แก่นเกษตร 48 (1) : 1-12 (2563).

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 1-12 (2020). /doi:10.14456/kaj.2020.1.

ผลของสภาวะอบแห้งและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จงิ้ หรีดอบกรอบ
Effect of drying conditions and shelf life of crispy cricket product
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์1*, สุกญ
ั ญา สายธิ1 และ ชนิษฎา วงศ์บาสก์1
Supakarn Promkhan1*, Sukanya Saithi1 and Chanidda Wongbasg1
บทคัดย่อ: ปั จจุบนั ตลาดมีความต้องการจิง้ หรีดอบกรอบสูงขึน้ ส่งผลให้ธรุ กิจการเลีย้ งและแปรรูปแมลงมีแนว
โน้มทางการตลาดที่ดี เป็ นโอกาสที่วสิ าหกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้หากมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ซึง่ จะเป็ นการยกระดับสินค้า OTOP ในท้องถิ่นให้สามารถเข้า
แข่งขันในตลาดที่สงู ได้ตอ่ ไป งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษากรรมวิธีการอบแห้งจิง้ หรีดสายพันธุท์ องแดงลาย (สะดิง้ ) เพื่อ
ให้ได้ผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบที่มีคณ
ุ ภาพ และศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาสภาวะการ
อบแห้งจิง้ หรีดที่อณ
ุ หภูมิ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส พบว่า สภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับการอบจิง้ หรีด คือที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบที่มีความชืน้ ร้อยละ 6.10 ค่าปริมาณ
น�ำ้ อิสระ (aw )เท่ากับ 0.1566 และค่าสี L*, C* และ h0 เท่ากับ 22.8, 15.0 และ 78.4 ตามล�ำดับ มีโปรตีนร้อย
ละ 62.94 และให้พลังงานทัง้ หมด 432.66 กิโลแคลอรี/100 ก. คุณค่าทางอาหารต่างๆ เช่น วิตามินเอ, บี 1, บี
2, แคลเซียม และเหล็ก เท่ากับ 16.25 ไมโครกรัม, 0.048 มก., 2.658 มก., 149.34 มก. และ 6.58 มก. ต่อ 100
ก. ตามล�ำดับ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ท่ีอณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ในกระป๋ อง
พลาสติก (PET) และมีการใช้สารดูดซับออกซิเจนสามารถเก็บรักษาได้นาน 102 วัน ในขณะที่บรรจุในซองอลู
มิเนียมฟอยล์ และมีการเติมก๊าซไนโตรเจนจะสามารถเก็บรักษาได้นาน 167 วัน
ค�ำส�ำคัญ: จิง้ หรีด, การอบแห้ง, อายุการเก็บรักษา
ABSTRACT: Recently, market has higher demand for crispy cricket. It results a good market trend
in cricket farming and processing. That is an opportunity of small enterprises can access and get a
market share if products were developed with a good quality and high standard. It will be upgrading
OTOP products to be able to reach higher competition in the market. This research aims to study
drying process of cricket (Acheta domestica) in order to obtain the high quality crispy cricket and to
study shelf life of the products. The studied of cricket drying conditions at 50, 55 and 60oC showed
that the optimal condition was 60oC for 8 hrs. Dried cricket product had moisture content at 6.10%,
aw at 0.1566 and color values (L*, a* and ho) at 22.8, 15.0 and 78.4, respectively. Protein content was
62.94% and energy was 432.66 kcal/100g. Nutrition values of the product such as Vitamin A, B1, B2
calcium and iron were 16.25 µg, 0.048 mg, 2.658 mg, 149.34 mg and 6.58 mg/100 g, respectively.
Product shelf life at 25oC in plastic cans (PET) and using oxygen absorber was 102 days. While the
products in aluminium foil bags and added nitrogen gas can be stored for 167 days.
Keywords: cricket, drying process, shelf life
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บทน�ำ
จากข้ อ มู ล จากองค์ ก ารอาหารและ
การเกษตร ระบุไว้ว่า อนาคตการเพิ่มขึน้ ของ
ประชากรโลกจะมากถึง 9,000 ล้านคน ในปี 2050
FAO (2013) ได้มีการประเมินว่า “แหล่งอาหารและ
โปรตีนจะมีอย่างจ�ำกัด” แหล่งอาหารทดแทนจึงเข้า
มาแทนที่ อ าหารหลัก เพราะประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ น้
อาหารจึงไม่เพียงพอ การเลีย้ งแมลงจึงเป็ น Novel
Food (อาหารใหม่) ประเทศไทยซึง่ เป็ นแหล่งผลิต
พื ช ผลทางการเกษตรมี ร ะบบนิ เ วศอั น สมบู ร ณ์
จึงเป็ นเป้าหมายของทางเลือกผูบ้ ริโภคทั่วโลก ขณะ
เดียวกันถื อเป็ นโอกาสของเกษตรกรไทยรวมถึงผู้
ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางตลาดนวัตกรรม
อาหารใหม่ โดยในปี 2561 ตลาดในสหภาพยุโรป
ทัง้ หมด 28 ประเทศ ประกาศให้นำ� เข้าแมลงอย่าง
เ ป็ น ท า ง ก า ร นั บ ว่ า เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ต ล า ด ใ ห ม่
(ประชาชาติธรุ กิจ, 2559) จิง้ หรีดถือเป็นแมลงเศรษฐกิจ
ของไทยที่มีศกั ยภาพสูง ก�ำลังการผลิตในระยะ 2-3
ปี มกี ารขยายอย่างมาก โดยมีมลู ค่าเกือบ 1,000 ล้าน
บาท/ปี และยังเป็ นอาหารที่กำ� ลังได้รบั ความสนใจ
จากผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น โดยสามารถ
น�ำไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์และส่วนผสมได้หลาก
หลาย ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าจ�ำพวก Snack Food
ด้วยการปรุงแต่งเป็ นรสชาติตา่ งๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์
จิง้ หรีดผงเพื่อน�ำไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อ่ืนต่อไป
นอกจากนัน้ ยังพบว่าปั จจุบนั ตลาดมีความต้องการ
จิง้ หรีดอบกรอบมากถึง 1.6 ตันต่อวัน (ฐานเศรษฐกิจ,
2560) ในขณะที่สามารถผลิตได้ 1 ตัน แสดงให้เห็น
ว่ า ธุ ร กิ จ การเลี ้ย งและแปรรู ป แมลงมี แ นวโน้ ม
ทางการตลาดที่ค่อนข้างสูง มีโอกาสที่วิสาหกิ จ
ขนาดย่ อ มสามารถเข้ า ถึ ง และสร้า งส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดได้ หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้
คุณภาพและมาตรฐาน เป็นการยกระดับสินค้าโอทอป
ในท้องถิ่นให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดที่สงู ได้ต่อ
ไป ซึง่ การอบแห้ง (dehydration) เป็ นวิธีการถนอม
อาหารที่นิยมใช้มานาน เป็ นการลดความชืน้ ของ
อาหารด้วยการระเหยน�ำ้ ออก ด้วยการอบแห้ง การ
ลดปริมาณน�ำ้ ในอาหารโดยการอบแห้ง ท�ำให้อาหาร
มีค่าปริมาณน�ำ้ อิสระ (water activity; aw) น้อย
กว่า 0.6 ซึง่ เป็ นระดับที่ปลอดภัยจากจุลนิ ทรียก์ ่อ

โรค และยับยัง้ การสร้างสารพิษของเชือ้ รา (อาทิตยา
และอมรชัย, 2557) และการอบแห้งยังท�ำให้อาหาร
มีนำ้� หนักเบา ลดปริมาตร สะดวกต่อการขนส่ง การ
บริโภค หรือการน�ำไปเป็ นวัตถุดบิ ในการแปรรูปต่อ
เนื่องด้วยวิธีอ่ืนๆ ธวัชและพิรยิ ะ (2557) กล่าวว่า
อาหารอบกรอบ ควรเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
ป้องกันการซึมผ่านของไอน�ำ้ และออกซิเจนได้ดี เพื่อ
ช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร งานวิจยั นีจ้ งึ
มุง่ ศึกษากรรมวิธีการอบจิง้ หรีด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
จิ ง้ หรีด อบกรอบที่ มี คุณ ภาพและมี ม าตรฐานการ
ผลิต รวมถึงศึกษาอายุการเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีแตก
ต่างกัน เพื่อก�ำหนดชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบให้มีคณ
ุ ภาพ มีอายุการ
เก็บรักษาที่มากกว่า 3 เดือน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั
กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งและแปรรูปแมลงต่อไป
วิธีการศึกษา
ศึ ก ษาสายพั น ธุ ์ ท่ี เ หมาะสมในการแปรรู ป
จิง้ หรีดอบกรอบ
น�ำจิง้ หรีด 2 สายพันธุ์ คือ พันธุท์ องแดง
ลายหรือสะดิง้ (Acheta domestica) และพันธุ์
ทองด�ำ (Gryllus bimaculatus) จากกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนผูเ้ ลีย้ งและแปรรูปจิง้ หรีดพังโคน อ.พังโคน
จ.สกลนคร ล้างท�ำความสะอาด ฆ่าเชือ้ ที่อณ
ุ หภูมิ
121 องศาเซลเซียส 40 นาที อบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 55
องศาเซลเซียส นาน 8-10 ชั่วโมง เพื่อให้มีปริมาณ
น�ำ้ อิสระต�่ำกว่า 0.6 บดให้ละเอียดด้วยเครือ่ งบด
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 เมซ ศึกษาคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพของวัตถุดบิ ได้แก่ องค์ประกอบ
ทางเคมี (โปรตีน, ไขมัน, ความชืน้ , เถ้า และใย
อาหาร) (AOAC, 2000) ค่า aw ด้วยเครือ่ งวัด aw
AQUA LAB รุน่ 4TE ประเทศสหรัฐอเมริกาและค่าสี
L*, C* และ ho ด้วยเครือ่ งวัดสี Color Flex รุน่ CX
1498 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมในการท� ำ แห้ ง
จิง้ หรีดอบกรอบ
ศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมการอบแห้ง
จิง้ หรีดโดยวางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomize Design (CRD) ปั จจัยที่ศกึ ษา คือ
อุณหภูมิในการอบ 3 ระดับ ได้แก่ 50, 55 และ 60
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องศาเซลเซียส ท�ำการทดลอง 3 ซ�ำ้ โดยใช้จิง้ หรีดที่
ได้จากการคัดเลือกสายพันธุข์ า้ งต้น ล้างท�ำความ
สะอาด ฆ่าเชือ้ ที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส 40
นาที น�ำไปคั่วพร้อมสมุนไพร นาน 30 นาที เกลี่ยลง
ถาด น�ำเข้าอบในตูอ้ บลมร้อน ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ วัด
ปริมาณความชืน้ และ ค่า aw ทุก 2 ชั่วโมง โดยจะ
หยุดการอบเมื่อตัวอย่างมีคา่ aw ต�่ำกว่า 0.6 ซึง่ เป็ น
ระดับที่ปลอดภัยจากจุลนิ ทรียก์ ่อโรค รวมทัง้ ยับยัง้
การสร้างสารพิษของเชือ้ รา (อาทิตยา และอมรชัย,
2557)
ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบที่
พัฒนาได้
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ ได้แก่คา่
aw และค่าสี L*, C* และ ho ซึง่ ค่า L* แสดงถึงความ
สว่างของผลิตภัณฑ์ (0-100) ค่า C* แสดงความเข้ม
ของสี และค่า h คือค่ามุมของสี มีตำ� แหน่งอยูท่ ่ีใด
ในกราฟมีหน่วยเป็ นองศา โดยค่า h มีคา่ ตัง้ แต่ 0
องศา (สีแดง) 90 องศา (สีเหลือง) 180 องศา (สี
เขียว) 270 องศา (สีนำ้� เงิน) คุณภาพทางเคมีดา้ น
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน, ไขมัน,
ความชืน้ , เถ้า และใยอาหาร (AOAC, 2000) คุณค่า
โภชนาการ ได้แก่ พลังงานทัง้ หมด, พลังงานจากไข
มัน, ไขมันทัง้ หมด, ไขมันอิ่มตัว, โคเลสเตอรอล,
โปรตีน, คาร์โบไฮเดรตทัง้ หมด, ใยอาหาร, น�ำ้ ตาล,
โซเดียม, วิตามินเอ, วิตามินบี 1, วิตามินบี 2,
แคลเซียม, เหล็ก, เถ้า และ ความชืน้ (AOAC,
2000) และคุณภาพทางจุลนิ ทรีย ์ ได้แก่ จ�ำนวน
จุลนิ ทรียท์ งั้ หมด ปริมาณยีสต์และรา (BAM, 2001)
ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบ
กรอบที่บรรจุภณ
ั ฑ์แตกต่างกัน
ศึก ษาอายุก ารเก็ บ รัก ษาของผลิต ภัณ ฑ์
โดยบรรจุจิง้ หรีดอบกรอบปริมาณ 20 กรัม ใน
บรรจุภณ
ั ฑ์ 2 ชนิด คือ กระป๋ องพลาสติก PET
(Polyethylene Terephthalate) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 ซม. สูง 6 ซม. หุม้ ด้วยฟิ ลม์หด
(shrink film) และใช้สารดูดซับออกซิเจน (Oxygen
Absorber) ขนาด 100 ลบ.ซม. และซองอลูมิเนียม
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ฟอยล์ขยายก้นขนาด 12x20 ซม. ที่มีการเติมก๊าซ
ไนโตรเจน เก็บผลิตภัณฑ์ในตูค้ วบคุมอุณหภูมิท่ี 35,
45 และ 55 องศาเซลเซียส สุม่ ตรวจสอบคุณภาพ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สปั ดาห์ละครัง้ ได้แก่ ค่า aw และ
Thiobarbituric acid-reactive substance
(TBARS) โดยใช้วิธีท่ีดดั แปลงจาก Jaysingh and
Cornforth (2003)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ผลการทดลองโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT) ที่ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
ผลการศึกษาและวิจารณ์
สายพันธุ ท์ ่ีเหมาะสมในการแปรรู ปจิง้ หรีดอบ
กรอบ
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบ
ทางเคมีของจิง้ หรีดสายพันธุท์ องแดงลาย (สะดิง้ ) มี
ปริมาณโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า และความชืน้
เท่ากับร้อยละ 63.52, 16.41, 8.68, 3.79 และ 8.56
ของน�ำ้ หนักแห้ง ตามล�ำดับ และ จิง้ หรีดสายพันธุ์
ทองด�ำมีปริมาณโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า และ
ความชืน้ เท่ากับร้อยละ 56.76, 20.30, 6.85, 3.67
และ12.72 ของน�ำ้ หนักแห้ง ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ทัศนีย ์ และคณะ (2544) ที่ศกึ ษา
คุณค่าทางอาหารในแมลง 18 ชนิด เช่น จิง้ หรีด แมง
กระซอน แมลงจินนู พบว่า ในแมลงดังกล่าว มี
โปรตีนอยูร่ ะหว่างร้อยละ 38.6-65.5 และมีไขมันอยู่
ระหว่างร้อยละ 4.70-34.19 ของน�ำ้ หนักแห้ง โดย
จากการทดลองชี ้ใ ห้เ ห็ น ว่ า จิ ง้ หรี ด ทองแดงลาย
(สะดิง้ ) มีโปรตีนสูงกว่าและสามารถอบแห้งแล้วได้
ค่า aw ต�่ำกว่าพันธุท์ องด�ำ (Table 1-2) ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานขึน้ จึงเลือกน�ำ
จิง้ หรีดสายพันธุท์ องแดงลาย (สะดิง้ )ไปท�ำการศึกษา
ในขัน้ ตอนต่อไป

4

แก่นเกษตร 48 (1) : 1-12 (2563). /doi: 10.14456/kaj.2020.1.

Table 1 Physical properties of dried cricket (A. domestica and G. bimaculatus)
Sample
aw
Color
L*
C*
ho
b
a
a
A. domestica
0.15±0.00
41.68±0.28
16.59±0.17
76.12±0.25a
a
b
b
G. bimaculatus 0.27±0.01
27.14±0.42
10.32±0.26
64.66±0.70b

Values are expressed as mean ± SD within the same column with different letters are significantly different
(P<0.05)

Table 2 Chemical properties of dried cricket (A. domestica and G. bimaculatus)
Sample
Chemical properties
A. domestica
G. bimaculatus
Protein (%)
63.52±1.14a
56.76±0.22b
b
Fat (%)
16.41±0.27
20.30±1.00a
a
Crude fiber (%)
8.68±0.15
6.85±0.05b
Ash (%)ns
3.79±0.01
3.67±0.09
Moisture (%)
8.56±1.07b
12.72±1.11a

Values are expressed as mean ± SD within the same row with different letters are significantly different (P<0.05)
ns
The average of each data set horizontally not significantly different (P> 0.05)

อุ ณหภูมิท่ีเหมาะสมในการท�ำแห้งจิง้ หรี ดอบ
กรอบ
น�ำจิง้ หรีดสายพันธุท์ องแดงลาย (สะดิง้ )
ล้างท�ำความสะอาด ฆ่าเชือ้ ที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศา
เซลเซียส นาน 40 นาที แล้วน�ำไปคั่วพร้อมสมุนไพร
นาน 30 นาที เกลี่ยลงถาด น�ำเข้าอบในตูอ้ บลมร้อน
ที่อณ
ุ หภูมิ 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส โดยวัด
ค่าความชืน้ และค่า aw ทุก 2 ชั่วโมง แล้วยุตกิ ารอบ
เมื่อค่า aw ต�่ำกว่า 0.6 (Table 3) พบว่า สภาวะที่

เหมาะสมเพื่ อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็ บรักษาที่
นาน คือ ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง
โดยมีความชืน้ ร้อยละ 6.10 และค่า aw เท่ากับ
0.1566 ซึง่ ค่า aw เป็ นปั จจัยที่ทำ� ให้เกิดการเสื่อม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การเกิด hydrolytic
rancidity และการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส
เช่น ความกรอบของผลิตภัณฑ์ (Shaviklo et al.,
2015)

Table 3 Moisture contents and aw values of dried cricket

Time
moisture (%)
aw
50oC
55oC
60oC
50oC
55oC
60oC
(hr)
0 ns 65.53 ±0.95 63.65 ±3.06 67.61 ±1.47 0.9610 ±0.00
0.9653 ±0.00
0.9527 ±0.00
2 ns 60.12 ±1.05 58.65 ±3.20 59.22 ±3.76 0.9500 ±0.00
0.9521 ±0.0 0
0.9558 ±0.00
4
54.48 ±1.34a 50.74 ±4.79b 45.71 ±3.60c 0.9450 ±0.00 ns 0.9434 ±0.00 ns 0.9462 ±0.00 ns
6
48.51 ±1.11a 48.12 ±0.71a 22.35 ±0.38b 0.9211 ±0.00a 0.9366 ±0.00a 0.7839 ±0.04b
8
43.55 ±0.79a 38.90 ±2.28b 8.20
±1.08c 0.9192 ±0.00a 0.8897 ±0.02b 0.1859 ±0.00c
a
b
10 36.74 ±1.31 22.49 ±2.85 6.10
±1.02c 0.8833 ±0.01a 0.7934 ±0.02b 0.1566 ±0.00c
12 25.33 ±0.99a 7.84
±1.12b
0.7611 ±0.00a 0.4970 ±0.01b 14 9.21 ±4.98
0.5134 ±0.02
Values are expressed as mean ± SD within the same row of data set with different letters are significantly different (P<0.05)
ns
The average of each data set horizontally not significantly different (P> 0.05)
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คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จิ้ ง หรี ด อบกรอบที่
พัฒนาได้
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีด
อบกรอบสายพันธุท์ องแดงลาย (สะดิง้ ) ที่ได้จาก
กระบวนการอบแห้งข้างต้น จาก Table 4 แสดงค่า
คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่า aw เท่ากับ 0.1967
และ ค่าสี ซึง่ ผลิตภัณฑ์มีคา่ L*, C* และ h เท่ากับ
22.85, 15.08 และ 78.40 ตามล�ำดับ ค่าคุณภาพ
ทางเคมี ได้แก่ ค่าคุณค่าทางโภชนาการ (พลังงาน
ทัง้ หมด, พลังงานจากไขมัน, ไขมันทัง้ หมด, ไขมัน
อิ่มตัว, โคเลสเตอรอล, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต
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ทัง้ หมด, ใยอาหาร, น�ำ้ ตาล, โซเดียม, วิตามินเอ, วิ
ตามินบี 1, วิตามินบี 2, แคลเซียม, เหล็ก, เถ้า และ
ความชืน้ ) พบว่า จิง้ หรีดอบกรอบ 100 ก. ให้
พลังงาน 432.66 กิโลแคลอรี มีโปรตีนและแคลเซียม
สูงถึง 62.94 ก. และ 149.34 มก. ตามล�ำดับ ซึง่ สูง
กว่าปริมาณโปรตีนที่ได้จากไข่ไก่ 1 ฟอง หมูบด 100
ก. และเนือ้ ไก่ 100 กรัม ที่ให้โปรตีน 13, 18 และ 28
ก. ตามล�ำดับ (นันทยา และคณะ, 2549) และค่า
คุณภาพด้านจุลนิ ทรีย ์ ได้แก่ จ�ำนวนจุลนิ ทรีย ์
ทัง้ หมดน้อยกว่า 250 CFU/ก. ปริมาณยีสต์และรา
น้อยกว่า 10 CFU/ก.

Table 4 Physical, chemical and microbiological properties of crispy cricket product
Properties
values
1. Physical properties
Water activity (aw)
0.1967
Color
L*
22.85
C*
15.08
ho
78.40
2. Chemical Properties
Energy (Kcal/100g)
432.66
Energy from fat (Kcal/100g)
140.94
Total fat (g/100g)
15.66
Saturated fat (g/100g)
5.59
Cholesterol (mg/100g)
238.13
Protein (g/100g)
62.94
Total carbohydrate (g/100g)
9.99
Dietary fiber (g/100g)
0.00
Sugars (g/100g)
0.00
Sodium (Na) (mg/100g)
1,040.55
Vitamin A (µg/100g)
16.25
Vitamin B1 (mg/100g)
0.048
Vitamin B2 (mg/100g)
2.658
Calcium (Ca) (mg/100g)
149.34
Iron (Fe) (mg/100g)
6.58
Ash (g/100g)
5.58
Moisture (g/100g)
5.83
3. Microbiological properties
Total plate count (CFU/g)
< 250
Yeast and mold (CFU/g)
< 10
Staphylococcus aureus (CFU/g)
< 10
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อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภั ณ ฑ์จิ้ง หรี ด อบ
กรอบในบรรจุภณ
ั ฑ์ทแ่ี ตกต่างกัน
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงค่า aw และ TBARS
ของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบขนาดบรรจุ 20 ก.
บรรจุในกระป๋ องพลาสติก PET ร่วมกับใช้สารดูดซับ
ออกซิเจน ขนาด 100 ลบ.ซม. และบรรจุซองอลูมิ
เนียมฟอยล์ขยายก้นขนาด 12x20 ซม. ที่มีการเติม
ก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็ นก๊าซเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิรยิ า
ทางเคมี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ละลายในน�ำ้ และไขมันได้
น้อยมาก จึงสามารถใช้ได้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด
เพื่ อ ใช้ใ นการรัก ษาระดับ ความดัน ภายในบรรจุ
ภัณฑ์ ป้องกันการยุบตัวของบรรจุภัณฑ์และการ
แตกหักเสียรูปของผลิตภัณฑ์ (สุขเกษม, 2555) แล้ว
ค�ำนวณอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ โดยค่า aw เป็ นค่าที่บง่ บอกถึง
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ปริมาณน�ำ้ อิสระภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณลักษณะเนือ้ สัมผัสด้านความกรอบและอายุการ
เก็บของผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์ในผลิตภัณฑ์
จิง้ หรีดอบกรอบบรรจุกระป๋ องพลาสติก PET และใน
ซองอลูมิเนียมฟอยล์ ที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 3 ระดับ
ได้แก่ 35, 45 และ 55 องศาเซลเซียส พบว่า ค่า aw มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ ้น ตามระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษา
(Figure 1) โดยค่า aw เริม่ ต้นของจิง้ หรีดอบกรอบ
เท่ากับ 0.1967 และเมือ่ ระยะเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบ
กรอบที่เก็บรักษาในกระป๋ องพลาสติก PET มีคา่ aw
สูงกว่าที่เก็บในซองอลูมิเนียมฟอยล์ โดยมีคา่ aw
เท่ากับ 0.5915 และ 0.4571 ตามล�ำดับ ทัง้ นีเ้ นื่อง
จากอลูมิเนี ยมฟอยล์สามารถป้องกันการซึมผ่าน
ของไอน�ำ้ และก๊าซชนิดต่างๆ ได้ดี (ธวัช, 2557)

(a) 35 oC

(b) 45 oC
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(c) 55 oC

Figure 1 aw value changes in crispy cricket stored at (a) 35 oC, (b) 45 oC and (c) 55 oC
การวิเคราะห์คา่ TBARS เป็ นวิธีหนึง่ ที่
นิยมใช้ในการติดตามกระบวนการเกิดออกซิเดชัน
ของไขมันและน�ำ้ มัน (Gray, 1978) โดยเป็ นการวัด
การเพิ่มขึน้ ของสารสีแดงที่เกิดจากปฏิกิรยิ าระหว่าง
2- thiobarbituric acid (TBA) และ Malonaldehyde
เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น ทุ ติ ภู มิ ท่ี เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชันของไขมัน โดยแสดงให้เห็นถึงปริมาณ
ของสารประกอบที่ระเหยได้จากปฏิกิรยิ า หรืออาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นดัชนีทใ่ี ช้ตดิ ตามระดับการเกิดกลิน่ หืน
ในผลิตภัณฑ์ (Pearson, 1976) หรือการเปลีย่ นแปลง
ของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาการเก็บ สามารถบ่ง
บอกถึงคุณภาพของอาหารได้ (ณัฏชา, 2547) โดย
ทั่วไปค่า TBARS ที่มากกว่า 3 mg MDA/kg จะ
ท�ำให้ผูบ้ ริโภครับรู ก้ ลิ่นแปลกปลอมทางประสาท
สัมผัสต่ออาหารได้ และถ้าค่ามากกว่า 7 mg MDA/
kg ไขมันจะเสื่อมคุณภาพมากขึน้ และมีกลิ่นรุนแรง
(สุแพรวพันธ์ และนัฎฐา, 2554) ทัง้ นีแ้ ตกต่างกันขึน้
อยูก่ บั ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆด้วย (Lopacka
et al., 2017) เช่น จากการศึกษาของ Campo et al.
(2006) พบว่า หากเนือ้ สัตว์มีคา่ TBARS สูงกว่า
2.28 mg MDA/kg จะส่งกลิ่นหืนที่คอ่ นข้างรุนแรง
และไม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค โดยจากผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่า TBARS ของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีด
อบกรอบบรรจุกระป๋ อง PET และซองอลูมิเนียม
ฟอยล์ มีแนวโน้มสูงขึน้ เมื่อเก็บรักษาไว้ท่ีระยะเวลา
ที่เพิ่มขึน้ (Figure 2) โดยค่า TBARS เริม่ ต้นของ
ผลิตภัณฑ์มีคา่ เท่ากับ 1.61 mg MDA/kg ซึง่ ค่า

TBARS ของตัวอย่างที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 55
องศาเซลเซียส มีอตั ราการเพิ่มขึน้ ของค่า TBARS
สูงกว่าที่ 35 และ 45 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
อุณหภูมิเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ าให้เกิด Malonaldehyde
การเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิสงู ปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของ
ไขมันจึงเกิดได้เร็วกว่าที่อณ
ุ หภูมิต่ำ� (Raharjo and
Sofos, 1993) ค่า TBARS ของผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์
ที่ 12 ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุในกระป๋ อง PET และซองอลู
มิเนียมฟอยล์ ที่อณ
ุ หภูมิ 55องศาเซลเซียส มีคา่
TBARS เท่ากับ 2.65 และ 2.57 mg MDA/kg ตาม
ล�ำดับ
การท�ำนายอายุการเก็บ จากการวิเคราะห์
ค่า TBARS ซึง่ เป็ นดัชนีแสดงถึงคุณภาพทางด้าน
กลิ่นหืนของผลิตภัณฑ์อาหาร การเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบเหล่านีด้ ำ� เนินไป
เรื่อยๆ โดยสัมพันธ์กับความเร็ว อัตรา และ
จลนพลศาสตร์ (Kinetic) ของปฏิกริ ยิ า (กีรตินาฏ,
2553) ความสัมพันธ์ของจลนพลศาสตร์ของปฏิกริ ยิ า
จะท�ำ ให้ส ามารถเปรีย บเที ย บอัต ราของปฏิ กิ ริย า
ของตัวอย่างได้ โดยการน�ำข้อมูลมาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารที่เกิดขึน้
กับเวลา เพื่อหาอันดับของปฏิกิรยิ า ซึง่ จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่า TBARS กับระยะเวลาการเก็บรักษา พบ
ว่า การเปลี่ยนแปลงค่า TBARS เป็ นปฏิกิรยิ าอันดับ
ศูนย์ เนื่องจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง TBARS
กับระยะเวลาการเก็บรักษา (t) ได้กราฟเส้นตรงที่มี
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ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงที่สดุ (Table 5)
สอดคล้องกับ Labuza and Riboh (1982) ที่กล่าว
ว่า ปฏิกิรยิ าการเสื่อมเสียในอาหารส่วนใหญ่จดั เป็ น
ปฏิกิรยิ าอันดับศูนย์หรือหนึง่ และสามารถใช้ในการ
ท�ำนายอายุการเก็บรักษา โดยมีความชันของกราฟ
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เป็ นค่าคงที่ของอัตราปฏิกิรยิ า (Reaction rate
constant; k) ซึง่ ค่า k ของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบ
กรอบบรรจุกระป๋ องพลาสติก PET และซองอลูมิ
เนียมฟอยล์ท่ีอณ
ุ หภูมิการเก็บรักษาต่างๆ แสดงดัง
Table 6

(a) 35 oC

(b) 45 oC

(c) 55 oC

Figure 2 TBARS value changes in crispy cricket stored at (a) 35 oC, (b) 45 oC and (c) 55 oC.

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 1-12 (2020). /doi: 10.14456/kaj.2020.1.		

Table 5 R-square of each kinetic model of crispy cricket based on TBARS
Kinetic model
R-square
o
35 C
45 oC
Zero-order
PET
0.9564
0.9806
Aluminium foil
0.9696
0.9483
First-order
PET
0.9536
0.9733
Aluminium foil
0.9604
0.9367
Second-order
PET
0.9424
0.9603
Aluminium foil
0.9253
0.9181
จาก Table 6 พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการเก็บรักษา
เพิ่มขึน้ ค่าคงที่ของอัตราปฏิกิรยิ า (k) จะมีคา่ เพิ่ม
ขึน้ เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสงู ขึน้ ส่งผลให้เกิดการเร่ง
ปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของไขมันท�ำให้ปฏิกิรยิ าเกิดได้
ดีกว่าที่อณ
ุ หภูมิต่ำ� เมื่อน�ำค่า k มาแทนค่าใน
สมการของปฏิกิรยิ าอันดับที่ศนู ย์ (t = (Cfinal C0)/k) เพื่อท�ำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
จิง้ หรีดอบกรอบ จากงานวิจยั เบือ้ งต้นพบว่า TBARS
เป็ น ค่า ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ กลิ่น หื น ทางประสาท
สัมผัสและการยอมรับของผูบ้ ริโภค โดยค่า TBARS
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จิ ้ง หรี ด อบกรอบที่ ผู้ ท ดสอบให้
คะแนนความชอบต�่ำกว่า 5 คะแนน (จาก 9 คะแนน)
และไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป มีคา่
2.57 mg MDA/kg
t = (Cfinal - C0)/k (1)
เมื่อ Cfinal หมายถึง ค่า TBARS สุดท้ายที่ผบู้ ริโภค
ยอมรับผลิตภัณฑ์
C0 หมายถึง ค่า TBARS ที่จดุ เริม่ ต้น
k หมายถึง อัตราปฏิกิรยิ า (reaction rate
constant)
t หมายถึง ระยะเวลาในการเก็บรักษา
จากสมการที่ (1) เมื่อน�ำค่าอายุการเก็บที่
ค�ำนวณได้มาสร้างกราฟอายุการเก็บ (Shelf-life
plot) โดยใช้สมการอาร์รเี นียส พลอตระหว่างค่า
อายุการเก็บ (ln Shelf-life) กับส่วนกลับของ
อุณหภูมิสมั บูรณ์ (1/T) (Figure 3) เพื่อท�ำนายอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบที่บรรจุ
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55 oC
0.8878
0.9561
0.8419
0.9315
0.7874
0.8974

ในบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 ชนิด ที่อณ
ุ หภูมิตา่ งๆ (Table 7)
พบว่า หากเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
จิง้ หรีดอบกรอบที่บรรจุในกระป๋ องพลาสติก และใช้
สารดูดซับออกซิเจน ขนาด 100 ลบ.ซม. จะมีอายุ
การเก็บรักษาประมาณ 97 วัน และที่บรรจุซองอลูมิ
เนียมฟอยล์ขยายก้นขนาด 12x20 ซม. ที่มีการเติม
ก๊าซไนโตรเจนจะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 148
วัน ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากซองอลูมิเนียมฟอยล์สามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนและความชืน้
ได้ดี (รอมลี และสะอาด, 2560) โดยซองอลูมิเนียม
ฟอยล์มีคา่ การซึมผ่านของไอน�ำ้ 0.06571 มล./
ตร.ม/วัน และมีคา่ การซึมผ่านออกซิเจน 0.00873
ก./ตร.ม/วัน ในขณะที่ PET มีคา่ การซึมผ่านของไอ
น�ำ้ 0.22830 มล./ตร.ม/วัน และมีคา่ การซึมผ่าน
ออกซิเจน 0.21402 ก./ตร.ม/วัน (Dutta & Dutta,
2016) จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์ในซองอลูมิเนียมฟอยล์
เกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของไขมันได้ชา้ กว่า อีกทัง้
กระป๋ อง PET มีคณ
ุ สมบัตใิ สและโปร่งแสงท�ำให้
แสงสามารถกระตุน้ การเกิ ดปฏิ กิ ริยาออกซิเ ดชัน
ของไขมันได้อีกด้วย
จากการค�ำนวณค่าพลังงานกระตุน้ ของ
ปฏิกิรยิ า (Activation energy; Ea) ของผลิตภัณฑ์
ทัง้ 2 บรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่า มีคา่ ไม่สงู มากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับของพลังงานดังกล่าวในกลุ่ม
ของอาหารที่ เ กิ ด การออกซิ เ ดชัน ของไขมัน ที่ จ ะมี
ระดับของพลังงานทั่วไปอยูใ่ นช่วง 40-100 กิโลจูล/
โมล (Bin and Labuza,1993) ซึง่ ค่า Ea ที่ต่ำ� เป็ น
ดัช นี ท่ี บ่ ง ชี ้ว่ า ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของไขมัน ใน
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ผลิ ต ภัณ ฑ์เ กิ ด ขึน้ ได้ค่อ นข้า งง่ า ยจึง ส่ง ผลให้เ กิ ด
กลิ่นหืนได้เร็ว (กีรตินาฏ, 2553) โดยค่า Ea ของ
จิง้ หรีดอบกรอบที่บรรจุในบรรจุในกระป๋ อง PET มี
ค่า Ea ต�่ำกว่าที่บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ แสดง

ให้เห็นว่าจิง้ หรีดอบกรอบที่บรรจุในกระป๋ อง PET
เกิ ด กลิ่ น หื น ได้ง่ า ยกว่ า ที่ บ รรจุใ นซองอลูมิ เ นี ย ม
ฟอยล์

Table 6 Reaction rate constants (k) of crispy cricket
Sample
Reaction rate constant (k)
o
35 C
45 oC
PET
0.0726
0.0790
Aluminium foil
0.0511
0.0659

55 oC
0.0865
0.0800

Figure 3 Shelf-life plot crispy cricket in different packages (PET and Aluminium foil).
Table 7 Shelf-life evaluation of crispy cricket in different packages (PET and Aluminium foil)
Sample
Slope (Ea/R)
Ea
Shelf-life (days)
R-square
(J/mole) 15 oC 25 oC 30oC 40 oC
PET
886.012
7,366.30
113 102
97
89
0.9987
Aluminium foil
2,268.818
18,862.95 218 167
148
116
0.9961
สรุป
การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี ข อง
จิง้ หรีดสายพันธุท์ องแดงลาย (สะดิง้ )และสายพันธุ์
ทองด�ำ พบว่า จิง้ หรีดทองแดงลาย (สะดิง้ ) มีโปรตีน
สูงกว่าจิง้ หรีดทองด�ำ โดยมีปริมาณโปรตีน ไขมัน
ใยอาหาร เถ้า และความชืน้ เท่ากับร้อยละ 63.52,
16.41, 8.68, 3.79 และ 8.56 ตามล�ำดับ และ
สามารถอบแห้งแล้วได้คา่ aw ต�่ำ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์

สามารถเก็บรักษาได้นานขึน้ จึงเลือกน�ำจิง้ หรีดสาย
พันธุท์ องแดงลายไปท�ำการศึกษาสภาวะที่เหมาะ
สมในการอบแห้งจิง้ หรีด พบว่า สภาวะที่เหมาะสม
ส�ำหรับการอบแห้งจิง้ หรีดเพื่อให้ได้จิง้ หรีดอบกรอบ
ที่มีความกรอบ และมีคา่ aw ต�่ำ ซึง่ จะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มีความกรอบและมีอายุการเก็บรักษาที่
นาน คือ ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง
โดยผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบที่ได้มีคา่ aw เท่ากับ
0.1566 มีความชืน้ ร้อยละ 6.10 และมีคา่ สี L*, C*
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และ ho เท่ากับ 22.85, 15.08 และ 78.40 ตาม
ล�ำดับ และเมื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จิง้ หรีดอบกรอบ พบว่า จิง้ หรีดอบกรอบ 100 ก. ให้
พลังงาน 432.66 กิโลแคลอรี และให้โปรตีนและ
แคลเซียม 62.94 ก. และ 149.34 มก. ตามล�ำดับ
เมื่ อน�ำค่าอายุการเก็ บที่ คำ� นวณได้มาสร้างกราฟ
อายุการเก็บ พบว่า เมื่อเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25
องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์จิง้ หรีดอบกรอบที่บรรจุใน
กระป๋ อง PET และมีการใช้สารดูดซับออกซิเจน
ขนาด 100 ลบ.ซม. สามารถเก็บรักษาได้นาน 102
วัน ในขณะที่เมื่อเก็บรักษาในซองอลูมิเนียมฟอยล์
ขยายก้นขนาด 12x20 ซม. และมีการเติมก๊าซ
ไนโตรเจนสามารถเก็บรักษาได้นาน 167 วัน ซึง่
ผลิตภัณฑ์นีเ้ ป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของไข
มันค่อนข้างสูง ดังนัน้ หากต้องการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ให้นานขึน้ เพื่อให้มีเวลามากพอใน
การส่งเสริมการตลาดและเป็ นผลดีในเชิงพาณิชย์
จึงอาจจะเลือกใช้ถงุ ลามิเนตอลูมิเนียม หรือกระป๋ อ
งอลูมิเนียม ที่มีคณ
ุ สมบัติปอ้ งกันการซึมผ่านของ
ก๊าซและไอน�ำ้ ได้ดีกว่า และสามารถป้องกันแสง
สว่างส่องผ่านเข้าไปด้านใน รวมถึงใช้สารดูดซับ
ออกซิเจนที่มีขนาดเหมาะสมกับอากาศที่เหลืออยู่
ในภาชนะบรรจุ ร่วมกับการใช้ก๊าซเฉื่อย ซึง่ จะ
ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิรยิ า
ออกซิเดชั่นได้ดีขนึ ้
เอกสารอ้างอิง
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