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Abstract
Cracker is a traditional product of Pattani and it has been popular among
three southern border provinces and neighboring province. It is identity product,
which represent the province and it became the unique souvenir of southern border.
Cracker ingredients are mainly concerned about proteins and carbohydrates, which
are affected to digestive and excretory system because there has no fiber. The study
on the use of soybean meal to increase protein and fiber of fresh crackers with the
aim of developing and characterizing cracker of fresh fish with soybean meal. The
selection crackers’ formula, which is acceptable to the sensory evaluation of testers
have been selected in four popular areas of Pattani. The fourth formula; Dato
formula has been scored by the testers with a high number as 6.98, 7.04, 7.38, 7.32,
and 7.22 respectively. The soybean is a waste material from the soymilk production
to replace fish meat with the acceptance level percentage through 10, 20, 30, 40,
and 50. Experimental result shows that the acceptable formula is 20 percent that
contained 42.59 % of tapioca flour, 34.08 % of mackerel meat, 8.52 % of soybean
meal, 6.47 % of egg, 5.79 % of sugar, 2.39 % of salt, and 0.16 % of monosodium
glutamate. Physical testing found that the replacement of fish meat is resulted in
increased amounts of fresh cracker hardness decreased. The brightness value (L*) is
increased, Red value (a*) is decreased, and yellow value (b*) is likely to increase.
Therefore, aw and hardness values were 0.96 and 12.22 Newton respectively. The
moisture, protein, fat, fiber and ash contents are 45.70 %, 15.21 %, 14.28 %, 0.59%
and 2.50% respectively. Consumer acceptances of the product sense agree by smell
sense as a medium score and favorite product as 7.47 of score.The mean score of
color, smell, taste, sense, and favorite with a high level as 7.75, 7.77, 7.59 and 8.02
respectively.
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บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสดเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดปัตตานีและได้รับความนิยมบริโภค
และเป็นที่รู้จักในสามจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ประจําจังหวัด กลายเป็นของฝากที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งส่วนผสมข้าวเกรียบ
เป็นจําพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักทําให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะส่งผลต่อระบบการ
ย่อยอาหารและการขับถ่ายได้ เนื่องจากขาดเส้นใยที่มีความสําคัญต่อการรักษาระบบการย่อยอาหาร
และการขับถ่าย การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มโปรตีนและเส้นใยในข้าวเกรียบ
สด มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสูตรและศึกษาคุณลักษณะของข้าวเกรียบสดที่ทดแทนเนื้อปลาด้วยกาก
ถั่วเหลือง โดยคัดเลือกสูตรที่ได้รับความนิยม 4 พื้นที่ในจังหวัดปัตตานี สูตรที่เป็นที่ยอมรับของผู้
ทดสอบทางประสาทสัมผัส คือสูตรที่ 4 จากพื้นที่ต.ดาโต๊ะ ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้คะแนนทุก
ด้านสูงที่สุดดังนี้ 6.98, 7.04, 7.38, 7.32 และ 7.22 ตามลําดับ นํากากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบเหลือ
ใช้จากการผลิตน้ํานมถั่วเหลืองมาทดแทนเนื้อปลาในสูตรที่ผ่านการยอมรับที่ระดับร้อยละ 10, 20,
30, 40 และ 50 ผลการทดลองพบว่า สูตรที่ผู้บริโภคยอมรับคือที่ร้อยละ 20 ซึ่งสูตรที่เหมาะสม
ประกอบด้วย แป้งมันสําปะหลัง ร้อยละ 42.59 เนื้อปลาทูร้อยละ 34.08 กากถั่วเหลืองร้อยละ 8.52
ไขไก่ร้อยละ 6.47 น้ําตาลร้อยละ 5.79 เกลือร้อยละ 2.39 และ ผงชูรสร้อยละ 0.16 เมื่อทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพพบว่าการใช้กากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลทําให้ข้าว
เกรียบสดมีค่าความแข็งลดลง ค่าความสว่าง (L*) เพิ่มขึ้น ค่าสีแดง (a*) ลดลง และค่าสีเหลือง (b*) มี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ค่า aw และค่าความแข็งมีค่าเท่ากับ 0.96 และ 12.22 นิวตัน ตามลําดับ มีปริมาณ
ความชื้น ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเยื่อใย และปริมาณเถ้าร้อยละ 45.70, 15.21, 14.28,
0.59 และ 2.50 ตามลําดับ ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ทางด้านประสาทสัมผัส โดยมีคะแนน
ความชอบทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นในระดับชอบปานกลางมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.47
และให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมในระดับชอบมากโดย
มีคะแนนความชอบเฉลี่ยดังนี้ 7.75, 7.77, 7.59 และ 8.02 ตามลําดับ
(3)
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โครงการวิจัยนี้จัดทําขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลาม
ยะลาเพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสด จากจังหวัดปัตตานี 4 สูตรจากพื้นที่ ดาโต๊ะ,
ตะโล๊ะกาโปร์, กรือเซะ และสายบุรี นํามาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ด้วยวิธีให้คะแนนความชอบแบบ (9-Point Hedonic Scales) ในคุณลักษณะทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ
และเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม หลังจากนั้นมีการพัฒนาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
สดโดยศึกษาปริมาณการทดแทนเนื้อปลาด้วยกากถั่วเหลืองในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ
50 โดยน้ําหนั ก ทําการวิเ คราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี นําองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอื่นผู้สนใจทั่วไป
โครงการวิ จัย นี้สํ าเร็จ ลุล่ วงไปด้ว ยดี เนื่ องจากได้รั บงบประมาณสนับ สนุ นจากทุน อุด หนุ น
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจําปีงบประมาณ 2554 และ
ขอขอบคุณนักศึกษาช่วยวิจัย นางสาวนูรุนฮูดา หลําเหล็ม นางสาวปายีย๊ะ ยะโกะ นางสาวฟิกรียะห์
สามะ คณะผู้ ร่ ว มวิ จั ย เครื อ ข่ า ยวิ จั ย ภาคใต้ ต อนล่ า ง และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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