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บทคัดย่อ 
 

ได้ศึกษาการผลิตไข่แดงเค็ม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดไข่แดงจากไข่เป็ดและ
จากไข่ไก่   และวิธีการผลิตแบบบรรจุในไส้คอลลาเจนและแบบแช่ในน้ าเกลือ  ต่อคุณภาพทางเคมี  ทาง
กายภาพและความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมต่อไข่แดงเค็ม   

จากผลการทดลองพบว่า ค่าความชื้นไข่แดงเค็มที่ผลิตแบบไส้คอลลาเจน มีความชื้นสูงกว่าการ
ผลิตแบบแช่น้ าเกลือ (P≤0.05) ส่วนปริมาณเกลือพบว่าต่ ากว่าการผลิตไข่แดงแบบแช่น้ าเกลือ (P≤0.05) 

ค่าสี พบว่า  ไข่แดงเค็มที่ผลิตแบบบรรจุไส้คอลลาเจนจะมีค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสี
เหลืองมากกว่าไข่แดงเค็มที่ผลิตแบบแช่น้ าเกลือ  ทั้งในไข่แดงจากไข่ไก่และไข่เป็ด ( P≤0.05) ไข่แดง
เค็มจากไข่ไก่จะมีค่าสีแดงต่ ากว่าไข่แดงเค็มจากไข่เป็ดที่ผลิตทั้ง 2 วิธี ( P≤0.05) ส่วนค่าความเป็นสี
เหลืองพบว่าการผลิตแบบบรรจุไส้คอลลาเจนจะมากกว่าไข่แดงเค็มที่ผลิตจากไข่เป็ด ( P≤0.05) แต่การ
ผลิตแบบแช่น้ าเกลือจะมีค่าสีเหลืองต่ ากว่าการผลิตจากไข่เป็ด (P≤0.05) 

ค่าเนื้อสัมผัส พบว่า ความแข็งของไข่แดงเค็มที่ผลิตแบบไส้คอลลาเจนมีความแข็งมากกว่าการ
ผลิตแบบแช่น้ าเกลือ ( P≤0.05) ส่วนความเหนียวมีค่าต่ ากว่าการผลิตแบบแช่น้ าเกลือ ( P≤0.05) ส่วน
ชนิดของไข่แดงไม่ผลต่อค่าความแข็งและค่าความเหนียว (P>0.05)   

ความชอบทางประสาทสัมผัสของไข่แดงเค็ม พบว่า ไข่แดงเค็มทั้ง 4 ชนิดน้ันมีคะแนน
ความชอบด้านกลิ่นรส รสชาติ ความเค็มและเน้ือสัมผัสไม่แตกต่างกัน ( P>0.05) ยกเว้นความชอบด้านสี
และความชอบโดยรวม โดยการผลิตไข่แดงเค็มจากไข่เป็ด ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุด ( P≤0.05) 
ดั้งนั้นการผลิตไข่แดงเค็มจากไข่เป็ดจึงผลิตได้จากทั้ง 2 วิธี 
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ผลของชนิดไขแดงและวิธีการผลิตตอคุณภาพของไขแดงเค็ม 

Effect of Egg Yolk Types and Processing Methods on Quality of Salted Egg Yolk 

 

บทนํา 

 

การผลิตไขเค็มถือเปนเทคโนโลยีชาวบานวิธีหน่ึงที่ทํากันมานานจนถึงทุกวันน้ี      โดยเร่ิมแรก

จุดประสงคในการทําไขเค็มน้ัน เพื่อเปนการยืดอายุการเก็บของไขเปดซึ่งเหลือจากการบริโภคสด      

โดยทั่วไปไขเค็มที่มีในตลาดเปนไขเค็มที่ดองในสารละลายเกลือ  ไขเค็มที่พอกดวยดินเหนียวผสมเกลือ

และขี้เถาแกลบ   ไขเค็มที่พอกดวยดินสอพองผสมเกลือ  เปนตน  วิธีการผลิตดังกลาวใชกันอยาง

กวางขวาง  แตมีขอจํากัดคือตองใชเวลาอยางนอย 15 วันจึงจะบริโภคได  นอกจากน้ีตองใชไขที่ไม

แตกราวเทาน้ัน   ซึ่งการจําหนายอาจจะเปนในรูปของไขเค็มเพื่อการรับประทานโดยตรงหรือนําไปทํา

ไปเปนไสขนม เชน ขนมเปยะ ขนมไหวพระจันทร ขนมบะจาง ตลอดจนใชเปนสวนประกอบในอาหาร

ตางๆ  อยางไรก็ตามไขเค็มที่ผลิตออกมามักมีคุณภาพไมคอยสม่ําเสมอ   ทําใหการใชมีปญหาดวย  อีก

ประการหน่ึงอาหารบางชนิด  เชน  ขนมไหวพระจันทร  จะใชแตไขแดงเทาน้ัน  สวนไขขาวจะทิ้งไป  

ซึ่งมีผลใหตองทิ้งไขขาวเค็มไปเปนจํานวนมาก  ปญหาคุณภาพของไขเค็มไมสม่ําเสมออาจแกไขไดถา

ควบคุมความเขมขนของเกลือและเวลาในการหมักใหเหมาะสม  สวนปญหาการทิ้งไขขาวอาจแกดวย

การแยกไขขาวออกไปทําประโยชนอ่ืนๆไดหลายชนิด  เชน ทําไขขาวผง  ใชเปนสวนผสมของยาและ

เคร่ืองสําอาง  ใชทํากาว  ทําหมึกพิมพ  เปนตน    สวนไขแดงสามารถนํามาทําเปนไขแดงเค็มได  เชน 

บรรจุลงในไสคอลลาเจนแลวหมักใหเค็ม  เรียกวา ไขเค็มหลอด  (ณรงคและสุชาดา , 2553 ) ใชเวลาใน

การผลิตรวม 28 ชั่วโมง   ไดลักษณะไขเค็มหลอดที่มีสีเขม  มีกลิ่นของไข  รสคอนขางเค็ม  เน้ือคอนขาง

แนน  มีมันเยิ้ม  มีรอยตัดที่คม    แตอยางไรก็ตามการผลิตไขเค็มหลอดจําเปนตองใชไสคอลลาเจนซึ่ง

เปนวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนวัตถุดิบสูง  ดังน้ันการทดลองผลิตไขแดงเค็มโดย

การแชไขแดงในนํ้าเกลือโดยตรงจึงเปนการประหยัดตนทุนวัตถุดิบมากกวา  ขณะเดียวกันการใชไขแดง

จากไขไกก็จะมีตนทุนที่ตํ่ากวาไขแดงจากไขเปดดวยเชนกัน    

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของไขแดงจากไขเปดและไขไก และวิธีการผลิตแบบบรรจุ

ในไสคอลลาเจนและแบบแชในนํ้าเกลือตอคุณภาพทางเคมี กายภาพและ ความชอบทางประสาทสัมผัส

ของไขแดงเค็ม   

 



   2 

วัตถุประสงค 

 

1)  เพื่อศึกษาผลของชนิดไขแดงและวิธีการผลิตตอคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของไขแดง

เค็ม 

2)  เพื่อศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอไขแดงเค็ม 
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การตรวจเอกสาร 

 

1. ไข 

 คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2546) ไดอธิบายถึงไขและผลิตภัณฑ 

โครงสรางของไข สวนประกอบทางเคมี การจัดระดับคุณภาพของไข การเปลี่ยนแปลงภายในระหวาง

การเก็บรักษา ไวดังตอไปน้ี 

ไขเปนผลิตภัณฑที่นิยมบริโภคทุกครัวเรือน ไขที่มีการนํามาบริโภคไดแก ไขไก ไขเปด ไขหาน 

ไขนกกระทาและไขเตา เปนตน โดยนํามาบริโภคสดหรือทําเปนผลิตภัณฑเชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง

และไขแชเยือกแข็ง เปนตน นอกจากน้ันยังนําไปทําขนมและผลิตภัณฑตางๆอีกมาก นอกเหนือจาก

อุตสาหกรรมอาหารแลวมีการนําไปใชประโยชนดานอ่ืนๆอีก  เชน ใชในดานวิทยาศาสตรและการแพทย 

หรือใชในอุตสาหกรรมการทําปุย สี แชมพู และการยอมหนัง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพท่ี  1 แสดงสวนประกอบของไข 

                   ท่ีมา: คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2546) 

 

1.1 สวนประกอบท่ีสําคัญของไข 

 

1) เปลือกไข (egg shell) อาจมีสีนํ้าตาลหรือสีขาวขึ้นอยูกับชนิดของพันธุแมไก สีไขไมมีผล

ใดๆตอคุณคาทางโภชนาการแตอยางใด เชน  ไขไกพันธุเล็กฮอรนมีเปลือกสีขาว สวนไขไกพันธุ

โรดไอรแลนดมีเปลือกสีนํ้าตาลในเปลือกไขจะมีคอลลาเจน (collagen) สานเปนตัวตาขาย และมีหินปูน

(แคลเซียมคาบอเนต) เปนสวนใหญ ทําใหเปลือกแข็ง  เปลือกไขจะมีรูขนาดเล็กมาก มองดวยตาเปลาไม

เห็นหมด อากาศและความชื้นสามารถแรกผานรูเล็กๆที่อยูในไขได อากาศจําเปนสําหรับตัวออนหายใจ 
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เมื่อไขออกมาใหมๆ จะมีเมือกเคลือบที่เปลือกไขดานบน เพื่อปองกันไมใหอากาศและนํ้าผานเขาไปได  

เปลือกไขในชวงแรกๆจึงมีลักษณะเปนนวล เมื่อเก็บไวนานๆ เมือกเหลาน้ีจะแหงไป  เปลือกไขจึงมี

อากาศถายเทเขาออกไดมากขึ้น ทําใหไขเสียเร็ว 

2) เยื่อหุมไข มีอยูดวยกัน 2 ชั้น ชั้นนอกที่ติดเปลือกมีชื่อเรียกวา shell membrane ชั้นในที่ติดกับ

ไขขาวเรียกวา egg membrane เยื่อชั้นนอกและชั้นในจะชิดกันตลอด แตแยกกันที่ดานปานของไขซึ่งมี

โพรงอากาศ 

3) โพรงอากาศ (air cell) เปนชองวางที่อยูบริเวณดานปานของไข อยูระหวางเยื่อหุมชั้นนอก

และเยื่อหุมชั้นใน เมื่อไขออกมาใหมๆ  อุณหภูมิของไขยังสูง จึงไมมีชองวาง ตอเมื่อเมื่อไขเย็นลง  

ของเหลวภายในไขหดตัว ทําใหเกิดเปนโพรงอากาศขึ้น และถาหากมีนํ้าระเหยออกไปมาก  ก็จะทําให

โพรงอากาศใหญขึ้นดวย 

4) ไขขาว (albumen) มีทั้งหมด3ชั้น ไขขาวชั้นนอกสุดจะคอนขางเหลว  อยูติดกับเยื่อหุมไข ถัด

มาเปนไขขาวขน มีปริมาณมากกวาคร่ึงของไขขาวทั้งหมด  สวนชั้นในสุดเปนไขขาวอยางเหลว ในไข

ขาวประกอบดวยนํ้าและโปรตีนเปนสวนใหญ มีไขมันบางเล็กนอย ลักษณะที่เปนเมือกของไขขาวขน  

เกิดจากคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญ 

5) เยื่อหุมไขแดง (Vitelline membrane) มีประโยชนคือ ชวยหุมไขแดงเอาไวโดยรอบ 

6) ไขแดง (Yolk) ไขแดงจะอยูกลางฟองโดยการยืดของเยื่อ ที่เปนเกลียวแข็ง อยูดานหัวและ

ทายของไขแดง และยื่นเขาไปในไขขาว  

6.1)ไขแดง เปนแหลงสะสมอาหารเพื่อการเจริญของตัวออนประกอบดวย  

       6.2) จุดกําเนิด ( germinal disc หรือ blastoderm ) เปนจุดเซลลที่จะเจริญตอไปเปน 

ลูกไกเมื่อถูกผสมโดยเชื้อตัวผู 

          6.3) ทอนําไข  ( latebra) เปนทอตอจากจุดกําเนิดลงไปถึงใจกลางไขแดง เปนทาง

ลําเลียงอาหารจากไขแดงไปสูตัวออนที่กําลังเจริญเติบโต 

           6.4) ชั้นไขแดงสีจางและสีเขม เปนสวนของไขแดงที่มีสีเขมและสีออนสลับกัน เกิด

จากการสะสมของเม็ดสีในอาหารที่ไกบริโภคซึ่งปจจุบันมีการเติมสารใหสีเชน แซนโทฟลล 

(xanthophylls) ลงในอาหารไกเพื่อทําใหไขแดงมีสีสวย 

          6.5) เยื่อหุมไขแดง (yolk membrane หรือ vitelline membrane) เปนเยื่อที่หุมสวนของ

ไขแดงไวไมใหแยกออกจากกัน 

ไขแดงมีความเขมขนมากกวาไขขาว เพราะมีนํ้านอยกวา มีไขมันและโปรตีนมากกวา ในไข

แดงบางฟองอาจมีจุดเลือด มีสาเหตุมาจากเสนเลือดฝอยในรังไขของแมไกแตก ตอมาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี ทําใหจุดเลือดดังกลาวกลายเปนชิ้นเน้ือเล็กๆ ไมไดใหโทษแตอยางใด 
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1.2 สวนประกอบทางเคมีของไข 

       สวนประกอบทางเคมีที่สําคัญของไข  ไดแก นํ้า  โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต  ซึ่งมี

ปริมาณและสัดสวนแตกตางกันในไขขาวและไขแดง  โปรตีนและไขมันสวนใหญจะอยูในไขแดง ใน

ไขขาวจะมีไขมันอยูนอยมาก นํ้าสวนใหญจะอยูในไขขาว สวนคารโบไฮเดรตจะมีนอยทั้งในไขขาวและ

ไขแดง (ตารางที่  1)         

 

ตารางท่ี 1  แสดงสวนประกอบทางเคมีของไข     

 

ไข                  % ของ           น้ําหนักตอไข         น้ํา            คารโบ             โปรตีน                  ไขมัน                    เถา 

                      น้ําหนัก            1ฟอง (กรัม)         (%)          ไฮเดรต               (%)                         (%)                    (%) 

                                                                                               (%) 

ไขทั้งฟอง           100                60                    65.5              0.25                 11.8                        11                      11.7 

ไขแดง                 31                 87                    48                  1.1                  17.5                        32.5                    2.0 

ไขขาว                 58                 33                    87.6                6.5                  11                           0.2                     0.8 

เปลือกไข             11                6.6                    2.6                0.07                 3.2                          0.03                   95.1 

  

ท่ีมา :  อบเชยและขนิษฐา (2544) 

 

โปรตีนที่พบในไขแดงประกอบดวยแอลฟาและบีตา-ลิพอวิเทลลินส(α และ β lipovitellins) 

และลิพอโปรตีนที่มีความหนาแนนตํ่า (low-density lipoproteins) ซึ่งเปนสวนของโปรตีนที่จับตัวอยูกับ

โมเลกุลของไขมันฟอสไวติน (Phosvitin) ซึ่งเปนโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสประกอบอยูในโมเลกุลและลิวี

ทีน (livitin) ซึ่งเปนโปรตีนโมกุลทรงกลม โปรตีนฟอสไวตินชอบที่จะอยูคูกับลิพอวิเทลลินส ทําใหเปน

อนุภาคขนาดใหญที่เรียกวา แกนูล (granule) ในไขแดง สวนของโปรตีนดังกลาวขางตนน้ีเปน

สวนประกอบที่สําคัญของสวนของแข็งในไขแดง สําหรับโปรตีน ที่สําคัญในไขขาวไดแก โอวอลบูมิน 

(ovalbumin) โอโวโคนาลูมิน (ovoconalbumin)  

ไขมันในไขแดงประกอบดวย  ไตรกลีเซอไรด  ฟอสโฟโลปด และไลโปโปรตีน  ฟอสโฟไลปด 

ที่สําคัญในไขแดง ไดแก เลซิติน ( lecithin) ซึ่งเปนสารที่มีความสําคัญที่ทําใหไขมีสมบัติในการทําให

เกิดอิมัลชั่น ( emulsion) ไดไขมันที่สําคัญอีกตัวหน่ึงคือ โคเลสเตอรอลพบในไขแดง ถาบริโภคมาก

เกินไปเกิดผลเสียตอรางกายได รงควัตถุในไขแดงน้ันเน่ืองมาจากแคโรทีนอยด  ( carotenoid) ซึ่งสวน

ใหญเปนแซนโธฟล ( xanthophylls)ไดมาจากอาหารที่สัตวกิน ไกที่เลี้ยงดวยอาหารที่ตางกัน สีของไข

แดงจะตางกันดวย 
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เกลือแรที่สําคัญไดแก  กํามะถัน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม และเหล็ก ไข

ที่ออกจากตัวแมไกจะอยูในสภาพที่ปราศจากเชื้อโรค แตถาเกิดโรคหรือพยาธิในทอนําไขจะสามารถติด

เขามาในไขได การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุไกจะชวยใหไดไขที่มีคุณภาพดีตามความตองการ

ของผูบริโภค การศึกษาโครงสรางและสวนประกอบทางเคมีของไข จะชวยใหเกิดความเขาใจในเร่ือง

ของการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนของการเก็บรักษาและการแปรรูปซึ่งสงผลถึง

การปลี่ยนแปลงของคุณภาพไข ไขซึ่งบริโภคในประเทศไทยมากคือ ไขไก ไขเปด ไขหานและไขนก

กระทา  เปนตน ไขแตละชนิดจะมีสัดสวนของไขแดง ไขขาวและเปลือกแตกตางกันไป (ตารางที่ 2 ) 

 

ตารางท่ี 2 สัดสวนของไขแดงไขขาวและเปลือกไขในไขชนิดตางๆ ซึ่งมีการบริโภคในประเทศไทย 

  

    ชนิดของไข                     นํ้าหนักตอฟอง                 ไขแดง                  ไขขาว                  เปลือก 

                                                  (กรัม)                            (%)                      (%)                      (%)  

     ไขเปด                                    80                                35.4                     52.6                    12.0 

     ไขไก                                      58                                31.9                    55.8                     12.3 

     ไขหาน                                   200                              35.5                    52.5                     12.4 

    ไขนกกระทา                           12                                30.5                    50.0                     20.0 

 

   ท่ีมา: คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2546) 

     

              1.3 การจัดระดับคุณภาพของไข  

         ราคา ของไขจะไมขึ้นลงตามฤดูกาล ในตางประเทศ  เชน ยุโรป อเมริกา ซึ่งนิยมบริโภคไข

ไกน้ันราคาจะแปรตามขนาดและคุณภาพภายในของไข แตสําหรับประเทศไทยการซื้อขายไข

ภายในประเทศน้ันราคาแปรตามขนาดของไขเปนสําคัญ คุณภาพภายในไขยังไมไดรับการความสนใจ 

บอยคร้ังที่พบวาไขที่ซื้อเพื่อบริโภคจะไมสด  บางคร้ังพบจุดเลือดจุดเน้ือในไขหรือพบวาไมมีกลิ่น

ธรรมชาติของไข เปนตน การจัดระดับคุณภาพไขน้ันอาจทําได 2 ลักษณะดวยกันคือจัดตามขนาด เปน

การแบงตามนํ้าหนักขนาดไขน่ันเอง กลาวถึงการจัดมาตรฐานไขไกในสหรัฐอเมริกาไว ดังตารางที่ 3  

และมีการจัดตามคุณภาพ 
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ตารางท่ี 3 แสดงนํ้าหนักมาตรฐานของไขไกในสหรัฐอเมริกา 

 

  ขนาด                                       นํ้าหนักอยางนอย (ออนซ/โหล)                   นํ้าหนัก (กรัม/ฟอง) 

  ไขใหญพิเศษ                                                 30                                                        77.7 

  ไขใหญมาก                                                    27                                                       69.9 

  ไขใหญ                                                          24                                                        62.2 

  ไขขนาดกลาง                                                21                                                        54.4 

  ไขเล็ก                                                            19                                                        46.6 

  ไขจ๋ิว                                                              15                                                       38.9 

ท่ีมา: คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2546) 

 

        1.4  การเปลี่ยนแปลงภายในไขระหวางการเก็บรักษา 

        ในระหวางที่เก็บรักษาไขจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับไขขาว ไขแดงและเปลือกไข ซึ่งมี

ผลใหคุณสมบัติของไขเปลี่ยนไปจากไขสด การเปลี่ยนแปลงน้ีจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นกับสภาวะของ

การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 

                   1) การะเหยของนํ้าและการสูญเสียกาซจากภายในไขขาว    สวนกาซมาจากการสลายตัวของ

สารอินทรียในไขอัตราการะเหยขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศที่เก็บรักษาไวรวมทั้ง

ระยะเวลาของการเก็บ  ความหนาของเปลือก ขนาดของไข การสูญเสียกาซคารบอนไดออกไซดจาก

ภายในไขทําใหสูงขึ้นอาจสูงถึง 9.7 ในไขขาว ซึ่งมีสวนกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในไขเร็วขึ้น 

                   2) การเคลื่อนไหวของนํ้าภายในไข  ปริมาณนํ้าในชั้นตางๆของไขขาวจะแตกตางกันและ

ตางจากไขแดงทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของไขนํ้าเขาสูไขแดง ไขแดงเกิดการขยายตัวเยื่อหุมไขแดงเกิดการ

ขยายตัวเยื่อหุมไขแดงแผออกและบางไขแดงแบนจะแตกงาย 

                   3) ไขขาวขนเปลี่ยนเปนไขขาวใส   เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางโมเลกุลโปรตีนใน

ไขขาวที่สําคัญคือ ovomucin ไขขาวขนจึงออนตัวลง ขั้วยึดไขแดงก็ออนตัวลงเชนกัน ดังน้ัน ในการสอง

ไขเมื่อหมุนฟองไขจึงเห็นการเคลื่อนที่และเงาของไขแดงอยางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของไขขาวขนน้ี

เปดโอกาสใหแบคทีเรียเจริญในไขไดงาย 

                   4) การเสื่อมเสียโดยจุลินทรีย จากการศึกษาถึงชนิดโปรตีนโดยไขขาวพบวา โปรตีนหลาย

ตัวมีสวนชวยในการทําลายจุลินทรียซึ่งเขามารุกรานไข แตถามีปริมาณจุลินทรียที่เขามาสูไขมีมากการ

ตานทานน้ีจะทําจะทําไมไดสมบูรณไขจึงอาจเสียได การผานเขาของจุลินทรียเขามาทางรูปเปลือกไขซึ่ง
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ปกตินวลไขจะไมชวยปดรูเปลือกไขไมใหเปนทางผานจุลินทรีย การที่นวลไขหลุดหายไปเน่ืองจากการ

ถูหรือขัดสีบริเวณเปลือกไขจึงเปนการเปดชองทางสําหรับการรุกรานของจุลินทรีย  

                   5) การดูดกลิ่นที่ไมตองการ เน่ืองจากความเปนรูพรุนของเปลือกจึงทําใหสารโมเลกุลเล็กๆ

ผานเขาออกได ดังน้ันถาเก็บไขไวในสภาพแวดลอมที่มีกลิ่นฉุนจะมีการซึมผานของกลิ่นน้ันเขาสูไขทํา

ใหเกิดกลิ่นที่ผิดธรรมชาติขึ้นได 

 ดังน้ันเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมาขางตนจึงเก็บรักษาไขใหเหมาะสมเพื่อจะไดมีสมบัติ

ใกลเคียงมากที่สุด มีวิธีการดังน้ี 

              1) เก็บในที่ซึ่งมีอุณหภูมิตํ่า แตไมถึงจุดเยือกแข็งของอาหาร 

              2) เก็บในที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ 80-90 % เพื่อชะลอการระเหยของนํ้าภายในไข 

              3) เก็บในบรรยากาศของคารบอนไดออกไซดที่มีความเขมขน 0.55-2.5% เพื่อชะลอการสูญเสีย

ของกาซดังกลาวออกจากเน้ือไข 

              4) จุมในนํ้ามัน เชน นํ้ามันมะกอก หรือในนํ้ามันที่ใชประกอบอาหารอ่ืนๆ ซึ่งนํ้ามันจะเคลือบ

ผิวเปลือกไข ปองกันการสูญเสียของกาซตางๆและปดกั้นการคุกคามของจุลินทรียสูภายในไข 

              5) ลวกผิวเปลือกไข โดยการจุมไขในนํ้ารอน หรือนํ้ามันในเวลาสั้นๆซึ่งเพียงพอที่จะทําใหเกิด

เปนชั้นของไขขาวบางๆหุมรอบเน้ือเน้ือไขและเปนการทําลายแบคทีเรียดวยความรอนไดบาง  

               6) ลวกผิวเปลือกไข โดยการจุมผลิตภัณฑไขเค็มหรือไขเยี่ยวมา 

               7) เก็บเน้ือไขซึ่งเอาเปลือกออกแลวโดยวิธีแชเยือกแข็งหรือทําแหง   

 

      1.5 สมบัติทางฟสิกสเคมีของไขท้ังฟองท่ีมีความสําคัญตอการประกอบอาหาร  

          อบเชยและขนิษฐา (2544)  ไดอธิบายถึง  สมบัติทางฟสิกสเคมีของไขทั้งฟองที่มี 

ความสําคัญตอการประกอบอาหารดังน้ี 

            1) ไขไกที่มีรูปรางและเปลือกปกติ จะมีความถวงจําเพาะประมาณ 1.095  ไขใหมจึงจมนํ้า 

แตไขที่เก็บไวไดนาน ชองอากาศจะขยายโตขึ้น ความถวงจําเพาะจะลดลงไขจะลอยนํ้าได ซึ่งเปน

ประโยชนในการเลือกวาฟองไหนใหมหรือเกา 

            2) มีการถายเทนํ้าและอากาศเขาออกจากฟองไขทางรูเปลือกอยูตลอดเวลา      มีการดูด

ออกซิเจนเขาไปใชในกระบวนการเมตาบอลิซึม และมีการถายคารบอนไดออกไซด การที่นํ้าและ

คารบอนไดออกไซดระเหยออกจากไข ทําให pH ของไขเปลี่ยนจาก pH  ที่เปนดาง  

            3) ไขที่เก็บไวนานๆ ไขแดงจะเหลวลง     เน่ืองจากซึมผานเยื่อหุมไขแดงเขาไปในไขแดง 

ดังน้ันไขที่เกาเยื่อหุมไขแดงจะขาดไดงาย 
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            4) สวนประกอบของไขเปนโปรตีนคอลลอยด  ซึ่งมีการแปรสภาพไดเมื่อไดความรอน 

กรด ดาง สารละลายอินทรียบางชนิด เมื่อไดรับความรอนขณะหุงตม ทําใหความสามารถในการละลาย

นํ้าของโปรตีนไขลดลง ความหนืดจะสูงขึ้น ไขยอยไดงายยิ่งขึ้น  

            5) การตกลิ่มแข็งตัว ( coagulation) ไขสดจะเปนของเหลว เมื่อไดรับความรอน

ความสามารถในการละลายเปนของเหลวของโปรตีนในไขจะลดลง อบเชยและขนิษฐา ( 2547)  ได

อธิบายถึง  การตกลิ่มแข็งตัวของไขอาจเกิดจากปจจัยหลายอยาง  ไดแก 

                5.1) อุณหภูมิที่ใชและเวลา อุณหภูมิยิ่งสูงขึ้น ยิ่งทําใหไขขาวตกลิ่มไดเร็วขึ้น และจะมี

ลักษณะเหนียวแข็ง อัตราการใหความรอนตอไข การใหความรอนสูงและเร็วเกินไปทําใหไขตกลิ่ม และ

แข็งตัวอยางรวดเร็ว  ซึ่งทําใหเกิดผลเสียตอการปรุงอาหารได เน่ืองจากมีการจับตัวเปนกอนๆ ไมนาดู  

อุณหภูมิที่เปนจุดตกลิ่มแข็งตัวของไขแดงสูงกวาของไขขาว ไขแดงจะเร่ิมขนขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 65 

องศาเซลเซียส และแข็งตัวที่อุณหภูมิประมาณ  70 องสาเซลเซียส ไขขาวเร่ิมขนที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส และแข็งตัวที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ดังน้ันเวลาทําไขลวกหรือไขตมไมควรใชไฟแรง

จนเกินไป 

     5.2) สารปรุงแตงมีผลตอการตกลิ่มของไข เชน นํ้าตาล ทําใหตองใชอุณหภูมิในการทํา

ใหไขสุกสูงขึ้น เกลือ ปริมาณเล็กนอยชวยใหแข็งตัวเร็วขึ้น  ความเปนกรดเล็กนอยของสวนประกอบ

อาหาร เชน ผลไมที่มีอยูในสวนผสมทําใหไขขาวแข็งตัวไดเร็วขึ้น และเน้ือไขจะแนน แตการเปนกรด

มากเกินไปทําใหไขจับตัวเปนกอนไมนาดู 

     5.3) สารเคมีตางๆ เชน โปแตสเซียม คลอไรด ไอโอดีน แอมโมเนียม ไธโอไซยาเนต 

โซเดียมคารบอเนต เกลือฟอสเฟต ซัลเฟต และแลคเตต ชวยในการตกลิ่มของไขไดอยางดี  

     5.4) การคนหรือการกวน ชวยทําใหโปรตีนจากไขไมจับตัวเปนกอน และยังชวยให

เกิดสมบัติในการทําใหขนไดดียิ่งขึ้น  

    5.5) คุณสมบัติในการเกิดฟอง  ลักษณะเหลวขนของไขขาว  ชวยทําใหไขขาวจับเอา

ฟองอากาศไวได   เมื่อเอาไขขาวมาตีหรือปนจะเกิดเปนฟองฟูขึ้น   การตีทําใหฟองอากาศจับตัวอยูใน

เสนใยโปรตีนของไขขาว ขณะเกิดฟองจะมีการแปรสภาพธรรมชาติของโปรตีนเกิดขึ้นดวย ชวยทําให

ฟองดูคงทนยิ่งขึ้น มีประโยชนในการทําขนมที่ใชไขเปนตัวทําใหโปรงฟู ถาตีมากเกินไปทําให

ฟองอากาศที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กเกินไป   พื้นผิวหนาของอากาศเพิ่มมากทําใหความแข็งแรงของโปรตีนที่

ยึดฟองอากาศไวลดนอยลง เมื่อไดรับความรอนโปรตีนอันน้ีจะหดตัวในขณะที่ฟองอากาศภายใน

ขยายตัวดันทะลุชั้นของโปรตีนออกมา ปริมาตรของฟองฟูที่เกิดขึ้นจะลดลง จะสังเกตเห็นในขนมที่ตี

มากเกินไปเวลานําไปอบใหสุกจะยุบตัวลง เมื่อนําไขแดงมาตีใหขึ้นฟู ปริมาตรของไขแดงจะเพิ่มขึ้นบาง

เล็กนอย ลักษณะของไขแดงจะขนขึ้น แตก็จางลงเปนสีเหลืองมะนาว แตไขแดงจะไมขึ้นฟู และต้ังยอด

ตัวเชนฟองจากไขขาว ไขมันที่มีในไขแดงจะลดปริมาตรของฟองของไขแดงลงดวย  
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2. ไขเค็ม 

ไขเค็ม  เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการถนอมอาหารโดยใชเกลือ  เพื่อใหไขเก็บไวไดนานขึ้น   อีก

ทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับไขดวย  มีทั้งไขเปดเค็ม   ไขไกเค็ม  และไขนกกระทาเค็ม  ซึ่งไขเค็ม  เปน

อาหารที่คนไทยนิยมรับประทานกันมาก  เน่ืองจากมีวิธีการทํางาย  สะดวกในการรับประทาน    และใช

ประกอบอาหารอ่ืนไดมาก  เชน  ทําอาหารคาว  ทําไสขนมเปยะ   ไสขนมไหวพระจันทร  ใชตกแตง

อาหารบางอยาง เปนตน 

  การทําไขเค็มมี  2  วิธี  คือไขเค็มที่ไดจากการนําไขเปดสดมาแชในสารละลายเกลือ    ที่มีความ

เขมขนรอยละ   20-25   เปนเวลานาน  15-20  วัน แลวจึงนําไขขึ้นมาจากนํ้าเกลือตมในนํ้าเดือดประมาณ 

5 นาทีจนไขสุกและแข็งตัว   และไขเค็มพอก  ที่เปนวิธีการด้ังเดิมของชาวจีน  และปฏิบัติตอกันมาจนถึง

ทุกวันน้ี  โดยใชดินเหนียวซึ่งปจจุบันนิยมใชดินจอมปลวกผสมกับเกลือเขมขนรอยละ   25-30  จนดิน

น่ิมสามารถปนเปนกอนได  จึงนําดินมาพอกไขไวเปนเวลานาน   15-30   วัน  จึงจะไดที่ เอาดินออกมา

ตมในนํ้านํ้าเดือดเพื่อเก็บรักษาตอไป ไขเค็มพอกดินที่ขึ้นชื่อในบานเราไดแกไขเค็มไชยา  ไขเค็มปก

ธงชัย 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (2546) ไดกลาวถึงการทดสอบไขเค็มไวดังน้ี 

1) ใหต้ังคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบไขเค็มอยางนอย 5 

คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 

2) วิธีการตรวจสอบ 

    2.1) ไขเค็มดิบ 

(1) ตัวอยางที่ 1 ตรวจพินิจลักษณะภายนอกแลวตอกใสชามกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบ

ลักษณะภายในโดยการพินิจ 

(2) ตัวอยางที่ 2 นํามาตมใหสุกโดยใชไฟออน ประมาณ 15 นาที ถึง 20 นาที ตรวจสอบ

รสชาติโดยการชิม 

     2.2) ไขเค็มตมสุก 

  ตรวจพิจารณาลักษณะภายนอกแลวผาไขเค็มออกเปน  2   ซีกตามแนวยาว วางบนจาน

กระเบื้องสีขาว ตรวจสอบลักษณะภายใน และรส   โดยการตรวจพินิจและการชิม 

 

3.  เกลือ  

เกลือหรือเกลือแกง เปนแรธาตุทางโภชนาการชนิดหน่ึง โดยหลักแลวคือโซเดียมคลอไรด 

(NaCl) ซึ่งสามารถสกัดไดจากสัตวและพืช แตเกลือจากพืชบางคร้ังอาจเปนพิษ เกลือบริโภคสามารถ

ผลิตไดจากนํ้าทะเลหรือดินเค็ม เปนเคร่ืองปรุงอาหารที่ใหรสเค็มที่มีมาต้ังแตโบราณ สามารถใชถนอม
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อาหาร ในประวัติศาสตรเกลือเคยถูกใชเปนคาตอบแทนในกองทัพโรมัน และในหลายศาสนาก็มีการ

กลาวถึงเกลือไวดวย 

นอกจากเกลือจะใชในการปรุงอาหารแลว  เกลือยังใชประโยชนไดอีกมากมาย   เชน ใชในการ

ผลิตกระดาษ  ใชในหมึกพิมพผาในอุตสาหกรรมเท็กไทล   ใชในอุตสาหกรรมผลิตสบูและผงซักฟอก  

ใชในการละลายนํ้าแข็งที่เกาะบนพื้นถนนในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาในชวงฤดูหนาวที่อุณภูมิตํ่ากวา

จุดเยือกแข็งของนํ้า  ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตคลอรีน พีวีซี และยาฆาแมลง  

เกลือเรียกตามแหลงที่มา มี 2 ประเภทไดแก 

1) เกลือสมุทร ( Sea salt) คือ เกลือที่ไดจากการทํานาเกลือโดยปลอยนํ้าทะเล ซึ่งองคประกอบ

สวนใหญเปนเกลือไหลเขามาในนาแลวกักไว  ปลอยใหแสงแดดเปนตัวการระเหยนํ้าออกไป จนความ

เขมขนไดระดับเกลือก็จะตกผลึกลงมา  เกลือที่ไดน้ีเรียกวา เกลือสมุทร  

2) เกลือสินเธาว หรือ เกลือหิน  (rock salt) คือ เกลือที่ไดจากดินเค็ม โดยการปลอยนํ้าลงไป

ละลายหินเกลือที่อยูใตดินแลวจึงสูบนํ้ากลับขึ้นมาตากหรือตมใหนํ้าระเหยไป 

ปจจุบันเกลือถูกผลิตโดย การระเหย ของ นํ้าทะเล หรือ นํ้าเค็ม ( brine) จากแหลงอ่ืนๆ เชน บอ

นํ้าเค็ม ทะเลสาบนํ้าเค็ม (salt lake) และการทําเหมืองเกลือที่เรียกวา ร็อกซอลต (rock salt หรือฮาไลต) 

ลักษณะของเกลือแบงเปน 2 ชนิด 

1) เกลือเม็ด   ผลิตโดยชาวนาเกลือทะเลและผูผลิตเกลือสินเธาวดวยวิธีตาก    นิยมใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร เชน การดองผักผลไม และไอศกรีม  

2) เกลือปน ผลิตโดยโรงงานเกลือปนที่ซื้อเกลือเม็ดจากชาวนาเกลือมาแปรรูปเปนเกลือปน และ

ผูผลิตเกลือสินเธาวดวยวิธีการตม เกลือปนที่ไมตองผานการแปรรูปนิยมทําเปนเกลือบริโภคตาม

บานเรือน 

 

3.1 โครงสรางผลึกของเกลือ 

โครงสรางผลึกของ โซเดียม คลอไรดแตละอะตอมมี 6 อะตอมที่อยูใกลสุด โดยการจัดเรียง

แบบเรขาคณิตแบบออกตาฮีดรัล การจัดเรียงกันแบบน้ีเรียกวา คิวบิก โคลส แพคก ( ccp-cubic close 

packed) 

                โซเดียมคลอไรด จะเกิดผลึกแบบคิวบิก สมมาตรในโครงสรางเหลาน้ี ไอออนคลอไรดซึ่งมี

ขนาดใหญจะถูกจัดเรียงในคิวบิก โคลส-แพคกิ่ง  ในขณะที่โซเดียมไอออนซึ่งมีขนาดเล็กกวาจะถูกบรรจุ

ในชองวาง ออกตาฮีดรัลระหวางพวกมัน แตละไอออนจะถูกแวดล อมดวยไอออนชนิดอ่ืน 6 ตัว เปน

โครงสรางพื้นฐานเดียวกันกับที่พบในแรอ่ืนหลายชนิดและรูจักกันในชื่อ โครงสรางฮาไลต 
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สีนํ้าเงินออน = Na+     

สีเขียวเขม = Cl- 

 

             ภาพท่ี 2  โครงสรางผลึกของเกลือ 

                          ท่ีมา: http://th.wikipedia.org/wiki 

 

3.2 ความสําคัญทางชีววิทยาของเกลือ 

โซเดียมคลอไรดมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตบนโลกในเน้ือเยื่อชีวภาพและของเหลวในรางกาย 

จะมีเกลือในปริมาณที่แตกตางกัน  ความเขมขนของโซเดียมไอออนในเลือดเปนความสัมพันธโดยตรง

ตอการควบคุมระดับที่ปลอดภัยของของเหลวในรางกาย  การแพรกระจายของการกระตุนประสาท โดย

ซิกนัล ทรานสดักชัน ( signal transduction) ถูกควบคุมโดยโซเดียมไอออน (โพแทสเซียมเปนโลหะที่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับโซเดียม ซึ่งเปนสวนประกอบหลักในระบบรางกายเชนกัน) 

รอยละ 0.9 ของโซเดียมคลอไรดในนํ้า เรียกวา สารละลายทางสรีรวิทยา ( physiological 

solution) หรือ นอรมัล ซาไลน  (normal saline) เพราะมันเปนความเขมขนเดียว ( isotonic) กับพลาสมา

ในเลือด นอรมัล ซาไลน ใชในทางการแพทยเพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวจากรางกายและการรักษา

แบบน้ีวา การใหของเหลวทดแทน ( fluid replacement) ซึ่งใชแพรหลายทางการแพทยเพื่อปองกันการ 

ขาดนํ้า (dehydration) เพื่อปองกันการชอคจากปริมาตรเลือดตํ่า  สาเหตุจากการสูญเสียเลือด 
 

ตารางท่ี 4 ความสามารถในการละลายของโซเดียมคลอไรดในตัวละลายตางชนิด 
 

ตัวทําละลาย ความสามารถในการละลาย (g NaCl / 100 g of solvent at 25 0C) 

H2O 36 

แอมโมเนียเหลว 3.02 

เมทานอล 1.4 

กรดฟอรมิก 5.2 

ซัลโฟเลน 0.005 

อะซิโตนิไตรล 0.0003 

อะซิโตน 0.000042 

ฟอรมาไมด 9.4 

ไดเมทิลฟอรมาไมด 0.04 

ท่ีมา: http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3_(%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki
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4. การออสโมสิส (Osmosis) 

 เชาวนและพรรณี ( 2540) กลาววา  ออสโมสิส  คือขบวนการในการแพรอณูของของเหลวหรือ

ตัวทําละลาย (solvent) จากบริเวณที่มีอณูของของเหลวมากกวาเขาสูบริเวณที่มีอณูของเหลวนอยกวา 

โดยผานเยื่อบางๆที่เรียกวา semiper permeable membrane หรือกลาวไดอีกอยางหน่ึงวา ออสโมสิส คือ

ขบวนการในการเคลื่อนที่ของอณูของเหลวหรือตัวทําละลาย (solvent) จากสารละลายที่เจือจางกวา เขา

สูสารละลายที่เขมขนกวาโดยผาน semiper permeable membrane นักฟสิกสและนักเคมีมักจะให

ความหมายไปถึงการซึมผานของกาซที่ละลายอยูในของเหลวหรือในกาซดวยกันเอง    แตสําหรับหรับ

นักชีววิทยาแลวของเหลวซึมผานเยื่อบางๆ ซึ่งเปนเยื่อหุมเซลลของเซลลที่มีชีวิตสวนใหญ จึงมุงไปที่นํ้า

เทาน้ันเพราะอณูของนํ้าเคลื่อนที่ผานเยื่อหุมเซลลไดรวดเร็วกวาอณูของสารอ่ืนๆ และนํ้ายังเปน

สารสําคัญที่สิ่งมีชีวิตยอมใหเขาหรืออกจากเซลลในปริมาณมากที่สุดอยูเสมอดวย ดังน้ันความหมายของ 

ออสโมสิส สําหรับนักชีววิทยาหมายถึง การแพรของอณูของนํ้าจากสารละลายที่เจือจางกวา เขาสู

สารละลายที่เขมขนกวาโดยผาน semiper permeable membrane  

 

 

5. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชมพู (2543) ไดมีการศึกษาการพัฒนาไขเค็มชนิดโซเดียมตํ่าพอกดวยเยื่อฟางขาว   พบวาไขเค็ม

ทั้งฟองมีปริมาณโซเดียมอิออนสูง 510.02 มิลลิกรัม โปแตสเซียมอิออน 601.16 มิลลิกรัม คลอไรดอิ

ออน 1,930.03 มิลลิกรัม สารไอโอดีนรอยละ 353.44 ไมโครกรัม ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 1.0x102 

โคโลนีตอกรัม ผูบริโภคมีความยอมรับปานกลาง และยอมรับผลิตภัณฑรอยละ 78 และกลุมแมบาน

ยอมรับวิธีผลิตไขเค็มชนิดโซเดียมตํ่าพอกดวยเยื่อฟาง 

ณรงค และสุชาดา ( 2553) ไดมีการทดลองผลิตไขเค็มหลอด รวมทั้งวิธีการเก็บรักษา พบวาการ

บรรจุไขลงในไสคลอลาเจนหมักในเกลือเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาดองในนํ้าเกลือที่ความรอยละ 5 

เปนเวลา 4 ชั่วโมง และนําไปน่ึงใหสุก 3-5 นาที พบวาวิธีการที่เหมาะสมกับการผลิตคือการนําไขแดงมา

บรรจุลงในไสคลอลาเจนแลวหมักเกลือ 24 ชั่วโมง นํามาดองในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 5 เปนเวลา 4 

ชั่วโมงแลวทําใหสุก 5 นาที ลักษณะของไขเค็มหลอดที่ไดมีสีเขม กลิ่นดี และมีลักษณะคอนขางแนน มี

เกลือรอยละ 2.93 ไขที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเปนไขเปดที่มีอายุ ไมเกิน 10 วัน หรือไขไกที่อายุไม

เกิน 4 วัน ถาไขมีอายุมากกวาน้ีจะทําใหผลิตภัณฑมีรสเค็มเกินไป สวนการเก็บรักษาพบวาไขเค็มหลอด

ที่บรรจุในถุงสุญญากาศ (Nylon-PE) มีอายุการเก็บรักษามากกวา 90 วัน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส

และที ่30 องศาเซลเซียส 
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ณัฐชนก ( 2549) ไดมีการศึกษาการสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไข

เค็ม   โดยใชกลุมตัวอยางเพื่อทดลองงาน   ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงไขเปดสด   อายุไม

เกิน 7 วันจํานวน 440 ฟอง โดยทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสและทดสอบความพึงพอใจของ

ผูบริโภคตอผลิตภัณฑที่ผูวิจัยทําการทดลองและการวิเคราะหเชิงคุณภาพ   โดยการวิจัยสรางยุทธศาสตร

การยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็มออกเปน 2 สวน สวนแรกทดลองระยะเวลาการดองของ

ไขตออายุการเก็บรักษา ผลที่ไดจาการทดลองคือ สูตรที่ 3 โดยใชระเวลาการดอง 20 วัน สามารถเก็บ

รักษาไวไดที่อุณหภูมิหองนานถึง 38 วัน สวนที่สองทดลองเปรียบเทียบความแตกตางของกลิ่นและ

รสชาติของไขเค็ม เมื่อใชปริมาณตระไครที่แตกตางกัน พบวาผูบริโภคมีความเห็นวา ไขเค็มกลิ่นตระ

ไครสูตรที่ 2 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 และ 20 วัน สูตรที่ 1 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 

วัน สูตรที่ 3 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 วัน มีความเค็มพอดี คิดเปนเปอรเซ็นต 100.00 เทากัน 

บุญมาและพะยอม ( 2548) ไดทําการทดลองพบวาไขตมหลอดควรมีเสนผานศูนยกลาง 4.5 

เซนติเมตรและไขแดงควรมีขนาด 2.5 เซนติเมตร สวนอุณหภูมิที่ตมไขแดงที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 20 นาทีและตมไขขาวตออีก 20 นาทีที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส จึงสามารถไดไขตมที่มี

ลักษณะดี สวนการพัฒนาสีของไขแดงพบวาการใชเหลืองไขของวินเนอร ในปริมาณรอยละ 2 มีความ

เหมาะสมที่สุด 

วรพินิต ( 2547) ไดมีการทดลองผลิตไขแดงเค็มโดยใชความดันเหนือบรรยากาศ  เปนการผลิต

ไขแดงเค็ม โดยวิธีการแยกดองเฉพาะสวนไขแดง กอนเขาสูกระบวนการดองนํ้าเกลือดวยความดันเหนือ

บรรยากาศ(500 และ -70 KPa)  สามารถลดระยะการผลิตไขแดงเค็มไดจาก 20-30 วัน เหลือเพียง 1 วัน

เทาน้ัน โดยสภาวะที่เหมาะสมที่เหมาะสมตอการผลิตไขแดงเค็มโดยวิธีการดองเฉพาะสวนไขแดงคือ 

ดองในนํ้าเกลือความเขมขน 35 เปอรเซ็นตนํ้าหนักตอปริมาตร ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปน

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและมีปริมาณเกลือ ปริมาณความชื้นและเน้ือสัมผัส

ของไขแดงเน้ือสัมผัสของไขแดงเค็ม ไมตางจากไขแดงเค็มที่ดองในสภาวะบรรยากาศ  

อารักษ ( 2547) ไดมีการศึกษาพบวาความเขมขนของนํ้าเกลือและอุณหภูมิตอปริมาตรความชื้น

และเน้ือสัมผัสของไขแดงเค็มของไขเปด ในนํ้าเกลือที่ความเขมขนของนํ้าเกลืออุณหภูมิมีผลตอ

ความชื้นและเน้ือสัมผัสของไขเค็ม การดองไขเค็มที่ความเขมขน 35 เปอรเซ็นต สามารถเพิ่มอัตราการ

ลดลงของปริมาณความชื้นและปรับปรุงเน้ือสัมผัส แตหากดองเปนระยะเวลานานทําใหเกิดการแพร

กลับของนํ้าจากเกลือเขาสูไขแดงในการดองเค็มที่สภาวะความดัน (500 และ -70 KPa)  
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วิธีการวิจัย 

 

1. วัตถุดิบและสวนผสม 

     1) ไขแดงจากไขเปด จากฟารมในจังหวัดนครปฐม 

     2) ไขแดงจากไขไก จากฟารมในจังหวัดนครปฐม 

    3) ไสคลอลาเจน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 21 มิลลิเมตร ยี่หอ nippi  casing 

     4) เกลือเม็ด จากตลาดบางเลน จังหวัดนครปฐม 

     5) เกลือปน จากตลาดบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

2. อุปกรณ 

      1) ตูเย็น  

      2) อุปกรณงานครัว  

      3) ตูอบแบบถาด 

      4) ดายมัดไส 

      5) ผาขาวบาง 

      6) ถุงสุญญากาศ 

      7) อุปกรณสําหรับประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เชน แกวนํ้า จาน ถาด และถวย 

 

3. วิธีการทดลอง 

3.1 การเตรียมไข 

การเตรียมไขใชวิธีการของณรงค และสุชาดา  (2553) โดยใชไขเปดที่มีอายุไมเกิน 10 วัน และ

ใชไขไกที่มีอายุไมเกิน 4 วัน นอกจากน้ียังใชไขเบอร 0 ทั้งสองชนิด 

3.2 การเตรียมไขแดงเค็ม   

 การผลิตไขแดงเค็มที่มีการใชไขแดงจากไข 2 ชนิดและมีการผลิตสองวิธีการ วางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) แบงการทดลองเปน 4 สิ่งทดลอง 

(Treatment) จํานวน 4 ซ้ําดังน้ี  

         สิ่งทดลองที่ 1 ใชไขแดงจากไขไกและผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจน 

         สิ่งทดลองที่ 2 ใชไขแดงจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ 

         สิ่งทดลองที่ 3 ใชไขแดงจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจน 

         สิ่งทดลองที่ 4 ใชไขแดงจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ 

 



   16 

3.2.1 ข้ันตอนและวิธีการผลิตไขแดงเค็มแบบบรรจุในไสคอลลาเจน  

                   ใชวิธีของ ณรงคและสุชาดา (2553) ดังน้ี 

       1)   นําไขมาลางใหสะอาด และแยกเอาไขขาวออกจากไขแดงใสภาชนะไว 

                    2)   บรรจุลงในไสคลอลาเจน ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 21 มิลลิเมตร มัดเปนทอน ยาว         

                           ประมาณ 30  มิลลิเมตร           

      3)  นําไปหมักไวในเกลือปน (โดยอัตราสวนนํ้าหนักไขแดงตอเกลือเทากับ 3:11)  

            นาน 24 ชั่วโมง  

     4)   นําไปดองในนํ้าเกลือเขมขน 5 เปอรเซ็นต  (โดยใชอัตราสวนนํ้าไขแดงตอนํ้าเกลือ    

 เทากับ  3:11) นาน 4 ชั่วโมง    

     5)   นําไปน่ึงสุกนาน 5 นาที 

     6)   ผึ่งลมใหแหงแลวเก็บใสถุงสุญญากาศ      

 

3.2.2 ข้ันตอนและวิธีการผลิตไขแดงเค็มแบบแชนํ้าเกลือ 

        ไดดัดแปลงวิธีของ วรพินิต ( 2547) ดังน้ี 

1)  เตรียมนํ้าเกลือ โดยตมนํ้าสะอาดจํานวน 1000 กรัม กับเกลือเม็ดจํานวน 350 กรัม ให

เดือด คนจนสวนผสมละลายหมด กรองดวยผาขาวบาง ทิ้งไวใหเย็น 

2) เทนํ้าเกลือลงในภาชนะดอง 

3) ลางไขจํานวน 30 ฟองใหสะอาด ตอกใสภาชนะ แลวแยกเอาไขแดงออกจากไขขาว 

ระวังอยาใหไขแดงแตก นําไขแดงใสลงในภาชนะหมักที่มีนํ้าเกลือ ปดฝาใหแนน 

4)  แชไขแดงไวในนํ้าเกลือ 6 วัน 

5)  นําไขแดงออกจากภาชนะหมัก เรียงในถาด นําไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จน

ไดลักษณะแหงตามตองการ แลวเก็บในถุงสุญญากาศ 

 

3.3 การประเมินคุณภาพไขแดงเค็ม 

3.3.1 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี และลักษณะเน้ือสัมผัส โดยคาสีใช

เคร่ืองวัดคาสี Colur read minoltar  รุน CR-10โดยคาที่วัดไดแก  L*   a* และ b*  คือ คาความสวาง สีแดง 

และสีเหลืองตามลําดับ ลักษณะเน้ือสัมผัสใชเคร่ือง Texture analyzer stable micro system  รุน TA –

XT2i  England  คาที่ใชวัดไดแกความแข็ง และความเหนียว โดยใชหัวตัด มีสภาวะการทํางานเปน  Load 

Cell Auto Detection  
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3.3.2 การประเมินคุณภาพทางเคมี  ไดแก  คาความชื้น และปริมาณเกลือ โดยใชวิธีการ

ของ AOAC 1995 และ AOAC 2000 ตามลําดับ 

3.3.3 ประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิม  ไดแก ความชอบดานสี 

กลิ่นรส รสชาติ ความเค็ม เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบสุม ในบล็อก

สมบรูณ (randomized complete block desing : RCBD) โดยผูทดสอบชิมแตละคนคือบล็อกเน่ืองจากแต

ละคนมีความแตกตางกัน แบบประเมินทางประสาทสัมผัสจะใชแบบ 9 points hedonic scale  ใชผู

ทดสอบชิมอยางนอย 50 คน (ปราณี, 2547) 

เตรียมตัวอยางไขแดงเค็มในการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการห่ันไขแดงเค็มแบง

ออกเปนสองสวน เสนอตัวอยางไขแดงเค็มแตละสูตรที่เตรียมไวในถวยพลาสติกสีขาวที่ขนาดเทากัน 

แตละถวยมีรหัสตัวอยางเปนเลขสุมจํานวน 3 หลักเรียบรอยแลว และเสนอตัวอยางใหผูทดสอบชิม

จํานวน 50 คน พรอมกับนํ้าอุน (อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส) ขนมปงจืด และแบบทดสอบ

ประเมินปจจัยคุณภาพดานสี  กลิ่นรส   ความเค็ม  เน้ือสัมผัสและความชอบโดยรวม ผูทดสอบชิมแตละ

คนจะไดชิมไขแดงเค็มทั้ง 4 สูตร เมื่อผูทดสอบชิมไขแดงเค็มแลวผูทดชิมใหคะแนนลงในแบบประเมิน

แบบ 9 points hedonic scale (ภาพผนวกที่ 1) ชวงเวลาที่ทดสอบชิมคือ 10.00-11.00 และ 14.00-15.00 น.  

 

3.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

นําขอมูลสมบัติทางเคมี  กายภาพและความชอบทางประสาทสัมผัสของไข แดงเค็มมาวิเคราะห

ผลทางสถิติ     โดย วิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ย  โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) 
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ผลการวิจัย 

 

1. ลักษณะของไขแดงเค็มท่ีผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจนและไขแดงเค็มท่ีผลิตแบบแชนํ้าเกลือ 

จากการผลิตไขแดงเค็มที่ผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจนและไขแดงเค็มที่ผลิตแบบแชนํ้าเกลือได  

ลักษณะดังภาพที่ 3  และตารางที่ 5 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3  ลักษณะภายนอกและภายในของไขแดงเค็มที่ผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจนและไขแดงเค็มที่ 

                ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ 

หมายเหตุ    T1 T2 T3 และ T4  คือ ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจน, ไขแดงเค็ม 

                    จากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส 

                    คอลลาเจน   และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     T1      T2     T3      T4 
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ตารางท่ี 5 แสดงลักษณะไขแดงเค็มที่ผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจนและไขแดงเค็มที่ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ 

 

 

ชนิดไขแดงเค็ม 

                                                            ลักษณะที่ไดจากการสังเกต 

                    สี   

       กล่ิน                     รสชาติ                         เนื้อสัมผัส  
ผิวดานนอก           ผิวดานใน 

T1               สีเหลืองออน            สีเหลืองอมสม                 มีกล่ินคาวไข            เค็มเล็กนอย              แข็งเล็กนอย 

                                                                                                                                                         และเหนียว  

        T2               สีเหลืองใส              สีเหลืองใส                      มีกล่ินคาวไข              คอนขางเค็ม            แข็งเล็กนอย 

         T3               สีสม                         สีสม                               มีกล่ินคาวไข              เค็มเล็กนอย             นิ่ม   

T4               สีสมเขม                    สีสมเขม                         มีกล่ินคาวไข              เค็มเล็กนอย             แข็งเล็กนอย                    

หมายเหตุ    T1 T2 T3 และ T4  คือ ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจน, ไขแดงเค็ม 

                    จากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส 

                    คอลลาเจน   และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   ตามลําดับ  

 

จากการสังเกตดานสีพบวา  ผิวดานนอกของ ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอล 

ลาเจนมีสีเหลืองออน ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีสีเหลืองใส ไขแดงเค็มจากไขเปด

และผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีสีสม และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีสีสม

เขม สวนสีผิวดานในของไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีสีเหลืองอมสม ไข

แดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีสีเหลืองใส ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส

คอลลาเจนมีสีสม และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีสีสมเขม 

ดานกลิ่น พบวา ไขแดงเค็มมีกลิ่นคาวไข ที่คลายๆกัน 

ดานรสชาติ พบวา ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีรสชาติเค็ม

เล็กนอย ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีรสชาติคอนขางเค็ม ไขแดงเค็มจากไขเปดและ

ผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีรสชาติเค็มเล็กนอย และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแช

นํ้าเกลือมีรสชาติเค็มเล็กนอย 

ดานเน้ือสัมผัส พบวา ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีเน้ือสัมผัสแข็ง

เล็กนอยและเหนียว ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีเน้ือสัมผัสแข็งเล็กนอย ,ไขแดงเค็ม

จากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีเน้ือสัมผัสน่ิม และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบ

แชนํ้าเกลือมีเน้ือสัมผัสแข็งเล็กนอย 
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2.การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของชนิดไขแดงและวิธีการผลิตตอคุณภาพของไขแดงเค็ม 

ชนิดไขแดงและวิธีการผลิตตอคุณภาพของไขแดงเค็มทั้ง 4 สิ่งทดลอง  เมื่อนํามาหาคาสี และ 

เน้ือสัมผัส  ไดผลดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของไขแดงเค็มที่ผลิตจากไขไกและไขเปด 

 

ชนิด 

ไขแดงเค็ม 

คาสี1/ ลักษณะเน้ือสัมผัส1/ 

L* a* b* ความแข็ง 

(g/mm) 

ความเหนียว 

(g.sec/mm) 

T1 55.65a 5.78b 26.35a 4.51 a 51.66b 

T2 43.43b 4.45c 8.80d 3.57b 63.71a 

T3 54.28a 11.23a 18.00b 4.66 a 52.20b 

T4 37.98b 6.10b 12.75c 3.51b 65.29a 

C.V.(%)   7.56 5.47 7.38 6.56 8.44 

หมายเหตุ    1/  ตัวอักษรเหนือตัวเลขที่ตางกันในแนวต้ังแสดงวามีคาความแตกตางกันทางสถิติ  (P≤ .05) 

                  T1 T2 T3 และ T4  คือ ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจน, ไขแดงเค็ม 

                    จากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส 

                    คอลลาเจน   และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   ตามลําดับ 

 

จากการวิเคราะหหาคาความสวาง ( L*) พบวา  มีความแตกตางทางสถิติ  (P≤ .05) โดยไขแดง

เค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส

คอลลาเจนมีคาความสวางมากที่สุดคือ 55.65 และ 54.28  ตามลําดับ สวนไขแดงเค็มจากไขไกและผลิต

แบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคาความสวางรองลงมา คือ 43.43 และ 

37.98  ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหหาคาสีแดง (a*) พบวา มีความแตกตางทางสถิติ (P≤ .05)  โดย ไขแดงเค็มจาก

ไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน มีคาความเปนสีแดงมากที่สุดคือ 11.23  สวนไขแดงเค็มจาก

ไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ  มีคาความเปน

สีแดงรองลงมา คือ    5.78 และ 6.10  ตามลําดับ และไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ    มีคา

ความเปนสีแดงตํ่าสุดคือ  4.45                            

จากการวิเคราะหหาคาสีเหลือง ( b*) พบวา มีความแตกตางทางสถิติ  (P≤ .05)  โดยไขแดงเค็ม

จากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน มีคาความเปนสีเหลืองมากที่สุดคือ 26.35 สวนไขแดงเค็ม

จากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีคาความเปนสีเหลืองรองลงมาคือ  18.00 สวน ไขแดง
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เค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคาความเปนสีเหลืองรองลงมาจากไขแดงเค็มจากไขเปดและ

ผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนคือ   12.75 และ  ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ  มีคา

ความเปนสีเหลืองตํ่าสุดคือ  8.80           

 จากการวิเคราะหหาคาความแข็ง พบวา มีความแตกตางทางสถิติ  (P≤ .05) โดยไขแดงเค็มจาก

ไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน มี

คาความแข็งมากที่สุดคือ 4.51  และ  4.66 ตามลําดับ สวนไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   

ไขแดงจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ  มีคาความแข็งรองลงมาคือ   3.57 และ  3.51ตามลําดับ                                                                                

จากการวิเคราะหหาคาความเหนียว พบวา  มีความแตกตางทางสถิติ (P≤ .05) โดยไขแดงเค็ม

จากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีคาความเหนียวมาก

ที่สุดคือ 63.71  และ65.29  ตามลําดับ สวนไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนไข

แดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีคาความเหนียวรองลงมาคือ  51.66 และ52.20  

ตามลําดับ 

 

 

3. การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของชนิดไขแดงและวิธีการผลิตตอคุณภาพของไขแดงเค็ม 

ชนิดไขแดงและวิธีการผลิตตอคุณภาพของไขแดงเค็มทั้ง 4 สิ่งทดลอง  เมื่อนํามาหาความชื้น

และปริมาณเกลือ ไดผลดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีไขแดงเค็มที่ผลิตจากไขไกและไขเปด 

 

 

 

 

 

 

 

    

 หมายเหตุ   1/  ตัวอักษรเหนือตัวเลขที่ตางกันในแนวต้ังแสดงวามีคาความแตกตางกันทางสถิติ (P≤ .05) 

                 T1 T2 T3 และ T4  คือ ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจน, ไขแดงเค็ม 

                      จากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส 

         คอลลาเจน   และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   ตามลําดับ 

       ชนิดไขแดงเค็ม                         ความชื้น (%)1/                            ปริมาณเกลือ (%)1/                   
                         

                 

                                                                                                                                       

     

                                                              

           C.V.(%)                               1.44                                             3.15   

 

 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

22.03a 

19.66b 

22.12a 

20.08b 

1.03d             

1.68b     

1.16c 

1.82a      
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จากการวิเคราะหหาคาความชื้น พบวา  มีความแตกตางทางสถิติ (P≤ .05) โดย ไขแดงเค็มจาก

ไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมี

คาความชื้นมากสุดคือรอยละ 22.03 และ 22.12\ ตามลําดับ   สวนไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแช

นํ้าเกลือ  ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคาความชื้นรองลงมาคือรอยละ  19.66 และ 

20.08  ตามลําดับ                                                                                                    

 จากการวิเคราะหหาปริมาณเกลือ พบวา มีความแตกตางทางสถิติ (P≤ .05) โดย ไขแดงเค็มจาก

ไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีปริมาณเกลือมากสุดคือรอยละ 1.82 สวนไขแดงเค็มจากไขไกและผลิต

แบบแชนํ้าเกลือ มีปริมาณเกลือรองลงมาคือรอยละ  1.68  สวน ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุ

ในไสคอลลาเจน มีปริมาณเกลือรองลงมาจากไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือคือรอยละ 

1.16  และไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนมีปริมาณเกลือตํ่าสุดคือรอยละ 1.03                                 

 

 

4. การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมไขแดงเค็ม 

 ไขแดงเค็มทั้ง 4 สิ่งทดลอง  เมื่อนํามาตรวจสอบความชอบทางประสาทสัมผัสกับผูทดสอบชิม

จํานวน  50  คน   ในดานสี กลิ่นรส รสชาติ  ความเค็ม  ลักษณะเน้ือสัมผัส  และความชอบโดยรวม  

ไดผลดังตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8  คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมจํานวน  50 คน  ที่มีตอไขแดงเค็ม   

                                                                       คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 

 

               สี 1/      กลิ่นรสns     รสชาติns         ความเค็มns       เน้ือสัมผัสns      ความชอบโดยรวม1/                                                                                                                                                            

    1            6.66b              6.30              6.60              6.84           6.68                        6.42bc 

    2           6.28b              6.60              6.64              6.76                        6.56                                 6.24c  

    3           7.34a              6.80              6.86              6.74             6.74                      7.08a 

    4           7.72a              6.64              7.10              6.84             6.84                       6.90ab 

C.V.(รอยละ) 15.77             17.70           18.13             19.62               19.32                    18.69 

หมายเหตุ   1/ ตัวอักษรเหนือตัวเลขที่ตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ    (P≤ .05)   

                  ns หมายถึง ไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) 

                  T1 T2 T3 และ T4  คือ ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุไสคอลลาเจน, ไขแดงเค็ม 

                  จากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ,ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไส 

     คอลลาเจน   และไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   ตามลําดับ 

สิ่งทดลองที่ 
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การวิเคราะหความชอบทางประสาทสัมผัสดานสี  พบวามีความแตกตางทางสถิติ (P≤ .05) โดย 

ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแช

นํ้าเกลือ มีคะแนนความชอบมากที่สุดคือ 7.34  และ 7.72 คะแนน ตามลําดับ สวนไขแดงเค็มจากไขไก

และผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคะแนนความชอบ

รองลงมา คือ 6.66 และ 6.28 คะแนน ตามลําดับ 

การวิเคราะหความชอบทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นรส  พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ

(P>0.05)โดยไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิต

แบบแชนํ้าเกลือ ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขเปดและ

ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคะแนนความชอบเทากับ  6.30 , 6.60, 6.80  และ 6.64  คะแนน  ตามลําดับ         

การวิเคราะหความชอบทางประสาทสัมผัสดานรสชาติ  พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ

(P>0.05) โดยไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน  ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิต

แบบแชนํ้าเกลือ ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขเปดและ

ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคะแนนความชอบเทากับ 6.60,  6.64,  6.86  และ  7.10  คะแนน ตามลําดับ         

การวิเคราะหความชอบทางประสาทสัมผัสดานความเค็ม  พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 

(P>0.05)โดยไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิต

แบบแชนํ้าเกลือ   ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน  ไขแดงเค็มจากไขเปดและ

ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคะแนนความชอบเทากับ 6.84, 6.76 , 6.74 และ 6.84  ตามลําดับ         

การวิเคราะหความชอบทางประสาทสัมผัสดานลักษณะเน้ือสัมผัส  พบวาไมมีความแตกตาง

ทางสถิติ ( P>0.05)โดย ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน  ไขแดงเค็มจากไขไก

และผลิตแบบแชนํ้าเกลือ ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน ไขแดงเค็มจากไข

เปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคะแนนความชอบเทากับ 6.68,  6.56,  6.74 และ 6.84  คะแนน ตามลําดับ         

การวิเคราะหความชอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวม พบวามีความแตกตางทาง

สถิติ (P≤ .05) โดยไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน มีคะแนนความชอบมาก

สุดคือ 7.08 คะแนน แตไมแตกตางกับไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ  ที่มีคะแนน

ความชอบเทากับ 6.90 คะแนน สวนไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจน มีคะแนน

ความชอบรองลงมาคือ 6.42 คะแนน  แตไมแตกตางกับไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มี

คะแนนความชอบตํ่าที่สุดคือ 6.24 คะแนน 
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วิจารณผลการวิจัย 

 

1. คุณสมบัติทางกายภาพ  

คาความสวางของไขแดงเค็มที่ผลิตโดยวิธีบรรจุในไสคลอลาเจนมีคาสูงกวาที่ผลิตจากแช

นํ้าเกลือ  โดยชนิดของไขไมมีผลตอคาความสวาง เน่ืองจากการผลิตแบบบรรจุในไสคอลลาเจนใชเวลา 

24 ชั่วโมง จึงทําใหเกลือจะซึมผานเขาไปในปริมาณนอยกวานํ้าเกลือที่ใชเวลานานกวา 6 วัน  นอกจากน้ี

ในขั้นตอนการผลิตการบรรจุในไสคอลลาเจนมีการนําไปน่ึงในขั้นตอนสุดทาย มีผลทําใหไขเค็ม

ดังกลาวมีการดูดซึมความชื้นเขาไป ทําใหสีซีดจางลงและสวางขึ้น  สวนการผลิตแบบแชนํ้าเกลือจะมี

การอบใหแหงในขั้นตอนสุดทาย  จึงมีผลทําใหคาความสวางนอยกวา (ณรงค และสุชาดา, 2553) 

คาสีแดงของไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีคาสูงสุด รองลงมาเปน

การผลิตไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจน และการผลิตไขแดงเค็มจากไขเปด

และผลิตแบบแชนํ้าเกลือ สวนการผลิตไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือ มีคาความเปนสี

แดงนอยสุด เพราะวา  ไขแดงของไขเปดที่ใชในการผลิตเร่ิมตนมีสีแดงมากกวาไขแดงจากไขไก  แตพอ

นําไขแดงของไขเปดมาบรรจุลงในไสคลอลาเจน เกลือจึงแพรเขาไปในไขแดงไมไดมาก เน่ืองจากใช

เวลาในการแชนานแค 24 ชั่วโมง  ทําใหไขแดงเค็มของไขเปดที่ผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีคา

ความเปนสีแดงมากกวา และการที่ไขไกมีคาความสีแดงนอยกวาไขเปดก็เพราะไขไกมีคาความเปนสี

เหลืองมากกวาไขเปด (เชาวนและพรรณี, 2540) 

คาสีเหลือง พบวา ไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีคาสูงสุด  ตามดวย

ไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจน  รองลงมาเปนไขแดงเค็มจากไขเปดและผลิต

แบบแชนํ้าเกลือ และไขแดงเค็มจากไขไกและผลิตแบบแชนํ้าเกลือมีคานอยสุด     เพราะวาไขแดงจาก

ไขไกที่ใชในการผลิตเร่ิมตนมีสีเหลืองมากกวาไขแดงของไขเปด เมื่อนําไขแดงของไขไกมาผลิตโดย

บรรจุในไสคอลลาเจน   เกลือจึงแพรเขาไปในไขแดงไมไดมากเทาแบบแชนํ้าเกลือเพราะแชนานแค 24 

ชั่วโมง      ทําใหไขแดงเค็มของไขไกที่ผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีคาความเปนสีเหลืองมากกวา

ไขแดงเค็มจากไขเปด  สวนไขแดงเค็มของไขไกที่ผลิตแบบแชนํ้าเกลือมี่คาความเปนสีเหลืองนอยกวา 

เพราะนํ้าเกลือแพรเขาไปในไขแดงไดมากเน่ืองจากใชเวลาในการแชนาน 6 วัน    ทําใหสีเหลืองลดลง  

คาสีเหลืองจึงมีคานอยกวา (ณรงคและสุชาดา, 2553) 

คาความแข็ง ไขแดงเค็มที่ผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีคาความแข็งมากกวาไขแดงเค็มที่

ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ เพราะวาการบรรจุในคลอลาเจนทําใหไขแดงเค็มที่มีความชื้นมากกวา   เกลือนอย

กวา จึงมีคาแรงของความแข็งมากกวา  สวนไขแดงเค็มที่ผลิตแบบแชนํ้าเกลือจะมีคาความเหนียว

มากกวาไขแดงเค็มที่ผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจน เพราะวาไขแดงเค็มที่ผลิตแบบแชนํ้าเกลือที่มีการ

แชนํ้าเกลือนาน 6 วัน จะสัมผัสกับนํ้าเกลือโดยตรง  นํ้าเกลือจึงแพรเขาไดงายและมากกวาแบบบรรจุใน
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ไสคอลลาเจน  ความเหนียวจึงเกิดขึ้น โดยเกลือมีผลตอโปรตีนในไขแดง เมื่อแชไขแดงลงไปในนํ้าเกลือ  

เกลือเกิดการออสโมซิสและเกลือจะดึงนํ้าออก ทําใหโปรตีนที่อยูในไขแดงหันมาจับตัวกันมากขึ้น  จึง

ทําใหเกิดความเหนียว (ณรงคและสุชาดา, 2553) 

 

2. คุณสมบัติทางเคมี  

คาความชื้นของไขแดงเค็มจากไขไกและไขเปดที่ผลิตแบบบรรจุในไสคลอลาเจน มีคาความชื้น

สูงกวาไขแดงเค็มจากไขไกและไขไกโดยที่ผลิตแบบแชนํ้าเกลือ  เพราะการผลิตแบบบรรจุในไสคลอลา

เจนมีการนําไปน่ึงในขั้นตอนสุดทายทําใหมีการเพิ่มความชื้นเขาไปอีก สวนการผลิตไขแดงเค็มแบบแช

นํ้าเกลือมีการนําอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทําใหความชื้นลดลงมากกวา  และเปนผลมาจาก

ปริมาณเกลือที่เขาไปแทนที่นํ้าในไขแดงไดมากกวา เน่ืองจากมีการแชที่นานกวา 

 ปริมาณเกลือ ของการผลิตไขแดงเค็มแบบแชนํ้าเกลือจะมีปริมาณเกลือสูงกวาการผลิตไขแดง

เค็มแบบบรรจุในไสคอลลาเจน เพราะ การผลิตไขแดงเค็มแบบแชนํ้าเกลือมีระยะเวลาในการผลิตนาน 6 

วัน จึงทําใหมีปริมาณเกลือเขาไปแทนที่นํ้าในไขแดงไดมากกวา สอดคลองกับการทดลองของวรพนิต  

(2547) และอารักษณ (2547)  และการผลิตแบบแชนํ้าเกลือเกิดการออสโมซิสไดดีกวาการผลิตแบบ

บรรจุในไสคลอลาเจน  

 

3. คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส  

 คะแนนความชอบดานกลิ่นรส รสชาติ ความเค็ม เน้ือสัมผัส ไมแตกตางกัน เพราะลักษณะทาง

ประสาทสัมผัสของไขแดงเค็มดังกลาวแตกตางกันไมมากนัก ผูทดสอบชิมจึงไมสามารถแยกความ

แตกตางได  สวนคะแนนความชอบดานสีและความชอบโดยรวมของไขแดงเค็มทั้ง 4  ชนิด แตกตางกัน 

ซึ่งไขแดงเค็มจากไขเปดแบบแชนํ้าเกลือและแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีคะแนนความชอบมากกวาไข

แดงเค็มจากไขไกแบบแบบแชนํ้าเกลือและแบบบรรจุในไสคลอลาเจน เพราะวาไขแดงเค็มจากไขเปด

แบบแชนํ้าเกลือและแบบบรรจุในไสคลอลาเจนมีทั้งสีสวาง มีความเปนสีแดง ดูมันวาว สีจะเหมือนไข

เค็มตามทองตลาดที่ผูทดสอบชิมคุนเคย  จึงไดรับคะแนนความชอบที่สูงกวา   
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สรุปผลการวิจัย 

 

จากการทดลองประเมินคาสีของไขแดงเค็ม  พบวา   การผลิตไขแดงเค็มโดยวิธีผลิตแบบบรรจุ

ไสคอลลาเจน มีผลทําใหคาความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลืองมากกวาไขแดงเค็มที่ผลิตแบบแช

นํ้าเกลือ ทั้งในไขแดงจากไขไกและไขเปด ไขแดงเค็มจากไขไกจะมีคาสีแดงตํ่ากวา ไขแดงเค็มจากไข

เปดที่ผลิตทั้ง 2 วิธี   สวนคาความเปนสีเหลือง พบวาการผลิตแบบไสคอลลาเจนมากกวาไขแดงเค็มที่

ผลิตจากไขเปด   แตการผลิตแบบแชนํ้าเกลือจะมีคาสีเหลืองตํ่ากวาการผลิตจากไขเปด 

การประเมินลักษณะเน้ือสัมผัส พบวา ทางดานความแข็ง การผลิตแบบไสคอลลาเจนมีความ

แข็งมากกวาการผลิตแบบแชนํ้าเกลือ สวนความเหนียวมีคาตํ่ากวาการผลิตแบบแชนํ้าเกลือ  สวนชนิด

ของไขแดงไมผลตอคาความแข็งและคาความเหนียว 

การประเมินทางเคมี พบวาคาความชื้นไขแดงเค็มที่ผลิตแบบไสคอลลาเจน มีความชื้นสูงกวา

การผลิตแบบแชนํ้าเกลือ   สวนปริมาณเกลือพบวาตํ่ากวาการผลิตไขแดงแบบแชนํ้าเกลือ 

ความชอบทางประสาทสัมผัสของไขแดงเค็ม พบวา ไขแดงเค็มทั้ง 4 ชนิดน้ันมีคะแนน

ความชอบ ดานกลิ่นรส  รสชาติ ความเค็ม และเน้ือสัมผัสไมแตกตางกัน   ยกเวนความชอบดานสีและ

ความชอบโดยรวม  โดยการผลิตไขแดงเค็มจากไขเปด ไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด  ด้ังน้ันการ

ผลิตไขแดงเค็มจากไขเปดจึงผลิตไดจากทั้ง 2 วิธี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสไขแดงเค็ม 

 

 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสไขแดงเค็ม 

 

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

คําแนะนํา : กรุณาทดสอบชิมตัวอยางตามลําดับที่นําเสนอจากซายไปขวา  แลวใหคะแนนความชอบใน 

แตละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  โดยกําหนดให 

 1 = ไมชอบมากที่สุด  2 = ไมชอบมาก  3 = ไมชอบปานกลาง 

 4 = ไมชอบเล็กนอย  5 = เฉยๆ  6 = ชอบเล็กนอย 

 7 = ชอบปานกลาง  8 = ชอบมาก  9 = ชอบมากที่สุด 

และกรุณาบวนปากและเคี้ยวขนมปงจืดระหวางตัวอยางทุกคร้ัง 

 

 

คุณลักษณะ 

รหัสตัวอยาง 

    

สี     

กลิ่นรส     

รสชาติ     

ความเค็ม     

เน้ือสัมผัส     

ความชอบโดยรวม     

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 1  แบบทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 points  hedonic scale ของไขแดงเค็ม 

 

 

 

- -ขอบคุณที่ใหความชวยเหลือ - - 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการวิเคราะหทางสถิติของสมบัติดานตางๆของไขแดง 

 

ตารางผนวกท่ี 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาความสวาง (L*) ของไขแดงเค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาสีแดง (a*) ของไขแดงเค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนคาสีเหลือง (b*) ของไขแดงเค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  876.86              292.29    22.37* 

Error    12  156.79               13.07 

Total    15  1033.65 

C.V. (%) 7.56 

 *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  106.45  35.48           249.74* 

Error    12  1.705  0.14 

Total    15  108.16 

C.V. (%) 5.47 

 *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3               690.49              230.16              155.52* 

Error    12  17.76             1.48  

Total    15  708.25 

C.V. (%) 7.38 

*  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความแข็งของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความเหนียวของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความชื้นของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source of variation  df        SS                      MS              F 

Treatment   3        4.43                                 1.48                                20.81* 

Error    12        0.85                    0.07  

Total    15        5.29 

C.V. (%) 6.56 

 * หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

 

Source of variation  df        SS                      MS              F 

Treatment   3      637.54          212.51                                     8.79* 

Error    12      290.26                    24.19  

Total    15      927.80 

C.V. (%) 8.44 

*  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  19.86  6.62           72.45* 

Error    12  1.10  0.09 

Total    15  20.96 

C.V. (%) 1.44 

*  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณเกลือของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาคะแนนความชอบดานสีของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาคะแนนความชอบดานกลิ่นรสของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  1.78  0.59  283.73* 

Error    12  0.03  0.002 

Total    15  1.80 

 C.V. (%) 3.15 

 *  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  63.40  21.13  17.35* 

Block                 49  81.50  1.66  1.37 

Error    147  179.10         1.22 

Total    199  324.00 

C.V. (%) 15.77 

*  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  6.54  2.18  1.60ns 

Block                 49  121.80  2.49  1.83 

Error    147   200.22    1.36 

Total    199  328.56 

C.V. (%) 17.70 

ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 10  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาคะแนนความชอบดานรสชาติของไขแดงเค็ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวกท่ี 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาคะแนนความชอบดานความเค็มของไขแดง  

                            เค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางผนวกท่ี 12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาคะแนนความชอบดานลักษณะเน้ือสัมผัส  

                             ไขแดงเค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  7.96  2.65  1.75ns 

Block    49  65.00  1.33  0.87 

Error    147  223.04                1.52 

Total    199  296.00 

C.V. (%) 18.13 

ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  0.42  0.14  0.08ns 

Block    49  92.85  1.90  1.07 

Error    147  261.34                1.78 

Total    199  354.61 

C.V. (%) 19.62 

ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  2.06  0.69  0.41ns 

Block      49  71.35  1.46  0.87 

Error    147  246.20    1.68 

Total    199  319.61 

 C.V. (%) 19.32 

ns  หมายถึง  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ตารางผนวกท่ี 13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาคะแนนความชอบดานความชอบโดยรวม  

                              ไขแดงเค็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source of variation  df  SS  MS  F 

Treatment   3  23.40  7.80  5.05* 

Block    49  76.38  1.56  1.01 

Error    147  227.10                1.55 

Total    199  326.88 

C.V. (%) 18.69 

*  หมายถึง  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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