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1

บทคัดย่ อ

บรรจุภณั ฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลามีความสําคัญต่อการกระจายสิ นค้าและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรจุภณ
ั ฑ์และอายุการเก็บรักษาต่อสมบัติและสารต้านอนุมูลอิสระ
ของข้าวเกรี ยบปลาดิบเสริ มกากรําข้าว (DBFC)โดยเก็บรักษาตามระยะเวลา 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เดือน พบว่า DBFC
ที่เก็บรักษาในบรรจุภณั ฑ์ถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ (aluminium foil: AL) และโพลีโพรพีลีน (polypropylene: PP) มีผลต่อ
ค่า Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) และค่าเพอร์ ออกไซด์ (peroxide value: PV) แตกต่างกัน
(p≤0.05) โดยที่ DBFC ที่เก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ถุง PP มีค่า TBARS ที่สูงกว่า DBFC ในถุง AL คือ 0.0087 และ 0.0075
มิลลิกรัมมาโลนัลดี ไฮด์ต่อกิ โลกรัม ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์สารต้านอนุ มูลอิสระโดยใช้สารมาตรฐาน 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ 2,2-azinobis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) พบว่า สาร
ต้านอนุมูลอิสระที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ DBFC มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ถุง PP
มีการสูญเสี ยของสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าที่บรรจุในถุงชนิ ด AL ซึ่ งมี median inhibitory concentration (IC50) ที่
5 เดือน คือ 65.11 และ 63.88 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ การประเมินอายุการเก็บรักษา DBFC ในถุง AL และ
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PP พบว่า สามารถยืดอายุการเก็บรักษามากถึง 5 เดือนที่อุณหภูมิห้อง ส่ วนปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ตรวจพบไม่เกิน
กว่ามาตรฐานอาหารกําหนดไว้ที่ 1x10 6 โคโลนี ต่อกรัม ดังนั้นการเก็บผลิตภัณฑ์ DBFC ควรเลือกการเก็บรักษา
ในถุง AL เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา DBFC ได้ดี
คําสําคัญ: ข้าวเกรี ยบปลาดิบ, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, สมบัติทางกายภาพและเคมี
Abstract

Packaging and storage of fish cracker products are important factors in product quality and distribution.
The objective of this study was to determine the effects of packaging and shelf life on quality and antioxidant
property of defatted rice bran supplemented with raw fish crackers (DBFC). The preservation and retention DBFC
at 0, 1, 2, 3, 4 and 5 months in aluminium foil (AL) and polypropylene (PP) packaging, showed the values of
Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) and peroxide value (PV) increased significantly (p≤0.05), which
PP had higher TBARS than AL0.0087 and 0.0075 mg.MAD/kg, respectively. Antioxidation analysis using
standard 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2-azinobis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid (ABTS)
revealed that antioxidants in DBFC were active. The DBFC packed in PP lost less antioxidants comparing to
crackers in AL which had IC50 of 65.11 and 63.88 mg/ml, respectively, in five months. In addition, the estimation
of shelf-life of DBFC in AL and PP exhibited that samples could be stored up to five months at room temperature.
Moreover, the detected bacteria were not excess the standards prescribed dose of 1x106cfu/g. Therefore, the
DBFC packed in AL could extend the shelf life well.
Keywords: raw fish cracker, sensory test, physical and chemical properties
บทนํา

ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่ อื่น ๆ การจําหน่ ายข้าวเกรี ยบปลาโดยทั่วไปสามารถทําได้ 2 รู ปแบบ คื อ ข้าวเกรี ยบปลาดิ บที่ ไม่ได้ผ่าน
การทอด และข้าวเกรี ยบปลาดิ บที่ ผ่านการทอดด้วยนํ้ามันพืช เช่ น นํ้ามันปาล์ม และนํ้ามันถัว่ เหลื อง เป็ นต้น
การกระจายสิ นค้าโดยการขนส่ งผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของข้าวเกรี ยบปลาดิ บช่วยลดการแตกหัก และยังคงรักษา
คุณภาพของข้าวเกรี ยบปลาได้ดีกว่าข้าวเกรี ยบปลาที่ผ่านการทอด เนื่ องจากมีลกั ษณะที่แข็ง มีปริ มาณความชื้ น
ค่าวอเตอร์ แอกติวิต้ ี (water activity: aw) และปริ มาณไขมันตํ่า ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น การเก็บรักษา
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ข้าวเกรี ยบปลาดิ บส่ วนใหญ่บรรจุในโพลีโพรพีลีน (polypropylene: PP) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดิ บ
เสริ มกากรําข้าว (defatted rice bran supplemented with raw fish crackers: DBFC) ใหม่ ซึ่ งใช้ส่วนผสมที่ต่างกัน
ย่อมทําให้สมบัติทางกายภาพและเคมีและลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างกันด้วย การเสริ มกากรําข้าวที่ผ่านการสกัด
นํ้ามันออกในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา ทําให้มีปริ มาณเส้นใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ทําให้มีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ดีกว่าข้าวเกรี ยบปลาที่จาํ หน่ ายโดยทัว่ ไป การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ถุง PP สามารถป้ องกันความชื้ นได้
(Poovarodom, 2007) ส่ วนถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ (aluminium foil: AL) มีคุณสมบัติในการต้านไอนํ้าและความชื้นใน
อากาศได้ดีกว่า PP (Chedoloh & Asae, 2017) โดยทัว่ ไป DBFC หรื อข้าวเกรี ยบปลาอื่น ๆ เสี ยคุณภาพจากไอนํ้าหรื อ
อากาศเข้าไปในบรรจุภณั ฑ์ ส่งผลให้ขา้ วเกรี ยบปลาดิบเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้ อ
ข้าวเกรี ยบปลาดิบเป็ นสี เข้มหรื อดํามากขึ้น (Harrd et al., 1994) และปริ มาณความชื้นในแผ่นข้าวเกรี ยบปลาดิบสูงขึ้น
เมื่อนําข้าวเกรี ยบปลาดิบทอดด้วยนํ้ามันจึงมีผลทําให้ไม่พองตัวเท่าที่ควร ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงศึกษาชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
และอายุการเก็บรักษาของ DBFC ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมี สารต้านอนุ มูลอิสระ การทดสอบทางประสาท
สัมผัส และคุณภาพของเชื้อจุลินทรี ย ์ เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพของ DBFC ให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มีส่วน
ช่วยในการส่งเสริ มอาชีพ และขยายผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองสู่ตลาดอื่นทั้งไทยและต่างประเทศต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. วัตถุดบิ สารเคมีและเครื่องมือวิเคราะห์
ปลาทูจากท่าเทียบเรื อประมงปั ตตานี องค์การสะพานปลา จังหวัดปั ตตานี แป้ งใช้แป้ งมันสําปะหลัง ยี่ห้อ
ตราแมวแดงดาวเทียมลูกโลก บริ ษทั เกรี ยงไกรค้าแป้ ง พริ กไทยป่ นตราไร่ ทิพย์ นํ้าตาลทรายยี่ห้อมิตรผล 1 กิโลกรัม
ต่อถุง เกลือ ผงชูรสตราอายิโนะโมะโต๊ะ และกากรําข้าวจากบริ ษทั ไทยร่ วมใจนํ้ามันพืช จํากัด วิเคราะห์สารต้าน
อนุมูลอิสระโดยใช้สารมาตรฐาน 2,2 diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6sulfonic acid) diammonium salt กรดแกลลิก และโทรล็อกซ์ (จาก Sigma-aldrich ประเทศเยอรมนี) และเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ (spectrometer) ยี่ห้อ S32 รุ่ น LIBRA ประเทศอังกฤษ เครื่ องอบลม
ร้อน (hot air oven) รุ่ น FED115 ยีห่ อ้ Binder
2. การเตรียมวัตถุดบิ
การเตรี ยมเนื้ อปลา โดยนําปลาทูแล่เนื้ อปลาออกด้วยมีดคม แล้วนําเนื้ อปลาล้างทําความสะอาดด้วยนํ้า
สะอาด 3 ครั้ง และครั้งสุดท้ายล้างนํ้าผ่าน เพื่อเป็ นการผลิตอาหารฮาลาล สะเด็ดนํ้าด้วยตะแกรง ประมาณ 1 ชัว่ โมง
นําเนื้อที่ได้บดละเอียดด้วยเครื่ องบดประมาณ 3 นาที แล้วนําเนื้อเก็บไว้ที่อุณหภูมิตเู ้ ย็น 4 องศาเซลเซียส
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3. การผลิต DBFC
ผลิต DBFC โดยนําส่วนผสม ประกอบด้วยเนื้อปลาบด และแป้ งในอัตราส่วน 1: 0.9 ใช้กากรําข้าวทดแทน
เนื้อปลาทูร้อยละ 10 และส่วนผสมอื่น ๆ เกลือป่ น พริ กไทยป่ น นํ้าตาลทราย กระเทียมบด และผงชูรส ร้อยละ 1.99,
1.30, 5.64, 3.90 และ 0.43 ตามลําดับ นวดผสมประมาณ 1 นาที แล้วเติมนํ้าให้มีเนื้ อสัมผัสนุ่มสามารถปั้ นเป็ นก้อน
โด ไม่ติดมือ นวดต่อไปประมาณ 5 นาที จากนั้นนําส่ วนผสมมาปั้ นเป็ นก้อนทรงกระบอกให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร (Boonkumnurd & Chaimongkon, 2011) นําไปต้มที่น้ าํ เดือด 100 องศาเซลเซี ยส
นาน 30-40 นาที เมื่อก้อน DBFC ลอยตักใส่ ในตะแกรงเพื่อสะเด็ดนํ้า ตั้งให้เย็นแล้วนําแช่ในตูเ้ ย็นที่ อุณหภูมิ
4±1 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง (Chainui, 2007) หั่นเป็ นชิ้นบางให้มีความหนา 2 มิลลิเมตร อบแห้งด้วย
เครื่ องอบลมร้อน รุ่ น FED115 ยี่ห้อ Binder จากประเทศเยอรมัน ที่ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 4
ชัว่ โมง (ดัดแปลงจาก Boonkumnurd & Chaimongkon, 2011)

4. ศึกษาชนิดบรรจุภณั ฑ์ และอายุการเก็บรักษา DBFC

นํา DBFC ที่ผา่ นการอบแห้ง มาบรรจุในถุง AL ขนาดถุง 7x11 นิ้ว หนา 0.22 มิลลิเมตร และถุง PP ขนาด
ถุง 7x11 นิ้ว หนา 0.15 มิลลิเมตร ปริ มาณ 300 กรัม ขนาด DBFC หนาเฉลี่ย 2.14±0.16 มิลลิเมตร ปริ มาณความชื้น
ร้อยละ 5.13±0.10 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.84±0.47 เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1.93±0.23 กรัม (ค่าเฉลี่ยจาก
แผ่น DBFC 10 แผ่น) ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ ง 31±1 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน

5. การวิเคราะห์ คณุ ภาพและประเมินอายุการเก็บรักษาของ DBFC

วิเคราะห์คุณภาพของ DBFC ดังนี้ การพองตัวด้วยวิธี rapeseed displacement (AOAC, 2000) ค่าสี ในระบบ
Hunter Lab Color ความชื้น (AOAC, 2000) วัดค่า aw (AOAC, 2000) ค่า TBARS (ดัดแปลงวิธีของ Buege & Aust,
1978) ค่า PV โดยวิธี titration method (AOAC, 2000) และวิเคราะห์ total phenolic content โดยใช้ folin-ciocalteau
method (Piljac et al., 2005) ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (AOAC , 2000) ยีสต์และรา (AOAC , 2000) และทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส DBFC ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ความชอบโดยรวม และทดสอบทางประสาทสัมผัส
ของ DBFC ที่ผ่านการทอดด้วยนํ้ามันปาล์ม ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 10 วินาที ด้านสี กลิ่น ความ
กรอบ ขนาดการพองตัว รสชาติและความชอบโดยรวม จํานวน 50 คน โดยวิธี 9-point hedonic scale (1= ไม่ชอบ
มากที่สุดถึง 9=ชอบที่สุด) (Meilgaard et al. 1999)
6. การวิเคราะห์ สารต้ านอนุมูลอิสระ
ตรวจสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging capacity assay (ดัดแปลงจากวิธีการของ
Shimada et al., 1992) วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร คํานวณกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระในหน่วย
ร้อยละ (% radical-scavenging activity) ดังสมการ (1) รายงานผลเป็ นค่า IC50โดยใช้กรดแกลลิกเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ
ในการทดลอง
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radical-scavenging activity (%) = [(B-A)/B] X 100
เมื่อ A คือ ค่าความยาวคลื่นของตัวอย่าง B คือ ค่าความยาวคลื่นของ blank

(1)

ส่ วนการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี ABTS radical scavenging capacity assay (Chaichana et al., 2009) วัดค่าการ
ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 734 นาโนเมตร คํา นวณกิ จ กรรมการยับ ยั้ง อนุ มู ล อิ ส ระในหน่ ว ยร้ อ ยละ
(% radical-scavenging activity) ดังสมการ (2) รายงานผลเป็ นค่า IC50โดยใช้ trolox เป็ นตัวเปรี ยบเที ยบใน
การทดลอง
radical-scavenging activity (%) = [(B-A)/B] X 100
เมื่อ A คือ ค่าความยาวคลื่นของตัวอย่าง B คือ ค่าความยาวคลื่นของ blank

(2)

7. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี และฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ โดยวาง
แผนการทดลองแบบแฟกทอเรี ยลแบบสุ่ มสมบูรณ์ (factorial 2x6 in CRD) ทดลอง 3 ซํ้า และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง DBFC และ DBFC ที่ผ่านการทอด วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized
complete block design: RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ด้วย
โปรแกรม PSPP Version 0.7.5
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาต่ อคุณภาพทางกายภาพของ DBFC
1.1 การพองตัวของ DBFCทอด
ผลการวิเคราะห์สมบัติการพองตัวของ DBFC ที่ผ่านการทอดตามระยะเวลาเก็บรักษานาน 0, 1, 2, 3, 4
และ 5 เดือน พบว่า DBFC ที่ผ่านการทอดบรรจุในถุง AL และ PP มีการพองตัวลดลงแตกต่างกันตามระยะเวลา
การเก็ บ รั ก ษาของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ตกต่ า งกัน (p≤0.05) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บชนิ ด ของถุ ง ที่ ใ ช้เ ก็ บ รั ก ษา พบว่า ชนิ ด
ถุง AL มีความสามารถป้ องกันความชื้ น และไอนํ้าจากอากาศได้ดีกว่า (Chedoloh & Asae, 2017) โดยถุง AL
มีค่าการซึ มผ่านของไอนํ้า และออกซิ เจน 0.06571 มิลลิลิตร/ตารางเมตร/วัน และ 0.00873 กรัม/ตารางเมตร/วัน
(Dutta & Dutta, 2016) ขณะที่ถุง PP การซึ มผ่านของไอนํ้า และออกซิ เจน 1550 มิลลิลิตร/ตารางเมตร/วัน และ
5 กรัม/ตารางเมตร/วัน (Robertson, 2012) รวมถึงถุง AL (0.22 มิลลิเมตร) มีความหนากว่าถุง PP (0.15 มิลลิเมตร)
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จึงส่ งผลต่อความกรอบของ DBFC เมื่อทอดทําให้มีการพองตัวดี กว่า เมื่อเที ยบกับการเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ด PP
ค่าการพองตัวของ DBFC ที่ ผ่านการทอดแล้วตลอดระยะเวลาเก็บรักษา 5 เดือน บรรจุในถุงชนิ ด AL และ PP
มีค่าเท่ากับ 4.01±0.08 และ 3.94±0.08 เท่า (รู ปที่ 1) ตามลําดับ ค่าการพองตัวนี้ สอดคล้องกับการศึกษาการพองตัว
ของ Suwan & Wongwat (2011) รายงานการพองตัวของข้าวเกรี ยบเมล็ดขนุนเท่ากับ 4.00±0.33 เท่า การพองตัวของ
DBFC ทอดบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภททอด ดังนั้นการเก็บรักษา DBFC ในถุง AL มีคุณภาพดีกว่าถุง PP
ในการยืดอายุการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามการเก็บรักษา DBFC ในถุง PP สามารถรักษาคุณภาพข้าวเกรี ยบปลาได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ในพื้นที่จาํ หน่ายโดยใช้ถุงชนิดนี้ ผลการศึกษาสามารถเก็บรักษาของ DBFC
ทอด 5 เดือน พบว่าการพองตัวของ DBFC ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีความชื้นเข้าสู่ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จึงต้องเลือก
ถุง PP แบบหนาในการเก็บรักษา สอดคล้องกับการศึกษาของ Boonkumnurd & Chaimongkon (2011) รายงานการ
เก็บรักษาข้าวเกรี ยบปลาดิบเสริ มก้างปลาร้อยละ 17.7 ของส่ วนผสมทั้งหมด บรรจุใน ถุง PP มีค่าการพองตัวลดลง
เมื่อระยะเวลาการเก็บที่อุณหภูมิห้อง 4-6 เดือน โดยการพองตัวในสัปดาห์ที่ 0 มีค่าการพองตัวร้อยละ 63.14±4.88
และลดลงตลอดเวลา การเก็บรักษานาน 4 เดือน มีการพองตัวร้อยละ 27.94±1.91 อย่างไรก็ตามค่าการพองตัวขึ้นอยู่
กับการเสริ มแหล่งวัตถุดิบที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการพองตัวของข้าวเกรี ยบปลาระหว่างการเก็บรักษาเช่นเดียวกัน

รู ปที่ 1. ผลการวิเคราะห์การพองตัวของ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน
1.2 ผลต่ อค่ าสีของ DBFC
การเก็บรักษา DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง 31±1 องศาเซลเซี ยส โดยบรรจุถุง AL และ PP เป็ นระยะเวลา
0-5 เดือน พบว่าระยะเวลา และชนิดของถุงมีผลต่อค่าสี ของ DBFC แตกต่างกัน (p≤0.05) โดย DBFC บรรจุในถุง PP
มีค่าความสว่าง L* ของ DBFC ลดลงมีลกั ษณะสี เข้มเล็กน้อยตามอายุการเก็บรักษา เนื่ องจากระยะเวลาที่เก็บรักษา
เกิดการซึมผ่านของอากาศ และไอนํ้า จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเจลแป้ งและโปรตีนในการดูดซับ
ไอนํ้าและออกซิเจนเร่ งการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Rattanapanone, 2014) และเก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 31±1 องศา
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เซลเซียส เร่ งการเกิดสี น้ าํ ตาลระหว่างกรดอะมิโนทําให้เกิดสี เข้มขึ้น (Lamkampang & Inget, 2015) และเอนไซม์ใน
ตัวอย่างของ DBFC สี จึงเข้มขึ้นตามลําดับ (Harrd et al., 1994) ส่วนการเก็บในถุง AL มีค่าสี ของ DBFC แตกต่างกัน
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาต่างกัน (p≤0.05) โดยมีค่าความสว่างเริ่ มต้นที่ 0 เดือน และ 5 เดือน เท่ากับ 45.58±0.16
และ 43.31±0.19 ตามลําดับ ส่วนค่า a* และ b* มีความแตกต่างกัน (p≤0.05)
เมื่อนํา DBFC ผ่านการทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 10 วินาที พบว่าค่าสี แตกต่างกัน
(p≤0.05) โดยค่า L* มีค่าลดลงตามระยะเวลาเก็บรักษาในถุง PP DBFC ที่ทอดมีลกั ษณะสี เข้มเล็กน้อย เนื่ องจาก
DBFC ก่อนการทอดนั้น มีสีเข้มอยูเ่ ดิมแล้ว จึงส่ งผลทําให้หลังการทอดผลิตภัณฑ์มีสีเข้มกว่าผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษา
ในถุง AL โดย DBFC ทอดบรรจุในถุง AL ที่ระยะเวลา 0 เดือน มีค่าความสว่าง (L* ) เท่ากับ 53.41±0.15 และค่าความ
สว่างลดลง (สี เข้มขึ้น) เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็ น 50.29±0.25 ตลอดระยะเวลาเก็บรักษานาน 5 เดือน (รู ปที่ 2 a) ซึ่ ง
Boonkumnurd & Chaimongkon (2011) ศึกษาข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาผง และแคลเซี ยมจากปลา
กะตักผงปริ มาณร้อยละ 17.5 ของส่ วนผสมทั้งหมด โดยที่ค่าสี ระยะเวลา 0 เดือน มีค่าความสว่าง (L*) 40.53±3.85
และ 33.98±2.42 ตามลําดับ เมื่อระยะเวลาการเก็บ 1-3 เดื อนมีแนวโน้มค่า L* ลดลงและเพิ่มขึ้นในระยะต่อมา
เนื่ อ งจากปริ ม าณความชื้ น และไอนํ้าสามารถเร่ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเมลลาร์ ด (Rattanapanone, 2002) ส่ ง ผลต่ อ
การเปลี่ยนสี ของ DBFC เมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้น โดยสารประกอบของไนโตรเจน เช่น ไมโอโกลบิ น และ
ฮีโมไซยานิ น มีผลต่อการเกิดสี คลํ้าของข้าวเกรี ยบปลาเช่นกัน (Harrd et al., 1994) ส่ วนค่า a* และ b* ไม่มีความ
แตกต่างกัน (p>0.05) (รู ปที่ 2 b และ c)
1.3 ผลต่ อปริมาณความชื้นและ aw
การวิเคราะห์ปริ มาณความชื้นในตัวอย่าง DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 0, 1, 2, 3, 4 และ
5 เดือน พบว่าระยะเวลาการเก็บ และชนิ ดของถุง AL และ PP มีผลต่อปริ มาณความชื้นใน ตัวอย่าง DBFC แตกต่าง
กัน (p≤0.05) โดยที่เก็บ DBFC ในบรรจุภณั ฑ์ชนิด AL สามารถป้ องกันการซึ มผ่านของความชื้น และไอนํ้าได้ดีกว่า
ถุง PP ตลอดอายุการเก็บรักษา 5 เดือน การเก็บรักษาในถุง AL มีปริ มาณความชื้ นเพิ่มจากเดิมร้อยละ 5.27±0.21
(0 เดือน) เป็ นร้อยละ 7.21±0.09 (5 เดือน) ขณะที่เก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ถุง PP มีปริ มาณความชื้นสู งกว่า ซึ่ งเพิ่มจาก
ร้อยละ 5.15±0.08 (0 เดือน) เป็ นร้อยละ 8.79±0.13 (5 เดือน) ตามลําดับ (รู ปที่ 3) จึงส่งผลให้ความชื้นของ DBFC ใน
ถุง PP มีปริ มาณความชื้นสู งกว่าถุง AL ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 1 เดือน เป็ นต้นไป ซึ่ งปริ มาณความชื้นที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจาก DBFC มีปริ มาณความชื้นที่ต่าํ กว่าสภาวะสมดุลในอากาศ และเมื่อบรรจุถุงเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง เนื้อ
ของ DBFC มีการปรับสมดุลของความชื้นให้เท่ากับความชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะบรรจุจึงดูดความชื้นจากภายใน
ภาชนะบรรจุ ทั้งยังทําให้เกิ ดปฏิ กิริยาทางเคมี เช่น กลิ่ นหื น และการเปลี่ยนสี น้ าํ ตาล เป็ นต้น (Pieamcla, 2004)
อย่างไรก็ตามปริ มาณความชื้นในข้าวเกรี ยบดิบเสริ มกากรําข้าวต้องไม่เกินร้อยละ 12 โดยนํ้าหนัก (Thai Industrial
Standards Institute, 2011)
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(a)

(b)

(c)

รู ปที่ 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสี ของ DBFC และ DBFC ทอดที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน
หมายเหตุ : M/PP หมายถึง DBFC เก็บรักษาบรรจุถุง PP T/PP หมายถึง DBFC เก็บรักษาบรรจุถุง PP แล้วนําไปทอด
M/AL หมายถึง DBFC เก็บรักษาบรรจุถุง AL T/AL หมายถึง DBFC เก็บรักษาบรรจุถุง AL แล้วนําไป
ทอด

รู ปที่ 3. ผลการวิเคราะห์ปริ มาณความชื้นของการเก็บรักษา DBFC ที่ระยะเวลา 0-5 เดือน
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การวิเคราะห์ค่า aw ของ DBFC ที่เก็บสภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าระยะเวลา และชนิ ด

ของบรรจุภณั ฑ์มีผลต่อค่า aw ของ DBFC สูงขึ้นตามลําดับ แตกต่างกัน (p≤0.05) ซึ่ งค่า aw ที่บรรจุในถุง AL และ PP

อยูใ่ นช่วง 0.41±0.005-0.55±0.001 และ 0.42±0.003-0.51±0.007 ตามลําดับ โดยที่ค่า aw ในการเก็บรักษา DBFC
บรรจุถุง AL เพิ่มขึ้นน้อยกว่า PP แตกต่างกัน ตลอดการเก็บรักษาที่ ระยะเวลา 5 เดื อน คื อ 0.51±0.007 และ
0.55±0.001 ตามลําดับ (รู ปที่ 4) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ Boonkumnurd & Chaimongkon (2011) ซึ่งรายงานว่าค่า aw ใน
ข้าวเกรี ยบปลาดิ บที่ เสริ มแคลเซี ยมจาก 3 แหล่ง คื อก้างปลาผง แคลเซี ยมจากปลากะตัก และเสริ มแคลเซี ยม
สังเคราะห์ในถุง AL นาน 6 เดือน ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ ง มีค่า aw อยูใ่ นช่วง 0.54-0.56

รู ปที่ 4. ผลการวัดค่า aw ของการเก็บรักษา DBFC ที่ระยะเวลา 0-5 เดือน
2. บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาต่ อคุณภาพทางเคมีของ DBFC
2.1 ผลต่ อค่ ากรดไทโอบาร์ บิวทูริก (TBARS)
ผลการวิเคราะห์การเกิดกลิ่นหื นของตัวอย่าง DBFC ที่ บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 ชนิ ดคือถุง AL และ PP ที่
สภาวะอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าระยะเวลาและชนิดของบรรจุภณั ฑ์มีผลต่อค่า TBARS แตกต่างกัน
(p≤0.05) โดยที่ DBFC ที่ เก็บในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ PP มี ค่า TBARS สู งกว่า DBFC บรรจุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ด ถุง AL ซึ่ งมี ค่ า
0.0087±0.00037 และ 0.0075±0.00010 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัม ตามลําดับ (รู ปที่ 5) เนื่ องจากการเก็บ
รักษาที่สภาวะอุณหภูมิห้องในถุง AL สามารถป้ องกันแสง ป้ องกันความชื้น และไอนํ้าได้ดีกว่าชนิ ดของถุง PP จึง
ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี และลดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมันที่มีอยูใ่ นตัวอย่าง ค่า TBARS เป็ นดัชนี วดั
การเปลี่ ย นแปลงของอาหารตามระยะเวลาการเก็ บ บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของอาหารได้ (Pieamcla, 2004) การ
เปลี่ยนแปลงของค่า TBARS ในระหว่างการเก็บรักษาเกิดขึ้นเนื่ องจากกลุ่มคาร์ บอนิ ลได้แก่ มาโลนัลดีไฮด์ ซึ่ งเป็ น
สารที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมันทําปฏิกิริยากับสาร Thiobarbituric acid ส่ งผลให้ค่า TBARS เพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น (Obanu et al., 1976) โดยทัว่ ไปค่า TBARS มากกว่า 3 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัม
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ทําให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้กลิ่นแปลกปลอมทางประสาทสัมผัสต่ออาหารได้ และถ้าค่ามากกว่า 7 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์
ต่ อ กิ โ ลกรั ม ไขมัน เสื่ อ มคุ ณ ภาพมากขึ้ น มี ก ลิ่ น รุ น แรง (Tanikawa, 1985 อ้า งโดย Lohalaksanadech &
Kachenpakdee, 2011) ขณะที่ Shamberger et al. (1977) ได้รายงานว่าค่า TBARS ที่ยอมรับได้สาํ หรับอาหารทัว่ ไปมี
ค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัม

รู ปที่ 5. ค่า TBARS ของผลิตภัณฑ์ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน
2.2 ผลต่ อค่ าเพอร์ ออกไซด์ (PV)
การประเมินคุณภาพการเกิดกลิ่นหื นในตัวอย่าง DBFC โดยการนําผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์
2 ชนิ ดคือถุง AL และ PP ที่สภาวะอุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าปริ มาณของค่า PV สู งขึ้นตาม
ระยะเวลา ที่เก็บรักษาทั้ง 2 บรรจุภณั ฑ์แต่มีค่าแตกต่างกัน (p≤0.05) โดยการเก็บรักษา DBFC ในถุง PP มีค่า PV สู ง
กว่าการเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์ AL ตลอดอายุการเก็บรักษา 5 เดือน อย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะเดื อนที่ 3-5
เดือน ดังรู ปที่ 6 การเก็บรักษา DBFC ของถุง AL มีค่า PV 0.42±0.026 มิลลิกรัมสมมูลย์เพอร์ ออกไซด์ออกซิ เจนต่อ
นํ้ามัน 1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นที่ระยะเวลา 5 เดือน เป็ น 0.66±0.039 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ ออกไซด์ออกซิ เจนต่อนํ้ามัน
1 กิโลกรัม ขณะที่การเก็บรักษาในถุง PP มีค่า PV สู งกว่าประมาณ 2 เท่าที่ระยะเวลา 5 เดือน คือ ค่าเริ่ มต้น 0 เดือน
มีค่า PV 0.42±0.023 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ้ามัน 1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็ น1.22±0.0091 มิลลิกรัม
สมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อนํ้ามัน 1 กิโลกรัม (รู ปที่ 6) เมื่อระยะเวลา 5 เดือนตามลําดับ ซึ่ งค่า PV ต้องไม่เกิน
30 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม (Thai Industrial Standards Institute, 2011)
3. บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาต่ อสารต้ านอนุมูลอิสระของ DBFC
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสารต้านอนุ มูลอิสระใน DBFC เก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้อง เป็ นระยะเวลา 5
เดือน ผลการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ พบว่าผลสารที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ DBFC มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
สาร DPPH และกรดแกลลิกที่เป็ นสารมาตรฐานที่ใช้ในการทดลอง มีค่า IC50 แตกต่างกัน (p≤0.05) การเก็บรักษา
ด้วยในถุง PP มีการสูญเสี ยของสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงชนิด AL โดยที่ค่า IC50 ของ
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DBFC ในถุง PP และ AL อยูใ่ นช่วง 62.21±0.70-65.11±0.17 และ 61.95±1.10-63.88±0.59 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ตามลําดับ (รู ปที่ 7) การทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี ABTS ใน DBFC พบว่า ระยะเวลา และชนิ ดของถุงมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุ มูลอิสระลดลงแตกต่างกัน (p≤0.05) (รู ปที่ 8) การวิเคราะห์สาร total phenolic
content ในผลิตภัณฑ์ DBFC พบว่า การเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ AL และ PP ส่ งผลต่อปริ มาณสาร total phenolic
content ลดลงแตกต่างกัน (p≤0.05) จากการทําปฏิกิริยากับออกซิ เจน และความชื้นภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ ปริ มาณของ
total phenolic content ของ DBFC อยูใ่ นช่วง 0.27±0.020-0.22±0.015 และ 0.28±0.020-0.23±0.021 มิลลิกรัมสมมูลย์
ของกรดแกลลิก/กรัม ตามลําดับ (รู ปที่ 9) ขณะที่ Lichanporn et al. (2013) รายงานว่าสาร total phenolic content ใน
ตัวอย่างข้าวเกรี ยบกุง้ มีสาร total phenolic content ก่อนทอด และหลังทอด 10.36 และ 7.75 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร
ตามลําดับ ซึ่ งผลที่แตกต่างกันเกิดจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ชนิ ดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เก็บรักษา ส่ วนผสมต่างกัน รวมทั้ง
แสง อุณหภูมิ และออกซิเจนระหว่างการผลิต และการเก็บรักษา ส่ งผลต่อปริ มาณสาร phenolic content (Nanthachai
et al., 2013)

รู ปที่ 6. ค่า PV ของ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน

รู ปที่ 7. ผลการวิเคราะห์ DPPH radical scavenger ค่า IC50 (mg/ml) ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาดิ บเสริ ม
กากรําข้าวที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน
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รู ปที่ 8. ผลการวิเคราะห์ ABTS ของผลิตภัณฑ์ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน

รู ปที่ 9. ผลการวิเคราะห์ total phenolics content (mgGAE/g) ของผลิตภัณฑ์ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิห้องเป็ น
ระยะเวลา 0-5 เดือน
4. บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาต่ อการทดสอบคุณภาพของเชื้อจุลนิ ทรีย์ของ DBFC
เมื่อนําตัวอย่าง DBFC บรรจุถุงชนิด AL และถุง PP ที่สภาวะการเก็บที่อุณหภูมิห้อง และอายุการเก็บรักษา
0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เดือน พบว่าอายุการเก็บช่วงเริ่ มต้น 0-1 เดือน การเก็บ DBFC ในถุง PP มีปริ มาณเชื้อจุลินทรี ย ์
ทั้งหมดน้อยกว่า 30 โคโลนี /กรัม เมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้นที่ระยะเวลา 2, 3, 4 และ 5 เดือน พบว่า ปริ มาณของ
เชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมดเพิ่มขึ้ นตามระยะเวลาการเก็บรั กษา มี ป ริ ม าณเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ท์ ้ ัง หมด 1.26×10 2, 3.65×102,
2.85×10 3 และ 4.2×10 3 โคโลนี / กรั ม ตามลํา ดับ (ตารางที่ 1) ในขณะที่ ก ารเก็ บ รั ก ษา DBFC ในถุ ง ชนิ ด AL
มี การเจริ ญ ของเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ต่ าํ กว่าการเก็บรั กษาในถุง PP คื อ มี ปริ ม าณของเชื้ อ จุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมดน้อยกว่า <30
โคโลนี /กรัม ที่ระยะเวลา 0-1 เดือน เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาที่ 2, 3, 4 และ 5 เดือน พบว่ามีปริ มาณเชื้อจุลินทรี ย ์
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น คือ 3.7×101, 2.5×102, 2.9×102 และ 3.0×103 โคโลนี/กรัม ตามลําดับ ถุงชนิด PP สามารถป้ องกัน
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ความชื้นและไอนํ้า ไม่ดีเท่าถุง AL ทําให้มีปริ มาณความชื้นในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อเชื้อจุลินทรี ยเ์ จริ ญสู งกว่า
ถุง AL อย่างไรก็ตามปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดที่ตรวจพบไม่เกินกว่าที่มาตรฐานอาหารกําหนดไว้ ที่ระบุวา่ จํานวน
จุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ต้องไม่เกิน 1 × 104 โคโลนี/กรัม ขณะที่ปริ มาณเชื้อยีสต์และรา จากการศึกษาพบว่าที่ระยะเวลาการ
เก็บรั กษา 0-5 เดื อนมีเชื้ อยีสต์และราน้อยกว่า 30 โคโลนี /กรั ม ซึ่ งมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมาตรฐาน
กําหนดให้ยสี ต์และราในข้าวเกรี ยบปลา ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนี/กรัม (Thai Industrial Standards Institute, 2011)
ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเชื้อจุลินทรี ยข์ องผลิตภัณฑ์ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง เป็ นระยะเวลา 0-5
เดือน
ผลการวิเคราะห์
ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ย ์
ทั้งหมด (cfu/g)
ปริ มาณเชื้อยีสต์รา
(cfu/g)

บรรจุ
ภัณฑ์ 0 เดือน 1 เดือน
PP <30x10 <30
AL <30x10 <30
PP
ไม่พบ <30
AL ไม่พบ <30

ระยะเวลาในการเก็บรักษา
2 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
1.26×102 3.65×102
2.85×103
3.7×101
2.5×102
2.9×102
<30
<30
<30
<30
<30
<30

5 เดือน
4.2×103
3.0×103
<30
<30

5. บรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาต่ อการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ DBFC
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ DBFC นี้ เพื่อการประเมินผลิ ตภัณฑ์ในกรณี มีการจําหน่ าย
DBFC ที่ ไม่ผ่านการทอด ซึ่ งเป็ นทางเลือกหนึ่ งของผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการแตกหักของผลิ ตภัณฑ์ระหว่างการ
ขนส่ง และการจําหน่าย การเก็บรักษา DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิห้องตลอดอายุการเก็บรักษา 5 เดือน ในบรรจุภณ
ั ฑ์
ถุง AL และ PP พบว่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ DBFC ทางด้านสี และความชอบโดยรวมแตกต่างกัน
(p≤0.05) (รู ปที่ 10 b และ d) ขณะที่ การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะทัว่ ไป และกลิ่นรสไม่มีความ
แตกต่างกัน (p>0.05) (รู ปที่ 10 a และ c) โดยแนวโน้มคุณภาพ DBFC ลดลงตามอายุการเก็บรักษา 5 เดือน โดยการ
เก็บรักษาที่บรรจุภณ
ั ฑ์ AL สามารถป้ องกันปริ มาณความชื้น (Chedoloh & Asae, 2017) และอากาศภายนอกเข้าสู่
DBFC ดีกว่าการเก็บรักษาในถุง PP ส่งผลต่อการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ DBFC ที่ไม่ผ่านการทอด มีระดับ
คะแนนด้านความชอบโดยรวม 6.94±1.13 และ 7.12±1.34 ตามลําดับ (รู ปที่ 10 d)
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รู ปที่ 10. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ DBFC ที่สภาวะอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตัวอย่าง DBFC ที่สภาวะการเก็บแบบปกติ อุณหภูมิห้อง และ
อายุการเก็บรักษา 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เดือน แล้วนํา DBFC ทอดด้วยนํ้ามันปาล์มที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยส
ระยะเวลา 10 วินาที ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลา และชนิดของถุงในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ DBFC ที่ผ่านการทอด
มีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น การพองตัว และความชอบโดยรวม ลดลงแตกต่างกัน (p≤0.05) (รู ปที่
11 b, d และ f) เนื่ องจากปริ มาณความชื้ น และการเปลี่ ยนแปลงของการเกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างการเก็บรั กษา
(Boonkumnurd & Chaimongkon, 2011) เมื่อนํา DBFC ที่ผ่านการทอดส่ งผลให้ผูท้ ดสอบประเมินเนื้ อสัมผัสบาง
ประการเปลี่ยนไปจากเดิ ม ทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดถุง PP และ AL โดยที่ เก็บรักษา DBFC ในถุง AL ให้คุณภาพของ
DBFC ที่ผา่ นการทอดที่ดีกว่าการเก็บรักษาวัตถุดิบในถุง PP ขณะที่การทดสอบทางด้านสี เนื้ อสัมผัส และรสชาติ มี
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (รู ปที่ 11 a, c และ e)
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รู ปที่ 11. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ DBFC สภาวะอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 0-5 เดือน แล้ว
นําไปทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 วินาที
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สรุปผลการทดลอง
DBFC สามารถเก็บรักษาได้ในบรรจุภณั ฑ์ถุง AL และ PP โดยที่ถุง AL รักษาคุณภาพ DBFC ได้ดีกว่า โดย
มีค่าปริ มาณความชื้น ค่า aw ค่า TBARS และ PV มีค่าที่นอ้ ยกว่าถุงชนิด PP อายุการเก็บรักษาในตัวอย่างข้าวเกรี ยบ
ปลากากรําข้าวดิบในถุง PP และ AL ที่สภาวะอุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 5 เดือน ดังนั้นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีที่สุดคือ AL
ใช้สาํ หรับเก็บ DBFC ที่สามารถป้ องกันการซึ มผ่านของไอนํ้าและออกซิ เจน และมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมี
ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยไ์ ม่เกินตามที่กฏหมายกําหนดและสามารถบรรจุ DBFC ใช้ถุง PP ได้เช่นเดียวกัน แต่มีคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่าการบรรจุ DBFC ในถุง AL
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