทางเคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา และ
คารโบไฮเดรต) ตามวธิีของ A.O.A.C (1995) 
 2.1.4  ตรวจสอบปริมาณดางที่ระเหยไดทัง้หมด (TVB-N) โดยวธิ ีConway’s 
microdifflusion (MFRD, 1987) (ภาคผนวก  ข) 
  2.1.5  ตรวจวิเคราะหคา K-value (Uchiyama et al., 1978) (ภาคผนวก  ข) 
 

2.2  ข้ันตอนการผลิตซูริม ิ
 

 2.2.1  ลางทําความสะอาดเพื่อกําจัดสิง่ปนเปอน ใชน้าํอุณหภูมิไมสูงกวา 10 องศา-
เซลเซียส 



  
43

 

 2.2.2  ตัดหัวควักไส ลางทาํความสะอาดเพื่อกาํจัดไขมัน เลือดและเอนไซมที่ละลาย
น้ําได 

 2.2.3  แยกเนือ้จากกระดูก โดยใชเครื่องแยกกางกระดูก 
 2.2.4  ลางเนือ้ปลา 3 คร้ัง คร้ังแรกลางในน้าํเยน็  10  นาที คร้ังที ่ 2  ลางในน้ําเกลอื

เย็นความเขมขน  0.2% นาน  10  นาที (อัตราสวนน้ําลาง: เนื้อปลา เทากบั  3:1) คร้ังที่  3  ลางใน
น้ําเกลอืเยน็  0.3% นาน  10  นาท ี(อัตราสวนน้ําลาง: เนื้อปลา เทากบั  4:1) การลางเนื้อปลาบด
แตละครั้งนั้นทําการคนใหทัว่ประมาณ  3-5  นาท ี จากนั้นทิ้งใหเนื้อปลาตกตะกอนและตักไขมัน
ปลาที่ลอยอยูผิวหนาทิ้ง เทน้ําทิ้งกรองเอาเฉพาะเนื้อปลาไปลางขัน้ตอไป 

 2.2.5  กําจัดน้าํออก โดยใชเครื่องสะบัดน้ํา ควบคุมความชื้นไมใหเกินรอยละ  80 
 2.2.6  การกาํจัดสิ่งปนเปอน นําเนื้อปลาที่ผานการลางไปกําจัดเศษกาง เกล็ด กระดูก 

เลือด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพนั  
  2.2.7  การผสมสารปองกนัการสูญเสียสภาพธรรมชาตขิองโปรตีน นาํเนื้อปลามาสบั
ผสมดวยเครื่องสับผสม (Silent cutter) เปนเวลา  2  นาที หลังจากนั้นเติมน้ําตาลทราย ซอรบิทอล 
และโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตในปริมาณรอยละ  4, 4  และ  0.2  โดยน้ําหนกัของเนือ้ปลาบด 
ตามลําดับ แลวสับผสมตออีกเปนเวลา  3  นาท ี
   2.2.8  การแชเยือกแข็ง นําซริูมิบรรจุใสถุงโพลีเอทธีลีน แลวนาํไปแชเยอืกแข็งที่
อุณหภูมิ  -20  องศาเซลเซียส 
 

 2.3  การตรวจสอบคุณภาพ 
 
  ตรวจสอบคุณภาพซูริมิโดยการนําซูริมิไปเตรียมเจลแลวนํามาตรวจสอบคุณภาพดาน
ความแข็งแรงของเจลโดยใชเครื่องมือ การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบการพับและ
การวัดคาความขาว (อรวรรณ และคณะ, 2541) 
 

 2.3.1  การเตรียมเจล  นําซูริมิที่เก็บไวในสภาพแชแข็งมาละลายในตูเย็น  4  องศา-
เซลเซียส ทิง้ไว  1  คืน นํามาตัดเปนชิน้เลก็ ๆ สับผสมดวยเครื่องผสม ใชความเร็วที่ระดับ  2  
(ความเร็วรอบสูง) สับผสม  8  นาท ีโดยสบัผสมซูริมิ  2  นาท ีแลวเติมเกลือรอยละ  3  ของ
น้ําหนกัซูริมิ โดยแบงเปนสองสวน สวนที่หนึ่งเติมขณะที่เร่ิมนวดผสม  3  นาท ีเติมน้าํแข็งเพื่อปรับ
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ความชืน้ใหไดรอยละ  80  หลังจากนัน้เติมเกลือสวนที่เหลือผสมตออีก  3  นาที สุมตัวอยางซูริมทิี่
นวดผสมกับเกลือมาตรวจสอบดังนี ้

 
 - คาความเปนกรด-ดาง (Scott et al., 1988) 
 - ปริมาณความชื้น (A.O.A.C., 1995) 
 
 นําซูริมทิี่สับผสมแลวบรรจุใสในไสพอลิไวนิลคลอไรดขนาดเสนผานศนูยกลาง  2.5  

เซนติเมตร มัดหัวทาย นําไปเซทตัวในอางควบคุมอุณหภมูิที่  2  สภาวะตางกันดังนี ้
 

- อุณหภูมิในการเซทตัว  40  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  20  นาทีและใหความ
รอนที่  90  องศาเซลเซียส เปนเวลา  20  นาท ี(ระดับการใหความรอน  2  
ระดับ) 

- ใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส เปนเวลา  30  นาท ี(ระดับการใหความ
รอน  1  ระดับ) 

 
 หลังจากนั้นแชในน้าํเยน็ทนัที นานประมาณ  10  นาที นําไปเก็บไวในตูเยน็ที่อุณหภูม ิ 

4  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  1  คืน  
 
 2.3.2  การวัดความแข็งแรงของเจลซูริมิ (Gel Strength) การทดสอบความแข็งแรงของ
เจลจะแบงการทดสอบออกเปน  2  สวน คือ วิธีใชเครื่องมือ และการทดสอบการพับ ดังนี ้
 

2.3.2.1  การใชเครื่องมือ (อรวรรณ และคณะ, 2541) โดยใชเครือ่ง Stable Micro  
System (TA-HD Texture Analyser) วัดความแข็งแรงของเจลซูริมิ ซึง่มีอุปกรณสําคัญประกอบ 
ดวยแทนวางตวัอยางและหวักดทรงกลม ขนาดเสนผานศนูยกลาง  5  มลิลิเมตร ความเร็วของหวั
เทากับ  50  มิลลิเมตรตอนาที  นาํเจลทีเ่ตรียมไวจากตูเย็นมาปรับอุณหภูมิใหเทากับอุณหภูมิหอง  
1  ชั่วโมง แตละอันตัดหวัทายใหเสมอ ขนาดยาวประมาณ  25  มิลลิเมตร ทั้งหมด  10  อัน นาํตัว 
อยางไปวัดคาความแข็งแรงของเจล  ตัวอยางแตละทอนจะถกูกดดวยเข็มหวักลมจนกระทั่งผวิหนา
แตก น้ําหนักทีก่ด (Force) แสดงคา  l  (g) ความลึกหวักดที่กดลงไปจนตัวอยางแตก แสดงคา  h  
(cm)  คาความแข็งแรงของเจลจะมีหนวยเปน  lxh  (g.cm)   



  
45

 

2.3.2.2  การทดสอบดวยการพับ (Folding test) ใชวิธีการตรวจสอบคุณภาพ 
ซูริมิของสถาบนัวิจยัและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้าํ (อรวรรณ และคณะ, 2541) นาํตวัอยางซูริมทิี่
มีเสนผานศนูยกลาง  25  มิลลิเมตร มาตดัเปนแผนกลม หนา  5  มิลลิเมตร ทดสอบการพับและให
คะแนนตามตารางที่  3 
 
 
 
ตารางที่ 3  เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพของซูริมิเจลโดยทดสอบการพับ 

 
ระดับคุณภาพ    ลักษณะของเจลซูริมิ 
AA      ไมแตกเมื่อพับ  4  สวน 
A      แตกเล็กนอยเมื่อพับส่ีสวน 
B      แตกเล็กนอยเมื่อพับคร่ึง 
C      แตก (แตสองช้ินยงัติดกัน) เมื่อพับคร่ึง 
D      แตกขาดออกจากกนัเมื่อพบัคร่ึง 

      ที่มา : อรวรรณ และคณะ (2541) 
 
 
 

2.3.2.3  การวัดความขาว (Whiteness) 
 
 การตรวจสอบวัดความขาวของซูริมิจะวัดคาความขาวของเนื้อปลา ซูริมแิละซูริมิเจล โดย
ใชระบบวัดสีแบบ CIE นําคาที่ได มาคํานวณคา Whiteness ดังนี ้

 
 Whiteness = 100 – [(100 – L*) 2+a*2+b*2]1/2 
 

 คา  L* = คาความสวางมีคาระหวาง 0-100 หรือสีดําถงึสีขาว 
 คา a* = คาบวก (+) แสดงคาสีแดง คาลบ (–) แสดงคาสีเขียว 
 คา b* = คาบวก (+) แสดงคาสีเหลือง คาลบ (–) แสดงคาสีน้ําเงนิ 
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 เนื้อปลา  ใสเนื้อปลาลงใน Glass cell จนเต็มแลวนําไปวัดสี ทําซ้าํ  6  คร้ัง (Chen, 1997) 
 
 ซูริมิแชเยือกแข็ง  วิธีวัดดัดแปลงจากขอกําหนดสาํหรับการตรวจสอบคุณภาพซูริมิแชเยือก
แข็งโดย Joint FAO/WHO Food Standards, Codex Alimentarius Commission (อรวรรณ และ
คณะ, 2541) นําซูริมิแชเยือกแข็งที่ละลายแลวมาใสใน Glass cell จนเต็มแลวนําไปวัดสี ทาํซ้าํ  6  
คร้ัง 

 
 ซูริมิเจล  นําซริูมิเจลที่มีเสนผานศนูยกลาง  25  มิลลิเมตร มาตัดเปนแผนกลม หนา  5  
มิลลิเมตร มาใสใน Glass cell นาํไปวัดสี ทําซ้าํ  6  คร้ัง (Lanier, 1992) 
 
 2.4  การปรับปรุงคุณภาพเจลของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนโดยการศึกษาระดับที่เหมาะสม
ของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากจุลินทรีย 
 
 เอนไซมทรานสกลูทามิเนส ACTIVA TG-K (บริษัทอายโินะโมะโตะ ประเทศไทย 
จํากัด) ผลิตจากแบคทีเรีย Streptoverticillium mobaraense กอนใชนําเอนไซมมาประเมนิคา
กิจกรรมของเอนไซมทรานสกลูทามิเนส ตามวธิีของ Folk (1970) (ภาคผนวก  ข3) 
 
 เติมเอนไซม MTGase (ACTIVA TG-K) ที่ปริมาณตาง ๆ กัน ดังนี้คือ  0, 0.02, 0.03, 
0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2  และ  0.4% โดยน้ําหนักของเนื้อปลาบด  ในขั้นตอนการผลิตซูริมิ
ข้ันตอนการสับผสมโดยเติมหลังจากการเติมซูโครสรอยละ  4  ซอรบิทอลรอยละ  4  โซเดียมไตร- 
โพลีฟอสเฟตรอยละ  0.2  แลวผสมใหเขากันเปนเวลา  5  นาท ีจากนัน้บรรจุในถงุโพลีเอทธีลีนแลว
นําไปแชเยือกแข็ง 
 
 นําตัวอยางไปเตรียมซูริมิเจล ตามวธิีในขอ  2.3.1  แลวนําซูริมิเจลที่ไดไปทดสอบคุณ 
สมบัติดังนี ้
 
 - คาความแข็งแรงของเจลซูริมิ 
 - คาความขาวของเจลซูริม ิ
 - ตรวจสอบคาการละลายของเจลในสารละลายผสมระหวาง urea, SDS และ    



  
47

 

β-Me โดยการตรวจสอบการละลายของโปรตีนในสารละลายดังกลาวดวยวิธีไบยูเรต (Biuret 
assay)  (ภาคผนวก ข4) 
 - ตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนดวยเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (Laemmli, 1970)  
(ภาคผนวก  ข5) 
 - ตรวจวิเคราะหโครงสรางจลุภาคของซูริมิที่มีคุณสมบัติเจลที่ดีที่สุดโดยใชกลอง
จุลทรรศนอิเลก็ตรอนชนิดกราดลําแสง (Scanning electron microscope, SEM)  
 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) นํามาวิเคราะห
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for 
Windows Release  11.0  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และ
เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยระหวางทรทีเมนตดวยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  (อนุวัตร, 2546) 
 
 2.5  การศึกษาผลของแคลเซียมในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลูทามิเนส 
ตอคุณสมบัติของเจลซูริม ิ
 
 ศึกษาชนิดและปริมาณของเกลือแคลเซียมที่เหมาะสมในการปรับปรุงคณุภาพเจล  
ของเนื้อปลาทีใ่ชในการผลิตซูริมิ 
 
  เติมเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ดังนี ้
 
  - ชนิดของเกลอืแคลเซียมที่ใช ไดแก แคลเซียมคลอไรด แคลซียมแลคเตท และ
แคลเซียมอะซเีตท 
  - ความเขมขนรอยละ 0.05, 0.10, 0.20  และ  0.30  โดยน้ําหนกัของเนือ้ปลาบด 
  - ในแตละหนวยทดลองทาํการผสมกับเอนไซมทรานสกลูทามเินสจากจุลินทรียจากขอ  
2.4  ที่ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุด 
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โดยเติมในข้ันตอนการผลิตซูริมิข้ันตอนการผสมหลงัจากเติมน้าํตาลทรายรอยละ  4  
ซอรบิทอลรอยละ  4  โซเดยีมไตรโพลีฟอสเฟตรอยละ  0.2  โดยน้ําหนักของเนื้อปลาแลวผสมให
เขากันเปนเวลา  5  นาที จากนัน้บรรจุในถงุโพลีเอทธีลีนแลวนําไปแชเยือกแข็ง  
  
  นําตัวอยางไปเตรียมซูริมิเจล ตามสภาวะการเซทตวัที่ดีที่สุด จากขอ  2.4  แลวนําซริูมิ
เจลที่ไดไปทดสอบคุณสมบัติดังนี ้
 
  - คาความแข็งแรงของเจลซูริมิ 
  - คาความขาว 
  - ตรวจสอบการละลายของเจลในสารละลายผสมระหวาง urea, SDS และ  β-ME 
โดยการตรวจสอบการละลายของโปรตีนในสารละลายดงักลาวดวยวิธไีบยูเรต 
  - ตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนดวยเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (Laemmli, 1970) 
  - ตรวจวิเคราะหโครงสรางจลุภาคของซูริมิที่มีคุณสมบัติเจลที่ดีที่สุดจากเกลือ
แคลเซียมโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดกราดลาํแสง (Scanning electron 
microscope, SEM) 
 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) นํามาวิเคราะห
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for 
Windows Release  11.0  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และ
เปรียบเทยีบคาเฉลี่ยระหวางทรทีเมนตดวยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  (อนุวัตร, 2546) 
 
 2.6  ศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากจุลินทรยีในซูริมิแชเยอืกแข็ง 

 
 นําซูริมทิี่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุด จากขอ  
2.4  และซูริมทิี่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสรวมกับเกลือแคลเซียมแตละชนิดที่ใหคาความ
แข็งแรงของเจลสูงสุดจากขอ  2.5  ไปเก็บรักษาที่ตูเก็บแชเยือกแข็ง  -20  องศาเซลเซยีส นาํซูริมิ
มาตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ  30  วันเปนเวลา  90  วัน โดยทดสอบคุณสมบัติของเจลซูริมิดังนี ้
 



  
49

 

 - คาความแข็งแรงของเจลซูริมิ 
 - คาความขาวของเจลซูริม ิ
 - ตรวจสอบการละลายของเจลในสารละลายผสมระหวาง urea, SDS และ β-ME 
โดยการตรวจสอบการละลายของโปรตีนในสารละลายดงักลาวดวยวิธไีบยูเรต  

 
 วิเคราะหความแตกตางระหวางคุณภาพของเจลซูริมิทกุ ๆ  30  วันจนครบ  90  วัน 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) นาํมาวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows 
Release  11.0  วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนตดวยวธิีของ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่รอยละ  95  (อนุวัตร, 2546) 
 
 2.7  คํานวณตนทนุการผลิตซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 

 
 นําซูริมทิี่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุด จากขอ  
2.4  และซูริมทิี่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสรวมกับเกลือแคลเซียมแตละชนิดที่ใหคาความ
แข็งแรงของเจลสูงสุดจากขอ  2.5  มาคาํนวณตนทนุการผลิต 
 
3.  สถานที่ทาํการทดลอง 
 
 โรงงานตนแบบแปรรูปสัตวน้ํา และหองปฏิบัติการเคมี ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 
คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
4.  ระยะเวลาการทดลอง 
 
 เดือนเมษายน  2547 – เดือนมีนาคม  2548 
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ผลและวิจารณ 
 

 1.  คุณภาพวตัถุดิบปลาแปน 
 

 นําปลาแปนทีไ่ดรับจากบริษัท ลักกี้ ซูริม ิโปรดักส จํากัด มาสุมวัดขนาด ชั่งน้ําหนกั ตรวจ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสทุกวนัจนผูทดสอบไมสามารถยอมรับได โดยดูลักษณะตา ลําตวั สี
เหงือก ใชนิ้วกดลําตัว และดมกลิ่น ซึ่งดัดแปลงมาจากการแบงคุณภาพของกองควบคมุตรวจสอบ
ผลิตภัณฑและการแปรรูปสัตวน้ํา กรมประมง ตามตารางผนวกที ่ ก1  ซึ่งแบงคุณภาพปลาแปนได
เปน  4  สภาพ ปลาที่ใชในการผลิตครั้งนี้อยูในสภาพที ่ 2  (พอใช) หลงัจากนัน้นาํตวัอยางปลา
แปนไปตรวจสอบปริมาณดางที่ระเหยไดทัง้หมด  คา pH ของเนื้อปลา และคา K  แสดงผลตาม
ตารางที่  4  และการวเิคราะหองคประกอบทางเคมีแสดงผลในตารางที่  5 

 
ตารางที่  4  ลักษณะคุณภาพของปลาแปน 
 

คุณลักษณะ สภาพที ่ 2 (พอใช) 
- คุณภาพทางประสาทสัมผัส  

ตา ลูกตาดําขุนทบึ ช้ําเลือดเลก็นอย 
พื้นผวิลําตัว สีเทาเงนิ ขุน ดาน 
เหงือก สีแดงดานจนถึงสนี้ําตาล  
เนื้อ ขุน นิ่ม ยืดหยุนเล็กนอย 
กลิ่นของลาํตัว กลิ่นคลายปลาเค็ม 
ผนังทอง ขาว มีคราบน้าํยอย 

- ขนาด 44-50  ตัว/ 1  กิโลกรัม 
- ความยาว 11.5 – 14.8  เซนติเมตร 
- pH เนื้อปลา 7.07 – 7.16 
- ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (TVB-N) 12.96 – 19.50  มิลลิกรัม/ 100  กรัมตัวอยาง 
- คา K ของเนือ้ปลา 51.02 – 52.82% 
- คาความขาวของเนื้อปลา 51.95 -53.2   
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เมื่อนําปลาแปนไปศึกษาองคประกอบทางเคมีพบวามีองคประกอบทางเคมีดังนี ้
 
ตารางที่  5  องคประกอบทางเคมีของเนื้อปลาแปน 
 
 องคประกอบทางเคม ี    ปริมาณ (กรัม/100  กรัมตัวอยาง)        
 
                                                                                
 
 
 
 
 
2.  คุณสมบติัของเจลซูรมิิที่ผลิตจากปลาแปน 
  
 นําปลาแปนไปผลิตซูริมิ พบวา ซูริมิแชเยอืกแข็งมีคาความชื้นรอยละ  78.28 ± 0.07      
คา pH  6.96 ± 0.08  และคาความขาว  57.28 ± 0.03  หลงัจากนั้นนําซูริมิไปตรวจสอบคุณ 
สมบัติเจลภายใตสภาวะการเซทตัวที่แตกตางกนั  2  สภาวะ พบวา คาแรงกอนทะลุ (กรัม) และคา
ความแข็งแรงของเจล (กรัม.เซนติเมตร) แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญ (P ≤ 0.05) เจลซูริมิที่ผาน
การเซทตวัที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  20  นาที ตามดวยการใหความรอนที ่ 90  
องศาเซลเซยีส เปนเวลา  20  นาท ีใหคาแรงกอนทะลุและคาความแข็งแรงของเจลสงูกวาการเซท
เจลที่อุณหภูม ิ 90  องศาเซลเซียส เปนเวลา  30  นาท ี(ภาพที ่ 10) โดยมีคาความแข็งแรงของเจล  
280.77  และ  252.84  กรัม. เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งสามารถจัดระดบัคุณภาพของซูริมิที่ผลิต
จากปลาแปนอยูในเกรด  B  ตามคูมือการตรวจสอบคุณภาพซูริมิของสถาบนัวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมสตัวน้ํา (อรวรรณ และคณะ, 2541) (ภาคผนวก ค)  ความสดและความสะอาดของ
วัตถุดิบไดรับการพิจารณาวาเปนหวัใจสาํคัญของการผลิตซูริมิเนื่องจากเปนปจจัยที่มีผลตอคุณ 
ภาพของเจลทีไ่ดจากซูริมิ (Lee, 1986; Martinez, 1989)  Noguchi (1982) รายงานวา ความแข็ง 
แรงของเจลจะลดลงอยางเหน็ไดชัดเมื่อความสดของปลาลดลงและในขั้นตอนการลางเนื้อปลาบด
ไมมีผลเพิ่มความสามารถเกดิเจลของซูริมิจากปลาที่มีความสดต่ํา  MacDonald et al. (1990)  ได
เสนอวา สามารถใชคา K  เปนคาบงชี้คุณภาพปลาที่เหมาะสมตอการใชผลิตซูริมิได  เนื่องจาก

ความชืน้     76.81 ± 0.92  
ไขมัน        0.32 ± 0.11 
โปรตีน      18.17 ± 0.93 
คารโบไฮเดรต       3.66 ± 0.08 
เถา        1.03 ± 0.04 
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พบวา ความสดของวัตถุดิบซึ่งประเมนิดวยดัชนีดังกลาวมีความสัมพนัธกับคุณภาพทางประสาท
สัมผัส  และความสามารถเกิดเจลของซูริมิ  จากการศึกษาในครั้งนีพ้บวา ซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน
มีระดับคุณภาพอยูในเกรด B (คาความแข็งแรงของเจล  < 350  กรัม.เซนติเมตร) ซึง่อาจจะเปนผล
เนื่องมาจากการขาดกรรมวธิีดูแลรักษาทีดี่ทําใหคุณภาพของซูริมิที่ไดมีคุณภาพไมดีนัก  ดังนั้น ถา
มีการดูแลรักษาวัตถุดิบปลาแปนอยางถกูวิธีจะทาํใหปลาแปนมีคุณภาพดีข้ึน  และเมื่อนาํมาผลติ   
ซูริมิก็จะใหซูริมิคุณภาพดีเชนกนั 
 
 เมื่อพิจารณาคาความขาวและคาการละลายของโปรตีนของเจลซูริมิจากปลาแปนภายใต
สภาวะการเซทตัวที่แตกตางกนั  2  สภาวะนัน้  พบวา คาความขาวและคาการละลายของโปรตีน
แตกตางอยางไมมีนัยสาํคัญ (P > 0.05) (ตารางที่  6)  
 
 จากการทดลอง การใหความรอนที่  40  องศาเซลเซียสกอนการใหความรอนที ่ 90  องศา
เซลเซียส เปนอุณหภูมิที่ดีกวาการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีสเพียงอยางเดียว สําหรับการ
เซทตัวของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน  การเซทตัวโดยการใหความรอนทีอุ่ณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีส 
เปนเวลา  20  นาทีเปนการสงเสริมการจัดเรียงตัวอยางชา ๆ และมีระเบียบของโปรตนี รวมทัง้
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสภายในตัวปลาจะเหนีย่วนําใหเกดิการเชื่อมประสานของไมโอซินผาน
พันธะโควาเลนทชนิดที่ไมใชพันธะไดซัลไฟด (Benjakul and Visessanguan, 2003) อุณหภูมิที่
เหมาะสมตอการเกิดซูวาริแตกตางกันตามแตชนิดของปลา ข้ึนอยูกับความคงตัวตออุณหภูมิของ
ไมโอซิน (จิรวฒัน, 2541; Taguchi et al., 1978; Hastings et al., 1990)  ซูวาร ิ(suwari) สามารถ
เพิ่มพันธะโควาเลนทชนิดที่ไมใชพันธะไดซลัไฟด ซึ่งมีบทบาทสาํคัญตอความแข็งแรงของเจล 
ไดแก พันธะ  ε-(γ-glutamyl) lysine  ซึ่งเกิดจากการทาํงานของเอนไซมทรานสกลทูามเินส เมื่อ
ปริมาณพนัธะ  ε-(γ-glutamyl) lysine  เพิ่มข้ึนความแข็งแรงของเจลจะเพิ่มข้ึน (Lee et al., 1996)  
สวนการใหความรอนที่อุณหภูมิ  90  องศาเซลเซียส เปนเวลา  20  นาทีหลงัผานการเซทตัวกอให 
เกิดการสูญเสยีสภาพของโปรตีนและเกิดการรวมตัวกนัของโปรตีนสงผลใหความแขง็แรงของเจล
เพิ่มข้ึน พนัธะไฮโดรโฟบิคและพันธะไดซัลไฟดมีบทบาทสําคัญตอการเกิดเจลระหวางการใหความ
รอน (Benjakul et al., 2001) ทําใหโครงสรางตาขายมคีวามแข็งแรงมากขึ้น เจลมลัีกษณะทบึและ
เสถียรมากขึ้น และความเหนียวหลงัจากชวงนี้เสร็จส้ินแลวจะไมเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที ่ 10   คาแรงกอนทะล ุ(A) คาระยะทางกอนเจาะทะล ุ(B) และคาความแข็งแรงของเจล (C) 
       ซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนภายใตสภาวะการเซทตวัที่แตกตางกัน  2  สภาวะ 
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ตารางที่  6  คุณสมบัติของเจลซูริมิจากปลาแปนภายใตสภาวะการเซทตัวที่แตกตางกนั 
 
คุณสมบัติของเจลซูริมิ     สภาวะการเซทตัวns 
    90  องศาเซลเซียส  30  นาท ี 40  องศาเซลเซียส  20  นาท;ี
        90  องศาเซลเซียส  20  นาท ี 
คาความขาวของเจลซูริม ิ   67.41 ± 0.72    67.36 ± 1.11  
คาการละลายของโปรตีน   163.79 ± 22.86            154.56 ± 34.10 
 
หมายเหต ุ ns  แสดงถึง คาเฉลี่ยตามแนวนอนมีความแตกตางอยางไมมีนัยสาํคัญ (P > 0.05) 
 
 
 การใหความรอนที่อุณหภูมิ  90  องศาเซลเซียส เปนเวลา  30  นาทีเพยีงอยางเดยีวเปน
การเซทตวัที่อุณหภูมิสูงซึง่อาจมีผลใหเกิดการยอยสลายตัวเอง มีสาเหตุมาจากเอนไซมโปรติเนสที่
กอใหเกิดการออนตัว (modori inducing proteinase) ซึ่งมีอุณหภูมทิี่เหมาะสมในการทาํงานใน 
ชวง  50 – 60  องศาเซลเซียส สงผลใหโครงสรางของเจลมีความแข็งแรงลดลง (Shimizu et al., 
1981; Matsumoto and Noguchi, 1992, Benjakul et al., 2003) 
 
 จิรวัฒน (2541)  รายงานวา ปลาที่อาศัยอยูในเขตน้าํอุนตองการการบมที่อุณหภูมิสูง 
เนื่องจากจาํเปนตองใชอุณหภูมิคอนขางสูงในการเหนีย่วนาํใหโปรตีนคลายตวัและเปดโครงสราง
ออก  ดังนัน้ ปลาแปนซึง่สวนใหญแพรกระจายอยูในเขตนานน้าํ Indo-West Pacific  จึงตองการ
การบมที่อุณหภูมิสูงเพื่อใหโปรตีนไมโอซินคลายตัวออกเพื่อใหกลุม γ-carboxy ของกรดอะมิโน 
กลตูามนีและกลุม ε – amino ของกรดอะมิโนไลซนีออกสูภายนอกและเกิดการเชื่อมโยงระหวาง
โมเลกุล (Nelson, 1994 and Woodland, 2001) 
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3.  การปรบัปรุงคุณภาพเจลของซูรมิทิี่ผลิตจากปลาแปนโดยการศกึษาระดบัที่เหมาะสม   
    ของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลนิทรีย 
 
 3.1  การประเมินคากิจกรรมของเอนไซมทรานสกลูทามิเนส (Enzyme activity) 
 
 นําเอนไซมทรานสกลทูามิเนส (ACTIVA TG-K) มาประเมินคากิจกรรมของเอนไซม
ตามวิธีของ Folk (1970) (ภาคผนวก ข3)  พบวา มีคากจิกรรมของเอนไซม  97.78  unit/g 
 

 3.2  ศึกษาผลของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากจุลินทรียที่เหมาะสมในการปรับปรุง
คุณภาพเจลซริูมิ 

 
 ผลของเอนไซมทรานสกลทูามิเนส (ACTIVA TG-K) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กนั 
คือ  0, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2  และ  0.4%  โดยน้าํหนักของเนื้อปลาบด ตอคุณ 
สมบัติของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนภายใตการเซทตวัที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีสเปนเวลา  
20  นาท ีตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  20  นาท ี พบวา ระดับความ
เขมขนของเอนไซมจะมีผลตอคาแรงกอนทะล ุ(กรัม) คาระยะทางกอนเจาะทะลุ (เซนติเมตร) และ
คาความแข็งแรงของเจล (กรัม.เซนติเมตร) แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั (P ≤ 0.05) (ภาพที ่ 11) 
โดยมีคาแรงกอนทะล ุ คาระยะทางกอนเจาะทะล ุ และคาความแข็งแรงของเจลคอย ๆ เพิ่มข้ึนและ
จะมีคาสูงสุดเมื่อเติมเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  คือ  489.77  
กรัม, 0.80  เซนติเมตร และ  393.93  กรัม.เซนติเมตร ซึง่มีคามากกวาชุดตัวอยางควบคุมรอยละ  
34.35, 14.64  และ  54.02  ตามลําดับ เมือ่เติมปริมาณของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสสูงกวารอย
ละ  0.06  จะมีคาแรงกอนทะล ุ คาระยะทางกอนเจาะทะลุ  และคาความแข็งแรงของเจลลดลง 
อยางมีนยัสําคัญ  (P ≤ 0.05)   Sakamoto et al. (1995a)  ศึกษาการใชเอนไซมทรานสกลทูา-
มิเนสเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิ  พบวา ปริมาณเอนไซมทรานสกลูทามิเนสมผีลโดยตรงตอ
ปริมาณของพนัธะ  ε-(γ- glutamyl) lysine  ที่เกิดขึ้นในเจลและความแข็งแรงของเจลที่เตรียมได 
อยางไรก็ตามมีรายงานวา ปริมาณของเอนไซมทรานสกลูทามเินสที่มากเกนิไปจะลดความ 
สามารถในการเกิดเจลของซริูมิ (Asagami et al., 1995; Sakamoto et al., 1995b; Seguro et al., 
1995; Jiang et al., 1998, 2000a, b) ทัง้นี้อาจจะเปนไปไดวาการสรางพันธะ ε-(γ- glutamyl) 
lysine ในเจลมากเกินไปอาจขัดขวางการเกิดโครงสรางตาขายแบบ  3  มิติที่ตอเนือ่งของเจล จงึทํา
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ใหเจลที่ไดมีความแข็งแรงลดลง  ดังนัน้ ปริมาณของเอนไซมทรานสกลทูามเินสที่ความเขมขน  
รอยละ  0.06  และสภาวะการเซทตัวที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีสเปนเวลา  20  นาที ตามดวย
การใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเปนเวลา  20  นาทีเปนปริมาณและสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตซูริมิจากปลาแปนซึง่สามารถปรับปรุงคุณภาพของซูริมิจากเกรด B เปนเกรด A 
ตามคูมือการตรวจสอบคุณภาพซูริมิของสถาบนัวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้าํ (อรวรรณ 
และคณะ, 2541) (ภาคผนวก ค) 
 
 เมื่อนําเจลซูริมิมาทดสอบการพับตามวิธกีารตรวจสอบคุณภาพซูริมิของสถาบนัวจิยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา (อรวรรณ และคณะ, 2541) พบวา มีระดับคุณภาพอยูในชวง     
A-C  โดยเมื่อเติมเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.02  จะมรีะดับคุณภาพ
เปน A และจะมีระดับคุณภาพลดลงเปน B และ  C เมื่อระดับความเขมขนของเอนไซมทรานสกล-ู
ทามเินสมีคามากกวารอยละ  0.06  และ  0.08  ตามลําดับ (ตารางที่  7) 
 
 เมื่อพิจารณาระดับความเขมขนของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสตอคาความสามารถใน
การละลายของโปรตีนเจลในสารละลายผสมระหวาง  Urea, SDS  และ β-Me  พบวา เมื่อเติม
เอนไซมที่ระดบัความเขมขนรอยละ  0.06  ความสามารถในการละลายของโปรตีนต่าํกวาชุด
ตัวอยางควบคุมและชุดการทดลองที่เติมเอนไซมที่ระดบัความเขมขนตาง ๆ อยางมนีัยสําคัญ     
(P ≤ 0.05)  (ตารางที่  7)  จากผลการทดลองพบวาความสามารถในการละลายของโปรตีนเจล 
การเติมเอนไซม MTGase ที่ระดับความเขมขนแตกตางกันจะมีคาการละลายแปรผกผันกับคา
ความแข็งแรงของเจล  คาการละลายที่ลดลงชี้ใหเหน็ถึงการเกิดการเชือ่มประสานของโปรตีนจาก
พันธะที่ไมใชพันธะไดซัลไฟดระหวางการเซทตัวที่อุณหภูมิสูง (Benjakul et al., 2004) คาการ
ละลายที่ลดลงจะสอดคลองกับคาความแข็งแรงของเจลที่เพิม่ข้ึน และเมื่อคาการละลายเพิ่มข้ึนจะ
มีคาความแข็งแรงของเจลลดลง 
 
 สารผสมระหวาง Urea, SDS และ β-Me สามารถทําลายพนัธะตาง ๆ ซึ่งประกอบ 
ดวยพนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิค และพนัธะไดซัลไฟด อยางไรกต็ามไมสามารถทําลาย
พันธะโควาเลนทที่ไมใชพนัธะไดซัลไฟด เชน พันธะ ε-(γ-glutamyl) lysine (Hamada, 1992; 
Kamath et al.,1992, Benajkul et al., 2001) นอกจากนี้การเติมเอนไซมทรานสกลทูามเินสจาก  
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จุลินทรียจะสงผลใหปริมาณของโปรตีนที่ละลายไดมีคาลดลงซึ่งเปนผลมามาจากพนัธะ ε-(γ-
glutamyl) lysine ที่ทาํใหเกดิ MHC polymerization อยางกวางขวาง (Ashie and Lanier, 1999) 
 
 เมื่อพิจารณาผลของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสตอความขาวของเจลซูริมิที่ผานการ
เซทตัวที่  40  องศาเซลเซยีสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  
20  นาท ีพบวา ระดับความเขมขนของเอนไซมไมมีผลตอคาความขาวของเจลซูริมิโดยมีคาความ
ขาวของเจลซูริมิอยูในชวง 66.62 – 68.67  แตกตางอยางไมมีนยัสําคญั (P > 0.05) (ตารางที่  7) 
 
 Asagami et al. (1995)  ศึกษาปริมาณของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่เหมาะสม
ในซูริมิแชเยือกแข็งที่ผลิตจากปลาที่แตกตางกนั  5  ชนดิ  พบวา ปริมาณการเติมเอนไซมทรานส-
กลูทามิเนสขึน้อยูกับชนิดของปลา รวมทัง้ปจจัยอืน่ ๆ ดวย ไดแก ความสด ความสมบูรณของ
โปรตีนกลามเนื้อ และฤดกูาลจับปลา  นอกจากนี้ยงัขึ้นอยูกับสภาวะที่ใชในการผลติและการ 
แปรรูป เชน อุณหภูมิ ชนิดและความเขมขนของเกลือ คา pH และเวลา เปนตน (สุทธวัฒน และ 
วรรณพ, 2541) 
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ภาพที ่ 11  ผลของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ตอคาแรงกอนทะล ุ(A) 
      คาระยะทางกอนเจาะทะลุ (B)  และคาความแข็งแรงของเจล (C) ซูริมิที่ผลิตจากปลา
      แปนที่ผานการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที่  
      90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาท ี
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ตารางที่  7  คาการทดสอบพับ  คาเฉลี่ยของคาการละลายของโปรตีน  และคาเฉลีย่ของคาความขาวของเจลซูริมิจากปลาแปนที่เติมเอนไซมทรานสกลทูา-
      มิเนสที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ที่สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีสเวลา  
      20  นาท ี 
 

 
หมายเหต ุ  1  แสดงถึง คาเฉลี่ยตามดวยตัวอักษรที่ตางกนัในแนวตั้งมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
     ns  แสดงถงึ คาเฉลี่ยตามแนวตั้งมีความแตกตางอยางไมมนีัยสาํคัญ (P > 0.05) 

ปริมาณเอนไซม MTGase (รอยละ) คาการทดสอบการพับ คาการละลายของโปรตีน (มก./กรัม ซูริมิ)1 คาความขาวns 
ชุดควบคุม B 154.56 ± 34.10bcd 67.36 ± 1.11 
0.02 A 124.11 ± 14.84abc 67.69 ± 0.88 
0.03 A 120.44 ± 22.99ab 67.71 ± 0.98 
0.04 A 115.57 ± 10.89ab 67.17 ± 0.74 
0.06 A 93.55 ± 8.28a 67.11 ± 1.39 
0.08 B 138.59 ± 17.26abcd 67.81 ± 0.86 
0.10 C 169.64 ± 87.72 cd 68.66 ± 1.01 
0.20 C 177.18 ± 38.76d 67.16 ± 0.78 
0.40 C 245.93 ± 34.08 e 66.62 ± 2.14 
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 3.3  ผลการตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัวของโปรตนีของซูริมทิี่เตมิเอนไซมทรานสกล-ู
ทามเินสจากจลิุนทรียที่ระดบัความเขมขนตาง ๆ ดวย Gel electrophoresis (SDS-PAGE) 
 
 จากการตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัวของโปรตีนของเจลซูริมทิี่ผลิตจากปลาแปน
ที่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กนั คือ  0, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 
0.08, 0.1, 0.2  และ  0.4%  โดยน้าํหนักของเนื้อปลาบด โดยใชเทคนิค SDS-PAGE (ภาพที ่ 12)  
พบวา ตัวอยางควบคุมจะมคีวามเขมของแถบ Myosin heavy chain (MHC) ชัดเจนกวาชุดการ
ทดลองที่เติมเอนไซม MTGase  โดยความเขมของแถบ MHC จะคอย ๆ ลดลงเมื่อระดับความ
เขมขนของเอนไซม MTGase เพิ่มมากขึน้นอกจากนีย้ังสังเกตเห็นแถบบาง ๆ เหนือแถบของ 
ไมโอซิน ซึง่สนันษิฐานวาเปนผลมาจากการเกิดการเชื่อมประสานของไมโอซิน (Tsai et al., 1996; 
Nowsad et al., 1995; Jiang et al., 2000a,b) 
 
 การเติมเอนไซม MTGase ลงในตัวอยางซริูมิสามารถเรงใหเกิดโพลีเมอรไรเซชันของ
ไมโอซิน โดยสรางพนัธะ ε-(γ-glutamyl) lysine ระหวางโมเลกุลโปรตนี (Araki and Seki, 1993; 
Kumazawa et al., 1995; Jiang et al., 2000a)  โดยที่ β-mercaptoethanol ในสารละลาย 
Sample buffer (SDS reducing buffer) จะไปรีดิวซพันธะไดซัลไฟดทีเ่กิดจากการใหความรอนกบั
ตัวอยางใหเปนหมู sulfhydryl แตไมสามารถรีดิวซพันธะ ε-(γ-glutamyl) lysine  ทําใหโพลีเมอร
ของโปรตีน MHC อัดหนาแนนกันอยูดานบน SDS-PAGE สงผลใหแถบของ MHC บางลง 
(Seguro et al., 1995; Jiang et al., 1998)  
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ภาพที ่ 12  รูปแบบโปรตีนของเจลซูริมิจากปลาแปนทีเ่ติมเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความ
      เขมขนตาง ๆ ภายใตการเซทตัวที่อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซียส  20  นาทีตามดวยการ
      ใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส  20  นาที โดย SDS-PAGE (7.5% running gel 
      และ  4% stacking gel) เมื่อ  S = โปรตีนมาตรฐาน  และ  MHC = myosin heavy 
      chain 
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4.  ผลของเกลือแคลเซียมในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสตอ        
     คุณสมบติัของเจลซูรมิ ิ
 
 4.1  ศึกษาชนดิและปริมาณของเกลือแคลเซียมในการเสริมประสิทธิภาพการทํางานของ
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรียในการปรับปรุงคณุสมบัติของเจลซูริมิ 
 
 จากการศึกษาชนิดและปริมาณของเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงคุณภาพเจลของเนือ้ปลาแปนที่ใชในการผลิตซริูมิรวมกับเอนไซมทรานสกลทูามเินสจาก  
จุลินทรีย จากขอ  3.2  ที่ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสดุที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  ภาย 
ใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซยีส เวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศา-
เซลเซียส เวลา  20  นาท ีโดยชนิดของเกลือแคลเซียมที่เติม ไดแก แคลเซียมคลอไรด แคลเซียม
แลคเตท  และแคลเซียมอะซเีตทที่ระดับความเขมขนตาง ๆ รอยละ  0.05, 0.10, 0.20  และ  0.30  
โดยน้าํหนักของเนื้อปลาบด พบวา เกลือแคลเซียมทัง้  3  ชนิดสามารถปรับปรุงคุณภาพของเจล 
ซูริมิรวมกับเอนไซม MTGase ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพของเกลือทั้ง  3  ชนิด ใหคา
ความแข็งแรงของเจลสูงสุดไมแตกตางกนั (P > 0.05)  แตการเติมเกลอืแคลเซียมแตละชนิดที่
ระดับความเขมขนตาง ๆ กนัใหคาแรงกอนทะล ุคาระยะทางกอนเจาะทะล ุและคาความแข็งแรง
ของเจล แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ (P ≤ 0.05)  
 
 เมื่อเติมแคลเซียมคลอไรดที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.05  ใหคาแรงกอนทะล ุคา
ระยะทางกอนเจาะทะล ุและคาความแข็งแรงของเจลสูงสดุ (ภาพที ่ 13)  คือ  533.55  กรัม, 1.09  
เซนติเมตร และ  584.94  กรัม. เซนติเมตร ตามลําดับ  และจะมีคาลดลงเมื่อปริมาณความเขมขน
ของแคลเซียมคลอไรดเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ  0.05  (P ≤ 0.05) โดยเกลือแคลเซียมคลอไรดจะให
คาความแข็งแรงของเจลเพิม่ข้ึนจากชุดควบคุม (ไมเติมเอนไซม MTGase และเกลือแคลเซียม) 
รอยละ  68.31  และซูริมิทีเ่ติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  เพียงอยางเดยีวรอยละ  18.95  ซึ่ง
สามารถจัดระดับคุณภาพของซูริมิอยูในเกรด AA (คาความแข็งแรงของเจลอยูในชวง  450-700  
กรัม.เซนติเมตร) ตามคูมือการตรวจสอบคุณภาพซูริมิของสถาบนัวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว
น้ํา (อรวรรณ และคณะ, 2541) (ภาคผนวก ค) 
 
 เมื่อพิจารณาผลของเกลือแคลเซียมแลคเตทตอคุณสมบัติของเจลซูริมิจากปลาแปน 
พบวา แคลเซยีมแลคเตทที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.10  ใหคาแรงกอนทะล ุและคาความ
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แข็งแรงของเจลสูงสุด คือ  573.89  กรัม, 1.04  เซนติเมตร และ  597.61  กรัม. เซนติเมตร โดย
แคลเซียมแลคเตทจะใหคาความแข็งแรงของเจลมากกวาชุดควบคุมและซูริมิที่เติมเอนไซม 
MTGase รอยละ  0.06  เพียงอยางเดียวรอยละ  71.96  และ  21.53  ตามลําดับ  และจะมีคา 
ตาง ๆ ลดลงเมื่อความเขมขนของแคลเซียมแลคเตทเพิ่มมากขึ้น (P ≤ 0.05)  แตจะไมมีความ
แตกตางกับชดุการทดลองที่เติมแคลเซียมแลคเตทที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.05  (P > 0.5) 
(ภาพที ่13)  ซึง่สามารถจัดระดับคุณภาพของซูริมิอยูในเกรด AA (อรวรรณ และคณะ, 2541)  
 
 สําหรับผลของเกลือแคลเซียมอะซีเตทตอคุณสมบัติของเจลซูริมิจากปลาแปน พบวา 
คาแรงกอนทะลุ คาระยะทางกอนเจาะทะลุ และคาความแข็งแรงของเจลจะคอย ๆ เพิ่มข้ึน และมี
คาสูงสุดที่ระดบัความเขมขนรอยละ  0.30  คือ  632.23  กรัม, 1.03  เซนติเมตร และ  655.41  
กรัม.เซนติเมตร โดยเกลือแคลเซียมชนิดนีจ้ะใหคาความแข็งแรงของเจลสูงกวาชุดควบคุมและซูริมิ
ที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  เพียงอยางเดียวรอยละ  88.60  และ  33.28  ตามลําดับ 
และจะไมมีความแตกตางกบัชุดการทดลองที่เติมแคลเซียมอะซีเตททีร่ะดับความเขมขนรอยละ  
0.20  (P > 0.05) (ภาพที่ 13)  ซึ่งสามารถจัดระดับคุณภาพของซูริมอิยูในเกรด AA (อรวรรณ และ
คณะ, 2541)  
 
 เมื่อนําเจลซูริมิมาทดสอบการพับตามวิธกีารตรวจสอบคุณภาพซูริมิของสถาบนัวจิยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา (อรวรรณ และคณะ, 2541) พบวา การเติมเกลือแคลเซียมทั้ง  3  
ชนิด สงผลใหซูริมิมีระดับคุณภาพเปน  AA  (ไมแตกเมื่อพับ  4  สวน) โดยมีระดับคุณภาพสูงกวา
ชุดควบคุมและซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  เพียงอยางเดียวซึ่งมีระดับคุณภาพเมื่อ
พับเปน  B  และ  A  ตามลําดับ (ตารางที ่ 8) 
 
 ความสามารถในการละลายของโปรตีนเจลในสารละลายผสมระหวาง Urea, SDS 
และ β-Me เมือ่เติมเกลือแคลเซียมทั้ง  3  ชนิดที่ระดับความเขมขนตาง ๆ กันรวมกับเอนไซม 
ทรานสกลูทามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  (ตารางที่  9)  พบวา ความสามารถในการ
ละลายของโปรตีนแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญ (P ≤ 0.05) เมื่อเติมแคลเซียมคลอไรดที่ระดับ
ความเขมขนรอยละ  0.05  มีคาการละลายของโปรตีนต่าํกวาชุดควบคุม (ไมเติมเอนไซม MTGase 
และเกลือแคลเซียม) รอยละ  38.85  และซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  เพียงอยาง
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เดียวรอยละ  10.68  และจะมีคาการละลายของโปรตีนเจลเพิ่มข้ึนเมือ่ปริมาณความเขมขนของ
แคลเซียมคลอไรดเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ  0.05  (P ≤ 0.05)  
 
 เมื่อเติมแคลเซียมแลคเตทที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.10  มีคาการละลายของ
โปรตีนต่ําสุด โดยมีคาต่ํากวาชุดควบคุมและซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase เพยีงอยางเดียวรอยละ  
40.70  และ  13.37  ตามลําดับ และจะมคีาการละลายเพิ่มข้ึนเมื่อปริมาณความเขมขนของ
แคลเซียมแลคเตทมากกวารอยละ  0.20  (P ≤ 0.05) แตจะไมแตกตางกับชุดการทดลองที่เติม
แคลเซียมแลคเตทรอยละ  0.05  (P > 0.05) 
 
 สําหรับความสามารถในการละลายของโปรตีนเมื่อเติมแคลเซียมอะซเีตท พบวา ที่
ระดับความเขมขนรอยละ  0.30  มีคาการละลายของโปรตีนต่ําสุด (P ≤ 0.05) โดยมีคาต่ํากวา 
ชุดควบคุมและซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase เพียงอยางเดียวรอยละ  42.65  และ 16.21 ตามลาํดับ
แตจะไมแตกตางกับชุดการทดลองที่เติมแคลเซียมแลคเตทรอยละ  0.10  และ  0.20  (P > 0.05) 
 
 จากผลการทดลอง พบวาความสามารถในการละลายของโปรตีนเจลจากการเติม
เกลือแคลเซียมทั้ง  3  ชนิด มีคาการละลายสัมพนัธกบัคาความแข็งแรงของเจลสงูสดุที่ไดจาก
เกลือแคลเซียมแตละชนิด คาการละลายทีล่ดลงชี้ใหเห็นถึงการเกิดการเชื่อมประสานของโปรตีน
จากพันธะที่ไมใชพันธะไดซลัไฟดระหวางการเซทตวัที่อุณหภูมิสูง (Benjakul et al., 2004) คาการ
ละลายที่ลดลงจะสอดคลองกับคาความแข็งแรงของเจลที่เพิม่ข้ึน และเมื่อคาการละลายเพิ่มข้ึนจะ
มีคาความแข็งแรงของเจลลดลง  สารผสมระหวาง Urea, SDS และ β-Me สามารถทําลายพันธะ
ตาง ๆ ได คือพันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิค และพันธะไดซัลไฟด แตไมสามารถทําลายพันธะ
โควาเลนทที่ไมใชพันธะไดซลัไฟด เชน พนัธะ ε-(γ-glutamyl) lysine (Hamada, 1992; Kamath 
et al.,1992, Benajkul et al., 2001) ดังนัน้ การเติมเกลอืแคลเซียมจะสงผลตอการเรงกิจกรรม
ของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสในซูริม ิทาํใหเอนไซมจากซูริมิและเอนไซมจากจุลินทรียทาํงานรวม 
กันไดอยางมปีระสิทธิภาพเนื่องจากพันธะ ε-(γ-glutamyl)lysine เรงใหเกิด MHC polymerization 
จึงทาํใหปริมาณของโปรตีนที่ละลายไดมีคาลดลง (Ashie and Lanier, 1999) 
 
 เมื่อพิจารณาผลของเกลือแคลเซียมตอคาความขาวของเจลซูริมิที่ผานการเซทตวัที ่ 
40  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาท ี
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พบวา ความขาวของเจลซูริมิอยูในชวง  67.12 - 70.22  การเติมแคลเซียมคลอไรดไมมีผลตอความ
ขาวของเจล (P > 0.5) สวนความขาวของเจลซูริมิที่เติมแคลเซียมแลคเตทและแคลเซียมอะซีเตทมี
คาความขาวลดลงเมื่อเติมเกลือแคลเซียมทั้ง  2  ชนิดในปริมาณรอยละ  0.05 – 0.30 
(ตารางที ่ 10) 
 
 จากการทดลองพบวาการเตมิเกลือแคลเซยีมทัง้  3  ชนดิรวมกับเอนไซมทรานสกล-ู 
ทามเินสจากจลิุนทรียที่ระดบัความเขมขนรอยละ  0.06  มีผลใหคาแรงกอนทะล ุคาระยะทางกอน
เจาะทะล ุและคาความแข็งแรงของเจลเพิม่สูงขึ้นไดมากกวาการเติมเอนไซมทรานสกลทูามเินส 
เพียงอยางเดยีว โดยปริมาณของแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท และแคลเซียมอะซีเตทที่
เหมาะสม คือ รอยละ  0.05, 0.05  และ  0.2  ตามลําดับ 
 
 การเพิม่แคลเซียมอิออนในรูปของเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ ในซูริมิทีม่ ีendogenous 
transglutaminase อาจเปนวิธีทีช่วยใหเจลมีความแข็งแรงและยืดหยุนเพิ่มข้ึน (จิรวฒัน, 2541) 
โดยความเขมขนของเกลือแคลเซียมตอคาความแข็งแรงสูงสุดของเจลจะแตกตางกนัไปตามชนิด
ของเกลือแคลเซียมที่ใชและ/หรือชนิดของปลา (Lee and Park, 1998) โดยแคลเซียมอิออนจะไป
สงเสริมการทาํงานของเอนไซมทรานสกลทูามเินสที่มีอยูในซูริมิ แตเอนไซมทรานสกลูทามเินสจาก
เนื้อปลาอาจมอียูในปริมาณนอยทําใหการสรางพนัธะ ε-(γ-glutamyl) lysine เกิดขึ้นไดนอย การ
เติมเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากแหลงอื่นลงในซูริมิเพื่อใหมกีารสรางพันธะ ε-(γ-glutamyl) 
lysine มากขึน้ จงึมีผลสงเสริมความแข็งแรงของเจลซูริมิ ถงึแมวาเอนไซมทรานสกลูทามเินสจาก 
จุลินทรียที่เติมลงไปนั้นไมตองการแคลเซียมอิออนในการทํางาน การเตมิแคลเซียมยงัคงมีผลตอ
การเรงกิจกรรมของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสในซูริมิ สงผลใหเอนไซมทรานสกลทูามเินสที่มีอยู
ในซูริมิและเอนไซมทรานสกลูทามเินสจากจุลินทรียทาํงานรวมกนัไดโดยสามารถเพิม่การเชื่อม
ประสานของโปรตีนสงผลใหความแข็งแรงของซูริมิเพิ่มข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 แคลเซียมอิออนมีความจาํเปนตอกิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามิเนส (Lorand, 
1986)  การใชแคลเซียมมีผลใหเจลมีคุณภาพดีข้ึน เอนไซมทรานสกลทูามเินสในกลามเนื้อปลา
เปนเอนไซมทีส่ามารถกระตุนใหมกีารถายเทหมู acyl จากกลูตามนีไปยังเอมนีปฐมภูมิ โปรตีนหรอื
พอลีเปปไทดเกิดเปนพันธะ ε-(γ-glutamyl) lysine โดยจําเปนตองมีแคลเซียมอิออนเปนตวัเรง
ปฏิกิริยา  ดังนั้น แคลเซียมอิออนจึงมีความจําเปนตอการเกิดเจลซูวาริที่อุณหภูมิตํ่าโดยสงผลตอ
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ปริมาณพนัธะ ε-(γ-glutamyl) lysine ที่สามารถเกิดไดมากขึ้นระหวางการเซทตัว (Kimura et al., 
1991; Tsukamasa and Shimizu, 1990)  และเมื่อใหความรอนที่อุณหภูมิเพิ่มข้ึนก็จะทาํให
โปรตีนเกิดการคลายตัวเกิดการเชื่อมประสานของโปรตีนมากขึ้น สงผลใหเจลมีความแข็งแรงมาก
ข้ึน  
 
 Wan et al. (1994)  ศึกษาผลของแคลเซียมอิออนตอกิจกรรมของเอนไซมทรานสกล-ู
ทามเินสและการเกิดเจลซูริมจิากปลา Walleye pollack  พบวา เจลซูริมิที่เติมแคลเซยีมอิออน 
ความเขมขนในชวง  2-5  มลิลิโมลาร และบมที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส เปนเวลา  4  ชั่วโมง 
แลวตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาที ใหความแข็งแรงของเจลสูงสดุ 
เนื่องจากแคลเซียมอิออนที่เติมลงไปมีผลตอการกระตุนการทาํงานของเอนไซมทรานสกลทูามิเนส
ในซูริม ิ
 
 Benjakul et al. (2004)  รายงานวา ประสิทธิภาพของเกลือแคลเซียมคลอไรดในการ
เสริมประสิทธภิาพการทํางานของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสในตวัปลาจะขึ้นอยูกับชนิดของปลา  
การเตมิเกลือแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหคาความแข็งแรงของเจลลดลง เกลือ
แคลเซียมที่ความเขมขนสงูอาจจะเปนสาเหตุใหแคลเซียมอิออนหรือคลอไรดอิออน มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางของโปรตีน โดยอิออนจะเขาจบักับตําแหนงบนผิวหนาโมเลกุลโปรตีนทีม่ี
ประจุตรงขาม ซึ่งมีผลใหพนัธะระหวางขั้วไฟฟาระหวางโมเลกุลลดลง (Vojdani, 1996) การเติม
เกลือโซเดียมคลอไรดจะทําหนาที่ละลายโปรตีนไมโอไฟบริลลาร ขณะที่การเติมแคลเซียมอิออนที่
มากเกินไปอาจจะเปนสาเหตุใหโปรตีนเกดิการตกตะกอน (salting-out) ทาํใหสูญเสียความ 
สามารถในการละลายของโปรตีน  ดังนัน้ การเติมแคลเซียมคลอไรดในปริมาณที่เหมาะสมจะ
กระตุนการทาํงานของเอนไซมทรานสกลทูามเินสสงผลตอความสามารถในการเกิดเจลของซูริม ิ
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ภาพที ่ 13  ผลของเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ ในการเสรมิประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลูทา-
      มเินสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  ตอคาแรงกอนทะล ุ(A) คาระยะทางกอนเจาะ
      ทะล ุ(B) และคาความแข็งแรงของเจล (C) ซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนที่ผานการเซทตัวที่  
      40  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีส 
      เวลา  20  นาท ี
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ตารางที่  8  คาการทดสอบพับของเจลซูริมิจากปลาแปนที่เติมเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ ในการ
      เสริมประสทิธิภาพของเอนไซมทรานสกลูทามเินสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  
      ภายใตสภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาทีตามดวยการใหความ
      รอนที่  90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาท ี
 
ปริมาณเกลือแคลเซียม             ระดับคุณภาพ 
รวมกับ MTGase (%) แคลเซียมคลอไรด  แคลเซียมแลคเตท  แคลเซียมอะซีเตท 
0  (ชุดควบคุม)   B   B   B 
MTGase  0.06%   A   A   A 
0.05    AA   AA   AA 
0.10    AA   AA   AA 
0.20    AA   AA   AA 
0.30    AA   AA   AA 
 
 
ตารางที่  9  คาเฉลี่ยของคาการละลายของโปรตีนในเจลซูริมิจากปลาแปนที่เติมเกลือแคลเซียม
      ชนิดตาง ๆ ในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความ 
      เขมขนรอยละ  0.06  ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาที
      ตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาท ี
 
ปริมาณเกลือแคลเซียม       คาการละลายของโปรตีน (มก./กรัม) 
รวมกับ MTGase (%) แคลเซียมคลอไรด  แคลเซียมแลคเตท  แคลเซียมอะซีเตท 
0  (ชุดควบคุม)  107.24 ± 5.24d  107.24 ± 5.24d  107.24 ± 5.24d 
MTGase  0.06%   73.41 ± 2.63ab    73.41 ± 2.63ab    73.41 ± 2.63ab 
0.05     65.58 ± 2.33a    67.56 ± 3.01a  157.14 ± 14.30e 
0.10   105.66 ± 4.40d    63.59 ± 8.49a    73.31 ± 17.25ab 
0.20   106.45 ± 25.02d    97.02 ± 7.85cd    64.78 ± 5.17a 
0.30   109.52 ± 25.76d    87.99 ± 5.91bc    61.51 ± 1.17a 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอนและแนวตั้งมคีวามแตกตางอยางม ี  
     นยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
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ตารางที่  10  คาเฉลี่ยของคาความขาวของเจลซูริมิจากปลาแปนที่เตมิเกลือแคลเซยีมชนิดตาง ๆ 
        ในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  
        0.06  ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการให
        ความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาท ี
 
 
ปริมาณเกลือแคลเซียม              คาความขาว 
รวมกับ MTGase (%) แคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท แคลเซียมอะซเีตท 
0  (ชุดควบคุม)  69.86 ± 0.28fg  69.86 ± 0.28fg  69.86 ± 0.28fg 
MTGase  0.06% 68.74 ± 0.79cdef 68.74 ± 0.79cdef 68.74 ± 0.79cdef 
0.05   68.97 ± 1.63defg 68.21 ± 0.78abcde 68.50 ± 1.33bcde 
0.10   69.32 ± 0.83efg  67.12 ± 1.46a  67.56 ± 1.05abc 
0.20   69.91 ± 0.80fg  67.33 ± 1.12ab  67.65 ± 0.60abc 
0.30   70.22 ± 0.72g  67.80 ± 0.88abcd 67.45 ± 0.73abc 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยตัวอักษรที่ตางกนัในแนวนอนและแนวตั้งมีความแตกตางอยางม ี  
     นยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
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 4.2  ผลการตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัวของโปรตนีของซูริมทิี่เตมิเกลือแคลเซยีมชนิด
ตาง ๆ รวมกับเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรียความเขมขนรอยละ  0.06  ดวย Gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) 
 
  จากการตรวจสอบรูปแบบการกระจายตัวของโปรตีนของเจลซูริมทิี่ผลิตจากปลาแปน
ที่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสรอยละ  0.06  รวมกับเกลือแคลเซียม  3  ชนิด คือ แคลเซียม  
คลอไรด แคลเซียมแลคเตท และแคลเซียมอะซีเตทที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.05, 0.10, 0.20  
และ  0.30  โดยน้ําหนักของเนื้อปลาบด ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซยีส เวลา  20  
นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาที โดยใชเทคนิค SDS-PAGE 
(ภาพที ่ 14)  พบวา แถบ MHC ของตัวอยางควบคุมมีสีเขมกวาแถบของ MHC ของตัวอยางที่เติม
เอนไซม MTGase รอยละ  0.06 และตัวอยางที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06 รวมกับเกลือ
แคลเซียมชนดิตาง ๆ และยงัเหน็แถบบาง ๆ เหนือแถบของไมโอซิน (MW > 247 kDa) ซึ่ง
สันนษิฐานวาเปนผลมาจากการเกิดการเชือ่มประสานของไมโอซิน (Nowsad et al., 1995; Tsai 
et al., 1996; Jiang et al., 2000a,b) แถบของ MHC ทีล่ดลงและการเกิดสารประกอบที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญจะเกิดขึ้นพรอมกบัคาความแข็งแรงของเจลที่เพิ่มข้ึนในแตละตัวอยาง (ภาพที ่ 14)  การ
ลดลงของแถบ MHC อาจจะไมไดมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของเอนไซม proteolytic ที่ถกูเหนีย่วนาํ
ดวยความรอน (Lee et al., 1998)  การเติมเอนไซม MTGase ลงในตวัอยางซูริมิสามารถเรงใหเกดิ
พอลิเมอรไรเซชันของไมโอซนิโดยสรางพนัธะ ε-(γ-glutamyl) lysine ระหวางโมเลกลุโปรตีน 
(Araki and Seki, 1993; Kumazawa et al., 1995; Jiang et al., 2000a)  นอกจากนี้การเซทตัวที่
อุณหภูมิ  40  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  20  นาทกีอนการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส  20  
นาที และแคลเซียมอิออนยังชวยเรงปฏกิิริยาของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่มีอยูในซูริมิ ชวยให
เกิดการเชื่อมประสานของ MHC มากขึ้น (Seki et al., 1990; Kimura et al., 1991) โดยเอนไซม
จะกระตุนใหเกิดการเชื่อมประสานผานพนัธะโควาเลนทระหวาง carboxyl amide ของกลูตามนี 
และ ε-amino ของไลซีน (Folk, 1980) เนือ่งจากการเตรยีมตัวอยางสาํหรับการทํา SDS-PAGE ใช 
SDS และ β-mercaptoethanol ในสารละลาย Sample buffer (SDS reducing buffer) จะไป
รีดิวซพันธะไดซัลไฟดที่เกิดจากการใหความรอนกับตัวอยางใหเปนหมู sulfhydryl แตไมสามารถ
รีดิวซพันธะ ε-(γ-glutamyl) lysine  ทาํใหโพลีเมอรของโปรตีน MHC อัดหนาแนนกนัอยูดานบน 
SDS-PAGE สงผลใหแถบของ MHC บางลง (Seguro et al., 1995; Jiang et al., 1998)  
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ภาพที ่ 14  รูปแบบโปรตีนของเจลซูริมิจากปลาแปนทีเ่ติมเกลือแคลเซียมชนิดตาง ๆ รวมกับ  
      เอนไซมทรานสกลทูามิเนสรอยละ  0.06 ภายใตการเซทตัวที่อุณหภูมิ  40  องศา-  
      เซลเซียส  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีส  30  นาท ี โดย 
      SDS-PAGE  (7.5% running gel และ  4% stacking gel)  เมื่อ  S = โปรตีน   
      มาตรฐาน , MHC = myosin heavy chain, A = ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรด 
      (%), B = ความเขมขนของแคลเซียมแลคเตท (%) และ C = ความเขมขนของ  
      แคลเซียมอะซีเตท (%) 
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5.  โครงสรางจุลภาคของเจลซูริมิจากปลาแปนโดยใชกลองจลุทรรศนอิเล็กตรอนชนิด    
     กราดลําแสง (Scanning electron microscope, SEM)  
 
 นําซูริมทิี่ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุดจากขอ  3.2  และขอ  4.1  ไดแก ซูริมิที่เตมิ
เอนไซม MTGase รอยละ  0.06  และซูริมทิี่เติมเอนไซม MTGase รวมกับแคลเซียมอะซีเตท    
รอยละ  0.20  (ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุดระหวางเกลือแคลเซียมทั้ง  3  ชนิด) และชุด
ควบคุม (ไมเตมิเอนไซม MTGase และเกลือแคลเซียม) มาตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของเจล 
ซูริมิโดยใชกลองจุลทรรศนอิเลก็ตรอนชนิดกราดลําแสง (Scanning electron microscope, SEM)  
(ภาพที ่ 15)  พบวา ชุดควบคุมมีลักษณะโครงสรางทีห่ยาบ ไมเปนระเบียบ และมีรูพรุนขนาดใหญ 
สวนตัวอยางทีเ่ติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  และซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รวมกับ
แคลเซียมอะซเีตทรอยละ  0.20  มีลักษณะโครงสรางที่ละเอียด มีระเบยีบมากกวาชุดควบคุม  
บางบริเวณมีโครงสรางทีม่ีลักษณะคลายรางแห ซึ่งสนันษิฐานวาเปนผลมาจากเอนไซมทรานสกล-ู
ทามเินสจากจลิุนทรียและแคลเซียมอิออนที่ไปสงเสริมการทาํงานของเอนไซมทรานสกลทูามิเนส  
ที่มีอยูในซูริมทิําใหเกิดการสรางพนัธะโควาเลนทชนิด ε-(γ-glutamyl) lysine l  จงึชวยปรับปรุง
การจัดเรียงตวัและการรวมกลุมกันของโปรตีน ทาํใหเกิดโครงสรางทีม่ีเนื้อละเอียดและเปนระเบยีบ 
สงผลใหคาความแข็งแรงของเจลมีคาสงูขึน้  (Go’mez-Guille’n et al., 2005; Rawdkuen et al., 
2005) 
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ภาพที ่ 15  โครงสรางจุลภาคของเจลซูริมิจากปลาแปนโดยใช  Scanning electron microscope 
      (SEM) เมือ่ A = ชุดควบคุม, B = ซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase  0.06% และ C = ซูริมิที่
      เติมเอนไซม MTGase  0.06% รวมกับเกลือแคลเซียมอะซีเตท  0.2% 

(A) 
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6.  ประสิทธภิาพของเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลนิทรียในซูริมิแชเยือกแข็ง 
 
 นําซูริมทิี่ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุดจากขอ  3.2  และขอ  4.1  ไดแก ซูริมิที่เตมิ
เอนไซม MTGase รอยละ  0.06  ซูริมทิี่เตมิเอนไซม MTGase รวมกับแคลเซียมคลอไรดรอยละ  
0.05  ซูริมิทีเ่ติมเอนไซม MTGase รวมกับแคลเซียมแลคเตทรอยละ  0.05  ซูริมิที่เติมเอนไซม 
MTGase รวมกับแคลเซียมอะซีเตทรอยละ  0.20  และชุดควบคุม (ไมเติมเอนไซม MTGase และ
เกลือแคลเซียม) ไปเก็บรักษาที่ตูเก็บแชเยอืกแข็ง  -20  องศาเซลเซยีส นาํซูริมิมาตรวจสอบคุณ 
ภาพทกุ ๆ  30  วนัเปนเวลา  90  วัน  พบวา คาแรงกอนทะลุ คาระยะทางกอนเจาะทะลุ คาความ
แข็งแรงของเจลซูริมิ คาการละลายของโปรตีนเจล และคาความขาว แตกตางอยางไมมีนัยสาํคัญ 
(P > 0.05) 
 
 เมื่อพิจารณาคาแรงกอนทะลุ คาระยะทางกอนเจาะทะลุ และคาความแข็งแรงของเจลซูริมิ 
ที่ผลิตจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  วนั พบวา ซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  
และซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รวมกับเกลือแคลเซียมทั้ง  3  ชนิด คุณภาพของซูริมิในระหวาง
การเก็บรักษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางไปจากซูริมิชุดควบคุมแชเยือกแข็ง (P > 0.05) (ภาพ
ที่ 16)  และเมือ่ทดสอบการพับ พบวา เกดิการเปลี่ยนแปลงของชุดควบคุมแชเยือกแข็งในเดือนที ่ 
3  โดยเปลีย่นระดับคุณภาพจาก  A  (แตกเล็กนอยเมื่อพบัส่ีสวน) เปน  B  (แตกเล็กนอยเมื่อพับ
คร่ึง) สวนชุดการทดลองอืน่ ๆ ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่  11) 
 
 ความสามารถในการละลายของโปรตีนเจลในสารละลายผสมระหวาง Urea, SDS และ 
β-Me ของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนทีเ่ก็บรักษาเปนเวลา  90  วัน  พบวา คาการละลายของ
โปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในแตละชุดการทดลอง แตไมแตกตางอยางมีนยัสําคัญ  
(P > 0.05) โดยคาการละลายที่ลดลงจะสอดคลองกับคาความแข็งแรงของเจลที่เพิม่ข้ึน และเมื่อ
คาการละลายเพิ่มข้ึนจะมีคาความแข็งแรงของเจลลดลง  จากผลการทดลองพบวา ชุดการทดลอง
ที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  และซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รวมกับเกลอืแคลเซียมทัง้  
3  ชนิดมีคาการละลายต่าํกวาชุดควบคุมแชเยือกแข็ง (ตารางที่  12) 
 
 สําหรับคาความขาวของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  วัน พบวา
ชุดควบคุมแชเยือกแข็ง  ซูริมทิี่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  และซูริมิที่เติมเอนไซม 
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MTGase รวมกับเกลือแคลเซียมทัง้  3  ชนิด เกิดการเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กนอยในแตละชุดการ
ทดลองแตไมแตกตางอยางมนีัยสําคัญ (P > 0.05) (ตารางที่  13)  
 
 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การเก็บรักษาซูริมทิี่เตมิเอนไซม MTGase รอยละ  
0.06  และซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รวมกับเกลือแคลเซียมทั้ง  3  ชนิดเปนเวลา  90  วัน 
เอนไซม MTGase ยังคงมีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิไดดี ขณะเดียวกนัไม
พบวาเอนไซม MTGase มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของซูริมิในระหวางการเก็บรักษาที่
แตกตางไปจากซูริมิชุดควบคุมแชเยือกแข็ง ดังนัน้ การเติมเอนไซม MTGase ลงในซูริมิกอนการแช
เยือกแข็งจึงเปนแนวทางปฏบัิติที่เหมาะสมตอการเพิม่ความสามารถเกิดเจลของซูริมิแชเยือกแข็ง 
 
 Atsumi et al. (1995)  ศึกษาการเก็บรักษาซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase ดวยการแชเยือก
แข็งเปนเวลานาน  12  เดือน  พบวา ตัวอยางที่เติมเอนไซม MTGase เกดิการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของซริูมิในระหวางการเก็บรักษาเพียงเล็กนอยโดยเอนไซม MTGase ในซูริมิหลังการ
ละลายยังคงมคีวามสามารถปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิไดดี ซึ่งไดแนะนําวาการเติมเอนไซม 
MTGase ลงในซูริมิในขัน้ตอนการสับผสมแลวนาํไปแชเยือกแข็งเอนไซมยังสามารถมีกิจกรรมได
เปนเวลานาน แมจะเปนที่ทราบกนัดีวาการแชเยือกแข็งมผีลใหกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิด
ลดลง (Matsumoto and Noguchi, 1992) นอกจากนี้การดูแลและการควบคุมอุณหภูมิในระหวาง
การเตรียมคามาโบโกะเจลก็เปนสิง่สําคญั เชน ข้ันตอนการละลายและขั้นตอนการเติมเกลือ  
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ภาพที ่ 16  คาแรงกอนทะล ุ(A) คาระยะทางกอนเจาะทะล ุ(B) และคาความแข็งแรงของเจล (C) 
      ซูริมทิี่ผลิตจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  วนั ภายใตสภาวะการเซทตวัที่  40 
      องศาเซลเซียส เวลา  20  นาที ตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียส เวลา  
      20  นาท ี
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ตารางที่  11  คาการทดสอบพับของเจลซริูมิจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  วนั ภายใต
        สภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซยีส เวลา  20  นาที ตามดวยการใหความรอนที ่ 
        90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาท ี
 
ชุดการทดลอง                       เดือนที ่ 
    0  1  2  3 
ชุดควบคุม       A   A   A   B 
MTGase  0.06%   A   A    A   A 
MTGase  0.06% -CaCl2 AA  AA  AA  AA 
MTGase  0.06% -Ca-lactate  AA  AA  AA  AA 
MTGase  0.06%-Ca-acetate AA  AA  AA  AA 
 
 
 
 
ตารางที่  12  คาเฉลี่ยของคาการละลายของโปรตีนของเจลซูริมิจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  
        90  วนั ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซยีส เวลา  20  นาที ตามดวยการ
        ใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียส เวลา  20  นาท ี
 
 
ชุดการทดลอง                              เดือนที่ ns 
                0             1   2              3 
ชุดควบคุม  117.16 ± 10.10 112.40 ± 4.08 112.60 ± 2.78 111.51 ± 0.90 
MTGase  0.06%    87.20 ± 8.32   89.98 ± 9.56   85.02 ± 4.04   86.01 ± 3.74 
MTGase  0.06% -CaCl2   70.04 ± 1.75   69.44 ± 2.02   70.44 ± 2.76   66.96 ± 2.12 
MTGase 0.06% -Ca-lactate  69.74 ± 2.73   70.34 ± 2.36   69.94 ± 2.25   67.16 ± 1.27 
MTGase 0.06%-Ca-acetate  68.05 ± 0.90   65.48 ± 1.92   67.26 ± 2.32   64.28 ± 4.18 
  
หมายเหต ุ ns แสดงถึง คาเฉลี่ยตามแนวนอนมีความแตกตางอยางไมมีนัยสาํคัญ (P > 0.05) 
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ตารางที่  13  คาเฉลี่ยของคาความขาวของเจลซูริมิจากปลาแปนที่เกบ็รักษาเปนเวลา  90  วนั 
        ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความ  
        รอนที่  90  องศาเซลเซยีสเวลา  20  นาท ี
 
ชุดการทดลอง                               เดือนที่ ns 
                0            1             2            3 
ชุดควบคุม   67.63 ± 0.69 68.06 ± 1.58 68.20 ± 0.74 68.34 ± 1.11 
MTGase  0.06%   67.21 ± 0.98 67.75 ± 0.52 67.87 ± 0.86 68.10 ± 1.26 
MTGase  0.06% -CaCl2  67.69 ± 0.83 68.29 ± 1.03 68.63 ± 1.25 68.95 ± 1.24 
MTGase  0.06% -Ca-lactate 67.89 ± 0.86 68.08 ± 0.79 68.23 ± 0.68 68.90 ± 1.29 
MTGase  0.06%-Ca-acetate 68.39 ± 0.64 68.30 ± 0.89 68.84 ± 0.83 68.96 ± 1.18 
  
หมายเหต ุ ns  แสดงถึง คาเฉลี่ยตามแนวนอนมีความแตกตางอยางไมมีนัยสาํคัญ (P > 0.05) 
 
7.  การคํานวณตนทุนการผลิตซูริมิจากปลาแปน 

 
 นําซูริมิชุดควบคุม ซูริมิที่เตมิเอนไซมทรานสกลทูามิเนสรอยละ  0.06  และซูริมิที่เติม
เอนไซมทรานสกลูทามิเนสรวมกับเกลือแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท และแคลเซียม      
อะซีเตทที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.05, 0.05  และ  0.2  ตามลําดับ มาคํานวณตนทนุการผลิต 
ตนทนุวัตถุดิบในการผลิตซูริมิข้ึนอยูกับราคาของปลาแปน โดยปลาแปนทัง้ตัวขนาด  44-50  ตัว/1 
กิโลกรัม (น้ําหนัก  20-22.73  กรัม/ ตัว) ราคาประมาณ  13  บาท เมื่อนํามาผานกระบวนการ
เตรียมตัวอยางเพื่อผลิตซูริมจิะไดเนื้อปลาแปนบดประมาณ  33%  เมือ่คํานวณราคาของเนื้อปลา
แปนบดตอกิโลกรัม ซึ่งเนื้อปลาแปน  1  กิโลกรัม มาจากปลาแปนทัง้ตัว  3.03  กิโลกรัม จะพบวามี
ราคาปลา  3.03x13 = 39.39 บาท  สวนผสมตาง ๆ อีกประมาณ  0.92  บาท ซึง่มตีนทนุการผลิต
ประมาณ  40.31  บาท และเมื่อคิดราคาตนทนุวัตถุดิบ (บาท/กิโลกรัม) จะมีตนทนุการผลิต
ประมาณ  37.26  บาท/กิโลกรัม (ตารางที ่ 14) ทัง้นีย้ังไมไดรวมถึงตนทุนของพลงังานและแรงงาน
ที่ใชในการผลติ 
 
 การผลิตซูริมิจากปลาแปนทีเ่ติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  จะมตีนทนุการผลิตเพิ่ม
เปน  38.20  บาท/กิโลกรัม (โดยเอนไซม MTGase  1  กิโลกรัมราคา  1750  บาท ซึง่เมื่อผลิตซูริมิ
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จากเนื้อปลาแปน  1  กิโลกรมั จะใชเอนไซมเพียง  0.6  กรัม คิดเปนเงนิ  1.05  บาท) (ตารางที่  
14)  ซึ่งมีตนทนุเพิม่จากชุดควบคุมเพยีง  0.94  บาท แตสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิ
จากปลาแปนจากเกรด B (คาความแข็งแรงของเจล <350  กรัม.เซนติเมตร) เปนเกรด A (คาความ
แข็งแรงของเจล  350-450  กรัม.เซนติเมตร) 
 
 การผลิตซูริมิจากปลาแปนทีเ่ติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  รวมกับเกลือแคลเซียม  
3  ชนิด คือ เกลือแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท และแคลเซียมอะซีเตทจะมีตนทุนการผลิต
เพิ่มเปน  38.56, 39.57  และ  40.53  บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีตนทนุเพิ่มจากชุดควบคุม  1.3, 2.31  
และ  3.27  บาท (ตารางที่  14)  และสามารถปรับปรุงคณุสมบัติเจลของซูริมิจากปลาแปนจาก
เกรด B (คาความแข็งแรงของเจล <350  กรัม.เซนติเมตร) เปนเกรด AA (คาความแข็งแรงของเจล  
450-750  กรัม.เซนติเมตร) 
  
 การคํานวณตนทนุการผลิตซูริมิจากปลาแปน แสดงใหเห็นวา ซูริมิที่ผลิตไดยังคงมีราคา
ตอกิโลกรัมคอนขางสงู เนื่องจากในขัน้ตอนการผลิตซูริมไิมมีการเก็บเกีย่วเนื้อปลาบดในขั้นตอน
การลางเนื้อปลาบดทําใหมกีารสูญเสียปริมาณเนื้อปลาบดคอนขางมาก หากมีการเก็บเกี่ยวเนื้อ
ปลาบดในขั้นตอนการลาง  เชน การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทีม่ีการใชเครื่องจักรทีม่ีประสิทธ ิ
ภาพสูงจะทาํใหปริมาณเนื้อปลาแปนบดทีไ่ดเพิ่มมากขึ้นสงผลใหซูริมิตอกิโลกรัมมีราคาถูกลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  14  การคํานวณตนทนุการผลิตซูริมิจากปลาแปน 
 

    ตนทุนการผลิตซูริมิปลาแปน 
สวนผสม ราคา ซูริมิชุดควบคุม เติมเอนไซม MTGase เติมเอนไซม MTGase  เติมเอนไซม MTGase  เติมเอนไซม MTGase  
        รวมกับ CaCl2 รวมกับ Ca-lactate รวมกับ Ca-acetate 

  
(บาท/
กก) 

ปริมาณ 
(กก) 

จํานวน
เงิน ปริมาณ (กก) 

จํานวน
เงิน ปริมาณ (กก) 

จํานวน
เงิน ปริมาณ (กก) 

จํานวน
เงิน ปริมาณ (กก) 

จํานวน
เงิน 

เนื้อปลาแปน 39.39 1 39.39 1 39.39 1 39.39 1 39.39 1 39.39 
ซูโครส 15 0.04 0.60 0.04 0.60 0.04 0.60 0.04 0.60 0.04 0.60 
ซอรบิทอล 40 0.04 0.16 0.04 0.16 0.04 0.16 0.04 0.16 0.04 0.16 
โพลีฟอสเฟต 80 0.002 0.16 0.002 0.16 0.002 0.16 0.002 0.16 0.002 0.16 
เอนไซม MTGase 1750 0 0 0.0006 1.05 0.0006 1.05 0.0006 1.05 0.0006 1.05 

แคลเซียมคลอไรด 800 0 0 0 0 0.0005 0.4 0 0 0 0 
แคลเซียมแลคเตท 3000 0 0 0 0 0 0 0.0005 1.5 0 0 
แคลเซียมอะซีเตท 1300 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.002 2.60 
รวม   1.082 40.31 1.0826 41.36 1.0831 41.76 1.0831 42.86 1.0846 43.96 
ตนทุนวัตถุดิบ  
(บาท/กก)     37.26   38.20   38.56   39.57   40.53 
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สรุปผลการทดลอง 
 
 1.  คุณสมบัติของเจลซูริมิทีผ่ลิตจากปลาแปนที่ผานการเซทตัวที่ระดับการใหความรอน  2  
ระดับ (40  องศาเซลเซียส นาน  20  นาท ีและ  90  องศาเซลเซียส นาน  20  นาที) ใหคาความ
แข็งแรงของเจลสูงกวาการเซทตัวที่ระดับการใหความรอน  1  ระดับ (90  องศาเซลเซียส นาน  30  
นาที) โดยมีคาความแข็งแรงของเจลเทากบั  280.77  และ  252.84  กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ           
(P ≤ 0.05)   
 
 2.  การใชเอนไซม MTGase เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนที่ผาน
การเซทตวัที่ระดับการใหความรอน  2  ระดับ  พบวา ปริมาณของเอนไซม MTGase ที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงคณุสมบัติเจล คือ ระดับรอยละ  0.06  โดยมีคาความแข็งแรงของเจลเทากับ  393.93  
กรัม.เซนติเมตร  การเติมเอนไซม MTGase ลงในซูริมิกอนนาํไปแชเยือกแข็งสามารถปรับปรุงคุณ 
สมบัติเจลของซูริมิจากปลาแปนทีม่ีระดับคุณภาพ  B  (คาความแข็งแรงของเจล < 350  กรัม.
เซนติเมตร) เปนระดับคุณภาพ  A  (คาความแข็งแรงของเจล  350-450  กรัม.เซนติเมตร) 
 
 3  การใชเอนไซม MTGase รวมกับเกลือแคลเซียมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิที่
ผลิตจากปลาแปน  พบวา เกลือแคลเซียมทั้ง  3  ชนิด  คือ แคลเซียมคลอไรด  แคลเซียมแลคเตท  
และแคลเซียมอะซีเตทที่ความเขมขนตาง ๆ สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของเจลซูริมิรวมกับ
เอนไซม MTGase ความเขมขนรอยละ  0.06  ไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยเกลือแคลเซียมทั้ง  3  
ชนิด ใหคาความแข็งแรงของเจลสูงสุดแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญ (P>0.05)  ปริมาณของ
เกลือแคลเซียมที่เหมาะสม คือ รอยละ  0.05, 0.05  และ  0.2  โดยมคีาความแข็งแรงของเจล
เทากับ  584.94, 580.80  และ  587.64  กรัม.เซนติเมตร ตามลําดับ และสามารถปรับปรุง
คุณสมบัติเจลของซูริมิจากปลาแปนเปนระดับคุณภาพ  AA  (คาความแข็งแรงของเจล  450-700  
กรัม.เซนติเมตร) 
 
 4.  เมื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม MTGase ในซริูมิแชเยือกแข็งเปนเวลา  90  วัน 
พบวา คาความแข็งแรงของเจลซูริมิ คาการละลายของโปรตีนเจล และคาความขาวในซูริมิชุด
ควบคุมแชเยือกแข็ง  ซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase รอยละ  0.06  และซูริมิที่เติมเอนไซม MTGase 
รวมกับเกลือแคลเซียมทัง้  3  ชนิด ในแตละชุดการทดลองแตกตางอยางไมมนีัยสาํคัญ (P>0.05) 
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ขอเสนอแนะ 
 
 การเติมเอนไซมทรานสกลทูามิเนสจากจุลินทรียรวมกับเกลือแคลเซียมลงในซูริมิกอนการ
แชเยือกแข็ง พบวา คุณสมบัติของเจลยังมีคุณภาพดี  ดังนัน้ ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมในการใชสาร
ปรับปรุงคุณภาพเจลชนิดอืน่ ๆ ที่สามารถทํางานรวมกับเอนไซมทรานสกลูทามิเนสจากจุลินทรีย
ได เชน ไคโตแซน, แคปปา-คาราจีแนน, โซเดียมเคซีนเนต, โปรตีนหางนมเขมขน  และพลาสมา
จากเลือด เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
 

คุณภาพของปลาแปน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที ่ก1  ลักษณะคุณภาพของปลาแปน 
 
  คุณลักษณะ      สภาพที่  1  (ดีพอใช)   สภาพที่  2  (พอใช)  สภาพที่  3  (เริ่มเนา)  สภาพที่  4  (ไมยอมรับ)   
 
  ตา            ขุนมัว อยูในสภาพดี จมเล็กนอย  ขุนทึบ ช้ําเลือดเล็กนอย  ขุนทึบ ช้ําเลือดเล็กนอย   ดําขุน ทึบ ช้ําเลือด  
 พื้นผิวลําตัว           เทาเงิน เหลือบเงามันเล็กนอย  เทาเงิน ขุน ดาน   เทาเงิน ขุนขาว   เทาซีด ขุนขาว  
 เหงือก     สีแดงคล้ําจัด ดานทึบ   สีแดงดานจนถึงสีน้ําตาล  สีแดงดานจนถึงสีน้ําตาล  สีแดงดานจนถึงสีน้ําตาล 
 เนื้อ      ขาว มันวาว เริ่มนิ่ม ยืดหยุนเล็กนอย  ขาว ขุน นิ่ม ยืดหยุนเล็กนอย  ขาว  ขุน นิ่ม   ขาวปนเหลือง  ขุนดาน แยกออก
 กลิ่นของลําตัว    กลิ่นคาวจนถึงกลิ่นคลายปลาเค็มเล็กนอย กลิ่นคลายปลาเค็ม   กลิ่นคลายปลาเค็ม  เนาปานกลาง ชวนคลื่นเหียน
 ผนังชองทอง    ขาว ไมมีคราบน้ํายอย                ขาว มีคราบน้ํายอย  ขาวปนเหลือง นิ่ม มีคราบน้ํายอย  ขาวปนเหลือง ทองแตก มีคราบน้ํายอย 
 
ที่มา : ดัดแปลงการแบงคุณภาพของกองควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑและการแปรรูปสัตวน้ํา กรมประมง 
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ภาคผนวก ข 
 

วิธีการตรวจสอบและการวิเคราะหทางเคมี 
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ภาคผนวก  ข1  การวิเคราะหหาปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (TVB-N) โดยวิธี Conway’s 
   microdifflusion (MFRD, 1987)  
 
 การเตรียมตัวอยาง 
 
 ชั่งตัวอยางเนือ้ปลา  2  กรัม (บันทกึน้าํหนักที่แนนอน) มักใชเนื้อปลาที่เปนกลามเนือ้ขาว
ระวังอยาใหมกีลามเนื้อแดง เสนใยเกี่ยวพนั (เอน็) และผวิหนัง  

 
 อุปกรณ 
 

- Conway’s unit: ลางดวย neutral detergent ชะดวยน้าํแลวปลอยใหแหงในอากาศ 
หามเช็ดดวยผา 

- Micro-burette 
- เครื่องบด (โกรงบด) 
 
สารเคมี 
 
1.   4% Trichloroacetic acid (TCA, CCl3COOH): ละลาย TCA  40  กรัม ในน้าํกลัน่  

960  มิลลิลิตร 
2.   สารละลาย mixed indicator: ละลาย bromocresol green (BCG)  0.01  กรัม และ 

methyl red (MR)  0.02  กรัม ในเอทานอล  10  มิลลิลิตร 
3.   สารละลาย Inner ring (1% boric solution + indicator): ชั่ง boric acid  10  กรัม ใน 

volumetric flask ขนาด  1  ลิตร เติมเอทานอล  200  มิลลิลิตร หลังจากกรดบอริกละลายเติม 
mixed indicator  10  มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรเปน  1  ลิตรดวยน้าํกลั่น 

4.   สารละลายอิม่ตัว Potassium carbonate (K2CO3): ละลาย K2CO3   60  กรัมในน้าํ
กลั่น  50  มิลลิลิตร ตมใหเดือดเล็กนอย  10  นาท ีทิง้ไวใหเยน็แลวกรองผานกระดาษกรอง 

5.   0.02  N Hydrochloric acid: เจือจางสารละลายมาตรฐาน 1N HCl  20  มิลลิลิตร 
ดวยน้าํกลัน่ใหเปน  1  ลิตร 

6.   Sealing agent: paraffin wax 
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วิธีทาํ 
 
1.   ชัง่ตัวอยาง  2  กรัม เติม TCA รอยละ  4  ปริมาณ  8  มิลลิลิตร บดตัวอยางในเครื่อง 

บดหรือโกรงบดทิ้งไว  30  นาท ีที่อุณหภูมไิมสูงกวา  30  องศาเซลเซียส เซนตริฟวจ  3,000  รอบ 
ตอนาท ีเวลา  10  นาที หรือกรองผานกระดาษกรองเบอร  1  จะไดสารละลายตัวอยาง 

2.   ปเปตสารละลายกรดบอริคผสมอินดิเคเตอร  1  มิลลิลิตร ใสจานระเหยแบบคอนเวย 
ชั้นใน 

3.   ปเปตสารละลายตัวอยาง  1  มิลลิลิตร ใสจานระเหยแบบคอนเวยชัน้นอก 
4.   ปเปตสารละลายอิ่มตัว K2CO3  1  มิลลิลิตรใสจานระเหยแบบคอนเวยชัน้นอกรีบปด

ฝาคอนเวยใหสนิททันท ี
5.   ผสมสารละลายที่อยูในจานคอนเวยชัน้นอกโดยหมุนเบาๆ ต้ังทิง้ไว  60  นาที ที่  37 

องศาเซลเซยีส หรือ  100  นาทีที ่ 30  องศาเซลเซียส หรือ  20  องศาเซลเซียส  2  ชั่วโมง 
6.   ไตเตรทสารละลายที่อยูในคอนเวยชัน้ในดวย  0.02 N HCl จนสีเขียวเปลี่ยนเปนสีชมพ ู
7.   ทาํ blank โดยใช TCA รอยละ  4  ปริมาตร  1  มิลลิลิตร แทนสารละลายตัวอยาง 

คํานวณปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดจาก 
 
   mg% TVB = (VA-VB) x (VBI x AN) x [ (WS x M/100) + VE ] x 100 
             WS   
 
VA = มิลลิลิตรของ  0.02  N HCl ที่ใชไตเตรทกับสารละลายตัวอยางที่ใชสกัด 
VB = มิลลิลิตรของ  0.02  N HCl ที่ใชไตเตรทกับ blank 
VBI = Normality ของ HCl (0.02 N X factor ของ HCl) 
AN = น้ําหนกัโมเลกุลของไนโตรเจน (14.00) 
WS = น้ําหนักของตัวอยาง (กรัม) 
M = รอยละของความชื้นตวัอยาง 
VE = ปริมาตร TCA รอยละ  4  ที่ใชในการสกัด 
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ภาคผนวก  ข2  การตรวจสอบความสดโดยการหาคา K (Uchiyama et al., 1978) 
 
 อุปกรณ 
 

- column แกว มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ภายใน  6  มม. สูง  50  มม. 
 
สารเคมี 
 
(ก) สําหรับเตรียมตัวอยาง 
  สารเคมีที่เตรยีมแลวจะตองเก็บไวที่อุณหภูมิประมาณ  5  องศาเซลเซยีส 

  1.  10% Perchloric acid (PCA): ละลาย PCA (60-70%, HClO4)  10  มล. ใน 
น้ํากลัน่  90  มล. 
  2.  5% PCA: ละลาย PCA  10  กรัม ในน้าํกลั่น  190  มล. 
  3.  Neutralized PCA: นําสารละลาย PCA 5% จํานวน  100  มล. มาทาํใหเปน
กลางดวย 10 N KOH ใหม ีpH  6.4  ทาํใหสารละลายเย็นที่  5  องศาเซลเซียส แลวกรองตะกอน 
(KClO4) ที่เกดิขึ้นดวยกระดาษกรอง 
  4.  10 N KOH: ละลาย KOH  56  กรัม ดวยน้าํกลัน่ แลวปรับใหเปน  100  มล. 
  5.  1 N KOH: ละลาย KOH  5.6  กรัม ดวยน้ํากลั่น แลวปรับใหเปน  100  มล. 
 (ข) สําหรับการเตรียม ion-exchange chromatography 
  1.  สารละลาย  0.5  M NH4OH: เจือจาง NH4OH  25%  จํานวน  4  มล. ดวยน้าํ
กลั่น  96  มล. 
  2.  ละลาย A (0.001 N HCl): เจือจางสารละลายมาตรฐาน 1 N HCl จํานวน 1 
มล. ใหเปน  1000  มล. ดวยน้ํากลัน่ 
  3.  ละลาย B (0.01 N HCl ที่ม ี 0.6  M NaCl): ละลาย NaCl  35.07  กรัม ดวย
น้ํากลัน่แลวเตมิสารนี้ลงในสารละลาย  1 N HCl จํานวน  10  มล. แลวปรับปริมาตรใหเปน  1000 
มล. ดวยน้าํกลั่น 
  4.  Anion exchange resin: AG (R) –x4, 100-200  mesh chloride form (Bio-
Rad Co.) [ใน Lab ใช  1 x 4 200-400  mesh Cl- form (Dowex)] 
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 (ค) สําหรับการเตรียม ion-exchange resin 
  1.  Acetone 
  2.  0.1  N NaOH 
  3.  0.1  N HCl 
 
 การเตรียมตัวอยาง 
 
 ดึงตัวอยางเนือ้ปลามา  1  กรัม ระวังไมใหม ี red muscle, เสนใยเกี่ยวพัน (เอน็) และ
ผิวหนัง มักจะใชเนื้อปลา white muscle จากบริเวณ back muscle ของปลา แลวดําเนนิการตาม
วิธีปฏิบัติในการสกัด fish muscle 
 

วิธีทดลอง 
 
(ก) การเตรียม ion-exchange resin 
 
 1.  นํา Anion exchange resin มาประมาณ  100  กรัมเติม acetone  1  ลิตร ต้ัง

ทิ้งไว  20  นาที พรอมกับคนเปนครัง้คราว กรองผาน Buchner funnel 
 2.  เติมน้ํากลัน่ที่ปราศจากอิออน  1  ลิตร พรอมกับคน นําไปกรองผาน Buchner 

funnel 
 3.  เติม  0.1  N NaOH ประมาณ  500  มล. ต้ังทิ้งไว  20  นาท ีพรอมกับคนเปน

คร้ังคราว กรองผาน Buchner funnel 
 4.  ดําเนนิการเชนเดียวกับขอ  2 
 5.  เติม  0.1  N HCl ประมาณ  1  ลิตร ต้ังทิ้งไว  20  นาที พรอมกับคนเปนครัง้

คราว กรองผาน Buchner funnel 
 6.  ดําเนนิการเชนเดียวกับขอ  2  แลวลางดวยน้าํกลัน่จนกวา filtrate เปนกลาง 

ทดสอบโดยใชกระดาษวัด pH แลวเก็บ activated resin นี้ไวในขวดที่มนี้ํากลัน่ปราศจากอิออน 
เก็บไวที ่ 5  องศาเซลเซยีส 
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(ข) การเตรียมตัวอยาง 
 

1. นําเนื้อปลามา  1  กรัม เตมิ  10% PCA (แชเย็น) จํานวน  2  มล. บดใหเขา 
กันดวยโกรงบด หลังจากนัน้นําไปเซนตริฟวจที ่ 2000/3000  rpm. นาน  2-3  นาท ี

2. แยกสวนใสเกบ็ไว นาํกากที่เหลือมาเติม  5% PCA (แชเย็น) จํานวน  2  มล.  
บดใหเขากนัดวยโกรงบด หลังจากนัน้นาํไปเซนตรฟิวจที ่ 2000/3000  rpm. นาน  2-3  นาท ี

3. แยกสวนใสเกบ็ไว ดําเนินการเชนเดียวกับขอ  2  อีกครั้ง นาํสวนใสที่สกัดได 
รวมกันประมาณ  6  มล. ทําใหเปนกรดดวย  10  N KOH (~ 6-8 หยด) จนมี pH  3  ทดสอบดวย 
TB paper (TB = Thymol Blue) 
  4.  ทําใหเปนกลางดวย  1  N KOH (~ 4  หยด) จนมี pH  6.5-6.8  ทดสอบดวย  
BTB paper (BTB = Bromothymol Blue) แลวนาํไปเซนตริฟวจที่  2000/3000  rpm. นาน  2-3  
นาท ี
  5.  แยกสวนใสเก็บในขวด volumetric ขนาด  10  มล. นํากากที่เหลือมาเตมิ  
neutralized PCA (pH 6.4, แชเย็น) จาํนวน  2  มล. บดใหเขากนั นําไปเซนตริฟวจที ่ 2000/3000  
rpm. นาน  2-3  นาท ีแยกสวนใส ทิง้ตะกอน KClO4 
  6.  นําสวนใสทั้งหมดมารวมกัน ปรับปริมาตรใหได  10  มล. ดวย neutralized  
PCA (pH 6.4, แชเย็น) เทใสหลอด ปดจกุ แชแข็งที ่ – 20  องศาเซลเซียสถาจาํเปน นาํมาทดสอบ 
ใน ion exchange column 
 

(ค) การหาคา K 
 

1. นําตัวอยางที่สกัดไวแลว  2  มล. มาปรับ pH เปน  9.4  ดวย 0.5 N NH4OH  
(ใช pH paper) 
  2.  นําตวัอยางใสเขาไปใน column ที่เตรยีมไว rinse ดวยน้าํเล็กนอย ลางดวยน้ํา
กลั่นที่ไมมีอิออน  20  มล. 
  3.  Elute ดวย solution A จาํนวน  45-50  มล. สวนที่ไดจะเปน HxR, Hx ใสใน 
volumetric flask  50  มล. ปรับใหไดปริมาตร  50  มล. ดวย solution A วัด O.D. ที่  250  nm 
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  4.  Elute ดวย solutionB จํานวน  45-50  มล. สวนที่ไดจะเปน ATP, ADP, AMP 
และ IMP ใสใน volumetric flask  50  มล. ปรับใหไดปริมาตร  50  มล. ดวย solution B วัด O.D. 
ที่  250  nm 
 การคํานวณ 
 
  K (%) = OD250nm A           x 100 
       OD250nm A + OD250nm B 
 
เมื่อ OD250nm A = [Absorbance ที่ 250 nm ของสารละลาย A-elute] - [Absorbance ที่ 250 nm 

  ของสารละลาย A] 
      OD250nm B = [Absorbance ที่ 250 nm ของสารละลาย B-elute] - [Absorbance ที่ 250 nm 

  ของสารละลาย B] 
 
ภาคผนวก  ข3  การประเมินคากิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามเินส (Folk,1970) 
 
การวัดคากิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามิเนส   
 
  หลักการ: วิธกีารวัดจะวัด peptide bound γ-glutamly hydroxamate ที่เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาของ N-Carbobenzoxy (CBZ)- L-glutaminylglycine กับ hydroxylamine และเอนไซม 
นอกจากนีเ้อนไซมอาจจะถกูตรวจสอบไดจากการวัดปริมาณการเกิดแอมโมเนยีระหวางการไฮโดร 
ไลซีสที่ carboxamide group ของ CBZ-L-glutaminylglycine 
   
 การวัดคากิจกรรมของเอนไซมทรานสกลทูามิเนส  สามารถทําไดดังนี ้
 
 สารผสมที่ใชทาํปฏิกิริยาประกอบดวย สารละลายเอนไซม  100  ไมโครลิตร, 0.1 M 
Tris-acetate buffer (pH 6.0)  700  ไมโครลิตร, 2.0 M hydroxylamine  50  ไมโครลิตร และ 0.1 
M carbobenzyloxy -L-glutaminyl-glycine  150  ไมโครลิตร นําไปบมในอางควบคุมอุณหภมูิที่ 
37  องศาเซลเซียส เปนเวลา  10  นาท ีหลงัจากนัน้หยุดปฏิกิริยาโดยการเติม FeCl3 –TCA 
reagent (ประกอบดวยสารละลาย FeCl3 เขมขน  5%  ใน  0.1  N HCl;  สารละลาย TCA เขมขน 
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15%  และ 2.5  N HCl) ในปริมาณที่เหมาะสม (1000  ไมโครลิตร) นาํไปปนเหวีย่งเปนเวลา  15 
นาทีที่ความเร็ว  4000 × g  เก็บสวนใส (supernatant) จากนั้นนําไปวดัคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลืน่  525  นาโนเมตร  
 
 กราฟมาตรฐานไดจากการวดัคาการดูดกลืนแสงของ  L-glutamic acid-γ- 
monohydroxamic acid  
 
 1  หนวยของ MTGase activity  มีคาเทากับ ปริมาณของเอนไซมที่เรงใหเกิด  1      
ไมโครโมล ของ hydroxamic acid ภายใน  1  นาทีของการทาํปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ  37  องศา-
เซลเซียส 
 
กราฟมาตรฐานของสารละลาย L-glutamic acid-γ-monohydroxamic acid 
 

วิธีการคํานวณหาคาแอคทวิิตีของเอนไซม (Enzyme activity) 
 
 สมการจากกราฟมาตรฐานสารละลาย L-glutamic acid-γ-monohydroxamic acid คือ 
y =  1.9767 X  

y = 1.9767x

R2 = 0.9994
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 เมื่อ y : คาการดูดกลนืแสงที่  525  นาโนเมตร 
       x  : คาความเขมขนของสารละลาย  L-glutamic acid-γ-monohydroxamic acid 
    (mg/ml) 
 วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายเอนไซมได  0.147 
 ดังนัน้คํานวณหาปริมาณของ hydroxamic acid ได 
 
   X =  0.157 
     1.9767 
   X = 0.0794  mg/ml 
 
 ระยะเวลาในการเกิด hydroxamic acid คือ  10  นาท ี
 ดังนัน้ ใน  1  นาที จะเกิด hydroxamic acid 
    = 0.0794/ 10 
    = 0.00794  mg/ml/min. 

mg = m mol 
MW 

 MW ของ L-glutamic acid-γ-monohydroxamic acid = 162.1 
 ดังนัน้    = 0.00794 /162.1 
     = 4.89 x 10-5  m mol/ml/min 
 หรือ    =  4.89 x 10-5x 103  µ mol/ml/min 
     =  4.89 x 10-2  µ mol/ml/min 
 ดังนัน้ Enzyme activity  = 4.89 x 10-2 x    total volume 
      (Unit / ml of enzyme)            ปริมาตรของเอนไซมทีใ่ช 
     = 4.89  x 10-2 x 2 
                      0.1 
     = 0.978  unit / ml of enzyme 
 สารละลายเอนไซม  1  มิลลิลิตร มีแอคทิวิตี  0.978  unit 
 สารละลายเอนไซม  10  มิลลิลิตร มีเนื้อเอนไซม  0.10002  กรัม: 0.978 X10 = 9.78 unit 
 ดังนัน้  เอนไซม  1  กรัมมีแอคทิวิตี  9.78/0.10002  =  97.78  unit 

mg/ml 
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ภาคผนวก  ข4  การตรวจสอบการละลายของโปรตีนดวยวธิี Biuret method (Robinson 
and Hodgen, 1940) 
 
 อุปกรณ 
 

- เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร  
- เครื่องแยกเหวีย่ง 
- เครื่องเขยา 
 
สารเคมี 
 
- Biuret reagent 
- สารละลาย Urea  2% 
- สารละลาย SDS  20  mM 
- สารละลาย β-Mecaptoethanol  2% 
- สารละลาย Tris-HCl  20  mM 
- Bovine serum albumin (BSA) 
 
วิธีทดลอง 
 
- การเตรียมสารละลาย Biuret 
 
      ชั่งสารคอปเปอรซัลเฟต (CuSO4.5H2O)  1.5  กรัม และโซเดียม โปตัสเซียม ตารเตรท  

(NaKC4O64H2O)  6  กรัม เติมน้ํากลั่นจนมีปริมาตร  500  มิลลิลิตร ในบีกเกอรแลวคนใหเปนเนื้อ 
เดียวกนั แลวเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน  10%  (w/v)  300  มิลลิลิตร นําไปใสใน 
volumetric flask ขนาด  1000  มิลลิลิตร เติมน้าํกลัน่จนมีปริมาตรครบ  1000  มิลลิลิตร เก็บสาร 
ละลายไวที่อุณหภูมิหอง 
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- การสรางกราฟมาตรฐาน 
  
โปรตีนที่ใชเปนโปรตีนมาตรฐานคือ BSA (bovine serum albumin) ความเขมขน  5  

มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร เตรียมโปรตีนมาตรฐานเพื่อสรางกราฟ ใหมีความเขมขนดังนี ้
 
ตารางผนวกที ่ข1  ปริมาตรสารละลาย BSA และปริมาตรน้ํากลัน่ในตัวอยางที่ใชสรางกราฟ 
     มาตรฐานเพื่อหาปริมาณโปรตีนที่ละลายได 

 
ปริมาตร BSA (มล.) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
ปริมาตรน้ํากลัน่ (มล.) 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 

 
 เติมสารละลายไบยูเรต  4  มิลลิลิตรของแตละความเขมขน นาํไปบมทีอุ่ณหภูมิ  37  
องศาเซลเซยีส เปนเวลา  20  นาท ีหรือบมไวที่อุณหภูมหิอง เปนเวลา  30  นาท ีจากนัน้นาํไปวัด 
คาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลืน่  540  นาโนเมตร นาํคาที่ไดมาสรางกราฟ โดยใหคาแนวตั้ง 
เปนคาการดูดกลืนแสง และแนวนอนเปนคาปริมาณโปรตีน โดยที่ BSA  1  มิลลิกรัม มีคาเทากับ   
1  มิลลิกรัมโปรตีน 

กราฟมาตรฐานของสารละลายอัลบูมนิ (Bovine serum albumin, BSA) 
 

กราฟมาตรฐานของ Bovine serum albumin
y = 0.063x

R2 = 0.9943
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- การตรวจสอบการละลาย (Chawla et al., 1996) 
       
      1.  ชั่งตวัอยางซูริมทิี่ตองการทดสอบ  0.8  กรัม บดใหละเอียด ใสลงในบีกเกอรขนาด  

125  มิลลิลิตร 
                  2.  นํา  15  มิลลิลิตรของสารละลาย (2%  SDS-8M  Urea-20 mM Tris-HCl (pH 8.0)  
ผสมกับ  2% β-ME) เติมในบีกเกอรที่เติมซูริมิแลวโฮโมจีไนซ 
 3.  นําไปใหความรอนที ่ 100  องศาเซลเซยีส เปนเวลา  2  นาท ีจากนัน้ทาํการเขยา 
ดวยเครื่องเขยาเปนเวลา  4  ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง 
 4.  หมนุเหวี่ยงสารละลายตวัอยางที่ความเร็วรอบ  2000 x g  เปนเวลา  20  นาท ี
 5.  นําสารละลายตัวอยางมา  1  มิลลิลิตร เติมสารละลายไบยูเร็ต  4  มิลลิลิตร ผสม 
ใหเขากนั นําไปบมไวที่อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียส เปนเวลา  20  นาที หรือบมไวทีอุ่ณหภูมิหอง  
เปนเวลา  30  นาที เตรียม blank โดยใชน้าํกลั่น  1  มิลลิลิตร เติมสารละลายไบยูเร็ต  4  มิลลิลิตร 
 6.  นําสารละลายในขอ  5  ไปวัดคาการดดูกลืนแสงที่  540  นาโนเมตร หลังจากนัน้ 
นําไปคํานวณหาความเขมขนของสารละลายโปรตีนตวัอยางโดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
 7.  การคํานวณ 
 ปริมาณโปรตีน (มก./มล.) = A x Dilution 
             Slope 
  A = คาการดดูกลืนแสง 
  B = คาการเจอืจาง 
  C = คา slope จากกราฟมาตรฐาน 
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ภาคผนวก  ข5  วิธีตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนดวยเจลอิเลก็โทรโฟรีซิส (Laemmli, 1970) 
 
 อุปกรณ 
 

- ชุดอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบมินเิจล 
 
สารเคมี 
 
1. Acrylamide/bisacrylamide เตรียมโดยละลาย Acrylamide  29.2  กรัม และ  

bisacrylamide  0.8  กรัม ในน้าํกลัน่ใหไดปริมาตร  100  มิลลิลิตร เกบ็ในขวดสีชาที่อุณหภูม ิ 4 
องศาเซลเซยีส ใชไดประมาณ  1  เดือนหลังจากการเตรยีม 

2. สารละลายทรสิ-ไฮโดรคลอไรดบัฟเฟอรเขมขน  1.5  โมลาร pH  8.8 
3. สารละลายทรสิ-ไฮโดรคลอไรดบัฟเฟอรเขมขน  1.5  โมลาร pH  6.8 
4. Sodium dodecylsulphate (SDS) เขมขน  10%  (ละลาย SDS  10  กรัม ในน้ํากลั่น  

ปรับปริมาตรดวยน้าํกลัน่เปน  100  มิลลิลิตร) 
5. Sample buffer (SDS reducing buffer) 
 น้ํากลัน่   3.8 มิลลิลิตร 
 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 1.0  มิลลิลิตร 
 Glycerol   0.8  มิลลิลิตร 
 10 % SDS   1.6  มิลลิลิตร 
 β-Mecaptoethanol  0.4  มิลลิลิตร 
 1% Bromophenol blue 0.4  มิลลิลิตร 
6. 5x electrode (running) buffer, pH 8.3 
 Tris base   9  กรัม 
 Glycine   43.2 กรัม 
 SDS   3 กรัม 
 ละลายน้ํากลัน่ใหไดปริมาตร 500 มิลลิลิตร 
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7. Catalyst ประกอบดวย 
 2% Ammonium persulphate เตรียมกอนที่จะใช 
 TEMED (N,N,N',N'–tetramethyl ethylenedismine) 
8. โปรตีนมาตรฐานที่ทราบน้าํหนกัโมเลกุล Prestained SDS-PAGE Standards High  

Molecular Weight (Bio-Rad) ประกอบดวย Myosin, β-Galactosidase, BSA, Ovalbumin มี
น้ําหนกัโมเลกลุ  204,000  123,000  80,000  48,000 ดาลตัน ตามลาํดับ 

9. สียอมโปรตีน Coomassie Brilliant Blue R-250 
Staining Solution : ละลาย Coomassie Brilliant Blue R-250  0.04  กรัม ในเมทา- 

นอล  100  มลิลิลิตร คนจนละลายหมด (20  นาที) แลวเติมกรดอะซิติก  15  มิลลิลิตร และน้ํา
กลั่น  85  มิลลิลิตร 

Destaining Solution I: ผสมเมทานอล  200  มิลลิลิตร กรดอะซิติก  30  มิลลิลิตร 
และน้ํากลั่น  170  มิลลิลิตร 

Destaining Solution II: ผสมเมทานอล  50  มิลลิลิตร กรดอะซิติก  75  มิลลิลิตร 
และน้ํากลั่น  875  มิลลิลิตร 

 
อุปกรณ 
 
1.  การเตรียมตัวอยาง 

 นําตัวอยาง  3  กรัม ผสมกับ  5%  SDS  27  มิลลิลิตร โฮโมจิไนส  1  นาที บมที ่ 85 
องศาเซลเซยีส เปนเวลา  1  ชั่วโมง นําสารละลายมาเหวี่ยงแยก  10,000xg  เปนเวลา  30  นาที 
นําสวนใสที่ไดมาผสมกับ Sample buffer (อัตราสวน 1:1) ใหมีปริมาณโปรตีนเทากับ  15 
ไมโครกรัมตอ  10  ไมโครลติร ตมสารผสมเปนเวลา  4  นาท ี
 2.  การเตรียม seperating gel 
 สารเคมี     7.5% gel  
 30% Acrylamide/bis   2.5  ml 
 1.5 M Tris-HCl buffer, pH 8.8  2.5  ml 
 10%  SDS     100  µl  
 น้ํากลัน่     4.85  ml 
 10%  Ammonium persulfate  50  µl  
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 TEMED     10 µl   
 3.  การเตรียม stacking gel (4%) 
 30% Acrylamide/bis   0.33  ml 
 0.5 M Tris-HCl buffer, pH 6.8  0.63  ml 
 10% SDS     25  µl 
 น้ํากลัน่     1.5  ml 
 10%  Ammonium persulfate  25  µl 
 TEMED     10  µl  
 

4.  การแยกโปรตีนโดยเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส 
ประกอบชุดเจลอิเล็กโตรโฟรซีีส จากนัน้เตมิ electrode buffer ใหเต็ม chamber  

load ตัวอยางที่เตรียมจากขอ  1  จํานวน  10  ไมโครลิตร จากนั้นตอชดุอิเล็กโตรโฟรซีีสเขากับ 
power supply เปดกระแสไฟฟา  80  volt จนสีของ Bromophenol blue เคลื่อนถึง running gel 
(ประมาณ  20  นาท)ี เปลี่ยนกระแสไฟฟาเปน  200  volt  จนสีของ Bromophenol blue เคลื่อน
จนเกือบถึงสุดปลายกระจก จึงหยุดการใหกระแสไฟฟา เอาเจลออกจากแผนกระจกระวังอยาให  
เจลฉีกขาด ใสใน Petridish หรือ กลองพลาสติกใส เติม staining solution 

5.  การยอมสีโปรตีนในเจล โดยยอมใน staining solution  2  ชัว่โมง จากนัน้นํามาแชดวย 
Destaining solution I เปนเวลา  30  นาท ีแลวแชใน Destaining solution II จนเจลใส เก็บเจลใน 
7%  Acetic acid 
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ภาคผนวก ค 
 

ระดับคุณภาพซูริมิ 
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ตารางภาคผนวก  ค1  การจดัระดับคุณภาพของซูริม ิ 
 
เกรด  คาความแข็งแรงของเจล  ความชืน้  คา pH 
      (กรัม.เซนตเิมตร)  (รอยละ) 
SA   >700   77-78   6.5-8 
AA         450-700   77-78   6.5-8 
A หรือ FA        350-450   77-78   6.5-8 
B   <350   77-78   6.5-8 
 
หมายเหต:ุ การจัดระดับคุณภาพของซูริมสํิาหรับโรงงานผลิตซูริมิในประเทศไทยจะไมมีระดับ  
     คุณภาพที่เปนมาตรฐาน แตจะมีการจัดแบงไวตามความตองการของผูซื้อเปนหลัก 
ที่มา: อรวรรณ และคณะ (2541) 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางวิเคราะหผลทางสถติิ 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง1  คาเฉลี่ยคาแรงกอนทะลุ คาระยะทางกอนเจาะทะล ุและคาความแข็งแรง
            ของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแปนทีส่ภาวะการเซทตัวที่แตกตางกนั  2   
            สภาวะ 
 
 
คุณสมบัติของเจลซูริมิ    สภาวะการเซทตัว   
    90 องศาเซลเซียส 30 นาท ี 40 องศาเซลเซียส 20 นาท;ี 
        90 องศาเซลเซียส 20 นาท ี 
คาแรงกอนทะลุ   354.84 ± 31.93a  392.87 ± 38.76b 
คาระยะทางกอนเจาะทะล ุ     0.71 ± 0.05a       0.71 ± 0.07a 
คาความแข็งแรงของเจล  252.84 ± 39.89a  280.77 ± 54.96b 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอนมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ      
     (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง2  การวิเคราะหความแปรปรวนของคาแรงกอนทะลุ คาระยะทางกอนเจาะ
            ทะล ุคาความแข็งแรงของเจล คาความขาว คาการละลายของโปรตีนของ
            เจลซูริมิที่เติมเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ที ่
            สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการให
            ความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  20 นาทีของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 
 
Sov SS Df MS F 
ระยะทางกอนเจาะทะล ุ 1.039 8 0.130 50.320* 
Error 0.255 99 0.003  
แรงกอนทะล ุ 345628.40 8 43203.550   30.828* 
Error 138743.62 99 1401.451  
ความแข็งแรงของเจล 575017.69 8 71877.211 35.822* 
Error 198643.21 99 2006.497  
ความขาว 21.653 8 2.707 1.964 
Error 86.823 63 1.378  
คาการละลายของโปรตีน 98295.494 8 12286.937 8.669* 
Error 63779.257 45 1417.317  
 
* มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญ (P ≤0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางภาคผนวกที ่ ง3  คาเฉลี่ยคาแรงกอนทะลุ คาระยะทางกอนเจาะทะล ุคาความแข็งแรงของเจลซูริมิที่เติมเอนไซมทรานสกลูทามิเนสที่ระดับความ 
            เขมขนตาง ๆ ที่สภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาที
            ของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 
 
ปริมาณเอนไซม MTGase (รอยละ) คาแรงกอนทะลุ (กรัม) 

 
ระยะทางกอนเจาะทะล ุ

( เซนติเมตร) 
ความแข็งแรงของเจล 

(กรัม.เซนติเมตร) 
ชุดควบคุม 364.53 ± 28.39 b 0.70 ± 0.07 cd 255.77 ± 35.92 c 
0.02 405.83 ± 47.58 c 0.77 ± 0.06 ef 314.60 ± 63.86 d 
0.03 405.83 ± 47.58 c 0.77 ± 0.06 ef 314.65 ± 63.86 d 
0.04 423.84 ± 33.83 c 0.74 ± 0.05 de 315.36 ± 43.88 d 
0.06 489.77 ± 36.91 d 0.80 ± 0.04 f 393.93 ± 44.34 e 
0.08 396.71 ± 38.67 c 0.67 ± 0.05 c 267.43 ± 45.15 c 
0.10 349.12 ± 38.87 b 0.61 ± 0.04 b 213.22 ± 37.16 b 
0.20 339.60 ± 37.46 b 0.57 ± 0.04 b 196.09 ± 32.98 b 
0.40 277.47 ± 19.06 a 0.49 ± 0.02 a 137.02 ± 14.54 a 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวตั้งมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
 125 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง4  การวิเคราะหความแปรปรวนของคาระยะทางกอนเจาะทะลุคาแรงกอน
            ทะล ุคาความแข็งแรงของเจล คาความขาว และคาการละลายของโปรตีน
            ของเจลซูริมิที่เติมเกลือแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตทและ 
            แคลเซยีมอะซีเตทที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ในการเสริมประสิทธิภาพ
            ของเอนไซมทรานสกลูทามเินสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  ที ่
            สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการให
            ความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  20 นาทีของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 
 
Sov SS Df Ms F 
ระยะทางกอนเจาะทะล ุ 1.261 13 0.097 15.028* 
Error 0.813 126 0.006  
แรงกอนทะล ุ 676120.46 13 52009.266 17.581* 
Error 372736.53 126 2958.226  
ความแข็งแรงของเจล 1568823.4 13 120678.725 16.380* 
Error 928297.1 126 7367.437  
ความขาว 85.763 13 6.597 6.716* 
Error 68.757 70 0.982  
คาการละลายของโปรตีน 57168.599 13 4397.585 29.935* 
Error 10283.449 70 146.906  
 
* มีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญ (P ≤0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางภาคผนวกที ่ ง5  คาเฉลี่ยคาแรงกอนทะลุของเจลซูริมิที่เติมเกลอืแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท และแคลเซียมอะซีเตทที่ระดับความเขมขน 
            ตาง ๆ ในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  ที่สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศา-
            เซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 
 
ปริมาณเกลือแคลเซียม คาแรงกอนทะลุ (กรัม) 
รวมกับ MTGase (%) แคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท แคลเซียมอะซเีตท 
ชุดควบคุม 380.30 ± 67.68a 380.30 ± 67.68a 380.30 ± 67.68a 
MTGase  0.06% 496.10 ± 70.04de 496.10 ± 70.04de 496.10 ± 70.04de 
0.05  533.55 ± 45.39ef 517.56 ± 76.22de 372.88 ± 24.39a 
0.10 463.52 ± 37.55bcd 573.89 ± 33.84f 507.37 ± 80.19de 
0.20  438.22 ± 43.14bc 471.35 ± 41.99cd 538.80 ± 37.85ef 
0.30  415.55 ± 50.30ab 484.91 ± 52.68cde 632.23 ± 64.15g 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอนและแนวตั้งมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง6  คาเฉลี่ยคาระยะทางกอนเจาะทะลุของเจลซูริมิที่เติมเกลือแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท  และแคลเซียมอะซเีตทที่ระดับความ
             เขมขนตาง ๆ ในการเสริมประสิทธภิาพของเอนไซมทรานสกลทูามเินสที่ระดบัความเขมขนรอยละ  0.06  ที่สภาวะการเซทตัวที่  40  
            องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซยีสเวลา  20  นาทีของซูริมทิี่ผลิตจากปลาแปน 
 
ปริมาณเกลือแคลเซียม คาระยะทางกอนเจาะทะลุ (เซนติเมตร) 
รวมกับ MTGase (%) แคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท แคลเซียมอะซเีตท 
ชุดควบคุม 0.89 ± 0.15bc 0.89 ± 0.15bc 0.89 ± 0.15bc 
MTGase  0.06% 0.98 ± 0.10de 0.98 ± 0.10de 0.98 ± 0.10de 
0.05  1.09 ± 0.06f 1.11 ± 0.10f 0.84 ± 0.05ab 
0.10 0.96 ± 0.05cde 1.04 ± 0.03ef 0.99 ± 0.11de 
0.20  0.88 ± 0.07b 0.96 ± 0.08cd 1.09 ± 0.07f 
0.30  0.78 ± 0.06a 0.98 ± 0.05de 1.03 ± 0.05def 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอนและแนวตั้งมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง7  คาเฉลี่ยคาความแข็งแรงของเจลซูริมิที่เติมเกลือแคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท และแคลเซียมอะซีเตทที่ระดับความเขมขน 
            ตาง ๆ ในการเสริมประสิทธิภาพของเอนไซมทรานสกลทูามิเนสที่ระดับความเขมขนรอยละ  0.06  ที่สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศา-
            เซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาท ีของซูริมิที่ผลิตจากปลาแปน 
 
ปริมาณเกลือแคลเซียม คาความแข็งแรงของเจล (กรัม.เซนติเมตร) 
รวมกับ MTGase (%) แคลเซียมคลอไรด แคลเซียมแลคเตท แคลเซียมอะซเีตท 
ชุดควบคุม 347.53 ± 102.98a 347.53 ± 102.98a 347.53 ± 102.98a 
MTGase  0.06% 491.75 ± 113.01c 491.75 ± 113.01c 491.75 ± 113.01c 
0.05 584.94 ± 70.29de 580.80 ± 126.84de 315.82 ± 38.05a 
0.10 448.35 ± 53.92bc 597.60 ± 54.50e 510.68 ± 135.96cd 
0.20 387.69 ± 67.15ab 453.15 ± 74.21bc 587.64 ± 76.15de 
0.30 325.73 ± 61.70a 475.25 ± 74.50c 655.41 ± 88.08e 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอนและแนวตั้งมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (P ≤ 0.05) 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง8  การวิเคราะหความแปรปรวนประสิทธิภาพของเอนไซม MTGase ใน  
  ซูริมิแชเยือกแข็งที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  วัน ตอคาระยะทางกอนเจาะ
  ทะล ุคาแรงกอนทะล ุคาความแข็งแรงของเจล คาความขาวและคาการ
  ละลายของโปรตีนของเจลซูริมิ ที่สภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียส
  เวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียสเวลา  20  
  นาทีของซูริมทิี่ผลิตจากปลาแปน 
    
 
ชุดการทดลอง Sov SS Df MS F ns 

0 (ชุดควบคุม) ระยะทางกอนเจาะทะลุ 0.005 3 0.002 0.984 

 Error 0.065 36 0.002  

 แรงกอนทะลุ 4081.927 3 1360.642 0.932 

 Error 52575.843 36 1460.440  

 ความแข็งแรงของเจล 2365.542 3 788.514 0.534 

 Error 53195.898 36 1477.664  

 ความขาว 1.703 3 0.568 0.476 

 Error 23.858 20 1.193  

 คาการละลายของโปรตีน 116.262 3 38.754 1.218 

 Error 636.263 20 31.813  
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ตารางภาคผนวกที่ ง8 (ตอ) 
 
ชุดการทดลอง Sov SS Df MS F ns 

MTGase(0.06%) ระยะทางกอนเจาะทะลุ 0.003 3 0.001 0.248 

 Error 0.142 36 0.004  

 แรงกอนทะลุ 1015.771 3 338.590 0.449 

 Error 27176.894 36 754.912  

 ความแข็งแรงของเจล 1.009.637 3 336.546 0.188 

 Error 64406.611 36 1789.073  

 ความขาว 2.569 3 0.856 0.957 

 Error 17.902 20 0.895  

 คาการละลายของโปรตีน 82.850 3 27.617 0.578 

 Error 955.467 20 47.773  

MTGase 0.06%  ระยะทางกอนเจาะทะลุ 0.002 3 0.001 0.222 

+CaCl2 0.05%) Error 0.106 36 0.003  

 แรงกอนทะลุ 1715.497 3 571.832 0.452 

 Error 45565.911 36 1265.720  

 ความแข็งแรงของเจล 545.950 3 181.983 0.063 

 Error 103772.2 36 2882.560  

 ความขาว 5.181 3 1.727 1.424 

 Error 24.249 20 1.212  

 คาการละลายของโปรตีน 43.748 3 14.583 3.032 

 Error 96.1907 20 4.810  
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ตารางภาคผนวกที่ ง8 (ตอ) 
 
ชุดการทดลอง Sov SS Df MS F ns 

MTGase 0.06%  ระยะทางกอนเจาะทะลุ 0.015 3 0.005 1.681 
+Ca-lactate 0.05% Error 0.110 36 0.003  

 แรงกอนทะลุ 3605.589 3 1201.863 2.245 

 Error 19273.345 36 535.371  

 ความแข็งแรงของเจล 713.404 3 237.801 0.174 

 Error 49103.005 36 1363.972  

 ความขาว 3.484 3 1.161 1.329 

 Error 17.470 20 0.874  

 คาการละลายของโปรตีน 37.499 3 12.500 2.538 

 Error 98.501 20 4.925  
MTGase 0.06%  ระยะทางกอนเจาะทะลุ 0.021 3 0.007 2.548 
+Ca-acetate 0.20%  Error 0.100 36 0.003  

 แรงกอนทะลุ 2436.843 3 812.281 0.537 

 Error 54478.995 36 1513.305  

 ความแข็งแรงของเจล 1950.256 3 650.085 0.200 

 Error 116893.8 36 3247.049  

 ความขาว 1.893 3 0.631 0.769 

 Error 16.408 20 0.820  

 คาการละลายของโปรตีน 52.441 3 17.480 2.561 

 Error 136.528 20 6.826  

 
ns มีความแตกตางอยางไมมนีัยสําคัญ (P < 0.05) 

 
 



ตารางภาคผนวกที ่ ง9  คาเฉลี่ยคาแรงกอนทะลุของประสิทธิภาพของเอนไซม MTGase ในซูริมิแชเยือกแข็งจากปลาแปนที่เกบ็รักษาเปนเวลา  90  วนั  
  ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที่  90  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาท ี
 
 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอนมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ (P ≤ 0.05) 
 
 
 
 

ชุดการทดลอง      เดือนที ่
 0 1 2 3 
0  (ซูริมิปกติ)      372.12 ± 51.70a 386.87 ± 45.66a 380.37 ± 29.95a 399.75 ± 13.66a 
MTGase  0.06% 472.75 ± 39.02a 476.10 ± 33.49a 481.26 ± 14.29a 486.00 ± 13.08a 
MTGase  0.06% -CaCl2  0.05% 520.72 ± 60.12a 528.49 ± 22.45a 533.15 ± 24.59a 538.57 ± 18.44a 
MTGase  0.06% -Ca-lactate  0.05% 533.74 ± 24.28a 551.02 ± 16.83ab 550.23 ± 25.03ab 560.06 ± 25.34b 
MTGase 0.06%-Ca-acetate  0.20% 537.99 ± 50.71a 554.09 ± 31.33a 552.22 ± 26.11a 558.97 ± 42.64a 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง10  คาเฉลี่ยคาระยะทางกอนทะลขุองประสิทธิภาพของเอนไซม MTGase ในซูริมิแชเยือกแข็งจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  
    วัน ภายใตสภาวะการเซทตัวที่  40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีสเวลา  20  นาท ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ (P ≤ 0.05) 
 
 
 
 

ชุดการทดลอง      เดือนที ่
 0 1 2 3 
0  (ซูริมิปกติ)      0.94 ± 0.04a 0.94 ± 0.04a 0.95 ± 0.03a 0.97 ± 0.05a 
MTGase  0.06% 0.97 ± 0.05a 0.98 ± 0.10a 0.99 ± 0.03a 0.99 ± 0.04a 
MTGase 0.06% -CaCl2  0.05% 1.06 ± 0.01a 1.06 ± 0.02a 1.07 ± 0.09a 1.08 ± 0.05a 
MTGase 0.06% -Ca-lactate0.05% 1.01 ± 0.06a 1.06 ± 0.08a 1.02 ± 0.05a 1.04 ± 0.03a 
MTGase 0.06%-Ca-acetate 1.03 ± 0.04a 1.05 ± 0.01ab 1.03 ± 0.04a 1.09 ± 0.09b 
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ตารางภาคผนวกที ่ ง11  คาเฉลี่ยคาความแข็งแรงของเจลของประสิทธภิาพของเอนไซม MTGase ในซูริมิแชเยือกแข็งจากปลาแปนที่เก็บรักษาเปนเวลา  90  
   วัน ภายใตสภาวะการเซทตวัที ่ 40  องศาเซลเซียสเวลา  20  นาทีตามดวยการใหความรอนที ่ 90  องศาเซลเซยีสเวลา  20  นาท ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ คาเฉลี่ยตามดวยอักษรที่ตางกนัในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ (P ≤ 0.05) 
 
 
 
 

ชุดการทดลอง      เดือนที ่
 0 1 2 3 
0 (ซูริมิปกติ)      358.15 ± 26.92a 363.56 ± 37.86a 361.52 ± 58.40a 378.27 ± 18.48a 
MTGase 0.06% 465.75 ± 59.95a 467.55 ± 49.34a 472.31 ± 21.65a 478.73 ± 25.67a 
MTGase 0.06% -CaCl2  0.05% 560.48 ± 100.19a 565.08 ± 20.32a 568.38 ± 29.04a 570.20 ± 15.34a 
MTGase 0.06% -Ca-lactate0.05% 564.59 ± 32.95a 561.60 ± 20.10a 567.23 ± 57.65a 573.07 ± 25.36a 
MTGase 0.06%-Ca-acetate 0.20% 571.23 ± 24.88a 582.33 ± 33.00a 573.24 ± 41.55a 588.51 ± 97.74a 
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