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บทคัดย่อ 

 
ได้ศึกษาผลกระทบของการเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่ร้อยละ 0 

1 2 3 4 และ 5 ที่มีต่อองค์ประกอบทางเคมี   ค่าสี  ค่าจากการท าให้สุก  ลักษณะเนื้อสัมผัสและความชอบ
ทางประสาทสัมผัส  การเสริมใยอาหารเพิ่มมากขึ้นไม่มีผลต่อ ปริมาณไขมันแต่จะท าให้ค่าสีมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย   นอกจากนี้ยังมีผลท าให้ปริมาณเถ้า โปรตีน ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต ค่าความแข็ง 
ความหยุ่นตัว  ความคงทนต่อการเคี้ยวและผลผลิตที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  แต่ท าให้ปริมาณความชื้น 
ความเป็นสปริง การรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกันและการสูญเสียน้ าหนักมีแนวโน้มลดลง  จากการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสพบว่าเต้าหู้ปลาดุกที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 2 จะมีความชอบทาง
ประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่ไม่เสริมใยอาหาร 
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Abstract 
 

The effects of soybean hulls fiber level (0 (control), 1, 2, 3 4 and 5 %) were investigated 
based on chemical composition, color, cooking characteristics, texture profile analysis (TPA) and 
sensory preference of catfish tofu. The catfish tofu samples with increasing  soybean hulls fiber level  
did not affect fat content whereas color values were slightly difference. And the result showed that there had 

trended to increase ash, protein, fiber, carbohydrate, hardness, gumminess, chewiness and yield values 
but trended to decrease moisture, springiness, cohesiveness and cooking loss. The catfish tofu with 
soybean hulls fiber 2 % had sensory preference similar to control catfish tofu.  
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บทน า 

ปัจจุบันอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เนื้ออิมัลชั่น เช่น ไส้กรอก หมูยอและไก่ยอ ได้มีการขยายการ
ผลิตสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และในประเทศไทยมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้วย  เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อ
ได้ง่ายสะดวกต่อการบริโภค มีรสชาติดี  มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเหมาะสมต่อภาวะสังคมที่มี
ความเร่งรีบในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปที่จ าหน่ายในท้องตลาดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อหมู  เน้ือไก่และเน้ือวัว   ซึ่งมีผู้บริโภคบางกลุ่มไม่นิยมบริโภคอาหารดังกล่าว
หรืออาจมีข้อห้ามทางศาสนา   ดังนั้นจึงมีผู้ให้ความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาขึ้น    ทั้งนี้
เน่ืองจากเนื้อปลามีความนุ่ม ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน     นอกจากนี้โปรตีนจากเน้ือปลาเป็น
โปรตีนชนิดที่ร่างกายมนุษย์สามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  และยังมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 20 มีไขมัน
ต่ าเพียงร้อยละ 0.1 เน้ือปลายังเป็นแหล่งของวิตามินบีต่างๆ เช่นวิตามินบี 1, 2 และ 6 (ปราณิศาและคณะ, 
2543) 
 นอกจากนี้ข้อด้อยของอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เนื้ออิมัลชั่นโดยมาก จะขาดใยอาหาร     ซึ่งใย
อาหารมีบทบาทส าคัญในการป้องกันบรรเทาโรคต่างๆหลายชนิดได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิต 
โรคเบาหวาน โรคอ้วน มะเร็ง ล าไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม  มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก ท้องผูก ล าไส้
ใหญ่อักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ าดี ริดสีดวงทวาร โรคไต ปกป้องร่างกายจากสารเคมีปนเปื้อนใน
อาหารและลดแบคทีเรียตัวร้ายในล าไส้ (ปาริชาต,ิ 2539; Thebaudin et al., 1997) และใยอาหารยัง
สามารถใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกได้อีกทางหนึ่งเน่ืองจากสามารถจับยึดน้ าและไขมันใน
ส่วนผสมไว้ได้ระหว่างการท าให้สุก ( Cofrades et al., 2000)  นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพด้าน
ลักษณะเนื้อสัมผัสของไส้กรอกได้    และเน่ืองจากเปลือกถั่วเหลืองเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม   จึงเป็นแหล่งใยอาหารที่น่าสนใจน ากลับมาใช้ไหม่ 

การพัฒนาเต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง จึงเป็นการสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในเร่ืองของสุขภาพ  เพราะนอกจากที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเน้ือปลาแล้วยังมี
การเสริมคุณค่าทางโภชนาการของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองด้วย  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพของผู้บริโภค       ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อปลาดุกบิ๊กอุยและเปลือกถั่วเหลืองได้
อีกทางหนึ่ง 
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วัตถุประสงค ์
 

1) เพื่อศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
2) เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหาร 

จากเปลือกถั่วเหลือง 
3) เพื่อศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมต่อเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 

ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 

การตรวจเอกสาร 
 

1. เต้าหู้ปลา 
เต้าหู้ปลา  หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าเน้ือปลาบดมาผสมให้เข้ากันกับส่วนประกอบ

ต่างๆ  เช่น น้ านมถั่วเหลือง  แป้งถั่วเหลือง  แป้งมันส าปะหลัง  ปรุงรสด้วยเคร่ืองปรุงแต่งรสและ
เคร่ืองเทศ  เช่น เกลือ  น้ าตาล พริกไทย อาจเติมส่วนประกอบอื่น  เช่น แครอท สาหร่าย  นวดให้เหนียว
และท าให้เป็นรูปร่างตามต้องการ   น าไปให้ความร้อนโดยการน่ึงหรือต้มจนสุก    ท าให้เย็น    แล้วอาจ
น าไปทอดพอเหลือง  

คุณลักษณะคุณภาพที่ดีของเต้าหู้ปลาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1)  ลักษณะทั่วไป ต้องคงรูปและมีส่วนประกอบกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ อาจมีฟองอากาศ

ขนาดเล็กได้บ้าง 
2)  สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของเต้าหู้ปลา ไม่มีชิ้นไหม้ 
3)  กลิ่นรส ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของเต้าหู้ปลา  ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนที่ไม่พึงประสงค์ 

เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสขม 
4)  ลักษณะเนื้อสัมผัส ต้องละเอียดเป็นเน้ือเดียวกัน หยุ่นตัว ไม่ยุ่ย  
5)  สิ่งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย 

กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ 
6) โปรตีน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก 
7) ไขมัน ต้องไม่เกินร้อยละ 15โดยน้ าหนัก 
8)  ค่าเพอร์ออกไซด์ (เฉพาะกรณีที่ทอด) ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์

ออกซิเจนต่อกิโลกรัม 
 9) วัตถุเจือปนอาหาร 
    9.1) ห้ามใช้โซเดียมบอเรต (บอแรกซ์) 
    9.2) ห้ามใช้สีสังเคราะห์และวัตถุกันเสียทุกชนิด 
    9.3) หากมีการใช้ฟอสเฟตในรูปของโมโน- ได- และโพลิของเกลือโซเดียมหรือเกลือ

โพแทสเซียม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน (ค านวณเป็นฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูป P2O5) ต้องไม่เกิน 
5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

10)  จุลินทรีย์ 
    10.1) จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1× 106 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1  กรัม 
    10.2)  เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
    10.3)  ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
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2. เปลือกถั่วเหลือง (Soybean Hull) 
 

 เจนจิตต์ (2549)   กล่าวว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชดั้งเดิมของคนในแถบเอเชีย เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
และไทย    โดยได้มีการปลูกและน ามาใช้บริโภคเป็นอาหารพื้นเมืองนานาชนิด    ลักษณะโครงสร้าง
ของเมล็ดถั่วเหลืองโดยทั่วไปแล้วจะเป็นรูปเมล็ดกลมรี       มีน้ าหนักเมล็ดประมาณ 90-200 มิลลิกรัม 
ในพันธุ์ที่มีเมล็ดใหญ่ เช่น ส.จ.5 อาจมีน้ าหนักมากกว่า 200 มิลลิกรัม     เส้นผ่านศูนย์กลางของเมล็ด
ด้านยาวอยู่ในช่วง 0.6-9.0 เซนติเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางด้านสั้นอยู่ในช่วง 0.5-0.7  เซนติเมตร ใน
เมล็ดมีส่วนประกอบแยกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเปลือกซึ่งจะมีปริมาณร้อยละ 7 ส่วนของใบเลี้ยงร้อยละ 90 
และส่วนของยอดอ่อนมีประมาณร้อยละ 3  โดยน้ าหนัก  

เปลือกถั่วเหลืองจัดได้ว่าเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร เช่นการผลิตน้ านมถั่วเหลือง  
เต้าหู้  แป้งถั่วเหลืองและถั่วเหลืองเลาะเปลือก   ซึ่งพบว่าในเปลือกถั่วเหลืองมีปริมาณใยอาหารสูง  จึง
เป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจที่จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารได้    เซลลูโลสจัดเป็น
ใยอาหารธรรมชาติที่สามารถท าให้บริสุทธิ์และน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคได้  การผลิตเซลลูโลส
เพื่อการบริโภคควรสกัดมาจากพืชและส่วนของพืชที่บริโภคได้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและ
นิยมท าให้อยู่ในรูปผง (Powdered Cellulose) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว  ไม่มีกลิ่นรส  คุณสมบัติของ
เซลลูโลสที่ผลิตมาจากเปลือกถั่วเหลืองเมื่อน ามาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหาร พบว่าจะไม่ท าให้
ลักษณะปรากฏและรสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงนัก  แต่จะท าให้อาหารมีความข้นหนืดเพิ่มขึ้น ช่วย
ท าให้อาหารมีความคงตัว เพิ่มคุณภาพทางเนื้อสัมผัสและใช้เป็นสารเพิ่มปริมาตรของอาหาร ในทวีป
ยุโรปและอเมริกาได้มีการน า Powdered Cellulose มาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพและใช้
ในผลิตภัณฑ์ เค้ก คุกกี้ เนยเทียม พาสต้า ซุปต่างๆและยังน ามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแช่เยือกแข็ง  ซึ่งเซลลูโลสจะท าหน้าที่เป็น Cryoprotectant   
 เมล็ดของถั่วเหลืองเป็นแหล่งของโปรตีนและไขมันจากพืชที่มากที่สุดแหล่งหนึ่ง   ในถั่วเหลือง
มีปริมาณโปรตีนและไขมันรวมกันอยู่ประมาณร้อยละ60  ของน้ าหนักถั่วทั้งหมด และร้อยละ 30  เป็น
พวกคาร์โบไฮเดรต  ซึ่งรวมถึงพวกน้ าตาลที่มีขนาดโมเลกุลต่างๆ คือ Starchyose  มีปริมาณ ร้อยละ 3.8  
น้ าตาล Raffinose มีปริมาณร้อยละ 1.1 และน้ าตาลซูโครสมีปริมาณ ร้อยละ5.0       ส่วนที่เหลือเป็น
คาร์โบไฮเดรตชนิดอ่ืนๆ  นอกจากนั้นยังมีสารอาหารประเภท Phosphatides  Sterols Ash  ซึ่งจัดเป็นแร่
ธาตุและวิตามิน เป็นต้น 
 
3.  ใยอาหาร (Fiber) 
 กลุ่มอาหารที่มีเส้นใยสูงได้แก่เมล็ดถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเขียว  ถั่วแดง  ถั่วด า  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  งา
และร าข้าว (ปาริชาต,ิ 2539)   ใยอาหารเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ใช่แป้ง      เป็นส่วนประกอบของ
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พืชผักและผลไม้ที่รับประทานได้แต่ไม่ถูกย่อยโดยน้ าย่อยในระบบย่อยอาหาร     เมื่อผ่านล าไส้ใหญ่จะมี
บางส่วนถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ท าให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์    ก๊าซมีเทน   ก๊าซไฮโดรเจน   น้ า 
และกรดไขมันสายสั้น      เพื่อกระตุ้นให้แบคทีเรียมีการเจริญเติบโต (Bacterial Growth:Biomass) ก๊าซที่
เกิดขึ้นจะถูกดูดซึมและถูกขับออกทางลมหายใจหรือทางทวารหนัก        กรดไขมันสายสั้นคืออะซิเตต 
(Acetate) โปรปิโอเนท  (Propionate)    และบิวทิวเรต (Butyrate)       กรดอะซิเตตจะถูกน าไปใช้โดยตับ   
กล้ามเนื้อและเน้ือเยื่ออ่ืนๆ    กรดโปรปิโอเนทถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อน าไปใช้ต่อไปและกรดบิวทิเรต
ถูกน าไปใช้เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์     การแบ่งเซลล์และการตายของเซลล์        จึงสามารถ
ป้องกันการเกิดมะเร็งในล าไส้ใหญ่ได้ (ดวงจันทร์, 2545) 

ประโยชน์หรือผลดีของใยอาหารต่อสุขภาพและป้องกันโรคหลายชนิด   เนื่องจากใยอาหารเป็น
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้  และยังมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ า   ไขมัน  
คอเลสเตอรอลหรือสารพิษ  เร่งเวลาให้อาหารผ่านไปในล าไส้เร็วให้ออกไปนอกร่างกายให้เป็นอุจจาระ
เร็วกว่าอาหารที่ไม่มีใยอาหาร  ดังนั้น ใยอาหารจึงป้องกันการพอกพูนของตะกรันไขมันในหลอดเลือด
หัวใจได้  โดยการลดคอเลสเตอรอลลง  เพราะอาหารที่มีใยอาหารสูงจะช่วยซับคอเลสเตอรอลเอาไว้ใน
ระดับล าไส้ ท าให้ไขมันไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกายแต่โดนขับออกมาเป็นอุจจาระในที่สุด ป้องกัน
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ช่วยลดความอ้วนหรือน้ าหนักได้  ป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่   
เน่ืองจากโอกาสที่ล าไส้ใหญ่จะสัมผัสถูกกับสารก่อมะเร็งและเกลือของน้ าดีหรือสารพิษอื่นๆ น้อยลงด้วย  
นอกจากนี้ยังป้องกันมะเร็งเต้านม   มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก    โรคริดสีดวงทวาร     ป้องกัน
ร่างกายจากสารเคมีและปนเปื้อนในอาหาร  ลดแบคทีเรียตัวร้ายในล าไส้  และยังลดการท างานของไตได้  
(ปาริชาติ, 2539; Thebaudin et al., 1997) 

การเพิ่มใยอาหารในอาหาร มี 2 วิธีคือ      1) การเตรียมอาหารจากการใช้วัตถุดิบที่มีใยอาหารสูง  
โดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารที่บริโภคอยู่แล้วเป็นประจ า  เพียงแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตร  
รสชาติให้ถูกปาก       ข้อดีวิธีการน้ีคือนอกจากจะได้ใยอาหารมากขึ้นแล้วยังได้รับสารอาหารอ่ืนๆจาก
วัตถุดิบ เช่น วิตามิน  แร่ธาตุ  เป็นต้น   และ 2) การเติมในรูปใยอาหารผงลงไปในอาหาร  โดยเนตรนภิส 
(2535) ระบุว่ากรรมวิธีและเทคนิคการเติมใยอาหารผงเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก     เนื่องจากใยอาหารผง
ส่วนใหญ่มีความสามารถรวมกับน้ าได้ดี  ดังนั้นเมื่อเติมในผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหลวจะเพิ่มความหนืด
ให้อาหาร     ส่วนใยอาหารที่มีความสามารถในการอุ้มน้ าได้น้อยจะท าให้รู้สึกระคายลิ้นหากเติมลงไป
ในเคร่ืองดื่ม   

 
3.1 ชนิดของใยอาหาร 
จากการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ   อาจแบ่งใยอาหารตามความสามารถในการละลายน้ าเป็น 

2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ไม่ละลายน้ ากับกลุ่มที่ละลายน้ า (สุจิตตา, 2546)  คือ 
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1) ใยอาหารที่ละลายน้ าได้ (Water   Soluble)  
ใยอาหารชนิดน้ีสามารถรวมกับน้ าในปริมาณมาก        เกิดการกระจายโครงสร้างที่อัดแน่นและ

สามารถแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติในการลดระดับของน้ าตาลและโคเลสเตอรอลใน
กระแสเลือด   รวมถึงการขจัดพิษจากโลหะบางชนิดได้     แหล่งเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ าได้ เช่น 
ร าข้าวโอ๊ต ถั่วเมล็ดแห้ง ข้าวบาร์เล่ย์    ขนมปังที่ท าจากข้าวโอ๊ต  ผักใบเขียวและผลไม้เกือบทุกชนิด
จัดเป็นแหล่งอาหารที่ดีของใยอาหารชนิดละลายน้ าได้    ชนิดของใยอาหารที่ละลายน้ าได้ได้แก่   
 1.1) กัม    มีส่วนประกอบเป็นโพลีแซคคาร์ไรด์สายยาวมีกิ่งก้านเป็นน้ าตาลโอลิโกแซคคาร์ไรด์  
โดยน้ าตาลที่พบบ่อยจะเป็นพวก ดี-กลูคูโรนิค (D-Glucuronic)   ดี-แมนูโรนิค  (D-Manuronic)    หรือดี-
กาแลคทูโรนิค (D-Galacturonic Acid) กัมแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกัมซึ่งอยู่ภายนอกผนังเซลล์ของ
พืช เช่น กัมอราบิค ทรากาคานต์  คาราจีแนน  เฟอเซลลาราน เป็นต้น  และกัมซึ่งเกิดอยู่ภายในผนังเซลล์
ของพืช เช่น เบต้า-กลูแคน และสารประกอบเพคติน  

1.2) เพคติน โครงสร้างเป็นสายพอลิเมอร์ของ D-Galacturonic Acid ที่ต่อกันเป็นแบบแอลฟา 
1,4 โดยมีน้ าตาลหลายชนิดที่อยู่รวมกันในโครงสร้างหลัก เช่น น้ าตาลกาแลกโตส น้ าตาลกลูโคส 
น้ าตาลแรมโนส น้ าตาลอะราบิโนส การละลายน้ าของเพกตินขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา Esterification ของ 
Galacturonic Acid     เพคตินสามารถพบได้ในผลไม้ตระกูลส้ม เช่น ส้ม ฝร่ังและแอปเปิ้ล เป็นต้น 

2) ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (Water Insoluble) 
ใยอาหารชนิดน้ีไม่สามารถรวมกับน้ าได้เพราะมีสมบัติดูดความชื้นได้สูงเนื่องจากสามารถพอง

ตัวและดูดกลืนน้ าได้ถึง 20 เท่าของน้ าหนักและยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยดูดซับสารก่อมะเร็ง 
ป้องกันการดูดซึมน้ าตาลเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ป้องกันอาการท้องผูก 
และช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไต แหล่งใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ าได้แก่ 
 2.1) เซลลูโลส (Cellulose) เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พืชอยู่ในรูปของ  1,4-β-D-กลูแคน 
มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับอะไมโลส    แต่แตกต่างกันที่อะไมโลสนั้นกลูโคสแต่ละโมเลกุลจะเชื่อม
กันลักษณะเป็นวงแหวน    ขณะที่เซลลูโลสนั้นกลูโคสจะเชื่อมกันเป็นเส้นตรงซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นน้ีท า
ให้เซลลูโลสมีพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงกว่าอะไมโลส โมเลกุลของเซลลูโลสจะรวมตัวกันเป็นใยเล็กๆ
โดยส่วนหน่ึงจะมีโมเลกุลเซลลูโลสจับตัวกันอย่างมีระเบียบมีลักษณะเป็นผลึก ( Crystalline) แต่ก็มี
บางส่วนอยู่กันอย่างขาดระเบียบ ( Amorphous) เน่ืองจากใยส่วนน้ีมีโมเลกุลน้ าตาลแทรกอยู่  ความ
คงทนของเซลลูโลสต่อกรดหรือเอนไซม์ขึ้นอยู่กับส่วนที่ไม่เป็นผลึกนี้  
 2.2) เฮมิเซลลูโลส ( Hemicellulose) เป็นส่วนประกอบที่อยู่ปะปนกับเซลลูโลสในผนังเซลล์พืช 
ไม่ละลายน้ าร้อนแต่ละลายในด่างเจือจาง เฮมิเซลลูโลสประกอบด้วยน้ าตาล  ไซโลส ( Xylose)    น้ าตาล
แมนโนส (Mannose) น้ าตาลกาแลคโตส ( Galactose) น้ าตาลกลูโคส ( Glucose)    เฮมิเซลลูโลสต่างจาก
เซลลูโลสตรงที่มีโมเลกุลของน้ าตาลอะราบิโนส ( Arabinose)    น้ าตาลกาแลคโตสและกรดกลูคูโรนิค
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มาเกาะด้านข้าง    คุณสมบัติทางกายภาพที่ส าคัญของเฮมิเซลลูโลสคือ มีความสามารถในการอุ้มน้ า 
(Water Holding Capacity) และแลกเปลี่ยนแคทอิออนเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารและล าไส้มนุษย์ 

 2.3) ลิกนิน (Lignin) ประกอบด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของแอลกอฮอล์ที่พืชผลิตเมื่อมีอายุมาก
ขึ้น  จะเคลือบผนังเซลล์พืชให้มีความแข็งแรง ท าให้เอนไซม์เข้าไปย่อยเซลลูโลสได้ยากขึ้นและ
แบคทีเรียในล าไส้ไม่สามารถย่อยลิกนินได้   ประกอบกับลิกนินมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ า กรดและด่าง 
จึงไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ในร่างกายมนุษย์   ลิกนินพบมากในพืชที่ค่อนข้างแก่ ผลไม้สุกมี
ลิกนินมากกว่าผลไม้ดิบ   โดยเฉพาะผลที่บริโภคได้ทั้งเมล็ดเช่น สตรอเบอร่ี เป็นต้น  

 
3.2 คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของใยอาหาร 

  สมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของใยอาหารมีดังนี้ 
1) ความสามารถในการอุ้มน้ าไว้ภายในโครงสร้าง   คือ ความสามารถของใยอาหารที่จะตรึงน้ า

ไว้ภายในโครงสร้างในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง สามารถหาค่าเป็นตัวเลขได้ โดยคิดจากปริมาณน้ าที่ถูก

ตรึงไว้ภายในโครงสร้าง คิดเป็นมิลลิลิตรต่อหนึ่งหน่วยของน้ าหนักแห้ง   โดยเส้นใยอาหารที่มีเพ็กติน

และเฮมิเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบจะสามารถดูดซึมน้ าเข้าสู่เซลล์ได้มากจนเกิดลักษณะเป็นวุ้น ในขณะ

ที่เส้นใยอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบจะไม่สามารถเกิดลักษณะเช่นนี้   จึงท าให้มีการประยุกต์

ไปใช้ในอาหารส าหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ าหนักเพื่อให้อาหารที่รับประทานเข้าไปขยายตัวเพิ่มปริมาตร 

(Bulking Volume) ในกระเพาะอาหารท าให้รู้สึกอิ่มนานกว่าปกติ         ซึ่งเป็นการลดปริมาณอาหารที่

รับประทานและพลังงานที่ร่างกายจะได้รับ    นอกจากนี้การอุ้มน้ าได้ดีของใยอาหารจะช่วยเพิ่มปริมาตร

ของกากอาหารอันจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของล าไส้ ( Transit Time) ท าให้กากอาหารนุ่ม   เป็นต้น 

ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการอุ้มน้ าของใยอาหารนี้ ได้แก่ องค์ประกอบทางเคมี ขนาดใยอาหาร ปริมาณ

อิเลคโทรไลท์และค่าความเป็นกรด-ด่างองสารละลายนั้นๆ 

2) ความสามารถในการดูดซึมสารอินทรีย์    สารอินทรีย์ต่างๆ   เช่น      กรดน้ าดี ( Bile Acid) 

คลอเลสเตอรอล  ยา  สารก่อมะเร็งและสารพิษต่างๆ     จากโครงสร้างของใยอาหารที่เป็นที่ยึดเกาะของ

สารอินทรีย์เหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย โดยเมื่อภายหลังจากที่เส้นใยอาหาร ถูกขับออกจากระบบ

ล าไส้ใหญ่ สารอินทรีย์ที่เกาะกับเส้นใยอาหารก็จะถูกขับออกจากร่างกายด้วยพร้อมๆกันท าให้ปริมาณ

และความเข้มข้นของสารอินทรีย์ดังกล่าวลดลง  เช่น   ลดระดับของซีรั่มและคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ใน

เน้ือเยื่อ จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบทางด้านเคมีจะมีผลต่อการยึดเกาะของสารเหล่านี้เช่น ลิกนิน 

เพคติน และโพลีแซคคาร์ไรด์ที่มีความเป็นกรดจะมีความสามารถดูดซึมกรดน้ าดีได้ดี ส่วนเซลลูโลส



   8 

สามารถยึดเกาะสารเคมี 1,2 ไดเมทิลไฮดราซีนที่เป็นสารก่อมะเร็งได้ดีกว่าเพคติน จากผลการดูดซับและ

การและการแลกเปลี่ยนประจุกับสารอ่ืนๆที่มากับอาหาร โดยเฉพาะพวกสารพิษและอนุมูลอิสระต่างๆ 

ท าให้ใยอาหารสามารถดึงเอาสารพิษเหล่านี้ออกจากอาหาร   รวมทั้งการที่ใยอาหารลดความหมักหมม 

ของกากอาหารในล าไส้ด้วย     จึงท าให้ลดโอกาสที่สารก่อมะเร็งเหล่านี้สัมผัสกับผนังล าไส้ 

3) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก      ใยอาหารพวกโพลีแซคคาไรด์ที่มีหมู่คาร์บอน

อิสระท าให้โมเลกุลมีความเป็นกรดเช่น เพคติน ลิกนิน จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก

กับเกลือแร่และอิเล็กโทรไลท์ต่างๆ      ดังนั้นเมื่อใยอาหารถูกขับออกจากร่างกายจึงท าให้เกลือแร่และ 

อิเล็กโทรไลท์ที่เกาะกับโครงสร้างใยอาหารถูกขับออกจากร่างกายด้วยซึ่งจะมีโทษต่อร่างกายได้เช่นกัน

โดยการบริโภคใยอาหารมากเกินไปมันก็อาจจะไปจับกับเกลือแร่ที่จ าเป็นต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม 

แมกนีเซียม ซึ่งมีผลต่อการเจริญของกระดูก เหล็กและสังกะสีซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย   

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลจากการวิจัยที่สนับสนุนในเร่ืองของผลเสียที่มีต่อร่างกายหากมีการบริโภค

ใยอาหารในปริมาณที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสียที่มีต่อการดูดซึมและน าไปใช้ของเกลือแร่

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถนี้ได้แก่ สารประกอบไนโตรเจน 

สารประกอบฟีนอลและสารที่เกิดจากปฏิกิริยา   Maillard    และวิธีการเตรียมใยอาหาร  เป็นต้น 

4) ความสามารถในการถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของใยอาหาร

คือ ความสามารถในการเป็นสารต้ังต้น หรือเป็นอาหารส าหรับจุลินทรีย์ที่อยู่ในล าไส้ใหญ่  การย่อย

สลายนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโพลีแซคคาไรด์   โดยที่ความสามารถในการอุ้มน้ าและโครงสร้างของโพลี

แซคคาไรด์มีผลต่ออัตราการย่อยสลาย เช่น แบคทีเรียสามารถย่อยสลายเพคติน  มิวซิเลจและกัมได้ดี 

ในขณะที่แบคทีเรียสามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ผลที่ได้จากการย่อยสลายคือ 

กรดไขมันที่มีจ านวนโมเลกุลต่อกันเล็กน้อย (Short Chain Fatty Acid) ซึ่งจุลินทรีย์สามารถน าไปใช้เป็น

แหล่งพลังงานในการเจริญเติบโต การย่อยสลายนี้จะท าให้ความเป็นกรด -ด่างในล าไส้ใหญ่เปลี่ยนไป 

โดยจะมีความเป็นกรดมากขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการท างานของเอนไซม์จากจุลินทรีย์       การท างานของ

ระบบล าไส้ที่ปกติก็เน่ืองจากการท างานของจุลินทรีย์นั่นเอง ดังนั้นในอาหารที่รับประทานจึงควร

พิจารณาถึงชนิดและองค์ประกอบที่มีอยู่ในใยอาหารนั้นๆเช่น จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายผักกาดขาว 

และกะหล่ าปลีได้ถึงร้อยละ 90   ขณะที่จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายร าข้าวสาลี และองค์ประกอบที่

เป็นเฮมิเซลลูโลสมีแนวโน้มที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้มากกว่าเซลลูโลส 
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3.3 บทบาทและหน้าท่ีของใยอาหารในร่างกาย 
 มาลี (2540) กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการบริโภคใยอาหารกับการลดอุบัติการณ์ของโรค
ต่างๆ    นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ    บทบาทและหน้าที่ของ
ใยอาหารในร่างกาย ดังนี้ 

1) บทบาทของใยอาหารต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด   โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็น
โรคที่อันตรายมากที่สุดในระบบทางเดินโลหิต     ประมาณครึ่งหน่ึงของผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จะมีอายุเกิน 
45   ปี       สาเหตุของโรคเกิดจากมีสารอาหารไปเกาะผนังด้านในของเส้นเลือด    สารอาหารที่เกาะนั้น 
ได้แก่   ไขมัน  โปรตีนและคลอเลสเตอรอล    โดยเฉพาะคลอเลสเตอรอลนั้นเป็นตัวหลักที่ก่อให้เกิด
ปัญหา    ทั้งนี้เพราะคลอเลสเตอรอลไม่เป็นเพียงสารที่ได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น   แต่ยังถูก
สร้างขึ้นมาได้ในปริมาณที่มากพอสมควรในร่างกาย  โดยเฉพาะในตับ        สารคลอเลสเตอรอลที่มีใน
ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นกรดน้ าดีซึ่งจะถูกขับออกมาทางล าไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึม
กลับของไขมันสารคลอเลสเตอรอลจากอาหาร   มีการทดลองใช้อาหารที่มีใยอาหารสูงในอาหารให้ผู้ที่
มีคลอเลสเตอรอลในเลือดบริโภคชั่วระยะหนึ่ง   พบว่าระดับของคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดลง
อย่างเห็นได้ชัด    ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวเนื่องมาจากใยอาหารเป็นตัวแยกกรดน้ าดี    สารคลอเลสเตอรอล
และไขมัน  โดยป้องกันการดูดซึมกลับเข้าไปในทางเดินโลหิตของสารเหล่านี้   จึงท าให้สารคลอ
เลสเตอรอลที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกขับออกจากเลือดเป็นส่วนใหญ่   จะเห็นได้ว่าการเกิดโรคหัวใจนั้นมี
อัตราการเกิดโรคน้อยมากในกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติ    ทั้งนี้เพราะว่าพืชมีใยอาหารอยู่ในปริมาณมากพอ 

2) บทบาทของใยอาหารต่อโรคผนังล าไส้อักเสบ    โรคนี้เกิดจากล าไส้ใหญ่ส่วนบนเป็นแผล
ชนิดหน่ึงที่เรียกว่า Blowout Protrusion แล้วเกิดติดเชื้อจากจุลินทรีย์ในล าไส้    จากสถิติโรคนี้มักจะพบ
ในคนที่เป็นไส้ติ่งอักเสบและริดสีดวงด้วย    ใยอาหารมีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งนี้เพราะว่า
ล าไส้ปกติจะมีการบีบรัดตัวอยู่ตลอดเวลา     ถ้าในกรณีที่อุจจาระมีลักษณะแข็ง ก็จะท าให้ผนังล าไส้
โดยเฉพาะเส้นโลหิตด าเกิดอาการโป่งและบวมอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้            ขณะเดียวกันถ้า
อาหารมีใยอาหารมากเส้นใยจะอุ้มน้ าท าให้อุจจาระมีลักษณะนุ่มอยู่ตลอดเวลา            เมื่อล าไส้ใหญ่บีบ
ตัวก็จะไม่ท าให้แรงกดดันให้เส้นเลือดด าโป่งตัวได้ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นใย นอกจากจะท าหน้าที่
เกี่ยวข้องทางชีวเคมี คือ ป้องกันการดูดซึมกลับเข้าไปของสารพวกคอเลสเตอ รอลอันเป็นสาเหตุของเส้น
เลือดอุดตันแล้ว       ใยอาหารยังท าหน้าที่ทางกายภาพในทางเดินอาหารอีกด้วยคือการท าให้อุจจาระนุ่ม
และลดความดันจากการบีบตัวของล าไส้ใหญ่ 

3) บทบาทของใยอาหารต่อคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิซึมและโรคเบาหวาน      การเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ าตาลในเลือด  เป็นผลลัพธ์ของน้ าตาลที่เข้าสู่ร่างกายจากภายนอกหรือผลิตขึ้นเองจากภายใน
ร่างกายกับความสามารถในการใช้น้ าตาลของร่างกาย      โดยเปลี่ยนให้เป็นรูปพลังงานหรือเก็บสะสม
ในรูปไกโคเจนหรือไขมัน        และส่วนที่เกินขีดความสามารถที่จะใช้ในขณะนั้นก็จะขับออกทาง
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ปัสสาวะ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในสมดุลได้โดยมีการท างานของฮอร์โมนอย่างพอเหมาะ ในกรณีที่ระดับ
ฮอร์โมนผิดปกติ เช่น  อินซูลินหลั่งน้อยเกินไปก็มีผลท าให้ระดับกลูคากอนและน้ าตาลในเลือดกลับ
สูงขึ้น    และขับออกไปทางปัสสาวะมากขึ้น    ใยอาหารพวกที่ละลายน้ าได้สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลได้ทั้งโดยตรงและอ้อม ผลโดยตรงได้แก่ ผลต่อการย่อยและดูดซึมพวก
คาร์โบไฮเดรตภายในทางเดินอาหารโดยจะจับกับน้ าและน้ าตาลเกิดเป็นวุ้นเหนียว ท าให้ดูดซึมได้ช้าลง
ค่อยเป็นค่อยไปเป็นผลให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานมากขึ้น  และยังมีผลไปขัดขวางการท างานของ
เอนไซม์ของตับอ่อนที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรต   ผลโดยอ้อม คือ ท าให้การตอบสนองของระดับอินซูลิน
และฮอร์โมนจากล าไส้ (Entero-Hormoral Response) ลดลงท าให้มีความรู้สึกไวต่ออินซูลินดีขึ้นมีการใช้
กลูโคสดีขึ้น  ใยอาหารคนละตัวกันแม้จะเป็นพวกละลายน้ าได้ ก็จะให้ผลในการควบคุมน้ าตาลต่างกัน 
โดยพบว่ากัมเป็น Galactomannan  ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจากถั่วพวกถั่ว ( Legume)  จะให้ผลในการ
ควบคุมน้ าตาลได้ดีกว่าเพคตินและร าข้าว    การศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากหน่วยโภชนาวิทยาของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าถ้าให้ผู้ป่วยดื่มใยอาหารประเภทละลายน้ า Psylium Seed (Metamucil)  2 
ช้อนชาผสมน้ า  1  แก้ว 15 นาที    ก่อนการด่ืมน้ าอัดลม 280 มิลลิลิตร   จะสามารถป้องกันไม่ให้ระดับ
น้ าตาลในเลือดขึ้นสูงมาก จนถึงระดับเดียวกับการด่ืมน้ าอัดลมเพียงอย่างเดียว 

4) บทบาทของใยอาหารต่อโรคอ้วน     สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคอ้วนเกิดจากการกินจุและออก
ก าลังกายน้อย   ดังนั้นการรักษาเพื่อให้น้ าหนักตัวลดลงนั้นต้องท าให้เกิดดุลลบของพลังงาน คือปริมาณ
อาหารที่กินเข้าไปเพื่อให้พลังงานต้องน้อยกว่าพลังงานที่ใช้    ร่างกายจึงสามารถดึงเอาไขมันที่สะสมไว้
เผาผลาญเป็นพลังงาน    หลักการส าคัญในการลดน้ าหนักของผู้ป่วยโรคอ้วน คือ การควบคุมอาหารและ
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัจจุบันน้ีได้มีการน าใยอาหารมาใช้ลดน้ าหนักผู้ป่วยโรคอ้วนมากขึ้น     เส้นใยอาหารที่
น ามาใช้รักษาอาจแบ่งได้เป็น 3 ประการคือ โพลิเมอร์ของใยอาหารบริสุทธิ์ (Purified Fiber Polymers) 
ใยอาหารเข้มข้น (Fiber Concentration) และอาหารที่มีใยมาก (High Fiber Diets) โดยใยอาหารที่ละลาย
ในน้ าได้กลายเป็นเจลและเพิ่มความหนืดและการเกาะตัวของสารในกระเพาะท าให้กระเพาะว่างช้าลง 
รู้สึกอิ่มได้นาน    อัตราการย่อยและการดูดซึมอาหารต่างๆช้าลงเพิ่มปริมาณและเร่งการขับอุจจาระ  ได้มี
การศึกษาถึงผลของการรักษาโรคอ้วนด้วยเมล็ดแมงลักสกัด      พบว่าการรับประทานเมล็ดแมงลักวันละ 
4 กรัม ไม่เพียงพอที่จะลดน้ าหนักผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังจากการรับประทานไปแล้ว  4 สัปดาห์ 

5) บทบาทของใยอาหารต่อโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ โรคนี้มักเกิดและเป็นมากในผู้ใหญ่มากเป็น
อันดับสองรองจากมะเร็งในปอด   สาเหตุนั้นมักเกิดจากสารเคมี หรือพวกไวรัสบางตัวอยู่ในอุจจาระนั้น
ตกค้างอยู่ในล าไส้ใหญ่เป็นเวลานานท าให้เกิดการระคายเคือง            ในขณะที่ใยอาหารท าให้อุจจาระมี
ลักษณะนุ่มและมีการขับถ่ายอยู่เสมอ    สารพวกสเตอรอล (Sterol) กรดน้ าดี และไขมันที่ถูกขับออกมา
ยังเป็นตัวส าคัญในการละลายเอาสารเคมีหรือไวรัสออกมาจากอุจจาระด้วย 
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6) บทบาทของใยอาหารต่อการเจริญของมดลูก   การเพิ่มการรับประทานใยอาหารบางชนิด
พบว่าจะมีผลไปชะลอการเจริญของมดลูกในหนูถีบจักร หนูขาว หนูตะเภา ซึ่งมีอายุน้อย     จากการ
ทดลองโดยเพิ่มเพคตินหรือกัวร์กัมลงในอาหารเลี้ยงสัตว์ทดลองร้อยละ 16 พบว่าจะมีผลไปลดการเจริญ
ของมดลูกในสัตว์ทดลองลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารซึ่งไม่เติมใยอาหารลง
ไป    ซึ่งปริมาณใยอาหารร้อยละ 16 นี้จะเปรียบเทียบได้กับใยอาหารที่คนเรารับประทาน 40 – 50 กรัม
ต่อวัน          ส าหรับอาหารที่คนไทยรับประทานอยู่เป็นประจ านี้ ก็จะมีใยอาหารมากกว่า ร้อยละ 16  และ
บุคคลที่รับประทานมังสวิรัติยิ่งได้รับใยอาหารสูงขึ้นไปอีก 

7) บทบาทของใยอาหารต่อระดับเอสโตรเจน  (Estrogen Status) จากรายงานซึ่งท าการศึกษาใน
คนที่อยู่ในอเมริกาเหนือและชนผิวด าในอัฟริกาใต้   พบว่าการเปลี่ยนแปลงบริโภคนิสัยในคนเหล่านี้มี
ผลท าให้ระดับฮอร์โมนจากมดลูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในชาวพื้นเมืองซึ่งยังบริโภคอาหารตามที่มี
แบบเดิมซึ่งมีใยอาหารสูง   พบว่ามีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออล (Estradiol) ในเลือดต่ า     นอกจากนี้
ยังพบว่าสตรีมังสวิรัติจะมีการขับถ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาในอุจจาระมากกว่าสตรีที่กินเนื้อสัตว์ 
2-3 เท่า    และระดับเอสโตรน และเอสตราไดออลที่ไม่สังยุคในพลาสม่าก็ต่ าด้วย  
 ใยอาหารจะไปท าให้เมตาบอลิซึมของเอสโตรเจนเปลี่ยนแปลงไปได้        ใยอาหารหลายชนิด
โดยเฉพาะพวกกัมที่ละลายน้ าได้เป็นสารอาหารพวกที่ช่วยลดระดับคลอเลสเทอรอลในเลือด   ดังนั้นก็จะ
ท าให้ปริมาณคลอเลสเทอรอลที่เป็นสารเร่ิมต้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง  ใยอาหารยังมี
ผลไปลดการดูดซึมกลับของสารเอสโตรเจนที่ไหลเวียนผ่านล าไส้และตับ    สารเอสโตรเจนที่ถูกเมตา
โบไลซ์จะออกมาในน้ าดีในรูปที่สังยุคกับกลูควิโรไนด์และอีเธอริลซัลเฟต (Conjugated Glucuronides 
and Etherol Sulphates) หลังจากนั้นก็จะปล่อยเอสโตรเจนอิสระออกมาโดยแบคทีเรียในล าไส้ และ
เอสโตรเจนก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไป   จากการศึกษาพบว่าถ้าให้ยาปฏิชีวนะไปยับยั้งแบคทีเรียก็จะท าให้
ปริมาณเอสโตรเจนที่ถูกขับถ่ายออกมาในอุจจาระสูงขึ้นส่วนระดับเอสโตรเจนในปัสสาวะก็ลดลง   
เน่ืองจากเอสโตรเจนที่อยู่ในรูปสังยุคจะดูดซึมได้น้อย ในท านองเดียวกันก็พบว่าใยอาหารก็มีส่วนไป
เปลี่ยนแปลงความไวในการเมตาบอริซึมของแบคทีเรียในล าไส้   และพบว่าในสตรีมังสวิรัติซึ่งกิน
อาหารที่มีไขมันต่ าแต่เส้นใยอาหารสูงจะมีระดับเอสโตรเจนในอุจจาระสูงด้วย       ส่วนระดับเอสตรา
ไดออลในปัสสาวะ   ในอุจจาระก็ต่ ากว่าในบุคคลที่กินเนื้อสัตว์ซึ่งมีไขมันสูงแต่เส้นใยอาหารต่ า  

8) บทบาทของใยอาหารต่ออายุเร่ิมแรกมีประจ าเดือน การศึกษาข้องมูล 46 ประเทศ 
พบว่าอายุเร่ิมแรกมีประจ าเดือนจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเส้นใยอาหารที่ได้รับ กลุ่มที่
รับประทานอาหารที่เส้นใยอาหารน้อย 10 ประเทศ คือ นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย เนเธอแลนด์ 
นอร์เวย์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา พม่า เช็คโกสโลวาเกียร์ และอังกฤษ ซึ่งรับประทานใยอาหารโดยเฉลี่ย 
6.57 + 0.12 กรัม ต่อ 1000 กิโลแคลอร่ีต่อวัน   อายุเร่ิมแรกมีประจ าเดือนคือ 13.13 + 0.06 ปี    ในขณะที่
ประชากรในกลุ่มประเทศที่รับประทานอาหารที่มีใยสูงถึง 18.89 + 1.2 กรัมต่อ 1000 กิโลแครอลี่ต่อวัน 
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ซึ่งได้แก่ประชากรในประเทศ อียิปต์ อินเดีย จาไมคา ซูดาน อัฟริกาใต้ ซามัว ไนจีเรีย และนัวกีนี โดย
เฉลี่ยสตรีจะเร่ิมมีประจ าเดือนเมื่ออายุ 14.95 +  0.26 ปี 
 นอกจากนี้ก็พบว่าอายุเร่ิมแรกของการมีประจ าเดือนของสตรีในยุโรปก็ลดลงจาก 16.0 ปี ใน 
ค.ศ. 1880 เป็น 13.3 ปี ใน ค .ศ. 1970       ขณะเดยีวกันก็พบว่าการรับประทานใยอาหารในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็ลดลงจาก 40 – 65 กรัมต่อคนต่อวัน เหลือเพียง 23 กรัมต่อคนต่อวัน         จากที่กล่าวมาแล้วจะ
เห็นได้ว่าการรับประทานใยอาหารจะมีผลต่อการเจริญของระบบสืบพันธ์ในสตรี  

9) บทบาทของใยอาหารต่อมะเร็งเต้านม           การเร่ิมมีประจ าเดือนเร็วพบว่าเป็นแฟคเตอร์
อันหน่ึงซึ่งไปเพิ่มการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม   ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเอสโตรเจน  จากการศึกษาอาหาร
ที่รับประทานก็พบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมกับการรับประทานไขมันและใยอาหาร
โดยตรง  แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในทางกลับกันระหว่างการรับประทานไขมัน
และใยอาหาร    ดังนั้นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมกับการรับประทานไขมันก็
ย่อมมีผลในทางกลับกันระหว่างการเกิดมะเร็งเต้านมกับการรับประทานใยอาหาร  

จึงพอสรุปได้ว่าการเพิ่มการรับประทานใยอาหารจะมีผลไปลดระดับเอสโตรเจน       ซึ่งพบว่า
จะไปมีผลท าให้การเจริญของมดลูกในสัตว์ทดลองช้าลง อายุเร่ิมแรกการมีประจ าเดือนในสตรีก็ช้าลง 
และการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง  คือมีใยอาหารก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคมะเร็ง
เต้านม 

 
4. ปลาดุกบิ๊กอุย  

ปลาดุกบิ๊กอุย ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยเพศเมียผสมกับปลาดุกเทศ (ปลาดุก
ยักษ์หรือปลาดุกเทศหรือปลาดุกรัสเซีย) เพศผู้   มีลักษณะใกล้เคียงกับปลาดุกอุย   กรมประมงให้ชื่อว่า 
ปลาดุกอุยเทศ  แต่ชาวบ้านนิยมเรียกปลาดุกบิ๊กอุย ปัจจุบันปลาดุกบิ๊กอุยนั้นเป็นที่นิยมเลี้ยงของ
เกษตรกรเนื่องจากเลี้ยงง่าย     มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว      อีกทั้งทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี 
ทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชน  มีการรณรงค์บริโภคจากเนื้อปลาเน่ืองจากมีรสชาติดี  ให้โปรตีน
สูง   ย่อยง่ายและราคาถูก    หากมีการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมที่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของ
ปลาดุกได้แล้วก็มีโอกาสในการแข่งขันในระดับต่างประเทศมากขึ้น   
 ฟาร์มเพาะพันธ์ปลาดุกส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล    และมีฟาร์มเล็ก  
อยู่บ้างในต่างจังหวัด  โดยเฉพาะนครสวรรค์     ฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง    ได้แก่อ่างทอง  
สิงห์บุรี  ฉะเชิงเทรา  ปทุมธานี  กรุงเทพฯ  นครปฐม  เพชรบุรี  ภาคเหนือเป็นแหล่งเลี้ยงปลาดุก
รองลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนล่าง  จังหวัดที่ส าคัญได้แก่  นครสวรรค์   ชัยนาท  อุทัยธานี  
พิจิต  สุโขทัย  เป็นต้น     จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการเลี้ยงปลาดุกได้เร่ิมทวีความส าคัญขึ้นเป็นล าดับ   
และจากการส่งเสริมของกรมประมง การเลี้ยงปลาดุกก็ได้แพร่ไปยังภาคอื่นๆด้วย  



   13 

4.1 ตลาดปลาดุก 
 การเลี้ยงปลาดุกนั้นเป็นไปในลักษณะที่มีคนกลางเป็นผู้ตระเวนจับปลาดุกโดยตรงจากบ่อเลี้ยง
แล้วน าไปส่งแผงขายปลีกตามที่ต่างๆตลาดใหญ่จะอยู่ที่อ่างทอง  บางประกง  กรุงเทพฯ ภาคอีสานและ
ภาคเหนือ   ผู้จับมีบทบาทค่อนข้างสูงในการก าหนดราคาปลาร่วมกลับความต้องการของตลาด   ราคา
ปลาดุกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและฤดูกาล   ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าช่วงระยะเวลา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -  เดือนเมษายน  ราคาปลาดุกมักจะตก  เนื่องจากที่มีปลาจากธรรมชาติออกมา
สู่ตลาดมาก 
 แนวโน้มในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  ได้ราคาดีในต้นปี  2532  ซึ่งช่วงที่บิ๊กอุยออกสู่ตลาดได้ราคา
ประมาณ  35  บาท/กิโลกรัม    จากนั้นราคาก็ตกมาเร่ือยๆ  จนถึงระดับ 20 บาทในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
เน่ืองจากมีผู้เลี้ยงมากขึ้น    ในปี2533  ราคาก็คงตัวอยู่ที่ระดับ  22-24  บาท 
 
  

4.2 ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหารของปลา 
 ปลาในแง่โภชนาการยังเป็นที่รู้จักกันน้อย  ปลาดิบปลาสดต่างชนิดต่างพันธ์  จะมีปริมาณ
โปรตีนไม่เท่ากัน  แตกต่างกันร้อยละ  10-20  แต่ถ้าท าให้แห้งปริมาณโปรตีนจะสูงขึ้นเป็น 2  เท่าถึง 4
เท่า  โปรตีนจากเน้ือปลามีคุณค่าทางชีวภาพสูง  เพราะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จ าเป็นอยู่ใน
สัดส่วนที่ถูกต้องและย่อยได้ง่ายและเร็ว  เน้ือปลามีลักษณะอ่อนนุ่มเคี้ยวง่าย  จึงเหมาะส าหรับเด็กและ
ผู้สูงอายุ  โดยคุณค่าทางโภชนาการของปลาดุกและไส้กรอกปลาดุก แสดงดังตารางที่  1  

4.2.1  โปรตีนของเนื้อปลา 
 กล้ามเนื้อปลาที่แตกต่างจากกล้ามเนื้อสัตว์อ่ืนๆ  กล้ามเนื้อปลาประกอบด้วยเซลล์ขนาดสั้นไม่
เกิน  3  เซนติเมตร และที่ปลายของมัดกล้ามเนื้อจะมีแผ่นเยื่อเกี่ยวพันหุ้มเรียกว่า  Myocummata  ดังนั้น
เมื่อเวลาท าปลาดุกให้สุกด้วยความร้อนจะเห็นว่าเนื้อปลาแยกออกเป็นชิ้น ๆ  นอกจากนั้นปลายังมี
กล้ามเนื้อสีแดงอยู่  2  ข้างของตัวปลาตามเส้นข้างตัว  (Lateral  Lines)  หน้าที่ของกล้ามเนื้อแดงน้ียังไม่
ทราบแน่ชัด       แต่ที่ทราบก็คือกล้ามเนื้อแดงมี  Hecmoprotein  เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยมาก   และเป็น 
Pro-Oxidant  ที่จะท าให้ไขมันที่มีอยู่มากบริเวณเดียวกันเน่าเสียได้ง่าย เมื่อปลาตายไปแล้ว 

กล้ามเนื้อประกอบด้วยโปรตีน  2  ประเภทด้วยกันคือ 
 1)  Myofibillar  protein  เป็นโปรตีนท าให้กล้ามเนื้อมีลักษณะเป็นเส้น  มีความเหนียวมีลักษณะ
เป็นเจล  และเป็นโปรตีนที่ให้พลังงานเพื่อใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อ  โปรตีนพวกนี้มีปริมาณร้อยละ  
65  ของกล้ามเนื้อปลา  (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเพียงร้อยละ  40)  สามารถจะแยกได้ด้วยน้ าเกลือที่มี  Ionic  
Strength  สูงกว่า 0.5 โปรตีนที่ประกอบขึ้นเป็น  Myofibillar  Protein  มีอยู่  3  ชนิดคือ 
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  1.1)  Myosin  มีอยู่ประมาณร้อยละ  40  ของโปรตีนทั้งหมดในปลาคอด  แต่อาจจะ
เป็นค่าที่ต่ าที่สุดเพราะว่า  Myosin  ที่บริสุทธิ์นั้นสลายตัวได้ง่าย  แต่ยากต่อการเตรียม    เวลาที่สกัดเอา 
Myosin  ออกจากเน้ือปลานั้นมักจะมีโปรตีนอ่ืนๆ  เช่น   Actin  หรือ  Actomyosin  ปนออกมาด้วยค่า
ของ  Ionic  Strength  จะต่ ากว่าสารละลายที่ไม่มี  Pyrophosphate  อยู่ด้วย  ในการท าให้  Myosin  
บริสุทธิ์โดยวิธีการท าให้ตกตะกอนหลายๆคร้ังมักจะท าให้ Myosin จับกันเป็นก้อน  การใช้สารประกอบ
เช่น  A.T.P.  หรือ  Pyrophoshate  จะช่วยให้ Myosin  กระจายตัวได้ดีขึ้น 
  1.2)  Actin  เรายังคงมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับโปรตีน  Actin  ของเนื้อปลา  คุณสมบัติ
ของ Actin  มักจะใช้เทียบเคียงคุณสมบัติ  Actin   จากกระต่าย  และจากข้อสมมติฐานอันนี้คุณสมบัติ
ของ  Actin  ของปลาจึงพอจะพูดได้ว่าเป็น  Actin  ที่มี Tropomyosin  ปนอยู่ด้วยมาก 
  1.3)  Tropomyosin  มีอยู่ประมาณร้อยละ  3  ในกล้ามเนื้อปลาคอดเป็น    เป็นโปรตีนที่
ยังมีคนสนใจน้อยอยู่ 
  
ตารางท่ี 1  คุณค่าทางโภชนาการของปลาดุก 

  
 

คุณค่าทางโภชนาการ 
ปริมาณ/น้ าหนัก  100 กรัม 

ปลาดุก* เนื้อปลาดุกอุย** ไส้กรอกปลาดุก** 
             พลังงาน 114.0   แคลอรี ่   
             ความช้ืน 78.8 กรัม 74.50 กรัม 75.20 กรัม 
             โปรตนี 23.0 กรัม 19.10 กรัม 13.92 กรัม 
             ไขมัน 2.4 กรัม 5.20 กรัม 6.70 กรัม 
             คาร์โบไฮเดรต - 0.10 กรัม 1.53 กรัม 
             เส้นใยอาหาร 0.1 กรัม - - 
             เถ้า - 1.10 กรัม 2.65 กรัม 
             แคลเซียม 13.0 มิลลิกรัม  - - 
             ฟอสฟอรสั 282.0 มิลลิกรัม  - - 
             เหล็ก 8.1 มิลลิกรัม  - - 
            วิตามิน บ ี1 0.20 มิลลิกรัม  - - 
            วิตามิน บ ี2 0.24 มิลลิกรัม  - - 
            ไนอาซีน 1.3 มิลลิกรัม  - - 

ท่ีมา :  * ดัดแปลงจากพณิชา ( 2542)  และ  ** ดัดแปลงจากศุภชัย (2543) 
 
 2) Sarcoplasmic  Proteins  ได้แก่  โปรตีนที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Myogen  พบว่าละลายอยู่
ใน  Sarcoplasmic  เป็นโปรตีนที่ละลายได้ในน้ า  และสารละลายบัฟเฟอร์เจือจาง  ส่วนใหญ่ของโปรตีน
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ชนิดน้ีเป็นน้ าย่อย  สามารถแยกโปรตีนได้ด้วยสารละลายที่มี Ionic Strenght  ต่ า (ต่ ากว่า  0.15)  ลักษณะ
อีกอย่างของ Sarcoplasmic Proteins ของปลาที่แตกต่างจากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือมีน้ าหนักโมเลกุล
น้อยกว่า  ได้มีผู้แยก Sarcoplasmic  Proteins  ออกได้เป็นสองส่วน  และอีกส่วนหน่ึงว่า  Globulin  X  
ทั้งสองส่วนน้ีมีอะมิโนแอซิด  Phenyhlalanine  เป็นองค์ประกอบสูงมาก 
 3)  Stroma  Protein  มาจากเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน  (Connective  Tissues)  ของกล้ามเนื้อ  มีอยู่ปริมาณ
ร้อยละ  3  ของปลากระดูกแข็ง   และปริมาณร้อยละ  10  ในปลากระดูกอ่อน  (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี
ปริมาณร้อยละ  17)  โปรตีนประเภทนี้ประกอบด้วยสารประกอบที่ใช้ท ากาว   ไม่ละลายในสารละลายที่
เป็นกลางที่เป็นกรดหรือเป็นด่าง 
 

4.2.2  ไขมันของปลา 
 น้ ามันปลามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว  (Unsaturated  oil)  สูงถึงร้อยละ  40  ในจ านวนนี้มีพวกไม่
อ่ิมตัวสูง  (Highly  Unsaturated  Oil)  ถึงร้อยละ  10  ในน้ ามันปลาที่พบมี   Double  Bonds  มากถึง  6  
Double  Bonds   โดยในพืชมีเพียง  2  Double  Bonds   ฉะนั้นน้ ามันปลาจึงเสียได้ง่าย  โดยขบวนการ  
Oxidation  ท าให้เกิดการเหม็นหืน  น้ ามันปลาจะถูกย่อยไปใช้เป็นอาหารได้ดีภายใน  24  ชั่วโมง  
 ลักษณะอีกอย่างของกรดไขมันของปลาคือ  เป็นกรดไขมันที่มีจ านวนคาร์บอนอะตอมเป็นเลขคู่
ร้อยละ  97 
 

4.2.3  วิตามินในเนื้อปลา 
 คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2543)  กล่าวว่า  ปลาเป็นแหล่งของ
วิตามิน  วิตามินที่พบจะแตกต่างกันตามชนิดของปลาหรือตามส่วนต่างๆ  ของปลา เช่น  ส่วนของไขมัน
และน้ ามันตับปลาจะเป็นแหล่งวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน  พวกวิตามินเอ  ดี  อี และเค  กล้ามเนื้อปลา
เป็นแหล่งวิตามิน  บี  เป็นต้น 
 
 

5. น้ ามันร าข้าว (Rice Bran) 
ประวิทย์ (2550) กล่าวว่า ร าข้าวได้จากกระบวนการขัดขาวเปลี่ยนข้าวกล้องให้กลายเป็น

ข้าวสาร  ซึ่งในร าข้าวจะมีส่วนของจมูกข้าวปนมาประมาณร้อยละ 15-20 ถือว่าเป็นส่วนที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงสุดในเมล็ดข้าวกล้อง ดังนั้นการน ามาแปรรูปเป็นน้ ามันร าข้าวจึงยังคงคุณค่าทาง
โภชนาการที่ส าคัญและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวให้มากยิ่งขึ้น   โดยกระบวนการผลิตน้ ามันร าข้าว
ที่ส าคัญมี 2 ส่วนคือ การสกัดน้ ามันและการกลั่นน้ ามันร าข้าวให้บริสุทธิ์    
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การสกัดน้ ามันร าข้าว       ถ้าเป็นร าข้าวสดต้องรีบสกัดทันทีเพราะเอนไซม์จะท าให้น้ ามันเสื่อม
คุณภาพ    จึงมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรักษาร าสด    นอกจากนี้วัตถุดิบมาจากโรงสีที่อยู่กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไปท าให้ไม่สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ              จากการท าให้บริสุทธิ์จะได้เลซิทินและไขร าข้าวเป็น
ผลิตผลพลอยได้  น้ ามันร าใช้ปรุงอาหาร  ท าเนยขาวและน้ ามันสลัด    ถ้าน้ ามันร าข้าวดิบมีกรดไขมันสูง
จะใช้ส าหรับท าสบู่       ผลิตสารกันผุกร่อนหรือกันสนิม (คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร, 2543) 
 

ตารางท่ี 2  ปริมาณวิตามินที่พบในเนื้อปลาโดยเฉลี่ย   
 

 
วิตามิน 

จ านวน (ไมโครกรัม/ 
เนื้อปลา  100  กรัม) 

  
วิตามิน 

จ านวน (ไมโครกรัม/ 
เนื้อปลา  100  กรัม) 

วิตามิน 25.0  ไอโอดิน 5.0 
วิตามินบี   กรดโพลิค 80.0 
       ไทอะมีน  (บี1) 50.0  วิตามินซ ี 3.0 
       ไรโบฟลาวีน  (บี2) 120.0  วิตามินดี 15.0 
       กรดนโิคทนีคิ 3.0  วิตามินอี 12.0 
       วิตามินบ ี 12 1.0    
       กรดแพนโทเทนคิ 0.5    
       ไพรีดอกซิน  (บี) 500.0    

ท่ีมา  :  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (2543)   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพท่ี 1  องค์ประกอบของเมล็ดข้าวเปลือก 
       ท่ีมา : http://www.timehealthy.com 
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จุดเด่นของน้ ามันร าข้าวคือมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ ามันชนิดอ่ืนๆ ได้แก่  
1) มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Natural Antioxidation) หลายชนิดในปริมาณมาก   ซึ่งช่วยเสริมฤทธิ์

กันในการต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดออกซิเดชันของน้ ามันได้เป็นอย่างดี      ได้แก่  สารโอรี
ซานอล (Oryzanol) ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) วิตามินอี  ทั้งกลุ่มโทโคฟีรอล ( Tocopherol) และกลุ่ม
โทโคไตรอีนอล (Tocotrienol) 

2) น้ ามันร าข้าวมีจุดเกิดควันสูง ( High Smoke Point) ถึง 250 องศาเซลเซียส  เหมาะในการ
น าไปประกอบอาหาร    โดยวิธีการทอดแบบน้ ามันท่วม ( Deep Fried) ได้เป็นอย่างดีเพราะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการได้รับสารก่อมะเร็งในควันน้ ามันจากการทอดได้  

3) น้ ามันร าข้าวจัดอยู่ในกลุ่มน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวต าแหน่งเดียวสูง     ที่ส าคัญคือน้ ามัน
ร าข้าวยังมีสัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับค าแนะน าขององค์กรอนามัยโลก  คือ 
SFA:MUFA:PUFA ≤ 10 : 10-15 : 10   คิดจากร้อยละพลังงานที่ควรได้รับต่อวัน 

4) น้ ามันร าข้าวมีไฟโตสเตอรอลสูง ( High Phytosterol) ในน้ ามันร าข้าวดิบจะมีมากถึง 26 ,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีเฉพาะในพืช      มีลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงมากกับ
คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งพบในมนุษย์และสัตว์        ซึ่งสารไฟโตสเตอรอลสามารถช่วยลดการ
ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ 

 
5.2  วิตามินอี 
วิตามินอี เป็นสารธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ทั้งทางโภชนาการและทางการแพทย์      วิตามินอี

ที่พบในธรรมชาติมีอยู่ 8 ชนิด  แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ โทโคฟีรอล  (Tocopherol: T) พบได้ทั่วไปใน
น้ ามันพืชทุกชนิด และโทโคไตรอีนอล (Tocotrienol: T3) ซึ่งมีในน้ ามันพืชบางชนิด 

วิตามินอีกลุ่มโทโคไตรอีนอลมีประโยชน์ในหลายด้าน  ได้แก่ 
-  เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ป้องกันการออกซิไดซ์มากกว่าวิตามินอีกลุ่มโทโคฟีรอล   
- ลดคอเลสเตอรอลในเลือดและลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  (Cardiovascular Diseases) 

โดยการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (Low Density Lipoprotein Cholesterol; 
LDL-C) ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดการอุดตันในผนังหลอดเลือดแดง  

-  ลดการท างานของเอนไซม์ HMG CoA (3-Hydroxyl-3-Methylglutaryl-Coenzyme A 
Reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในร่างกาย ( Mevalonate 
Pathway)  
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5.3  โอรีซานอล  (Oryzanol) 

ในปี 1953 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นชื่อ ดร.โทโมทาโร่ ทาสุชิย่า ค้นพบสารอาหารชนิดใหม่
และตั้งชื่อว่า โอรีซานอล (Oryzanol) มีรากศัพท์มาจากค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ว่า  Oryza  sativa  L. ซึ่ง
แปลว่าข้าว     โอรีซานอลเป็นสารธรรมชาติที่พบในน้ ามันร าข้าวเท่านั้นไม่พบในน้ ามันพืชชนิดอ่ืน  
โดยโอรีซานอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินอี-แอลฟาโทโคฟีรอล  (-
Tocopherol) ถึง 6 เท่า จากการรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านโภชนาการพบว่าการบริโภคโอรีซานอลยัง
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดการจับตัวของเกล็ดเลือดและยังช่วยปรับสมดุลสตรีวัยทอง   

ในประเทศญี่ปุ่นมีการท าวิจัยทางการแพทย์โดยน าผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงจ านวน  67  คน  
มารักษาโดยการให้โอรีซานอลจ านวน 300 มิลลิกรัมทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน   พบว่าระดับ
คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์ลดลง ส่วนระดับคอเลสเตอรอลที่ดี (High Density Lipoprotein 
Cholesterol; HDL-C) เพิ่มสูงขึ้น 

ในปัจจุบันโอรีซานอลมีความส าคัญมากขึ้นในการใช้เป็นยา          อาหารเสริมสุขภาพและ
เคร่ืองส าอางค์เพราะมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้สูง       ป้องกัน
แสงยูวีท าให้ผิวหนังชุ่มชื้นใช้ต้านการอักเสบ         ในประเทศไทยมีบริษัทผลิตและจ าหน่ายน้ ามันร าข้าว
ท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้น้ ามันร าข้าวมีปริมาณโอรีซานอลสูงกว่า 4,000 พีพีเอ็ม  ซึ่งเป็นที่นิยมอย่าง
มากในกลุ่มผู้บริโภคแถบสหภาพยุโรป  

5.4  ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) 

 ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) เป็นสารธรรมชาติที่พบเฉพาะในพืช มีลักษณะโครงสร้างทางเคมี
ใกล้เคียงกันมากกับคอเลสเตอรอลซึ่งพบเฉพาะในสัตว์เท่านั้น     ซึ่งประเด็นนี้ท าให้ไฟโตสเตอรอลมี
ประโยชน์ต่อการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกาย  
 คอเลสเตอรอลจากอาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ล าไส้เล็ก  โดยคอเลสเตอรอลจะรวมตัวกับ
เกลือของกรดน้ าดี ( Bile Salt) ในรูปของไมเซลล์ ( Micelle) จากนั้นคอเลสเตอรอลจะถูกเปลี่ยนไปเป็น
คอเลสเตอรอลเอสเตอร์เพื่อเข้าสู่กลไกการน าส่งไปใช้งาน ในขณะที่ไฟโตสเตอรอลเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
แล้วจะแย่งพื้นที่ของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ท าให้ปริมาณคอเลสเตอรอลที่ถูกดูดซึมในร่างกายลดลง       
ถึงแม้ว่าไฟโตสเตอรอลและคอเลสเตอรอลจะมีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกันมาก    แต่ในร่างกาย
มนุษย์ไฟโตสเตอรอลจะถูกดูดซึมได้น้อยกว่าคอเลสเตอรอลมาก    ดังนั้นจึงไม่พบว่าไฟโตสเตอรอลใน
ร่างกายจะท าให้เกิดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ( Atheroscerosis) เหมือนกับ
คอเลสเตอรอลถ้ามีอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไป 
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 ไฟโตสเตอรอลที่พบในพืชมากกว่า 40 อนุพันธ์ อนุพันธ์ที่พบมาก ได้แก่ เบต้าซิโตสเตอรอล 
(β- sitosterol) สติกมาสเตอรอล ( Stigmasterol) และแคมเพสเตอรอล ( Campesterol)        อาหารที่มี
ไฟโตสเตอรอลสูง ได้แก่ ธัญพืชที่ไม่ขัดสี   ถั่วชนิดต่าง ๆ    จมูกข้าวและน้ ามันร าข้าว  
 ในน้ ามันพืชทั่วไปที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีหรือที่เรียกว่าน้ ามันดิบ ( Crude Vegetable Oil) นั้นจะมี
ไฟโตสเตอรอลอยู่ประมาณ 400-15,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ในน้ ามันร าข้าวดิบ ( Crude Rice Bran 
Oil) จะมีไฟโตสเตอรอลมากถึง 26,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม       ซึ่งไฟโตสเตอรอลจะอยู่ในรูปของสาร
ที่สปอนนิฟายไม่ได้ในน้ ามันพืช 
 

  
6.  โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolate Soy Protein : ISP ) 

ขั้นตอนการผลิตโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองคือจะ ใช้แป้งถั่วเหลืองที่ไม่มีไขมันและมีค่าของการ
ละลายโปรตีนสูงมาละลายน้ า    และปรับให้อยู่ในสภาวะที่ด่างเล็กน้อย ( pH 7 – 9) ด้วยด่างเจือจาง โดย
รักษาอุณหภูมิที่ 50 – 55 องศาเซลเซียส จากนั้นน ามาถ่ายแยกส่วนที่ไม่ละลายออก โดยการกรอง (ส่วน
ที่เป็นกาก Residue จะได้แก่พวก Water Insoluble Polysaccharides และบางส่วนของโปรตีน) จากนั้น
น าเอาส่วนที่เป็น Filtrate มาปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 4.5 (Isoelectric Region) ด้วยกรด (Food Grade Acid) 
ซึ่งโปรตีนส่วนใหญ่จะตกตะกอน ล้างออกด้วนน้ า ถ้าเอาไปอบแห้งใน ช่วงนี้จะได้เป็น Isoelectric 
Protein ถ้าเอาตะกอนออกแล้วล้างด้วยน้ า ถ้าเอาไปอบแห้งในช่วงนี้จะได้เป็นกลาง ( Neutralize) ก่อน 
แล้วจึงไปท าให้แห้งแบบพ่นฝอย ( Spray Drying) จะได้เป็น ISP ที่ละลายน้ าดีกว่า บทบาทของ ISP ใน
ประเทศไทยยังนับว่ามีไม่มากนัก การใช้ปริมาณน้อยมาก และอยู่ในวงจ ากัด ทั้งนี้เน่ืองจากลักษณะการ
ท าอาหารของคนไทยนั้นแตกต่างกันกับการท าอาหารของต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในเร่ืองของการใช้
ก็มีอยู่ในรูปเคร่ืองดื่มแทนนมวัว ในกรณีของคนที่แพ้นมวัว หรือผู้ป่วยเฉพาะโรค เป็นต้น ซึ่งจะน าเอา 
ISP นี้จะมาปรุงแต่งด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น สารเคมี ความร้อน หรือ เอนไซม์ ( Chemical, Themal 
or Enzymatic Treatments) ก่อนถูกท าให้แห้งซึ่งสภาวะต่างๆ ได้แก่ Whipping Ability, Gelation, 
Protein Binding, Protein Solubility, Fat and Oil Emulsification and Water Absorption เป็นต้น 

หน้าที่เฉพาะอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้ ISP มาผ่านสภาวะต่างๆ คือ 
1) Solubility and Dispersibility  การเพิ่มค่าของการละลายตัวในน้ าของ ISP Solubility อาจท า

ได้โดยเทคนิคในขั้นตอนต่างๆ เพราะค่า Solubility นั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง pH ความร้อน 
Ionic strength, Multivalent  Ions, ปฏิกิริยาระหว่างสารอาหาร และตัวท าละลาย เป็นต้น ค่าการละลาย
ของโปรตีนอาจวัดได้จากวิธีการต่างๆ เช่น Nitrogen Solubility Index (NSI), Water Soluble Protein 
(WSP), Water Dispersible Protein (WDP), Protein Dispersibility Index (PDI) เป็นต้น ซึ่งค่าที่ได้จาก
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การทดสอบนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามค่าการเปลี่ยนแปลงของ pH, Ionic Strength, อุณหภูมิ และอ่ืนๆ 
เช่น เกลือ แป้ง ไขมัน Gums  
 
 

กากถั่วเหลืองจากการสกัดไขมันแล้ว 
 

ละลายน้ าและปรับสภาพให้เป็นด่างแล้วกรอง 
 
 

           กาก      น้ าสกัด ( Extract) pH 4.5 
 
 
 

ล้างน้ า             ตะกอนโปรตีน             Whey 
 
 

ท าให้แห้ง                    ล้าง  
 

 
Isoelectric protein  ท าให้เป้นกลางและท าให้แห้ง 

 
 

Proteinate 
 
 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการผลิตของ Isolate Soy Protein  
                                        ท่ีมา : วรางคณา (2543) 
 

2) Viscosity and Gelation  การเกิดความหนืด และวุ้นของโปรตีนเป็นผล เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนกระบวนการผลิต เช่น ที่เกิดผลต่อการละลายตัวของโปรตีน กล่าวคือ ว่า pH, Ionic Strength, 
เกลือ, Divalent  Ions, อุณหภูมิ, ความเข้มข้นของโปรตีน และขั้นตอนอ่ืนที่ใช้ในการท า ISP หลายคร้ังที่
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การเกิดเป็นวุ้นเนื่องจากโปรตีนที่ละลายได้และเป็นชนิด Heat-induced โดยไม่สามารถกลับไปกลับมา
ได้ ( Irreversible) วุ้นที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกัน มีตั้งแต่วุ้นที่อ่อนจนถึงแข็งและเหนียวแบบยาง 
(Rubbery Gels) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น และหน้าที่เฉพาะของโปรตีนและแต่ละชนิด นอกจากนั้นยัง
ขึ้นกับสภาวะอื่นๆ เช่น pH, อุณหภูมิ และความเข้มข้นของเกลือ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของ Isolate Soy Protein 
 

องค์ประกอบทางเคมี                                                              ร้อยละ 
   Protein                                                                                       92-94 
   Moisture                                                                                      4-7 
   Crude fiber                                                                              0.1-0.2 
   Ash                                                                                          2.0-3.8 
   Nitrogen solubility (NSI)                                                         85-95 
   pH (1:10 aqueous dispersion)                                                 6.8-7.1 
ท่ีมา : วรางคณา (2543) 
 

 3) Water Absorption  โปรตีนชนิด ISP มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ า เหมือนกับโปรตีนโดยทั่วๆ 
ไป เพราะว่าโมเลกุลของโปรตีนมี Polar side-chains ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากโมเลกุลของน้ า 

4) Emulsification and Emulstion Stabilization  โปรตีนชนิด ISP สามารถใช้เป็นสารเพื่อ 
Emulsify fat หรือ Stabilize fat ในสารละลายที่มีไขมันอยู่ด้วย หน้าที่อื่นๆในอาหาร ( Food systems) 
เช่น Fat micelle stabilization, water absorption, fat absorption, viscosity control เป็นต้น ความสามารถ
ในการท าหน้าที่ก่อให้เกิดการคงตัวของไขมันในอาหารนั้นมีผลจากกระบวนการผลิตเป็น ISP 
เช่นเดียวกันกับสภาวะของ pH, จ านวน ions และปฏิกิริยาระหว่างสารอาหารที่เกิดขึ้น (วรางคณา, 2543) 

 
7. การสร้างอิมัลชัน  
 

 อิมัลชัน (Emulsion) หมายถึงการผสมและอยู่รวมกันของของเหลว 2 ชนิดที่ปกติเข้ากันไม่ได้ 
ทั้งนี้โดยของเหลวชนิดหนึ่งกระจายอยู่โดยทั่วไปในส่วนผสมในรูปของหยดเล็กละเอียด ( Croplets) 
ของเหลวที่ดังกล่าวถึงนี้เรียกว่าเป็น Cisperse phase ส่วนของเหลวอีกส่วนหน่ึงที่ Cisperse phase 
กระจายตัวอยู่เรียกว่าเป็น Continuous phase และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหยดเล็กละเอียดดังกล่าว
ประมาณ 0.1-0.5 ไมโครเมตร เท่านั้น (ชัยณรงค์, 2529)  
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 ผลิตภัณฑ์ลดขนาดบดละเอียดอิมัลชัน โปรตีนของเน้ือจะถูกสกัดละลาย ( Solbilize) ออกจาก
ภายในเส้นใยกล้ามเนื้อมาอยู่รวมกันกับตัวถูกละลายอ่ืนๆและน้ า ซึ่งอาจเรียกกันทั้งหมดนี้ว่าเป็น 
Continuous phase ในขณะนี้ไขมันก็จะถูกปั่นละเอียดให้เป็นหยดละเอียดซึ่งกระจายอยู่โดยทั่วไปใน
ส่วนผสมแรก และเราเรียกไขมันว่า Cisperse phase นั่นเอง 
 โปรตีนจากเน้ือสัตว์ถ้าปราศจากการสกัดแยกแล้ว จะไม่สามารถท าหน้าที่ของโปรตีนได้
เน่ืองจากสัตว์มีส่วนประกอบอย่างอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนอยู่ด้วย โดยเน้ือสัตว์ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ  
18-20 ไขมันร้อยละ 5  คาร์โบไฮเดตร, วิตามิน, เกลือแร่ร้อยละ 2  และน้ าร้อยละ 73 
 

7.1 สิ่งท่ีมีอิทธิพลส าคัญต่อการสกัดโปรตีน 
1) อุณหภูมิของเนื้อระหว่างการเก็บรักษาก่อนการผลิต และอุณหภูมิระหว่างเมื่อท าการเป็น

ผลิตภัณฑ์ไขมันจะเร่ิมเหลวและแยกตัวได้อิมัลชันที่ไม่ดี 
 2) อิทธิพลของเกลือ เราใช้เกลือสกัดแยกโปรตีนจากเน้ือสัตว์ จึงจ าเป็นต้องใส่เกลือในขั้นตอน
แรกของการผลิตพร้อมกับส่วนของเน้ือสัตว์ 
 3) อิทธิพลของฟอสเฟต ฟอสเฟตท าหน้าที่ช่วยสกัดโปรตีนบางส่วนจากเน้ือสัตว์ การใส่
ฟอสเฟตในขั้นตอนแรกพร้อมเกลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกรสกัด 
 4) เคร่ืองจักรและเวลาที่ใช้ในการสกัด เคร่ืองจักรที่ดีจะท าให้เวลาที่ใช้ในการสกัดโปรตีนไม่
นานเกินผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีคุณภาพดี 
 ในอิมัลชัน ผลิตภัณฑ์ประเภทเน้ือนั้น โปรตีนไมโอซินที่ถูกสกัดละลายออกมานั้นจะไปท า
หน้าที่เป็น Emulsifying agent โดยส่วนที่เป็น Hydrophobic นั้นจะสัมผัสกับน้ าที่อยู่รอบนอกของกรด
ไขมัน และถ้าระบบนั้นมี Emulsifying agent มากพอเพียงก็จะท าให้ทั้งระบบเป็นอิมัลชันที่คงที่ได้นาน
มากส่วนการที่จะสลายโปรตีนไมโอซินและแอคตินออกมาได้มากหรือน้อยเนื่องจากโปรตีนเหล่านี้มี
คุณสมบัติละลายในน้ าเกลืออ่อน ดังน้ันการผสมเกลือเข้าไปในตอนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะบด
หยาบแล้วหมักก่อนชั่วระยะเวลาหนึ่ง จึงเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีอยู่เสมอตลอดเวลา (วรางคณา, 2543)  
 
 7.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างและความคงทนของอิมัลชัน 
 ในระหว่างการสับละเอียดและการสร้างอิมัลชันนั้น เน่ืองจากมีการเสียดสีระหว่างใบมีดกับเนื้อ
ผสมตลอดเวลาในอัตราเร็วสูง ดังนั้นอุณหภูมิของส่วนผสมจึงร้อนขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยท าให้โปรตีน
ถูกสกัดออกมานอกเส้นใยกล้ามเนื้อได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยเร่งปฏิกิริยาการสร้างสี และท าให้ลักษณะ
เน้ือสัมผัสเป็นเนื้อเดียวกันยิ่งขึ้น แต่มีข้อระวังคือ ถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไปจะท าให้อิมัลชันเกิดแตกตัว 
ซึ่งหมายถึงที่ไขมันแยกตัวออกจากส่วนผสม ท าให้ไม่เป็นเนื้อเดียวกันอีกต่อไป ในกรณีที่ใช้เคร่ืองปั่น
อิมัลชันซึ่งมีอัตราความเร็วของใบมีดสูงนั้นไม่ควรให้อุณหภูมิสูงเกิน20 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเป็นเคร่ือง
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ปั่นอิมัลชันซึ่งจะมีอัตราความเร็วของใบมีดสูงนั้นไม่ควรให้อุณหภูมิเกิน 15 องศาเซลเซียส           การที่
อุณหภูมิสูงเกินไป       และท าให้เกิดการแตกตัวของอิมัลชันได้ เน่ืองจากโปรตีนไมโอซินและแอคติน
ท าหน้าที่เป็นตัวท าให้เกิดอิมัลชันขึ้นมาได้ ถ้าโปรตีนเหล่านี้เกิดการ Denature ไม่ว่าเป็นสาเหตุใดก็ตาม 
และในที่นี้เป็นเพราะอุณหภูมิสูงดังได้กล่าวมาแล้วจะท าให้โปรตีนหดตัว และหมดความสามารถในการ
เป็นตัว Emulsifier เชื่อมติดระหว่างระบบไขมันกับน้ าได้อีกต่อไป และขณะนั้นประกอบกับอุณหภูมิ
ส่วนผสมสูงอยู่แล้ว จึงท าให้ไขมันหยดเล็กละเอียดจ านวนมากละลาย และไหลเข้ามารวมกันเป็นหยด
ไขมันใหญ่แยกตัวออกจากระบบเดิมของอิมัลชันได้ ในการป้องกันและแก้ไขนั้น เราสามารถเติมน้ าแข็ง
เกล็ดเข้าไประหว่างการสับละเอียด หรือปั่นอิมัลชันเพื่อลดอุณหภูมิของส่วนผสมลง 
 นอกจากนี้ถ้ามีการสับผสมมากเกินไปจะท าให้โปรตีนไมโอซินและแอคตินที่มีอยู่เพียงพอที่จะ
หุ้มรอบเมล็ดไขมันที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น ท าให้อิมัลชันไม่คงตัวและแตกตัวได้ (วรางคณา, 2543) 
 

 
 

ภาพท่ี 3  Emulsifier Agent อยู่ในระหว่างกลางของไขมันและน้ า 
                  ท่ีมา:  ชัยณรงค์ (2529) 



   24 

 
 

ภาพท่ี 4  ลักษณะอิมัลชันในไส้กรอก 
                                       ท่ีมา: เยาวลักษณ์ (2536) 
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วิธีการวิจัย 
 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1.1  เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการสกัดใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง   
-  เคร่ืองบดของแห้ง (Centrifugal Mill) ยี่ห้อ WACO 

  -  ตะแกรงร่อนและเคร่ืองเขย่าตะแกรงร่อน (Test Sieve Shaker)   ยี่ห้อ   Cone  Mixer 
Fluid Bed Dryer 
  -  เคร่ือง Pin Mill ยี่ห้อ Prater Classifier Mill  (Model CLM-18) 

1.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
-  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  เช่น  กระบอกตวง  หลอดหยด  บีกเกอร์  ถ้วยกระเบื้องเคลือบ 

(Crucible)  Thimble,  Filter  Crucible  กระป๋องหาความชื้น (Moisture Can)  
-  ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)  ยี่ห้อ  Scientific  รุ่น  series  2000 
-  กระป๋องหาความชื้น (Moisture can) 
-  ถ้วยกระเบื้องเคลือบ (Crucible) 
-  เตาเผาเถ้า (Muffle Furnace)  ยี่ห้อ  Carbolite Tarsons Lane, hope Valley S33 6 RB, 

England 
-  ตู้ดูดควัน (Hood) 
-  เตาให้ความร้อนแบบแผ่น (Hot Plate) 
- โถดูดความชื้น (Desiccator) 
-  เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง  ยี่ห้อ  Sartorius  รุ่น  Extend 
-  เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณไขมัน  ยี่ห้อ  Scientifica  รุ่น  Ser  148 
-  เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน  ยี่ห้อ  Terhardt  รุ่น  Turdofog 

     -  เคร่ืองวัดสีโดยเคร่ือง Color reader  รุ่น  CR-10  
       - เคร่ืองวัดลักษณะเน้ือสัมผัส  (Texture Analyzer) รุ่น TA.TX (Stable Micro Systems 
Ltd, England) 

1.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการผลิตเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย ได้แก่ อุปกรณ์งานครัว ตู้แช่แข็ง  
ตู้เย็น  เคร่ืองบดเน้ือ เคร่ืองสับผสม  เคร่ืองบรรจุไส้ ลังถึง  เคร่ืองชั่งน้ าหนักและ เคร่ืองบรรจุถุงแบบ
สุญญากาศ    

1.4 อุปกรณ์ส าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส  เช่น  ถ้วยทดสอบชิม   ถาดเสริฟ  แก้วน้ า 
 
 

http://www.aaronequipment.com/UsedEquipment/Mills/Pin+Mill/521930.html


   26 

1.5  สารเคมีส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
-  ตัวเร่งปฏิกิริยาผสม (Catalyst) 
-  กรดซัลฟูริกเข้มข้นร้อยละ 98 (Sulfuric ; H2SO4(CONC) 
-  โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 40 (Sodium hydroxide ; NaOH) 
-  กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 M. (Hydrochloric acid ; HCl) 
-  เมทิลเรดอินดิเคเตอร์เข้มข้นร้อยละ 1  
-  กรดบอริกเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) ผสมอินดิเคเตอร์ผสม (Mix. indicator) 
-  ปิโตรเลียมอีเทอร์ จุดเดือด 30-60 องศาเซลเซียส (Petroleum ether) 
-  Hydrochloric  acid 4 ml 
-  Distillation  unit 

1.6 วัตถุดิบ 

      เนื้อปลาดุกบิ๊กอุย   Isolate  soy  protein (ISP)   น้ ามันร าข้าว  ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
เกลือป่น  พริกไทยป่นละเอียด   น้ าสะอาด  น้ าแข็งป่น  

 

2. วิธีการ 

2.1 การเตรียมวัตถุดิบ 
2.1.1  การเตรียมเปลือกถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นแหล่งใยอาหาร   
การสกัดใยอาหารโดยใช้วิธีการของกุลวดีและคณะ (2541) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
น าเปลือกถั่วเหลืองไปล้างน้ าสะอาดหลายๆคร้ัง จนน้ าสุดท้ายใส  จากนั้นน าไปผ่านการฟอกสี

ด้วย Hydrogen Peroxide ความเข้มข้นร้อยละ 50 เป็นเวลานาน 30 นาที แล้วล้างน้ าหลายคร้ังจนหมด
ฟอง   น าไปอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส บดด้วย Pin Mill เร่งผ่านตะแกรงความละเอียด 30 Mesh แล้ว
น าไปสกัดไขมันออกด้วย Hexane อบที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียสเพื่อไล่กลิ่นที่เหลือ   น าใยอาหาร
จากเปลือกถั่วเหลืองที่ได้บรรจุถุงปิดสนิทเพื่อประเมินคุณภาพด้านต่างๆและรอการน าไปใช้ต่อไป  

2.1.2 การเตรียมเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย  
การเตรียมปลาดุกบิ๊กอุยใช้วิธีการที่ดัดแปลงจาก Chomnawang et al. (2007) ดังนี้ 

-   น าปลาดุกมาขังในถัง 2  คืน (ประมาณ 48 ชั่วโมง) เพื่อให้ปลาขับถ่ายของเสียออก
และก าจัดกลิ่นโคลน 

-   ท าการท าความสะอาด แล่เอาเฉพาะเน้ือที่ติดกับหนัง แล้วแยกหนังออกจากเน้ืออีก
คร้ัง    ส่วนไขมันปลาที่อยู่พื้นท้องแยกออก  (ใช้เวลาในช่วงนี้ไม่เกิน  6  ชั่วโมง) 
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-    น าเน้ือปลาดุกหั่นเป็นชิ้นไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 2-4 องศา
เซลเซียส     เก็บรักษาไว้ไม่เกิน 6 วัน   

 
เปลือกถั่วเหลือง 

 
 

ล้างน้ าสะอาดหลายๆคร้ัง จนน้ าสุดท้ายใส 
 

น าไปผ่านการฟอกสีด้วย hydrogen peroxide ความเข้มข้นร้อยละ 50 เป็นเวลานาน 30 นาที 
 

ล้างน้ าหลายคร้ังจนหมดฟอง 
 

น าไปอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส 
 

บดด้วย pin mill แร่งผ่านตะแกรงความละเอียด 30 mesh 
 

สกัดไขมันออกด้วย Hexane 
 

ชั่งน้ าหนักเพื่อค านวณหาปริมาณร้อยละของผลผลิต 
 

ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองบรรจุถุงปิดสนิท 
 

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการสกัดใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองโดยวิธีการใช้น้ า  การฟอกสีและสกัดไขมัน  
    ท่ีมา : ดัดแปลงมาจากกุลวดีและคณะ(2541) 
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                                   ภาพท่ี 6  ขั้นตอนการเตรียมเน้ือปลาดุกบิ๊กอุย 
                             ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Chomnawang et al. (2007) 

 
2.2  การเตรียมเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  

ท าการผลิตเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่มีการเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองต่อส่วนผสมทั้งหมด
ในปริมาณแตกต่างกันไปดังตารางที่ 4 แบ่งการทดลองเป็น 6 สิ่งทดลอง (Treatment) จ านวน 4 ซ้ า โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design : CRD )  ดังนี ้

สิ่งทดลองที่ 1  สูตรควบคุมไม่เสริมใยอาหาร 
 สิ่งทดลองที่ 2  เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1  
 สิ่งทดลองที่ 3  เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 2  
 สิ่งทดลองที่ 4  เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 3  
 สิ่งทดลองที่ 5  เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 4  

สิ่งทดลองที่ 6  เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 5 
 

 

ท าให้ตายแล้วล้างท าความสะอาด 

แล่เอาเฉพาะเนื้อที่ติดกับหนังแล้วแยกหนังออกจาก                   
เน้ืออีกครั้ง  (ใช้เวลาในช่วงนี้ไม่เกิน  6  ชั่วโมง) 

แยกส่วนไขมันปลาที่อยู่พื้นท้องออก 

น าเน้ือปลาดุกหั่นเป็นชิ้นไปแช่ในตู้เย็นเพื่อให้
อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ  2-4  องศาเซลเซียส 

(เก็บรักษาไว้ไม่เกิน 6 วัน)   

น าปลาดุกมาขัง 2  คืน 
(ประมาณ  48  ชั่วโมง ) 
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ตารางท่ี 4   ส่วนผสมในการผลิตเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 

 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากณรงค์ (2547)  
หมายเหตุ    T1  T2  T3  T4  T5  และ T6 คือเต้าหู้ปลาสูตรควบคุมไม่เสริมใยอาหาร   
                    เต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1 2  3  4  และ 5 ตามล าดับ 

   
ขั้นตอนการผลิต 

1) น า ISP ผสมกับน้ าให้เข้ากันสับเป็นเวลา 10 นาที 
2) เติมน้ ามันร าข้าว   ผสมส่วนผสมจนเป็นเน้ือเดียวกันจับเวลาด้วยความเร็วสูง 5 นาที  
3) น าเนื้อปลานวดผสมกับเกลือจนเป็นเน้ือเดียวกันสับเป็นเวลา 5 นาทีและเพิ่มน้ าแข็ง

หลังจากนั้นน าไปผสมรวมกันกับ ISP และน้ ามันร าข้าวที่เตรียมไว้ 
4) ผสมส่วนทั้ง 2 ส่วนแล้วเติมพริกไทยและเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง นวดผสมให้

เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที 
5) น าส่วนผสมทั้งหมดมาอัดใส่ไส้เซลลูโลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร 
6) น าไปให้ความร้อนด้วยไอน้ า 10 นาที 
7) น าไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ-13 ºC นาน 5 นาที 
8) หั่นเป็นท่อนยาวประมาณประมาณ 2 เซนติเมตร ทอดในน้ ามันที่อุณหภูมิ 200  ºC นาน 5 

นาที 
9) บรรจุ และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ºC  

 
 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (กรัม) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
เนื้อปลาบด 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
ISP 428.50 428.50 428.50 428.50 428.50 428.50 
น้ ามันร าข้าว 428.50 428.50 428.50 428.50 428.50 428.50 
เกลือป่น 85.45 85.45 85.45 85.45 85.45 85.45 
พริกไทยป่น 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60 60.60 
น้ าแข็ง 1935 1935 1935 1935 1935 1935 
น้ าสะอาด 1400 1400 1400 1400 1400 1400 
ใยอาหาร 
จากเปลือกถั่วเหลือง 

- 54.03 108.06 162.09 216.12 270.15 
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ภาพท่ี 7  ขั้นตอนการผลิตเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
                                              ท่ีมา :  ดัดแปลงจากณรงค์ (2547) 
 
 

เนื้อปลาดุกบด+เกลือ 

ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

เพิ่มน้ าแข็ง
น้ าแข็ง

 ผสมให้เป็นเน้ือเดียวกัน  ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

ISP+น้ า 

ผสมให้เข้ากัน 

เติมน้ ามันร าข้าว 

ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน 

ผสมส่วนผสมทั้งสองเข้าด้วยกันสับนวด+ พริกไทย+ใยอาหาร 

อัดใส่ไส้เซลลูโลส 

ให้ความร้อนด้วยไอน้ า 

หั่นเป็นช้ินยาว 2 ซม. 

บรรจุ+เก็บรักษาที่ 4 ºC 

แช่แข็งที่อุณหภูมิ -13 ºC  นาน 5 นาท ี

น าไปทอดที่ 200 ºC นาน 5 นาท ี
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 2.3  การประเมินคุณภาพของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
  2.3.1 คุณภาพทางเคมี โดยท าการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น   เถ้า   โปรตีน   ไขมัน 
ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต ตามวิธีการของ AOAC (1990)  
  2.3.2 คุณภาพทางกายภาพ  ค่าที่ท าการประเมินหา  ได้แก่ 
  - ค่าสี ประเมินตามระบบของ CIE Value (Pomeranz and Meloan, 1994) ได้แก่ ความ
สว่าง (L*) ความแดง (a*) และความเหลือง (b*)  

- ค่าการสูญเสียน้ าหนักในการท าให้สุก (Cooking Loss) ดัดแปลงจากวิธีของ Luruena-
Martinez et al. (2004) 

-  ค่าผลผลิตที่ได้ (Yield) ดัดแปลงจากวิธีของ Luruena-Martinez et al. (2004) 
- ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยใช้วิธีของ Texture Profile Analysis (Bourne, 1978) โดยใช้

เคร่ือง Texture Analyzer ได้แก่ ค่าความแข็ง (Hardness) ความเป็นสปริง (Springiness) การรวมเป็นเนื้อ
เดียวกัน (Cohesiveness) ความหยุ่นตัว (Gumminess) และความคงทนต่อการเคี้ยว (Chewiness)    

2.3.3 การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิม  ได้แก่ ความชอบ
ด้านสี   กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) แบบประเมินทางประสาทสัมผัสจะใช้แบบ 
Hedonic Scale 9 ระดับและใช้ผู้ทดสอบชิมอย่างน้อย 60 คน (Stone and Sidel, 2004)  
 

      2.4 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าข้อมูลสมบัติทางเคมี  กายภาพและความชอบทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม

ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ     โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  โดยใช้วิธี Duncan’s new multiple rang test 
(DMRT) 
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ผลการวิจัย 

 

1. ลักษณะของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  

 เมื่อน าเปลือกถั่วเหลืองมาสกัดใยอาหารโดยวิธีการใช้น้ า  ฟอกสีและสกัดไขมัน ได้ลักษณะของ
ใยอาหารดังภาพที่   8         จากการสังเกตลักษณะของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองที่สกัดได้มีสีขาวเทา     
มีกลิ่นเปลือกถั่วเหลือง    เนื้อหยาบร่วนและขนาดของอนุภาคเล็กละเอียด     เมื่อประเมินสมบัติทางเคมี
พบว่ามีปริมาณความชื้น  โปรตีน  ไขมัน  เถ้า  ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 8.73  7.24  1.35               
3.25   56.66 และ  22.81  ตามล าดับ  ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.54   มีค่าสีคือค่าความสว่าง ค่าสีแดง 
และค่าสเีหลืองเท่ากับ  75.30  3.27 และ 14.13  ตามล าดับ 

 

  

 

ภาพท่ี 8  ลักษณะเปลือกถั่วเหลืองและใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองที่สกัดได้ 
 

2. ลักษณะของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
เมื่อผลิตเต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองได้ลักษณะตามภาพที่  9  
เต้าหู้ปลาดุกก่อนการทอด  พบว่าเมื่อมีการใช้ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 

ท าให้สีผิวด้านนอกในแต่ละสูตรมีความใกล้เคียงกัน  สีเน้ือด้านในจะมีสีเทาขาวมีจุดสีน้ าตาลด ากระจาย
ตัวอยู่เล็กน้อยและมากขึ้นเร่ือยๆ ด้านกลิ่นจะมีกลิ่นหอมจากถั่วเหลืองมากขึ้นเร่ือยๆ     ด้านรสชาติมี
ความใกล้เคียงกัน  ด้านเนื้อสัมผัส  แต่ละสูตรเน้ือสัมผัสจะเข้ากันได้ดีมีความชุ่มน้ า  และเนื้อสัมผัสจะ
เร่ิมแน่นขึ้นความชุ่มน้ าลดลง  และผิวจะค่อนข้างหยาบ  

เต้าหู้ปลาดุกหลังการทอด    พบว่าเมื่อมีการใช้ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 
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สีผิวด้านนอกในแต่ละสูตรมีความใกล้เคียงกัน  โดยสีนั้นจะเป็นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเหลืองออก
น้ าตาล  และสีผิวด้านในจะมีสีขาวไปจนถึงสีขาวออกเทา ด้านกลิ่นจะมีกลิ่นหอมจากถั่วเหลืองมากขึ้น
เร่ือยๆ   ด้านรสชาติมีความใกล้เคียงกัน  ด้านเนื้อสัมผัสจะมีเนื้อที่ค่อนข้างแน่นขึ้นและผิวจะค่อนข้าง
หยาบขึ้นเร่ือยๆ  

 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 9 ลักษณะของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองก่อนทอดและหลังทอด  
หมายเหตุ   T1 คือสูตรควบคุมไม่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง T2, T3, T4, T5, และT6  
                   คือ สูตรที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 
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3. ผลการประเมินคุณภาพทางเคมี  
  

เมื่อน าเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองทั้ง 6 สิ่งทดลองมาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางด้านเคมีจะได้ผลดังตารางที่ 5  
 

ตารางท่ี 5 องค์ประกอบทางเคมีของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 

องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ) 
 

สิ่งทดลองที่   ความชื้น1/          เถ้า1/             โปรตีน1/       ไขมันns        ใยอาหาร1/    คาร์โบไฮเดรต1/                           
T1          66.97 a       1.67 d   11.76 c            9.48       0.17 f       9.95c  
T2          66.90 a       1.65 d   11.23d             9.38        0.59 e               10.25bc 

T3          65.44b               1.71 cd   11.94 c            9.49       1.02 d     10.40abc  
T4          65.00 b       1.82 b c   12.09 c            9.46       1.17 c     10.47abc 

T5          63.65 c       1.89 b    12.99 b            9.35        1.59 b     10.53ab 

T6          61.99 d       2.03 a   14.02 a            9.29       1.84 a               10.85a 

     C.V          0.49        4.97     2.20            1.43       1.06             3.42 
หมายเหตุ  1/   อักษรก ากับเหนือตัวเลขที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P< 0.05) 

       ns อักษรก ากับเหนือตัวเลขที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
(P>0.05) 

 

ปริมาณความชื้นของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยทั้ง 6 สิ่งการทดลอง   พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเสริมใยอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่เสริมใยอาหารจาก
เปลือกถั่วเหลือง ร้อยละ  0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มีแนวโน้มความชื้นที่ลดลงคือร้อย  66.97, 66.90, 65.44, 
65.00, 63.65 และ 61.99 ตามล าดับ 

 ปริมาณเถ้าของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยทั้ง  6  สิ่งการทดลอง         พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมใยอาหารมากขึ้นโดยเต้าหู้ปลาดุก บิ๊กอุยที่เสริมใยอาหารจาก
เปลือกถั่วเหลืองร้อยละ  0, 1, 2, 3, 4 และ5 มีแนวโน้มปริมาณเถ้าเพิ่มคือร้อยละ 1.67, 1.65, 1.71, 1.82, 
1.89 และ 2.03 ตามล าดับ 

 ปริมาณโปรตีนของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยทั้ง 6 สิ่งการทดลอง    พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.05) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมใยอาหารมากขึ้น     โดยเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่เสริมใยอาหารจาก
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เปลือกถั่วเหลือง ร้อยละ  0, 1, 2, 3, 4 และ5 มีแนวโน้มปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นคือร้อยละ 11.76, 11.23, 
11.94, 12.09, 12.99 และ14.02 ตามล าดับ 

 ปริมาณไขมันของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยทั้ง 6 สิ่งการทดลอง  พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยเต้าหู้ปลาดุก บิ๊กอุยที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง ร้อยละ  0, 1, 2, 3, 4 และ5 มี
ปริมาณไขมันที่ร้อยละ 9.48, 9.38, 9.49, 9.46, 9.35 และ 9.29 ตามล าดับ 

ปริมาณใยอาหารของเต้าหู้ปลาดุก บิ๊กอุยทั้ง 6 สิ่งการทดลอง      พบว่ามีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P<0.05) และแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเสริมใยอาหารมากขึ้นโดยเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่เสริมใยอาหาร
จากเปลือกถั่วเหลือง ร้อยละ  0, 1, 2, 3, 4 และ5 มีแนวโน้มปริมาณใยอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17, 0.59, 
1.02, 1.17, 1.59 และ 1.84 และตามล าดับ 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยทั้ง 6 สิ่งการทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P<0.05) และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมใยอาหารมากขึ้นโดยเต้าหู้ปลาดุก บิ๊กอุยที่เสริมใยอาหาร
จากเปลือกถั่วเหลือง ร้อยละ  0, 1, 2, 3, 4 และ5 มีแนวโน้มปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มขึ้นคือร้อยละ  
9.95, 10.25, 10.25, 10.40, 10.47 และ 10.85 ตามล าดับ 
 
 

4.  ผลการประเมินสมบัติทางกายภาพ 
 4.1  การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหาร 
จากการวิเคราะห์ลักษณะเน้ือสัมผัสของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย  ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 6 
ค่าความแข็ง พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) แต่แตกต่างกันเล็กน้อย  โดยค่าความ

แข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  เมื่อเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น 
ค่าความเป็นสปริง  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05)  โดยเต้าหู้ปลาดุกที่ไม่มีการ

เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  เต้าหู้ปลาที่มีการเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 
และ 2 มีค่าความเป็นสปริงสูงที่สุดคือ 0.97  0.96 และ 0.95  ตามล าดับ   ส่วนเต้าหู้ปลาที่มีการเสริมใย
อาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 3, 4 และ 5 มีค่าความเป็นสปริงรองลงมา คือ เท่ากับ 0.92, 0.90, และ 
0.90 ตามล าดับ 

ค่าการรวมเป็นเนื้อเดียวกัน  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) โดยเต้าหู้ปลาที่ไม่มี
การเสริมใยอาหารและเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1 และ 4 มีการรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกัน
มากและใกล้เคียงกันมากที่สุด คือ 0.68, 0.66 และ 0.67 ตามล าดับ ส่วนเต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหารจาก
เปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 2, 3  และ 5   มีค่ารองลงมาคือ  0.63, 0.59  และ 0.63  ตามล าดับ  แต่ไม่แตกต่าง
กับสูตรเต้าหู้ปลาดุกที่ไม่เสริมใยอาหาร  และเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1 และ 4   
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ค่าความหยุ่นตัว  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05)โดยเต้าหู้ปลาที่มีการเสริมใย
อาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1 และ 4  มีความหยุ่นตัวมากที่สุด คือ 1082.62 และ 1048.10 
ตามล าดับ  ส่วนเต้าหู้ปลาที่ไม่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  และเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่ว
เหลืองร้อยละ2, 3 และ 5  มีความเหนียวรองลงมา คือ 911.82 , 913.70, 869.25 และ 923.40 ตามล าดับ  

ค่าความคงทนต่อการเคี้ยว  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  โดยเต้าหู้ปลาที่เสริมใย
อาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1  และ 4  มีค่าความคงทนต่อการเคี้ยวมากที่สุด คือ  961.92  และ
996.53 ส่วนเต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 2 มีค่าความคงทนต่อการเคี้ยว
รองลงมา คือ 864.40 แต่ไม่แตกต่างกับ  เต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1 ส่วน
เต้าหู้ปลาที่ไม่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองและเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 3 และ 
5 มีค่าต่ าที่สุด คือ 784.36 , 766.55 และ 843.15 ตามล าดับ  แต่ไม่แตกต่างกับเต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหาร
ร้อยละ 2 
 
ตารางท่ี 6   แสดงลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่เสริมและไม่เสริมใยอาหารจากเปลือก  
                  ถั่วเหลือง 
 

 
สิ่งทดลองที่ 

ลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
  Hardness1/ Springiness1/ Cohesiveness1/ Gumminess1/ Chewiness1/ 

     (g) 
T1   1338.58b       0.97a                    0.68a      911.82b     784.36c 

  1438.60b       0.96 a                    0.66a      1082.62a     961.92ab 
  1450.33b       0.95a        0.63ab       913.70b     864.40bc 
  1401.20b       0.92 b                    0.59b       869.25b     766.55c 
  1616.89a       0.90 b                    0.67a       1048.10a     996.53a 
  1414.90b       0.90  b                   0.63ab       923.40 b     843.15 c 

T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

C.V.(ร้อยละ)     4.77     6.37     6.25       6.27       6.11  
หมายเหตุ  1/   =    อักษรก ากับเหนือตัวเลขที่ต่างกันในแนวตั้ง  แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ(P<0.05)                                           

   T1 คือสูตรควบคุมไม่เสริมใยอาหาร (control)  T2  T3  T4   T5 และ T6  คือ เสริมใยอาหาร 
    จากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 
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   4.2   การวิเคราะห์ค่าสี   ผลผลิตท่ีได้และการสูญเสียน้ าหนัก 
          จากการวิเคราะห์ค่าสี   ผลผลิตที่ได้และการสูญเสียน้ าหนัก ได้ผลดังตารางที่ 7 

เมื่อมีการเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองมากขึ้นค่าความสว่าง   ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05)  โดยมีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 68.37-72.90  ค่าสีแดงอยู่ในช่วง 
2.65-2.85  และค่าสีเหลืองอยู่ในช่วง 12.05-12.75 

ผลผลิตที่ได้ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) โดยเต้าหู้ปลาที่มีการเสริมใยอาหาร
จากเปลือกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นจะท าให้แนวโน้มผลผลิตที่ได้เพิ่มมากขึ้น  โดยเต้าหู้ปลาที่ไม่เสริมใย
อาหารจากเปลือกถั่วเหลืองและเต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหารร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5  มีค่าผลผลิตที่ได้
เท่ากับร้อยละ 91.76, 92.27, 93.25, 93.33, 94.17 และ 94.68 ตามล าดับ 

การสูญเสียน้ าหนัก พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) โดยเต้าหู้ปลาที่มีการเสริมใย
อาหารจากเปลือกถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นท าให้แนวโน้มการสูญเสียน้ าหนักลดลง  โดยเต้าหู้ปลาที่ไม่เสริม
ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองและเต้าหู้ปลาที่เสริมใยอาหารร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีค่าผลผลิตร้อยละ 
7.06, 7.02, 6.04, 6.14, 5.23 และ 4.82 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 สมบัติทางกายภาพของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองหลังการทอด  
 

 
สิ่งทดลองท่ี 

ค่าสี   
Yield1/ 

(%) 

 
Cooking loss1/  

(%) 
Lightness1/  

(L*) 
Rednessns  

(a*) 
Yellowness1/  

(b*) 
T1 72.90a 2.75b 12.65a 91.76d 7.06a 
T2 72.42a 2.82ab 12.10b 92.27d 7.02a 
T3 68.37c 2.65c 12.75a 93.25bc 6.04ab 
T4 71.55b 2.85a 12.05c 93.33bc 6.14ab 
T5 70.65b 2.77ab 12.35b 94.17ab 5.23bc 
T6 68.82b 2.65c 12.15c 94.68a 4.82c 

C.V. (%) 1.58 1.99 0.59 0.78 11.57 
หมายเหตุ  1/     อักษรก ากับเหนือตัวเลขที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 

   T1  คือสูตรควบคุมไม่เสริมใยอาหาร T2  T3  T4   T5 และ T6  คือเสริมใยอาหารจากเปลือก 
                    ถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 

 
 



   38 

5. ผลการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส 
 จากการประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสด้านสี  กลิ่น  ความแน่นเนื้อ  รสชาติและ

ความชอบโดยรวม  ได้ผลดังตารางที่  8  
 
ตารางท่ี 8 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมที่มีต่อเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
 

 
สิ่งทดลองที่ 

ความชอบทางประสาทสัมผัส 
สี ns กลิ่น1/ ความแนน่เนื้อns  รสชาติ1/ ความชอบโดยรวม1/ 

T1 6.73 6.92a 6.52 6.93ab 7.03a 
T2 6.83 6.40b 6.72 6.97ab 7.08a 
T3 6.62 6.52b 6.33 7.08a 7.13a 
T4 6.85 6.67ab 6.40 6.80ab 6.83b 

T5 6.58 6.28b 6.42 6.60b 6.87b 

T6 6.62 6.33b 6.62 6.60b 6.65b 

C.V.(ร้อยละ) 13.67 15.49 17.13 16.18 13.13 
หมายเหตุ  1/     อักษรก ากับเหนือตัวเลขที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 

      ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
   T1  คือ สูตรควบคุมไม่เสริมใยอาหาร (control)  T2  T3  T4   T5 และ T6  คือเสริมใยอาหาร 
          จากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 
 
คะแนนความชอบด้านสี พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) โดยเต้าหู้ปลาที่ไม่เสริมใย

อาหารและเต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, 4, และ5 มีค่าคะแนนความชอบ
เท่ากับ 6.73, 6.83, 6.62, 6.85, 6.58 และ 6.62 คะแนนตามล าดับ 
 คะแนนความชอบด้านกลิ่น พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05) โดยเต้าหู้ปลาดุกที่ไม่
เสริมใยอาหารและเต้าหู้ปลาเสริมใยอาหาร จากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 3 มีคะแนนความชอบมากที่สุด 
คือ 6.92 และ 6.67 คะแนนตามล าดับ   ส่วนเ ต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 4 
และ 5 มีคะแนนความชอบรองลงมา โดยมีค่าคะแนนความชอบเป็น 6.40, 6.52, 6.28 และ6.33 คะแนน
ตามล าดับ   แต่ไม่มีความแตกต่างกับเต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 3 
 คะแนนความชอบด้านความแน่นเน้ือ  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ( P>0.05) โดยเต้าหู้
ปลาดุกที่ไม่เสริมใยอาหารและเต้าหู้ปลาดุกเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1, 2, 3, 4, และ5 
มีค่าคะแนนความชอบเท่ากับ 6.73, 6.83, 6.62, 6.85, 6.58 และ 6.62 คะแนนตามล าดับ 
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 คะแนนความชอบด้านรสชาติ  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05)โดยเต้าหู้ปลาดุกไม่
เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองและเต้าหู้ปลาปลาเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ  1 , 2  
และ3 มีคะแนนความชอบมากที่สุด คือ 6.93, 6.97, 7.08และ 6.8 คะแนนตามล าดับ   ส่วนเ ต้าหู้ปลาดุก
เสริมใยอาหารร้อยละ 4 และ 5 มีคะแนนความชอบน้อยที่สุด คือ 6.60 คะแนน แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
กับเต้าหู้ปลาไม่เสริมใยอาหารและเต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารร้อยละ 1 และ 3 
 คะแนนความชอบด้านความชอบโดยรวม พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ( p<0.05)โดยเต้าหู้
ปลาดุกไม่เสริมใยอาหารและเต้าหู้ปลาดุกเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 1 และ 2 มีค่า
คะแนนความชอบมากที่สุดคือ 7.03, 7.08 และ 7.13 คะแนนตามล าดับ ส่วนเต้าหู้ ปลาดุกเสริมใยอาหาร
จากเปลือกถั่วเหลืองร้อยละ 3, 4 และ 5 มีคะแนนความชอบรองลงมาคือ 6.83, 6.87 และ 6.65 คะแนน
ตามล าดับ 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
 

 การ เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง เพิ่มมากขึ้นในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย   ท าให้ ปริมาณ
ความชื้นมีแนวโน้มลดลง    เน่ืองจากใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองนั้นมีลักษณะแห้งและมีความชื้นต่ า 
(ร้อยละ 8.73)  ดังนั้นเมื่อเสริมใยอาหารในปริมาณที่มากขึ้นก็ส่งผลให้มีปริมาณของแข็งในส่วนผสม
ของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มขึ้น  จึงท าให้ปริมาณความชื้นลดลง  นอกจากนี้ยังท าให้ปริมาณเถ้า  โปรตีน
และใยอาหาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น    เพราะใน ใยอาหารจากเปลือก ถั่วเหลืองมีปริมาณ เถ้า โปรตีน  ใย
อาหารและคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 3.25  7.24 56.66  และ 22.81 ตามล าดับ  เมื่อน ามาเสริมในเต้าหู้ปลา
ดุกบิ๊กอุยจึงส่งผลให้เต้าหู้ปลาดุก บิ๊กอุยจึงมีปริมาณเถ้าและโปรตีนเพิ่มขึ้น   แต่ ไม่มีผลต่อปริมาณของ
ไขมันเพราะใน ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองมีไขมัน ต่ า (ร้อยละ 1.35)  ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อปริมาณ
ไขมันในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 

ค่าความแข็ง  ค่าความหยุ่นตัว  และค่าความคงทนต่อการเคี้ยว  ของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองลงไป  เพราะใยอาหารส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการรวมตัวกับน้ าได้ดี  ดังนั้นเมื่อเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองลงในผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหลว
จะช่วยเพิ่มความหนืดให้กับอาหารส่งผลให้มีความแข็ง  ความหยุ่นตัวและค่าความคงทนต่อการเคี้ยว  
เพิ่มมากขึ้นด้วย    ส่วนค่าความเป็นสปริงและการรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกันมีแนวโน้มที่ลดลงตามปริมาณ
ใยอาหารที่เพิ่มมากขึ้น  เพราะใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองที่เสริมลงไปในเต้าหู้ปลาดุกมีลักษณะเป็น
ผงแห้ง  เมื่อเสริมใยอาหารลงไปเต้าหู้ปลาดุกก็จะเกิดการดูดซับน้ าในผลิตภัณฑ์    ท าให้ผลิตภัณฑ์มี
ความเหนียวมากขึ้น  จึงส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเต้าหู้ปลาที่ได้มีความเป็นสปริงและการรวมตัว
เป็นเนื้อเดียวกันลดลง 
 เมื่อมีการเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองมากขึ้นค่าความสว่าง   ค่าสีแดงและค่าสีเหลือง   มี
ความแตกต่างกันเล็กน้อย  ส่วนปริมาณผลผลิตที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และการสูญเสียน้ าหนักมี
แนวโน้มลดลง   เน่ืองมาจากการเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองสามารถลดการสูญเสียน้ าหนักและ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการจับตัวกับน้ าและความคงตัวของอิมัลชัน  เมื่อเต้าหู้ปลาผ่านกรรมวิธีสับ
ผสมและให้ความร้อน  ใยอาหารจะเกิดการพองตัวสามารถกักเก็บน้ าเอาไว้ภายในโครงสร้างได้มากขึ้น  
ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียน้ าหนักของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยภายหลังนึ่งสุก  จึงท าให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น
และปริมาณน้ าที่สูญเสียระหว่างการท าสุกจะมีการสูญเสียลดลง  
 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส     พบว่าด้านสีไม่มีความแตกต่างกันเนื่องจากใยอาหารที่
เสริมในเต้าหู้ปลามีปริมาณน้อยจึงไม่ส่งผลต่อความชอบทางด้านสีของผู้ทดสอบชิม    นอกจากนี้สีของ
เต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยหลังการทอดที่ได้จะมีสีเหลืองทองไม่แตกต่างกันมากนักผู้ทดสอบชิมจึงไม่เห็นความ
แตกต่าง  ส่วนความชอบด้านความแน่นเนื้อไม่มีความแตกต่างกัน     เนื่องจากใยอาหารมีลักษณะเป็นผง
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ละเอียดสามารถรวมตัวกับน้ าได้ดี  แต่เราเสริมใยอาหารในปริมาณที่น้อยจึงท าให้มีความแตกต่างกัน
น้อย  ผู้ทดสอบชิมจึงไม่เห็นความแตกต่าง 

ส่วนความชอบด้านกลิ่นมีความแตกต่างกันไม่มากนัก  เนื่องจากผู้ทดสอบชิมมักจะชินกับเต้าหู้
ที่มีกลิ่นของถั่วเหลืองในท้องตลาดอยู่แล้ว  ความชอบด้านรสชาติ   พบว่าผู้ทดสอบชิมสามารถยอมรับ
ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองสูงถึงร้อยละ  2  แต่เมื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารสูงขึ้น  ท าให้ความชอบด้าน
รสชาติลดน้อยลง   เนื่องจากการเสริมใยอาหารในปริมาณที่มากขึ้นท าให้เต้าหู้ปลามีความแข็งและความ
เหนียวของเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้น   จึงท าให้ความชอบของผู้ทดสอบชิมลดน้อยลง  ส่วนความชอบโดยรวม
ของเต้าหู้ปลาเสริมใยอาหารเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเมื่อเสริมสูงถึงร้อยละ  2  แต่ไม่ควรเพิ่มมากไป
กว่านี้  เนื่องจากความชอบโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความชอบด้านกลิ่นและรสชาติ  ถ้ามีการเพิ่มใย
อาหารจากเปลือกถั่วเหลืองในปริมาณที่มากขึ้นจะท าให้ความชอบของผู้ทดสอบชิมลดน้อยลง  
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สรุปผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  พบว่าเมื่อเสริมใยอาหาร

เพิ่มมากขึ้นจะไม่มีผลต่อปริมาณไขมัน  มีผลท าให้ค่าสีคือความสว่าง ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย มีผลท าให้ปริมาณเถ้า โปรตีน ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต ค่าความแข็ง ความหยุ่นตัว  
ความคงทนต่อการเคี้ยวและผลผลิตที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มีผลท าให้ปริมาณความชื้น ความเป็น
สปริง การรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกันและการสูญเสียน้ าหนักมีแนวโน้มลดลง  ส่วนความชอบทางประสาท
สัมผัส พบว่าสามารถ เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองได้ถึงร้อยละ 2 โดยไม่ท าให้ความชอบด้านสี 
ความแน่นเนื้อ รสชาติและความชอบโดยรวมของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยแตกต่างจากเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยที่ไม่
เสริมใยอาหาร  
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ภาคผนวก ก. 
วิธีการประเมินสมบัติทางเคมี  กายภาพและทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 

 
1. วิธีการประเมินสมบัติทางเคมี 
 โดยท าการทดสอบปริมาณ โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า ความชื้น และคาร์โบไฮเดรตตาม
วิธีการของ AOAC (1990)  

1.1 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น   
1) น ากระป๋องหาความชื้น (Moisture can) พร้อมฝาปิด ล้างให้สะอาด น าไปอบในตู้อบลมร้อน 

(Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 130    C นานประมาณ 1 ชั่วโมง 
2) น ากระป๋องหาความชื้นพร้อมฝาปิด ออกจากตู้อบลมร้อน ทิ้งไว้ให้เย็นในโถแก้วดูดความชื้น 

ให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง (37    C) ชั่งน้ าหนักกระป๋องหาความชื้นที่แน่นอน 
3) ชั่งน้ าหนักอาหารให้ได้น้ าหนักที่แน่นอน 2-3 กรัม ใส่ลงในกระป๋องหา ความชื้น 
4) น าไปอบในตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิประมาณ 100-105  oC นานประมาณ 3 ชั่วโมง เปิดฝา

ขณะอบ 
5) เมื่อครบเวลา 3 ชั่วโมง ปิดฝากระป๋องหาความชื้น ขณะที่อยู่ในตู้อบลมร้อนและน าไปทิ้งไว้

ให้เย็นในโถแก้วดูดความชื้น ให้เท่ากับอุณหภูมิห้อง แล้วน าไปชั่งหาน้ าหนักที่แน่นอน 
6) น ากระป๋องหาความชื้น ตัวอย่างกลับเข้าอบต่อในตู้อบลมร้อนซ้ าหลายๆคร้ัง จนได้น้ าหนักที่

ไม่เปลี่ยนแปลง  ค านวณหาร้อยละของความชื้นที่มีในอาหารตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
 

ปริมาณความชื้น( ร้อยละ )  =    ผลต่างของน้ าหนักของตัวอย่างก่อนอบและหลังอบ ×100 
                                                                 น้ าหนักตัวอย่างอาหาร 
 

1.2 การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า   
 1 ) น าถ้วยกระเบื้องเคลือบเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 525-550   oC นาน 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นใน

โถดูดความชื้นจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง  ชั่งน้ าหนักถ้วยกระเบื้องเคลือบ (W1)  
 2 ) น าตัวอย่างอาหารที่ทราบน้ าหนักแน่นอน 2-5 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องเคลือบที่ผ่านการ

เผาและทราบน้ าหนักแล้วจากข้อ 1 (W2) แล้วน าไปเผาในเตาให้ความร้อนแบบแผ่น โดยเผาในตู้ดูดควัน 
จนไม่มีควันด า 

 3 ) น าไปเผาต่อในเตาเผาที่อุณหภูมิ 525-550 oC จนกระทั่งได้เถ้าสีขาว (ใช้เวลาประมาณ   3-6 
ชั่วโมง) ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งหาน้ าหนักเถ้าที่ได้ (W3) 
 4) ค านวณหาร้อยละของปริมารเถ้าที่ได้ จากสูตร 
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 ปริมาณเถ้าทั้งหมด (ร้อยละของน้ าหนัก)  =  (w3-w1) × 100 
         w2 
 ก าหนดให้ 
  W1  = น้ าหนักถ้วยกระเบื้องเคลือบ (กรัม) 

  W2  = น้ าหนักตัวอย่างอาหาร (กรัม) 

  W3  = น้ าหนักถ้วยกระเบื้องเคลือบและเถ้า (กรัม) 

 
1.3 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน    
1) ชั่งตัวอย่างอาหารให้ได้น้ าหนักแน่นอนประมาณ 0.5-1 กรัม ใส่ลงในหลอดย่อยโปรตีน ท า 

Blank ควบคู่ไปด้วยโดยไม่ต้องใช้ตัวอย่างอาหาร 
2) เติมตัวเร่งปฏิกิริยาผสม (Catalyst) ลงไปประมาณ 8 กรัม 
3) เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 25 มิลลิลิตร โดยเอียงขวดและค่อยๆรินกรดลงข้างๆหลอด เพื่อล้าง

ตัวอย่างที่ติดอยู่ข้างหลอดให้หมด แล้วค่อยๆเขย่าหลอดเบาๆ 
4) น า Stand ที่บรรจุหลอดย่อยโปรตีนจากข้อ3 ใส่ลงไปในเตาย่อยโปรตีน สวม Suction cup ลง

บนส่วนบนของหลอดย่อยโปรตีน ตั้งอุณหภูมิและเวลาของการย่อยไว้ที่ 420 องศาเซลเซียส นาน 30 
นาที หรือขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร  ถ้าอาหารมีปริมาณโปรตีนสูงให้ใช้อุณหภูมิสูงมากขึ้น ระหว่างย่อย
ไอกรดที่ระเหยออกมาจะผ่านเคร่ืองควบแน่นและถูกปรับให้มี pH เป็นกลางโดยใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 20 

5) เมื่อครบเวลาย่อย จะได้สารละลายที่มีลักษณะใส  ย้าย Stand ที่บรรจุหลอดย่อยโปรตีน และ 
Suction cup มาตั้งไว้ข้างๆเคร่ืองย่อยโปรตีน  ทิ้งไว้ให้เย็น 

6) เตรียมอุปกรณ์ในการกลั่น 
6.1) ถังบรรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 40 ถังบรรจุสารละลาย   บอริก

เข้มข้นร้อยละ4 + อินดิเคเตอร์ผสม  ถังบรรจุน้ ากลั่น  ถังบรรจุของเหลือหลังจากกลั่น 
6.2) เปิดเคร่ืองและท าการต้ังโปรแกรมการเลือกใช้ปริมาณสารเคมี ดังนี้ 
 ปริมาณน้ ากลั่น      50 มล.  
 สารละลายบอริกเข้มข้นร้อยละ 4    25 มล. 
 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 40  40 มล. 
 เวลาในการกลั่น 3    นาที  
6.3) อุ่นเคร่ืองโดยใช้หลอดย่อยโปรตีนที่มีน้ ากลั่นประมาณ 25 มล. และใช้ขวดรูปชมพู่

เปล่ารองรับ สารละลายกรดบอริคออกจากเคร่ืองกลั่น 
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6.4) เร่ิมท าการกลั่นตัวอย่าง โดยน าหลอดตัวอย่างที่ผ่านการย่อยใส่ในตัวเคร่ืองและน าขวด
รูปชมพู่เปล่าขนาด 250 มล. วางบนที่รองรับของของเหลวที่จะกลั่นโดยส่วนปลายของเคร่ืองควบแน่น 
ต้องจุ่มในสารละลายตลอดเวลา 

6.5) กดปุ่มเพื่อเร่ิมท างานเคร่ืองกลั่น เคร่ืองกลั่นจะท างานตามโปรแกรมต้ังไว้ในข้อ 6.2 
6.6) น าขวดรูปชมพู่ออกจากที่รองรับและล้างปลายสายยางที่จุ่มอยู่ในสารละลายด้วยน้ า

กลั่น  น าหลอดย่อยที่ผ่านการกลั่นออกและน าหลอดใหม่เข้าไปแทนที่เร่ิมการกลั่นอีกครั้งตามโปรแกรม
ที่ตั้งไว้ตามเดิม 

7) น าสารละลายที่ได้จากการกลั่นไตเตรทกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริคเข้มข้น 0.1 N โดย
ใช้  methyl red  เป็นอินดิเคเตอร์  จนได้สารละลายที่มีสีเทาด า (จุดยุติ) 

8) ค านวณหาร้อยละของปริมาณโปรตีน 
ปริมาณโปรตีน (% wet basis )  =    (V1-V2) × 14.0067 × N× 100 × F 
                                                                   1, 000×W 
ก าหนดให้ 

V1    = ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริคที่ใช้ในการไตเตรทกับตัวอย่าง (มล.)  
V2    = ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริคที่ใช้ในการไตเตรทกับBlank (มล.) 
N     = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานของกรดไฮโดรคลอริค 
F      = แฟกเตอร์ตัวอย่าง 
W    = น้ าหนักของตัวอย่างเร่ิมต้น 
 

1.4 การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน   
1) การเตรียมตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ 
  ก. ตัวอย่างอาหารที่เป็นของแข็งต้องผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้นออกและบดให้ละเอียด  
  ข. ชั่งตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว ต้องท าให้อยู่ในสภาพแข็ง อาจจะใช้วิธีการบด

ก่อนแล้วน าไปอบแห้ง 
2) อบกระบอกวิเคราะห์ไขมัน (Extraction cup) ที่อุณหภูมิ 103  oC นานประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อ

หาน้ าหนักของกระบอกหาไขมันก่อนน ามาใช้ทุกคร้ัง 
3) ชั่งน้ าหนักตัวอย่างอาหารประมาณ 2-3 กรัม  บนกระดาษกรองและห่อให้มิดชิด แล้วใส่ลง

ไปในหลอดใส่ตัวอย่าง ( Thimble) น า Oring มาครอบปิดบน และน า Thimble เข้าใส่ใน Thimble 
adapter  ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องการปนเปื้อน (ไขมัน) จากมือ 
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4) เติมตัวท าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ ประมาณ 50-70 มล. ลงในกระบอกวิเคราะห์ไขมัน 
(Extraction cup) ที่ผ่านการอบและทราบน้ าหนักแน่นอน น ามาวางที่ Heating plate  ติดแน่นกับ 
Extraction cup ปิดที่ยกแก้วที่อยู่กับส่วนกลั่นให้อยู่ในต าแหน่งตั้งตรง 

5) เปิดเคร่ืองพร้อมตั้งโปรแกรมการท างาน โดยตั้งอุณหภูมิของ Heating plate ที่ 110  oC  
Immersion 30 นาที Washing 30 นาที และ Recover 30 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างอาหาร) หรือ 
Boling 

6) เมื่อครบเวลาสกัดไขมันทุกขั้นตอน  น าปริมาณไขมันที่สกัดได้ใน Extraction cup ไประเหย
ให้แห้งบน Water bath และน าไปอบต่อที่ตู้อบรมร้อน ที่อุณหภูมิ 105  oC  นาน 30 นาที ทิ้งให้เย็นใน
โถดูดความชื้นแล้วชั่งน้ าหนักหาปริมาณไขมันที่เหลืออยู่  ค านวณหาปริมาณไขมันทั้งหมดในตัวอย่าง
อาหารจากสูตร 

 
ปริมาณไขมันคิดเป็นร้อยละปริมาณทั้งหมด  =    ปริมาณไขมันหลังอบ    ×100 
                                                                                  น้ าหนักตัวอย่างเร่ิมต้น 
 
1.5  การวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร   

   1 ) วางกระดาษกรองลงบนกระจกนาฬิกา แล้วน ามาอบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 105   oC นาน1 
ชั่วโมง ท าให้เย็นในโถดูดความชื้น หาน้ าหนักกระดาษกรอง 
   2 ) น าตัวอย่างที่ทราบน้ าหนักแน่นอนและผ่านการสกัดไขมันออกแล้ว ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 
500 มล. เติมกรดซัลฟูริคเข้มข้นร้อยละ 1.25 จ านวน 200 มล. น าไปต้มให้เดือดบนเตาให้ความร้อนแบบ
แผ่น(Hot plate) นาน 30 นาที 
   3 ) เมื่อครบเวลา น าไปกรองผ่านกระดาษกรองที่ผ่านการอบและชั่งหาน้ าหนักที่แน่นอนจากข้อ
1 โดยใช้กรวยกรอง( Buchner funnel) วางบนขวดกรองสุญญากาศ( Suction flask) และใช้เคร่ืองดูด
อากาศเพื่อให้กรองได้เร็วขึ้น 
   4 ) ล้างกากด้วยกระดาษกรองจนหมดความเป็นกรด 
   5 ) ถ่ายกากที่กรองได้ลงในบีกเกอร์ขนาด 500 มล. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 1.25 
จ านวน 50 มล. แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 200 มล. (ความเข้มข้นร้อยละ 1.25) น าไปต้มให้
เดือดนาน 30 นาที (รักษาระดับของเหลวให้คงที่) 
   6 ) กรองกระดาษกรองใบเดิม ล้างกากด้วยน้ าร้อนหลายๆคร้ัง 
   7 ) ล้างต่อด้วยสารละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้นร้อยละ 1 จากนั้นต่อด้วยน้ าร้อนอีก
คร้ังจนกระทั่งหมดความเป็นกรด และล้างด้วยเอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 95  ปริมาณ 10 มล. เป็น
น้ าล้างสุดท้าย 
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   8 ) วางกระดาษกรองพร้อมกากบนกระจกนาฬิกาน าไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ  
105 oC  นาน 3 ชั่วโมง ท าให้เย็นในโถดูดความชื้น 
   9 ) ชั่งน้ าหนักกากที่ได้แล้วน าไปอบนาน 30 นาที ชั่งน้ าหนักอีกครั้ง จนกระทั่งได้น้ าหนักของ
ตัวอย่างที่ชั่งติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มก. (A) 
   10 ) น ากากที่ผ่านการอบแห้งใส่ลงในถ้วยกระเบื้อง (Crucible) ที่ผ่านการเผาและชั่งหาน้ าหนักที่
แน่นอน แล้วน าไปเผาในเตาเผา ( Muffle furnace) ที่อุณหภูมิ 600105  oC จนกระทั่งได้เถ้า สีขาว ทิ้งให้
เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งหาน้ าหนักที่ได้ (B) 
   11 ) ค านวณหาปริมาณเส้นใยจากสูตร 
    ร้อยละปริมาณใยอาหาร (% Total crude fiber)  =                 (A- B)             ×   100 
                                                                                                                น้ าหนักตัวอย่างเร่ิมต้น 
 

1.6 การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต  
   1) วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นและของแข็งทั้งหมดในตัวอย่างอาหาร น าค่าความชื้นที่ได้มา
ค านวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
   2 ) วิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจนในตัวอย่างอาหาร น าค่าโปรตีน/ไนโตรเจนที่ได้มา
ค านวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
   3 ) วิเคราะห์หาปริมาณไขมันในตัวอย่างอาหาร น าค่าไขมันที่ได้มาค านวณหาปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต 
   4 ) วิเคราะห์หาปริมาณกากในตัวอย่างอาหาร น าค่ากากในตัวอย่างอาหาร น าค่ากากที่ได้มา
ค านวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
   5 ) วิเคราะห์หาปริมาณเถ้าในตัวอย่างอาหาร น าค่าเถ้าที่ได้มาค านวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
   6 ) น าผลการวิเคราะห์ค่าความชื้นและของแข็งทั้งหมด ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณ
กาก และปริมาณเถ้าในตัวอย่างมาค านวณหาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
   7 ) ค านวณหาร้อยละของปริมาณคาร์โบไฮเดรต จากสูตร 
 
             คาร์โบไฮเดรต(ร้อยละ)  =  100 – (ผลรวมของร้อยละความชื้น + ไขมัน + โปรตีน + กาก + เถ้า)                                                                                 
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2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 
2.1  การวัดค่าสี  
วิธีการ 

 การหาค่าสีประเมินตามระบบของ CIE Value (Pomeranz and Meloan , 1994)   ได้แก่ การหาค่า
ความสว่าง    ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองของสีผิวและสีเน้ือไส้กรอกด้วยเคร่ืองวัดค่าสี (Color Reader CR-
10) วิธีการมีดังนี้ 

1) สุ่มตัวอย่างสิ่งการทดลองละ 3 ชิ้น แล้วน ามาวัดสีผิวไส้กรอก 
2) ตัดชิ้นตัวอย่างแต่ละชิ้น แล้ววัดสีเน้ือในไส้กรอก 
3) เมื่อท าการหาค่าสีแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสิ่งการทดลอง 
 
2.2 การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัส (Bourne,1978)  
วิธีการ   

1) การเตรียมตัวอย่าง โดยตัดไส้กรอกเตรียมเป็นท่อนสูง 2 เซนติเมตร   
2) ใช้หัววัด (TPA) P/35 ;35 Dia Cylinder Aluminium   
3) ปรับสภาวะของเคร่ือง Texture Analyzer    ดังนี้ 

   Pre-Test Speed 1.00 mm/sec 
   Test Speed  5.00 mm/sec 
   Post Speed  5.00 mm/sec 
   Target Mode  Strain 30% 
   Time   1 sec 
   Trigger Type  Auto 10 g. 

4) วางตัวอย่างใต้หัววัดเป็นแนวตั้ง  เพื่อให้หัววัดสัมผัสกับเน้ือไส้กรอกโดยตรง  แล้ว
กดปุ่มให้เคร่ืองท างาน   ซึ่งหัววัดจะกดลงเป็นจ านวน 2 คร้ังคือ 

คร้ังที่ 1  กดลงไปคร่ึงหนึ่งของตัวอย่าง  แล้วหัววัดจะยกขึ้น 
คร้ังที่ 2  กดลงไปจนสุดของตัวอย่าง  แล้วหัววัดจะยกขึ้น       
5) จาก Force-Time Curve   ที่ได้น าไปค านวณค่าต่างๆดังต่อไปนี้ 
Hardness        คือ ค่าแรงสูงสุดที่ใช้ในการกดตัวอย่างครั้งแรก  
Cohesiveness คืออัตราส่วนระหว่างพื้นที่ใต้กราฟ Force-Time Curve   ที่ได้จากการกด

อัดตัวอย่างครั้งที่ 2 และ พื้นที่ใต้กราฟ Force-Time Curve  ที่ได้จาก
การกดอัดตัวอย่างครั้งที่ 1 
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Springiness     คืออัตราส่วนระหว่างความหนาของตัวอย่างเมื่อคืนตัวจากการกดอัด
คร้ังแรกและความหนาของตัวอย่างเมื่อคืนตัวจากการกดอัดคร้ัง 2 

  Gumminess     คือผลคูณระหว่างค่า Hardness กับค่า Cohesiveness  
Chewiness       คือผลคูณระหว่างค่า  Gumminess กับค่า Springiness  

 
2.3 ปริมาณผลผลิตที่ได้  ดัดแปลงจาก  Luruena-Martinez et al. (2004) 
วิธีการ 
1) ชั่งน้ าหนักของแต่ละสิ่งการทดลองก่อนการท าสุก (กรัม) 
2) หลังจากนั้นชั่งน้ าหนักไส้กรอกหลังการท าให้สุก (กรัม) 
3) ค านวณผลผลิตที่ได้เป็นร้อยละ ดังนี้ 

 
ผลผลิตที่ได้ (ร้อยละ) = น้ าหนักไส้กรอกหลังสุก × 100 

                  น้ าหนักไส้กรอกก่อนสุก 
 

  2.4 การสูญเสียน้ าหนักระหว่างการท าใหสุ้ก    ดัดแปลงจาก Luruena-Martinez et al. (2004) 
วิธีการ 
1) โดยท าการชั่งน้ าหนักไส้กรอกก่อนการท าให้สุก  
2) หลังจากนั้นชั่งน้ าหนักไส้กรอกหลังการท าให้สุก  
3) ค านวณปริมาณการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการท าสุกเป็นร้อยละ ดังนี้  

 
 การสูญเสียระหว่างการท าให้สุก(ร้อยละ) =  (น้ าหนักไส้กรอกก่อนสุก–น้ าหนักไส้กรอกหลังสุก) × 100 

                              น้ าหนักไส้กรอกก่อนสุก 
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แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 

เต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
 

ชื่อ........................................................................  วันที่ ...........................  ชุดที่ ............ 
 

ค าแนะน า : กรุณาทดสอบตัวอย่างตามล าดับที่น าเสนอ แล้วให้คะแนนความชอบในแต่ละคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์  โดยก าหนดให้ 
  1 = ไม่ชอบมากที่สุด  2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบปานกลาง 
 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย  5 = เฉยๆ  6 = ชอบเล็กน้อย 
 7 = ชอบปานกลาง  8 = ชอบมาก  9 = ชอบมากที่สุด 
และกรุณาบ้วนปากและเคี้ยวขนมปังระหว่างตัวอย่างทุกคร้ัง 
 
 

คุณลักษณะ 
รหัสตัวอย่าง 

      
สี       
กลิ่น       
ความแน่นเนื้อ       
รสชาติ       
ความชอบโดยรวม       

 
- ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ - 

 
ภาพผนวกท่ี 1  แบบประเมินทางประสาทสัมผัสเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
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ภาคผนวก ข. 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสมบัติด้านต่างๆของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 

 
ตารางผนวกท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณความชื้นในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
 
 SOV              df                      SS  MS       F   
 Treatment   5              74.349  14.870  143.754* 
 Error   18  1.862    0.103 
 Total   23  76.210 
 C.V. (ร้อยละ)  0.49   
หมายเหตุ  *  หมายถึง  มีความแตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
ตารางผนวกท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณเถ้าในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
 SOV              df  SS  MS       F        
 Treatment   5  0.431  0.086  10.462* 
 Error   18  0.148    0.008 
 Total   23  0.579 
 C.V. (ร้อยละ)  4.97   
หมายเหตุ *   หมายถึง  มีความแตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณโปรตีนในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
 SOV              df  SS  MS       F   
 Treatment   5   20.080  4.016  53.958* 
 Error   18    1.340     0.074 
 Total   23   21.420 
 C.V. (ร้อยละ)  2.20    
หมายเหตุ  *   หมายถึง  มีความแตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณไขมันในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
 
 SOV                 df  SS  MS       F  
 Treatment   5  0.131  0.026  1.482ns 
 Error   18  0.319    0.018 
 Total   23  0.450 
 C.V. (ร้อยละ)  1.43    
หมายเหตุ     ns   หมายถึง  มีความแตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณใยอาหารในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
 
 SOV              df  SS  MS       F  
 Treatment   5  7.637  1.527  406.711* 
 Error   18   0.068      .004 
 Total   23   7.705 
 C.V. (ร้อยละ)  5.97 
 หมายเหตุ  *  หมายถึง  มีความแตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณคาร์โบไฮเดรตในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง  
 
 SOV              df  SS  MS       F   
 Treatment   5  1.812   0.362  2.860 *  
 Error              18  2.282     0.127 
 Total              23  4.094 
 C.V. (ร้อยละ) 3.42 
หมายเหตุ  *   หมายถึง  มีความแตกต่างทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความแข็งของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                            ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
SOV        df        SS                MS         F   
Treatment        5                 175004.66            35000.93                  7.397* 
Error        18                  85167.462              4731.53 
Total        23                260172.12   
C.V. (ร้อยละ)  4.77 
 * หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเป็นสปริงของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                           ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
 SOV        df            SS    MS         F   
Treatment         5           0.109  0.022      2.829* 
Error         18          0.138  0.008 
Total         23          0.247 
C.V. (ร้อยละ)   6.37 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าการรวมเป็นเนื้อเดียวกันของเต้าหู้ปลาดุก 
                            บิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
 SOV        df            SS    MS     F   
Treatment        5          0.025  0.005  2.501*   
Error        18          0.036  0.002  
Total        23          0.061 
C.V. (ร้อยละ)  6.25 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความหยุ่นตัวของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริม 
                             ใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 

 
SOV        df            SS  MS      F   
Treatment        5                   147913.30          29582.66                8.211* 
Error        18                     64850.524          3602.807 
Total        23                   212763.824 
C.V. (ร้อยละ)  6.27 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความคงทนต่อการเคี้ยวของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย  
                             เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
 SOV        df            SS  MS       F   
Treatment        5                   172979.285            34595.87                 6.830* 
Error        18                     91168.416             5064.912 
Total        23                   264147.701 
C.V. (ร้อยละ)  6.11 
* หมายถึง   มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี  12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความสว่างของเนื้อในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
                              เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองหลังการทอด 
 
SOV df SS MS F 
Treatment 5 69.67 13.93 11.07* 

Error 18 22.66 1.26  
Total 23 92.33   
C.V. (ร้อยละ)  1.58 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี  13  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าสีแดงของเน้ือในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
                               เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองหลังการทอด 
 
SOV df SS MS F 
Treatment 5 0.15 0.03 9.49* 

Error 18 0.06 0.003  
Total 23 0.20   
C.V. (ร้อยละ)  1.99 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี  14  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าสีเหลืองของเนื้อในเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย 
                               เสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองหลังการทอด 
 
SOV df SS MS F 
Treatment 5 1.77 0.35 57.87* 

Error 18 0.11 0.006  
Total 23 1.88   
C.V. (ร้อยละ)  0.59 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าคะแนนความชอบด้านสีของเต้าหู้ปลาดุก 
                            บิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
SOV df SS MS F 
Block 59 290.364 4.921  
Treatment 5 5.014 1.003 1.212ns 

Error 295 244.153 0.828  
Total 359 539.531   
C.V. (ร้อยละ) 13.67 
ns  หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 



   59 

ตารางผนวกท่ี 16  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าคะแนนความชอบด้านกลิ่นของเต้าหู้ปลาดุก 
                             บิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
SOV df SS MS F 
Block 59 483.364 8.193  
Treatment 5 17.047 3.409 3.336* 

Error 295 301.453 1.022  
Total 359 801.864   
C.V. (ร้อยละ)   15.49 
*หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าคะแนนความชอบด้านรสชาติของเต้าหู้ปลาดุก 
                             บิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
SOV df SS MS F 
Block 59 427.497 7.246  
Treatment 5 12.014 2.403 1.963* 
Error 295 361.153 1.224  

Total 359 800.664   
C.V. (ร้อยละ)   16.17 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางผนวกท่ี 18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าคะแนนความชอบด้านความแน่นเน้ือของ  

  เต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
SOV df SS MS F 
Block 59 411.100 6.968  
Treatment 5 4.833 0.967 0.704ns 
Error 295 405.167 1.373  
Total 359 821.100   
C.V. (ร้อยละ)   17.13 
ns หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 19  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าคะแนนความชอบด้านความชอบโดยรวม        
                             ของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุยเสริมใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลือง 
 
SOV Df SS MS F 
Block 59 309.067 5.238  
Treatment 5 10.033 2.007 2.495* 
Error 295 237.300 0.804  
Total 359 556.400   
C.V. (ร้อยละ)   13.13 
* หมายถึง  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
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