
ว.วิทย. มข. 50(3) 184-197 (2565)  KKU Sci. J. 50(3) 184-197 (2022) 

 

 

 

 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑบะหมี่เสริมสาหรายกามกุง (Chara corallina)  

Product Development of Noodle with Chara corallina  
 

นพรัตน มะเห1*  ดลฤดี พิชัยรัตน1  และ อุไรวรรณ วัฒนกุล1 

Nopparat Mahae1*, Donrudee Pichairat1 and Uraiwan Wattanakul1 
1สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จงัหวัดตรงั 92150  

1Program in Food Industry, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 

Trang, 92150, Thailand 
*Corresponding Author, E-mail: nopparat.rmutsv@gmail.com 

Received: 13 June 2022  Revised: 16 November 2022  Accepted: 21 November 2022 
 

บทคัดยอ 

 สาหรายกามกุง (Chara corallina) เปนสาหรายที่มีปริมาณคลอโรฟลลคอนขางสูงเมื่อเทียบกับสาหรายน้ําจืดท่ัวไป 

ดังนั้นจึงมีความนาสนใจในการนํามาใชประโยชนในผลิตภัณฑอาหาร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑ

บะหมี่สาหรายกามกุง โดยมีการศึกษาสูตรพื้นฐานของบะหมี่ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการผลิตผลิตภัณฑบะหมี่ และศึกษา

คุณภาพของผลิตภัณฑบะหมี ่จากสาหรายกามกุ ง ผลการทดลองพบวา สูตรพื ้นฐานที ่เหมาะสมประกอบดวย แปงสาลี

อเนกประสงค 200 กรัม ไขไก 50 กรัม นํ้าเปลา 25 กรัม และนํ้าปูนใส 15 กรัม อัตราสวนสาหรายตอนํ้า ปริมาณกัวรกัมและ

ปริมาณโซเดียมไบคารบอเนตที่เหมาะสมในการนํามาใชผลิตผลิตภัณฑบะหมี่คือ 1:0 (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก)  0.2 กรัม/แปง 100 

กรัม และ 0.05 กรัม/แปง 100 กรัม ตามลําดับ คุณภาพของผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุงซึ่งทําการอบแหงที่อุณหภูมิ 

90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ผลิตภัณฑที่ไดมีคาวอเตอรแอกทิวิตี (aw) เทากับ 0.48 คาความสวาง (L*) 

เทากับ 65.24 คาสีเขียว (-a*) เทากับ -0.03 คาสีเหลือง (b*) เทากับ 31.07 ปริมาณความช้ืน เถา โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และ

คารโบไฮเดรต มีคาเทากับรอยละ 6.27  1.03  13.79  1.46  0.16 และ 77.46 ตามลําดับ คาพลังงานในผลิตภัณฑบะหมี่

เทากับ 378.11 กิโลแคลอรี คุณสมบัติทางเนื้อสัมผัส (วัดดวยเครื่องวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส) พบวาผลิตภัณฑมีคาความ

ตานทานตอการดึงขาด 25.82 กรัม คาการคืนตัว 19.31 มิลลิเมตร คาความแข็ง 4,035.65 กรัม คาการยึดเกาะที่ผิวหนา 

37.31 กรัม.วนิาที คาความแนนเนื้อ 362.12 กรัม และคาพลังงานที่ใชในการตัดเฉือน 2,208.14 กรัม.วนิาที ปริมาณจุลินทรีย

ทั้งหมด เทากับ 6.15 × 102 โคโลนีตอกรัม ปริมาณยีสตและรา มีคานอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม MPN Escherichia coli ตอ

กรัม นอยกวา 3.0 และไมพบ Salmonella spp. ดังนั้นผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุงจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการผลิต

ผลิตภัณฑที่ชวยเพ่ิมมูลคาสาหรายในทองถ่ินและสรางรายไดจากวัตถุดิบในชุมชนตอไป 
 

ABSTRACT 

  Chara corallina is an algae with relatively high chlorophyll content compared to other freshwater 

algae. Therefore, it is interesting to use it in food products. Then, the objective of this study was to develop 
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noodle product from Chara corallina. The study was performed on basic recipe of noodles, suitable factors 

for noodle production and quality of noodle product from Chara corallina. After the experiment, the results 

showed that the proper basic formula consisted of 200 grams of all- purpose wheat flour, 50 grams of 

chicken eggs, 25 grams of water and 15 grams of limewater.  The optimum ratio of algae to water, amount 

of gua gum and amount of sodium bicarbonate used for noodle production were 1:0 (w /w), 0.2 grams /100 

grams of flour and 0. 05 grams/ 100 grams of flour, respectively.  After the noodle products from Chara 

corallina was dried at 90 °C for 1 hour and 30 minutes, the quality of noodle product was analyzed.  The 

result showed that dried noodle product had water activity (aw)  of 0.48, brightness value (L *)  was 65.24, 

green color values ( -a * ) was -0.03 and the yellow color value (b *)  was 31.07. The content of moisture, 

ash, protein, fat, fiber and carbohydrates were 6.27%, 1.03%, 13.79%, 1.46%, 0.16% and 77.46% respectively, 

while the energy value of noodle was 378. 11 kcal.  When texture analysis was performed with Texture 

analyzer the result showed that tensile strength, springiness, hardness, adhesiveness, firmness and work of 

shear were 25. 82 grams, 19. 31 mm. , 4,035. 65 g, 37. 31 g. Sec. , 362. 12 grams and 2,208. 14 grams. Sec. 

respectively. For microbiological property, total variable count was 6.15 × 102 colonies per gram, yeast and 

mold content was less than 10 colonies per gram, MPN Escherichia coli per gram was less than 3. 0 and 

Salmonella spp. was not found. Therefore, the noodle product from Chara corallina is an alternative way 

to produce products that add value to local algae and continue to generate income from raw materials in 

the community. 
 

คําสําคัญ:  สาหรายกามกุง  บะหมี่  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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บทนํา 

สาหรายเป นพืชท่ีมีการบร ิโภคกันมากขึ้นใน

ปจจุบันในแงของอาหารเพื่อสุขภาพ ในระยะหลังจ ึงมี

ผลิตภัณฑจากสาหรายออกมาในหลายรูปแบบ ทั้งสาหราย

อัดเม็ด สาหรายแผน สาหรายปรุงรส หรือผลิตภัณฑผสม

สาหราย ทั้งนี ้อาจเนื ่องจากคุณสมบัติที่ดีหลายอยางของ

สาหราย เชน องคประกอบทางเคมีท่ีประกอบไปดวยโปรตีน 

เส นใย เกลือแร และวิตามิน นอกจากนั ้นสาหรายยังมี

คุณสมบัติทางยา ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่องที่กลาวถึงคุณสมบัติ

ในการตาน reactive oxygen species (ROS) ของสารสกัด

จากสาหราย (Kuda et al., 2005; Qi et al., 2005; Wang 

et al., 2008; Monla et al., 2020) ซึ ่ง ROS เปนอนุมูล

อิสระกลุมที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบและเกี่ยวของกับ

การเกิดโรคหลายชนิดในคน เชน เสนเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตัน 

มะเร็ง ขอตออักเสบ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับการอักเสบ 

และโรคอัลไซเมอร เปนตน 

สาหรายกามกุง (Chara corallina) เปนสาหราย

ที่อยูในกลุมของสาหรายไฟ (Charophytes) (ยุวดี, 2556 

อางโดย วรรณิณี และคณะ, 2563) มีการบริโภคในบาง

จังหวัดของภาคใต โดยนํามารับประทานสดเหมือนผัก

พื้นบานทั่วไป ชาวบานทั่วไปมีความเชื่อวาสาหรายชนิดนี้

ชวยรักษาโรคเบาหวาน และโรคกระเพาะอาหารได นอกจาก

ความเชื ่อของชาวบานทั่วไปเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของ

สาหราย Chara corallina แลว ยังมีรายงานการวิจัยจาก

ตางประเทศที่แสดงถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหราย 

Chara corallina โดย Khaliq-uz-Zaman et al. (1998) 

รายงานวาสารสกัดเมทานอลของสาหรายชนิดนี้ประกอบไป

ดวยกรดไขมัน 23 ชนิด โดยสวนใหญเปนกรดไขมันไมอิ่มตัว 

(63.5%) และยังพบ sterol จํานวน 4 ชนิด เมื่อนําสารสกัด

จากเมทานอล สารสกัดจากเอทานอลและ sterol ที่แยก

ไดมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียพบวา

สามารถย ับยั้ งเชื้อจุล ินทร ีย และเชื้อราบางชน ิด จาก
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การศึกษาของ วรรณิณี และคณะ (2563) พบวาสาหราย

ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ เมื่อศึกษาดวยการ

วัดความสามารถในการยับยั้งอนุมูล DPPH ความสามารถใน

การยับยัง้อนุมูล ABTS และความสามารถในการดักจับโลหะ

ไอออน โดยพบว าสารประกอบฟนอลิกรวม และสาร 

แทนนินรวม มีส วนส ํ าคัญ ในการยับยั้ งอนุมู ลอิสระ 

นอกจากนั้น อุไรวรรณ และคณะ (2564) ศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการและกรดอะมิโนในสาหรายก ามกุง (Chara 

corollina)  ที่ ผ านการไฮโดรไลเซท พบว าคุณค าทาง

โภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสาหรายกามกุงท่ี

ผานการไฮโดรไลซมีแนวโนมใหปริมาณสูงกวาสาหรายผง

แหง โดยเฉพาะปริมาณสารประกอบฟนอลิก และปริมาณ

สารตานอนุมูลอิสระ เมื่อวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโน พบวา

ในสาหรายที่ผานการไฮโดรไลซมีปริมาณเพิ ่มสูงขึ้นอยาง

ชัดเจนกวาในสาหรายผงแหง และมีกรดอะมิโนจําเปน

ครบถวน ปริมาณกรดอะมิโนรวมในโปรตีนไฮโดรไลเซท 

เทากับ 61,768 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม สูงกวาปริมาณ

กรดอะมิโนรวมในสาหรายผงแหง (34,427 มิลลิกรัมตอ 100 

กรัม) ดวยคุณสมบัติที ่ดีดังกลาวของสาหรายกามกุ งจึงมี

ความนาสนใจในการนํามาใชทางอาหาร 

สาหรายกามกุงยังมีความนาสนใจในแงของความ

ปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากมีรายงานวามักพบสาหราย

กลุมนี้ (กลุม Characean algae) ในนํ้าที่สะอาด (Singh et 

al., 2013) รวมทั ้งขอมูลเบื ้องตนของทีมงานวิจัยที ่พบวา

สาหรายกามกุงมีปริมาณคลอโรฟลลสูงกวาสาหรายนํ้าจืด

ชนิดอื่น และสามารถเลี้ยงสาหรายกามกุงไดงายในโรงเรือน 

(วรรณิณี และเพ็ญศรี, 2558) สาหรายชนิดนี ้จ ึงมีความ

นาสนใจในการนํามาเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหผลิตภัณฑ

อาหาร โดยนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑบะหมี่สาหรายกามกุง 

เนื่องจากสีเขียวของคลอโรฟลลซึ่งเปนจุดเดนของสาหราย

กามกุงจะนํามาใชในการผลิตบะหมี่ที่มีลักษณะคลายบะหมี่

หยก ดังนั้นขอดีดังกลาวคือการนําสารสีจากธรรมชาติมาใช

ในอาหารทดแทนสีส ังเคราะห เพื่อความปลอดภัยของ

ผูบริโภค การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกสูตร

พื ้นฐาน และปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตบะหมี่จากสาหราย

กามกุง และศึกษาคุณภาพของบะหมี่จากสาหรายกามกุง

อบแหง ผลิตภัณฑที่ไดจากการศึกษาจะทําการถายทอด

กระบวนการผลิตสูชุมชนที่เปนแหลงของสาหรายกามกุง 

เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของชุมชนเนื่องจาก

ใชวัตถุดิบในชุมชน สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การคัดเลือกสูตรพื้นฐานบะหมี่ที่เหมาะสม 

 คัดเลือกสูตรพ้ืนฐานบะหมี่ จาก 3 สูตร ที่คึกษาดัง

ตารางที่ 1 เพ่ือใชผลิตเปนบะหมี่เสริมสารายกามกุง 
 

ตารางที่ 1 สูตรของบะหมี่ที่ใชในการศึกษาสตูรพ้ืนฐาน 

สวนผสม สูตรบะหมี ่

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

แปงสาลีเอนกประสงค (รอยละ) 57.02 68.97 20.69 

แปงขนมปง (รอยละ) 0.00 0.00 34.48 

แปงมันสําปะหลัง (รอยละ) 0.00 0.00 6.90 

โซเดียมไบคารบอเนต (รอยละ) 0.18 0.00 0.00 

ไขไก (รอยละ) 30.01 17.24 25.86 

นํ้าเปลา (รอยละ) 8.44 8.62 0.00 

เกลือปน (รอยละ) 0.60 0.00 0.00 

นํ้ามันพืช (รอยละ) 3.75 0.00 0.00 

นํ้าปูนใส (รอยละ) 0.00 5.17 12.07 
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วิธีการทํา 

 1. ผสมแปงตางๆ กับโซเดียมไบคารบอเนต แลวจึง

รอนแปงรวมกัน 2-3 ครั้ง นําแปงไปใสในอางผสม  

 2. ตอกไขใสลงไปในแปง ใสเกลือ แลวนวดผสมให

เขากัน (เติมนํ้ามันสําหรับสูตรที่ 1 และเติมน้ําปูนใสที่ละนอย

จนหมด ในสูตรที่ 2 และ 3) 

 3. นวดแปงจนกระทั่งเขากันดี เนื้อเนียน มีความ

เหนียว และไมติดมือ (ประมาณ 10 นาที) นําพลาสติกใส

คลุมพักแปงไว 15 นาท ี

 4. นําแปงท่ีไดมาตัดเปนกอน กอนละ 300 กรัม 

นําไปรีดใหเปนแผนบางๆ ดวยเครื่องรีดและตัดเสน โดยรีด

ใหมีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร แลวตัดเปนเสนความ

กวางประมาณ 2 มิลลิเมตร นําเสนบะหมี ่ที ่ไดไปลวกที่

อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที นํามาจุมใน

นํ้าเย็น เปนเวลา 25 วินาที จากนั้นตักเสนบะหมี่พักไวให

สะเด็ดน้ํา เพ่ือใชทดสอบชิม 

นําบะหมี่สูตรพื้นฐานทั้ง 3 สูตรมาคัดเลือกสูตรท่ี

เหมาะสม โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบ

ชิมจํานวน 30 คน โดยวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ  

(9 Point Hedonic Scale) และประเมินคุณภาพทางดาน

ประสาทสัมผัสดานสี กลิ ่น รสชาติ ความแนนเนื ้อ ความ

เหนียว และความชอบรวม วางแผนการทดลองแบบ RCBD 

และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple 

Rang Test (DMRT) 

2. การศึกษาอัตราสวนของนํ้าสาหรายที่เหมาะสมเพื่อใช

ผลิตบะหมี่เสริมสาหรายกามกุง 

เตรียมนํ้าสาหราย โดยใชอัตราสวนของสาหราย

กามกุ งตอนํ ้า (นํ ้าหนัก/นํ ้าหนัก) ที ่นํามาใชในการสกัด  

3 อัตราสวนคือ 1:0  1:0.5  และ 1:1 ปนดวยเครื่องปน และ

แยกนํ้าดวยผาขาวบางสองช้ัน นํานํ้าสาหรายที่เตรยีมไดมาใช

ในการผลิตบะหมี่สาหราย ตามสูตรที่เหมาะสมที่คัดเลือก

จากขอ 1 โดยใชนํ้าสาหรายทดแทนนํ้าเปลา เตรียมบะหมี่

ตามสูตรที่คัดเลือกจากขอ 1 เพื่อใชในการประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส 

 คัดเลือกชุดการทดลองที่เหมาะสมโดยการทดสอบ

ทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน ดวย

วิธีการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 Point Hedonic 

Scale) และประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสดานสี 

กลิ่น รสชาติ ความแนนเนื้อ ความเหนียว และความชอบรวม 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD และ เปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ดวยวธิ ีDuncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)    

3. การศึกษาปริมาณกัวรกัมที่เหมาะสมกับบะหมี่เสริม

สาหรายกามกุง 

 เตรียมบะหมี่จากสาหรายกามกุง ตามวิธีการท่ี

เหมาะสมจากขอที่ 2 ศึกษาปริมาณของกัวรกัมที่ระดับ 0  

0.2 และ 0.4 กรัมตอแปง 100 กรัม คัดเลือกปริมาณกัวรกัม

ที่เหมาะสมโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบ

ชิมจํานวน 30 คน ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ 

(9 Point Hedonic Scale) และประเมินคุณภาพทางดาน

ประสาทสัมผัสดานสี กลิ ่น รสชาติ ความเหนียวนุ ม และ 

ความชอบรวม วางแผนการทดลองแบบ RCBD และ

เปรียบเทียบคาเฉลี ่ย ดวยวิธี Duncan’s New Multiple 

Rang Test (DMRT) 

4. การศึกษาปริมาณโซเดียมไบคารบอเนตที่เหมาะสมกับ

บะหมี่เสริมสาหรายกามกุง 

 เตรียมบะหมี่จากสาหรายกามกุง ตามวิธีการท่ี

เหมาะสมจากขอที่ 3 ศึกษาปริมาณโซเดียมไบคารบอเนตที่

ระดับรอยละ 0  0.05 และ 0.1 คัดเลือกปริมาณโซเดียม- 

ไบคารบอเนตที่เหมาะสม โดยการทดสอบทางประสาทสมัผัส 

ใช ผูทดสอบชิมจ ํานวน 30 คน ด วยว ิธ ีการใหคะแนน

ความชอบ 9 ระดบั (9 Point Hedonic Scale) และประเมนิ

คุณภาพทางดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ ความ

เหนียวนุม และ ความชอบรวม วางแผนการทดลองแบบ 

RCBD และเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยดวยวิธี Duncan’s New 

Multiple Rang Test (DMRT) 

5. การศึกษาคุณภาพของบะหมี ่เสริมสาหรายกามกุง

อบแหง  

นําบะหมี่จากสาหรายกามกุงที่ไดจากการศึกษาไป

อบแหงที ่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง  

30 นาที จากนั้นนํามาเก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่มิดชิดแลว

นําไปวิเคราะหคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหคุณภาพตางๆ 

ดังนีค้ือ  
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 5.1 คุณภาพทางเคมีกายภาพ 

 - องคประกอบหลักไดแก ปริมาณความช้ืน 

โปรตีน ไขมัน เถา และ เยื่อใย (crude fiber) ตามวิธีการ

ของ AOAC (2000) 

 - คารโบไฮเดรต โดยวิธีการคํานวณ (กอง

โภชนาการ, 2544) 

 -  ปร ิมาณคาร  โบไฮเดรต (ร  อยละ)  =  

100 – (ความช้ืน+โปรตีน+ไขมัน+เถา) 

 - ปริมาณพลังงาน (energy) ใน 100 กรัม

ตัวอยาง โดยวิธีการคํานวณ (กองโภชนาการ, 2544) โปรตีน

ปริมาณ 1 กรัม ใหพลังงานจํานวน 4 กิโลแคลอรี ไขมัน

ปร ิมาณ 1 กร ัม  ให พล ั งงานจ ํ านวน 9 ก ิ โลแคลอรี

คารโบไฮเดรตปริมาณ 1 กรัม ใหพลังงานจํานวน 4 กิโล-

แคลอรี นําพลังงานที่ไดจากการคํานวณของสารอาหารทั้ง 3 

ชนิดมารวมกันจะเปนพลังงานทั้งหมด 

 - คาวอเตอรแอกทิวิตี (Water Activity, aw) 

โดยใชเครื ่องวัดคาวอเตอรแอกทิว ิตี (Aqulab series 3, 

Decagon Devices, Inc., USA) 

5.2 คุณภาพทางจุลินทรีย 

- ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total viable 

count) ตามวิธีการของ American Public 

Health Association (1996) 

-  ย ี สต และรา ตามว ิ ธ ี การของ AOAC 

International (1992)  

- E. coli ตามวิธีการของ BAM (2002)  

- Salmonella spp.  ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง 

International Organization for Standardization (2002) 

  5.3 คุณภาพทางเนื้อสัมผัส 

วัดคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของบะหมี่อบแหง

ที่ผานการลวกใหสุก (เตรียมตัวอยางโดยนําเสนบะหมี่มาลวก

ในนํ้าเดือด 30 วินาที (ลวกครั้งละ 1 กอน) ตักเสนบะหมี่ขึ้น

แลวแชในนํ ้าเย็น 1 นาที ตักบะหมี ่ข้ึนจากนํ ้าเย็น ทิ ้งให

สะเด็ดนํ้าเปนเวลา 2 นาที นําเสนบะหมี่ใสกลองพลาสติก 

ปดฝา แลวนําออกมาวัดคาทีละเสน) วัดคุณลักษณะทางเน้ือ

ส ัมผ ัส โดยใช  เครื่ อง  Texture Analyzer รุ น  TA-XT2i 

(Surrey, England) 25 kg load cell วัดคุณลักษณะตางๆ 

ดังนี ้

- ความต านทานต อการด ึงขาด (Tensile 

strength)  และ  ค าการคื นตั ว  ( Springiness)  วั ด ด ว ย

เครื่องว ัดคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส 5 kg Load cell ใช

อ ุปกรณวัดแรงดึง Noodle Tensile Rig ด ึงต ัวอยางเสน

บะหมี่ทีละเสนใชความเร็ว 2.0 มิลลิเมตรตอวินาที ระยะการ

ดึง 100 มิลลิเมตร 

- ค าความแข็ง (Hardness) และคาการยึด

เกาะที่ผิวหนา (Adhesiveness) วัดดวยเครื่องวัดคุณลักษณะ

ทางเน้ือสัมผัส 5 kg Load cell ใชหัวตรงกระบอกขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 35 มิลลิเมตร กดตัวอยางดวยความเร็ว 2.0 

มิลลิเมตรตอวินาที กดลงบนเสนบะหมี่ 2 เสน วางขนานกัน 

ดวยระยะกด 75% ของความหนาเสน 

- วัดคาความแนนเนื ้อ (Firmness)  และคา

พลังงานที ่ใชในการตัดเฉือน (Work of shear) ว ัดดวย

เครื่องวัดคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส 25 kg Load cell ใช

ใบมีดท ําจากพลาสติก (Pasta Quality Rig) ต ัดลงบน

ตัวอยางเสนบะหมี่จํานวน 5 เสนที่วางขนานกัน ตัดลงบน

ตัวอยางดวยความเร็ว 0.17 มิลลิเมตรตอวินาที ระยะการตัด 

4.5 มิลลิเมตร 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การคัดเลือกสูตรพื้นฐานบะหมี่ที่เหมาะสม 

 การศึกษาสูตรพื้นฐานบะหมี่ที ่เหมาะสมเพื่อผลิต

บะหมี่จากสาหรายกามกุง โดยมีสูตรตางๆ ที ่นํามาศึกษา

จํานวน 3 สูตร ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑบะหมี่สูตรตางๆ 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนความชอบเฉลีย่ 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

สี 7.87±0.51a 7.50±0.57b 7.40±0.50b 

กลิ่น 7.53±0.51a 7.47±0.51a 7.47±0.51a 

รสชาต ิ 7.53±0.51a 7.57±0.50a 7.53±0.51a 

ความแนนเน้ือ 7.37±0.49b 8.47±0.57a 7.50±0.51b 

ความเหนียว  7.50±0.57b 8.43±0.50a  7.30±0.47b   

ความชอบรวม 7.23±0.43b  8.67±0.48a   7.43±0.50b  

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรแตกตางกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

จากการศึกษาสูตรพื้นฐานเพื่อหาสูตรที่เหมาะสม

ในการผลิตบะหมี่เพื่อผลิตบะหมี่จากสาหรายกามกุ ง เมื่อ

พิจารณาคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ 

ความแนนเนื้อ ความเหนียว และความชอบรวม พบวา

คะแนนความชอบทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ

บะหมี่สูตรท่ี 2 ด านความแนนเนื้อ ความเหนียว และ

ความชอบรวม มีคะแนนความชอบสูงกวาผลิตภัณฑบะหมี่

ส ูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 (p < 0.05) ยกเวนดานกลิ่น และ

รสชาติที่ไมแตกตางกันทั ้ง 3 สูตร (p  0.05) และดานสี 

ผลิตภัณฑบะหมี่สูตรท่ี 1 จะไดรับคะแนนความชอบมากกวา

ผลิตภัณฑบะหมีสู่ตรที่ 2 และสูตรท่ี 3 (p < 0.05) การศึกษา

สูตรพื้ นฐานในการผลิตบะหมี่ จะให ความส ํ าคัญกับ

คุณลักษณะดานความแนนเนื้อ และความเหนียวเปนพิเศษ 

เนื่องจากเปนคุณลักษณะที่ผู บริโภคใหความสําคัญในการ

รับประทานบะหมี่ ดังนั้นสูตรพื้นฐานในการผลิตบะหมี่ท่ี

เหมาะสม คือ  สูตรที่  2 ซึ่ งประกอบด  วย  แป  งสาลี

อเนกประสงครอยละ 68.97 ไขไกรอยละ 17.24 นํ้าเปลา

รอยละ 8.62 และนํ้าปูนใสรอยละ 5.17 จากการศึกษาของ 

สมศักดิ์ และคณะ (2556) ซึ่งศึกษาการผลิตและการยอมรับ

บะหมี่กะเพรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของ

บะหมี่ในการทําบะหมี่กะเพรา พบวาสูตรที่เหมาะสมที่สุดใน

การผลิตประกอบดวย แปงสาลี 190 กรัม ไขแดง 32 กรัม 

เกลือปน 5 กรัม ผงฟู 0.6 กรัม และนํ้า 70 กรัม ซึ่งเปนสูตร

ที่ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด นอกจากนั้นจากการศึกษา

ของ สุธีรา และคณะ (2564) ซึ่งศึกษาผลของการเสริมไขนํ้า

ผงตอคุณภาพบะหมี่สด โดยสูตรพ้ืนฐานของบะหมี่สดท่ีใชใน

การศึกษาประกอบดวย แปงสาลี น ํ ้า เกลือ โซเด ียม- 

ไบคารบอเนต และไขไก รอยละ 0  2.5  5  7.5  และ 10 

โดยนํ้าหนักแปง โดยสูตรของบะหมี่จากการศึกษาครั้งนี้และ

งานวิ จัยทั้ งสองจะมีสวนผสมในการผลิตบะหมี่ที่ เปน

องคประกอบหลักไมแตกตางกัน คือ มีแปงสาลี ไข และนํ้า 

แตจะแตกตางกันที่สูตรพื้นฐาน จากการศึกษาของสมศักดิ์ 

และคณะ (2556) ใชผงฟู การศึกษาของสุธีรา และคณะ 

(2564) ใชโซเดียมไบคารบอเนต แตการศึกษาครั้งนี้ใชนํ้าปูน

ใส ซึ่งก็ใหคุณลักษณะที่ผูทดสอบชิมยอมรับ 

2. การศึกษาอัตราสวนของนํ้าสาหรายที่เหมาะสมเพื่อใช

ผลิตบะหมี่เสริมสาหรายกามกุง 

 ศึกษาการผลิตบะหมี่จากสาหรายกามกุง โดยใชนํ้า

สาหรายซึ่งมีอัตราสวนของสาหรายและนํ้าที่ใชในการสกัด 3 

อัตราสวนคือ อัตราสวนสาหรายตอนํ้า (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) 

เท าก ับ 1:0  1:0.5  และ 1:1 ผลการทดลองแสดงดัง 

ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลติภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุง ท่ีอัตราสวนสาหราย

ตอนํ้าตางๆ กัน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนความชอบเฉลีย่ 

สาหราย:นํ้า = 1:0 สาหราย:นํ้า = 1:0.5 สาหราย:นํ้า = 1:1 

สี 8.63±0.49a 7.60±0.50b 7.17±0.461c 

กลิ่น 8.10±0.31a 7.50±0.51b 7.17±0.65c 

รสชาต ิ 7.97±0.56a 7.70a±0.47ab 7.53±0.57b 

ความแนนเน้ือ 7.87±0.35a 7.67±0.55a 7.60±0.56a 

ความเหนียว 8.00±0.37a 7.73±0.45b 7.60±0.50b 

ความชอบรวม 8.50±0.57a 7.60±0.50b 7.37±0.49b 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรแตกตางกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

 จากการศึกษาอัตราสวนของสาหรายและนํ้าที่ใชใน

การสกัดที่เหมาะสมในการผลิตบะหมี ่จากสาหรายกามกุง  

ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาคุณภาพ

ทางดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น รสชาติ ความแนนเนื้อ 

ความเหนียว และความชอบรวม พบวาคะแนนความชอบ

ดานสีและกลิ่นของผลิตภัณฑบะหมี่ที ่ใชอัตราสวนสาหราย

ตอนํ้า (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) เทากับ 1:0 ไดรับคะแนนความ

ชอบสูงกวาผลิตภัณฑบะหมี่ที ่ใชอัตราสวนสาหรายตอนํ้า 

เทากับ 1:0.5 และ 1:1 (p < 0.05) ดานรสชาติผลิตภัณฑ

บะหมี่ที่ใชอัตราสวนสาหรายตอนํ้า เทากับ 1:0 ไดรับคะแนน

ความชอบไมตางจากผลิตภัณฑบะหมี่ที่ใชอัตราสวนสาหราย

ตอนํ ้า เทากับ 1:0.5 แตต างจากผลิตภัณฑบะหมี่ ท่ีใช

อัตราสวนสาหรายตอนํ้าเทากับ 1:1 (p < 0.05) ดานความ

แนนเนื้อผลิตภัณฑบะหมี่ทั้ง 3 ชุดการทดลองไดรับคะแนน

ความชอบไมแตกตางกัน (p  0.05) ดานความเหนียวและ

ความชอบรวมผลิตภัณฑบะหมี่ที่ใชอัตราสวนสาหรายตอนํ้า 

เทากับ 1:0 ไดรับคะแนนความชอบสูงกวาผลิตภัณฑบะหมี่ที่

ใช อัตราสวนสาหรายตอน ํ ้า  เท าก ับ 1:0.5 และ 1:1  

(p < 0.05) เมื่อพิจารณาหลายๆ ปจจัยและเนนดานความ

เหนียวและความแนนเนื ้อ อัตราสวนสาหรายตอนํ ้าที่

เหมาะสมในการนํามามาใชทําผลิตภัณฑบะหมี่คืออัตราสวน

สาหรายตอนํ้า เทากับ 1:0 (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) จากการศึกษา

ของ สมศักดิ์ และคณะ (2556) ซึ่งศึกษาการผลิตและการ

ยอมรับบะหมี่กะเพรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณ

นํ ้ากระเพราที่เหมาะสมในการผลิตบะหมี่กระเพรา โดย

ศึกษาอัตราสวนนํ ้ากระเพราตอนํ้า เทากับ 20:80  40:60  

60:40  80:20 และ100:0 พบวาอัตราสวนของนํ้ากระเพรา

ตอนํ ้า เทากับ 100:0 ไดร ับคะแนนความชอบทางดาน

ประสาทสัมผัสมากที่สุด  

 การนํานํ้าสาหรายกามกุงมาใสในผลิตภัณฑบะหมี่

เพื่อใหผลิตภัณฑบะหมี่มีสีเขียวคลายบะหมี่หยก โดยสีเขียว

ที่ไดจากนํ้าสาหรายจะทดแทนการใชสีสังเคราะหในอาหาร

เพื ่อความปลอดภัยของผู บริโภค นอกจากนี ้นํ ้าสาหราย

กามกุงยังมีปริมาณคลอโรฟลลทีสู่ง ซึ่งสีเขียวจากคลอโรฟลล

มีการนํามาใชเปนสีธรรมชาติมาเปนเวลานานแลว (Shahid 

et al., 2013) ดวยความตระหนักในการใชสารแตงสีจาก

ธรรมชาติ จึงทําใหความตองการคลอโรฟลลมีเพิ่มขึ้น (Hung 

et al. , 2014; Sigurdson et al. , 2017)  ในด  านส ุขภาพ 

คลอโรฟลลและคลอโรฟลลิน (chlorophyllin ) มีประโยชน

ตอรางกายมนุษย (Tumolo and Lanfer-Marquez, 2012; 

Ghidouche et al., 2013) คลอโรฟลลม ีค ุณสมบัติตาน

อนุมูลอิสระและตานการอักเสบที่ปองกันโรคเรื ้อรัง เชน 

มะเร็ง (McQuistan et al., 2012; Subramoniam et al., 

2012; Jokopriyambodo et al., 2014) ดังนั้นคลอโรฟลล

ในผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุงจะเปนทางเลือกใน

การผลิตผลิตภัณฑบะหมี่ท ี ่ม ีคุณคาทางโภชนาการเพิ่ม 

มากขึ้น 
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3. การศึกษาปริมาณกัวรกัมที ่เหมาะสมกับบะหมี่เสริม

สาหรายกามกุง 

ศึกษาผลของปริมาณกัวรกัมตอคุณภาพของบะหมี ่
 

จากสาหรายกามกุง โดยศึกษาปริมาณของกัวรกัมที่ระดับ 0  

0.2 และ 0.4 กรัมตอแปง 100 กรัม ผลการทดลองแสดงดัง

ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุง ที่ปริมาณกัวรกัม

ตางๆ กัน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนความชอบเฉลีย่ 

กัวรกัม 0 g/แปง 100 g กัวรกัม 0.2 g/แปง 100 g กัวรกัม 0.4 g/แปง 100 g 

สี 8.07±0.58a 8.07±0.58a 8.07±0.58a 

กลิ่น 7.67±0.55a 7.67±0.55a 7.67±0.55a 

รสชาต ิ 7.87±0.51a 7.87±0.51a 7.87±0.51a 

ความเหนียวนุม 7.20±0.41b 8.20±0.41a 7.17±0.53b 

ความชอบรวม 7.57±0.50b 8.40±0.50a 7.57±0.57b 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรแตกตางกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

จากการศึกษาปริมาณของกัวรกัมที ่เหมาะสมใน

การผลิตบะหมี่จากสาหรายกามกุง ผลการทดลองแสดงดัง 

ตารางที่ 4 ซึ่งพบวา เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทางประสาท

สัมผัสดานสี กลิ่น และรสชาติ ผลิตภัณฑบะหมี่ทั้ง 3 ชุดการ

ทดลองไดร ับคะแนนความชอบไม แตกต างกันอย างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ดานความเหนียวนุม และ

ความชอบรวม ผลิตภัณฑบะหมี่ที ่ใชกัวรกัม 0.2 กรัม/แปง 

100 กรัม ไดรับคะแนนความชอบสูงกวาผลิตภัณฑบะหมี่ที่

ใชกัวรกัม 0.0 และ 0.4 กรัม/แปง 100 กรัม อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) ในการทดลองผลิตภัณฑบะหมีท่ั้ง 3 ชุด

การทดลองซึ่งมีระดับปริมาณกัวรกัมที ่ตางกัน ผลิตภัณฑ

บะหมี่ที่เติมกัวรกัมท่ีระดับ 0.2 กรัมตอแปง 100 กรัม ไดรับ

คะแนนความชอบมากที ่สุดเพราะเสนของบะหมี ่ม ีความ

เหนียวในระดับที่เหมาะสม แตในปริมาณของกัวรกัมที่ระดับ 

0.4 กรัมตอแปง 100 กรัม เสนบะหมี่จะเหนียวมากขึ้นและ

คอนขางแข็ง จากการศึกษาของ กรรณิการ และคณะ (2558) 

ซึ่งศึกษาการปรับปรุงคณุภาพของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปจากแปง

ขาวดวยกัวรกัม พบวาการเพิ่มปริมาณกัวรกัมรอยละ 0  1  

2 และ 3 ของนํ้าหนักแปงทําใหผลิตภัณฑบะหมี่กึ ่งสําเรจ็รูป

จากแปงขาวที่เตรียมจากแปงขาวเจารอยละ 100 โปรตีนถั่ว

เหลืองสกัดรอยละ 10 และนํ้ารอยละ 90 ของนํ้าหนักแปง  

มีเวลาท่ีเหมาะสมในการตมสุกและมีปริมาณของแข็งท่ี

สูญเสียระหวางการตมลดลง มีคาความแข็งและคาความ

ตานทานตอการดึงขาดเพิ่มขึ้น (p < 0.05) และโครงสราง

ภายในของเสนบะหมี่จากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนท่ี

หนาแนนขึ้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑบะหมี่กึ ่งสําเร็จรูปจากแปงขาว

ผสมกัวรกัมรอยละ 3 ของนํ้าหนักแปง มีคะแนนการยอมรับ

โดยรวมสูงสุดและใชเวลาที่เหมาะสมในการตมสุกสั้นที่สุด  

(3 นาที) นอกจากนั ้นจากการศึกษาของ Srikaeo et al. 

(2018) พบวากัวรกัมชวยปรบัปรงุเนื้อสมัผัส (texture) ของ

ผลิตภัณฑเสนขนมจีนหมักอบแหง วัตถุเจือปนในอาหาร

หลายชนิดท่ีมีการนํามาใชในการปรับปรุงคณุภาพของบะหมี่ 

เชน กัมจากธรรมชาติ (natural gum) (Charlesa et al., 

2007)  เอนไซม   (Wu and Corke, 2005)  เวย  โปรตีน 

ไอโซเลท (whey protein isolate :WPI)  เคซีน (casein)  

ไ ค โตแซน ( chitosan)  และ  พรี เ จล าติ ไ นซ   สต ารท 

(pregelatinized starch) (Chillo et al., 2009) 

4. การศึกษาปริมาณโซเดียมไบคารบอเนตที่เหมาะสมกับ

บะหมี่เสริมสาหรายกามกุง 

ศึกษาผลของโซเดียมไบคารบอเนตตอคุณภาพของ

บะหมี ่จากสาหรายกามกุ ง โดยศึกษาปริมาณโซเดียม- 

ไบคารบอเนตที ่ระดับรอยละ 0   0.05 และ 0.1 ผลการ

ทดลองแสดงดังตารางท่ี 5
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ตารางที ่ 5 คะแนนความชอบเฉลี ่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุง ที ่มีปริมาณ

โซเดียมไบคารบอเนตตางๆ กัน  

คุณลักษณะทางประสาท

สัมผสั 

คะแนนความชอบเฉลีย่ 

NaHCO3 0 g/แปง 100 g NaHCO3 0.05 g/แปง 100 g NaHCO3 0.1 g/แปง 100 g 

ส ี 8.67±0.48a 8.67±0.48a 8.67±0.48a 

กลิ่น 8.17±0.38a 8.17±0.38a 8.17±0.38a 

รสชาต ิ 8.20±0.41a 8.20±0.41a 8.17±0.46a 

ความเหนียวนุม 7.70±0.47b 8.50±0.51a 7.53±0.51b 

ความชอบรวม 8.10±0.40b 8.73±0.45a 7.97±0.49b 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรแตกตางกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

จากการศึกษาปริมาณของโซเดียมไบคารบอเนตที่

เหมาะสมในการผลิตบะหมี่จากสาหรายกามกุ ง ผลการ

ทดลองแสดงดังตารางที่ 5 ซึ่งพบวาเมื ่อพิจารณาคุณภาพ

ทางดานประสาทสัมผัสดานสี กลิ่น และรสชาติ ผลิตภัณฑ

บะหมี่ที่มีการเติมโซเดียมไบคารบอเนตทั้งสามระดับ ไดรับ

คะแนนความชอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(p  0.05) สวนดานความเหนียวนุ มและความชอบรวม 

ผลิตภัณฑบะหมี่ที่ม ีการเติมโซเดียมไบคารบอเนต 0.05 

กรัม/แปง 100 กร ัม ได ร ับคะแนนความชอบมากกวา

ผลิตภัณฑบะหมี่ท่ีมีการเติมโซเดียมไบคารบอเนต 0.00 และ 

0.10 กร ัม/แป ง 100 กร ัม อยางมีน ัยส ําคัญทางสถิติ   

(p < 0.05) การผลิตบะหมี่จะใหความสําคัญกับคุณลักษณะ

ดานความเหนี ่ยวนุมเปนสําคัญ ดังนั ้นบะหมี่ที่ม ีการเติม

โซเดียมไบคารบอเนต 0.05 กรัมตอแปง 100 กรัม จึงมีความ

เหมาะสมที่สุด ในการทดลองผลิตภัณฑบะหมี่ที ่มีการเติม

โซเดียมไบคารบอเนตที่แตกตางกัน ผลิตภัณฑบะหมี่ที่มีการ

เติมโซเดียมไบคารบอเนตที ่ระดับ 0.05 กรัมตอแปง 100 

กรัม ได ร ับคะแนนความชอบดานความเหนี่ยวนุม และ

ความชอบรวมมากที่สุดเพราะเสนของบะหมี่จะเหนียวนุมใน

ปริมาณที่พอเหมาะ แตที่ระดับของโซเดียมไบคารบอเนต 

0.1 กรัมตอแปง 100 กรัม เส นบะหมี่จะมีความนุมมาก

เกินไป และมีความหนึบลดลง จากการศึกษาของ Wang et 

al. (2021) ซึ่งศึกษาผลของโซเดียมไบคารบอเนต (sodium 

bicarbonate:  NaHCO3 )  ต อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง  Kongxin 

noodles เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบะหมี่ใหมีคุณภาพดีข้ึน 

โดยศึกษาที่ระดับ 0 ถึง 4 กรัม/แปง 1 กิโลกรัม ผลการ

ทดลองพบวา การเติมโซเดียมไบคารบอเนตลงในบะหมี่จะ

ทําใหระยะเวลาในการทําใหสุก (optimal cooking time) 

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนั้นยัง

ทําใหแนวโนมของความยืดหยุน (elasticity)  ความแนนเนื้อ 

(firmness) และคาการตอบสนองการเคี ้ยว (chewiness) 

เพิ่มขึ้น (p < 0.05) ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพของบะหมี่อาจ

เกิดจากโซเดียมไบคารบอเนตชวยสงเสริมการเกิดเจลของ

แปง (starch gelatinization) และการเกิดพันธะระหวาง

โมเลกุลของกลูเตน (gluten cross-linking) อยางไรก็ตาม

การเติมโซเดียมไบคาร บอเนตท่ีระด ับ 4 กร ัม/แปง 1 

กิโลกรัม จะเพิ่มการสูญเสียเนื่องจากการทําใหสุก (cooking 

loss) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ ่งอาจเปน

เพราะโครงสรางกลูเตนที่เกิดพันธะระหวางโมเลกุลกันมาก

เกินไปทําใหจํากัดการพองตัวของแปง โดยพบวาระดับที่

เหมาะสมตอการทําใหสุกและเนื้อสัมผัสของบะหมี่อยูท่ีระดบั 

3 กรัม / แปง 1 กิโลกรัม  

5. การศึกษาคุณภาพของบะหมี่เสริมสาหรายกามกุง

อบแหง  

ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุง 

จากสูตรสุดทายซึ่งประกอบดวย แปงสาลีอเนกประสงค 200 

กรัม ไขไก 50 กรัม นํ้าสาหราย (อัตราสวนสาหรายตอนํ้า 

1:0) 25 กรัม นํ้าปูนใส 15 กรัม โซเดียมไบคารบอเนต 0.1 

กรัม และกัวรกัม 0.4 กรัม โดยตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

กายภาพ  คุณภาพจุลินทรีย และคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัส 

ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คุณภาพทางเคมีกายภาพ  คุณภาพจุลินทรียของผลิตภัณฑ และคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑบะหมี่จาก

สาหรายกามกุง 

คุณภาพ ปริมาณ 

คุณภาพทางเคมีกายภาพ  

- คาวอเตอรแอกทิวิตี (aw) 0.48±0.01 

- คาสี L* 65.24±0.01 

         a* -0.03±0.01 

         b* 31.07±0.01 

- ความช้ืน (รอยละ) 6.270±0.08 

- เถา (รอยละ) 1.03±0.01 

- โปรตีน (รอยละ) 13.79±0.29 

- ไขมัน (รอยละ) 1.46±0.02 

- กากใย (รอยละ) 0.16±0.00 

- คารโบไฮเดรต (รอยละ) 77.46±0.34 

- พลังงาน (Kcal)  378.11±0.02 

คุณภาพทางจุลินทรีย  

- ปริมาณจลุินทรียทั้งหมด (CFU/g) 6.15 × 102 

- ปริมาณยสีตและรา (CFU/g) < 10 

- MPN Escherichia coli ตอกรมั < 3.0 

- Salmonella spp. ตอ 25 กรัม ไมพบ 

คุณสมบัติทางเนื้อสัมผัส  

- คาความตานทานตอการดึงขาด (กรัม) 25.82±2.85 

- คาการคืนตัว (มิลลิเมตร) 19.31±5.22 

- คาความแข็ง (กรัม) 4,035.65±426.42 

- คาการยึดเกาะที่ผิวหนา (กรมั.วนิาที) 37.31±10.30 

- คาความแนนเนื้อ (กรัม) 362.12±23.87 

- คาพลังงานที่ใชในการตัดเฉือน (กรัม.วนิาที) 2,208.14±173.37 

จากการศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ พบวา

ผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุงอบแหงมีคาวอเตอร

แอกทิวิตี (aw) เทากับ 0.48 คาความสวาง (L*) เทากับ 

65.24 คาสีเข ียว (-a*) เทากับ -0.03 คาสีเหลือง (+b*) 

เทากับ 31.07 นั่นคือ ผลิตภัณฑที่ไดมีสีเขียวอมเหลือง และ

มีลักษณะสีคอนมาทางสวาง ปริมาณความชื้น เถา โปรตีน 

ไขมัน กากใย และคารโบไฮเดรต เทากับรอยละ 6.27  1.03  

13.79  1.46  0.16 และ 77.46 ตามลําด ับ คาพลังงาน

เทากับ 378.11 กิโลแคลอรี คุณสมบัติทางเนื้อสัมผัส มีคา

ความตานทานตอการดึงขาด 25.82 กรัม คาการคืนตัว 

19.31 มิลลิเมตร คาความแข็ง 4,035.65 กรัม คาการยึด

เกาะที่ผิวหนา 37.31 กรัม.วินาที คาความแนนเนื้อ 362.12 

กรัม และคาพลังงานที ่ใชในการตัดเฉือน 2,208.14 กรัม.

วินาที สําหรับคุณภาพทางจุลินทรีย พบวาปริมาณจุลินทรีย

ทั้งหมด เทากับ 6.15 × 102  CFU/g ปริมาณยีสตและรา มี

คานอยกวา 10 CFU/g ปริมาณ Escherichia coli นอยกวา 

3.0 ตอกรัม และไมพบ Salmonella spp. ซึ่งผลิตภัณฑที่

ไดอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑเสนหมี่แหงที่กําหนดไว 
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คือ Escherichia coli โดยว ิธี MPN ตองนอยกว า 3 ตอ

ตัวอยาง 1 กรัม จุล ินทรีย ทั ้งหมดตองไมเก ิน 1 × 104  

CFU/g ยีสตและรา ตองไมเกิน 100 CFU/g และปริมาณ

ความชื้นไมเกินรอยละ 13 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม, 2548ก) สวนบะหมี่สดกําหนด Salmonella 

spp. ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม (สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2548ข) จากการศึกษาของ กุลรัตน 

(2550) ซึ่งศึกษาการผลิตบะหมี่สดผสมผักหวานบาน เมื่อ

ว ิ เคราะห ค ุณคาทางโภชนาการของบะหมี่สด ท่ีผสม

ผักหวานบานรอยละ 20 ของนํ ้าหนักแปงสาลี พบวามี

ความชื้น โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และเสนใยอาหาร 

รอยละ 52.12  04  7.41  105  37.89 และ 187 ตามลําดบั 

มีปริมาณเบตาแคโรทีน 175.49 ไมโครกรัม และพลังงาน 

189.01 กิโลแคลอรี และพบวามีปริมาณจุลินทรียอยู ใน

เกณฑมาตรฐานกําหนดไวไม เกิน 1x 104 โคโลนีตอตัวอยาง 

1 กรัม สําหรับคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัส จากการศึกษาของ 

Lü et al. (2014) ไดศึกษาคุณภาพของบะหมี่ที่ผลิตจากสูตร

ซึ ่งประกอบดวย แปง 200 กรัม นํ้า 60 กรัม จากนั ้นเติม 

ละลายเกลือความเขมขนรอยละ 1 โซเดียมไบคารบอเนต

ความเขมขนรอยละ 0.1 ละลายในนํ้า แลวนําไปเติมในแปง 

ผสมแปงเปนเวลา 15 นาที แลววางทิ้งไวในถุงพลาสติกเปน

เวลา 15 นาที หลังจากนั้นนํามารีดและตัดเปนเสน ขนาด

ของเสนที่มีความหนา 1.1 มิลลิเมตร จะมีคุณภาพดานเน้ือ

สัมผัสคือ Chewiness/g  Firmness/g และ Extensibility/g 

เทากับ 318  167 และ 16.7 ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑบะหมี่

สด (ก)  บะหมี่ลวก (ข) และบะหมี่ที่ผานการอบแหง (ค) จาก

การศึกษาครั้งน้ีแสดงดังรูปท่ี 1 

 

 
ก            ข      ค 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑบะหมีเ่สริมสาหรายกามกุง: บะหมี่สด (ก)  บะหมีล่วก (ข) และบะหมี่ทีผ่านการอบแหง (ค)

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑบะหมี่จาก

สาหรายกามกุงในครั้งน้ี พบวาจากสูตรพ้ืนฐานและอัตราสวน

ของนํ ้าสาหรายที ่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษา เมื่อนํามา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการเติมกัวรกัม และโซเดียม-

ไบคารบอเนต พบวาจะชวยปรับปรุงคุณภาพทางดานเนื้อ

สัมผัสของผลิตภัณฑบะหมี่จากสาหรายกามกุง ผลิตภัณฑ

บะหมี่อบแหงท่ีไดอยูในเกณฑมาตรฐาน การใชน้ําสาหรายใน

ผลิตภัณฑบะหมี่นอกจากชวยเสริมคุณคาที ่มีในสาหราย

ใหก ับผลิตภัณฑบะหมี่แลว ยังเปนการชวยลดการใชสี

สังเคราะหในผลิตภัณฑบะหมี่ และเปนการนําวัตถุดิบใน

ทองถิ่นมาใชประโยชนในรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ชวยเพ่ิมมูลคาใหกับสาหรายในทองถ่ิน และเพิ่มรายไดใหกับ

ชุมชนจากผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้นมา 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย สําหรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี 
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