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บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีการนํากระดูกไก่ที่สกัดคอลลาเจนแล้วมาทําเป็นอาหารสัตว์โดยการตากแห้ง ซึ่งกระดูกไก่แห้งที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ตรง
ตามมาตรฐาน งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากระบวนการผลิตกระดูกไก่แห้งที่เหมาะสมโดยศึกษาอุณหภูมิการเก็บรักษาวัตถุดิบกระดูกไก่ (-20 และ 4
ºC) , สารที่ใช้ล้าง (ไม่ล้าง ,น้ําเปล่า ,น้ําร้อน ,น้ําส้มสายชู และโซดาไฟ) และวิธีการทําแห้ง (อบแห้ง และตากแดด) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสภาวะ
ที่เหมาะสมในการผลิตกระดูกไก่แห้ง คือ เก็บรักษากระดูกไก่ที่ 4 ºC หลังจากนั้นล้างด้วยน้ําส้มสายชูก่อนอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 100
ºC โดยใช้เวลาในการอบ 5 ชั่วโมง 20 นาที ซึ่งกระดูกไก่แห้งที่ผลิตได้มีความชื้นอยู่ที่ 10 % มีโปรตีนเท่ากับ 26.13 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าสี L*,
a*, b* และ ∆E เท่ากับ 42.89,12.29 , 29.10 และ 8.22 ตามลําดับ โดยได้ปริมาณผลผลิตสูงสุดที่ร้อยละ 98.19 ซึ่งคุณลักษณะที่ได้เหมาะสม
ในการนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์
คําสําคัญ: กระดูกไก่, อาหารสัตว์, อบแห้ง

Abstract
This research aimed to study production process of dried chicken bones for animal feed industry. Three factors
were studied including; storage temperature of raw materials (-20 and 4 ºC) type of washing substance (do not wash,
water, hot water, vinegar and sodium hydroxide) and drying process (hot air drying and sun drying). The result found that
the optimal conditions for drying of chicken bones is keeping raw materials at 4 ºC, then wash with vinegar before baking
with a hot air oven at 100 ºC for 5 hr. 20 min. The moisture content of dried chicken bone was 10%. Percentage of
protein in dried chicken bone was 26.13. The L*, a*, b*, and ΔE value of dried chicken bone were 42.89, 12.29, 29.10, and
8.22, respectively. The maximum yield was 98.19 % and the dried chicken bone was suitable for animal feed production.
Keywords: Animal feed, Chicken bones, Drying.

1. บทนํา
ไก่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงในประเทศไทย สามารถเลี้ยงให้มีการ
เจริญเติบโตได้ดีด้วยสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ การเลี้ยงไก่
กลายเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ สํ าคั ญ ยิ่ งของประเทศ โดยการเลี้ ย งไก่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลี้ยง ฝ่ายผสมพันธุ์ไก่เพื่อ
ผลิตลูกไก่ โดยจะรวมโรงฟักเข้าไปด้วย ฝ่ายเลี้ยงและผลิตไก่ ส่งเข้า
ตลาดโรงงานผลิ ตอาหารสั ตว์ โรงงานฆ่ าไก่ และเตรี ยมผลิ ตภั ณฑ์
สําหรับตลาด ซึ่งประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการผลิตไก่ที่สมบูรณ์
(วิทยา, 2556)
ในอุตสาหกรรมมีการนํากระดูกไก่มาแปรรูปในการผลิตอาหาร
สัตว์ กระดูกไก่เป็นวัตถุดิบที่ให้ทั้งธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส เป็น
ผลพลอยได้จากโรงฆ่าสัตว์ โดยเอากระดูกไปต้มหรือนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรค
รวมทั้งเป็นการทําให้ไขมันส่วนใหญ่ที่กระดูกละลายออกมา จากนั้น
จึงอบหรือผึ่ งกระดูกให้แห้งแล้วจึงนํามาบด มีธาตุแคลเซียม และ
ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 24 และ 12% ตามลําดับ
(ชลธิชา, 2558) ซึ่งในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้นํา

กระดูกไก่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตต่างๆมาแปรรูป เช่น กระดูก
ไก่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเครื่องสําอาง มีการนํากระดูกไก่มา
แปรรูปเป็นอาหารสัตว์โดยนํามาอบแห้ง การอบแห้งอาหารสัตว์ใน
ปัจจุบันที่นิยมคือ นํากระดูกไก่มาตากแดด ซึ่งอุณหภูมิแต่ละวันไม่
เท่ากัน ทําให้กระดูกไก่มีการทําแห้งที่ไม่สม่ําเสมอ จึงทําให้เปอร์เซ็น
ความชื้น ปริมาณเปอร์เซ็นโปรตีน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาหารสัตว์
ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบ
กระดู ก ไก่ เพื่ อ แปรรู ป อาหารสั ตว์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ระดู ก ไก่ อ บแห้ ง ที่
เหมาะสมตามคุณภาพของอาหารสัตว์ต่อไป (วิทยา, 2556) โดยใช้
กระดูกไก่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเครื่องสําอางจากบริษัท ซีโน
สยามไบโอเทคนิค จํากัด และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบกระดูกไก่ คือ
100ºC
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เวลาที่กําหนดเพื่อให้ได้ความชื้นสุดท้ายที่ 10% จากนั้นนํากระดูกไก่
มาทําการวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่

2. อุปกรณ์และวิธีการ
ขั้นตอนการศึกษา

 วิเคราะห์ค่าโปรตีนในน้ําล้าง
 วิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E
 วิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต

2.1 การเก็บรักษากระดูกไก่
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
 การแช่แข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร โดยทําการลด
อุณหภูมิของกระดูกไก่ให้ต่ําว่า -18ºC ด้วยตู้แช่แข็ง
 การแช่เย็น ทําการการเก็บกระดูกไก่ไว้ในอุณหภูมิต่ําเหนือจุด
เยือกแข็งหรือการเก็บกระดูกไก่ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 0–5ºC ในตู้เย็น

2.4 ศึกษาสภาวะในการทําแห้งของกระดูกไก่ด้วยวิธกี ารตากแดด
2.4.1 เวลาในการตากแดด แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 การตากแดดเต็มวัน การตากแดดเต็มวันจะมีกรรมวิธีในการ
ตาก คือ นํากระดูกไก่ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ดีที่สุดมา 100 g ใส่ลง
ในภาชนะและนําไปตากบริเวณที่มีแดด โดยที่ความร้อนเฉลี่ยของแดด
ในเดื
อนมีนาคม จะอยู่ที่ 36.4ºC ใช้เวลาตากแดดจํานวน 8 ชั่วโมง
 วิธีการล้างด้วยน้ําเปล่า ทําการล้างกระดูกไก่ด้วยอัตราส่วน
หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักกระดูกไก่ที่ทําการตากแดดแบบเต็มวัน
กระดูกไก่ต่อน้ําเปล่าเท่ากับ 100g : 100g ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา
 วิ ธี ก ารล้ า งด้ ว ยน้ํ า ส้ ม สายชู ทํ า การล้ า งกระดู ก ไก่ ด้ ว ย เพื่อที่จะทราบถึงน้ําหนักของกระดูกที่หายไป
 การตากแดดครึ่งวัน การตากแดดครึ่งวันวันจะมีกรรมวิธีใน
อัตราส่วนกระดูกไก่ต่อน้ําส้มสายชูเท่ากับ 100g:100g ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา
 วิธีการล้างด้วยโซดาไฟ ทําการล้างกระดูกไก่ด้วยอัตราส่วน การตาก คือ นํากระดูกไก่ที่ผ่านกระบวนการล้างที่ดีที่สุดมา100 g ใส่
กระดูกไก่ต่อน้ําเปล่าต่อโซดาไฟเท่ากับ 100g:100g:100g
ทิ้งให้ ลงในภาชนะและนําไปตากบริเวณที่มีแดด โดยที่ความร้อนเฉลี่ยของ
แดดในเดือนมีนาคม จะอยู่ที่ 36.4ºC ใช้เวลาในการตากแดดจํานวน
สะเด็ดน้ํา
 วิ ธี การล้ างด้ วยการลวกน้ํ าร้ อน ทํ าการล้ างกระดู กไก่ ด้ วย 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักกระดูกไก่ที่ทําการตากแดด
แบบครึ่งวัน เพื่อที่จะทราบถึงน้ําหนักของกระดูกที่หายไป
อัตราส่วนกระดูกไก่ต่อน้ําร้อนเท่ากับ 100g:100g ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา
2.4.2 การศึกษาคุณสมบัติของกระดูกไก่ในการตากแดด
2.3 ศึกษาสภาวะในการอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อน
 วิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E
2.3.1 หาเวลาในการอบแห้งให้ได้ความชื้นสุดท้ายเป็น 10%
 วิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต
 นํากระดูกไก่มาทําการเตรียมก่อนการอบแห้ง ซึ่งมีการเตรียม
อยู่ 4 แบบ ได้แก่ การล้างด้วยน้ําส้มสายชู, การล้างด้วยโซดาไฟ, การ 2.5 สถิติที่ใช้ในการทดลอง
จากการวิเคราะห์คุณภาพของกระดูกไก่ไก่ด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ล้างด้วยน้ําเปล่า และการลวกด้วยน้ําร้อน จะแบ่งออกเป็น 3 ถาด
 นํากระดูกไก่ที่ผ่านการเตรียมในขั้นตอนที่ 1 มาชั่งน้ําหนัก วิเคราะห์ค่าโปรตีน, การวัดค่าสี และการวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์
ก่อนการอบ จากนั้นนําเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ คือ 100ºC แล้ว ปริ มาณผลผลิ ต นํ าผลที่ ได้ จากการศึ กษาสภาวะการอบแห้ งของ
เก็บข้อมูลระหว่างค่าเวลา และความชื้น โดยนํากระดูกไก่ที่ใส่อยู่ใน กระดู กไก่ ไก่ ที่ผ่ านกระบวนการมาทํ าการตรวจสอบค่ าเฉลี่ ย จาก
Moisture content ออกมาชั่งน้ําหนักทุกๆชั่วโมง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม โดยเป็นการเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งตั้ ง แต่ 3 กลุ่ มขึ้ น ไป โดยการพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ของ
โดยเริ่มที่ชั่วโมงที่ 0-8 ชั่วโมง นําออกมาชั่งน้ําหนักทีละ 3 กระป๋อง
 นํา Moisture content ที่มีกระดูกไก่ออกมาชั่งน้ําหนัก คุณลักษณะนั้นๆ ซึ่งการจําแนกกลุ่ม หรือแบ่งกลุ่ม จะใช้หลักเกณฑ์
จากนั้นนําข้อไก่ทั้งหมดที่ผ่านการชั่งน้ําหนักแล้วไปเข้าตู้อบที่ 105ºC เดียวหรือปัจจัยเดียววิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ําหนักจะคงที่ ชั่งน้ําหนักอีกครั้งแล้ว ค่าเฉลี่ยสําหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง คือการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of variance : ANOVA)
คํานวณค่าความชื้น
 สร้างกราฟระหว่างค่าความชื้นกับเวลา หาเวลาที่ใช้ในการ 3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลการศึกษาวิธีการเก็บกระดูกไก่
อบแห้งจนทราบค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสุดท้ายที่ 10%
จากการศึ กษาวิ ธี การเก็ บกระดู กไก่ 2 วิ ธี เพื่ อหาวิ ธี การเก็ บ
2.3.2 การศึกษาคุณสมบัติของกระดูกไก่อบแห้ง
ซึ่งจะทําการนําผลของกระดูกไก่อบแห้งที่ผ่านการเตรียม 4 แบบ กระดูกไก่ที่ดีที่สุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เก็ บกระดู กไก่ที่ตู้แช่ เย็ น
ได้แก่ การล้างด้วยน้ําส้มสายชู, การล้างด้วยโซดาไฟ, การล้างด้วย และเก็บกระดูกไก่ที่ตู้แช่แข็ง เพื่อหาวิธีการเก็บกระดูกไก่ที่ทําให้เนื้อ
น้ําเปล่า และการลวกด้วยน้ําร้อน ทําการอบที่อุณหภูมิ 100ºC ตาม ที่ติดอยู่รอบกระดูกไก่ไม่เหนียวเกาะติดกัน ดังตารางที่ 1
2.2 การศึกษาการล้างกระดูกไก่
การล้างกระดูกไก่ที่ทําการศึกษาวิธีล้างมี 4 วิธี ได้แก่
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หลังจากการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ทั้ง 4 วิธี พบว่าการล้าง
กระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชูเป็นวิธีการล้างที่ดีที่สุดเนื่องจากการล้าง
กระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู ทําให้กระดูกไก่เสียโปรตีนไปในน้ําล้าง
1.34% และการล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชูทําให้กลิ่นของกระดูก
ไก่ลดลง ซึ่งการล้างกระดูกไก่ด้วยวิธีการลวกด้วยน้ําร้อนทําให้เหลือ
โปรตีนน้อยที่สุดในน้ําล้างแต่การล้างกระดูกไก่ด้วยการลวกด้วยน้ํา
ร้อนทําให้น้ําหนักของกระดูกไก่เหลือน้อย และทําให้กลิ่นของกระดูก
ไก่แรงขึ้นอีกด้วย

Table 1 Characteristics of chicken bones keep in chill
and freeze.

จากการศึกษาการเก็บรักษากระดูกไก่ทั้ง 2 วิธี ดังตารางที่ 1
พบว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้แช่เย็นดีกว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้แช่
แข็ ง เพราะว่ าการเก็ บกระดูกไก่ ด้วยตู้ เย็นจะทําให้ เนื้ อไก่ที่ติดอยู่
รอบๆ กระดูกไก่มีลักษณะ เนื้อไก่ล้วนๆ ไม่เหนียวติดกันเป็นก้อน

3.3 ผลการศึกษาสภาวะในการอบแห้งกระดูกไก่
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้งกระดูกไก่ ได้
ทดลองอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
พบว่าต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 1 วันจึงจะทําให้กระดูกไก่มีความชื้น
ต่ํากว่า และทดลองอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 120ºC
พบว่ากระดูกไก่มีสีไหม้ และกระดูกแห้งเป็นขุยสีขาวๆ แต่พอทดลอง
อบกระดูกไก่ที่อุณหภูมิ 100ºC กระดูกไก่จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้น
10%ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ สีของกระดูกไก่ไม่ไหม้ และระยะเวลา
ในการอบไม่นาน จึงเลือกอบกระดูกไก่ที่อุณหภูมิ 100ºC ดังภาพที่ 1

3.2 ผลการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่
จากการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ 4 วิธี เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
ที่สุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําเปล่า ล้างกระดูกไก่
ด้ วยการลวกด้ วยน้ํ าร้ อน ล้ างกระดูกไก่ ด้วยน้ํ าส้ มสายชู และล้ าง
กระดูกไก่ด้วยโซดาไฟ โดยล้างกระดูกไก่ 100 g แล้วนําไปวิเคราะห์
น้ําหนักของกระดูกไก่ที่เหลือหลังการล้าง และเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่
เหลือในน้ําล้าง ได้ผลดังตารางที่ 2
Table 2 Weight of remaining bones after rinsing and the
percentage of protein left in the washed water of the
chicken bones cleaned by 4 methods.
Figure 1 Moisture and time of baking chicken bones with a
hot air oven at 100ºC.
จากภาพที่ 1 การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการอบแห้งกระดูกไก่ที่ล้าง
และไม่ได้ล้างโดยมีความชื้นเริ่มต้นเท่ากัน คือ 60% อบแห้งโดยใช้
อุณหภูมิที่ 100ºC พบว่าการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ
100ºC ใช้เวลาในการอบแห้ง 5.20 ชั่วโมง สามารถทําให้กระดูกไก่มี
ความชื้นที่ต่ํากว่า 10%ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ ทั้งกระดูกไก่ที่ล้าง
น้ําส้มสายชู และกระดูกไก่ที่ไม่ได้ล้างน้ําส้มสายชู
3.4 ผลการศึกษาการอบแห้งกระดูกไก่ด้วยการตากแดด
จากการศึกษาการอบแห้งกระดูกไก่ด้วยการตากแดด โดยการตาก
แดดจะใช้กระดูกไก่ที่มีความชื้นเริ่มต้นเท่ากัน คือ 60% ทั้งแบบล้าง
น้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวัน ไม่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวัน ล้าง
น้ํ า ส้ มสายชู ต ากแดดครึ่ ง วั น ไม่ ล้ างน้ํ า ส้ ม สายชู ตากแดดครึ่ ง วั น
หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น (ฐานเปียก) ได้ผล
ดังตารางที่ 3
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จากตารางที่ 3.4 พบว่ากระดูกไก่ที่ล้างตากแดดเต็มวันมีค่าความ
สว่างมากที่สุด การล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู และการตากแดดทํา
ให้กระดูกไก่มีค่า L มากขึ้นสีของกระดูกไก่ดูสว่างมากขึ้น โดยค่า L
ทุกวิธีที่ศึกษาจัดว่าอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างกัน
กระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดครึ่งวันมีค่า a* มากที่สุด ค่า a*
มากขึ้นเมื่อกระดูกไก่ล้างด้วยน้ําส้มสายชู และตากแดดครึ่งวัน ค่า a*
ของแต่ละวิธีที่ศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มีความแตกต่าง
กัน กระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวันมีค่า b* มากที่สุด ค่า
b* มากขึ้นเมื่อกระดูกไก่ล้างด้วยน้ําส้มสายชู และตากแดดเต็มวัน ค่า
b* ของทุกวิธีที่ศึกษาโดยรวมแล้วจัดว่าอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่
พบว่าการอบแห้งด้วยการตากแดดเต็มวันมีความชื้นน้อยกว่าการ
มีความแตกต่างกัน กระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวันทําให้สี
อบแห้งด้วยการตากแดดครึ่งวัน เพราะว่าการอบแห้งด้วยการตาก
ของกระดูกไก่มีความสว่าง และใกล้เคียงกับกระดูกไก่สดมากที่สุด ค่า
แดดเต็ มวั นกระดู กไก่ ได้ รั บปริ มาณความร้ อนจากแสงอาทิ ตย์ ใน
∆E ของกระดูกไก่โดยรวมแล้วจัดอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มี
ระยะเวลาที่นานกว่า แต่ความชื้นทั้งการอบแห้งด้วยการตากแดดเต็ม
ความแตกต่างกัน
วัน และการอบแห้งด้วยการตากแดดครึ่งวันมีปริมาณความชื้นที่ต่ํา
3.5.2 ค่าโปรตีนของกระดูกไก่
กว่า 10% ตามมาตรฐานอาหารสัตว์
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
3.5 ผลการศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพของกระดูกไก่
สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
การอบกระดูกไก่ด้วยวิธีการอบด้วยตู้อบลมร้อน ด้วยวิธีการตาก
สุ ด และนํ ากระดู กไก่ ไปอบแห้ งวิ ธี ที่ ศึ กษาคื อด้ วยตู้ อบลมร้ อนที่
แดด ทั้งแบบล้างน้ําส้มสายชู และไม่ล้างน้ําส้มสายชูจําเป็นต้องมีการ
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
นํากระดูกไก่ที่วิธีต่างๆ ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อให้ได้กระดูกไก่
ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปหาค่าโปรตีน เพื่อดูวิธีที่ทําให้โปรตีนมี
ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการทําอาหารสัตว์ การวิเคราะห์คุณภาพที่ได้
อยู่ในกระดูกไก่ ได้ผลดังตารางที่ .5
ศึกษามีการวิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E วิเคราะห์ค่าโปรตีน
Table 5 Protein values of chicken bones.
(เปอร์เซ็นต์) วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต ได้ผลดังนี้
Table 3 Drying of chicken bones by sun drying.

3.5.1 ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E ของกระดูกไก่
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
สุดและนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีที่ศึกษาคืออบด้วยตู้อบลมร้อนที่
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อดูวิธีที่ทําให้ค่าสี
ของกระดูกไก่ มีค่าสีที่ใกล้ เคี ยงกั บกระดู กไก่สดมากที่สุ ด ได้ผลดั ง
ตารางที่ 4
Table 4 Color values of chicken bones.

* ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงค่าผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)

จากการศึกษาค่าโปรตีน จากตารางที่ 3.5 พบว่า กระดูกไก่ที่ตาก
แดดเต็มวันมีค่าโปรตีนมากที่สุด
3.5.3 เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร
สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาวิธีการล้างที่ดี
สุด และนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีที่ศึกษาคืออบด้วยตู้อบลมร้อนที่
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
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ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อดูวิธีที่ทําให้ค่า
เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่ได้ผลดังตารางที่ 6
Table 6 Percentage yield of chicken bones.

จากตารางที่ 6 ผลของเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
พบว่ากระดูกไก่ที่ล้างน้ําส้มสายชูอบด้วยตู้อบลมร้อนมีเปอร์เซ็นต์
ปริ ม าณผลผลิ ต ของกระดู ก ไก่ ม ากที่ สุ ด และกระดู ก ไก่ ที่ ไ ม่ ล้ า ง
น้ําส้มสายชูตากแดดครึ่งวันมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
น้อยที่สุด
4. สรุป
จาการศึ กษาและทดลองหาคุ ณลั กษณะที่ เหมาะสมที่ สุ ดของ
กระดูกไก่กี่จะนํามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ พบว่า เก็บกระดูกไก่ด้วยตู้
แช่แข็งดีที่สุด วิธีการล้างที่ดีที่สุด คือ ล้างด้วยน้ําส้มสายชู สภาวะการ
อบแห้งที่ดีที่สุด คือ 100ºC โดยใช้เวลา 5.20 ชั่วโมง การอบแห้ง
กระดูกไก่ด้วยการตากแดดเต็มวันมีค่าความชื้นต่ํากว่า 10% และมีค่า
โปรตี น มากที่ สุ ด เมื่ อ ล้ า งด้ ว ยน้ํ า ส้ ม สายชู กระดู ก ไก่ ที่ ล้ า งด้ ว ย
น้ําส้มสายชูและอบด้วยตู้อบลมร้อนมีเปอร์เซ็นปริมาณผลผลิตของ
กระดูกไก่มากที่สุด
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