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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาปริ มาณของผงก้างปลาดุกต่ อคุ ณภาพทางกายภาพ เคมี และทางด้าน
ประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบปลาดุกเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้ปริ มาณก้างปลาดุกผงร้อยละ 0 (ชุ ดควบคุม), 10, 20
และ 30 พบว่า เมื่ อเสริ มก้างปลาดุ กผงปริ มาณเพิ่มขึ้ นในข้าวเกรี ยบปลา ทาให้ค่าความแข็งและปริ มาณความชื้ น
ลดลง ส่ วนการพองตัวและปริ มาณแคลเซี ยมเพิ่ มขึ้ น โดยข้าวเกรี ยบปลาที่ ไม่ได้เสริ มก้างปลาดุกผง มี แคลเซี ยม
58.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้ง และที่เสริ มก้างปลาดุกผงร้อยละ 30 มีแคลเซี ยมสู งถึง 8,930.00 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง การเสริ มปริ มาณก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) จากนั้นนาข้าวเกรี ยบเสริ มก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเที ยบกับชุ ด
ควบคุมพบว่า ข้าวเกรี ยบปลาชุดควบคุมมีปริ มาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และคาร์ โบไฮเดรตมากกว่าข้าวเกรี ยบปลา
ดุกเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 แต่ให้ปริ มาณเถ้าน้อยกว่า สรุ ปได้ว่าผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุ ก
เสริ มก้างปลาดุกผงสามารถลดปริ มาณของเหลือทิ้ง เพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และ
สาหรับผูท้ ี่รักษาสุ ขภาพได้อีกด้วย
คาสาคัญ: ข้าวเกรี ยบปลา, ก้างปลา, แคลเซี ยม, ปลาดุก
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the quantity of catfish bone powder on the physical, chemical
and sensory qualities of catfish crispy snack fortified with calcium from catfish bone powder as 0 (control), 10, 20
and 30%. It was found that an increase in catfish bone powder led to a decrease in hardness and moisture content,
while swelling and calcium content increased. The catfish crispy snack without catfish bone powder contained
58.50 mg of calcium/ kg of sample (dry weight) while the one with 30% of catfish bone powder had a high
calcium content, up to 8,930 mg of calcium/ kg of sample (dry weight). The sample fortified with 20% catfish
bone powder was rated the best by panelists (p<0.05). But, when the chemical composition of the catfish crispy
snack added 20% catfish bone powder was analyzed and compared with the control, it was found that the control
had higher protein, fat, fiber and carbohydrate while ash was lower. It can be concluded that catfish crispy snack
with catfish bone powder supplement can reduce the amount of by-product, and provide nutritional value for
consumers who like to stay healthy.
Key words: fish crispy snack, fish bone, calcium, catfish

บทนา
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ (cracker product หรื อ
crispy snack) เป็ นอาหารว่างประเภทขบเคี้ยว จัดเป็ น
อาหารว่าง (Snack food) ที่นิยมรับประทานกันอย่าง
แพร่ หลาย ซึ่ งหารับประทานได้ง่ายและราคาถูก ใน
การผลิ ต ข้ า วเกรี ยบนิ ยมใช้ ป ลาเป็ นส่ วนผสม
นอกจากนี้ อ าจใช้วตั ถุดิ บอื่ นๆ ที่ ให้ สี กลิ่ นและรส
เป็ นส่ วนผสม เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ยบน่ า
รั บ ประทานยิ่ ง ขึ้ น จากนั้นน าส่ ว นผสมทั้ง หมดมา
นวดจนเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน ขึ้ น รู ป ตามต้อ งการ แล้ว
น าไปนึ่ งให้ สุ ก หลัง จากนั้น น าไปแช่ เ ย็ น เพื่ อ ให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์แข็งตัว หั่นเป็ นชิ้ นบางๆ นาไปตากแดด
หรื ออบให้แห้ง ทอดในน้ ามันร้อนจนพอง ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบ มีสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรท เป็ น
ส่ วนประกอบ มีชื่อเรี ยกตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
(Lachmann, 1969; Suriya et al., 2011) ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบโดยทัว่ ไปจะผลิตจากวัตถุดิบหลัก ได้แก่
แป้งมันสาปะหลัง แป้ งข้าวเหนี ยว แป้ งข้า วโพด แป้ ง

ถัว่ และแป้ งสาลี (Nurul et al., 2009) และมีการใส่
ส่ วนผสมอื่นๆ เช่น กุง้ ปลา กระเทียม พริ กไทย เกลือ
และน้ า ตาล (Saah et al., 2015) จะเห็ นได้ว่า
สารอาหารและคุ ณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบปลายังมีนอ้ ย
แคลเซี ยมเป็ นสารอาหารที่จาเป็ นในชี วิตคือ
จะมีผลต่อการเสริ มสร้างกระดูกทั้งเด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่
ผูส้ ู งอายุ ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย (Panyakhamlerd et al.,
1997) ปั จจุบนั มีการนาก้างปลามาเสริ มในผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบ ในงานวิจยั ของ Laksana (2012) มีการนา
ก้า งปลาผง กุ้ง ฝอยผง และปลากะตัก ผงมาใช้เ ป็ น
แหล่งแคลเซี ยมเพื่อผสมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา
ที่ ใช้ทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ได้ถึงที่ ระดับร้อยละ
17.5 และ Mahnaz et al. (2017) ทาการพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วเกรี ยบปลาดุ ก เสริ มแคลเซี ย มจาก
ก้างปลาทูน่าในปริ มาณร้อยละ 24.56 และ 38.16 เพื่อ
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและปรับปรุ งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ และจะเห็นได้ว่าก้างปลาเป็ น
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ของเหลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต และแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ งเป็ นแหล่ ง ของแคลเซี ยมที่ ดี จ าก
ธรรมชาติ (Hemung, 2013) โดยปริ มาณแคลเซี ยมที่
ได้รับเพี ยงพอ (800-1200 มิ ลลิกรัมต่อวัน) จะส่ งผล
กระทบต่ อ กระดู ก สู ง สุ ด โดยจะช่ ว ยป้ อ งกัน การ
สู ญเสี ยมวลกระดูกและโรคกระดูกพรุ นได้ (Zhu and
Prince, 2012) ดังนั้น การวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการศึ กษาผลของการเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลา
ดุ กในผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ย บปลาดุ ก ต่ อ คุ ณ ภาพทาง
กายภาพได้แก่ ค่าความแข็ง (hardness) และการพอง
ตัว คุ ณ ภาพทางเคมี ได้แ ก่ ปริ มาณแคลเซี ย มและ
ปริ มาณความชื้ น และคุ ณ ภาพทางด้า นประสาท
สั ม ผัส เนื่ อ งจากว่ า เป็ นก้ า งปลาเป็ นแหล่ ง ของ
แคลเซี ยมและเป็ นส่ ว นที่ เหลื อทิ้ ง และปลาดุ กเป็ น
ปลาที่ ห าง่ า ยและราคาถู ก ยัง ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผูบ้ ริ โภค ช่ วย
ส่ ง เสริ มให้ เ กษตรกรไทยผู ้เ ลี้ ยงปลาให้ มี ร ายได้
เพิ่มขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลามีมูลค่าสู งขึ้ น
รวมทั้ง เป็ นการน าวัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้แ ละวัต ถุ ดิ บ
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้อีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมก้ างปลาดุกผง
นาปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ที่
ซื้ อมาจากตลาดสดแกรนด์ อ าเภออุ ทั ย จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยามาล้างทาความสะอาด และแล่เอา
เนื้ อไปทาข้าวเกรี ย บ ส่ วนก้างปลาดุ ก นามาล้างให้
สะอาดแล้วนาไปต้มให้เดือด นาไปอบด้วยเตาอบลม
ร้อนที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง
นาไปบดให้ละเอี ยดแล้วทาการร่ อนขนาด 160 เมท
และอบต่ ออี ก 2 ชั่วโมง ทิ้ งไว้ให้เย็น ทาการเก็บใส่
ถุ ง พ ล า ส ติ ก ที่ ซี ล ปิ ด ป า ก ถุ ง ส นิ ท เ ก็ บ ไ ว้ ที่
อุณหภูมิหอ้ ง
2. ศึ ก ษาปริ ม าณก้ า งปลาดุ ก ผงที่ เ หมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลา
ใช้กา้ งปลาดุกผงร้อยละ 0 (สู ตรควบคุ ม),
10, 20 และ 30 เที ย บกับแป้ งมัน 100 กรั ม ชั่ง
ส่ ว นผสมตามสู ต รในการท าข้า วเกรี ย บปลาดุ ก ดัง
แสดงใน ตารางที่ 1 จานวนทั้งหมด 4 สู ตร และทา
การแปรรู ปข้าวเกรี ยบตามภาพที่ 1

ตารางที่ 1 สู ตรในการทาข้าวเกรี ยบปลาดุกเสริ มก้างปลาดุกผงในปริ มาณที่ต่างกัน
ก้ างปลาดุกผง แป้ งมัน เนื้อปลาดุก ก้ างปลาดุกผง กระเทียม พริกไทย ซอสถั่วเหลือง
(ร้ อยละ)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
0 (ชุดควบคุม)
500
100
0
20
15
30
10
500
100
50
20
15
30
20
500
100
100
20
15
30
30
500
100
150
20
15
30
หมายเหตุ: น้ าร้อนที่ใช้ในแต่ละสู ตรปริ มาณไม่เท่ากัน ใช้ในปริ มาณที่ป้ ันก้อนแป้ งแต่ละสู ตรได้
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ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเสริ มก้างปลาดุกผง
3. การวิเคราะห์ คุณภาพทางเคมีกายภาพ
น าข้า วเกรี ย บปลาดุ ก เสริ ม แคลเซี ย มจาก
ก้างปลาดุกผงทั้ง 4 ชุดการทดลอง มาทอดด้วยน้ ามัน
ปาล์ม ที่อุณหภูมิ 175-180 องศาเซลเซี ยส ประมาณ 5
วินาที สะเด็ด น้ า มัน และทาการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์หลังทอดได้แก่
- วิ เ คราะห์ ป ริ มาณแคลเซี ย มด้ว ยเครื่ อง
Atomic Absorption Spectrometer (AAS) (Model
100 Analyzer, Perkin Elmer, Germany) โดยวิธี
Flame technique
- การวิเคราะห์ค่าการพองตัวดัดแปลงจากวิธี
ของ Nurul et al. (2010) โดยใส่ เมล็ดงาลงในถ้วยแก้ว

ให้เต็มแล้วปาดให้เรี ยบเสมอขอบถ้วยแก้ว นาไปวัด
ปริ ม าตรโดยใช้ก ระบอกตวง จากนั้น ใส่ แ ผ่ น ข้า ว
เกรี ยบก่ อ นทอดหรื อหลัง ทอดลงในถ้ว ยตามด้ว ย
เมล็ดงา ปาดปากถ้วยแก้วให้เรี ยบ แยกเอาแผ่นข้าว
เกรี ยบออกแล้วนาเมล็ดงาไปวัดปริ มาตรหาความต่าง
ของปริ มาตรเมล็ดงา จะได้ปริ มาตรของข้าวเกรี ย บ
คานวณการพองตัวโดยนาปริ มาตรของข้า วเกรี ย บ
คานวณการพองตัว โดยน้ า ปริ มาตรของข้า วเกรี ย บ
หลังทอดหารด้วยปริ มาตรของข้าวเกรี ยบก่อนทอด
- เนื้ อ สั ม ผัส (hardness) โดยใช้เ ครื่ อง
Texture Analyzer ใช้หัววัดชนิ ด cylinder probe
ระยะทางตัด 25 มิ ลลิ เมตร ความเร็ วของใบมี ดขณะ
ทดสอบ 2.0 มิลลิเมตรต่อวินาที
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- ปริ มาณโปรตี น (AOAC, 2000) โดยวิธี
Kjeldahl โดยชัง่ ตัวอย่างประมาณ 2 กรัม เติมคะตะ
ลิ ตส์ 8 กรั ม และกรดซัลฟูริกเข้มข้น 25 มิ ลลิ ลิตร
นาเข้า ชุ ด ย่อ ยโปรตี นจนกระทั่งสารละลายใสและ
ปล่ อ ยให้ส ารละลายเย็น ลงที่ อุ ณ หภู มิ ห้อง จากนั้น
ปริ มาณโปรตีน (ร้อยละ)

เมื่อ

หยดอินดิ เคเตอร์ ลงไป 3-5 หยด ทาการกลัน่ ตัวอย่าง
นาสารละลายที่ กลัน่ ได้ไปไตเตรทกับกรดซัลฟูริกที่
ระดับความเข้มข้น 0.1 นอร์มอลจนสังเกตเป็ นสี ชมพู
ปรากฏขึ้ น และค านวณหาปริ มาณโปรตี น ดั ง นี้

= (V1 – V2) × 0.1 × 1.4007
น้ าหนักตัวอย่าง

V1 = ปริ มาตรของกรดซัลฟูริกที่ใช้ในการไตเตรทตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
V2 = ปริ มาตรของกรดซัลฟูริกที่ใช้ในการไตเตรท blank (มิลลิลิตร)

- ปริ มาณไขมัน (AOAC, 2000) ด้ว ยวิ ธี
Soxhlet เป็ นการสกัด ไขมันในตัวอย่า งที่ ส กัด ได้
โดยตรงด้ว ยตัว ท าละลายปิ โตรเลี ย มอี เ ธอร์ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดภายหลังการสกัด ทาการระเหยตัว
ทาละลายอินทรี ยด์ ว้ ยการอบที่ อุณหภูมิ 105±2 องศา
เซลเซี ยส และทาการชัง่ น้ าหนักไขมันที่ได้
- ปริ มาณเยื่อใย (AOAC, 2000) โดยวิธีการ
ย่อยด้วยสารละลายกรดและด่าง นาส่ วนที่ เหลือจาก
การย่อยไปอบและเผา เพื่ อหาส่ วนที่หายไปหลังจาก
การเผา
- เถ้า (AOAC, 2000) โดยชั่ง ตัว อย่ า ง
ประมาณ 3 กรัม ใส่ ลงถ้วยกระเบื้องเคลือบที่ผ่านการ
อบแห้ง จดน้ าหนักที่แน่นอน นาไปเผาในตะเกียงให้
หมดควันจากนั้นไปเผาต่ อในเตาเผาที่ อุณหภู มิ 550
องศาเซลเซี ยส นาน 3 ชัว่ โมง นาออกจากเตาอบและ
ปล่อยให้เย็นในโถแก้วดู ดความชื้ น ชัง่ น้ าหนักและ
อบซ้ าจนได้ น้ าหนั ก ที่ แ น่ น อนและคงที่ ท าการ
ค านวณหาปริ มาณเถ้า หน่ ว ยเป็ นร้ อ ยละ โดยน า
น้ า หนักที่ ห ายไปหารด้ว ยน้ า หนัก ตัว อย่ า งคู ณ ด้ว ย
100
- ปริ มาณความชื้ น (AOAC, 2000) อบ
ตัว อย่างด้วยเตาอบลมร้ อนที่ อุณหภู มิ 105±2 องศา
เซลเซี ยส นานประมาณ 3-5 ชัว่ โมง นามาชัง่ น้ าหนัก

อบต่ อจนน้ า หนักคงที่ ค านวณหาปริ มาณความชื้ น
หน่ วยเป็ นร้อยละ โดยนาน้ าหนกั ที่ หายไปหารด้วย
น้ าหนักตัวอย่างที่ใช้คูณด้วย 100
- คาร์ โบไฮเดรท (AOAC, 2000) หาปริ มาณ
คาร์โบไฮเดรตได้จาก 100 ลบด้วยผลผลรวมระหว่าง
ปริ มาณความชื้ น ปริ มาณไขมนั ปริ มาณโปรตี น
ปริ มาณเส้นใย และปริ มาณเถ้า
4. การวิเคราะห์ คุณภาททางประสาทสั มผัส
ประเมิ น ค่ า ทางประสาทสั ม ผัส โดยวิ ธี 5
Point-Hedonic Scoring Test โดย 1 = ไม่ชอบมาก
ที่สุด ถึง 5 = ชอบมากที่สุด จานวนผูท้ ดสอบ 15 คน
ผูท้ ี่ ผ่านการฝึ กฝนด้านการทดสอบทางด้านประสาท
สัมผัส มาแล้ว ในด้า น สี กลิ่ น รสชาติ ความกรอบ
และความชอบโดยรวม เพื่อทาการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบปลาดุ กเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาดุกผง
ปริ มาณที่ เหมาะสมที่ สุด และนามาทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีเปรี ยบเที ยบกับผลิ ตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบปลาที่ไม่ได้เสริ มก้างปลาดุกผง
5. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างชุดการทดลองแบบ Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
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ของ ปริ ม าณแคลเซี ย ม ค่ า การพองตัว ปริ ม าณ
ความชื้น และค่าเนื้อสัมผัส (hardness) และทาการ ใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ ย โดยใช้
สถิติ Independent Sample (t-test) องค์ประกอบทาง
เคมีของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุ กเสริ มแคลเซี ยม
จากก้างปลาดุกผง

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
1. ปริ มาณแคลเซี ยม และเนื้อสั มผัสของข้ าวเกรี ยบ
ปลาดุกเสริมก้ างปลาดุกผง
เมื่อเพิ่มปริ มาณก้างปลาดุกผงในข้าวเกรี ยบ
ปลา ท าให้ มี ป ริ มาณแคลเซี ย มในผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า ว
เกรี ย บปลาเสริ มก้า งปลาดุ กผงเพิ่ มขึ้ น (ภาพที่ 2)
พบว่า ข้าวเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลาดุกผงร้อยละ 30
มีปริ มาณแคลเซี ยมมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยละ 20,
ร้อยละ 10 และร้อยละ 0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับ 8,930.00±0.01,
7,700.00±0.01, 3,653.00±0.01 และ 58.50±0.01
มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั มน้ าหนักแห้ง (mg/ kg DW)
ตามลาดับ โดยจะเห็นได้วา่ เมื่อเสริ มก้างปลาดุกผงใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ยบปลา ปริ มาณแคลเซี ยมที่
วิเ คราะห์ ไ ด้ก็จะเพิ่ มขึ้ นตามไปด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Mahnaz et al. (2017) ที่เมื่อทาการเสริ ม
ก้างปลาทู น่ามากขึ้ นจะทาให้ปริ มาณของแคลเซี ยม
เพิ่มขึ้ น แต่ถา้ ใส่ กา้ งปลาดุกปริ มาณที่ มากขึ้ นเรื่ อยๆ
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จะทาให้ลกั ษณะของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาแข็ง
และกระด้า งขึ้ น จนไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ซึ่ งปริ มาณ
แคลเซี ยมที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย นี้ มี ป ริ มาณสู งกว่ า
ผลิ ตภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ย บปลารสกระเที ย มพริ กไทยด า
จากงานวิจยั ของ Muninnopamas and Phalachai
(2015) และผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ยบกุ้งเสริ มเปลื อ กกุ้ง
ของ Jaturapucharporn (2000) ซึ่ งมีปริ มาณแคลเซี ยม
เท่ากับ 4,020.00 และ 542.00 มิลลิ กรัมต่อกิ โลกรั ม
ตามลาดับ โดยปริ มาณแคลเซี ยมที่เด็กอายุ 1-10 ขวบ
ควรได้รับเท่ากับ 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน วัยรุ่ น
และวัยผูใ้ หญ่ ควรได้รับเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
สตรี มีครรภ์และผูท้ ี่ ใ ห้นมบุ ตรควรได้รับ อย่า งน้อ ย
1,200 มิ ลลิ กรั มต่ อวัน และวัย สู ง อายุค วรได้รั บ
เท่ากับ 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน (Panyakhamlerd et
al., 1997) ซึ่ งแคลเซี ยมจะมีส่วนช่วยให้กระดูกและ
ฟันแข็งแรง มีความสาคัญต่อกระบวนการแข็งตัวของ
เม็ดเลื อด ช่ วยในการทางานของเอนไซม์ (enzyme)
หลายชนิ ด การทางานของระบบกล้ามเนื้ อ การเต้น
ตามปกติ ของหัวใจ การกระตุ น้ ให้เกิ ดการหลัง่ ของ
ฮอร์ โมน (hormone) ช่วยควบคุมระบบการเมตาบอลิซึม
(metabolism) หรื อกระบวนการเผาผลาญพลังงาน
ของร่ างกาย สามารถทาให้ความดันโลหิ ตลดลง และ
ช่วยลดความเสี่ ยงต่อโรคกระดูกพรุ นได้ (Panyakhamlerd
et al., 1997)
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ภาพที่ 2 ปริ มาณแคลเซี ยมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเสริ มก้างปลาดุกผงในปริ มาณที่แตกต่างกัน
เมื่อเพิ่มปริ มาณก้างปลาดุกผงในข้าวเกรี ยบ
ปลา ทาให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มก้างปลาดุก
ผงมีความแข็งเพิ่มขึ้น โดยค่าเนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบปลาเสริ มก้างปลาดุกผงแสดงดัง ภาพที่ 3
พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มก้างปลาดุกผง
ร้อยละ 30 มีค่าความแข็ง (hardness) มากที่สุด อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95
รองลงมาคือ ร้อยละ 20, 10 และ 0 เท่ากับ 2,567.54
±679.50, 2,226.02±860.43, 2,144.97 ±625.83 และ
1,858.32±732.21 กรัม ตามลาดับ ซึ่ งการเพิ่มปริ มาณ
ก้างปลาดุกผงทาให้ค่าความแข็งในลดลงเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที่ไม่ได้เสริ มก้างปลาดุกผง
และจากการการศึกษาการพองตัวของผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบปลาผสมก้างปลาดุ กผงในปริ มาณที่ แตกต่ า ง
กัน พบว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ยบปลาที่ ไ ม่ ไ ด้เ สริ ม

ก้างปลาดุกผงมีการพองตัวมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 รองลงมาคือ
ร้อยละ 10, 20 และ 30 เท่ากับ 1.76±0.42, 1.58±0.31,
1.34±0.58 และ 1.02±0.62 เท่า ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
การใช้แป้ งมันส าปะหลังปริ มาณมากในผลิ ต ภัณ ฑ์
ข้าวเกรี ยบจะทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีการพองตัว ที่ ดี และ
ส่ งผลทาให้ผลิตภัณฑ์กรอบและเปราะง่าย (Tongdang
et al., 2008) ซึ่ งในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเมื่อทา
การเสริ มปริ มาณก้างปลาดุกผงมากขึ้ น จะส่ งผลต่ อ
ทาให้ความกรอบและการพองตัวของผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบ ซึ่ งเนื้ อสัมผัสจะเปลี่ยนเป็ นแข็งและร่ วนแทน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Huda et al. (2010)
พบว่า เมื่ อปริ มาณเนื้ อปลาในผลิ ตภัณ ฑ์ขา้ วเกรี ย บ
เพิ่มขึ้น ทาให้การพองตัวของผลิตภัณฑ์ลดลง
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ภาพที่ 3 ค่าความแข็ง (hardness) ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มก้างปลาดุกผงในปริ มาณที่แตกต่างกันหลังทอด

ภาพที่ 4 การพองตัวหลังทอดของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มก้างปลาดุกผงในปริ มาณที่แตกต่างกัน
ปริ มาณความชื้ นผลิ ต ภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา
เสริ มก้างปลาดุ กผงในปริ มาณที่ แตกต่างกัน (ภาพที่
5) พบว่าปริ มาณความชื้ นทั้ง 4 ชุดการทดลองมีความ
แตกต่ า งกันอย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยข้าวเกรี ยบปลาที่ ไม่ได้เสริ ม
ก้างปลาดุก (ผงร้อยละ 0) มีปริ มาณความชื้ นมากที่สุด
รองลงมาคื อร้อยละ 10, 20 และ 30 เท่ากับร้อยละ
2.84 ±0.02, 2.01±0.03, 1.82±0.01 และ 1.71±0.02
ตามลาดับ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรี ยบพร้อมบริ โภคต้องมีความชื้ นไม่เกินร้อยละ
4.00 โดยน้ าหนักและปริ มาณความชื้ นของข้าวเกรี ยบ
ดิบต้องไม่เกินร้อยละ 12 (Thai Community Product

Standards, 2011) ซึ่ งผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ มีลกั ษณะแห้ง กรอบ ฟู และเบา ถ้าความชื้ นสู งจะ
ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่กรอบและไม่เป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากปริ มาณความชื้ นของแผ่น
ข้าวเกรี ยบจะส่ งผลต่ ออัตราการพองตัว ถ้าปริ มาณ
ความชื้ นมากอัตราการพองตัวก็จะต่า และข้าวเกรี ยบ
ปลาเสริ มก้ า งปลาดุ ก ผงมี ป ริ มาณใกล้ เ คี ย งกั บ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาจากงานวิจยั ของ Sihamala
(2002) มี ป ริ มาณความชื้ น เท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.60
เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลามีลกั ษณะแห้ง
ฟู และกรอบเบา ซึ่ งหากผลิ ตภัณฑ์มีความชื้ นสู งจะ
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ส่ งผลให้ผลิ ตภัณฑ์ไม่กรอบ ซึ่ งมี ผลต่อการยอมรั บ

ของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 5 ปริ มาณความชื้นหลังทอดของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มก้างปลาดุกผงในปริ มาณที่แตกต่างกัน
2. การประเมินคุณภาพทางด้ านประสาทสั มผัสของ
ข้ าวเกรียบปลาดุกเสริมแคลเซียมจากก้ างปลาดุกผง
การศึ กษาคุ ณภาพทางด้า นประสาทสัมผัส
ของข้า วเกรี ย บปลาดุ ก เสริ ม แคลเซี ย มจากปริ มาณ
ก้า งปลาดุ กผงร้ อ ยละ 0, 10, 20 และ 30 พบว่ า
คะแนนเฉลี่ยทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบ
ปลาที่ ไม่ผสมก้างปลาดุ กผง (ร้ อยละ 0) ได้คะแนน
มากที่ สุ ด อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 รองลงมาคือร้อยละ 20, 10 และ 30
ตามล าดั บ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วเกรี ยบปลาที่ ผ สม
ก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 ได้คะแนนเฉลี่ยทางด้านสี
กลิ่ น ความกรอบ และความชอบรวม ไม่ แ ตกต่ า ง
กับข้าวเกรี ยบปลาที่ไม่ผสมก้างปลาดุกผง (ร้อยละ 0)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 (ดังแสดงใน ตารางที่ 2) เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบที่ผสมก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 มีสีเหลืองทอง
มี กลิ่ นหอมของเนื้ อปลาและก้างปลาดุ ก เนื้ อสัมผัส

กรอบไม่แข็งและร่ วนเกิ นไป ส่ วนร้อยละ 30 มีจะมี
ลักษณะเนื้ อแข็งไม่กรอบเนื่ องจากมี ความพองน้อย
ซึ่ งเมื่อทาการเพิ่มปริ มาณก้างปลาดุกจะส่ งผลต่อกลิ่น
รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑ์ ส่ วนคุณลักษณะด้านสี ของข้าวเกรี ยบปลา
ที่ผสมก้างปลาดุกผงร้อยละ 0-30 นั้นผูท้ ดสอบชิ มให้
การยอมรั บแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับความเชื่ อมั่น ร้ อยละ 95 (3.00-3.47 คะแนน)
เนื่ อ งจากสี ข องก้า งปลาเป็ นสี ข าวขุ่ น จึ ง มี ผ ลต่ อ
คะแนนเฉลี่ ย ทางด้า นสี น้อ ยไม่ แ ตกต่ า งกัน และ
ผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุ กเมื่ อทาการเพิ่ มปริ มาณ
ปลาดุ กผงลงไปจะทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มีลกั ษณะที่
แข็ ง ขึ้ นจึ ง ท าให้ ค วามกรอบและการพองตัว ของ
ผลิตภัณฑ์ลดลงมีกลิ่นคาวมากขึ้ น และทาให้รสชาติ
อ่อนลง ซึ่ งถ้าผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลามีความกรอบ
และการพองตัว น้อยการยอมรั บ ของผูบ้ ริ โ ภคก็จ ะ
น้อยตามไปด้วย (Nurul et al., 2010)
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกที่ใส่ ปริ มาณก้างปลา
ดุกผงต่างกัน (N=15)
คะแนนเฉลีย่ การทดสอบทางด้ านประสาทสั มผัส
ก้ างปลาผง (ร้ อยละ)
สี ns
กลิน่
รสชาติ
ความกรอบ ความชอบรวม
a
a
0 (ชุดควบคุม)
3.13±1.06 3.70±0.96
3.60±0.99
3.73±0.80a
3.87±0.92a
10
3.00±0.76 2.73±0.94b
2.80±1.06b
3.33±1.01ab
3.13±0.97b
20
3.47±0.62 3.20±1.05a
3.00 ±1.15b
3.47±0.80ab
3.40 ±0.8ab
30
3.13±1.06 2.06±1.16c
2.80±0.80b
3.00±1.19b
2.73±1.09b
หมายเหตุ: a, b, c, … ตัวอักษรภาษาอังกฤษแนวตั้ง คือมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns
ในแนวตั้ง คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
3. องค์ ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลา
ดุกเสริมแคลเซียมจากก้ างปลาดุกผง
จากการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและ
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเสริ ม
แคลเซี ย มจากก้า งปลาดุ กผงในปริ มาณที่ เ หมาะสม
ที่สุดพบว่า การเสริ มปริ มาณก้างปลาดุกผงในปริ มาณ
ร้อยละ 20 เหมาะสมที่สุด ดังนั้นจึงนาตัวอย่างนี้ มาทา
การวิเ คราะห์องค์ประกอบทางเคมี เ ปรี ย บเที ยบกับ
ผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกที่ ไม่ได้เสริ มแคลเซี ยม
จากก้างปลาดุกผง (ดังแสดงใน ตารางที่ 3) พบว่า
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกที่ ไม่ได้เสริ มแคลเซี ยมมี
ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย ความชื้น และคาร์ โบไฮ
เดรทมากกว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วเกรี ยบปลาดุ ก เสริ ม
แคลเซี ยมจากก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 ส่ วนปริ มาณ
เถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเสริ มแคลเซี ยม
จากก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 มากกว่าผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบปลาดุกที่ไม่ได้เสริ มแคลเซี ยม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยปริ มาณ
โปรตี น ที่ ไ ด้ม าจากเนื้ อ ปลาที่ มี ก ารเติ ม เข้า ไปใน
ผลิตภัณฑ์ ส่ วนปริ มาณไขมันส่ วนมากมาจากปริ มาณ
น้ ามันที่ใช้ในการทอดข้าวเกรี ยบ โดยในระหว่างการ
ทอด ข้าวเกรี ยบจะขยายตัวขึ้ น เกิ ดรู พรุ นและทาให้

น้ า มันเข้า ไปแทนที่ ใ นช่ อ งว่า งและรู พ รุ นที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Sukjuntra, 2016; Guillaumin, 1988) และการเติ ม
เนื้ อ ปลาหรื อก้า งปลาลงไปผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ยบ
ปริ มาณที่ มากขึ้ นจะทาให้การพองตัวหรื อขยายตัว
ของข้าวเกรี ยบลดลง (Nurul at el., 2010) ปริ มาณเยื่อ
ใยของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเสริ มก้างปลาผง
ได้มาจากกระเทียมและพริ กไทยซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตได้มากจากแป้ ง
มัน ส าปะหลัง เป็ นหลัก ซึ่ งเมื่ อ เพิ่ ม ปริ มาณของ
ก้างปลาดุ กผงร้ อยละ 20 ทาให้ปริ มาณเยื่อใยลดลง
จากร้ อยละ 2.60 เป็ นร้ อ ยละ 1.63 ตามล าดับ ส่ ว น
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตลดลงจากร้ อยละ 12.57 เป็ น
ร้อยละ 10.23 ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณเถ้าได้มากจาก
วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ข้ า วเกรี ยบและปริ มาณ
ก้างปลาผงที่เสริ มเข้าไปในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา
ดุ กเสริ มแคลเซี ยม ทาให้ปริ มาณเถ้าของผลิ ต ภัณ ฑ์
ข้า วเกรี ยบปลาดุ ก เสริ มก้า งปลาผงร้ อ ยละ 20 มี
ปริ มาณมากกว่าผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกที่ ไม่ได้
เสริ มก้างปลาดุกผง เท่ากับ ร้อยละ 27.46 และ 18.94
ตามล าดับ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุกเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาดุกผงต่อ 100 กรัม
ก้ างปลาผง
โปรตีน
ไขมัน
เยื่อใย
เถ้ า
ความชื้น คาร์ โบไฮเดรท
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
0 (control)
53.68±0.62
10.39±0.26 2.60±0.32 18.94±0.20
2.84
12.57±0.34
20
49.54±0.21
8.30±0.48
1.63±0.38 27.46±0.18 1.82±0.01
10.23±0.47
±0.02
t-test

*

*

*

*

*

*

*

หมายเหตุ: มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

สรุป

เอกสารอ้างอิง

เมื่อปริ มาณก้างปลาดุกผงเพิ่มขึ้น มีผลทาให้
ค่ า การพองตัว และปริ ม าณความชื้ น ลดลง ส่ วนค่ า
ความแข็งและปริ มาณแคลเซี ยมเพิ่มขึ้น โดยผูท้ ดสอบ
ทางด้า นประสาทสั ม ผัส ให้ค ะแนนผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า ว
เกรี ยบปลาดุกเสริ มก้างปลาดุกผงร้อยละ 20 มากที่สุด
และเมื่อทาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้ า วเกรี ยบปลาดุ ก ที่ เ สริ มแคลเซี ย มมี
ปริ มาณโปรตี น ไขมัน เยื่ อใย และคาร์ โ บไฮเดรต
มากกว่ า ส่ วนปริ มาณเถ้ า น้ อ ยกว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ข้าวเกรี ยบปลาดุ กเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาดุกผง
ร้อยละ 20 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดุ ก
เสริ มก้างปลาดุ กผงที่ ได้จากการวิจยั นี้ มีจุดเด่นที่ คือ
ปริ มาณแคลเซี ยมสู งและการลดปริ มาณของเหลือทิ้ง
คื อ ก้า งปลา นอกจากนี้ ยัง เป็ นการเพิ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางเลื อกให้กบั ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการในการ
ผลิตอาหารให้สามารถนาไปต่อยอดได้
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