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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันมีการนํากระดูกไก่ท่ีสกัดคอลลาเจนแล้วมาทําเป็นอาหารสัตว์โดยการตากแห้ง ซ่ึงกระดูกไก่แห้งท่ีผลิตได้มีคุณภาพไม่ตรง

ตามมาตรฐาน งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากระบวนการผลิตกระดูกไก่แห้งท่ีเหมาะสมโดยศึกษาอุณหภูมิการเก็บรักษาวัตถุดิบกระดูกไก่   (-20 และ 4 
ºC) , สารที่ใช้ล้าง (ไม่ล้าง ,น้ําเปล่า ,น้ําร้อน ,น้ําส้มสายชู และโซดาไฟ) และวิธีการทําแห้ง (อบแห้ง และตากแดด) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าสภาวะ
ท่ีเหมาะสมในการผลิตกระดูกไก่แห้ง คือ เก็บรักษากระดูกไก่ท่ี 4 ºC หลังจากนั้นล้างด้วยน้ําส้มสายชูก่อนอบด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 
ºC โดยใช้เวลาในการอบ 5 ชั่วโมง 20 นาที ซ่ึงกระดูกไก่แห้งท่ีผลิตได้มีความชื้นอยู่ท่ี 10 % มีโปรตีนเท่ากับ 26.13 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าสี L*, 
a*, b* และ ∆E  เท่ากับ 42.89,12.29 , 29.10 และ 8.22 ตามลําดับ โดยได้ปริมาณผลผลิตสูงสุดท่ีร้อยละ 98.19 ซ่ึงคุณลักษณะท่ีได้เหมาะสม
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 
ไก่เป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีเลี้ยงในประเทศไทย สามารถเลี้ยงให้มีการ

เจริญเติบโตได้ดีด้วยสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ การเลี้ยงไก่
กลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคัญย่ิงของประเทศ โดยการเล้ียงไก่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลี้ยง ฝ่ายผสมพันธ์ุไก่เพ่ือ
ผลิตลูกไก่ โดยจะรวมโรงฟักเข้าไปด้วย ฝ่ายเลี้ยงและผลิตไก่ ส่งเข้า
ตลาดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานฆ่าไก่และเตรียมผลิตภัณฑ์
สําหรับตลาด ซ่ึงประกอบขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการผลิตไก่ท่ีสมบูรณ์ 
(วิทยา, 2556) 

ในอุตสาหกรรมมีการนํากระดูกไก่มาแปรรูปในการผลิตอาหาร
สัตว์ กระดูกไก่เป็นวัตถุดิบท่ีให้ท้ังธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส เป็น
ผลพลอยได้จากโรงฆ่าสัตว์ โดยเอากระดูกไปต้มหรือนึ่งเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
รวมท้ังเป็นการทําให้ไขมันส่วนใหญ่ท่ีกระดูกละลายออกมา จากนั้น
จึงอบหรือผึ่งกระดูกให้แห้งแล้วจึงนํามาบด มีธาตุแคลเซียม และ
ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 24 และ 12% ตามลําดับ 
(ชลธิชา, 2558) ซ่ึงในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้นํา

กระดูกไก่ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตต่างๆมาแปรรูป เช่น  กระดูก
ไก่ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเคร่ืองสําอาง มีการนํากระดูกไก่มา
แปรรูปเป็นอาหารสัตว์โดยนํามาอบแห้ง การอบแห้งอาหารสัตว์ใน
ปัจจุบันท่ีนิยมคือ นํากระดูกไก่มาตากแดด ซ่ึงอุณหภูมิแต่ละวันไม่
เท่ากัน ทําให้กระดูกไก่มีการทําแห้งท่ีไม่สมํ่าเสมอ จึงทําให้เปอร์เซ็น
ความชื้น ปริมาณเปอร์เซ็นโปรตีน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาหารสัตว์ 
ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งท่ีจะศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบ
กระดูกไก่เพ่ือแปรรูปอาหารสัตว์ เพ่ือให้ได้กระดูกไก่อบแห้งท่ี
เหมาะสมตามคุณภาพของอาหารสัตว์ต่อไป (วิทยา, 2556) โดยใช้
กระดูกไก่ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเคร่ืองสําอางจากบริษัท ซีโน
สยามไบโอเทคนิค จํากัด และอุณหภูมิท่ีใช้ในการอบกระดูกไก่ คือ 
100ºC 
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2. อุปกรณ์และวิธีการ 
ข้ันตอนการศึกษา 

2.1 การเก็บรักษากระดูกไก่ 
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

 การแช่แข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร โดยทําการลด
อุณหภูมิของกระดูกไก่ให้ตํ่าว่า -18ºC ด้วยตู้แช่แข็ง 
 การแช่เย็น ทําการการเก็บกระดูกไก่ไว้ในอุณหภูมิตํ่าเหนือจุด

เยือกแข็งหรือการเก็บกระดูกไก่ไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 0–5ºC ในตู้เย็น 

2.2 การศึกษาการล้างกระดูกไก่ 
การล้างกระดูกไก่ท่ีทําการศึกษาวิธีล้างมี 4 วิธี ได้แก่ 

 วิธีการล้างด้วยน้ําเปล่า ทําการล้างกระดูกไก่ด้วยอัตราส่วน
กระดูกไก่ต่อน้ําเปล่าเท่ากับ 100g : 100g ท้ิงให้สะเด็ดน้ํา 
 วิ ธีการล้างด้วยน้ํ าส้มสายชู ทําการล้างกระดูกไก่ ด้วย

อัตราสว่นกระดูกไก่ต่อน้ําส้มสายชูเท่ากับ 100g:100g ท้ิงให้สะเด็ดน้ํา 
 วิธีการล้างด้วยโซดาไฟ ทําการล้างกระดูกไก่ด้วยอัตราส่วน

กระดูกไก่ต่อน้ําเปล่าต่อโซดาไฟเท่ากับ 100g:100g:100g  ท้ิงให้
สะเด็ดน้ํา 
 วิธีการล้างด้วยการลวกน้ําร้อน ทําการล้างกระดูกไก่ด้วย

อัตราส่วนกระดูกไกต่่อน้ําร้อนเท่ากับ 100g:100g ท้ิงให้สะเด็ดน้ํา 

2.3 ศึกษาสภาวะในการอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อน 

2.3.1 หาเวลาในการอบแห้งให้ได้ความชื้นสุดท้ายเป็น 10% 

 นํากระดูกไก่มาทําการเตรียมก่อนการอบแห้ง ซ่ึงมีการเตรียม
อยู่ 4 แบบ ได้แก่ การล้างด้วยน้ําส้มสายชู, การล้างด้วยโซดาไฟ, การ
ล้างด้วยน้ําเปล่า และการลวกด้วยน้ําร้อน จะแบ่งออกเป็น 3 ถาด 
 นํากระดูกไก่ท่ีผ่านการเตรียมในข้ันตอนท่ี 1 มาชั่งน้ําหนัก

ก่อนการอบ จากนั้นนําเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ คือ 100ºC แล้ว
เก็บข้อมูลระหว่างค่าเวลา และความชื้น โดยนํากระดูกไก่ท่ีใส่อยู่ใน 
Moisture content ออกมาชั่งน้ําหนักทุกๆชั่วโมง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
โดยเร่ิมท่ีชั่วโมงท่ี 0-8 ชั่วโมง นําออกมาชั่งน้ําหนักทีละ 3 กระป๋อง 
 นํา Moisture content ท่ีมีกระดูกไก่ออกมาชั่งน้ําหนัก 

จากนั้นนําข้อไก่ท้ังหมดท่ีผ่านการชั่งน้ําหนักแล้วไปเข้าตู้อบท่ี 105ºC 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ําหนักจะคงท่ี ชั่งน้ําหนักอีกคร้ังแล้ว
คํานวณค่าความชื้น 
 สร้างกราฟระหว่างค่าความชื้นกับเวลา หาเวลาท่ีใช้ในการ

อบแห้งจนทราบค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสุดท้ายท่ี 10% 

2.3.2 การศึกษาคุณสมบัติของกระดูกไก่อบแห้ง  
ซ่ึงจะทําการนําผลของกระดูกไก่อบแห้งท่ีผ่านการเตรียม 4 แบบ 

ได้แก่ การล้างด้วยน้ําส้มสายชู, การล้างด้วยโซดาไฟ, การล้างด้วย
น้ําเปล่า และการลวกด้วยน้ําร้อน ทําการอบท่ีอุณหภูมิ 100ºC  ตาม

เวลาท่ีกําหนดเพื่อให้ได้ความชื้นสุดท้ายท่ี 10% จากนั้นนํากระดูกไก่
มาทําการวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่ 

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

2.4 ศึกษาสภาวะในการทําแห้งของกระดูกไก่ด้วยวิธีการตากแดด 

2.4.1 เวลาในการตากแดด แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

 การตากแดดเต็มวัน การตากแดดเต็มวันจะมีกรรมวิธีในการ
ตาก คือ นํากระดูกไก่ท่ีผ่านกระบวนการล้างท่ีดีท่ีสุดมา 100 g ใส่ลง
ในภาชนะและนําไปตากบริเวณท่ีมีแดด โดยท่ีความร้อนเฉลี่ยของแดด
ในเดือนมีนาคม จะอยู่ท่ี 36.4ºC ใช้เวลาตากแดดจํานวน 8 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักกระดูกไก่ท่ีทําการตากแดดแบบเต็มวัน 
เพ่ือท่ีจะทราบถึงน้ําหนักของกระดูกท่ีหายไป 
 การตากแดดคร่ึงวัน การตากแดดครึ่งวันวันจะมีกรรมวิธีใน

การตาก คือ นํากระดูกไก่ท่ีผ่านกระบวนการล้างท่ีดีท่ีสุดมา100 g ใส่
ลงในภาชนะและนําไปตากบริเวณท่ีมีแดด โดยที่ความร้อนเฉลี่ยของ
แดดในเดือนมีนาคม จะอยู่ท่ี 36.4ºC ใช้เวลาในการตากแดดจํานวน 
4 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนักกระดูกไก่ท่ีทําการตากแดด
แบบครึ่งวัน เพ่ือท่ีจะทราบถึงน้ําหนักของกระดูกท่ีหายไป 

2.4.2 การศึกษาคุณสมบัติของกระดูกไก่ในการตากแดด 

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

2.5 สถิติท่ีใช้ในการทดลอง 
จากการวิเคราะห์คุณภาพของกระดูกไก่ไก่ด้านต่างๆ ได้แก่ การ

วิเคราะห์ค่าโปรตีน, การวัดค่าสี และการวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์
ปริมาณผลผลิต นําผลที่ได้จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งของ
กระดูกไก่ไก่ท่ีผ่านกระบวนการมาทําการตรวจสอบค่าเฉลี่ย จาก
ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม โดยเป็นการเปรียบเทียบความ
แตกต่างต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป โดยการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
คุณลักษณะนั้นๆ ซ่ึงการจําแนกกลุ่ม หรือแบ่งกลุ่ม จะใช้หลักเกณฑ์
เดียวหรือปัจจัยเดียววิธีท่ีนิยมใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยสําหรับหลายกลุ่มตัวอย่าง คือการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance : ANOVA) 

3. ผลและวิจารณ์ 
3.1 ผลการศึกษาวิธีการเก็บกระดูกไก่ 

จากการศึกษาวิธีการเก็บกระดูกไก่ 2 วิธี เพ่ือหาวิธีการเก็บ
กระดูกไก่ท่ีดีท่ีสุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  เก็บกระดูกไก่ท่ีตู้แช่เย็น 
และเก็บกระดูกไก่ท่ีตู้แช่แข็ง เพ่ือหาวิธีการเก็บกระดูกไก่ท่ีทําให้เนื้อ
ท่ีติดอยู่รอบกระดูกไก่ไม่เหนียวเกาะติดกัน ดังตารางท่ี 1 
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Table 1 Characteristics of chicken bones keep in chill 
and freeze. 

 
จากการศึกษาการเก็บรักษากระดูกไก่ท้ัง 2 วิธี ดังตารางท่ี 1 

พบว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้แช่เย็นดีกว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้แช่
แข็ง เพราะว่าการเก็บกระดูกไก่ด้วยตู้เย็นจะทําให้เนื้อไก่ท่ีติดอยู่
รอบๆ กระดูกไก่มีลักษณะ เนื้อไกล่้วนๆ ไม่เหนียวติดกันเป็นก้อน 

3.2 ผลการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ 
จากการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ 4 วิธี เพ่ือหาวิธีการล้างท่ีดี

ท่ีสุดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  ล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําเปล่า ล้างกระดูกไก่
ด้วยการลวกด้วยน้ําร้อน ล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู และล้าง
กระดูกไก่ด้วยโซดาไฟ โดยล้างกระดูกไก่ 100 g แล้วนําไปวิเคราะห์ 
น้ําหนักของกระดูกไก่ท่ีเหลือหลังการล้าง และเปอร์เซ็นต์โปรตีนท่ี
เหลือในนํ้าล้าง ได้ผลดังตารางท่ี 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. 

 

หลังจากการศึกษาวิธีการล้างกระดูกไก่ท้ัง 4 วิธี พบว่าการล้าง
กระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชูเป็นวิธีการล้างท่ีดีท่ีสุดเนื่องจากการล้าง
กระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู ทําให้กระดูกไก่เสียโปรตีนไปในน้ําล้าง 
1.34% และการล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชูทําให้กลิ่นของกระดูก
ไก่ลดลง ซ่ึงการล้างกระดูกไก่ด้วยวิธีการลวกด้วยน้ําร้อนทําให้เหลือ
โปรตีนน้อยท่ีสุดในน้ําล้างแต่การล้างกระดูกไก่ด้วยการลวกด้วยน้ํา
ร้อนทําให้น้ําหนักของกระดูกไก่เหลือน้อย และทําให้กลิ่นของกระดูก
ไก่แรงข้ึนอีกด้วย 

3.3 ผลการศึกษาสภาวะในการอบแห้งกระดูกไก่ 
จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้งกระดูกไก่ ได้

ทดลองอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
พบว่าต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 1 วันจึงจะทําให้กระดูกไก่มีความชื้น
ตํ่ากว่า และทดลองอบกระดูกไก่ด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 120ºC 
พบว่ากระดูกไก่มีสีไหม้ และกระดูกแห้งเป็นขุยสีขาวๆ แต่พอทดลอง
อบกระดูกไก่ท่ีอุณหภูมิ 100ºC กระดูกไก่จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้น 
10%ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ สีของกระดูกไก่ไม่ไหม้ และระยะเวลา
ในการอบไม่นาน จึงเลือกอบกระดูกไก่ท่ีอุณหภูมิ 100ºC ดังภาพท่ี 1 

 
Figure 1 Moisture and time of baking chicken bones with a 
hot air oven at 100ºC. 

จากภาพท่ี 1 การศึกษาสภาวะท่ีใช้ในการอบแห้งกระดูกไก่ท่ีล้าง 
และไม่ได้ล้างโดยมีความชื้นเริ่มต้นเท่ากัน คือ 60% อบแห้งโดยใช้
อุณหภูมิท่ี 100ºC พบว่าการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 
100ºC ใช้เวลาในการอบแห้ง 5.20 ชั่วโมง สามารถทําให้กระดูกไก่มี
ความชื้นท่ีตํ่ากว่า 10%ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ ท้ังกระดูกไก่ท่ีล้าง
น้ําส้มสายชู และกระดูกไก่ท่ีไม่ได้ล้างน้ําส้มสายชู 

3.4 ผลการศึกษาการอบแห้งกระดูกไก่ด้วยการตากแดด 
จากการศึกษาการอบแห้งกระดูกไก่ด้วยการตากแดด โดยการตาก

แดดจะใช้กระดูกไก่ท่ีมีความชื้นเริ่มต้นเท่ากัน คือ 60% ท้ังแบบล้าง
น้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวัน ไม่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวัน ล้าง
น้ําส้มสายชูตากแดดคร่ึงวัน ไม่ล้างน้ําส้มสายชูตากแดดครึ่งวัน 
หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น (ฐานเปียก) ได้ผล
ดังตารางท่ี 3 
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Table 3 Drying of chicken bones by sun drying. 

 
พบว่าการอบแห้งด้วยการตากแดดเต็มวันมีความชื้นน้อยกว่าการ

อบแห้งด้วยการตากแดดครึ่งวัน เพราะว่าการอบแห้งด้วยการตาก
แดดเต็มวันกระดูกไก่ได้รับปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์ใน
ระยะเวลาท่ีนานกว่า แต่ความชื้นท้ังการอบแห้งด้วยการตากแดดเต็ม
วัน และการอบแห้งด้วยการตากแดดคร่ึงวันมีปริมาณความชื้นท่ีตํ่า
กว่า 10% ตามมาตรฐานอาหารสัตว์ 

3.5 ผลการศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพของกระดูกไก่ 
การอบกระดูกไก่ด้วยวิธีการอบด้วยตู้อบลมร้อน ด้วยวิธีการตาก

แดด ท้ังแบบล้างน้ําส้มสายชู และไม่ล้างน้ําส้มสายชูจําเป็นต้องมีการ
นํากระดูกไก่ท่ีวิธีต่างๆ ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพ่ือให้ได้กระดูกไก่
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการทําอาหารสัตว์ การวิเคราะห์คุณภาพท่ีได้
ศึกษามีการวิเคราะห์ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E วิเคราะห์ค่าโปรตีน 
(เปอร์เซ็นต์) วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิต ได้ผลดังนี้ 

3.5.1 ค่าสี L*, a*, b* และ ∆E ของกระดูกไก่ 
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพ่ือแปรรูปเป็นอาหาร

สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือหาวิธีการล้างท่ีดี
สุดและนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีท่ีศึกษาคืออบด้วยตู้อบลมร้อนท่ี 
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปวิเคราะห์คุณภาพ เพ่ือดูวิธีท่ีทําให้ค่าสี
ของกระดูกไก่มีค่าสีท่ีใกล้เคียงกับกระดูกไก่สดมากที่สุด ได้ผลดัง
ตารางท่ี 4 

Table 4 Color values of chicken bones. 

 

จากตารางท่ี 3.4 พบว่ากระดูกไก่ท่ีล้างตากแดดเต็มวันมีค่าความ
สว่างมากท่ีสุด การล้างกระดูกไก่ด้วยน้ําส้มสายชู และการตากแดดทํา
ให้กระดูกไก่มีค่า L มากขึ้นสีของกระดูกไก่ดูสว่างมากขึ้น โดยค่า L 
ทุกวิธีท่ีศึกษาจัดว่าอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มีความแตกต่างกัน 
กระดูกไก่ท่ีล้างน้ําส้มสายชูตากแดดคร่ึงวันมีค่า a* มากท่ีสุด  ค่า a* 
มากขึ้นเม่ือกระดูกไก่ล้างด้วยน้ําส้มสายชู และตากแดดครึ่งวัน ค่า a* 
ของแต่ละวิธีท่ีศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่มีความแตกต่าง
กัน กระดูกไก่ท่ีล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวันมีค่า b* มากท่ีสุด ค่า 
b* มากขึ้นเม่ือกระดูกไก่ล้างด้วยน้ําส้มสายชู และตากแดดเต็มวัน ค่า 
b* ของทุกวิธีท่ีศึกษาโดยรวมแล้วจัดว่าอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน และไม่
มีความแตกต่างกัน กระดูกไก่ท่ีล้างน้ําส้มสายชูตากแดดเต็มวันทําให้สี
ของกระดูกไก่มีความสว่าง และใกล้เคียงกับกระดูกไก่สดมากท่ีสุด ค่า 
∆E ของกระดูกไก่โดยรวมแล้วจัดอยู่ในกลุ่มค่าเดียวกัน  และไม่มี
ความแตกต่างกัน 

3.5.2 ค่าโปรตีนของกระดูกไก่  
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพ่ือแปรรูปเป็นอาหาร

สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือหาวิธีการล้างท่ีดี
สุด และนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีท่ีศึกษาคือด้วยตู้อบลมร้อนท่ี 
100ºC และการตากแดดคร่ึงวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปหาค่าโปรตีน เพ่ือดูวิธีท่ีทําให้โปรตีนมี
อยู่ในกระดูกไก่ ได้ผลดังตารางท่ี .5 

Table 5 Protein values of chicken bones. 

 
* ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงค่าผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

จากการศึกษาค่าโปรตีน จากตารางท่ี 3.5 พบว่า กระดูกไก่ท่ีตาก
แดดเต็มวันมีค่าโปรตีนมากท่ีสุด 

3.5.3 เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่ 
จากการศึกษาสภาวะการอบแห้งกระดูกไก่เพ่ือแปรรูปเป็นอาหาร

สัตว์ มีการนํากระดูกไก่ไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือหาวิธีการล้างท่ีดี
สุด และนํากระดูกไก่ไปอบแห้งวิธีท่ีศึกษาคืออบด้วยตู้อบลมร้อนท่ี 
100ºC และการตากแดดครึ่งวัน และเต็มวัน หลังจากศึกษาวิธีการ
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ต่างๆแล้วต้องนํากระดูกไก่ไปวิเคราะห์คุณภาพ เพ่ือดูวิธีท่ีทําให้ค่า
เปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่ได้ผลดังตารางท่ี 6 

Table 6 Percentage yield of chicken bones. 

 
จากตารางท่ี 6 ผลของเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่

พบว่ากระดูกไก่ท่ีล้างน้ําส้มสายชูอบด้วยตู้อบลมร้อนมีเปอร์เซ็นต์
ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่มากท่ีสุด และกระดูกไก่ ท่ีไม่ล้าง
น้ําส้มสายชูตากแดดครึ่งวันมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณผลผลิตของกระดูกไก่
น้อยท่ีสุด 

4. สรุป 
จาการศึกษาและทดลองหาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ

กระดูกไก่กี่จะนํามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ พบว่า เก็บกระดูกไก่ด้วยตู้
แช่แข็งดีท่ีสุด วิธีการล้างท่ีดีท่ีสุด คือ ล้างด้วยน้ําส้มสายชู สภาวะการ
อบแห้งท่ีดีท่ีสุด คือ 100ºC โดยใช้เวลา 5.20 ชั่วโมง การอบแห้ง
กระดูกไก่ด้วยการตากแดดเตม็วันมีค่าความชื้นตํ่ากว่า 10% และมีค่า
โปรตีนมากท่ีสุดเม่ือล้างด้วยน้ําส้มสายชู กระดูกไก่ ท่ีล้างด้วย
น้ําส้มสายชูและอบด้วยตู้อบลมร้อนมีเปอร์เซ็นปริมาณผลผลิตของ
กระดูกไก่มากท่ีสุด 
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