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บทคััดย่่อ
การบริิโภคเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ในปริิมาณสููงมีีความสััมพัันธ์์ต่อ่ โรคต่่างๆ เช่่น โรคความดัันโลหิิตสููง และโรคที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
หลอดเลืือดหััวใจ สำหรัับอาหารหมัักดองโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผลิิตภััณฑ์์ไข่่เค็็มนั้้�น ถืือได้้ว่่าเป็็นแหล่่งของการได้้รัับโซเดีียมใน
ปริิมาณสููงจากการบริิโภค ดัังนั้้�นการลดปริิมาณเกลืือในไข่่เค็็มลงจึึงส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภคได้้ งานวิิจััยนี้้� ศึึกษาการ
เปลี่่ย� นแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ (NaCl) ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ (KCl) ที่่�ระดัับ
ร้้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ในระหว่่างการเก็็บรัักษา 4 สััปดาห์์ จากผลการทดลองพบว่่า ค่่าความสว่่าง (L*) และค่่า
ความเป็็นสีีเหลืือง (b*) ของไข่่แดงมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อปริิมาณเกลืือ KCl เพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้� การใช้้ KCl ในปริิมาณมากขึ้้�น
ยัังส่่งผลให้้ร้้อยละสััดส่่วนไข่่แดงที่่�แข็็งมีีค่่าลดลง โดยไข่่แดงไม่่เปลี่่�ยนเป็็นเจลยืืดหยุ่่�นอย่่างสมบููรณ์์ตลอดระยะเวลาการเก็็บ
รัักษาซึ่่ง� ส่่งผลให้้ความแข็็งของไข่่แดงสุุกมีค่ี า่ ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ความแข็็งของไข่่ขาวเค็็มสุุกมีค่ี า่ เพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� ปริิมาณเกลืือ KCl
เพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า ไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ในระดัับ
ร้้อยละ 50 ที่่�ระยะเวลาการพอก 2 สััปดาห์์ มีีคะแนนการยอมรัับทางประสาทสััมผััสในด้้านสีี กลิ่่�น รสเค็็ม รสชาติิโดยรวม และ
ความชอบโดยรวมสููงและไม่่แตกต่่างจากสููตรควบคุุม (0%KCl) (p>0.05) โดยมีีปริิมาณ Na+ ที่่�วิิเคราะห์์ด้้วยวิิธีี Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) เท่่ากัับ 711.5 มิิลลิิกรััม/100 กรััม ซึ่่�งลดลง 2.3 เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับสููตร
ควบคุุมหรืือคิิดเป็็นสััดส่ว่ น 1 ใน 3 ของปริิมาณที่่�แนะนำให้้บริิโภคต่่อวััน และมีีปริิมาณ K+ เท่่ากัับ 891.80 มิิลลิกรั
ิ มั ต่่อ 100 กรััม
เพิ่่�มขึ้้�น 6.7 เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับสููตรควบคุุม
คำสำคััญ:	การเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพ ไข่่เค็็มพอกดิิน ลดโซเดีียม โพแทสเซีียมคลอไรด์์
การอ้้างอิิงบทความ: ณััฐฌา เหล่่ากุุลดิิลก, นัันทิินา ดำรงวััฒนกููล, มยุุรีี ชมภูู, กาญจนา รััตนธีีรวิิเชีียร และ นภาพัันธ์์ โชคอำนวยพร,
“การเปลี่่ย� นแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ในระหว่่างการเก็็บรัักษา,” วารสาร
วิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2, หน้้า 445–456, เม.ย.–มิิ.ย. 2565.
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Abstract
The high intake of sodium chloride has associated with a number of diseases including hypertension
and other cardiovascular diseases. Pickle products, and in particular salted egg, are a major source of
salt in the diet. Therefore, the reduction in the level of salt in salted egg would have a major impact
on consumer health. This research aimed to study the quality changes of soil – coating salted eggs
substituting sodium chloride (NaCl) with potassium chloride (KCl) at the level of 0%, 25%, 50%, 75% and
100% during storage for 4 weeks. The results showed that color for lightness (L*), and yellowness of egg
yolk increased depending on the increasing of KCl level. The salted egg yolks containing higher content
of KCl exhibited lower values of hardening ratio and did not turn into a complete elastic gel leading to
a decrease of egg yolk hardness. In contrast, hardness of cooked - salted white egg increased with the
increasing of KCl level. The suitable formula is to use 50% NaCl or 50% KCl. This salted egg had the
highest acceptable sensory scores for color, aroma, saltiness, overall taste and overall acceptance which
did not significantly differ from the control samples (0% KCl) (p>0.05). The content of Na+ obtained from
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) of the sample was 711.5 mg/100g, a reduction
of 2.3-fold when compared with the control sample which can be calculated as one-third of the
recommended maximum daily intake while the K+ content was 891.80 mg/100g, an increasing of 6.7-fold
when compared with the control sample.
Keywords: Quality Changes, Soil - Coating Salted Eggs, Reduced Sodium, Potassium Chloride
Please cite this article as: N. Laokuldilok, N. Damrongwattanagool, M. Chompoo, K. Ruttanateerawichien, and N. Chokumnoyporn,
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1. บทนำ
ไข่่เค็็มเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการถนอมอาหารด้้วย
เกลืือ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปแล้้วกรรมวิิธีีการผลิิตไข่่เค็็มมีี 2 วิิธีี คืือ วิิธีี
การแช่่ในน้้ำเกลืือ (Brining Method) และวิิธีีการพอกด้้วย
ดิินผสมเกลืือ (Coating Method) เกลืือที่่�ใช้้ คืือ เกลืือแกง
หรืือโซเดีียมคลอไรด์์ (Sodium Chloride; NaCl) ที่่�ระดัับ
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 25 และใช้้ระยะเวลาในการดองหรืือ
พอก 2–4 สััปดาห์์ ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง อาศััยหลัักการออสโมซิิส
(Osmosis) เพื่่�อแทรกซึึมสารละลายที่่�มีีความเข้้มข้้นสููงเข้้าสู่่�
เนื้้�ออาหาร ส่่วนน้้ำและความชื้้น� ภายในไข่่จะแพร่่ผ่า่ นเยื่่อ� หุ้้�ม
และเปลืือกออกสู่่�บรรยากาศภายนอก หลัักการนี้้�ใช้้ในการดึึง
น้้ำออกจากวััตถุุดิบิ ซึ่่ง� จะช่่วยลดค่่าวอเตอร์์แอคทิิวิตี้้ิ � (Water
Activity; aw) และควบคุุมการเจริิญของจุุลิินทรีีย์์ที่่�ก่่อให้้
เกิิดโรค สามารถเก็็บรัักษาอาหารไว้้ได้้นาน และทำให้้เกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลงลัักษณะทางเคมีีกายภาพ รวมถึึงคุุณลักั ษณะทาง
ประสาทสััมผััสของอาหาร
	ถึึงแม้้ว่่าโซเดีียมจะเป็็นแร่่ธาตุุที่่จ� ำเป็็นต่่อการรัักษาสมดุุล
ของระบบของเหลวในร่่างกาย แต่่การบริิโภคเกลืือโซเดีียม
ในปริิมาณมากเกิินไปจะส่่งผลทำให้้ระดัับความดัันโลหิิตใน
ร่่างกายสููงขึ้้น� และยัังเป็็นปััจจััยเสี่่ย� งให้้เกิิดโรคหััวใจวายได้้ [1]
ทั้้�งนี้้� องค์์การอนามััยโลกแนะนำปริิมาณการบริิโภคเกลืือ
ไม่่ควรเกิิน 5 กรััมต่่อวััน ซึ่่ง� จะมีีปริิมาณโซเดีียม 2,000 มิิลลิกรั
ิ มั
[2] แต่่จากการสำรวจปริิมาณการบริิโภคเกลืือของประชากร
ทั่่�วโลกพบว่่า มีีค่่าสููงเกิินมาตรฐาน โดยคิิดเป็็นปริิมาณ
เฉลี่่�ยราว 9–12 กรััมต่่อวััน เทีียบเท่่ากัับการบริิโภคโซเดีียม
3,600–4,800 มิิลลิิกรััม [3] แนวโน้้มพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ที่่�หัันมาให้้ความสนใจสุุขภาพมากขึ้้�น ดัังนั้้�นการพััฒนาสููตร
อาหารที่่�ลดปริิมาณโซเดีียมลงจากเดิิมจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�ผลิิตควร
ให้้ความสำคััญ และยัังเป็็นการเพิ่่�มทางเลืือกในการบริิโภค
ได้้อีีกทางหนึ่่�ง จากรายงานปริิมาณโซเดีียมของไข่่เค็็มต้้มสุุก
หนึ่่�งฟองหรืือหนึ่่�งหน่่วยบริิโภค (น้้ำหนัักไข่่ 60–70 กรััม) พบว่่า
มีีโซเดีียมอยู่่�ราว 680 มิิลลิิกรััม [4] หรืือคิิดเป็็นปริิมาณ
971.43 มิิลลิิกรััมต่่อ 100 กรััม ดัังนั้้�นการลดปริิมาณเกลืือ
NaCl ในผลิิตภััณฑ์์ลงจึึงช่่วยลดปริิมาณการได้้รัับโซเดีียม
ของผู้้�บริิโภคไข่่เค็็มลงได้้ อย่่างไรก็็ตาม การปรัับเปลี่่�ยนสููตร
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ผลิิตภััณฑ์์จำเป็็นต้้องคำนึึงถึึงคุุณลักั ษณะต่่างๆ ที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ไปทั้้�งในแง่่ของรสชาติิ และประสิิทธิิภาพของการถนอมอาหาร
ซึ่่ง� การลดโซเดีียมลงในปริิมาณมากโดยไม่่มีกี ารปรัับปรุุงคุุณภาพ
ด้้านรสเค็็มที่่�สููญเสีียไปอาจส่่งผลกระทบต่่อพฤติิกรรมของ
ผู้้บ� ริิโภคในการเติิมเกลืือ NaCl กลัับลงไปในอาหารในระหว่่าง
การประกอบอาหาร จึึงมีีการทดแทนปริิมาณเกลืือ NaCl ที่่�ลดลง
ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ (Potassium Chloride;
KCl) เนื่่�องจากลัักษณะทางด้้านเคมีีของเกลืือทั้้�งสองชนิิดนี้้�
มีีลัักษณะที่่�ใกล้้เคีียงกััน ไม่่มีีสีี ไม่่ทำให้้ผลิิตภััณฑ์์ขุ่่�น และ
มีีรสชาติิเค็็ม จากงานวิิจััยการศึึกษาคุุณภาพของปลาทููนึ่่�ง
ลดโซเดีียมพบว่่า เมื่่�อใช้้เกลืือ KCl ทดแทนเกลืือ NaCl
ในปริิมาณที่่�มากขึ้้�น จะส่่งผลให้้ความแน่่นเนื้้�อมีีค่่าลดลง
เนื่่�องจากเกลืือ NaCl มีีความสามารถในการอุ้้�มน้้ำโปรตีีน
มากกว่่าเกลืือ KCl [5] นอกจากนี้้� การใช้้เกลืือ KCl ทดแทน
NaCl ในผลิิตภััณฑ์์แพตตี้้�เนื้้�อหมูู ส่่งผลให้้ค่่าความเป็็นสีีแดง
(a*) และค่่าความเป็็นสีีเหลืือง (b*) ลดลง [6]
สำหรัับงานวิิจัยั นี้้� ทำการศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงคุุณภาพ
ของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนการใช้้เกลืือ NaCl ด้้วยเกลืือ KCl
ที่่�ระดัับร้้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ในระหว่่างการเก็็บรัักษา
4 สััปดาห์์ ทั้้�งนี้้� ไข่่เค็็มพอกดิินที่่�จัดจ
ั ำหน่่ายในท้้องตลาดอยู่่�ใน
ลัักษณะของไข่่เค็็มดิิบซึ่่ง� มีีการเปลี่่ย� นแปลงคุุณภาพจากการ
แทรกซึึมของเกลืือที่่�ผสมดิินเข้้าสู่่�เปลืือกไข่่ตลอดระยะเวลา
ที่่�ทำการพอก ดัังนั้้�นการศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
จึึงใช้้เป็็นข้้อมููลเพื่่อ� แนะนำปริิมาณการทดแทนเกลืือ NaCl ด้้วย
เกลืือ KCl รวมถึึงระยะเวลาที่่�เหมาะสมสำหรัับการบริิโภคได้้
นอกจากนี้้� การลดปริิมาณโซเดีียมในผลิิตภััณฑ์์อาหารยััง
สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2559–2568 เพื่่อ� ลดภาวะโรคจากกลุ่่�มโรค
ไม่่ติิดต่่อและลดค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลทั้้�งในระดัับ
บุุคคล ครอบครััว และประเทศชาติิได้้
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
2.1 การเตรีียมวััตถุุดิิบไข่่เป็็ด
ไข่่ เ ป็็ ดที่่� ใ ช้้ในการทดลองนี้้� ซื้้� อ จากตลาดเมืืองใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยมีีน้้ำหนัักต่อ่ ลููกประมาณ 70 กรััม และมีี
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ความกว้้าง 45–55 มิิลลิิเมตร นำไข่่เป็็ดมาล้้างให้้สะอาดแล้้ว
พัักรอไว้้ นำดิินจอมปลวกมาผสมเกลืือที่่�อัตั ราส่่วนเท่่ากัับ 3 : 1
จากนั้้�นเติิมน้้ำลงในส่่วนผสมที่่�อัตั ราส่่วน 1 : 1.5 คนให้้เข้้ากััน
แล้้วนำไปพอกไข่่ให้้ทั่่�วทั้้�งฟอง (น้้ำหนัักส่่วนผสมดิิน 35 กรััม
ต่่อไข่่ 1 ฟอง) หุ้้�มทัับด้้วยแกลบ เก็็บรัักษาในตะกร้้าพลาสติิก
ที่่�อุุณหภููมิิห้้อง (30 ± 3 องศาเซลเซีียส)
วางแผนการทดลองแบบสุ่่�มสมบููรณ์์ (Completely
Randomized Design; CRD) ประกอบด้้วย 5 สิ่่�งทดลอง
กำหนดให้้การใช้้เกลืือ NaCl ร้้อยละ 100 หรืือที่่�ระดัับเกลืือ
KCl เท่่ากัับ 0 (0KCl) เป็็นตััวอย่่างควบคุุม แล้้วทำการทดแทน
เกลืือ NaCl ด้้วยเกลืือ KCl ที่่�ระดัับร้้อยละ 25 (25KCl), 50
(50KCl), 75 (75KCl) และ 100 (100KCl) และสุ่่�มตััวอย่่าง
ทุุกๆ สััปดาห์์มาวิิเคราะห์์คุุณภาพในด้้านต่่างๆ จนครบ 4
สััปดาห์์ แล้้วพล็็อตกราฟแสดงการเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละ
คุุณภาพ ดัังนี้้�
2.2 การวิิเคราะห์์คุุณภาพไข่่เค็็ม
2.2.1 การวััดค่่าสีี
เมื่่อ� ครบระยะเวลาสุ่่�มตััวอย่่าง นำไข่่เค็็มในแต่่ละสิ่่ง� ทดลอง
มาแกะดิินออกแล้้วล้้างด้้วยน้้ำสะอาด ซัับให้้แห้้งแล้้ววััดค่่า
สีีของไข่่แดงดิิบและไข่่ขาวดิิบในเทอม L*, a* และ b* ด้้วย
เครื่่�อง Colorimeter (Konica Minolta CR-410, Japan)
โดย L* มีีค่่า 0 ถึึง 100 (0 = มืืดที่่�สุุด และ 100 = สว่่าง
ที่่�สุุด) หาก a* มีีค่่าเป็็นบวกแสดงทิิศทางของสีีแดง และเมื่่�อ
a* มีีค่่าเป็็นลบแสดงทิิศทางของสีีเขีียว สำหรัับ b* หากมีีค่่า
เป็็นบวกแสดงทิิศทางของสีีเหลืือง และเมื่่�อ b* มีีค่่าเป็็นลบ
แสดงทิิศทางของสีีน้้ำเงิิน
2.2.2 สััดส่่วนไข่่แดงที่่�แข็็งตััว (Hardening Ratio)
ทำโดยตอกไข่่ เ ค็็ ม แล้้วนำไข่่ แ ดงมากลิ้้� ง เบาๆ บน
กระดาษกรอง (Whatman No.1) เพื่่อ� กำจััดส่ว่ นที่่�เป็็นไข่่ขาว
ออกไป จากนั้้�นชั่่�งน้้ำหนัักของไข่่แดงทั้้�งลููก (Wo) แล้้วใช้้มีีด
ผ่่ากลาง เพื่่อ� ให้้ไข่่แดงส่่วนที่่�นุ่่�มและเป็็นของเหลวที่่�อยู่่�ภายใน
ไหลออกมา ชั่่�งเฉพาะส่่วนที่่�เป็็นของแข็็ง (Wex) นำค่่าที่่�ได้้มา
คำนวณ [7] ดัังสมการที่่� (1) นี้้�
	สััดส่่วนไข่่แดงที่่�แข็็งตััว = (Wex/Wo) × 100
(1)

2.2.3 ค่่าความแข็็งของไข่่แดงและไข่่ขาวสุุก
	วััดค่่าความแข็็งของไข่่แดงสุุกและไข่่ขาวสุุกด้้วยเครื่่�อง
TAXT2i Texture Analyzer (Stable Micro Systems;
Surrey, England) นำไข่่ที่่ไ� ด้้ในแต่่ละสิ่่ง� ทดลองไปนึ่่�งสุุกเป็็น
เวลา 10 นาทีี (จัับเวลาหลัังจากน้้ำเดืือด) แยกส่่วนที่่�เป็็น
ไข่่แดงและไข่่ขาวออกจากกััน เตรีียมตััวอย่่างไข่่แดงโดยใช้้
มีีดหั่่น� ครึ่่ง� ส่่วนไข่่ขาวสุุกหั่่น� เป็็นสี่่เ� หลี่่ย� มลููกเต๋๋าขนาด 1 × 1 × 1
เซนติิเมตร โดยตััวอย่่างถููกกดด้้วยหััววััดทรงกระบอก (P50;
เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 50 มิิลลิิเมตร) ลึึกลงไปร้้อยละ 50 ของ
ความสููงตััวอย่่างเริ่่�มต้้น ค่่าแรงสููงสุุดที่่�ได้้จากกราฟ Force –
Deformation แสดงถึึงค่่าความแข็็งของแต่่ละตััวอย่่าง
ทำการทดสอบตััวอย่่างที่่�อุุณหภููมิิห้้องซ้้ำ 5 ครั้้�ง
2.2.4 การวิิเคราะห์์หาปริิมาณโซเดีียมและโพแทสเซีียม
	วิิเคราะห์์หาปริิมาณแร่่ธาตุุโซเดีียม (Na+) และโพแทสเซีียม
(K+) ในไข่่เค็็มสุุก (ทั้้�งไข่่แดงและไข่่ขาวรวมกััน) ตลอดระยะเวลา
การเก็็บรัักษา 4 สััปดาห์์ของทุุกสิ่่ง� ทดลองด้้วยวิิธีี Inductively
Coupled Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) เตรีียม
ตััวอย่่างอ้้างอิิงจากวิิธีมี าตรฐาน AOAC 984.27 (2016) แล้้ว
คำนวณปริิมาณเทีียบกัับกราฟมาตรฐานของธาตุุ Na และ K
2.2.5 การทดสอบทางประสาทสััมผััส
ทำการทดสอบทางประสาทสััมผััสด้้วยวิิธีีการทดสอบ
ความชอบ (9-point Hedonic Scale) ด้้วยผู้้�บริิโภคทั่่�วไป
จำนวน 60 คน [8] ทำการเตรีียมตััวอย่่างโดยนำไข่่เค็็มพอกดิิน
มาล้้างให้้สะอาด จากนั้้�นนำไปนึ่่�งเป็็นเวลา 10 นาทีี (จัับเวลา
หลัังจากน้้ำเดืือด) แล้้วทำให้้เย็็นโดยใช้้น้้ำไหลผ่่านแกะเปลืือกออก
แล้้วหั่่�นตามความยาว และแบ่่งให้้มีีขนาด 1 ใน 6 ของไข่่
ทั้้�งลููก บรรจุุในถ้้วยทนร้้อนที่่�มีีฝาปิิดสนิิท ตััวอย่่างจะถููก
นำเสนอต่่อผู้้�ทดสอบทีีละ 1 ตััวอย่่าง ด้้วยรหััสเลขสุ่่�ม 3 ตััว
โดยมีีการสุ่่�มลำดัับนำเสนอและให้้ผู้้ท� ดสอบบ้้วนปากระหว่่าง
รอการประเมิินตััวอย่่างต่่อไป คุุณลัักษณะที่่�ทดสอบ ได้้แก่่ สีี
กลิ่่�น รสเค็็ม รสชาติิโดยรวม และความชอบโดยรวม
2.3 การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
นำข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์ผลทางสถิิติิโดยวิิเคราะห์์ค่่า
ความแปรปรวน (ANOVA) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% และ
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วิิเคราะห์์ความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยในแต่่ละสััปดาห์์ด้้วยวิิธีี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
3. ผลการทดลอง
3.1 การวััดค่่าสีี
	ผลการวิิเคราะห์์ค่า่ สีีของไข่่แดงเค็็มดิิบแสดงในตารางที่่� 1
เมื่่�อระยะเวลาการพอกนานขึ้้�น ไข่่แดงเค็็มดิิบทุุกสิ่่�งทดลอง
มีีค่่าความสว่่าง (L*) ลดลง (ค่่าความสว่่างเฉลี่่�ยในสััปดาห์์ที่่�
ศููนย์์เท่่ากัับ 80.11) เนื่่อ� งจากในระหว่่างการพอกเค็็ม ไข่่แดง
เกิิดการสููญเสีียความชื้้�น โดยการแทรกซึึมเกลืือเข้้าสู่่�ไข่่จะ
เกิิดขึ้้�นพร้้อมๆ กัับการสููญเสีียน้้ำภายในไข่่ออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
ความชื้้� น ที่่� ลดล งส่่ ง ผลให้้ไข่่ แ ดงเค็็ ม มีี ลัั ก ษณะแห้้งและมีี
สีีคล้้ำลง [9] โดยตััวอย่่างไข่่แดงเค็็มดิิบที่่�ผ่่านการพอกด้้วย
KCl ร้้อยละ 100 จะมีีค่่าความสว่่างมากกว่่าสิ่่�งทดลองอื่่�นๆ
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
ตารางที่่� 1	ค่่าความสว่่าง (L*) ของไข่่แดงเค็็มดิิบที่่�ทดแทน
ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับต่่างๆ เป็็น
ระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าความสว่่าง (L*) ของไข่่แดงเค็็มดิิบ
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 72.19d + 0.07 51.61c + 2.27 46.70d + 0.09 37.20c + 1.38
25%KCl 75.03c + 0.47 53.37bc + 0.07 44.59e + 1.11 38.13c + 0.89
50%KCl 77.01b + 0.44 55.92b + 0.45 57.65b + 0.63 41.51b + 0.30
75%KCl 76.85b + 0.72 55.88b + 2.71 54.72c + 3.16 42.55b + 0.31
100%KCl 78.14a + 0.41 73.20a + 1.37 68.90a + 0.61 45.01a + 0.32
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

ความเป็็นสีีแดง (a*) ของทุุกสิ่่ง� ทดลองมีีค่า่ เพิ่่�มขึ้้น� จาก
สััปดาห์์ที่่�ศููนย์์ (ค่่า a* เฉลี่่�ยในสััปดาห์์ที่่�ศููนย์์เท่่ากัับ 14.93)
และหลัังจากนั้้�น ค่่า a* จะเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้อย (ตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 3 แสดงค่่าความเป็็นสีีเหลืือง (b*) ของไข่่แดงเค็็มดิิบ
โดยมีีค่่าลดลงเมื่่�อระยะเวลาการพอกนานขึ้้�น (ค่่า b* เฉลี่่�ย
ในสััปดาห์์ที่่�ศููนย์์เท่่ากัับ 63.30) ทั้้�งนี้้� ไข่่แดงเค็็มที่่�ผ่่านการ
พอกเป็็นเวลานานขึ้้น� จะมีีปริิมาณไขมัันอิิสระเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� เป็็น
ตััวทำละลายรงควััตถุุที่่อ� ยู่่�ในไข่่แดงที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มแคโรทีีนอยด์์
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และไรโบฟลาวิิน ส่่งผลให้้ไข่่แดงเค็็มมีีสีีส้้มเข้้มขึ้้�น [10] โดย
ตััวอย่่างไข่่แดงเค็็มที่่�ผ่า่ นการพอกด้้วย KCl ร้้อยละ 100 จะมีี
ค่่าความเป็็นสีีเหลืืองมากกว่่าสิ่่ง� ทดลองอื่่น� ๆ อย่่างมีีนัยั สำคััญ
ทางสถิิติิ (p≤0.05) สอดคล้้องกัับงานวิิจััยที่่�พบว่่า เมื่่�อเติิม
เกลืือต่่างชนิิดกัันลงในไข่่แดงเหลวที่่�ใช้้ผลิิตมายองเนส จะ
ทำให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงสีีแตกต่่างกััน โดยไข่่แดงที่่�เติิมเกลืือ
KCl จะมีีสีส้้ี มอมเหลืือง แต่่เมื่่อ� เติิมเกลืือ NaCl จะส่่งผลให้้ไข่่
แดงจะมีีสีีเหลืืองคล้้ำ [11]
ตารางที่่� 2 ค่่าความเป็็นสีีแดงถึึงสีีเขีียว (a*) ของไข่่แดงเค็็มดิิบ
ที่่�ทดแทนด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับ
ต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าสีีแดงถึึงสีีเขีียว (a*) ของไข่่แดงเค็็มดิิบ
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 23.74a + 0.51 21.41a + 0.61 20.96a + 0.23 19.57a + 0.43
25%KCl 22.00a + 1.00 19.45a + 0.81 19.18b + 0.65 19.80a + 0.78
50%KCl 18.66b + 1.92 18.17ab + 0.16 19.78b + 0.52 18.11bc + 1.19
75%KCl 16.90b + 1.93 16.82c + 0.56 19.51b + 0.93 16.38c + 1.64
100%KCl 17.40b + 1.07 16.56c + 1.42 17.34b + 1.69 17.62bc + 0.74
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

ตารางที่่� 3 ค่่าความเป็็นสีีเหลืืองถึึงสีีน้้ำเงิิน (b*) ของไข่่แดง
เค็็มดิิบที่่�ทดแทนด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ที่่�ระดัับต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าสีีเหลืืองถึึงสีีน้้ำเงิิน (b*) ของไข่่แดงเค็็มดิิบ
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 49.20b + 0.13 39.86c + 0.69 32.21c + 1.47 25.05c + 0.17
25%KCl 53.89b + 0.61 44.20b + 1.26 38.90b + 0.17 27.58bc + 1.88
50%KCl 51.54b + 1.02 41.69c + 0.23 37.21bc + 1.81 29.59b + 1.19
75%KCl 49.20b + 1.23 42.49c + 1.13 44.00a + 1.49 36.06a + 1.96
100%KCl 64.51a + 0.57 59.49a + 0.53 48.11a + 1.06 37.96a + 1.12
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

เมื่่อ� พิิจารณาตารางที่่� 4 พบว่่า เมื่่อ� ระยะเวลาการพอกเค็็ม
นานขึ้้น� ค่่าความสว่่าง (L*) ของทุุกสิ่่ง� ทดลองจะมีีการเปลี่่ย� นแปลง
เล็็กน้้อย (ค่่าความสว่่างเฉลี่่ย� ในสััปดาห์์ที่่ศู� นู ย์์เท่่ากัับ 93.59) โดย
ไข่่ขาวเค็็มสุุกที่่ผ่� า่ นการพอกด้้วยเกลืือ NaCl ร้้อยละ 100 (0KCl)

ณััฐฌา เหล่่ากุุลดิิลก และคณะ, “การเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ในระหว่่างการเก็็บรัักษา.”
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จะมีีค่่าความสว่่างน้้อยกว่่าสิ่่�งทดลองอื่่�นๆ อย่่างมีีนััยสำคััญ
ทางสถิิติิ (p≤0.05) ตลอดระยเวลาการพอก 4 สััปดาห์์
ตารางที่่� 4	ค่่าความสว่่าง (L*) ของไข่่ขาวเค็็มดิิบที่่�ทดแทน
ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับต่่างๆ เป็็น
ระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าความสว่่าง (L*) ของไข่่ขาวเค็็มสุุก
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 89.94c + 0.36 89.95d + 0.56 88.70d + 0.64 85.52c + 0.32
25%KCl 95.20a + 0.47 93.38c + 0.51 93.86ab + 0.69 92.53b + 0.98
50%KCl 93.46b + 0.81 94.73c + 0.46 92.94b + 0.25 94.44a + 0.40
75%KCl 94.69a + 0.40 93.74b + 0.57 92.26c + 0.39 94.53a + 0.42
100%KCl 95.15a + 0.57 95.89a + 0.07 94.20a + 0.40 94.00a + 0.60
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

สำหรัับค่่า a* ในไข่่ขาวเค็็มดิิบเริ่่�มต้้นที่่�ยัังไม่่ผ่่านการ
พอกเค็็มมีีทิิศทางของความเป็็นสีีแดงเล็็กน้้อย (a* เท่่ากัับ
0.95) แล้้วลดลงไปในทิิศทางของสีีเขีียว (-a*) ที่่�ระยะเวลาการ
พอก 1 สััปดาห์์ และหลัังจากนั้้�น ค่่าไม่่เปลี่่�ยนแปลงมากนััก
(ตารางที่่� 5) เช่่นเดีียวกัับการเปลี่่ย� นแปลงค่่าความเป็็นสีีเหลืือง
(b*) ที่่�มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างรวดเร็็วภายหลัังการพอกเค็็ม 1
สััปดาห์์ (ตารางที่่� 6) (ค่่า b* เฉลี่่�ยในสััปดาห์์ที่่�ศููนย์์เท่่ากัับ
18.02) และหลัังจากนั้้�นค่่าจะมีีการเปลี่่ย� นแปลงเพีียงเล็็กน้้อย
กล่่าวคืือ ไข่่ขาวมีีการเปลี่่�ยนแปลงสีีระหว่่างการพอกโดย
คล้้ำลงเล็็กน้้อย และมีีทิศิ ทางของสีีเขีียวอ่่อนผสมเหลืืองอ่่อน
ตารางที่่� 5	ค่่าความเป็็นสีีแดงถึึงสีีเขีียว (a*) ของไข่่ขาวเค็็มดิิบ
ที่่�ทดแทนด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับ
ต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าสีีแดงถึึงสีีเขีียว (a*) ของไข่่ขาวเค็็มสุุก
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl –2.53ns + 0.07 –2.25c + 0.03 –2.32c + 0.02 –2.27c + 0.06
25%KCl –2.04ns + 0.48 –2.17c + 0.13 –1.95b + 0.15 –1.52c + 0.11
50%KCl –2.45ns + 0.34 –1.62ab + 0.14 –2.05bc + 0.06 –1.54c + 0.30
75%KCl –2.11ns + 0.11 –1.85b + 0.10 –1.58a + 0.08 –1.31b + 0.13
100%KCl –2.15ns + 0.11 –1.42a + 0.20 –1.65a + 0.29 –1.18a + 0.06
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)

รููปที่่� 1	ร้้อยละสัั ดส่่ ว นไข่่ แ ดงที่่� แ ข็็ ง ที่่� ท ดแทนด้้วยเกลืือ
โพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับต่่างๆเป็็นระยะเวลา4สััปดาห์์
ตารางที่่� 6 ค่่าความเป็็นสีีเหลืืองถึึงสีีน้้ำเงิิน (b*) ของไข่่ขาว
เค็็มสุุกที่่�ทดแทนด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ที่่�ระดัับต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าสีีเหลืืองถึึงสีีน้้ำเงิิน (b*) ของไข่่ขาวเค็็มสุุก
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 5.41ns + 0.21 6.47a + 0.26 6.32b + 0.11 5.62b + 0.08
25%KCl 5.41ns + 0.64 4.43c + 0.84 5.52b + 0.51 5.61b + 1.42
50%KCl 5.63ns + 0.66 4.75bc + 0.41 6.28b + 0.64 5.92ab + 0.68
75%KCl 6.36ns + 2.38 6.18ab + 0.63 6.09b + 0.94 7.10a + 0.09
100%KCl 5.50ns + 1.10 5.70abc + 1.23 8.26a + 0.54 7.02ab + 0.53
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

3.2 สััดส่่วนไข่่แดงที่่�แข็็ง (Hardening Ratio)
	ค่่าร้้อยละสััดส่่วนไข่่แดงที่่�แข็็งสามารถคำนวณได้้จาก
ร้้อยละโดยน้้ำหนัักของไข่่แดงส่่วนที่่�เป็็นของแข็็งซึ่่ง� จะใช้้เป็็น
ดััชนีีบอกถึึงกระบวนการพอกไข่่เค็็มที่่�สมบููรณ์์
	จากรููปที่่� 1 พบว่่า สิ่่�งทดลองควบคุุมที่่�ใช้้เกลืือ NaCl
ร้้อยละ 100 (0KCl) มีีค่่าร้้อยละสััดส่่วนไข่่แดงที่่�เป็็นของแข็็ง
สููงกว่่าตััวอย่่างอื่่�นๆ อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
ตลอดระยะเวลาการพอก 4 สััปดาห์์ และเข้้าสู่่�กระบวนการ
พอกเค็็มอย่่างสมบููรณ์์ในสััปดาห์์ที่่� 2 (มีีค่่าร้้อยละสััดส่่วน
ไข่่แดงที่่�แข็็งเท่่ากัับ 100) เมื่่�อพิิจารณาที่่�ระยะเวลาการพอก
เดีียวกัันพบว่่า การใช้้เกลืือ KCl ทดแทนเกลืือ NaCl ใน
ปริิมาณมากขึ้้�น สััดส่่วนของไข่่แดงส่่วนที่่�เป็็นของแข็็งมีีค่่า

ณััฐฌา เหล่่ากุุลดิิลก และคณะ, “การเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ในระหว่่างการเก็็บรัักษา.”
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ลดลงอย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05) โดยในสััปดาห์์ที่่� 1 นั้้�น
ไข่่แดงของสิ่่�งทดลองที่่�ใช้้เกลืือ KCl ทดแทนเกลืือ NaCl ใน
ปริิมาณร้้อยละ 100 ยัังไม่่ปรากฏส่่วนที่่�เป็็นของแข็็ง ในขณะที่่�
ไข่่แดงของสิ่่ง� ทดลองอื่่น� ๆ เริ่่ม� มีีลักั ษณะเป็็นก้้อนแข็็งบางส่่วน
นอกจากนี้้� ยัังพบว่่า ทุุกสิ่่ง� ทดลองที่่�มีกี ารทดแทนด้้วยเกลืือ KCl
มีีสััดส่่วนไข่่แดงที่่�แข็็งไม่่ถึึงร้้อยละ 100 ตลอดช่่วงระยะเวลา
ที่่�ทดสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยที่่�พบว่่า ไข่่แดงเค็็มที่่�ดอง
ด้้วยเกลืือ KCl ในปริิมาณมากขึ้้�นจะส่่งผลให้้มีีปริิมาณความชื้้น�
สููงขึ้้น� [12] คืือยัังมีีส่ว่ นที่่�เป็็นของเหลวอยู่่�ภายใน ทั้้�งนี้้� ในระหว่่าง
การดองเค็็มนั้้�น ส่่วนของไข่่แดงเริ่่�มเป็็นของแข็็งจากบริิเวณ
ใกล้้เยื่่อ� หุ้้�มไข่่แดงแล้้วแล้้วค่่อยๆ เคลื่่อ� นเข้้าสู่่�ตรงกลาง ไข่่แดง
ด้้านในจะยัั ง คงเป็็ น ของเหลว และมีี ค วามหนืืดเพิ่่� ม ขึ้้� น
หลัังจากนั้้�นไข่่แดงเค็็มจะมีีลัักษณะภายนอกที่่�แห้้งขึ้้�น โดย
ปริิมาณความเข้้มข้้นของเกลืือที่่�สููงขึ้้�น และปริิมาณความชื้้�น
ที่่�ลดลงทำให้้ไข่่แข็็งมีีลัักษณะกึ่่�งแข็็งคล้้ายเจลยืืดหยุ่่�น
	การเปลี่่�ยนแปลงไข่่แดงจากของเหลวกลายเป็็นเจล
ยืืดหยุ่่�นเกิิดจากปฏิิกิริิ ยิ าต่่างๆ ได้้แก่่ การเสีียสภาพธรรมชาติิ
ของโปรตีีน (Denaturation) การรวมตััวกัันของโปรตีีน
(Aggregation) และการเกิิดเจลของโปรตีีน (Gelation)
[13]–[15] โดยเมื่่�อเกลืือแทรกซึึมผ่่านเปลืือกไข่่เข้้าไปข้้างใน
พร้้อมกัับเกิิดการเคลื่่อ� นย้้ายน้้ำ และความชื้้น� ออกจากไข่่เป็็น
ผลให้้เกิิดการเสีียสภาพธรรมชาติิของโปรตีีน ทำให้้เกิิดความ
ไม่่สมดุุลของ Protein - Ion โปรตีีนจึึงคลายตััวออก และส่่วน
ที่่�ไม่่ชอบน้้ำที่่�อยู่่�บริิเวณภายในถููกเปิิดออกมา จากนั้้�นโปรตีีน
จะเกิิดการรวมตััว และสร้้างโครงร่่างตาข่่ายสามมิิติด้้ิ วยพัันธะ
ทางเคมีี ทำให้้โครงข่่ายของเจลโปรตีีนมีีความเสถีียร และ
คงตััวอยู่่�ได้้ โดยโครงสร้้างที่่�ถูกู จััดเรีียงใหม่่จะกัักน้้ำไว้้ภายใน
ไม่่ให้้เคลื่่�อนไหว ทำให้้เกิิดโครงข่่ายของเจลกึ่่�งยืืดหยุ่่�น และ
มีีความคงตััว ทั้้�งนี้้� คุุณสมบััติิของอิิเล็็กโทรไลท์์ ได้้แก่่ ความ
เข้้มข้้นของเกลืือ และ Ionic Strength มีีผลต่่อโครงสร้้าง
ของโปรตีีนที่่�มีีลัักษณะเป็็นก้้อน (Globular Protein) ที่่�พบ
ในไข่่แดง [16] โดยเมื่่อ� ความแรงของอิิออนมีีค่า่ ต่่ำ โครงสร้้าง
ของโปรตีีนจะคงสภาพด้้วยแรงดึึงดููดไฟฟ้้าสถิิตย์์ เมื่่�อระดัับ
ความแรงของอิิออนสููงขึ้้�น โครงสร้้างของโปรตีีนจะเสถีียร
ได้้ด้้วยปฏิิกิิริิยาระหว่่างโมเลกุุลโปรตีีนกัับน้้ำ และเมื่่�อความ
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เข้้มข้้นของเกลืือสููงขึ้้�นพบว่่า โครงสร้้างของโปรตีีนจะคงอยู่่�
ได้้ด้้วยปฏิิกิิริิยาระหว่่างโปรตีีนกัับโปรตีีน จากการทดลอง
ของ [17] พบว่่า Ionic Strength ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� มีีผลต่อ่ การรวมตััว
กัันของโมเลกุุลโปรตีีนในไข่่แดง โดยเป็็นการเพิ่่�มแรงดึึงดููด
ไฟฟ้้าสถิิตย์์ซึ่่�งเป็็นผลให้้เกิิดเสีียสภาพ และการรวมตััวกััน
ของโปรตีีน จากการทดลองนี้้� ไข่่แดงที่่�พอกด้้วยเกลืือ KCl ที่่�
ระดัับความเข้้มข้้นร้้อยละ 100 จะไม่่พบลัักษณะเป็็นก้้อนแข็็ง
ของไข่่แดงในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของการพอกเค็็ม เนื่่อ� งจากค่่า Ionic
Strength ของเกลืือ KCl มีีค่่าต่่ำกว่่าของเกลืือ NaCl (เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบระดัับน้้ำหนัักเกลืือที่่�ใช้้เท่่ากััน ความเข้้มข้้นใน
หน่่วยโมลาร์์ของเกลืือ KCl มีีค่า่ ต่่ำกว่่าของเกลืือ NaCl) ส่่งผล
ให้้ไข่่แดงของสิ่่�งทดลองที่่�ใช้้เกลืือ KCl มีีสููญเสีียสภาพเดิิมได้้
ช้้ากว่่า หรืือมีีลัักษณะเป็็นก้้อนแข็็งได้้ช้้ากว่่า
3.3 ค่่าความแข็็งของไข่่แดงเค็็มและไข่่ขาวเค็็มสุุก
	ค่่าแรงกดสููงสุุด (Maximum Force) แสดงถึึงค่่าความแข็็ง
ของไข่่เค็็มที่่�ทดสอบตารางที่่� 7 แสดงแนวโน้้มของค่่าความแข็็ง
ของไข่่แดงสุุกที่่ผ่� า่ นการพอกดิินผสมเกลืือ KCl ทดแทนเกลืือ
NaCl ที่่�ระดัับต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์ เมื่่�อระยะเวลา
การพอกนานขึ้้�น ค่่าความแข็็งของไข่่แดงสุุกมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�น (ค่่า
ความแข็็งของไข่่แดงสุุกเฉลี่่�ยในสััปดาห์์ที่่�ศููนย์์มีีค่่าเท่่ากัับ
2.62 นิิวตััน) โดยเฉพาะสิ่่ง� ทดลองที่่�ใช้้เกลืือ NaCl ในปริิมาณ
ร้้อยละ 100 (0KCl) และสิ่่�งทดลองที่่�มีีการทดแทนด้้วยเกลืือ
KCl ในปริิมาณร้้อยละ 25 (25KCl) จะมีีค่่าความแข็็งของ
ไข่่แดงสุุกสููงกว่่าสิ่่�งทดลองอื่่�นๆ อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ
(p≤0.05) ที่่�ระยะเวลาการพอกเดีียวกััน แต่่ไข่่แดงเค็็มสุุก
ที่่�ผ่่านการพอกด้้วยเกลืือ KCl ที่่�ระดัับร้้อยละ 50 ขึ้้�นไปจะมีี
ค่่าความแข็็งเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
ตารางที่่� 8 พบว่่า เมื่่�อพอกไข่่เป็็นระยะเวลา 1 สััปดาห์์
ไข่่ขาวเค็็มทุุกสิ่่ง� ทดลองมีีค่า่ ความแข็็งลดลงจากไข่่ขาวนึ่่�งที่่�ไม่่
ผ่่านการพอกเค็็ม (ค่่าความแข็็งของไข่่ขาวสุุกเฉลี่่ย� ในสััปดาห์์
ที่่�ศููนย์์มีีค่่าเท่่ากัับ 9.67 นิิวตััน) และหลัังจากนั้้�นจะมีีค่่า
ไม่่เปลี่่�ยนแปลงมากนััก โดยตััวอย่่างที่่�ใช้้เกลืือ NaCl ร้้อยละ
100 (0KCl) จะมีีค่่าความแข็็งน้้อยกว่่าตััวอย่่างอื่่�นๆ ในทุุก
สััปดาห์์ที่่�ทดสอบอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05) มีีงาน

ณััฐฌา เหล่่ากุุลดิิลก และคณะ, “การเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ในระหว่่างการเก็็บรัักษา.”
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วิิจััยศึึกษาแรงต้้านทานภายในของเจลไข่่ขาวสุุกที่่�มีีต่่อแรง
กระทำภายนอก (ค่่า Stress หรืือความเค้้น) โดยนำไข่่ขาว
ดิิบที่่�เจืือจางด้้วยน้้ำจนมีีความเข้้มข้้นร้้อยละ 33 และ 50 ไป
ผ่่านความร้้อนพบว่่า ไข่่ขาวเจืือจางจะไม่่จัับตััวเป็็นก้้อนเมื่่�อ
ไม่่มีกี ารเติิมเกลืือลงไปในไข่่ขาวดิิบ แต่่เมื่่อ� มีีการเติิมเกลืือลง
ไปจะส่่งผลให้้ไข่่ขาวเกิิดการจัับตััวเป็็นก้้อนด้้วยความร้้อนและ
กลายเป็็นเจล โดยการเติิมเกลืือ NaCl จะให้้ค่่าความแข็็งน้้อย
กว่่าเมื่่อ� เติิมเกลืือ KCl เล็็กน้้อย และเมื่่อ� ความเข้้มข้้นของเกลืือ
มากขึ้้�น ค่่าความแข็็งของเจลไข่่ขาวมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�น [18]
ตารางที่่� 7	ค่่าแรงกดสููงสุุดของไข่่แดงเค็็มสุุกที่่�ทดแทนด้้วย
เกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่�ระดัับต่่างๆ เป็็น
ระยะเวลา 4 สััปดาห์์

หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)

รููปที่่� 2 ปริิ ม าณโซเดีี ย มในไข่่ เ ค็็ ม ที่่� ท ดแทนด้้วยเกลืือ
โพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์

ค่่าแรงกดสููงสุุด (N) ของไข่่แดงเค็็มสุุก
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl
3.71a + 0.18 4.42a + 0.01 6.35a + 0.04 8.31a + 0.00
25%KCl 3.54ab + 0.29 4.23ab + 0.57 6.52a + 0.11 8.16a + 0.13
50%KCl 3.52b + 0.03 4.18b + 0.41 4.29b + 0.35 4.08b + 0.17
75%KCl 3.52b + 0.14 3.72c + 0.37 3.11d + 0.30 4.40b + 0.57
100%KCl 3.51b + 0.15 3.41c + 0.44 3.62c + 0.18 4.27b + 0.48
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

ตารางที่่� 8 ค่่าแรงกดสููงสุุดของไข่่ขาวเค็็มสุุกที่่�ทดแทนด้้วย
เกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่�ระดัับต่่างๆ เป็็น
ระยะเวลา 4 สััปดาห์์
ค่่าแรงกดสููงสุุด (N) ของไข่่ขาวเค็็มสุุก
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl
1.21d + 0.02 1.18c + 0.01 1.00e + 0.03 1.86d + 0.03
25%KCl 2.68b + 0.31 1.82b + 0.10 2.06d + 0.09 2.42c + 0.07
50%KCl 2.37c + 0.05 2.58ab + 0.10 2.44c + 0.11 4.13b + 0.22
75%KCl 3.37a + 0.13 3.44a + 0.08 2.51b + 0.25 2.62c + 0.31
100%KCl 3.56a + 0.28 2.89ab + 0.09 3.35a + 0.16 4.78a + 0.35
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

3.4 การวิิเคราะห์์หาปริิมาณโซเดีียมและโพแทสเซีียม
ปริิมาณโซเดีียมและโพแทสเซีียมในไข่่เค็็มสุุก (ไข่่แดง
และไข่่ขาวรวมกัันทั้้�งลููก) ที่่�ผ่่านพอกเค็็มเป็็นเวลา 4 สััปดาห์์

หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)

รููปที่่� 3 ปริิมาณโพแทสเซีียมในไข่่เค็็มที่่�ทดแทนด้้วยเกลืือ
โพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับต่่างๆ เป็็นระยะเวลา 4 สััปดาห์์
แสดงในรููปที่่� 2 และ 3 ตามลำดัับ สิ่่�งทดลองที่่�ใช้้เกลืือ NaCl
ร้้อยละ 100 (0KCl) มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณโซเดีียมอย่่าง
รวดเร็็วในช่่วง 1–2 สััปดาห์์แรก (รููปที่่� 2) เช่่นเดีียวกัับตััวอย่่าง
ที่่�ใช้้เกลืือ KCl ร้้อยละ 100 (100KCl) ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ปริิมาณโพแทสเซีียมอย่่างรวดเร็็วในช่่วงแรกของการพอก
(รููปที่่� 3) ทั้้�งนี้้� เนื่่อ� งมาจากความแตกต่่างระหว่่างความเข้้มข้้น
ของเกลืือที่่�เติิมลงไปในส่่วนผสมที่่�ใช้้พอกกัับไข่่เป็็ดสดมีีค่า่ สููง
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยการศึึกษาจลนพลศาสตร์์การแพร่่ของ
Na+ เข้้าสู่่�ไข่่แดงพบว่่า การซึึมผ่่านของ Na+ จะเป็็นไปอย่่าง
รวดเร็็วในช่่วงแรก และจะค่่อยๆ คงที่่�ในเวลาต่่อมา [12]

ณััฐฌา เหล่่ากุุลดิิลก และคณะ, “การเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ในระหว่่างการเก็็บรัักษา.”
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ในช่่วงสััปดาห์์สุุดท้้ายของการพอกพบว่่า ตััวอย่่างที่่�
ทดแทนการใช้้เกลืือ NaCl ด้้วยเกลืือ KCl ที่่�ระดัับร้้อยละ 25,
50, 75 และ 100 มีีปริิมาณ Na+ ลดลงโดยมีีค่า่ เท่่ากัับ 1,639.0,
1,111.0, 853.6 และ 250.3 มิิลลิิกรััม/100 กรััม ตามลำดัับ
ส่่วนปริิมาณ K+ มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีค่่าเท่่ากัับ 1,212.0,
1,591.0, 2,398.5 และ 3,527.0 มิิลลิกรั
ิ มั /100 กรััม ตามลำดัับ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบการแพร่่ซึึมผ่่าน Na+ ของสิ่่�งทดลองที่่�พอก
ด้้วยเกลืือ NaCl ร้้อยละ 100 (0KCl) และการซึึมผ่่านของ K+
ของสิ่่�งทดลองที่่�พอกด้้วยเกลืือ KCl ร้้อยละ 100 (100KCl)
ในสััปดาห์์เดีียวกัันพบว่่า ปริิมาณ K+ ในไข่่เค็็มมีีค่่ามากกว่่า
ปริิมาณ Na+ ทั้้�งนี้้� เมื่่�อใช้้เกลืือ NaCl กัับเกลืือ KCl ในการ
พอกไข่่ในปริิมาณที่่�เท่่ากััน สััดส่่วนของ Na+ กัับ K+ ที่่�ใช้้ใน
การพอกไข่่จะแตกต่่างกัันโดยหากใช้้เกลืือ NaCl 1 กรััม จะ
ประกอบด้้วยโซเดีียม 0.4 กรััม (NaCl ประกอบด้้วยโซเดีียม
อะตอมร้้อยละ 39.33 และคลอไรด์์อะตอมร้้อยละ 60.67)
[19] ส่่วน KCl 1 กรััม จะประกอบด้้วยโพแทสเซีียม 0.52 กรััม
(KCl ประกอบด้้วยโพแทสเซีียมอะตอมร้้อยละ 52.44 และ
คลอไรด์์อะตอมร้้อยละ 47.55) ดัังนั้้�น ปริิมาณดิินที่่�เท่่ากัันจะมีี
ปริิมาณของ K+ มากกว่่า Na+ จึึงส่่งผลให้้มีีการแพร่่ผ่่านของ
K+ มากกว่่า Na+ นอกจากนี้้� การเคลื่่�อนที่่�ของ K+ ที่่�อยู่่�ในรููป
ของสารละลายจะมากกว่่าการเคลื่่อ� นที่่�ของ Na+ เนื่่อ� งจาก K+
มีีค่า่ ความหนานแน่่นของประจุุต่่ำกว่่าและดึึงดููดโมเลกุุลของ
น้้ำได้้น้้อยกว่่า Na+ ทำให้้ K+ มีีการเคลื่่�อนที่่�ได้้ดีีกว่่า แม้้ว่่า
K+ จะมีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางและมวลอะตอมสููงกว่่า [20]
3.5 การทดสอบทางประสาทสััมผััส
	การทดสอบการยอมรัับของผู้้บ� ริิโภคทั่่�วไปจำนวน 60 คน
แสดงตารางที่่� 9 โดยในการทดลองนี้้� จ ะเริ่่� ม ทดสอบใน
สััปดาห์์ที่่� 1–4 เนื่่อ� งจากในสััปดาห์์ที่่ศู� นู ย์์นั้้น� สิ่่ง� ทดลองยัังเป็็น
ไข่่ต้้มธรรมดา ไม่่มีรี สเค็็ม และยัังไม่่มีกี ารแพร่่ซึมึ ผ่่านของเกลืือ
เข้้าสู่่�ไข่่ เมื่่�อพิิจารณาสิ่่�งทดลองที่่�มีีการทดแทนเกลืือ KCl ใน
ปริิมาณที่่�สูงู ขึ้้น� (75KCl และ 100KCl) พบว่่า คะแนนความชอบ
ด้้านกลิ่่�น รสเค็็ม รสชาติิโดยรวม และด้้านความชอบโดยรวม
มีีค่า่ ลดลงอย่่างรวดเร็็วในสััปดาห์์ที่่� 2 และมีีคะแนนความชอบ
ต่่ำกว่่า 6 ดัังนั้้�น จึึงไม่่ได้้ทำการทดสอบทางประสาทสััมผััสกัับ
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สิ่่�งทดลองทั้้�ง 2 ดัังกล่่าวในสััปดาห์์ที่่� 3 และ 4
	ทั้้�งนี้้� การลดปริิมาณเกลืือ NaCl ลง ส่่งผลให้้ความเข้้ม
ของกลิ่่�นรสลดลง [21] จากงานวิิจัยั ที่่�ศึกึ ษาการทดแทนเกลืือ
NaCl ด้้วยเกลืือ KCl ในผลิิตภััณฑ์์ไส้้กรอกแฟรงค์์เฟอร์์เตอร์์
พบว่่า การทดแทนในปริิมาณร้้อยละ 50 ส่่งผลให้้คะแนน
ความชอบของผู้บ�้ ริิโภคลดลงอย่่างมาก เนื่่อ� งจากเกลืือ KCl ทำให้้
ผลิิตภััณฑ์์มีีรสชาติิขมและมีีกลิ่่�นรสคล้้ายโลหะ (Metallic
Taste) [22] สำหรัับการทดลองนี้้�พบว่่า เมื่่�อทำการทดแทน
เกลืือ NaCl ด้้วยเกลืือ KCl ในผลิิตภััณฑ์์ไข่่เค็็มที่่�ระดัับปริิมาณ
ร้้อยละ 50 มีีคะแนนความชอบในทุุกคุณลั
ุ กั ษณะสููงในสััปดาห์์
ที่่� 2 และไม่่แตกต่่างจากสิ่่�งทดลองควบคุุมและสิ่่�งทดลองที่่�มีี
การทดแทนด้้วยเกลืือ KCl ร้้อยละ 25 อย่่างมีีนััยสำคััญทาง
สถิิติิ (p>0.05) ดัังนั้้�น การทดแทนเกลืือ NaCl ด้้วยเกลืือ KCl
ในผลิิตภััณฑ์์ไข่่เค็็มที่่�ระดัับปริิมาณร้้อยละ 50 จึึงเหมาะสมใน
การผลิิตไข่่เค็็มลดปริิมาณเกลืือ NaCl โดยไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อ
คุุณภาพทางประสาทสััมผััสของไข่่เค็็ม
เมื่่�อพิิจารณาสิ่่�งทดลองที่่�การใช้้เกลืือ KCl ทดแทน
NaCl ที่่�ระดัับร้้อยละ 50 จะมีีปริิมาณ Na+ น้้อยกว่่าตััวอย่่าง
ควบคุุม (0KCl) โดยมีีค่่าเท่่ากัับ 408.20, 711.5, 986.6 และ
1,111.00 มิิลลิิกรััมต่่อ 100 กรััม ในสััปดาห์์ที่่� 1, 2, 3 และ
4 ตามลำดัับ ซึ่่�งคิิดเป็็นปริิมาณ Na+ ลดลง 1.5–4.1 เท่่า
เมื่่�อเทีียบกัับสิ่่�งทดลองควบคุุม (0KCl) และมีีปริิมาณ K+
เท่่ากัับ 604.4, 891.8, 1,281.0 และ 1,591.0 มิิลลิิกรััม ใน
สััปดาห์์ที่่� 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดัับ คิิดเป็็นปริิมาณ K+ เพิ่่�มขึ้้น�
4.5–12.0 เท่่า เมื่่อ� เทีียบกัับสิ่่ง� ทดลองควบคุุม สำหรัับประโยชน์์
ของเกลืือ KCl ที่่�นอกเหนืือจากการใช้้ปรัับปรุุงคุุณภาพ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่ลด
� ปริิมาณการใช้้เกลืือ NaCl ลงจากสููตรปกติิแล้้ว
ยัังเป็็นการช่่วยเสริิมโพแทสเซีียมซึ่่ง� เป็็นแร่่ธาตุุที่่ส� ำคััญให้้แก่่
ร่่างกาย ซึ่่�งการบริิโภคโพแทสเซีียมในปริิมาณที่่�เหมาะสม
จะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากโรคความดัันโลหิิตสููง โดยองค์์การ
อนามััยโลกได้้กำหนดปริิมาณการได้้รัับโพแทสเซีียมอย่่างน้้อย
3,510 มิิลลิกรั
ิ มั ต่่อวััน แต่่อย่่างไรก็็ตาม การบริิโภคเกลืือ KCl ใน
ปริิมาณมากอาจไม่่เหมาะต่่อผู้ป่้� ว่ ยเบาหวานชนิิดที่่� 1 รวมถึึง
ผู้้�ที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดสููง [23], [24] ซึ่่�งต้้องได้้รัับ
คำแนะนำจากแพทย์์ก่่อนรัับประทาน
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ตารางที่่� 9 คะแนนความชอบทางประสาทสััมผััส (9-point
Hedonic Scale) ด้้านสีี กลิ่่�น รสเค็็ม รสชาติิโดย
รวม และความชอบโดยรวมของไข่่เค็็มที่่�ทดแทน
ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับต่่างๆ เป็็น
ระยะเวลา 4 สััปดาห์์
คะแนนความชอบด้้านสีีของไข่่เค็็ม
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 7.40ns + 0.91 7.80a + 0.94 7.47ns + 0.92 7.40ns + 0.83
25%KCl 5.60ns + 1.62 7.57ab + 0.53 7.50ns + 0.53 7.80ns + 0.97
50%KCl 6.30ns + 1.77 7.20ab + 1.30 7.00ns + 0.63 7.20ns + 0.45
75%KCl 6.40ns + 1.07 6.40ab + 1.14
ND
ND
ns
b
100%KCl 5.70 + 1.77 6.00 + 1.22
ND
ND
คะแนนความชอบด้้านกลิ่่�นของไข่่เค็็ม
สิ่่�งทดลอง
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 6.20ns + 0.68 6.73ab + 1.16 6.40ns + 1.06 6.40ns + 1.64
25%KCl 6.60ns + 1.02 7.00a + 1.29 7.75ns + 0.71 7.20ns + 1.03
50%KCl 6.10ns + 1.52 6.80ab + 0.45 7.50ns + 1.05 6.60ns + 1.52
75%KCl 6.30ns + 1.42 5.80ab + 1.48
ND
ND
100%KCl 6.40ns + 1.35 4.80b + 1.48
ND
ND
คะแนนความชอบด้้านรสเค็็มของไข่่เค็็ม
สิ่่�งทดลอง
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 7.13ns + 1.25 7.00a + 1.31 7.13ns + 1.19 6.93ns + 1.22
25%KCl 6.60ns + 1.62 7.71a + 0.76 7.13ns + 1.25 6.20ns + 1.32
50%KCl 5.40ns + 1.65 7.20a + 0.45 6.83ns + 1.47 5.80ns + 2.17
75%KCl 6.80ns + 1.23 6.20ab + 1.92
ND
ND
100%KCl 5.40ns + 2.12 5.20b + 1.92
ND
ND
คะแนนความชอบด้้านรสชาติิโดยรวมของไข่่เค็็ม
สิ่่�งทดลอง
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 7.07ns + 1.03 7.33a + 0.62 7.27ns + 0.88 7.00ns + 1.25
25%KCl 7.20ns + 1.17 7.86a + 0.38 7.13ns + 0.99 6.60ns + 1.07
50%KCl 6.00ns + 1.94 7.33a + 0.45 7.00ns + 2.19 6.40ns + 1.67
75%KCl 7.10ns + 0.74 5.40b + 1.67
ND
ND
100%KCl 5.80ns + 2.20 5.40b + 1.67
ND
ND
คะแนนความชอบด้้านความชอบโดยรวมของไข่่เค็็ม
สิ่่�งทดลอง
สััปดาห์์ที่่� 1 สััปดาห์์ที่่� 2 สััปดาห์์ที่่� 3 สััปดาห์์ที่่� 4
0%KCl 7.33ns + 1.18 7.27a + 0.88 7.27ns + 1.03 7.00ns + 1.25
25%KCl 7.00ns + 1.26 7.14a + 0.38 7.15ns + 0.89 6.60ns + 0.97
50%KCl 6.20ns + 1.93 7.07a + 1.34 7.13ns + 0.82 6.60ns + 1.67
75%KCl 7.30ns + 0.95 5.40b + 1.67
ND
ND
100%KCl 5.90ns + 2.08 5.60b + 1.82
ND
ND
หมายเหตุุ: ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในสััปดาห์์เดีียวกััน แสดงความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05)
สิ่่�งทดลอง

4. สรุุป
	จากการศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงคุุณภาพของไข่่เค็็มพอกดิิน
ที่่�ทดแทนเกลืือโซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์
ที่่�ระดัับร้้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ในระหว่่างการเก็็บรัักษา
4 สััปดาห์์ พบว่่า การใช้้เกลืือ KCl ในปริิมาณที่่�มากขึ้้�นส่่งผล
ให้้สีีของไข่่แดงมีีการเปลี่่�ยนแปลงเป็็นสีีส้้มอมเหลืือง มีีค่่า
ร้้อยละสััดส่ว่ นไข่่แดงที่่�แข็็งตััวลดลงและไม่่เป็็นก้้อนแข็็งอย่่าง
สมบููรณ์์ตลอดระยะเวลาที่่�พอกเค็็มซึ่่�งส่่งผลให้้ค่่าความแข็็ง
ของไข่่แดงสุุกมีค่ี า่ ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ค่่าความแข็็งของไข่่ขาว
เค็็มสุุกมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�น จากการทดสอบความชอบทางประสาท
สััมผััสด้้วยวิิธีี 9-point Hedonic Scale ในด้้านสีี กลิ่่�น รสชาติิ
และความชอบโดยรวมพบว่่า ไข่่เค็็มที่่�พอกดิินที่่�ทดแทนเกลืือ
โซเดีียมคลอไรด์์ด้้วยเกลืือโพแทสเซีียมคลอไรด์์ที่่ร� ะดัับร้้อยละ
50 ที่่�ระยะเวลาการพอก 2 สััปดาห์์ มีีคะแนนความชอบในทุุก
คุุณลัักษณะสููงและไม่่แตกต่่างจากสิ่่�งทดลองควบคุุมอย่่างมีี
นััยสำคััญทางสถิิติิ (p≤0.05) โดยมีีปริิมาณ Na+ เท่่ากัับ 711.5
มิิลลิกรั
ิ มั ต่่อ 100 กรััม ซึ่่ง� ลดลงจากสิ่่�งทดลองควบคุุม 2.3 เท่่า
และมีีปริิมาณ K+ เท่่ากัับ 891.8 มิิลลิิกรััมต่่อ 100 กรััม
เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ่่�งทดลอง 6.7 เท่่า ทั้้�งนี้้� ปริิมาณ Na+ และ K+ ที่่�
รายงานนี้้�อยู่่�ในหน่่วยมิิลลิิกรััมต่่อ 100 กรััม ในขณะที่่�ไข่่เป็็ด
ที่่�ใช้้ในการทดลองนี้้�หนััก 70 กรััม/ฟอง หรืือ 1 หน่่วยบริิโภค
ดัังนั้้�น ปริิมาณ Na+ ในไข่่เค็็ม 1 ฟอง จึึงมีีค่่าเท่่ากัับ 498.05
มิิลลิิกรััม และมีีปริิมาณ K+ เท่่ากัับ 624.26 มิิลลิิกรััม
5. กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิ จัั ย นี้้� ส ำเร็็ จ ได้้ด้้วยงบสนัั บ สนุุ น การวิิ จัั ย จาก
สำนัั ก งานคณะกรรมการส่่ ง เสริิ มวิิ ท ยาศาสตร์์ วิิ จััย และ
นวััตกรรม (สกสว.) และมหาวิิทยาลััยราชภััฏลำปาง (Matching
Fund) ภายใต้้โครงการ การพััฒนาทุุนทางสัังคมสู่่�ความมั่่�นคง
ของเศรษฐกิิจฐานรากด้้วยนวััตกรรม ประจำปีี พ.ศ. 2561
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