ตามติดผลิตภัณฑ์

เค็มหมากนัด อาหารพื้นบ้านเมืองอุบล
จิตรา สิงหทอง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เค็มหมากนัด หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เค็มบักนัด” หรือ “เค็มสับปะรด” เปนอาหารพื้นบานที่ถือเปนเอกลักษณของจังหวัดอุบลราช
ธานี คำวา “หมากนัด” หรือ “บักนัด” เปนภาษาอีสานหมายถึงสับปะรด การผลิตสวนใหญผลิตในระดับครัวเรือนหรือในระดับอุตสาห
กรรมขนาดเล็ก โดยนำเนื้อปลาสวายหรือปลาเทโพมาหั่นเปนชิ้น จากนั้นหมักกับเกลือและสับปะรด บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท
หมักในระยะเวลาที่เหมาะสม (มผช.148, 2546) กอนนำมาบริโภคหรือจำหนายตอไป กระบวนการหมักเกิดขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย
ตามธรรมชาติ ซึ่งจุลินทรียจะติดมากับวัตถุดิบหรือระหวางกรรมวิธีการผลิตทั้งจุลินทรียที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับกระบวน
การหมัก นอกจากนี้ระหวางกระบวนการหมัก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและชีวเคมี
การผลิตเค็มหมากนัด
จากการศึกษาสถานภาพการผลิตเค็มหมากนัดของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยสำรวจและสัมภาษณผูผลิต 7 ราย ผูจำหนาย
33 ราย ผลการศึกษาพบวา การผลิตเค็มหมากนัดเปนการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน และกลุม แมบา น มีกำลังการผลิต
ตัง้ แต 270-5,600 กิโลกรัม/ป ปริมาณการผลิตโดยรวมประมาณ
17.7 ตัน/ป คิดเปนมูลคาประมาณ 1.97 ลานบาท วัตถุดบิ ทีใ่ ชใน
การผลิตคือ เนื้อปลาสวายหรือปลาเทโพ สับปะรดและเกลือ
สินเธาว อัตราสวนของวัตถุดิบของ เนื้อปลา:สับปะรด:เกลือ ใน
ผูผลิตแตละรายจะมีความแตกตางกัน แตกระบวนการผลิต
สวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกัน (อภิญญาและคณะ, 2543)
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ปลาทีน่ ยิ มใชในการผลิตเค็มหมากนัดไดแก ปลาสวาย หรือปลาเทโพ โดยจะแล
เอาเฉพาะสวนที่เปนเนื้อ จากนั้นนำมาคลุกเคลากับเกลือในอัตราสวน 5 ตอ 1 ทิ้งไว 1
คืน แลวนำมาผสมกับสับปะรดที่สับเปนชิ้นๆ ใน อัตราสวน 1 ตอ 1 บรรจุในขวดโดยพยายามไลอากาศออกใหหมด ปดฝาหมักทิ้งไว
ที่อุณหภูมิหองประมาณ 3 เดือน เค็มหมากนัดที่ไดสวนที่เปนของเหลวจะคอนขางใส เนื้อปลาออกสีชมพู มีผลึกสีขาวลักษณะกลม
กระจายทัว่ ไป ซึง่ เมือ่ นำไปตรวจสอบดวย Microscopic และ Spectroscopic พบวาผลึกสีขาวคือ ไทโรซีน (tyrosin) จากการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของเค็มหมากนัด พบวา มีปริมาณความชื้นรอยละ 57.3-74.3 ปริมาณโปรตีนรอยละ 5.9-6.4 ปริมาณเยื่อใย
รอยละ 0.4-0.7 ปริมาณเถารอยละ 12.2-14.7 เกลือโซเดียมคลอไรดรอ ยละ 10.9-13.9 ปริมาณน้ำตาลรอยละ 3.4 ปริมาณกรดแลคติก
รอยละ 1.0-1.4 คาความเปนกรด-ดาง 4.3-4.6 และปริมาณน้ำอิสระ 0.83 (Thongthai and Srisutipruti, 1990 ; Phithakpol et
al.,1995) นอกจากนัน้ ไดมกี ารศึกษาการหมักเค็มหมากนัดในภาชนะตางๆ 5 แบบคือ แบบที่ 1 การหมักในขวดปากแคบ (ขวดแมโขง)
ขนาด 750 ลูกบาศกเซนติเมตร บรรจุแคคอขวด แบบที่ 2 การหมักในขวดปากแคบ ขนาด 750 ลูกบาศกเซนติเมตร บรรจุใหเหลือทีว่ า ง
1 ใน 3 ของความสูงของขวด แบบที่ 3 การหมักในขวดปากกวาง (ขวดแยม) ขนาด 300 ลูกบาศกเซนติเมตร บรรจุแคคอขวด แบบ
ที่ 4 การหมักขวดปากกวาง ขนาด 300 ลูกบาศกเซนติเมตร บรรจุใหเหลือที่วาง 1 ใน 3 ของคอขวด และแบบที่ 5 การหมักในไหขนาด
3000 ลูกบาศกเซนติเมตร บรรจุใหเหลือที่วาง 1 ใน 5 ของความสูงของไห ในระหวางการหมักทำการสุมตัวอยางมาวิเคราะหทาง
เคมีและทางจุลินทรีย พบวา การหมักแบบที่ 3 จะมีแบคทีเรียทั้งชนิดที่ตองการอากาศและไมตองการอากาศเจริญเติบโตไดดี ทำให
กระบวนการหมักสิ้นสุดเร็ว กวาแบบอื่น (จันทรผกา, 2532)
ในระหวางการหมักเค็มหมากนัดจะมีฟองแกสเกิดขึ้นในขวด ซึ่งเปนผลมาจากการเกิด ปฏิกิริยาทางเคมีของกระบวนการ
หมัก คือขั้นตอนการเปลี่ยนสารประกอบคารโบไฮเดรตไปเปนแกสคารบอนไดออกไซดและกรดแลคติก ปริมาณกรดแลคติกที่เพิ่ม
ขึ้นสัมพันธกับคาความเปนกรด-ดางของเค็มหมากนัดที่ต่ำลงหรือความเปนกรดสูงขึ้น สงผลใหเค็มหมากนัดมีรสเปรี้ยวและปริมาณ
จุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) จะคอยๆ ลดลงในระหวางการหมัก นอกจากนี้เค็มหมากนัดที่ผลิตจากสับปะรดพันธุปตตาเวีย
จะมีปริมาณกรดแลคติกที่สูงและคาความเปนกรด-ดางที่ต่ำกวาเค็มหมากนัดที่หมักโดยสับปะรดพันธพื้นเมืองเล็กนอย ทั้งนี้อาจเปน
ผลมาจากสับปะรดพันธุปตตาเวียมีปริมาณน้ำตาลซึ่งเปนแหลงของคารโบไฮเดรตในการเปลี่ยนเปนกรดแลคติกที่สูงกวาเล็กนอย
(สุวรรณ และคณะ, 2527) รวมทัง้ รสซาเล็กนอยของเค็มหมากนัดเกิดจากการหมักน้ำตาลในสับปะรดโดยยีสต แลวเกิดเปนแอลกอฮอล
(ลูกจันทร, 2524) ในระหวางการหมักเค็มหมากนัด พบวาแบคทีเรีย Vibriolike bacteria ซึ่งมีคุณสมบัติทนเกลือ (Halophile) เจริญ
เติบโตไดทั้งในที่ที่มีและไมมีอากาศ (Facultative anaerobe) ไมสรางสปอร (Non-spore forming) มีรูปรางแบบเข็มหมุด (Medium
rod-curve) ซึ่งปนเปอนมากับปลา จะสรางผลึกสีขาวซึ่งมีลักษณะเปนเม็ดกลมเล็กๆ สีขาวคลายไขปลาขึ้น ปริมาณผลึกสีขาวที่เกิด
ขึ้นนี้ ผูผลิตสามารถใชเปนตัวบงชี้วากระบวนการหมักไดเสร็จสิ้นสมบูรณพรอมที่จะนำไปบริโภคหรือจำหนายได แบคทีเรียจะเริ่ม
สรางผลึกสีขาวขึ้นในสัปดาหที่ 2 และ 3 ของการหมัก และเริ่มเห็นไดชัดในสัปดาหที่ 5-8 ขึ้นกับสูตรของเค็มหมากนัด (สุวรรณและ
คณะ, 2527)
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ดังนั้นดัชนีบงชี้ของกระบวนการหมักเค็มหมากนัดวาพรอมนำมาบริโภคไดหรือไม ไดแก การเกิดผลึกสีขาว การแยกชั้น
การเกิดแกส การเปลี่ยนแปลงรส กลิ่น และสี โดยในระหวางการหมักเค็มหมากนัดกลิ่นคาวปลาจะจางลง และจะมีกลิ่นหอมของ
สับปะรด นอกจากนั้นสีของเนื้อปลาจะคอยๆ เปลี่ยนจากสีเหลืองสมไปเปนสีแดงเรื่อๆ จนถึงสีสมแดง แตสีของสับปะรดไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยสับปะรดจะคงสีเหลืองตามธรรมชาติ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของเค็มหมากนัด (มผช. 148, 2546)
กำหนดใหมีสวนของเนื้อและน้ำผสม กันอยางเหมาะสม สวนที่เปนน้ำตองมีลักษณะใส มีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใชมี
กลิ่นหอมเฉพาะตัวของเค็มหมากนัด และปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นคาว กลิ่นสาบ มีรสเค็มเปรี้ยว
หวานกลมกลอม ตองไมพบสิง่ แปลกปลอมทีไ่ มใชสว นประกอบทีใ่ ช ตองไมพบเชือ้ ทีก่ อ โรค คือ Salmonella และพบเชือ้ Staphylococcus
aureus และ Escherichia coli โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม จากการวิเคราะหคุณภาพเค็มหมากนัดจาก
แหลงผลิตตางๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีพบวา ผลิตภัณฑเค็มหมากนัดมีปริมาณความชื้นรอยละ 71.16-74.2 ปริมาณโปรตีน
รอยละ 6-7 ปริมาณเยื่อใยรอยละ 0.75-1.67 ปริมาณเถารอยละ 10.66-13.61 ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรดรอยละ 9.83-12.64
ปริมาณน้ำตาลรอยละ 5.62-11.58 คาความเปนกรด-ดางรอยละ 4.11-4.67 ปริมาณกรดทั้งหมดรอยละ 1.40-2.76 และปริมาณน้ำ
อิสระ เทากับ 0.88-0.93 นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณเชื้อยีสตและราของเค็มหมากนัดจากแหลงผลิตตางกันมีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีคาอยูในชวง 9.0x103-6.0x104CFU/กรัม แตอยางไรก็ตาม ปริมาณดังกลาวถือวามากเกินกวา
ขอกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ที่กำหนดใหยีสตและราตองไมเกิน 200 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม โดยพบวาเค็มหมากนัด
จากบางแหลงผลิตมี Staphylococcus aureus มากกวา 3 MPN/กรัม ซึ่งมีปริมาณมากกวาขอกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน แตไมพบ Escherichia coli และ Salmonella ปริมาณองคประกอบทางเคมีและจุลินทรียขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบ
อัตราสวนระหวางเนื้อปลา สับปะรดและเกลือ คุณภาพวัตถุดิบ สภาวะการหมัก และระยะเวลาการหมัก ดังนั้นการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบเริ่มตน ปริมาณของเกลือ ความเปนกรด-ดาง จึงมีความสำคัญตอคุณภาพผลิตภัณฑ และเพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความสม่ำเสมอ (จิตราและคณะ, 2550)
ผลิตภัณฑจากเค็มหมากนัด
เค็มหมากนัดสามารถนำมาปรุงอาหารไดหลายรูปแบบ เชน รับประทานสดกับผัก ตุนเค็มหมากนัด เค็มหมากนัดหมูสับ
ไขเจียวเค็มหมากนัด ลาบเค็มหมากนัด น้ำพริกเค็มหมากนัด และหลนเค็มหมากนัด เปนตน ซึ่งเปนที่นิยมของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี ดังนัน้ จึงมีการปรับปรุงผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกใหแกผบู ริโภค และเปนการยืดอายุการเก็บรักษา
อีกทั้งเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ เชน
หลนเค็มหมากนัดอบแหง
ผลิตภัณฑหลนเค็มหมากนัด เปนที่นิยมของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถซื้อรับประทานไดตามรานอาหารใน
จังหวัด หลนเค็มหมากนัดมีสวนประกอบของเนื้อเค็มหมากนัดรอยละ 27.7 หมูสับรอยละ 24.2 กะทิรอยละ 18 ไขไกรอยละ 11.7
สับปะรดรอยละ 12.6 น้ำตาล หอมแดง พริก และใบมะกรูดรอยละ 5.8 ซึ่งสวนประกอบเหลานี้มีผลทำใหเกิดการเสื่อมเสียไดงาย
มีอายุการเก็บรักษาสัน้ และมีความยุง ยากในการปรุง ดังนัน้ จึงไดมกี ารศึกษาผลิตภัณฑหลนเค็มหมากนัดอบแหง เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑ
ที่สามารถหาซื้อไดงาย สะดวกในการบริโภค และมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น โดยทำการศึกษากระบวนการทำแหงที่เหมาะสม
โดยใชตูอบแบบลมรอน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส และการทำแหงแบบระเหิด (Freeze dryer) พบ
วาการอบแหงแบบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการอบ 7 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการอบ
5 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการอบ 4 ชั่วโมง เพื่อทำใหผลิตภัณฑเค็มหมากนัดอบแหงที่ไดมีความชื้นไม
เกินรอยละ 13 สวนการทำแหงแบบระเหิด ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ใชเวลาทำแหง 24 ชั่วโมง สำหรับการคืนตัวของผลิตภัณฑ
โดยทำการคืนตัวในน้ำรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 85-90 องศาเซลเซียส พบวาใชเวลาในการคืนตัวไมเกิน 10 นาที และไมพบการเจริญของเชือ้ ยีสต
และราในผลิตภัณฑหลนเค็มหมากนัดที่ผานการทำแหงทั้งสองวิธี (จิตราและคณะ, 2550)
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น้ำพริกเค็มหมากนัดอบแหง
น้ำพริกเค็มหมากนัดมีลกั ษณะคลายน้ำพริกทัว่ ไป แตจะมีสว นประกอบทีจ่ ดั เปนตัวบงบอกเอกลักษณของน้ำพริกคือ เค็มหมากนัด
และมีรสชาติเฉพาะตัว ใชรับประทานกับผักสด และจัดเปนของฝากพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง น้ำพริกเค็มหมากนัดประกอบดวย
เค็มหมากนัดรอยละ 13.5 พริกรอยละ 77.5 หอมแดง กระเทียม และผักชีรอยละ 9 น้ำพริกเค็มหมากนัดมีอายุการเก็บรักษาสั้น
และไมสะดวกในการขนสง ดังนัน้ จึงมีการศึกษาน้ำพริกเค็มหมากนัดอบแหง เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑทหี่ าซือ้ ไดงา ย สะดวกในการบริโภค
และมีอายุการเก็บรักษานานขึน้ โดยศึกษากระบวนการทำแหงแบบลมรอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส เพือ่ ทำใหผลิตภัณฑ
สุดทายมีความชื้นไมเกินรอยละ 20 และปริมาณน้ำอิสระไมเกิน 0.6 (มผช.130/2546) รวมทั้งศึกษาการคืนตัวของผลิตภัณฑที่
อุณหภูมิน้ำรอน 85-90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 10 และ 15 นาที พบวาน้ำพริกเค็มหมากนัดที่ผานการทำแหงแบบลมรอนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการทำแหง 6 ชั่วโมง และระยะเวลาการคืนตัว 15 นาที น้ำพริกที่ผานการทำแหงที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส ใชเวลาในการทำแหง 4 ชัว่ โมง และระยะเวลาการคืนตัว 10 นาที และน้ำพริกเค็มหมากนัดทีผ่ า นการทำแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
70 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการทำแหง 3 ชั่วโมง และระยะเวลาการคืนตัว 5 นาที โดยน้ำพริกเค็มหมากนัดที่ผานการทำแหงที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาการคืนตัว 10 นาที ไดรับคาคะแนนความชอบจากผูบริโภคมากที่สุดในทุกคุณลักษณะ
(จิตราและคณะ, 2552)
ขาวเกรียบเค็มหมากนัด
ขาวเกรียบจัดเปนอาหารขบเคี้ยว (Snack food) ที่นิยมบริโภคเปนอาหารวาง จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเค็มหมากนัดเปน
อาหารขบเคี้ยวที่ยังคงมีรสชาติ และกลิ่นเฉพาะตัวของเค็มหมากนัดอยู รวมทั้งสามารถหาซื้อไดงาย สะดวกในการบริโภคและมีอายุ
การเก็บรักษานาน และที่สำคัญยังเปนการชวยเพิ่มมูลคาใหแกเค็มหมากนัดอีกดวย รัตนา และศรินยา (2552) ไดทำการศึกษาสูตร
ของขาวเกรียบเค็มหมากนัดที่เหมาะสม ที่ใชปริมาณเค็มหมากนัดตอปริมาณปลาที่ระดับรอยละ 0:50, 10:40, 20:30, 30:20, 40:10
และ 50:0 คิดเปนรอยละ 50 ของน้ำหนักแปงทัง้ หมด และใชอตั ราสวนของแปงมันสำปะหลังตอแปงสาลีทรี่ ะดับรอยละ 100:0, 80:20,
60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 ของน้ำหนักแปงทั้งหมด พบวาสูตรที่ผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากที่สุดคือ ขาวเกรียบเค็มหมาก
นัดที่มีปริมาณเค็มหมากนัดตอปริมาณปลารอยละ 30:20 และอัตราสวนของแปงมันสำปะหลังตอแปงสาลีรอยละ 80:20 นอกจากนี้
ยังไดศกึ ษากระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสม โดยใชอณ
ุ หภูมใิ นการอบที่ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส และใชอณ
ุ หภูมใิ นการทอดที่ 120,
150 และ 180 องศาเซลเซียส พบวา กระบวนการผลิตที่ผูทดสอบชิมใหการยอมรับมากที่สุด คือ อุณหภูมิในการอบ 70 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 2 ชั่วโมง และอุณหภูมิในการทอด 180 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วินาที ซึ่งใหคาความกรอบและการพองตัวของขาว
เกรียบสูง สอดคลองกับผูท ดสอบชิมทีใ่ หคะแนนในทุกคุณลักษณะ (สี, กลิน่ , รสชาติ, เนือ้ สัมผัส, ลักษณะปรากฎ และความชอบโดยรวม)
มากที่สุด รวมทั้งขาวเกรียบเค็มหมากนัดที่ไดยังมีคุณภาพเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวเกรียบ (มผช.
107/2546)
บทสรุป
ผลิตภัณฑเค็มหมากนัดจัดเปนอาหารหมักพื้นบาน ที่ถือเปนเอกลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนาผลิตภัณฑเค็ม
หมากนัดใหหลากหลายอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ จัดเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑเค็มหมากนัด ใหตรงตามความตองการของตลาดผูบริโภค รวมทั้งเปนการเพิ่มมูลคาและศักยภาพในการ
แขงขันของผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน ตลอดจนเปนการอนุรักษอาหารพื้นบานของจังหวัดอุบลราชธานีไวอีกดวย
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