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บทคัดย่ อ

การศึกษาการท�ำให้เนื้ อนุ่มโดยการใช้เอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิ ล (Oreochromis niloticus Linneaus)
ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน (ร้อยละ 1 2 3 และ 4 (น�้ำหนักต่อปริ มาตร)) เปรี ยบเทียบกับเอนไซม์ปาเปน พบว่ารู ปแบบของ
โปรตีนกล้ามเนื้อเนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิล มีการย่อยของโปรตีนกล้ามเนื้อและแถบของ
โปรตีนบางลง ค่าแรงเฉื อนของเนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์มีค่าลดลง (p < 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม จากการ
ประเมินคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสพบว่าเนื้ อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์ โปรติเนสความเข้มข้นร้อยละ 4 ได้รับ
คะแนนลักษณะปรากฏ กลิ่น รส ความฉ่ ำ� น้ ำ� ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบรวมสู งสุ ด จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเอนไซม์
โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลสามารถใช้เป็ นทางเลือกแทนเอนไซม์ปาเปนในการท�ำให้เนื้อนุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ค�ำส� ำคัญ: ปลานิล เอนไซม์โปรติเนส การท�ำให้นุ่ม

Abstract

This study conducted to develop a method for improving tenderness of beef meat using proteinases from tilapia
(Oreochromis niloticus Linneaus) viscera at different concentrations (1, 2, 3, and 4 % (w/v)). Their tenderizing efficacy
was compared with the most popular enzyme, papain. Electrophoretic pattern of muscle proteins revealed extensive proteolysis
and reduction in number of small protein bands in all treated samples. Reduction (p < 0.05) in shear force values were observed
in enzyme-treated samples compared to control. Viscera extract-treated meat samples (4 % w/v) received better scores for
appearance, flavor, juiciness, tenderness and overall acceptability. These results indicated proteinases from viscera of
tilapia can be used as an effective alternative to papain.
Keywords: Tilapia, Proteinase, Tenderization

บทน�ำ

ปลานิล (Oreochromis niloticus Linneaus) เป็ นปลาน้ ำ� จืดชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริ โภค เนื่องจากเป็ นแหล่งโปรตีน
ที่หาง่าย ราคาไม่แพง เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลานิลได้ตามแหล่งน้ ำ� ปัจจุบนั ความต้องการบริ โภคปลานิลในประเทศไทยและ
ตลาดในต่างประเทศเพิม่ ปริ มาณมากขึ้นตามล�ำดับ ปริ มาณการส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยใน ปี 2560 ปริ มาณ
3,108.7 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 189.5 ล้านบาท รูปแบบผลิตภัณฑ์ปลานิลทีส่ ่งออกมากทีส่ ุด คือ ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง คิดเป็ นร้อยละ 73.7
ของมูลค่าการส่ งออกทั้งหมด รองลงมา คือ เนื้ อปลานิ ลแช่แข็งร้อยละ 23.8 ปลานิ ลสดแช่เย็นร้อยละ 1.2 เนื้ อปลานิ ลแช่เย็น
ร้อยละ 0.7 และปลานิลมีชีวติ ร้อยละ 0.6 ขนาดของปลาที่ตอ้ งการ จะมีความแตกต่างกัน ส�ำหรับตลาดในท้องถิน่ ต้องการปลานิล
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ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก คือน�้ำหนัก 150-250 กรัมต่อตัว แต่ตลาดในเมืองใหญ่และตลาดต่างประเทศต้องการปลาขนาดใหญ่ คือ
น�้ำหนักประมาณ 500 กรัมต่อตัว ปลานิลขนาดใหญ่โดยทัว่ ไปจะมีราคาสู งกว่าปลาขนาดเล็กกว่าหนึ่งเท่าตัว ปั จจุบนั พบปลา
นิลในแทบทุกแหล่งน้ ำ� ทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ยงั สามารถน�ำไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลผลิตปลานิลส่ วนใหญ่จะบริ โภค
ภายในประเทศอยูใ่ นรู ปของปลาสดร้อยละ 89 การแปรรู ปท�ำเค็ม ตากแห้งร้อยละ 5 ย่างร้อยละ 3 และรู ปแบบอื่น ๆ ร้อยละ 3
อีกทั้งยังมีการส่ งออกปลานิลแปรรู ปในแบบแล่และเนื้อปลาบดไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา และ
อิตาลี เป็ นต้น การขยายตัวของโรงงานแปรรู ปสัตว์น้ ำ� ท�ำให้มีวสั ดุเศษเหลือ ได้แก่ เศษเนื้อ หนัง กระดูก และอวัยวะภายในของ
สัตว์น้ ำ� ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จากเดิมที่มีการจัดการกับวัสดุเศษเหลือเหล่านี้ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิ ทธิภาพ โดยการน�ำวัสดุ
เศษเหลือเหล่านี้ไปฝังดินหรื อทิง้ ลงทะเล ท�ำให้เป็ นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตามวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรู ป
สัตว์น้ ำ� โดยเฉพาะเครื่ องในประกอบด้วยเอนไซม์ในปริ มาณสู ง โดยเฉพาะเอนไซม์โปรติเนส [1] ซึ่ งเอนไซม์โปรติเนสเป็ น
เอนไซม์ที่มีการน�ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต การลอกหนังปลา [2]
รวมถึงการท�ำให้เนื้อนุ่ม [3]
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า เครื่ องในปลานิลมีเอนไซม์โปรติเนสในปริ มาณสู ง ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พีเอช 9.0
และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลมีกิจกรรมอยูท่ ี่ 8,436 Unit/ml เอนไซม์จากสัตว์น้ ำ� มีค่า
Catalytic Efficiency สู งกว่าสัตว์บกและจุลินทรี ย ์ ท�ำให้สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีขอ้ มูลรายงานเกี่ยวกับการน�ำไปใช้ในการย่อยสลายเนื้ อวัวเพื่อท�ำให้เนื้ อนุ่ม ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้น
การน�ำไปประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายเนื้อวัวเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือหลังจากการแปรรู ป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดำ� เนินการ

การศึกษาผลของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลต่อการย่อยสลายเนื้อวัว โดยรับซื้ อเนื้อวัวสดภายหลังจาก
การฆ่าทันที อายุของวัว 3 ปี จากผูป้ ระกอบการในอ�ำเภอป่ าพะยอม โดยในการศึกษาใช้ส่วนเนื้อขาหลัง บรรจุในถุงโพลี เอธีลนี
ใส่ ในกล่องโฟม โดยอัตราส่ วนน�้ำแข็งต่อเนื้ อวัว เท่ากับ 2:1 (น�้ำหนักต่อน�้ำหนัก) ขนส่ งมายังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใน 1 ชัว่ โมง จากนั้นน�ำเนื้อวัว
ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เพื่อใช้ในการทดลอง
1. ศึกษาผลของความเข้มข้นของสารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลต่อการย่อยเนื้อวัว
การเตรี ยมเอนไซม์โปรติเนส
สกัดเอนไซม์จากเครื่ องในปลานิ ล [4] โดยน�ำเครื่ องในปลานิ ลบดที่ ผ่านการก�ำจัดไขมัน เติ มน้ ำ� กลัน่
ในอัตราส่ วน 1 : 9 กวนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที แล้วน�ำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ ว 5000 x g อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นกรองส่ วนใสด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 1 ส่ วนใส ที่ได้คือสารสกัดเอนไซม์
ตัดเนื้อวัวขนาด 3×3×3 เซนติเมตรแล้วบ่มเนื้อวัวในสารสารสกัดเอนไซม์ดงั นี้
		
1) ชุดควบคุม ใช้น้ ำ� กลัน่ 15 มิลลิลิตร
		
2) สารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลร้อยละ 1 (น�้ำหนักต่อปริ มาตร) 15 มิลลิลิตร
		
3) สารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลร้อยละ 2 (น�้ำหนักต่อปริ มาตร) 15 มิลลิลิตร
		
4) สารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลร้อยละ 3 (น�้ำหนักต่อปริ มาตร) 15 มิลลิลิตร
		
5) สารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลร้อยละ 4 (น�้ำหนักต่อปริ มาตร) 15 มิลลิลิตร
		
6) เอนไซม์ปาเปน (ยี่ห้อ SIGMA มี กิจกรรมของเอนไซม์ 2.9 Unit/mg solid) ร้ อยละ 0.2 (น�้ำ หนัก
ต่อปริ มาตร) [4] 15 มิลลิลิตร
ในแต่ละถุงมีเนื้อวัวทั้งหมด 4 ชิ้น แต่ละสารสกัดเอนไซม์มจี �ำนวน 12 ถุง แต่ละ่ ชิ้นน�้ำหนัก 2 กรัม แล้วผสมให้เข้ากัน
เก็บในถุงโพลีเอทธีลีน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นท�ำการสุ่ มตัวอย่างแต่ละสารสกัดเอนไซม์อย่างละ 3 ถุง ที่เวลา
0 12 24 และ 48 ชัว่ โมง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2. การตรวจสอบ TCA Soluble Peptide
ตรวจสอบปริ มาณเปปไทด์ที่ละลายได้ในกรดไตรคลอโรอะซิติก [5]
3. การตรวจสอบรู ปแบบโปรตีน
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ตรวจสอบรู ปแบบโปรตีนของเนื้อวัวที่ผา่ นการย่อยสลายของเอนไซม์โปรติเนสโดยใช้ Sodium Dodecyl Sulfate
Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) โดยใช้ 10 % Running Gel และ 4 % Stacking Gel [6]
4. การตรวจสอบลักษณะเนื้อสัมผัส
ตรวจสอบลักษณะเนื้ อสัมผัสด้วยเครื่ องวิเคราะห์เนื้ อสัมผัส (Texture Analyzer) ยี่ห้อ Stable Micro Systems รุ่ น
TA-XT Plus ประเทศอังกฤษ โดยใช้ใบมีดชนิด Warner Brazler Shear Blade (HDP/BS) โดยมีอตั ราการเคลื่อนที่ของใบมีด
(Test Speed) เท่ากับ 2 มม./ วินาที โดยตรวจวัดจ�ำนวน 20 ซ�้ำต่อตัวอย่าง
5. การประเมินด้านประสาทสัมผัส
น�ำเนื้อวัวที่บ่มสารสกัดเอนไซม์โปรติเนส ไปล้างน้ ำ� แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 20 นาที
จ�ำลองตามแบบผลิตภัณฑ์เนื้ออบ ทดสอบความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale โดยผูท้ ดสอบด้านประสาทสัมผัสมีทกั ษะ
ความช�ำนาญและได้รับการฝึ กอบรมจ�ำนวน 50 คนขึ้นไปโดยวัดลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความฉ�่ำน�้ำ ลักษณะเนื้อสัมผัส
และความชอบรวม

ผลการวิจยั

การศึกษาผลของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลต่อการย่อยเนื้อวัว โดยตัดเนื้อวัวขนาด 3×3×3 เซนติเมตร
แล้วบ่มเนื้ อวัวในสารสกัดเอนไซม์ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันแล้วผสมให้เข้ากันเก็บในถุงโพลีเอทธี ลีน ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง หลังจากนั้นท�ำการสุ่มตัวอย่างที่เวลา 0 12 24 และ 48 ชัว่ โมง เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
1. การตรวจสอบ TCA Soluble Peptide และการตรวจสอบรู ปแบบโปรตีน
จากการศึกษาปริ มาณเปบไทด์ที่ละลายได้ในสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติกจากเนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์
โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลที่เวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง (ตารางที่ 1) โดยน�ำเนื้อวัวไปแช่ในสารละลาย TCA แล้วน�ำสารละลาย
TCA ที่มีแปบไทด์ละลายอยูไ่ ปวิเคราะห์ พบว่าเมื่อความเข้มข้นของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลสู งขึ้นและเวลาการ
บ่มเพิม่ ขึ้น ปริ มาณเปบไทด์ที่ละลายได้ในสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติกเพิม่ ขึ้น เนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์โปรติเนส
จากเครื่ องในปลานิ ลที่เวลาการบ่ม 48 ชัว่ โมงความเข้มข้นของเอนไซม์โปรติเนสร้อยละ 4 ปริ มาณเปบไทด์ที่ละลายได้ใน
สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติกสู งที่สุดคือ 0.77 µmol Tyrosine/ g Sample และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเอนไซม์โปรติเนส
จากเครื่ องในปลานิลและเอนไซม์ปาเปน พบว่าเอนไซม์ปาเปนมีปริ มาณเปบไทด์ทลี่ ะลายได้ในสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิตกิ สู ง
กว่าเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิล เนื่องจากเอนไซม์ปาเปนมีความจ�ำเพาะและมีกิจกรรมของเอนไซม์สูงกว่าเอนไซม์
โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิล ท�ำให้เอนไซม์ปาเปนสามารถปลดปล่อยโปรตีนจากเนื้อวัวได้มากกว่า
จากการศึกษารู ปแบบโปรตีนของเนื้อวัว โดยน�ำเนื้อวัวบ่มด้วยเอนไซม์โปรติเนสที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน และ
เอนไซม์ปาเปนร้ อยละ 0.2 ด้วยเทคนิ ค Sodium Dodecyl Sulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS–PAGE)
ดังภาพที่ 1 พบว่าแถบความเข้มของไมโอซินเส้นหนัก (Myosin Heavy Chain) บางลงตามความเข้มข้นของเอนไซม์โปรติเนส
จากเครื่ องในปลานิลที่เพิ่มขึ้นและเวลาที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (เนื้ อวัวสด) และเนื้ อวัวที่ไม่ผา่ นการบ่มด้วย
เอนไซม์ที่เวลาที่ 24 และ 48 ชัว่ โมง เนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์โปรติเนสความเข้มข้นร้อยละ 4 ที่เวลา 48 ชัว่ โมงถูกย่อย
มากที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเอนไซม์โปรติเนสความเข้มข้นร้อยละ 4 กับเอนไซม์ปาเปนความเข้มข้นร้อยละ 0.2
พบว่า เอนไซม์โซม์ปาเปนเข้มข้นร้อยละ 0.2 สามารถย่อยเนื้อวัวได้ดีกว่าเอนไซม์โปรติเนสความเข้มข้นร้อยละ เนื่องจากเอนไซม์
ปาเปนมีความจ�ำเพาะและมีกิจกรรมของเอนไซม์สูงกว่าเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิล ท�ำให้เอนไซม์ปาเปนสามารถ
ย่อยโปรตีนได้ดีกว่า ดังนั้นเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลสามารถน�ำไปใช้เป็ นทางเลือกแทนเอนไซม์ปาเปนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ Guo-Yan Zhao และคณะ (2012) [7] รายงานว่าการย่อยสลายโปรตีนจากเนื้อวัว โดยใช้เอนไซม์ Cold-adapted
Collagenolytic MCP-01 จาก Pseudoalteromonas sp. เอนไซม์โบรมิเลนและเอนไซม์ปาเปน โดย MCP-01 สามารถย่อย Myosin
ได้เพียงเล็กน้อย ในทางตรงกันข้ามเอนไซม์ โบรมิเลนและเอนไซม์ปาเปนสามารถย่อยสลาย Myosin และ Actin ได้เกือบทั้งหมด
Naveena และคณะ (2011) [5] รายงานว่าการลดลงของจ�ำนวนและความเข้มของแถบโปรตีนที่มนี ้ ำ� หนักโมเลกุลสูง (≥ 65 kDa)
และการเพิม่ ขึ้นของโปรตีนที่มนี ้ ำ� หนักโมเลกุลต�่ำ (< 25 kDa) แสดงว่ามีการย่อยสลายของโปรตีน Myofibrillar
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ตารางที่ 1 ปริมาณของเปบไทด์ทลี่ ะลายได้ในสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิตกิ ของเนื้อวัวทีผ่ า่ นการบ่มเอนไซม์ ความเข้มข้นต่าง ๆ
ในเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง
เปบไทด์ ทลี่ ะลายได้ ในสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิตกิ
เนื้อวัวทีแ่ ช่ เอนไซม์ ทคี่ วามเข้ มข้ น
(µmol Tyrosine/ g Sample)
แตกต่ างกัน
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
ชุดควบคุม
0.17 ± 0.01Aa
0.26 ± 0.01Ab
เอนไซม์โปรติเนส ร้อยละ 1
0.30 ± 0.01Ba
0.38 ± 0.00Ba
เอนไซม์โปรติเนส ร้อยละ 2
0.38 ± 0.01Ca
0.50 ± 0.01Cb
เอนไซม์โปรติเนส ร้อยละ 3
0.45 ± 0.01Da
0.64 ± 0.01Db
เอนไซมโปรติเนส ร้อยละ 4
0.55 ± 0.01Ea
0.77 ± 0.01Eb
เอนไซม์ปาเปน ร้อยละ 0.2
1.19 ± 0.02Fa
1.28 ± 0.02Fa
หมายเหตุ : ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่าง (p > 0.05)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กในแถวเดียวกันแสดงว่าความแตกต่างกัน (p > 0.05)
ค่าเฉลี่ย ± SD จากการทดลอง 3 ซ�้ำ

ภาพที่ 1 รู ปแบบโปรตี นของเนื้ อวัวที่ ผ่านการบ่มด้วยเอนไซม์ความเข้มข้นต่าง ๆ เวลา 24 ชัว่ โมง (a) และ 48 ชัว่ โมง (b)
1: Myosin Heavy Chain, 2: Actin, 3: Tropomyosin, M: Molecular Weighs Markers, C0: ชุดควบคุม C24, C48: เนื้อวัวชุดควบคุม
ทีผ่ า่ นการบ่มเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง ตามล�ำดบั 1 2 3 และ 4 % : เนื้อวัวทีผ่ า่ นการบ่มด้วยสารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจาก เครื่ องใน
ปลานิลที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 1 2 3 และ 4 ตามล�ำดับ 0.2 % P: เนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์ปาเปนเข้มข้นร้อยละ 0.2
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2. การตรวจสอบลักษณะเนื้อสัมผัส
จากการศึ กษาลักษณะเนื้ อสัมผัสของเนื้ อวัวที่ ผ่านการบ่มด้วยเอนไซม์โปรติ เนสจากเครื่ องในปลานิ ลที่ ระดับ
ความเข้มข้นแตกต่างกันและเอนไซม์ปาเปนที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 ที่เวลาต่าง ๆ พบว่าเมือ่ ความเข้มข้นของเอนไซม์โปรติเนส
เพิม่ ขึ้นแรงเฉื อนของเนื้อวัวลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อเปรี ยบเทียบแรงเฉื อนของเนื้อวัวในแต่ละเวลา พบว่า
แรงเฉื อนของเนื้ อวัวจะลดลงเมื่ อระยะเวลาเพิ่มขึ้ นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับชุ ดควบคุ ม ดังนั้นกิ จกรรมการย่อยสลายเนื้ อวัว
โดยเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของเอนเซม์โปรติเนสและระยะเวลาทีใ่ ช้บม่ เนื้อวัว (ตารางที่ 2)
เอนไซม์โปรติ เนสที่ ความเข้มข้นร้ อยละ 4 ที่ เวลา 48 ชัว่ โมง มีแรงเฉื อนใกล้เคียงกับเอนไซม์ปาเปนที่ เป็ นเอนไซม์ที่ใช้
ในทางการค้าคือ 5,992.15 กรัม และ 5,228.38 กรัม ตามล�ำดับ
ตารางที่ 2 แรงเฉื อนของเนื้อวัวที่ผา่ นการด้วยบ่มเอนไซม์ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่เวลาต่าง ๆ
เนื้อวัวทีบ่ ่ มเอนไซม์

แรงเฉื อนของเนื้อวัวทีบ่ ่ มเอนไซม์ ทเี่ วลาต่ าง (กรัม)

0 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
C
11,541.20 ± 30.05Bd 10,504.54 ± 29.68Fc 9,531.13 ± 19.30Fb
9,169.32 ± 10.58Fa
1%
10,871.51 ± 40.05Ad 9,481.86 ± 25.06Ec
8,661.88 ± 61.26Eb
8,143.01 ± 50.24Ea
2%
10,557.66 ± 23.75Ad 8,727.16 ± 64.25Dc
7,802.62 ± 20.51Db
6,989.09 ± 50.25Da
3%
10,741.95 ± 25.78Ad 8,195.078 ± 35.87Cc 7,042.95 ± 77.46Cb
6,534.99 ± 10.24Ca
4%
10,310.03 ± 24.38Ad 7,327.43 ± 49.74Bc
6546.44 ± 56.54Bb
5,992.15 ± 24.44Ba
0.2 % P
10,543.76 ± 15.21Ad 7,082.17 ± 73.77Ac
5,860.27 ± 56.03Ab
5,228.38 ± 56.44Aa
หมายเหตุ : ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างในตัวอย่างเดียวกัน (p > 0.05)
ค่าเฉลี่ย ± SD จากการทดลอง 3 ซ�้ำ n = 24
C: ชุดควบคุม
1, 2, 3 และ 4 %: เนื้ อวัวที่ผ่านการบ่มด้วยสารสกัดเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิ ลที่ระดับ ความเข้มข้น
ร้อยละ 1, 2, 3 และ 4 ตามล�ำดับ,
0.2 % P: เนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์ปาเปนเข้มข้นร้อยละ 0.2
3. การประเมินด้านประสาทสัมผัส
จากการประเมินด้านประสาทสัมผัส โดยนําเนื้อวัวไปบ่มสารสกัดเอนไซม์โปรติเนส เปรี ยบเทียบกับเอนไซม์ปาเปน
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วน�ำไปล้างน�้ำ อบที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 20 นาที ทดสอบ
ความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale โดยผูท้ ดสอบจ�ำนวน 50 คนโดยตรวจสอบลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความฉ�่ำน�้ำ
ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบรวม พบว่าเนื้อวัวที่บ่มด้วยสารสกัดเอนไซม์โปรติเนสเข้มข้น ร้อยละ 4 ผูท้ ดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัสให้คะแนน ลักษณะปรากฏ กลิ่น ความฉ�่ำน�้ำ ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบรวมสู งที่สุดคือ 7.10 7.60 7.75
8.00 และ 7.95 คะแนนตามล�ำดับ ลักษณะเนื้ อสัมผัสของเนื้ อวัวชุดควบคุมในเวลาที่ 0 ได้รับคะแนน 5.75 เนื่ องจากเนื้ อวัว
มีลกั ษณะเนื้อสัมผัสที่เหนียว เคี้ยวยาก และคะแนนการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสด้าน กลิ่น และรสชาติของเนื้อวัว
ที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์ปาเปนเข้มข้นร้อยละ 0.2 ได้รับคะแนน 5.65 และ 5.65 ตามล�ำดับ เนื่องจากกลิน่ และรสชาติของเนื้อวัว
มีกลิ่นและรสชาติผดิ ไปจากเนื้อวัวอบชุดควบคุม ท�ำให้ผทู ้ ดสอบชิมไม่ยอมรับ (ตารางที่ 3) จากประเมินด้านประสาทสัมผัส
เปรี ยบเทียบระหว่างเอนไซม์โปรติเนสและเอนไซม์ปาเปนพบว่าเนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์โปรติเนสเข้มข้นร้อยละ 4
ได้คะแนนความชอบรวมมากกว่าเอนไซม์ปาเปนเข้มข้นร้อยละ 0.2 แสดงว่าเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลสามารถน�ำมา
ใช้แทนเอนไซม์ปาเปนในการท�ำให้เนื้อนุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ตารางที่ 3 การประเมินทางด้านประสาทสัมผัสของเนื้อวัวที่ผา่ นการบ่มด้วยเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลที่ระดับ
ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่เวลา 48 ชัว่ โมง
ลักษณะทาง
ประสาทสั มผัส

ตัวอย่ างเนื้อวัวทีบ่ ่ มสารสกัดเอนไซม์ ความเข้ มข้ นต่ างๆ เวลา 48 ชั่วโมง
ชุ ดควบคุม
0 ชั่วโมง

ชุ ดควบคุม
48 ชั่วโมง

โปรติเนส
ร้ อยละ 1

โปรติเนส
ร้ อยละ 2

โปรติเนส
ร้ อยละ 3

โปรติเนส
ร้ อยละ 4

ปาเปน
ร้ อยละ 0.2

ลักษณะปรากฏ 6.80 ± 0.61bc 6.45 ± 0.51a 6.65 ± 0.49bc 6.5 ± 0.51b 6.75 ± 1.33bc 7.10 ± 0.45c 6.80 ± 0.41bc
กลิ่น
6.65 ± 0.49c 6.65 ± 0.67c 6.20 ± 0.41b 6.35 ± 0.49bc 7.45 ± 0.51d 7.60 ± 0.68d 5.65 ± 0.81a
รสชาติ
7.05 ± 0.51c 6.95 ± 0.51b 7.60 ± 0.50d 7.30 ± 0.47bc 6.50 ± 0.61a 7.20 ± 0.61bc 5.65 ± 0.49a
ความฉ�่ำน�้ำ
6.30 ± 0.47a 6.65 ± 0.74b 6.25 ± 0.55a 7.40 ± 0.50d 7.25 ± 0.64c 7.75 ± 0.44e 7.10 ± 0.64c
ลักษณะเนื้อสัมผัส 5.75 ± 0.85a 6.65 ± 0.49c 6.20 ± 0.41b 6.45 ± 0.76b 7.65 ± 0.67d 8.00 ± 0.56e 7.45 ± 0.51d
ความชอบรวม 6.50 ± 0.51c 6.60 ± 0.50c 6.30 ± 0.47b 6.35 ± 0.4bc 7.45 ± 0.51d 7.95 ± 0.51e 5.90 ± 0.30a
หมายเหตุ : ตัวอักษรทีต่ า่ งกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างกัน (p > 0.05) ค่าเฉลีย่ ± SD จากผูท้ ดสอบชิม 50 คน

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั

การศึกษาผลของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลต่อการย่อยเนื้อวัว โดยเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องใน ปลา
นิลสามารถย่อยสลายกล้ามเนื้อวัวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่ องในปลานิลน่าจะสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท�ำให้เนื้อนุ่มได้
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