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บทคัดยอ
การศึกษาการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก โดยใชแปงขาวกลองงอกเพื่อทดแทน
แปงขาวเจาที่ระดับรอยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ตามลําดับ และการศึกษาปริมาณกัวรกัมที่เหมาะสมเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของเสนกวยเตี๋ยวที่ระดับรอยละ 0.25, 0.50 และ0.75 ตามลําดับ ทดสอบคุณภาพทางดาน
ประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบจํานวน 30 คน แบบประเมินผลทางประสาทสัมผัส แบบ Hedonic scale จากนั้น
นํามาทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และจุลินทรีย พบว า กวยเตี๋ยวเส นใหญที่ใชแปงขาวกลองงอก
ทดแทนแปงขาวเจารอยละ 50 เปนที่ยอมรับของผูบริโภคทางดาน รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวมมากที่สุด
ผลิตภัณฑที่ไดมีคาความสวาง (L) เทากับ 36.51 คาสีแดง (a) เทากับ 6.46 และมีคาสีเหลือง (b) เทากับ 5.91
ผลิตภัณฑที่ไดจะมีสีน้ําตาลคอนขางเขม มีคาแรงดึงเทากับ 0.08 นิวตัน มีคาความชื้นรอยละ 38.50 ไขมันรอยละ
3.53 โปรตีนรอยละ 1.36 เสนใยรอยละ 0.79 เถารอยละ 2.50 และคารโบไฮเดรตรอยละ 53.32 ซึ่งการทดสอบ
ทางจุลินทรียทั้งหมดไมพบเชื้อจุลินทรีย สวนกวยเตี๋ยวเสนใหญที่ใชแปงขาวกลองงอกทดแทนแปงขาวเจา
รอยละ 50 เมื่อนํามาทําการปรับปรุงคุณภาพโดยใชกัวรกัม พบวา ปริมาณกัวรกัมที่ใชรอยละ 0.75 เปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภคทางดาน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวมมากที่สุด ผลิตภัณฑที่ไดมีคาความสวาง(L)
เทากับ 35.05 คาสีแดง (a) เทากับ 5.59 และคาสีเหลือง (b) เทากับ 7.38 ผลิตภัณฑที่ไดจะมีสีน้ําตาลคอนขางเขม
มีแรงดึงเทากับ 0.11 นิวตัน มีความชื้นรอยละ 37.24 ไขมันรอยละ 2.71 โปรตีนรอยละ 1.73 เสนใยรอยละ 0.72
เถารอยละ 3.69 และคารโบไฮเดรตรอยละ 53.91 ซึ่งการทดสอบทางจุลินทรียทั้งหมด ไมพบเชื้อจุลินทรีย
คําสําคัญ : ขาวกลองงอก กวยเตี๋ยว

Abstract
The production of rice flour noodles twine germination. The flour brown rice germination to
replace rice at the percentage of 0, 25, 50, 75 and 100 respectively of the amount Goa's gums suitable to
improve the quality of the noodles at the percentage of 0.25, 0.50 and 0.75. respectively. Testing the motor
and sensory with the test of 30 for evaluating the sensory a Hedonic scale was used to test the quality of
physical, chemical and microbiological find that noodle twine the flour brown rice germination substitute rice
flour cent. 50 percent were accepted by consumers in the taste, texture and overall liking most The products
have the brightness (L) was 36.51 color red (a) equal to 6.46 and slightly yellow (b) equal to 5.91 products
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have a very dark brown. The pull force was 0.08 newtons is 38.50 per cent moisture, 3.53 percent fat, protein,
fiber, 1.36 percent 0.79 percent and 2.50 percent ash, carbohydrates, 53.32 percent of the total microbial
testing no treatment. The noodles twine used flour brown rice germination replace flour 50 per cent when used
to improve quality by using Guo's gum found that the amount of Goa's gum that percentage, 0.75 to the
acceptance of consumers of color. odor, taste, texture and overall liking most The products have the brightness
(L) was 35.05 color red (a) equal to 5.59 and yellow (b) equal to 7.38 products that are brown, somewhat dark
tension was 0.11 newtons moisture percentage. 37.24 per cent fat, 2.71 protein, fiber, 1.73 percent 0.72 percent
and 3.69 percent ash, carbohydrates, 53.91 percent of the total microbial testing. No treatment.
Keywords: germinated, GABA, Noodle.

1. บทนํา
ขาวกลองงอก (Germinated brown rice หรือ “GABA-rice”) ถือเปนนวัตกรรมหนึ่งที่กําลังไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจาก ขาวกลองงอก (germinated brown rice) เปนการนําขาวกลองมาผาน
กระบวนการงอก ซึ่งโดยปกติแลว ในตัวขาวกลองเองประกอบดวยสารอาหารจํานวนมาก เชน ใยอาหาร กรดไฟ
ติก (Phytic acid) วิตามินซี วิตามินอี และ GABA (gamma aminobutyric acid) ซึ่งชวยปองกันโรคตางๆ เมื่อนํา
ขาวกลองมาแชน้ําเพื่อทําใหงอก จะทําใหขาวกลองมีสารอาหาร โดยเฉพาะ GABA เพิ่มขึ้น ซึ่งชวยปองกัน
โรคอัลไซเมอร ชวยผอนคลายทําใหจิตใจสงบ หลับสบาย ลดความเครียด วิตกกังวล และลดความดันโลหิต
(ประเสริฐและคณะ, 2552) ดังนั้นจึงเปนเหตุผลที่ทําใหเกิดปญหาพิเศษเรื่องการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปง
ขาวกลองงอกขึ้นมา เพราะกวยเตี๋ยวนับเปนอาหารที่นิยมรับประทานกันเปนจํานวนมากรอง จากขาวที่เปน
อาหารหลัก ซึ่งก็นาจะเปนประโยชนอยางยิ่งที่นําขาวกลองงอกที่มีสารอาหารมากมายมาผลิตเปนเสนกวยเตี๋ยว

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
2. เพื่อศึกษาการใชกัวรกัมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางดานจุลินทรียของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปง
ขาวกลองงอก

2. วิธีดําเนินงาน
2.1 ศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
1. การทําขาวกลองงอก
1.1 นําขาวกลองมาลางดวยน้ําสะอาดแลวเทน้ําทิ้ง
1.2 ใสน้ําใหทวมขาวประมาณ 72 ชั่วโมง โดยมีการเปลี่ยนน้ําเปนระยะเพื่อปองกันการเกิด
การหมักและการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย (จดหมายขาว วช., 2550)
1.3 จากนั้นก็จะไดขาวกลองที่มีการงอกออกมา
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2. การทําแปงจากขาวกลองงอก
2.1 นําแปงที่เกิดการงอกแลวมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง
2.2 จากนั้นนําขาวที่อบแหงแลวมาทําการปนจนเปนแปงเนื้อละเอียดจากนั้นรอนดวย
ตะแกรงสําหรับรอนแปงเพื่อแยกเอาสวนที่บดไมละเอียดออก
3. ศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการทําเสนกวยเตี๋ยวจากแปงขาวกลองงอก
นําแปงขาวกลองงอกในอัตราสวนระหวางแปงขาวกลองงอกตอแปงขาวเจาที่ตางกันมีสิ่งทดลอง
จํานวน 5 สิ่งทดลองดังนี้
แปงขาวกลองงอก:แปงขาวเจา
0:100
25:75
50:50
75:25
100:0

สิ่งทดลองที่ 1
สิ่งทดลองที่ 2
สิ่งทดลองที่ 3
สิ่งทดลองที่ 4
สิ่งทดลองที่ 5

สูตรมาตรฐาน
3.1 แปงขาวเจา 200 กรัม
3.2 แปงมัน 42 กรัม
3.3 น้ําสะอาด 500 มิลลิลิตร
3.4 น้ํามันพืช สําหรับทาแผนกวยเตี๋ยว (ที่มา : ครัวไกลบาน, 2549)
แปงขาวกลอง:แปงขาวเจา (รอยละ)
0:100
25:75
50:50
75:25
100:0

แปงมัน (กรัม)
42
42
42
42
42

น้ําสะอาด (มิลลิลิตร)
500
500
500
500
500

4. การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
4.1 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส
โดยนําเสนกวยเตี๋ยวมาเติมน้ําซุป เพื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบรวมโดยวิธีการทดสอบความชอบโดยใหคะแนนความชอบแบบ Hedonic scale ใชผู
ทดสอบ 30 คน ใชแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s new multiple Range Test (DMRT)
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5. การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย
5.1 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
5.1.1 การตรวจวัดคาสีโดยใชเครื่องวัดคาสี (Color meter)(นฤศันส, 2547)
5.1.2 การตรวจวัดคาแรงดึง (Texture analyzer) (นฤศันส, 2547)
5.2 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
5.2.1 การตรวจสอบความชื้น โดยวิธี A.O.A.C. (1995)
5.2.2 การตรวจสอบโปรตีน โดยวิธี A.O.A.C. (1995)
5.2.3 การตรวจสอบไขมัน โดยวิธี A.O.A.C. (1995)
5.2.4 การตรวจสอบเถา โดยวิธี A.O.A.C. (1995)
5.3 การตรวจทางดานจุลินทรียโดยใชวิธี Total plate count
5.3.1 การหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) (นฤมล และ สุปราณี, 2548)

2.2 ศึกษาปริมาณกัวรกัมที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเสนกวยเตี๋ยว จากแปงขาว
กลองงอก โดยนําแปงขาวกลองงอกตอแปงขาวเจาในปริมาณรอยละ 50 ที่ผูบริโภคให
การยอมรับมากที่สุดมาทําการปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งทดลองที่1
สิ่งทดลองที่2
สิ่งทดลองที่3

ปริมาณกัวรกัม
0.25
0.5
0.75

แปงขาวกลองงอก: แปงขาวเจา
50:50
50:50
50:50

2.2.1 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัส
โดยนําเสนกวยเตี๋ยวมา เติมน้ําซุป เพื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบรวมโดยวิธีการทดสอบความชอบโดยใหคะแนนความชอบแบบ Hedonic scale ใชผู
ทดสอบ 30 คน ใชแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบรูณ (RCBD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช DMRT
2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลนิ ทรีย
2.2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
2.2.2.1.1 การตรวจวัดคาสีโดยใชเครื่องวัดคาสี (Color meter) (นฤศันส, 2547)
2.2.2.1.2 การตรวจวัดคาแรงดึง (Texture analyzer) (นฤศันส, 2547)
2.2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
2.2.2.2.1 การตรวจสอบความชื้นโดยวิธี A.O.A.C.(1995)
2.2.2.2.2 การตรวจสอบโปรตีนโดยวิธี A.O.A.C.(1995)
2.2.2.2.3 การตรวจสอบไขมันโดยวิธี A.O.A.C. (1995)
2.2.2.2.4 การตรวจสอบเถา โดยวิธี A.O.A.C. (1995)
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2.2.3 การตรวจทางดานจุลินทรียโดยใชวิธี Total plate count
2.2.3.1 การหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count) (นฤมล และ สุปราณี, 2548)

3. ผลการศึกษา
3.1 การศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมตอการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญ
จากการศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญ ในอัตราสวน
แปงขาวกลองงอกตอแปงขาวเจาปริมาณรอยละ 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 และ 100:0 ตามลําดับ เพื่อใหได
กวยเตี๋ยวเสนใหญที่มีสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ผลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคจํานวน 30 คน โดยวิธี Hedonic scale ซึ่งผูบริโภคใหการยอมรับกวยเตี๋ยวเสน
ใหญที่มีปริมาณแปงขาวกลองงอกปริมาณรอยละ 50 มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
ปริมาณขาวกลองงอก
(รอยละ)
0
25
50
75
100

สี
6.70 ±1.34
6.93a±0.90
6.90a±0.95
6.60a±1.24
5.90b±0.92
a

ns

กลิ่น
6.40±1.22
6.40±1.06
6.46±1.19
6.53±1.22
6.13±1 13

คุณภาพทางประสาทสัมผัส
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
a
6.73 ± 1.38
6.46ab±1.47
6.36ab±1.09
6.40ab±1.19
6.86a± 1.22
6.66a ± 1.09
6.50ab±1.25
6.30ab±1.23
5.96b ±1.18
5.86b± 1.13

ความชอบรวม
6.66a±1.49
6.63a±1.03
6.76a±1.07
6.40ab±0.94
5.93b±1.19

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 (≤ 0.005) ns แสดงความไมแตกตางทางสถิติ

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกพบวา
ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 0, 25, 50, 75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติแตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 100 โดยที่ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 25 ผูบริโภคใหการยอมรับมาก
ที่สุด มีคะแนนความชอบ 6.93 ปริมาณแปงขาวกลองงอกมีผลตอสีของเสนกวยเตี๋ยว เห็นไดจาก ปริมาณแปงขาว
กลองงอกรอยละ 100 มีคะแนนความชอบนอยที่สุด คือ 5.90 เมื่อมีปริมาณแปงขาวกลองงอกในสวนผสมมากขึ้น
คะแนนความชอบก็จะลดลงตามความชอบของผูบริโภค โดยที่ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 25, 50, 75, 100
มีคะแนนความชอบลดลง
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น พบวา ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 0, 25, 50,
75, 100 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยคะแนนที่ไดอยูระหวาง 6.13- 6.53 ซึ่งผูบริโภคใหการยอมรับเสน
กวยเตี๋ยวที่มีปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ75 มากที่สุดไดคะแนนความชอบ 6.53 เนื่องจากกลิ่นของขาวกลอง
ไมมีความแตกตางกัน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานรสชาติ พบวา ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 0,
25, 50, 75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติแตมีความแตกตางทางสถิติกับปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 100
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โดยที่ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด มีคะแนนความชอบ 6.86 ปริมาณ
แปงขาวกลองงอกมีผลตอรสชาติของเสนกวยเตี๋ยว เห็นไดจากปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 100 มีคะแนน
ความชอบนอยที่สุด คือ 5.96 และเมื่อมีปริมาณแปงขาวกลองงอกในสวนผสมรอยละ 0, 25, 50, 75 มีคะแนน
ความชอบเพิ่มขึ้นตามความชอบของผูบริโภค
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส พบวา ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 0,
25, 50, 75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติแตมีความแตกตางทางสถิติกับปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 100
โดยที่ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด มีคะแนนความชอบ 6.66 เนื่องจาก
ปริมาณแปงขาวกลองงอกมีผลตอลักษณะทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส เมื่อมีปริมาณแปงขาวกลองงอกใน
สวนผสมมากขึ้นคะแนนความชอบก็จะลดลงตามความชอบของผูบริโภค เห็นไดจากปริมาณแปงขาวกลองงอก
รอยละ 100 มีคะแนนความชอบนอยที่สุด คือ 5.86
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความชอบรวม พบวา ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอย
ละ 0, 25, 50, 75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติแตมีความแตกตางทางสถิติกับปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ
100 โดยที่ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด มีคะแนนความชอบ 6.76 เมื่อมี
ปริมาณแปงขาวกลองงอกเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละ 75 ถึง 100 ผูบริโภคใหการยอมรับลดลง เนื่องจากปริมาณแปง
ขาวกลองงอกที่เพิ่มขึ้นทําใหเสนกวยเตี๋ยวเละทําใหไมเปนที่ตองการของผูบริโภค

3.2 การวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
การวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก ที่มีปริมาณแปง
ขาวกลองงอกรอยละ 50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุดนํามาวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพโดยการ
วัดคาแรงดึง และกาวัดคาสี ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
ที่มีปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
คาแรงดึง (นิวตัน)
คาสี
คาความสวาง ( L)
คาสีแดง (a)
คาสีเหลือง (b)

การตรวจสอบ
0.08
36.51
6.46
5.91

ผลจากการวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก พบวา
การวัดคาแรงดึงโดยใชเครื่อง Texture analyzer มีคาแรงดึงเทากับ 0.08 และการวัดคาสีดวยเครื่อง Color meter
มีคาความสวาง ( L) เทากับ 36.51 คาสีแดง (a) เทากับ 6.46 และคาสีเหลือง (b) เทากับ 5.91 ซึ่งจากคาสีดังกลาว
แสดงวา กวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกมีสีน้ําตาลคอนขางเขม เพราะมีคาความสวางไกลจาก 100 และ
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มีคาความสวางไปทางสี แ ดงและสีเหลืองเล็กนอย ดังนั้นกวยเตี๋ยวเสนเสนใหญจากแป งขาวกลองงอกจึงมี
สีน้ําตาลคอนขางเขม

3.3 การวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
การวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก ที่มีปริมาณแปงขาว
กลองงอกรอยละ 50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด นํามาวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี ไดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก ที่มี
ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด
การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
ความชื้น
ไขมัน
โปรตีน
เสนใย
เถา
คารโบไฮเดรต

ผลการวิเคราะห (รอยละ)
38.5
3.53
1.36
0.79
2.50
53.32

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก ที่มีปริมาณแปง
ขาวกลองงอกรอยละ 50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด พบวา มีคาความชื้นรอยละ 38.50 ไขมันรอยละ
3.53 โปรตีนรอยละ 1.36 เสนใยรอยละ 0.79 เถารอยละ 2.50 คารโบไฮเดรตรอยละ 53.32

3.4 การวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลินทรียของกวยเตีย๋ วเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก
การวิเคราะหคุณภาพทางดานจุลินทรียของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ผูบริโภคให
การยอมรับมากที่สุด นํามาวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ใชอาหาร Plate Count Agar (PCA) โดยวิธี Total
Plate Count พบวา ไมพบเชื้อจุลินทรีย ซึ่งแสดงวา กวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยกัวรกัมไมเปนอันตรายตอผูบริโภคเนื่องจากไมพบเชื้อจุลินทรีย

3.5 การศึกษาปริมาณกัวรกัมที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพการกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปง
ขาวกลองงอก
จากการศึกษาปริมาณกัวรกัมที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปง
ขาวกลองงอก โดยการนําแปงขาวกลองงอกตอแปงขาวเจาในอัตราสวน 50:50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมาก
ที่สุดมาปรับปรุงคุณภาพโดยใชกัวรกัมเปนสวนผสมเพื่อทดแทนแปงมัน ในปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.25, 0.50
และ0.75 เพื่อใหไดเสนกวยเตี๋ยวที่ปรับปรุงคุณภาพดวยกัวรกัมมี สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม
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เปนที่ยอมรับของผูบริโภค ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคจํานวน 30 คนโดยวิธี Hedonic scale
ซึ่งผูบริโภคใหการยอมรับกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่มีปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75

มาก

ที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงงอก
ที่ปรับปรุงคุณภาพดวยกัวรกัม
ปริมาณกัวรกัม
(รอยละ)
0.25
0.50
0.75

ns

สี
6.73±1.04
6.73±1.23
6.93±1.17

คุณภาพทางประสาทสัมผัส
กลิ่น
รสชาติns
เนื้อสัมผัส
6.63±1.18
6.63±1.15
6.33b±1.12
6.40±1.07
6.90±1.24
6.67ab±1.24
6.63±1.45
6.90±1.18
6.93a± 1.11
ns

ความชอบรวม
6.67b± 1.02
6.90ab±1.09
7.20a± 1.09

หมายเหตุ คาเฉลีย่ ที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤ 0.05) ns แสดงถึงความไมแตกตางกันทางสถิติ

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสีพบวา กัวรกัมรอยละ 0.25, 0.50 และ 0.75 ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ โดยคะแนนที่ไดอยูระหวาง 6.73-6.93 ซึ่งผูบริโภคใหการยอมรับกวยเตี๋ยวเสนใหญ
จากแปงขาวกลองงอกที่มีปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75 มากที่สุด ไดรับคะแนนความชอบ 6.93 เนื่องจากสีของเสน
กวยเตี๋ยวไมมีความแตกตางกันเพราะเปนสีที่เกิดจากขาวกลองงอกที่เปนสวนผสมในปริมาณที่เทากัน สีของเสน
กวยเตี๋ยวที่ไดจึงไมมีความแตกตางกัน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นพบวา ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.25, 0.50 และ
0.75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยคะแนนที่ไดอยูระหวาง 6.40-6.63 ซึ่งผูบริโภคใหการยอมรับกวยเตี๋ยว
เสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่มีปริมาณกัวรกัมรอยละ0.25 และ0.75มากที่สุดไดรับคะแนนความชอบ 6.63
ปริมาณกัวรกัมที่ใชในทุกสิ่งทดลองไมมีผลตอกลิ่นของเสนกวยเตี๋ยว จึงทําใหกลิ่นของเสนกวยตี๋ยวไมมีความ
แตกตางกัน
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานรสชาติ พบวา ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.25, 0.50 และ
0.75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่มีปริมาณ
กัวรกัมรอยละ 0.75 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด มีคะแนนความชอบ 6.90 ปริมาณกัวรกัมไม
มีผลตอรสชาติของเสนกวยเตี๋ยว การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส พบวา ปริมาณกัวรกัม
รอยละ 0.50 และ0.75 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ปริมาณ
กัวรกัมรอยละ 0.25 โดยที่ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด มีคะแนนความชอบ 6.93
เนื่องจากปริมาณกัวรกัมมีผลตอลักษณะทางประสาทสัมผัสทางดานเนื้อสัมผัส เมื่อมีการเติมกัวรกัมเขาไปใน
สวนผสมคะแนนความชอบจะเพิ่มขึ้นตามความชอบของผูบริโภค โดยที่ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.25, 0.50 และ
0.75 มีคะแนนความชอบเพิ่มขึ้น
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความชอบรวม พบวา ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.25
และ 0.50 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณกัวรกัม
รอยละ 0.75 โดยที่ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด มีคะแนนความชอบ 7.20 เมื่อมี
ปริมาณกัวรกัมเพิ่มขึ้นผูบริโภคก็ใหการยอมรับเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจาก กัวรกัมมีคุณสมบัติชวยใหมีการจับกันดีขึ้น
ชวยเพิ่มความยืดหยุน และชวยเพิ่มความหนืดหรือเหนียว (ศิวาพร, 2535) ทําใหมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสของ
เสนกวยเตี๋ยว ทําใหมีความเหนียวเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงวา กัวรกัมทําใหผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวมีลักษณะที่ผูบริโภค
ตองการ

3.6 การวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุง
คุณภาพดวยกัวรกัม
การวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุง
คุณภาพดวยกัวรกัม ที่มีปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75 เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด นํามาวิเคราะหทางดาน
กายภาพโดยการวัดคาแรงดึงและการวัดคาสี ไดผลดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่
ปรับปรุงคุณภาพดวยกัวรกัมในปริมาณรอยละ 0.75 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ
คาแรงดึง (นิวตัน)
คาสี
คาความสวาง ( L)
คาสีแดง (a)
คาสีเหลือง (b)

การตรวจสอบ
0.11
35.05
5.59
7.38

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก พบวาการ
วัดคาแรงดึงโดยใชเครื่อง Texture analyzer มีคาแรงดึงเทากับ 0.11นิวตัน และการวัดคาสีดวยเครื่อง Color meter
มีคาความสวาง (L) เทากับ 35.05 คาสีแดง (a) เทากับ 5.59 และคาสีเหลือง (b) เทากับ 7.38 ซึ่งจากคาสีดังกลาว
แสดงวา กวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกมีสีน้ําตาลคอนขางเขม เพราะมีคาความสวางไกลจาก 100 และ
มีคาความสวางไปทางสีแดงและสีเหลืองเล็กนอย ดังนั้นกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก จึงมีสีน้ําตาล
คอนขางเขม

3.7 การวิเคราะหทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุงคุณภาพ
ดวยกัวรกัม
การวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุง
คุณภาพดวยกัวรกัม มีปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75 ที่เปนยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด นํามาวิเคราะหคุณภาพ
ทางดานเคมี ไดผลดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่
ปรับปรุง คุณภาพดวยกัวรกัม ในปริมาณรอยละ 0.75 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภค
การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
ความชื้น
ไขมัน
โปรตีน
เสนใย
เถา
คารโบไฮเดรต

ผลการวิเคราะห (รอยละ)
37.24
2.71
1.73
0.72
3.69
53.91

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีของกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก ที่มีปริมาณแปง
ขาวกลองงอกรอยละ 50 ที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากที่สุด พบวา มีคาความชื้นรอยละ 37.24 ไขมันรอยละ
2.71 โปรตีนรอยละ1.73 เสนใยรอยละ 0.72 เถารอยละ 3.69 คารโบไฮเดรตรอยละ 53.91

4. สรุปและวิจารณผลการทดลอง
4.1 วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญ เมื่อมีปริมาณ
แปงขาวกลองงอกในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละ 75 ถึงรอยละ 100 มีผลทําใหแนวโนมของสี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบรวมลดลง ทั้งนี้จากการศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการผลิตเสน
กวยเตี๋ยวนั้น พบวา ปริมาณแปงขาวกลองงอกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) ในดานเนื้อ
สัมผัสและความชอบรวม โดยที่ปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด ดังนั้น
จึงใชปริมาณแปงขาวกลองงอกของสิ่งทดลองนี้ปรับปรุงคุณภาพโดยใชกัวรกัมเพื่อทดแทนแปงมันในสวนผสม
และนํามาวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย

(ก)

(ข)

(ง)

(ค)

(จ)
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รอนแปงขาวกลองแปงขาวเจาและแปงมันรวมกัน
ใสน้ําลงไปประมาณ 150 มิลลิลิตร นวดแปงสักพัก เพื่อใหแปงเหนียว
ใสน้ําที่เหลือ 350 มิลลิลิตร ลงไปทั้งหมดแลวคนใหเขากัน ตักแปงใสถาด ประมาณ 1½ ทัพพี จากนั้นนําไปนึ่งประมาณ 2 นาที
เมื่อแปงสุกแลวทาน้ํามันลงบนแผนกวยเตี๋ยว ใชมีดแซะรอบๆ ขอบแลวจึงคอยๆ ลอกแผนกวยเตี๋ยวออกจากถาด
ใชมีดตัดเปนเสน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก

(ก)
(ก) ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 0
(ค) ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 50
(จ) ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 100

(ข)

(ค) (ง) (จ)
(ข) ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 25
(ง) ปริมาณขาวกลองงอกรอยละ 75ม

ภาพที่ 3 กวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอก

(ก) ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.25

(ก) (ข)
(ค)
(ข) ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.50

(ค) ปริมาณกัวรกัมรอยละ 0.75

ภาพที่ 4 กวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุงคุณภาพดวยกัวรกัม
4.2 สรุป
จากการศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญ โดยใชแปงขาว
กลองงอกเพื่อทดแทนแปงขาวเจาในสูตรกวยเตี๋ยวเสนใหญในปริมาณรอยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ตามลําดับ
พบวาผลิตภัณฑกวยเตี๋ยวเสนใหญที่มีปริมาณแปงขาวกลองงอกรอยละ 50 ไดรับคะแนนความชอบสูงสุดและ
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ผูบ ริ โ ภคให ก ารยอมรั บ มากที่ สุด ซึ่ ง กว ยเตี๋ย วเสน ใหญที่ มี ป ริม าณแป ง ข า วกล อ งงอกร อ ยละ 50 เมื่อ นํ า มา
วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ พบวา มีคาแรงดึง เทากับ 0.08 นิวตัน และมีคาสี ไดแก ความสวาง (L) เทากับ
36.51 คาสีแดง (a) เทากับ 6.46 และคาสีเหลือง (b) เทากับ 5.91 นํามาวิเคราะหคุณภาพดานเคมี พบวา มีปริมาณ
ความชื้นรอยละ 38.50 ปริมาณไขมันรอยละ 3.53 ปริมาณโปรตีนรอยละ 1.36 ปริมาณเสนใยรอยละ 0.79
ปริมาณเถารอยละ 2.50 และปริมาณคารโบไฮเดรตรอยละ 53.32 และนํามาวิเคราะหทางจุลินทรีย พบวา ไมพบ
เชื้อจุลินทรีย
จากการศึกษาปริมาณกัวรกัมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลอง
งอก โดยใชสูตรกวยเตี๋ยวเสนใหญ ที่มีปริมาณขาวกลองงอกและแปงขาวเจารอยละ 50 มาปรับปรุงคุณภาพ
ดวยกัวรกัมในปริมาณรอยละ 0.25, 0.50 และ 0.75 ตามลําดับ พบวาผลิตภัณฑกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาว
กลองงอกที่ปรับปรุงคุณภาพดวยกัวรกัมในปริมาณรอยละ0.75ไดรับคะแนนความชอบสูงสุดและผูบริโภคให
การยอมรับมากที่สุด ซึ่งกวยเตี๋ยวเสนใหญจากแปงขาวกลองงอกที่ปรับปรุงคุณภาพดวยกัวรกัมในปริมาณรอยละ
0.75 เมื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ พบวา มีคาแรงดึง เทากับ 0.11 นิวตัน และมีคาสี ไดแก ความ
สวาง (L) เทากับ 35.05 คาสีแดง (a) เทากับ 5.59 และคาสีเหลือง (b) เทากับ 7.38 นํามาวิเคราะหคุณภาพดานเคมี
พบวา มีปริมาณความชื้นรอยละ 37.24 ปริมาณไขมันรอยละ 2.71 ปริมาณโปรตีนรอยละ 1.73 ปริมาณเสนใย
รอยละ 0.72 ปริมาณเถารอยละ 3.69 และปริมาณคารโบไฮเดรตรอยละ 53.91 และนํามาวิเคราะหทางจุลินทรีย
พบวา ไมพบเชื้อจุลินทรีย
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