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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ 
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ส่วนผสมของบะหมี่ปลาสูตรต่าง ๆ ที่แปรอัตราส่วนระหว่างปริมาณของเน้ือปลาบดต่อแป้ง
สาลี 
คุณภาพของบะหมี่ทางการค้าจํานวน 3 ย่ีห้อ 
ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเน้ือสัมผัสของบะหม่ีปลาหลังต้มที่แปรอัตราส่วนของ
เน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีในปริมาณต่าง ๆ 
คะแนนความชอบและร้อยละความพอดีด้านความนุ่มและความเหนียวของบะหมี่ปลา
ที่แปรอัตราส่วนเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 450:690 (สูตร 2FF) 
ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเน้ือสัมผัสของบะหมี่ปลาหลังการต้มที่ผสมสาร
ปรับปรุงคุณภาพในปริมาณต่าง ๆ  
คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้ทดสอบที่มี ต่อบะหมี่ปลาที่ เ ติมสารปรับปรุงคุณภาพ
เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม  
ลักษณะทางกายภาพของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่ใช้เวลาในการลวกต่าง ๆ 
ก่อนการอบแห้ง  
คุณภาพทางเน้ือสัมผัสหลังการคืนรูปของบะหมี่ปลาที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับ
โซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาในการลวกต่าง ๆ 
อายุการเ ก็บรักษาโดยประมาณของปฏิกิริยา อันดับสองจากการเปลี่ ยนแปลง
ค่า Hue angle ของบะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูป 
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บะหมี่ทางการค้า 3 ย่ีห้อ 
บะหมี่ปลาหลังต้มที่แปรอัตราส่วนของเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 500:640 (CT), 
550:590 (1FF), 450:690 (2FF) และ 400:740 (3FF) 
บะหมี่ปลาหลังต้มที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 
(0.5GG) และผสมกัวร์กัมร้อยละ 1.0 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 (1.0GG) 
เปรียบเทียบกับบะหม่ีปลาที่แปรอัตราส่วนเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลี 450:690 (CT2) 
บะหมี่ปลาที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาลวก
ร้อยละ 25, 50 และ 75 ของเวลา Cooking time (25A, 50A, 75A) นํามาอบแห้งที่ 60
องศาเซลเซียส (25B, 50B, 75B) และคืนรูปตามเวลา Cooking time ของบะหมี่ปลา
อบแห้งก่ึงสําเร็จรูป (25C, 50C, 75C) 
ค่า Hue angle ของบะหมี่ปลาผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนต
ร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาลวกร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time ในระหว่างการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส  
ความช้ืนของบะหมี่ปลาผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 
ที่ใช้เวลาลวกร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส  
ค่า aw ของบะหมี่ปลาผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 
ที่ใช้เวลาลวกร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส  
ความสัมพันธ์ตามสมการอาร์เรเนียสของอายุการเก็บรักษาบะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูป 
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อันดับของปฏิกิริยาที่ 0, 1 และ 2 ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
25±1 องศาเซลเซียส นาน 13 สัปดาห์ 
อันดับของปฏิกิริยาที่ 0, 1 และ 2 ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
30±1 องศาเซลเซียส นาน 12 สัปดาห์ 
อันดับของปฏิกิริยาที่ 0, 1 และ 2 ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
45±1 องศาเซลเซียส นาน 8 สัปดาห์  
 

35 
 

36 
 

37 
 

 



การพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลาก่ึงสําเร็จรูปจากปลานิล 
 

สุทธินี สีสังข์* จารุวรรณ วิชัยพรหม และ จันทรเ์พญ็ ขํามิน 
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบะหมี่ปลาให้เหนียวนุ่มมากข้ึน โดยศึกษา

ปริมาณเน้ือปลาบดและสารปรับปรุงคุณภาพที่เหมาะสม และผลิตเป็นบะหมี่ปลาก่ึงสําเร็จรูป เมื่อสํารวจบะหม่ี
ทางการค้า 3 ย่ีห้อ พบว่า บะหมี่มีส่วนผสมหลัก ได้แก่ แป้งสาลี นํ้า และเกลือ และส่วนผสมรอง ได้แก่ แป้งมัน
สําปะหลัง โซเดียมคาร์บอเนต และไข่  ค่าความเหนียวอยู่ในช่วง 17.65±0.07 ถึง 30.95±4.54 กรัม  
และค่าความแข็งอยู่ในช่วง 132.87±5.57 ถึง 217.01±12.58 กรัม ศึกษาปริมาณเน้ือปลาบดที่เหมาะสม 
ในบะหมี่ปลา โดยแปรอัตราส่วนระหว่างเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 500:640 (CT), 550:590 (1FF), 450:690 
(2FF) และ 400:740 (3FF) พบว่า บะหมี่ปลาสูตร 2FF มีค่าความเหนียวแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญกับสูตร CT 
(p>0.05) และมีค่าความแข็งน้อยกว่า (p≤0.05) จึงนําบะหมี่ปลาสูตร 2FF มาทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ด้านความนุ่มและความเหนียว พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก แต่การทดสอบ
ความพอดี พบว่า สูตร 2FF มีความนุ่มน้อยเกินไป จึงพัฒนาสูตร 2FF (สูตร CT2) ด้วยสารปรับปรุงคุณภาพ  
โดยแปรกัวร์กัมร้อยละ 0.5 (0.5GG) และ 1.0 (1.0GG) ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 พบว่า บะหมี่ปลา
สูตร 0.5GG มีค่าความเหนียวและค่าความแข็งแตกต่างจากสูตร CT2 อย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่ค่าความแข็ง
ของบะหมี่ปลามีแนวโน้มลดลง (นุ่มมากขึ้น) ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเพ่ิมขึ้นจากสูตร CT2 โดยเฉพาะด้าน
ความนุ่มที่มีคะแนนมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ดังน้ัน จึงนําสูตร 0.5GG (สูตร CT3) มาผลิตบะหมี่ปลา
กึ่งสําเร็จรูป โดยแปรระยะเวลาการลวกบะหมี่เพื่อทําพรีเจลาติไนซ์ที ่ร้อยละ 25, 50 และ 75 ของเวลา 
Cooking time อบแห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส จนบะหมี่ปลามีค่า aw น้อยกว่า 0.6 พบว่า บะหมี่ปลา
อบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่ลวกนานร้อยละ 25 เมื่อต้มคืนรูปจะมีค่าความเหนียวใกล้เคียงกับสูตร CT3 มากที่สุด ในขณะ
ที่ค่าความแข็งเฉล่ียมีแนวโน้มน้อยที่สุด บะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปสูตร 0.5GG มีปริมาณโปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต เถ้า ไฟเบอร์ และความช้ืน เป็นร้อยละ 20.50±0.05, 0.07±0.02, 76.53±0.02, 1.57±0.01, 
1.32±0.01 และ 8.11±0.04 ตามลําดับ ค่า aw เป็น 0.31 ให้พลังงานเท่ากับ 388.75 กิโลแคลอร่ี ศึกษาอายุ 
การเก็บรักษาในถุงเมทัลไลท์ที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
ค่า Hue angle และคํานวณอายุการเก็บจากปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ร่วมกับการใช้สมการอาร์เรเนียส พบว่า 
บะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปสามารถเก็บรักษาได้นาน 62.15, 37.29 และ 8.82 สัปดาห์ ตามลําดับ นําอายุ
การเก็บรักษามาหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาด้วยสมการอาร์เรเนียส พบว่า ค่าพลังงานกระตุ้น
ของปฏิกิริยา (Ea) มีค่าเท่ากับ 76.922 kJ/mol และมีค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 1 
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Quality Development of Instant Fish Noodle from Tilapia 
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Fisheries Industrial Technology Research and Development Division, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 The objective of this study was to improve fish noodle quality, toughness and 
softness.  The optimum amount of minced fish and some food additives were studied.  Also, 
the process of making instant noodle was investigated.  Three brands of commercial noodles 
were surveyed.  They were comprised of major ingredients which were wheat flour, water and 
salt, and minor ingredients which were tapioca starch, sodium carbonate and egg.  Toughness 
and hardness of commercial noodles ranged from 17.65±0.07 to 30.95±4.54 g and 132.87±5.57 
to 217. 01±12. 58 g, respectively.  The amount of minced fish in fish noodles were studied by 
varying the ratios of minced fish to wheat flour at 500:640 (CT), 550:590 (1FF) , 450:690 (2FF) 
and 400:740 (3FF). The result showed that 2FF had no significant difference (p>0.05) in toughness 
but its averaged hardness was less than CT. Sensory evaluation and Just About Right test of 2FF 
(toughness and softness) was evaluated. Panelists acceptance ranged from “like moderately” to 
“ like very much” , however the softness was needed to improve.  Therefore, guar gum at 0. 5% 
(0.5GG) and 1.0% (1.0GG) combined with 1.0% of sodium bicarbonate were varied to improve the 
quality of 2FF (CT2). The 0.5GG had no significant difference in toughness and hardness (p>0.05). 
However, its hardness was less than CT2 ( texture was softer)  and sensory score of 0.5GG was 
significantly higher than CT2, especially the score of softness ( p≤ 0. 05) .  Subsequently, 
pregelatinization of instant fish noodle was conducted by blanching 0. 5GG ( CT3)  at 25% , 
50% and 75% of its cooking time. The blanched fish noodle was dried at 60±5oC until aw was 
less than 0.6. The quality of instant fish noodle that blanching time at 25% was similar to CT3 
and its averaged hardness was the least. The 0.5GG instant fish noodle composed of protein, fat, 
carbohydrate, ash, fiber, moisture content and aw at 20.50±0.05%, 0.07±0.02%, 76.53±0.02%, 
1.57±0.01%, 1.32±0.01%, 8.11±0.04% and 0.31, respectively. It provided energy at 388.75 kcal. 
Shelf life evaluation of the instant fish noodles stored in metalized bags at 25±1oC, 30±1oC and 
45±1oC was investigated which the hue angle value was the indicator of spoilage.  The shelf 
life was estimated by adopting the kinetic reaction and Arrhenius equation.  At 25±1oC, 30±1oC 
and 45±1oC, shelf life of the instant fish noodles were 6 2 . 1 5 , 37. 29 and 8 . 8 2  weeks, 
respectively. The Arrhenius expression was fitted to the experimental values of shelf life 
 
 
*Corresponding author : 50 Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2940-6130-45 ext. 4408  

   E-mail: sutthinees@fisheries.go.th, m_sutthinee@hotmail.com 
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as a function of temperature. The activation energy (Ea) was 76.922 kJ/mol with coefficient of 
determination (r2) at 1. 
 
Key words : fish noodle, instant noodle, guar gum, sodium bicarbonate 
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คํานาํ 
 

บะหม่ีมีต้นกําเนิดมาจากชาวจีน ชาวอิตาลี และชาวอาหรับ คนเริ่มบริโภคบะหมี่มานานกว่า 
1,000 ปี บะหมี่แบบจีนเป็นบะหมี่แบบด้ังเดิม มีสีเหลือง เส้นบาง และมีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 
วัตถุดิบหลัก คือ แป้งสาลี นวดจนเป็นก้อนโด แล้วนํามาดึงและยืดด้วยมือ เรียกบะหมี่แบบนี้ว่า ลาเหมียน  
(La-Mian) (Fu, 2008) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2548) ให้นิยามของบะหม่ี คือ ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีลักษณะเป็นเส้น ทําจากแป้งสาลีหรือแป้งชนิดอ่ืน ๆ แล้วนํามาผสมกับส่วนประกอบอ่ืน เพ่ือขึ้นรูปให้เป็นเส้น 
วัตถุดิบพ้ืนฐานที่ใช้ในการผลิตบะหมี่ ได้แก่ แป้ง นํ้า และเกลือ นํามานวดผสมกันจนเป็นก้อนโดที่เรียบเนียน 
จากน้ันรีดเป็นแผ่น และตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ 

การแบ่งประเภทของบะหมี่ สามารถแบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่ แบ่งตามชนิดเกลือที่ใช้เป็นส่วนผสม  
แบ่งตามขนาดของเส้นบะหมี่ และแบ่งตามวิธีการผลิตบะหมี่ ประเภทของบะหมี่สามารถแบ่งตามชนิดของเกลือ
ที่ผสมได้ 2 ชนิด ได้แก่ (1) บะหมี่ที่ผสมเกลือธรรมดา เกลือที่ใช้ในบะหมี่ เช่น โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง  
ส่วนใหญ่ใช้ปริมาณร้อยละ 2-8 ของน้ําหนักแป้ง ลักษณะของบะหมี่มีสีขาว เน้ือเนียน เมื่อต้มมีผิวที่มันเงา  
เน้ือสัมผัสของบะหมี่จะนุ่มและยืดหยุ่นดี พบได้ในบะหมี่แบบญี่ปุ่นและเกาหลี เช่น อูด้ง (Udon) โซเมน  
(So-men) ไฮยามูจิ (Hiya-mugi) ไฮราเมน (Hira-men) และ (2) บะหมี่ที่ผสมเกลือด่าง เช่น โซเดียมคาร์บอเนต 
โพแทสเซียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต และโซเดียมไฮดรอกไซด์ บะหมี่ประเภทน้ีมีสีเหลือง กลิ่นรสเฉพาะ 
เน้ือแน่นและยืดหยุ่น พบได้ในบะหมี่แบบจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บะหมี่ฮกเก้ียน (Hokkien) 
บะหมี่กวางตุ้ง (Cantonese) คูกาเมน (Chuka-men) หรือราเมน (Ramen) บะหมี่ไทย และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 
(Fu, 2008) การแบ่งประเภทของบะหมี่ตามขนาดของเส้นพบได้ในบะหมี่แบบญี่ปุ่น สามารถแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ได้แก่ (1) โซเมน เส้นมีลักษณะบางมาก (กว้าง 0.7-1.2 มิลลิเมตร) (2) ไฮยามูจิ เส้นมีลักษณะบาง 
(กว้าง 1.3-1.7 มิลลิเมตร) (3) อูด้ง เส้นมีขนาดมาตรฐาน (กว้าง 1.9-3.8 มิลลิเมตร) และ (4) ไฮราเมน เส้นมีลักษณะ
แบน (กว้าง 5.0-6.0 มิลลิเมตร) (Hou and Kruk, 1998) ส่วนการแบ่งประเภทของบะหมี่ตามวิธีการผลิต  
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) บะหมี่สด ผลิตจากแป้งสาลีผสมกับนํ้าและส่วนผสมอ่ืน นวดให้เข้ากันจนได้โด
ที่เรียบเนียน นํามารีดหนาประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร ตัดเป็นเส้น คลุกแป้งเพ่ือป้องกันการเกาะกัน 
ในระหว่างการเก็บและการขนส่ง ความช้ืนของบะหมี่ประมาณร้อยละ 32-40 จึงทําให้บะหมี่ประเภทน้ีม ี
อายุการเก็บรักษาสั้นประมาณ 1-2 วัน แต่สามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้นาน 3-5 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ 
และสภาวะในการเก็บรักษา (2) บะหมี่ลวก เป็นบะหมี่สดที่นํามาลวกก่อนการบริโภคเพ่ือทําลายจุลินทรีย์ 
ที่ผิวด้านนอกของบะหมี่ และทําให้บะหมี่เก็บได้นานขึ้น ความช้ืนของบะหมี่ประเภทน้ีประมาณร้อยละ 50 ได้แก่  
อูด้ง และบะหมี่ฮกเกี้ยน (3) บะหมี่แห้ง เป็นบะหมี่ที่ใช้วิธีการอบแห้งด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ ทําให้ปริมาณ aw ลดลง เป็นการชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ลดการเสื่อมเสียของบะหมี่  
และช่วยยืดอายุการเก็บรักษา เช่น การทําแห้งเส้นอูด้ง ใช้อุณหภูมิเริ่มต้นในการทําแห้งตํ่าประมาณ 15-25 

องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 60 อบนานประมาณ 30-60 นาที เพ่ือให้ผิวหน้าของเส้นแห้ง แล้วใช้
อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ที่ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 70-75 อบนาน 6 ช่ัวโมง เพ่ือทําแห้งอีกครั้ง 
ต่อจากน้ันจะทําให้เย็นอย่างช้า ๆ ที่อุณหภูมิห้อง จนบะหมี่มีความช้ืนสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 14 (4) บะหมี่แช่แข็ง 
เป็นการนําบะหมี่สดมาลวก บะหมี่จึงมีความช้ืนเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 40 แล้วจุ่มในน้ําเย็นที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 5 
องศาเซลเซียส นํามาแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิประมาณ –30 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เกล็ดนํ้าแข็ง 
มีขนาดเล็ก คุณภาพของบะหมี่มีความใกล้เคียงกับบะหมี่สด และ (5) บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป คือ บะหมี่ที่นํามาทําให้
สุกบางส่วนด้วยการน่ึง และทําแห้ง การให้ความร้อนในกระบวนการทําแห้งบะหมีน้ั่นจะสง่ผลต่อการเกิดเจลาติไนซ์
ในแป้งและทําให้เส้นบะหมี่เกิดรูพรุน ซึ่งมีผลต่อการคืนรูปของบะหม่ี โดยบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปแบ่งเป็น 2 ประเภท 
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(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548) คือ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปที่ทําให้แห้งโดยการทอดในนํ้ามัน  
เป็นบะหมี่ที่นํามาน่ึงเพ่ือให้สุกบางส่วน แล้วระเหยนํ้าด้วยการทอดแบบน้ํามันท่วม (deep-frying noodle)  
ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส แล้วทําให้เย็นทันทีเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความหืน เน่ืองจากมีปริมาณนํ้ามันในบะหมี่
ถึงร้อยละ 15-22 บะหม่ีชนิดน้ีจะมีความช้ืนประมาณร้อยละ 2-5 ในทางการค้าบะหมี่แบบถ้วยจะใช้เวลา 
ในการคืนรูปน้อยกว่าบะหมี่แบบซอง เน่ืองจากบะหมี่แบบถ้วยจะมีขนาดเส้นที่บางกว่าและมีการทอดที่นานกว่า
บะหมี่แบบซอง และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปที่ทําให้แห้งโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การอบแห้ง เป็นบะหมี่ที่นํามาทําให้สุก 
ขั้นหน่ึงก่อน แล้วนํามาอบแห้งด้วยลมร้อน โดยใช้อุณหภูมิในการอบแห้งประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่า
อุณหภูมิที่ใช้ในการทําบะหม่ีแห้ง ใช้เวลาในการอบแห้งประมาณ 30-60 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้น เวลาที่ใช้
สั้นกว่าบะหมี่แห้ง ความช้ืนสุดท้ายของบะหมี่ประมาณร้อยละ 8-12 ทําให้มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น  
และขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เวลาในการคืนรูปของบะหม่ีอบแห้งนานกว่าบะหมี่แบบทอด และขาดกลิ่นรส
เฉพาะของบะหมี่แบบทอด แต่ดีต่อสุขภาพและลดปัญหาการเกิดออกซิเดชันที่ทําให้เกิดกลิ่นหืนอีกด้วย  
(อรอนงค์, 2540; Gulia et al., 2014; Crosbie and Ross, 2016) 

วัตถุดิบในการทําบะหมี่ประกอบด้วย แป้งสาลี นํ้า เกลือหรือเกลือด่าง (kansui เป็นเกลือด่าง 
ที่ประกอบด้วย โซเดียมคาร์บอเนต โพแทสเซียมคาร์บอเนต และโซเดียมฟอสเฟต) และสารปรับปรุงคุณภาพอ่ืน ๆ 
ที่มีผลต่อเน้ือสัมผัสและกล่ินรสของบะหม่ี ส่วนประกอบแต่ละชนิดมีผลต่อคุณภาพของบะหมี่ โดยมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ดังน้ี  

- แป้งสาลี เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 90-95 จึงมีผลต่อคุณภาพของบะหมี่ 
ทั้งทางกายภาพและทางเคมี แป้งมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญ ได้แก่ เม็ดแป้ง (starch) โปรตีน เอนไซม์ และสี 
ส่วนที่มีผลต่อโครงสร้างของบะหมี่ คือ เม็ดแป้ง ซึ่งประกอบด้วยอะไมโลสและอะไมโลเพกติน แป้งสาลีมีเม็ดแป้ง
มากถึงร้อยละ 67 มีลักษณะรูปร่าง 2 แบบ คือ เม็ดแป้งรูปทรงกลมขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-10 ไมครอน  
และเม็ดแป้งรูปคล้ายถั่วแขก ขนาด 20-45 ไมครอน ประกอบด้วยอะไมโลสร้อยละ 28 และอะไมโลเพกติน 
ร้อยละ 72 (ชนิดา, 2551) เม็ดแป้งมีผลต่อการยืดตัวของบะหมี่เมื่อสุก เม็ดแป้งที่มีความหนืดสูงส่งผลให้บะหมี่
ยืดตัวดี เส้นเหนียว ไม่ยุ่ย ส่วนประกอบที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงในแป้งสาลีคือ กลูเตน ซึ่งเป็นโครงสร้างของโปรตีน
ไกลอะดิน (gliadin) อยู่ร่วมกับโปรตีนกลูเตนิน (glutenin) ทําให้มีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น การทําให้ 
เส้นบะหมี่มีความยืดหยุ่นน้ัน เกิดจากผลของเม็ดแป้งที่ทํางานร่วมกับโปรตีนกลูเตนและผลของเอนไซม์ในแป้ง 
ถ้ามีปริมาณเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสมาก จะเกิดการย่อยเม็ดแป้ง ความหนืดจะลดลง เส้นบะหมี่ที่ได้จะเป่ือยง่าย 
มีความเหนียวและความยืดหยุ่นน้อย หรือเอนไซม์โปรตีเอส มีผลต่อการย่อยกลูเตน ทําให้คุณสมบัติของกลูเตน
เปลี่ยนไป แป้งสาลีแบ่งตามปริมาณโปรตีนในแป้งได้ 3 ชนิด คือ (1) แป้งสาลีโปรตีนสูงหรือแป้งขนมปัง  
มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 12-14 นิยมนํามาใช้ทําผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปังจืดและหวาน (2) แป้งสาลีโปรตีน 
สูงปานกลางหรือแป้งอเนกประสงค์ มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 10-11 นิยมนํามาทําผลิตภัณฑ์บะหมี่ ปาท่องโก๋ 
ขนมปัง และเค้กบางชนิด (3) แป้งสาลีโปรตีนตํ่าหรือแป้งเค้ก มีโปรตีนประมาณร้อยละ 7-9 นิยมใช้ทําเค้ก 
และคุกก้ี ในบะหมี่แบบจีนนิยมใช้แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ 10-12 และมีสารให้สีประเภทฟลาโวน 
(flavones) ที่ส่งผลให้บะหม่ีมีสีเหลืองเมื่อทําปฏิกิริยากับด่าง ส่วนบะหม่ีแบบญี่ปุ่นใช้แป้งสาลีที่มีปริมาณ
โปรตีนประมาณร้อยละ 9-10 ทําให้บะหมี่มีความยืดตัวและมีความนุ่มมากกว่าบะหมี่แบบจีน บะหมี่ญี่ปุ่น 
มีสีขาวนวล จึงไม่นิยมเติมด่างในบะหมี่ประเภทน้ี (อรอนงค์, 2540)  

- นํ้า มีหน้าที่ทําให้แป้งและส่วนผสมต่าง ๆ ในบะหมี่จับตัวกันเป็นก้อนโดที่ยืดหยุ่น และสามารถ
รีดเป็นแผ่นได้ ปริมาณนํ้าที่ใช้ควรมีปริมาณที่เหมาะสมต่อชนิดของบะหม่ี คือประมาณร้อยละ 30-40  
หากมีนํ้าปริมาณมากเกินไป โดของบะหมี่จะแฉะ ไม่สามารถรีดได้ เส้นบะหมี่จะติดกันในระหว่างการตัดเส้น  
แต่ถ้าปริมาณนํ้าน้อยเกินไป โดของบะหมี่จะร่วนและโครงร่างบะหมี่ไม่แข็งแรง ทําให้เส้นบะหมี่แข็งและขาดง่าย 
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นํ้าที่ใช้ควรเป็นนํ้าอ่อนที่มีแร่ธาตุและสารอ่ืนเจือปนน้อย เน่ืองจากมีผลทําให้การดูดซึมนํ้าของแป้งไม่สม่ําเสมอ 
โดจึงไม่เรียบเนียน โดยเฉพาะเกลือของเหล็กและทองแดงเป็นสารที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลและกลิ่นหืน 
ในบะหมี่ (Fu, 2008) 

- เกลือ บะหมี่ส่วนใหญ่ใส่เกลือประมาณร้อยละ 1-3 เกลือมีหน้าที่เพ่ิมความแข็งแรงให้กับกลูเตน  
ทําให้โดมีแรงต้านการยืดตัวที่ดี ช่วยให้โดไม่แฉะ ยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีน และทําให้จุลินทรีย์
เจริญเติบโตช้าลง บะหมี่จึงเก็บรักษาได้นานข้ึน (Tan et al., 2017) 

- เกลือด่าง การใช้เกลือด่างในบะหมี่จะใช้เพียงชนิดเดียวหรือผสมกันหลายชนิดก็ได้ เกลือด่าง 
ที่นิยมใช้ในบะหมี่ ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต และโพแทสเซียมคาร์บอเนต แต่ในบางประเทศมีการใช้เกลือด่าง
ชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมไบคาร์บอเนต ซึ่งโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูเป็นเกลือด่าง
ที่หาได้ง่ายและราคาถูก ปริมาณเกลือด่างที่ใช้ประมาณร้อยละ 0.1-1.5 เกลือด่างมีส่วนทําให้โดมีการอุ้มนํ้าที่ดี 
ดูดซึมนํ้าเพ่ิมขึ้น ยืดตัวได้ดี และทนต่อการผสมได้มาก นอกจากน้ียังทําปฏิกิริยากับฟลาโวนในแป้ง ทําให้บะหมี่
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อนําบะหมี่มาต้มหรือลวก บะหมี่ที่ผสมด่างจะมีเน้ือสัมผัสดีขึ้น ลดการเป่ือยยุ่ยของเน้ือบะหมี่ 
เส้นเหนียวยืดหยุ่นได้ดี และสามารถเก็บรักษาได้นานข้ึน (Fu, 2008) 

- สารปรับปรุงคุณภาพ ที่นิยมใช้ในบะหมี่ ได้แก่ พอลีฟอสเฟต อิมัลซิฟายเออร์ สารต้านอนุมูลอิสระ 
แป้ง สีผสมอาหาร กรด และไฮโดรคอลลอยด์ สารเหล่าน้ีทําให้บะหมี่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เช่น พอลีฟอสเฟต  
จะนิยมใช้ประมาณร้อยละ 0.1 ของน้ําหนักแป้ง เป็นสารที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของโด เร่งการเกิดพันธะ 
ของกลูเตน ทําให้เส้นบะหมี่มีความเหนียวยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยกักเก็บนํ้าไว้ในบะหมี่ และชะลอการเปลี่ยนแปลง
ของสีในบะหมี่สด ส่วนอิมัลซิฟายเออร์ เช่น ไข่ เลซิติน โมโนกลีเซอไรด์ ช่วยปรับปรุงเน้ือสัมผัสของบะหมี่ให้
เหนียวมากข้ึน ป้องกันการเกิดรีโทรเกรเดชัน (retrogradation) ในแป้ง ช่วยเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร และทําให้
บะหม่ีมีสีเหลืองเพ่ิมขึ้น ส่วนแป้งที่นิยมนํามาใช้ปรับปรุงคุณภาพในบะหมี่ ได้แก่ แป้งมันฝร่ัง แป้งมันสําปะหลัง  
และแป้งดัดแปรต่าง ๆ แป้งเหล่าน้ีมีคุณสมบัติทําให้ความหนืดสูง พองตัวดี และมีอุณหภูมิเจลาติไนซ์ตํ่า ส่งผลให้
บะหมี่มีสีขาวสว่าง บะหมี่มีเน้ือสัมผัสที่นุ่มขึ้น ยืดหยุ่นได้ดี และช่วยทําให้บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปสามารถคืนรูปได้เร็วขึ้น 
การผสมกรดต่าง ๆ ในบะหมี่ เช่น กรดแอซีติก กรดซิตริก ช่วยทําลายจุลินทรีย์ ทําให้อายุการเก็บรักษา 
ของบะหมี่นานขึ้น และป้องกันการเปลี่ยนสีของบะหมี่ (อรอนงค์, 2540; Tongpun, 2006) ส่วนไฮโดรคอลลอยด์ 
เช่น กัวร์กัม อัลจิเนต โลคัสบีนกัม และคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (CMC) โดยปกติจะใช้ประมาณร้อยละ 0.1-0.5 
เพ่ือช่วยให้บะหม่ีคืนรูปได้ดีขึ้นในระหว่างการต้ม ทําให้เน้ือสัมผัสของบะหมี่ดีขึ้น และลดการดูดซับนํ้ามัน 
ในระหว่างการทอดบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป Choy et al. (2012) พบว่าการผสมแป้ง acetylated potato starch 
ร้อยละ 10 ร่วมกับ CMC ร้อยละ 1 ทําให้บะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูปมีการดูดซับนํ้ามันได้ลดลง เน่ืองจาก CMC  
เกิดโครงสร้างเป็นฟิล์มบาง ๆ ภายในบะหมี่ จึงป้องกันการดูดซับนํ้ามัน อีกทั้งยังยับย้ังการสูญเสียนํ้าของ
โครงสร้างบะหม่ีได้อีกด้วย นอกจากน้ีกัวร์กัมซึ่งเป็นไฮโดรคอลลอยด์ที่พบได้จากเมล็ดของพืช เป็นพอลีแซคคาไรด์ 
ของกาแล็กโทแมนแนน (galactomannan) เช่ือมต่อกัน มีความสามารถในการจับนํ้าได้สูง จึงละลายได้ดีในนํ้าเย็น 
มีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมการดูดนํ้าและปรับปรุงเ น้ือสัมผัสของบะหม่ี (Fu, 2008) Pongpichaiudom and 
Songsermpong (2018b) พบว่า กัวร์กัมร้อยละ 1.6 ร่วมกับ CMC ร้อยละ 1.9 ปรับปรุงคุณภาพของบะหม่ี
เสริมโปรตีนจากเน้ือไก่ ไข่ และสาหร่าย ทําให้ปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม (Cooking loss) ลดลง 
และปรับปรุงโครงสร้างของบะหมี่ได้ดีที่สุด ทําให้ภายในเน้ือบะหมี่เกิดรูพรุนเมื่อทําก่ึงสําเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ 
อรอุมา (2562) เติมกัวร์กัมร้อยละ 3 ในบะหมี่แป้งข้าวเจ้าพรีเจลาติไนซ์ ทําให้บะหมี่มีนํ้าหนักที่ได้หลังการต้ม 
(Cooking yield) และค่าความเหนียวเพ่ิมขึ้น ส่วนค่า Cooking loss มีค่าลดลง 
 กระบวนการผลิตบะหมี่ ขั้นตอนแรกนําส่วนผสมต่าง ๆ มาป่ันผสมด้วยเครื่องป่ันผสมความเร็วสูง 
เพ่ือให้ส่วนผสมกระจายตัว และทําให้อนุภาคของแป้งดูดนํ้าเพ่ิมขึ้น ต่อจากน้ันใช้ความเร็วตํ่าและป่ันผสม 
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เป็นเวลา 4-5 นาที แป้งจะเริ่มดูดนํ้าเพ่ิมขึ้น ทําให้กลูเตนในแป้งสาลีสร้างโครงสร้างเกิดเป็นฟิล์มที่เหนียวขึ้น 
เมื่อนวดแป้งจนเป็นก้อนโดที่เรียบเนียนแล้วนํามาพัก 10-30 นาที เพ่ือให้แป้งดูดนํ้าได้มากขึ้น อนุภาคนํ้าในโด 
มีการจัดเรียงตัวดีขึ้น ทําให้โดมีความเรียบเนียนและยืดหยุ่น พร้อมในการรีดบะหมี่ให้เป็นแผ่น จากน้ันรีดแป้ง
ผ่านเคร่ืองรีดที่มีการลดระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งลงทีละนิด เพ่ือให้ได้แผ่นแป้งที่เรียบเนียนและเกิดการจัดเรียง
โครงสร้างของกลูเตนในแผ่นแป้ง โดยคร้ังแรกจะเริ่มรีดที่ช่วงลูกกลิ้งห่างกันมาก รีดซ้ํา 2 ครั้ง แล้วเปลี่ยน 
ความห่างของลูกกลิ้งให้น้อยลงอีก 2 ระดับ จนได้แผ่นแป้งหนาประมาณ 1.75 มิลลิเมตร ต่อจากน้ันนําแผ่นแป้ง
มาตัดให้เป็นเส้น ระหว่างการตัดควรโรยแป้งนวล ได้แก่ แป้งข้าวโพด แป้งมัน หรือแป้งสาลี เพ่ือป้องกันการติดกัน
ของเส้น ลักษณะของเส้นที่ตัดอาจมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้ขึ้นอยู่กับเคร่ืองตัดที่ใช้  

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป การเคลื่อนที่ของบะหมี่ในสายการผลิตจะช้ากว่า
ความเร็วรอบของหัวตัด ทําให้เส้นบะหมี่มีลักษณะที่เป็นลอนคล่ืน เมื่อตัดเส้นแล้วนํามาน่ึงที่อุณหภูมิ 100  
องศาเซลเซียส นาน 1-5 นาที จะทําให้แป้งเกิดเจลาติไนเซชันได้มากข้ึน เน่ืองจากการน่ึงส่งผลต่อการคืนรูป  
ความแน่นเน้ือ และความยืดหยุ่นของเส้นบะหมี่ อีกทั้งทําให้โปรตีนในบะหมี่ร้อยละ 90 เปลี่ยนเป็น 
แอลฟาโปรตีน บะหมี่จึงมีความเหนียวมากขึ้น (กมลทิพย์ และวันเพ็ญ, 2544) ซึ่งในบะหมี่อบแห้งต้องการเวลา
ในการน่ึงนานกว่าบะหม่ีแบบทอด ต่อจากน้ันตัดเส้นบะหมี่ตามรูปร่างที่ต้องการ แล้วนํามาใส่บล็อกเพ่ือรอ 
การทําแห้ง การทําแห้งบะหมี่สามารถทําได้ด้วยการทอดหรือการอบลมร้อน การทอดจะใช้นํ้ามันท่วมที่อุณหภูมิ 
140-160 องศาเซลเซียส นาน 60-120 วินาที ทําให้นํ้าระเหยออกมาจากเส้นและนํ้ามันเข้าไปแทนที่ แป้งเกิด
การเจลาติไนซ์ก่อนที่นํ้าจะระเหยออก จึงเกิดรูเล็ก ๆ จํานวนมากในโครงสร้างของบะหมี่ บะหมี่จึงคืนรูปได้ง่าย 
ส่วนการทําแห้งบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปด้วยการอบลมร้อน เมื่อบะหมี่ผ่านการนึ่งแล้ว จึงทําแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 
60-80 องศาเซลเซียส นาน 6-8 ช่ัวโมง บะหมี่ชนิดน้ีจะมีนํ้ามันน้อย ทําให้บะหมี่เกิดการหืนช้าลง มีอายุการเก็บ
รักษาที่นานขึ้น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ใช้เวลาในการคืนรูปนานกว่าบะหมี่แบบทอด (อรอนงค์, 2540; 
Hou and Kruk, 1998; Gulia et al., 2014) 

ลักษณะที่ดีของบะหม่ี บะหมี่สดควรมีความช้ืนประมาณร้อยละ 35 มีอายุการเก็บรักษาสั้นที่สุด  
คือประมาณ 1-3 วัน แต่บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปแบบทอดควรมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 8 ไขมันไม่เกินร้อยละ 20  
ส่วนบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปที่ทําให้แห้งด้วยวิธีอ่ืน ๆ ควรมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 12 (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548) จึงจะสามารถเก็บรักษาได้นานหลายเดือนหรือเป็นปี ถ้าใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่เหมาะสม ลักษณะที่ดีของบะหมี่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเวลาที่เหมาะสมในการต้มบะหมี่ให้สุก (Cooking time) 
ที่บอกถึงเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดที่ทําให้บะหมี่สุกจนถึงใจกลางของเส้น ในระหว่างการเกิดเจลาติไนเซชัน 
ของเม็ดแป้ง ทําให้เน้ือบะหมี่ดูดนํ้าเข้าไปได้มากที่สุด ค่านํ้าหนักที่ได้หลังการต้ม (Cooking yield) บอกถึงร้อยละ
ของน้ําหนักบะหมี่ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อต้มบะหมี่ตามเวลา Cooking time ซึ่งบะหมี่ที่ดีจะมีการดูดซับนํ้าได้มาก  
ทําให้นํ้าหนักหลังการต้มสูง และค่า Cooking loss ที่บอกถึงปริมาณของแข็งทั้งหมดที่สูญเสียจากการต้มบะหมี่  
จากการละลายของอะไมโลสและโปรตีนที่ละลายน้ํา แล้วนํานํ้าที่เหลือจากการลวกบะหมี่ มาระเหยและ 
ช่ังนํ้าหนักของแข็งที่เหลืออยู่ ซึ่งบะหมี่ที่มีความคงตัวดี ค่า Cooking loss ไม่ควรเกินร้อยละ 9-10 (กุลรัตน์, 
2550; Tan et al., 2009) ส่วนโครงสร้างภายในเส้นบะหมี่ต้องนุ่ม เหนียวยืดหยุ่นดี เส้นจะไม่เหนียวติดกัน  
มีความแน่นเน้ือมาก และมีความเงาใส บะหมี่ที่มีความเหนียวยืดหยุ่นที่ดีต้องมีปริมาณอะไมโลสต่ออะไมโลเพกติน
ที่เหมาะสม ถ้าปริมาณอะไลโลสสูงจะทําให้นํ้าไม่สามารถเข้าไปในโมเลกุลของเม็ดแป้งได้ บะหมี่จึงไม่อุ้มนํ้า 
โครงสร้างจะแน่นและแข็ง ทําให้ได้บะหมี่ที่มีคุณภาพที่ไม่ดี แต่ถ้ามีปริมาณอะไมโลเพกตินสูง บะหมี่จะเหนียว
ติดมือ และมีเน้ือสัมผัสที่เละเกินไป (สุภารัตน์, 2542) 

ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลานํ้าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ในปี 2562 ประเทศไทย 
มีการเพาะเลี้ยงปลานิลประมาณ 212,400 ตันต่อปี ส่งออกปลานิลไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาเซียน 
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สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ประมาณ 5,441.7 ตัน ในรูปแบบปลาแช่เยือกแข็ง ปลาสดแช่เย็น  
และปลามีชีวิต (เกวลิน, 2562) เน้ือปลานิลมีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืนร้อยละ 78.57 ไขมันร้อยละ 1.60 
โปรตีนร้อยละ 18.63 เถ้าร้อยละ 0.91 เย่ือใยร้อยละ 0.24 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 0.3 (อัจฉราวรรณ และคณะ, 
2559) เน่ืองจากปลานิลเป็นปลาที่มีเน้ือขาว หาง่าย ปริมาณการผลิตเยอะ ประกอบอาหารได้หลากหลาย  
และมีความสามารถในการเกิดเจลได้ดีเทียบเท่าปลาทะเล จึงเหมาะในการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย  
ซึ่งการเกิดเจล (gelation) ในเนื้อปลาเกิดจากเน้ือปลาได้รับความร้อนทําให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนแปลง 
การเกิดเจลเริ่มจากเน้ือปลาผสมกับเกลือเข้มข้น 0.47-0.68 โมลาร์ หรือประมาณร้อยละ 2-3 ของน้ําหนักปลา 
เพ่ือสกัดเอาโปรตีนไมโอไฟบริลในกล้ามเน้ือปลาออกมา ทําให้เกิดลักษณะเน้ือที่หนืด ไมโอซินและแอกทินจับตัวกัน
เป็นแอกโทไมโอซินโซล (actomyosin sol) เมื่อให้ความร้อนโปรตีนแอกโทไมโอซินจะคลายตัว เกิดพันธะ
ระหว่างโมเลกุลของโปรตีนและโปรตีนที่อยู่ข้างเคียง จัดเรียงเป็นโครงสร้างร่างแห 3 มิติ ทําให้เป็นเจลโปรตีน
อุ้มนํ้าและมีความเหนียวยืดหยุ่น (จิราพร, 2558) 

บะหมี่ปลาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่นําเอาบะหม่ีแบบจีนมาผสมเนื้อปลาบด เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ทางอาหารและกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย เช่น ไอโซลูซีน ไลซีน และเมทไธโอนีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบได้
ในเนื้อปลา (สุภาพรรณ, 2534) และเป็นทางเลือกหน่ึงในการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของเน้ือปลาที่ได้ 
จากการตัดแต่งโดยนํามาใช้เป็นส่วนผสม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัตว์นํ้าได้มีการวิจัยพัฒนา และเผยแพร่สูตรบะหมี่ปลาให้แก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจ แต่ยังประสบปัญหาบะหมี่ปลา
มีเน้ือสัมผัสที่แข็งกระด้าง ทําให้ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค อีกทั้งบะหมี่สดมีอายุการเก็บรักษาสั้น โดยเฉพาะ
บะหมี่ที่มีส่วนผสมของเน้ือปลา อาจทําให้บะหมี่เน่าเสียง่ายในสภาวะการเก็บที่ไม่เหมาะสม 
 ดังน้ัน งานวิจัยน้ีต้องการศึกษาปริมาณเน้ือปลาบดและสารปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่ กัวร์กัม  
และโซเดียมไบคาร์บอเนตในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการผลิตบะหมี่ปลาที่มีความเหนียวนุ่มและเป็นไปตาม 
ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษากระบวนการผลิตบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่ทําให้บะหมี่ปลา 
มีคุณภาพดี เพ่ือทําให้บะหมี่ปลามีอายุการเก็บรักษาที่นานข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณของเน้ือปลาบดที่เหมาะสมในการผลิตบะหมี่ปลา 
2. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของบะหมี่ปลาด้านความเหนียวและความนุ่มด้วยสารปรับปรุงคุณภาพ  
3. เพ่ือศึกษาการเก็บรักษาบะหมี่ปลาในรูปแบบบะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูป 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 

1.1 วัตถุดิบ 
1.1.1 ปลานิล ขนาด 1-2 ตัวต่อกิโลกรัม จากตลาดโชคชัยสี่ จ.กรุงเทพฯ นําปลามาบรรจุ 

ในถังฉนวนที่มีนํ้าแข็ง ขนส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า  
1.1.2 แป้งสาลีปริมาณโปรตีนปานกลาง ย่ีห้อว่าว (ปริมาณโปรตีนกลูเตนประมาณ 

ร้อยละ 10.5-11.0) 
1.1.3 แป้งสาลีปริมาณโปรตีนตํ่า ย่ีห้อบัวแดง (ปริมาณโปรตีนกลูเตนประมาณร้อยละ 8.0-8.5) 
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1.1.4 แป้งมัน ย่ีห้อปลามังกร 
1.1.5 กัวร์กัม ย่ีห้อ Vista  
1.1.6 โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ย่ีห้อ McGarrett 

1.2 สารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ 
1.2.1 กรดซัลฟูริก (H2SO4) บริษัท Sigma-Aldrich 
1.2.2 คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) บริษัท Ajax Finechem 
1.2.3 แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟต (Anhydrous Na2SO4) บริษัท Sigma-Aldrich 
1.2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) บริษัท Ajax Finechem 
1.2.5 กรดบอริก (H3BO3) บริษัท Ajax Finechem 
1.2.6 กรดไฮโดรคลอริก (HCl) บริษัท Ajax Finechem 
1.2.7 เมทิลเรด (Methyl Red sodium salt) บริษัท Sigma-Aldrich 
1.2.8 เมทิลลีนบลู (Methylene Blue) บริษัท Sigma-Aldrich 
1.2.9 เฮกเซน บริษัท Ajax Finechem 
1.2.10 เอทิลแอลกอลฮอล์ บริษัท Ajax Finechem 
1.2.11 Plate Count Agar บริษัท Oxoid 
1.2.12 Baird-Parker Agar Base บริษัท Oxoid 
1.2.13 Lauryl Tryptose Broth บริษัท Oxoid 
1.2.14 E.C. Broth บริษัท Oxoid 
1.2.15 Eosin Methylene Blue Agar บริษัท Oxoid 
1.2.16 Tetrathionate Broth Base บริษัท Oxoid 
1.2.17 Selenite Cystine Broth บริษัท Oxoid   
1.2.18 Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis บริษัท Oxoid 
1.2.19 Brilliant Green Agar บริษัท Oxoid 
1.2.20 Bismuth Sulphite Agar บริษัท Oxoid 
1.2.21 X.L.D. Medium Agar บริษัท Oxoid 
1.2.22 Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar บริษัท Oxoid 
1.2.23 Nutrient Agar บริษัท Oxoid 

1.3 วัสดุและเคร่ืองมือ 
1.3.1 ถุงเมทัลไลท์ ขนาด 15x15 เซนติเมตร 
1.3.2 เครื่องบดเน้ือ ย่ีห้อ Sirman รุ่น TC12E 
1.3.3 เครื่องป่ันละเอียด ย่ีห้อ Ronic รุ่น RON-FP135 
1.3.4 เครื่องป่ันผสม ย่ีห้อ Varimixer รุ่น AR5 
1.3.5 ตู้อบลมร้อน ย่ีห้อ Nuvu รุ่น ES-6 
1.3.6 เครื่องทําบะหมี่ ย่ีห้อ Dewell Noodle 
1.3.7 เครื่องวัดเน้ือสัมผัส (Texture analyser) ย่ีห้อ Stable Micro Systems รุ่น TA-XT2i 
1.3.8 เครื่องวัดสี (Chroma meter) ย่ีห้อ Konica Minolta รุ่น CM-5 
1.3.9 เครื่องวัดปริมาณนํ้าอิสระ (Water activity) ย่ีห้อ AquaLab รุ่น Pawkit 

  1.3.10 เครื่องช่ังทศนิยม 2 ตําแหน่ง ย่ีห้อ Sartorius รุ่น CP3202S 
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2. วิธีดําเนินงาน 

 2.1 สํารวจคุณภาพของบะหมี่ทางการค้า  
  สํารวจตัวอย่างบะหม่ีเส้นสดทางการค้า (ไม่มีปลาเป็นส่วนผสม) จํานวน 3 ย่ีห้อ นํามา
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ Cooking time (ภาคผนวกที่ 1) ขนาดของเส้น และลักษณะทางเน้ือสัมผัส
ของบะหมี่สุกด้วยค่าความเหนียว และค่าความแข็ง (ภาคผนวกที่ 2) 
 2.2 ศึกษาผลของส่วนผสมในบะหมี่ปลาต่อคุณภาพทางเน้ือสัมผัสของบะหมี่ปลา 
  2.2.1 เตรียมวัตถุดิบและผลิตบะหมี่ปลา 

วิธีเตรียมเน้ือปลาบด นําปลานิลมาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ แล่เอาเฉพาะเน้ือปลา บดด้วย 
เครื่องบดเน้ือที่มีรูตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จํานวน 2 ครั้ง ป่ันเน้ือปลาให้ละเอียดมากขึ้น 
ด้วยเครื่องป่ันละเอียด โดยแบ่งเน้ือปลามาป่ันครั้งละ 200 กรัม ป่ันนาน 2 นาที นําเน้ือปลาบดมาแช่นํ้าแข็ง 
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบะหมี่ปลา 
  ผลิตบะหมี่ปลาสูตรควบคุม (CT) ซึ่งดัดแปลงมาจากสูตรของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์นํ้า กรมประมง (2558) ส่วนผสมดังตารางที่ 1 จากการทดลองเบ้ืองต้น พบว่า ปริมาณนํ้าที่เติมเพ่ิมในแต่ละสูตร 
คือ ปริมาณนํ้าทั้งหมดหักด้วยปริมาณน้ําในเน้ือปลาที่มีความช้ืนเฉลี่ยร้อยละ 80 โดยอัตราส่วนของนํ้าทั้งหมด
ต่อแป้งทั้งหมด (แป้งสาลีและแป้งมัน) เป็น 0.7 ขั้นตอนการเตรียมบะหมี่ปลาจะนําเน้ือปลานิลบดมาปั่น 
ด้วยเคร่ืองป่ันผสมนาน 2 นาที ใส่เกลือป่ันผสมนาน 2 นาที ร่อนแป้งสาลี แป้งมัน และโซเดียมไบคาร์บอเนต
รวมกัน จากน้ันนํามาป่ันผสมกับเน้ือปลา เติมนํ้าในขณะนวดแป้งจนเน้ือสัมผัสของโด (dough) เนียนเป็น 
เน้ือเดียวกัน แบ่งโดเป็นก้อน ๆ ละ 40 กรัม รีดโดให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องทําบะหมี่เบอร์ 1-3 รีดเบอร์ละ 2 ครั้ง 
จนแผ่นแป้งหนาประมาณ 0.15 เซนติเมตร นํามาตัดเส้นขนาดกว้างประมาณ 0.20 เซนติเมตร นํามาคลุกกับ
แป้งนวลซึ่งเป็นแป้งมันสําปะหลังเพ่ือป้องกันการติดกันของเส้น 
  2.2.2 ศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างปริมาณเน้ือปลาบดและแป้งสาลีต่อคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของบะหมี่ปลา 
  (1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของบะหมี่ปลา 
  ผลิตบะหมี่ปลาตามวิธีข้อ 2.2.1 เตรียมบะหมี่ปลา 4 สูตร โดยแปรอัตราส่วนระหว่างปริมาณ
เน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 500:640 (CT), 550:590 (1FF), 450:690 (2FF) และ 400:740 (3FF) ดังตารางที่ 1 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของบะหม่ีปลาดิบ ได้แก่ Cooking time และศึกษาค่าลักษณะทางเน้ือสัมผัส 
ของบะหมี่ปลาหลังต้ม ทางด้านความเหนียวและความแข็งตามวิธีในข้อ 2.1 เลือกสูตรที่มีค่าความเหนียวสูงและ 
ค่าความแข็งตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับสูตร CT เพ่ือประเมินทางประสาทสัมผัสต่อไป 
 
ตารางที่ 1  ส่วนผสมของบะหมี่ปลาสูตรต่าง ๆ ที่แปรอัตราส่วนระหว่างปริมาณของเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลี 
ส่วนผสม (กรัม) สูตรควบคุม (CT)     สูตร 1FF สูตร 2FF สูตร 3FF
เน้ือปลาบด 
แป้งสาลีปริมาณโปรตีนปานกลาง 
แป้งสาลีปริมาณโปรตีนตํ่า 
แป้งมัน 
เกลือ 
โซเดียมไบคาร์บอเนต 
นํ้า 

500 
640 
70 
70 
10 
0.4 
146 

550
590
70
70
10
0.4
71

450 
690 
70 
70 
10 
0.4 
221 

400
740
70
70
10
0.4
296
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     (2) ศึกษาการประเมินทางประสาทสัมผัสของบะหมี่ปลา 
  นําบะหมี่ปลาสูตรที่เลือกจากข้อ 2.2.2 (1) มาต้มในน้ําเดือดตามเวลา Cooking time  
จากข้อ 2.2.2 (1) นําบะหมี่ปลาพร้อมนํ้าซุปไก่สําเร็จรูป อัตราส่วนนํ้าซุปต่อเส้นบะหมี่เป็น 1:1 ทดสอบ 
ทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบความชอบและวัดความพอดีด้านความนุ่มและความเหนียว ด้วยใบรายงานผล 
การทดสอบอัตราความชอบ (Hedonic scaling test + Just About Right) (ภาคผนวกท่ี 3) โดยใช้ผู้ทดสอบ
จํานวน 35 คน การทดสอบความชอบให้คะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือ ชอบมากที่สุด 
และ 1 คะแนน คือ ไม่ชอบมากที่สุด) วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของความชอบที่มีต่อบะหมี่ปลาด้านความนุ่ม 
และความเหนียว และวัดความพอดีด้วยสเกลแบบ 3 ระดับ (1 คือ น้อยเกินไป 2 คือ พอดี และ 3 คือ มากเกินไป) 
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีของ Stone and Sidel (1993) พิจารณาลักษณะของบะหมี่ปลาด้านความนุ่มและความเหนียว
เพ่ือนํามาปรับปรุงคุณภาพ 
  2.2.3 ศึกษาผลของปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหมี่ปลา 
  (1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของบะหมี่ปลา 
   นําบะหมี่ปลาสูตรที่มีปริมาณของเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีที่เลือกจากข้อ 2.2.2 (สูตรควบคุม 2, 
CT2) มาปรับปรุงคุณภาพด้วยสารปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่ กัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนต 
ร้อยละ 1 (0.5GG) และกัวร์กัมร้อยละ 1 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1 (1.0GG) ของปริมาณแป้งสาลี
ทั้งหมด โดยนํากัวร์กัมมาละลายน้ํา แล้วเตรียมบะหมี่ปลาตามข้อ 2.2.1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 
Cooking time, Cooking loss, Cooking yield (ภาคผนวกที่ 1) และค่าลักษณะทางเน้ือสัมผัสของบะหมี่ปลาต้มสุก 
ทางด้านความเหนียวและความแข็ง เลือกสูตรที่ค่าความเหนียวสูงและค่าความแข็งตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
สูตร CT2 เพ่ือประเมินทางประสาทสัมผัสต่อไป 
  (2) ประเมินทางประสาทสัมผัสของบะหมี่ปลา 
  นําบะหมี่ปลาสูตรที่เลือกจากข้อ 2.2.3 (1) มาลวกในนํ้าเดือด ตามเวลา Cooking time  
จากข้อ 2.2.3 (1) นําบะหมี่ปลาพร้อมนํ้าซุปไก่สําเร็จรูป อัตราส่วนนํ้าซุปต่อเส้นบะหมี่เป็น 1:1 ทดสอบ 
ทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบความชอบ ด้านความนุ่มและความเหนียว ด้วยใบรายงานผลวิธีการให้คะแนน
ความชอบ (ภาคผนวกที่ 3) โดยใช้ผู้ทดสอบจํานวน 50 คน ให้คะแนนความชอบแบบ Hedonic scale  
1-9 คะแนน เปรียบเทียบกับสูตร CT2 (บะหมี่ปลาก่อนปรังปรุงคุณภาพ)  
 2.3 ศึกษาผลของระยะเวลาในการลวกบะหม่ีปลาต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพ 
ทางเน้ือสัมผัสของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
  นําบะหมี่ปลาสูตรที่มีสารปรับปรุงคุณภาพที่เลือกจากข้อ 2.2.3 มาทําเป็นบะหมี่อบแห้ง 
ก่ึงสําเร็จรูป โดยแบ่งบะหมี่ปลาเป็นก้อน ๆ ละ 40 กรัม นํามาลวกในนํ้าเดือดที่แปรระยะเวลาการลวก 3 ระดับ 
คือ ร้อยละ 25, 50 และ 75 ของเวลา Cooking time จากน้ันนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส  
(จากวิธีของกมลทิพย์ และวันเพ็ญ, 2544) จนบะหมี่ปลามีค่า water activity (aw) น้อยกว่า 0.6 ศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ เวลาในการอบแห้ง, ความช้ืน, ค่า aw, Cooking time, Cooking loss, Cooking yield, 
การดูดนํ้า (Water absorption) (ภาคผนวกที่ 1) และลักษณะทางเน้ือสัมผัสหลังจากคืนรูปบะหมี่ปลาอบแห้ง 
ก่ึงสําเร็จรูปด้านความเหนียวและความนุ่ม โดยนําบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปมาแช่นํ้านาน 15 นาที  
แล้วต้มในน้ําเดือดตามเวลา Cooking time ของบะหมี่ปลาแต่ละสูตร เลือกสูตรที่ค่าความเหนียวและค่าความแข็ง
ใกล้เคียงกับบะหม่ีปลาก่อนทําก่ึงสําเร็จรูปมากที่สุดเพ่ือทดลองในขั้นต่อไป 
 2.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
  นําบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่เลือกจากข้อ 2.3 มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ 
โปรตีน ไขมัน เถ้า ไฟเบอร์ และความชื้น ตามวิธี AOAC (2016) ค่า aw และค่าทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จํานวน
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จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) และรา (Mold) ตามวิธี BAM (1998) และศึกษาอายุการเก็บรักษาในถุงเมทัลไลท์
ขนาด 15x15 เซนติเมตร โดยบรรจุบะหมี่ปลาอบแห้งถุงละ 1 ก้อน (20 กรัม) เก็บที่ 25±1, 30±1 และ 45±1 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 13 สัปดาห์ นํามาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของบะหมี่อบแห้งด้วยการวัด
ค่าสี โดยบันทึกค่า Hue angle พร้อมทดสอบความชอบด้านสี ด้วยผู้ทดสอบจํานวน 50 คน จนกว่าผลิตภัณฑ์ 
มีสีไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบ (คะแนนความชอบตํ่ากว่า 6 คะแนน) และวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน ค่า aw 
และค่าทางจุลชีววิทยาในสัปดาห์สุดท้ายของการเก็บรักษา ทําการทดลองจํานวน 2 ซ้ํา จากน้ันนําค่าสีที่ได้ 
จากการวัดที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 45 องศาเซลเซียส มาคํานวณอายุการเก็บรักษาจากปฏิกิริยาจลนพลศาสตร์ 
(Kinetic reaction) ร่วมกับการใช้สมการของอาร์เรเนียส (Arrhenius equation) ตามวิธีของรุ่งนภา (2559) 
 2.5 วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
   วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ทดลองจํานวน 3 ซ้ํา ด้วยวิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ 
ทางสถิติแบบ Tukey’s Alternate Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 
1. ผลการสาํรวจคุณภาพของบะหม่ีทางการค้า 
  
 จากการสํารวจบะหมี่ทางการค้าจํานวน 3 ย่ีห้อ มีลักษณะปรากฏของเส้นแสดงดังภาพที่ 1 พบว่า
บะหมี่มีเส้นกลม ขนาดเล็ก เน้ือบะหมี่เรียบเนียน บะหมี่ย่ีห้อ 1 มีสีเหลืองอ่อน บะหมี่ย่ีห้อ 2 มีสีขาวออกเหลือง 
และบะหมี่ย่ีห้อ 3 มีสีเหลืองเข้มที่สุด เน่ืองจากส่วนผสมของบะหมี่แต่ละย่ีห้อมีความแตกต่างกัน โดยบะหมี่ย่ีห้อ 1 
มีส่วนผสมหลัก ได้แก่ แป้งสาลี นํ้า และเกลือ บะหมี่ย่ีห้อ 2 มีส่วนผสมเพ่ิมเติมจากยี่ห้อ 1 คือ แป้งมันสําปะหลัง 
และโซเดียมคาร์บอเนต ซึ่งแป้งมันสําปะหลังมีผลทําให้เน้ือบะหมี่มีสีขาวสว่างมากขึ้น ในขณะที่โซเดียม
คาร์บอเนตซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน จะทําให้บะหมี่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้ (กมลทิพย์ และวันเพ็ญ, 2544)  
และบะหมี่ยี่ห้อ 3 มีส่วนผสมเพิ่มเติมจากยี่ห้อ 1 คือ ไข่ โดยไข่แดงจะมีองค์ประกอบของสารแคโรทีนอยด์ 
ที่เป็นสารสีเหลืองส้ม (Wu, 2014) ส่งผลให้บะหมี่มีสีเหลืองเพิ่มขึ้น ส่วนค่า Cooking time ความหนาของเส้น 
ค่าความเหนียว และค่าความแข็งของบะหมี่หลังต้ม แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า บะหมี่ย่ีห้อ 1 มีความหนาของเส้น 
และความเหนียวน้อยที่สุด ในขณะที่บะหมี่ย่ีห้อ 2 มีความหนาของเส้นมากที่สุด แต่ใช้เวลา Cooking time  
น้อยที่สุด และมีค่าความแข็งน้อยที่สุด แสดงว่า เน้ือสัมผัสของบะหมี่มีความนุ่มมากกว่า เนื่องจากแป้งมัน
สําปะหลังที่มีในบะหมี่ย่ีห้อ 2 มีคุณสมบัติที่ทําให้อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนซ์ลดลง เม็ดแป้งพองตัวได้รวดเร็ว 
จึงสามารถต้มสุกได้เร็วขึ้น ค่า Cooking time จึงน้อยลง ส่วนโซเดียมคาร์บอเนตทําให้บะหมี่สามารถอุ้มนํ้าได้ดีขึ้น 
เน้ือสัมผัสจึงมีความนุ่มมากขึ้น และช่วยทําให้บะหมี่ย่ีห้อ 2 เหนียวมากข้ึน (อรอนงค์, 2540; Fu, 2008; Fan et al., 
2018) และบะหมี่ย่ีห้อ 3 มีขนาดของเส้นใกล้เคียงกับย่ีห้อ 2 แต่เวลา Cooking time มากที่สุด ค่าความเหนียว
และค่าความแข็งมีค่ามากที่สุด การเติมไข่ในบะหมี่ นอกจากช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับบะหมี่แล้ว 
โปรตีนในไข่ขาวมีส่วนช่วยทําให้เนื้อสัมผัสของบะหมี่หลังต้มมีความแน่นเนื้อ (firmness) และมีโครงสร้าง 
ที่แข็งแรงขึ้น เส้นบะหมี่จึงมีความเหนียวและแข็งมากขึ้น (อรอนงค์, 2540; Khouryieh et al., 2006) ดังนั้น 
จึงนําค่าความเหนียวและค่าความแข็งของบะหมี่ทางการค้าที่แสดงถึงค่าที่ผู้บริโภคยอมรับ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 
17.65±1.62 ถึง 30.95±4.54 และ 132.87±5.57 ถึง 217.01±12.58 กรัม ตามลําดับ ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ปลาต่อไป 
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                  ย่ีห้อ 1                                    ย่ีห้อ 2                                   ย่ีห้อ 3 
ภาพท่ี 1  บะหมี่ทางการค้า 3 ย่ีห้อ 
 
ตารางที ่2  คณุภาพของบะหมี่ทางการค้าจํานวน 3 ย่ีหอ้ 
ลักษณะคุณภาพ บะหม่ี 

       ย่ีห้อ 1        ย่ีห้อ 2         ย่ีห้อ 3 
ส่วนผสม 
 
 
Cooking time (นาที) 
ความหนาของเส้น (มม.) 
ค่าความเหนียว (กรัม) 
ค่าความแข็ง (กรัม) 

แป้งสาลี นํ้า เกลือ 
 
 
    6.30 
    1.73±0.07 
  17.65±1.62 
185.41±5.17 

แป้งสาลี นํ้า เกลือ  
แป้งมันสําปะหลัง 
โซเดียมคาร์บอเนต 
   4.30 
   2.41±0.08  
  19.66±1.09 
132.87±5.57 

แป้งสาลี นํ้า เกลือ ไข่ 
 
 
    7.00 
    2.33±0.07 
  30.95±4.54 
217.01±12.58 

 
2. ผลของส่วนผสมในบะหม่ีปลาต่อคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของบะหม่ีปลา 

  2.1 ผลของอัตราส่วนระหว่างปริมาณเน้ือปลาบดและแป้งสาลีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ของบะหมี่ปลา 
   จากการศึกษาบะหมี่ปลาที่แปรปริมาณเน้ือปลาบดและแป้งสาลีที่มีผลต่อคุณภาพทาง 
เน้ือสัมผัสของบะหมี่ปลา เพ่ือทําให้บะหมี่ปลาหลังการต้มมีความเหนียวนุ่มมากข้ึน และทดสอบความชอบและ
ความพอดีทางด้านความนุ่มและความเหนียวของบะหมี่ปลาหลังต้ม ผลการศึกษาดังน้ี 

 2.1.1 ผลของลกัษณะทางกายภาพของบะหม่ีปลา 
 บะหมี่ปลา 4 สูตร ได้แก่ CT, 1FF, 2FF และ 3FF มีลักษณะปรากฏดังภาพที่ 2 เส้นบะหมี่ปลา

ทั้ง 4 สูตร มีลักษณะแบนและมีขนาดเล็กประมาณ 1.39±0.06 ถึง 1.56±0.07 มิลลิเมตร สีขาวครีม เส้นไม่เกาะ
ติดกัน มีความนุ่มเหนียว และยืดหยุ่นดี มีความช้ืนร้อยละ 42.65±1.29 ถึง 44.33±0.90 โดยมีค่า Cooking time 
ค่าความเหนียว และค่าความแข็ง ดังตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสูตร CT และ 1FF พบว่า สูตร 1FF  
มีค่า Cooking time เพ่ิมขึ้น ส่วนค่าความเหนียวและค่าความแข็งมีค่ามากกว่าสูตร CT (p≤0.05) เน่ืองจาก
ปริมาณเน้ือปลาบดเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้โปรตีนเน้ือปลาเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุลโปรตีน
กล้ามเน้ือเป็นโครงสร้าง 3 มิติ ทําให้เกิดเจลที่แข็งแรงและมคีวามเหนียวมากขึ้น เมื่อปริมาณสายพอลิเพปไทด์ของ
โปรตีนเพ่ิมขึ้น การจัดเรียงโครงสร้างของบะหมี่มีความคงตัวมากขึ้น โปรตีนและเม็ดแป้งมีการเกาะกัน 
อย่างหนาแน่น ค่าความแข็งและค่าความเหนียวจึงเพ่ิมขึ้น (ธิติมา และก่องกาญจน์, 2557; Pongpichaiudom 
and Songsermpong, 2018a) ในขณะที่สูตร 2FF และ 3FF ที่มีปริมาณเน้ือปลาบดลดลงและแป้งสาลีเพ่ิมขึ้น
จากสูตร CT พบว่า บะหม่ีปลามีค่า Cooking time เท่ากับสูตร CT ส่วนค่าความเหนียวและค่าความแข็ง 
มีแนวโน้มลดลง อาจเน่ืองจากเมื่อปริมาณแป้งสาลีเพ่ิมขึ้น เม็ดแป้งจะมีปริมาณมากขึ้น เมื่อให้ความร้อน 
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กับบะหมี่ในสภาวะที่มีปริมาณนํ้ามากเพียงพอจนถึงอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชัน เม็ดแป้งจะเกิดการพองตัว 
จนอะไมโลสและอะไมโลเพกตินบางส่วนหลุดออกมากจากโครงสร้างของเม็ดแป้ง (Jamilah et al, 2009) ทําให้
เกิดโครงสร้างของเจลแป้งที่อ่อนนุ่มเพ่ิมขึ้น เจลแป้งแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างเจลของโปรตีนจากเนื้อปลาที่มี
อัตราส่วนลดลง จึงส่งผลให้โครงสร้างของบะหมี่มีความแข็งและความเหนียวลดลง Parvathy et al. (2016) 
ศึกษาการเสริมเน้ือปลาในบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป พบว่า การเติมเน้ือปลาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 45  
มีผลทําให้ค่าความแข็งของบะหมี่เพ่ิมขึ้นจาก 12.31 นิวตัน เป็น 14.77 นิวตัน ตามลําดับ Pongpichaiudom 
and Songsermpong (2018a) ศึกษาบะหมี่ที่ผสมเนื้อไก่ ไข่แดง และสาหร่าย เมื่อปริมาณโปรตีนจากเน้ือไก่
และไข่แดงเพ่ิมขึ้น ค่าแรงสูงสุดในการดึงตัวอย่างมีค่าสูงขึ้นด้วย  

จากผลการทดลองสูตร 2FF มีความแข็งน้อยกว่าสูตร CT (เส้นมีความนุ่มมากกว่าสูตร CT) 
แต่ยังคงมีความเหนียวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญกับสูตร CT (p>0.05) ค่าความแข็งและค่าความเหนียว
ยังคงอยู่ในช่วงของบะหมี่ทางการค้า จึงมีความเหมาะสมต่อการนําไปศึกษาการประเมินทางประสาทสัมผัส
ต่อไป  
   

 

                CT         1FF                           2FF                          3FF 
ภาพท่ี 2  บะหม่ีปลาหลังต้มที่แปรอัตราส่วนของเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 500:640 (CT), 550:590 (1FF), 

450:690 (2FF) และ 400:740 (3FF) 
 
ตารางที่ 3  ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเน้ือสัมผัสของบะหม่ีปลาหลังต้มที่แปรอัตราส่วนของ 

เน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีในปริมาณต่าง ๆ 
ลักษณะคุณภาพ CT 1FF  2FF  3FF 
Cooking time (นาที) 
ค่าความเหนียว (กรัม) 
ค่าความแข็ง (กรัม) 

  4.30 
 21.79±1.54b 

216.30±34.05b

    5.30 
  28.43±3.78a 
248.88±26.01a

    4.30        
  22.25±3.75b 
177.51±21.59c 

    4.30  
  16.19±1.66c 
160.17±18.60c

a,b,c ตัวอักษรต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
CT คือ บะหมี่ปลาที่ใช้เนื้อปลาบด 500 กรัมผสมแป้งสาลี 640 กรัม (สูตรควบคุม) 
1FF คือ บะหมี่ปลาท่ีแปรอัตราส่วนเนื้อปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 550:590 
2FF คือ บะหมี่ปลาที่แปรอัตราส่วนเนื้อปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 450:690 
3FF คือ บะหมี่ปลาที่แปรอัตราส่วนเนื้อปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 400:790 
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  2.1.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของบะหม่ีปลา 
 จากการศึกษาในข้อ 2.1.1 ได้เลือกบะหมี่ปลาสูตร 2FF ที่แปรอัตราส่วนเน้ือปลาบด 
ต่อแป้งสาลีเป็น 450:690 มาประเมินทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีทดสอบความชอบร่วมกับการทดสอบความพอดี 
ด้านความนุ่มและความเหนียว จากการทดสอบความชอบของบะหมี่ปลาหลังการต้ม ดังตารางที่ 4 พบว่า  
ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความนุ่มและความเหนียวในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก  
เมื่อทดสอบความพอดี จากการต้ังเกณฑ์การยอมรับให้ผลิตภัณฑ์มีความเข้มของลักษณะที่สนใจอยู่ในระดับพอดี
ที่ร้อยละ 70 (วิวัฒน์, 2556) พบว่า ด้านความนุ่มมีผู้ระบุว่าพอดีแล้วร้อยละ 60 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
จึงพิจารณาความแตกต่างของความถี่จากผู้ที่เลือกน้อยไปและมากไป โดยใช้ค่าวิกฤตจากตารางสําหรับทดสอบ
ความแตกต่างของ 2 ตัวอย่างเมื่อทดสอบสมมติฐานสองทาง (ภาคผนวกที่ 4) ดังน้ัน จํานวนผู้ทดสอบทั้งหมด (n) 
คือ ผลรวมของจํานวนผู้ที่ เลือกน้อยไปและมากไปเท่ากับ 40.00 ทําให้ได้ค่าวิกฤตจากตารางที่ระดับ 
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (α = 0.05) คือ 27 นํามาเปรียบเทียบกับความพอดีที่ผู้ทดสอบให้คะแนนในระดับน้อยไป
ที่ร้อยละ 37.14 พบว่า ความถี่มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต แสดงว่า ผู้ทดสอบต้องการให้บะหมี่ปลามีความนุ่มมากขึ้น  
ส่วนด้านความเหนียวผู้ทดสอบระบุว่าพอดีร้อยละ 71.43 แสดงว่า ผู้ทดสอบรู้สึกว่าบะหมี่ปลามีความเหนียว 
ที่พอดีแล้ว ดังน้ัน จึงปรับปรุงคุณภาพของบะหมี่ปลาให้มีความนุ่มมากขึ้นเพียงคุณลักษณะเดียว 
 
ตารางที่ 4  คะแนนความชอบและร้อยละความพอดีด้านความนุ่มและความเหนียวของบะหมี่ปลาที่แปร 

อัตราส่วนเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลีเป็น 450:690 (สูตร 2FF) 
การประเมินทาง 
ประสาทสัมผัส 

คุณลักษณะ 
ความนุ่ม ความเหนียว 

ความชอบ (คะแนน) 
ความพอดี (ร้อยละ) 
    น้อยไป 
    พอดี 
    มากไป 

7.20±0.83 
 

           37.14 
           60.00 
            2.86 

7.26±1.01 
 

          22.86 
          71.43 
            5.71 

 
  2.2 ผลของปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของบะหมี่ปลา 
   จากการศึกษาปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเน้ือสัมผัส
ของบะหมี่ปลา เพ่ือทําให้บะหมี่ปลามีความนุ่มเพ่ิมขึ้น และประเมินความชอบทางด้านความนุ่มและความเหนียวของ
บะหมี่ปลาหลังการปรับปรุงคุณภาพ ผลการศึกษาดังน้ี 
 2.2.1 ผลของลักษณะทางกายภาพของบะหมี่ปลา 
 จากการแปรปริมาณกัวร์กัมร้อยละ 0.5 (0.5GG) และ 1.0 (1.0GG) ร่วมกับโซเดียม 
ไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 เพ่ือใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพในบะหม่ีปลาที่ใช้อัตราส่วนเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลี 
450:690 (2FF = CT2) บะหมี่ปลามีลักษณะดังภาพที่ 3 เมื่อปริมาณกัวร์กัมและโซเดียมไบคาร์บอเนตเพ่ิมขึ้น 
ลักษณะปรากฏของบะหม่ีปลามีสีเหลืองเข้มขึ้น โดยเฉพาะบะหมี่ปลาสูตร 1.0GG มีสีเหลืองเข้มที่สุด เน่ืองจาก
มีปริมาณกัวร์กัมมากที่สุด ซึ่งกัวร์กัมมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองอ่อน เกิดจากการนําเอนโดสเปิร์มของเมล็ดกัวร์ 
มาบดให้ละเอียด ซึ่งอาจมีสารฟลาโวนที่มักพบในเมล็ดธัญพืช โดยสารฟลาโวนเป็นอนุพันธ์ของฟลาโวนอยด์ 
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในสภาวะที่ เป็นด่าง (กมลทิพย์ และวันเพ็ญ , 2544; Tripathy and Das, 2013;  
Panche et al., 2016) Chauhan et al. (2017) ศึกษาพาสต้าจากแป้งผักโขมที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 และ 1.0 
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พบว่า เมื่อเติมกัวร์กัมเพ่ิมขึ้น ค่า L* ลดลง แต่ค่า a* และ b* เพ่ิมขึ้น แสดงว่า พาสต้ามีสีเหลืองออกแดงมากขึ้น 
Moss et al. (1986) ได้ศึกษาผลของด่างที่มีต่อบะหมี่แป้งสาลี พบว่า บะหมี่ที่มีส่วนผสมของด่างจะทําให้ 
เกิดสีเหลืองสว่างมากกว่าบะหมี่ที่ผสมเกลือเพียงอย่างเดียว และบะหมี่ยังมีความเหนียวและยืดหยุ่นมากกว่าด้วย 
จากการวิเคราะห์คุณภาพของบะหมี่ปลาหลังการต้ม ดังตารางที่ 5 พบว่า ค่า Cooking time ของบะหมี่ปลาสูตร 
0.5GG ไม่แตกต่างจากสูตร CT2 ในขณะที่สูตร 1.0GG มีค่า Cooking time น้อยกว่าสูตร CT2 เน่ืองจากกัวร์กัม
มีความสามารถในการจับนํ้าได้สูง จึงช่วยทําให้บะหมี่ปลาดูดนํ้าได้ดีขึ้น เม็ดแป้งจึงเกิดเจลาติไนซ์ได้รวดเร็ว  
ทําให้บะหมี่ปลาสุกเร็วขึ้น (Fu, 2008) ส่วนค่า Cooking loss ของสูตร 0.5GG และ 1.0GG มีแนวโน้มลดลง
จากสูตร CT2 แสดงว่า บะหมี่ปลาเกิดการสูญเสียปริมาณของแข็งในระหว่างการต้มน้อยลง เน่ืองจากการเติม
โซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งเป็นด่าง ส่งผลให้แรงดึงดูดระหว่างพันธะภายในเม็ดแป้งมีความแข็งแรงมากขึ้น 
(Gatade and Sahoo, 2015) ส่วนค่า Cooking yield ของบะหมี่ปลาสูตร CT2 แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ 
(p>0.05) กับสูตร 0.5GG แต่มีค่ามากกว่าสูตร 1.0GG (p≤0.05) กรรณิการ์ และคณะ (2558) ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปจากแป้งข้าว โดยการเติมกัวร์กัมที่ร้อยละ 0, 1, 2 และ 3 ของน้ําหนักแป้ง พบว่า 
เมื่อปริมาณกัวร์กัมเพ่ิมขึ้น ค่า Cooking time และค่า Cooking loss ลดลง  
 ลักษณะทางเน้ือสัมผัสของบะหม่ีปลาหลังการต้ม พบว่า เมื่อปริมาณกัวร์กัมเพ่ิมขึ้น  
ค่าความเหนียวและค่าความแข็งมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณกัวร์กัมซึ่งเป็นไฮโดรคอลลอยด์  
ทําให้เกิดการดูดนํ้าเพ่ิมขึ้น จึงดูดนํ้าแข่งกับโปรตีนในแป้งสาลีและเม็ดแป้ง เมื่อโมเลกุลของไฮโดรคอลลอยด์ 
มีขนาดใหญ่ขึ้น จะขัดขวางการจับตัวกันของโปรตีนกลูเตนและการเกิดโครงสร้างเจลของโปรตีนจากเน้ือปลา  
ส่งผลให้ความเหนียวของเส้นบะหมี่ลดลง (Pongpichaiudom and Songsermpong, 2018b) จากการปรับปรุง
คุณภาพของบะหม่ีปลาสูตร 0.5GG เมื่อเปรียบเทียบกับสูตร CT2 ค่าความเหนียวและค่าความแข็งแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่ค่าความแข็งมีแนวโน้มลดลง (บะหมี่ปลานุ่มมากขึ้น) รวมถึงเมื่อพิจารณา 
ค่าความเหนียวของสูตร 1.0GG ก็มีค่าน้อยกว่าสูตร CT2 (p≤0.05) ดังน้ัน จึงนําสูตร 0.5GG มาประเมิน
ความชอบของผู้บริโภคต่อไป 
 

   
                   CT2                                      0.5GG                                   1.0GG 
ภาพท่ี 3  บะหม่ีปลาหลังต้มที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 (0.5GG) และ

ผสมกัวรกั์มร้อยละ 1.0 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 (1.0GG) เปรียบเทียบกับบะหม่ีปลา
ที่แปรอัตราส่วนเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลี 450:690 (CT2) 
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ตารางที่ 5  ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเน้ือสัมผัสของบะหม่ีปลาหลังการต้มที่ผสมสารปรับปรุง
คุณภาพในปริมาณต่าง ๆ 

ลักษณะคุณภาพ         CT2       0.5GG         1.0GG 
Cooking time (นาที) 
Cooking loss (ร้อยละ)ns 
Cooking yield (ร้อยละ) 
ค่าความเหนียว (กรัม) 
ค่าความแข็ง (กรัม)ns 

    4.30 
    5.23±0.44 
 206.82±3.96a 
   22.25±3.75a 
 177.51±21.59 

   4.30 
   5.16±0.09      
198.62±0.83ab 
  17.76±2.30ab 
158.92±16.35 

    4.00 
    5.10±0.20 
 196.67±3.24b 
   13.72±0.14b 
 155.02±15.91 

a,b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
CT2 คือ บะหม่ีปลาสูตรควบคุม (เนื้อปลาบดต่อแป้งสาลี เป็น 450:690) 
0.5GG คือ บะหม่ีปลาสูตร CT2 ท่ีผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 
1.0GG คือ บะหม่ีปลาสูตร CT2 ท่ีผสมกัวร์กัมร้อยละ 1.0 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 
 

 2.2.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของบะหม่ีปลา 
  จากการนําบะหมี่ปลาสูตร 0.5GG มาประเมินความชอบด้านความนุ่มและความเหนียว  
ดังตารางที่ 6 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก เมื่อนําคะแนนความชอบเฉล่ีย
ของสูตร 0.5GG เปรียบเทียบกับสูตร CT2 พบว่า คะแนนความชอบทุกคุณลักษณะของสูตร 0.5GG มีแนวโน้ม
มากกว่าสูตร CT2 โดยเฉพาะความนุ่มที่ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบสูงกว่าสูตร CT2 อย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
ดังน้ัน จึงนําสูตร 0.5GG มาศึกษาการทําบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปต่อไป 
 
ตารางที่ 6  คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้ทดสอบที่มีต่อบะหมี่ปลาที่เติมสารปรับปรุงคุณภาพเปรียบเทียบกับ

สูตรควบคุม  
   คุณลักษณะ CT2 0.5GG 
   ความนุ่ม 
   ความเหนียวns 

          7.20±0.83b 
          7.26±1.01 

 7.72±0.90a 
              7.58±0.84 

a,b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
CT2 คือ บะหม่ีปลาสูตรควบคุม (เนื้อปลาบดต่อแป้งสาลี เป็น 450:690) 
0.5GG คือ บะหม่ีปลาสูตร CT2 ท่ีผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 
 
3. ผลของระยะเวลาในการลวกบะหม่ีปลาก่อนการอบแห้งต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพ 

ทางเนื้อสัมผัสของบะหม่ีปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
 
 จากการนําบะหมี่ปลาสูตร 0.5GG (สูตรควบคุม, CT3) มาศึกษาการทําบะหมี่อบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
โดยศึกษาระยะเวลาในการลวกบะหมี่เพื่อทําพรีเจลาติไนซ์ก่อนการอบแห้ง ที่แปรระยะเวลาการลวก 3 ระดับ 
ได้แก่ ระยะเวลาลวกนานร้อยละ 25, 50 และ 75 ของเวลา cooking time คือ 1.08, 2.15 และ 3.23 นาที 
ตามลําดับ แล้วนําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส ลักษณะของบะหมี่ปลาหลังลวก บะหม่ีปลา
อบแห้ง และบะหมี่ปลาหลังการคืนรูปแสดงดังภาพที่ 4 ลักษณะปรากฏของบะหม่ีปลาหลังลวก พบว่า  
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เมื่อใช้เวลาในการลวกบะหมี่ปลานานขึ้น บะหมี่จะขาวสว่างมากข้ึน บะหมี่ปลาที่ลวกนานร้อยละ 75 มีการเกาะกัน
ของเส้นหลังลวกมากที่สุด (ภาพ 25A, 50A, 75A)  และเมื่อนําบะหม่ีปลาไปอบแห้งจนมีค่า aw น้อยกว่า 0.6  
ดังภาพ 25B, 50B และ 75B พบว่า ลักษณะปรากฏของบะหมี่ปลามีความแข็งและเปราะเล็กน้อย เมื่อระยะเวลา 
ในการลวกนานขึ้น ส่งผลให้บะหม่ีปลาอบแห้งมีสีเหลืองเข้มมากขึ้น แต่เมื่อนําบะหมี่ปลาอบแห้งมาคืนรูป  
ดังภาพ 25C, 50C และ 75C พบว่า บะหมี่ปลาที่เวลาลวกร้อยละ 25 (ภาพ 25C) มีลักษณะเส้นที่แยกจากกันได้ดี 
ไม่เละ และมีความเหนียวยืดหยุ่น แต่บะหมี่ปลาที่ลวกนานขึ้น ลักษณะของเส้นเกาะกันมากขึ้น ผิวด้านนอกน่ิมเละ 
ในขณะที่ด้านในยังคงแข็งอยู่ (ภาพ 50C และ 75C) ทั้งน้ีอาจเกิดจากการลวกบะหมี่ทําให้เม็ดแป้งเกิดการพองตัว
และเกิดเจลาติไนซ์ แต่การลวกบะหมี่ต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการทําให้ใจกลางของบะหมี่สุก ไม่มีสีขาว
ขุ่นเหมือนโด ดังน้ัน ถ้าระยะเวลาในการลวกบะหมี่น้อยเกินไป เส้นบะหมี่ยังเกิดการเจลาติไนซ์ไม่เพียงพอ
หรือไม่สม่ําเสมอทั้งเส้น ส่งผลให้บะหมี่หลังการอบมีลักษณะเปราะแตกหักได้ง่าย แต่ถ้าระยะเวลาในการลวก
บะหม่ีนานเกินไป เม็ดแป้งจะพองตัวมากจนทําให้เส้นบะหมี่เละ เมื่ออบแห้งบะหมี่จะมีเน้ือสัมผัสที่แข็ง 
และมีลักษณะคล้ายกาวเมื่อคืนรูป (Choy, 2011)  
 เมื่อนําบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปทั้ง 3 สภาวะมาศึกษาลักษณะทางกายภาพดังตารางที่ 7 
พบว่า เมื่อเวลาในการลวกบะหมี่ปลาเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการอบแห้งนานขึ้น เน่ืองจากบะหมี่ปลา 
มีการดูดนํ้ามากในขั้นตอนการเกิดพรีเจลาติไนซ์ของแป้งระหว่างการลวก จึงต้องใช้เวลาในการอบแห้งนานขึ้น 
ความช้ืนของเส้นบะหมี่หลังอบแห้งอยู่ในช่วงร้อยละ 6.72±0.23 ถึง 7.91±0.64 และค่า aw อยู่ในช่วง 
0.36±0.03 ถึง 0.43±0.02 ส่วนค่าคุณภาพของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปหลังการคืนรูป พบว่า Cooking time,  
Cooking yield และค่าการดูดนํ้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อใช้เวลาในการลวกบะหม่ีปลานานขึ้น ในขณะที ่
ค่า Cooking loss มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเมื่อลวกบะหมี่ปลานานขึ้น ส่งผลให้เม็ดแป้งเกิดเจลาติไนเซชัน
มากขึ้น ทําให้เส้นบะหมี่ปลาขุ่นทึบและแข็งเมื่ออบแห้ง โครงสร้างภายในเกิดรูพรุนน้อยกว่า จึงต้องใช้เวลา 
ในการคืนรูปนานขึ้น อีกทั้งการเกิดเจลาติไนเซชันของแป้ง ทําให้เกิดพันธะที่แข็งแรงระหว่างโมเลกุลอะไมโลส 
ปริมาณอะไมโลสอิสระน้อยลง บะหมี่ปลาจึงมีการสูญเสียนํ้าหนักในระหว่างการต้มลดลง เช่นเดียวกับ  
Gatade and Sahoo (2015) ที่ศึกษาการน่ึงบะหมี่จากแป้งสาลีนาน 10 นาทีก่อนการอบแห้ง ทําให้บะหมี ่
มีคุณภาพที่ดี เส้นบะหมี่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีค่า Cooking loss ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับบะหมี่ที่ไม่ผ่าน 
การน่ึง 
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              เวลาลวกร้อยละ 25               เวลาลวกร้อยละ 50                เวลาลวกร้อยละ 75 
 
ภาพท่ี 4  บะหมี่ปลาที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาลวกร้อยละ 

25, 50 และ 75 ของเวลา Cooking time (25A, 50A, 75A) นํามาอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส (25B, 
50B, 75B) และคืนรูปตามเวลา Cooking time ของบะหมี่ปลาอบแห้งกึ่งสําเร็จรูป (25C, 50C, 75C) 

 
ตารางที่ 7  ลักษณะทางกายภาพของบะหม่ีปลาอบแห้งกึ่งสําเร็จรูปที่ใช้เวลาในการลวกต่าง ๆ ก่อนการอบแห้ง 
ลักษณะคุณภาพ เวลาในการลวก (ร้อยละ ของเวลา Cooking time) 

25 50 75 
เวลาอบแห้งที่ 60oC (ช่ัวโมง) 
ความช้ืนเส้นอบแห้ง (ร้อยละ) 
aw 
Cooking time (นาที) 
Cooking loss (ร้อยละ)ns 
Cooking yield (ร้อยละ)ns 
การดูดนํ้า (ร้อยละ)ns 

       4.30 
       7.91±0.64a 
       0.43±0.02a 
       7.00 
       3.72±0.32 

    334.80±11.17 

    234.80±11.17 

     6.00 
     7.39±0.39ab     
     0.39±0.03ab 
     8.00 
     3.43±0.15 

  345.55±10.00 

  245.55±9.99 

        7.00 
        6.72±0.23b 
        0.36±0.03b 
        9.00 
        3.39±0.57 

     351.83±17.12 

     251.83±17.12 
a,b ตัวอักษรต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสําคัญ (p>0.05) 

25A 75A 50A 

25B 75B 50B 

25C 75C 50C 
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 บะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่นํามาต้มคืนรูป ทดสอบคุณภาพทางเน้ือสัมผัสเปรียบเทียบกับ
บะหมี่ปลาสูตร 0.5GG ก่อนทําก่ึงสําเร็จรูป (CT3) ค่าความเหนียวและค่าความแข็งของบะหมี่ปลา 
แสดงดังตารางที่ 8 พบว่า บะหม่ีปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปทุกสภาวะที่ต้มคืนรูปแล้ว มีค่าความเหนียวและ 
ค่าความแข็งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่ค่าความเหนียวของบะหมี่ปลามีแนวโน้มลดลง 
เมื่อเวลาในการลวกนานขึ้น ในขณะที่ค่าความแข็งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งการลวกบะหมี่ปลาก่อนทําแห้ง  
ทําให้โปรตีนในบะหมี่เปลี่ยนรูปเป็นแอลฟาโปรตีนถึงร้อยละ 90 บะหมี่ปลาจึงมีความเหนียวมากข้ึน ในขณะที่
ความแข็งของบะหม่ีเกิดจากการพองตัวของเม็ดแป้ง จนเกิดโครงสร้างเจลท่ีแน่นแข็ง นอกจากน้ี การให้ 
ความร้อนกับเน้ือปลา ทําให้เกิดโครงสร้างของเจลโปรตีนเป็นโครงสร้างร่างแห 3 มิติที่จับนํ้าหรือสารอ่ืน ๆ  
ไว้ภายใน (จิราพร, 2558) การลวกบะหมี่เป็นเวลานาน เม็ดแป้งจะเกิดการพองตัวมากขึ้นเน่ืองจากดูดนํ้ามากขึ้น 
และเมื่อนําบะหมี่มาอบแห้ง จะทําให้นํ้าระเหยออกจากบะหมี่ โครงสร้างของบะหมี่ปลาเกิดการยุบตัวและ 
เกาะกันแน่น การดูดนํ้ากลับในช่วงการคืนรูปทําได้ไม่สมบูรณ์ อาจทําให้นํ้าไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่บริเวณ 
ใจกลางของบะหมี่ปลาได้ ต้องใช้เวลาในการต้มคืนรูปเป็นเวลานาน จนทําให้บริเวณด้านนอกของบะหมี่ปลา 
อาจน่ิมเละ แต่บริเวณใจกลางยังคงแข็งอยู่ โครงสร้างของบะหมี่จึงไม่แข็งแรง ทําให้ค่าความแข็งของบะหมี่ปลา
เพ่ิมขึ้น แต่ค่าความเหนียวลดลง (กมลทิพย์ และวันเพ็ญ, 2544) บะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูปที่ใช้ระยะเวลาลวกนาน
ร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time เมื่อนํามาคืนรูปแล้วมีค่าความเหนียวใกล้เคียงกับสูตร CT3 มากที่สุด 
ในขณะที่ค่าความแข็งน้อยที่สุด (นุ่มมากที่สุด) ดังน้ัน จึงเลือกบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่ลวกในสภาวะน้ี 
มาศึกษาอายุการเก็บรักษาต่อไป 
 
ตารางที่ 8  คุณภาพทางเน้ือสัมผัสหลังการคืนรูปของบะหมี่ปลาที่ผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียม 

ไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาในการลวกต่าง ๆ 
ลักษณะคุณภาพ เวลาในการลวก (ร้อยละ ของเวลา Cooking time) 

        CT3 25 50 75 
ค่าความเหนียว (กรัม)ns 
ค่าความแข็ง (กรัม)ns 

   17.76±2.30 
 158.92±16.35 

  16.40±1.11 
132.76±8.88 

   14.89±0.80 
 137.31±8.29 

  14.69±2.29 
144.39±11.45 

ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
CT3 คือ บะหม่ีปลาสูตร 0.5GG 
 
4. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหวา่งการเก็บรักษาบะหม่ีปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
 

 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปจากข้อ 3 พบว่า บะหมี่ปลา
มีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า ไฟเบอร์ และความช้ืน เป็นร้อยละ 20.50±0.05, 0.07±0.02, 
76.53±0.02, 1.57±0.01, 1.32±0.01 และ 8.11±0.04 ตามลําดับ ค่า aw เท่ากับ 0.31 ให้พลังงาน 388.75 กิโลแคลอรี่ 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปทางการค้าแบบทอดที่จําหน่ายในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 
ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ ร้อยละ 9.80±0.97, 19.22±1.36 และ 62.39±0.99 ตามลําดับ  
ให้พลังงาน 464.17 กิโลแคลอร่ี พบว่า บะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปจากงานวิจัยน้ีมีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันตํ่า 
และให้พลังงานน้อยกว่าบะหมี่ทางการค้า ส่วนผลการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา พบว่า  มีจํานวนจุลินทรีย์
ทั้งหมด 1.4x102 CFU/กรัม เอสเชอริเชีย โคไล น้อยกว่า 3.0 MPN/กรัม สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส น้อยกว่า 
3.0 MPN/กรัม และรา น้อยกว่า 10 CFU/กรัม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (2548) ที่ระบุว่าเส้นบะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูปต้องมีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1.0x103 CFU/กรัม  
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เอสเชอริเชีย โคไล น้อยกว่า 3.0 MPN/กรัม สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องไม่พบใน 0.01 กรัมของตัวอย่าง  
และรา ไม่เกิน 10 CFU/กรัม 
 การศึกษาอายุการเก็บรักษาบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปเบ้ืองต้น พบว่า ในระหว่างการเก็บรักษา
ลักษณะทางกายภาพด้านสีของบะหมี่ปลาอบแห้งมีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
การเปลี่ยนแปลงด้านความหืน ความช้ืน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ ซึ่งสีของบะหมี่ปลาอบแห้งเปลี่ยนจาก 
สีเหลืองสว่างเป็นสีนํ้าตาลเข้ม ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังน้ันจึงใช้ 
ค่า Hue angle ที่บอกถึงเฉดสีของผลิตภัณฑ์มาเป็นคุณลักษณะในการศึกษาอายุการเก็บรักษาของบะหมี่ปลา
ก่ึงสําเร็จรูป ดังภาพที่ 5 บะหมี่ปลาอบแห้งก่อนการเก็บรักษามีค่า Hue angle เป็น 92.58±0.89° เมื่อเก็บรักษา 
ในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45±1 องศาเซลเซียส พบว่า บะหมี่ปลาอบแห้งมีค่า Hue angle ลดลงในสัปดาห์ที่ 8 
เป็น 78.96±0.45° เมื่อทดสอบความชอบทางด้านสี ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ 5.22±0.53 คะแนน  
ซึ่งเป็นความชอบระดับเฉย ๆ ถึงชอบเล็กน้อย แสดงว่า ค่า Hue angle ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
ในสัปดาห์ที่ 8 เป็นสีที่ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ (คะแนนความชอบตํ่ากว่า 6 คะแนน) จากน้ันศึกษาอายุการเก็บรักษา
บะหมี่ปลาอบแห้งอีก 2 อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิ 25±1 และ 30±1 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อเก็บรักษานาน  
13 และ 12 สัปดาห์ ตามลําดับ จึงเริ่มพบการเปลี่ยนแปลงของค่า Hue angle จากการเก็บรักษาบะหม่ีปลา
อบแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิ พบว่า เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน ค่า Hue angle มีค่าลดลง แสดงว่า บะหมี่ปลา
อบแห้งมีสีที่คล้ําขึ้น อาจเกิดจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction) ที่ เ กิดจากการทําปฏิกิริยา 
ของน้ําตาลรีดิวส์ในแป้งกับกรดอะมิโนในเนื้อปลา โดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้เป็นไกลโคซิลเอมีน  
(N-substituted glycosylamine) และเกิดปฏิกิริยาต่อเน่ืองจนทําให้ผลิตภัณฑ์มีสีนํ้าตาลขึ้น (นิธิยา, 2553)  
ในระหว่างการเก็บรักษาบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปมีค่าความช้ืนอยู่ในช่วงร้อยละ 4.77±0.08  
ถึง 8.61±0.25 ค่า aw อยู่ในช่วง 0.42-0.56 เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นทําให้ค่าความช้ืนและค่า aw  
มีค่าเพ่ิมขึ้น ดังภาพที่ 6 และ 7 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามความช้ืนและค่า aw ของบะหมี่ปลายังคงมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ที่ระบุว่าต้องมีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 12 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม, 2548) และค่า aw ตํ่ากว่า 0.6 อาจเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บบะหม่ีปลาเป็นถุงเมทัลไลท์ 
ซึ่งเป็นฟิล์มพลาสติกที่ถูกเคลือบผิวด้วยโลหะเป็นช้ันบาง ๆ โลหะส่วนใหญ่ที่ใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม ทําให้ 
ถุงเมทัลไลท์มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ําได้ดีกว่าฟิล์มพลาสติกทั่วไป (ปุ่น และสมพร, 2541)  
 การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปหลังการเก็บรักษา 
พบว่า จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.0x101 CFU/กรัม เอสเชอริเชีย โคไล น้อยกว่า 3.0 MPN/กรัม สแตฟิโลค็อกคัส 
ออเรียส น้อยกว่า 3.0 MPN/กรัม และรา น้อยกว่า 10 CFU/กรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เรื่อง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป (มอก.271-2548) (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548)  
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ภาพท่ี 5  ค่า Hue angle ของบะหมี่ปลาผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0  

ที่ใช้เวลาลวกร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 
และ 45±1 องศาเซลเซียส  

 

 
 
ภาพท่ี 6  ความช้ืนของบะหมี่ปลาผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาลวก

ร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 
องศาเซลเซียส  
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ภาพที่ 7  ค่า aw ของบะหมี่ปลาผสมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 ที่ใช้เวลาลวก
ร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 
องศาเซลเซียส  

 
 จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของค่า Hue angle ที่มีต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาบะหมี่ปลา
อบแห้งก่ึงสําเร็จรูป นํามาสร้างกราฟเพ่ือหาอันดับของปฏิกิริยาดังภาคผนวกที่ 5 พบว่า การเปลี่ยนแปลง 
ของค่า Hue angle เป็นปฏิกิริยาอันดับสอง เน่ืองจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Hue angle กับเวลา 
ในการเก็บรักษา ได้กราฟเส้นตรงที่มีค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (r2) ใกล้ 1.00 มากที่สุด จึงเลือกใช้ปฏิกิริยา
อันดับสองมาคํานวณและทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิการเก็บรักษาต่าง ๆ ดังน้ัน สมการที่ใช้ในการทํานาย
อายุการเก็บรักษา ได้แก่ 
 

1/CA – 1/CA0 =  kt                 (1) 
 

โดย    CA  หมายถึง  ค่า Hue angle ของบะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูปที่ผู้ทดสอบไม่ยอมรับ 
 CA0 หมายถึง  ค่า Hue angle ของบะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูปที่จุดเริ่มต้น (ที่ t = 0) 
 k    หมายถึง  อัตราปฏิกิริยา (reaction rate constant) 
 t    หมายถึง  อายุการเก็บรักษา (สัปดาห์) 
 

 ผลการทํานายอายุการเก็บรักษาของบะหม่ีปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปจากสมการ (1) พบว่า การเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นาน 62.15, 37.29 และ 8.82 
สัปดาห์ ตามลําดับ ดังตารางที่ 9 เมื่อนําไปสร้างกราฟอาร์เรเนียสของอายุการเก็บรักษา (ln SL) กับส่วนกลับ
ของอุณหภูมิสัมบูรณ์ (1/T) ดังภาพที่ 8 ทําให้ได้สมการ (2a และ 2b) เพ่ือใช้ในการทํานายอายุการเก็บรักษาใน
อุณหภูมิต่าง ๆ ดังน้ี 

      ln SL  =  -(Ea/R) (1/T) + ln k0        (2a) 

ln SL  =  9252.1 (1/T) – 26.917  (2b) 
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เมื่อ   SL หมายถึง   อายุการเก็บรักษา (สัปดาห์) 

   T   หมายถึง   อุณหภูมิที่ต้องการทํานายอายุการเก็บรักษา (เคลวิน) 
   Ea   หมายถึง   พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาหนึ่งๆ (J/mol) 
   R   หมายถึง   ค่าคงที่ของแก๊ส (8.314 J/mol.K) 
   k0  หมายถึง   ค่าคงที่สําหรับปฏิกิริยาหน่ึงๆ 
 
 จากสมการ (2b) เมื่อนําค่าอายุการเก็บรักษา (SL) มาหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษา ด้วยสมการอาร์เรเนียส พบว่า ค่า Ea มีค่าเท่ากับ 76.922 kJ/mol และมีค่า r2 เท่ากับ 1 สามารถนํามา
ทํานายอายุการเก็บรักษาของบะหม่ีปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปที่อุณหภูมิ 33.3 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิ
ภายนอกอาคารของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) พบว่า บะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป 
มีอายุการเก็บรักษานาน 26.82 สัปดาห์ 
 
ตารางที่ 9  อายุการเก็บรักษาโดยประมาณของปฏิกิริยาอันดับสองจากการเปลี่ยนแปลงค่า Hue angle ของ  
              บะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูป  

อุณหภูมิในการเก็บรักษา (T) 1/T 
(1/เคลวิน) 

อายุการเก็บรกัษา; SL 
(สัปดาห์) 

ln SL 
(องศาเซลเซียส) (เคลวิน) 

25  298 0.00336 
0.00330 

62.15 4.130 
30 303 37.29 3.619 
45 318 0.00314 8.82 2.177 

  

 
ภาพท่ี 8  ความสัมพันธ์ตามสมการอาร์เรเนียสของอายุการเก็บรักษาบะหมี่ปลากึ่งสําเร็จรูป 
 
 
 
 

y = 9252.1x - 26.917
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สรุปผลการทดลอง 
 
 1. บะหมี่ทางการค้า 3 ย่ีห้อ มีส่วนผสมหลัก ได้แก่ แป้งสาลี นํ้า และเกลือ และมีส่วนผสมรอง 
ได้แก่ แป้งมันสําปะหลัง โซเดียมคาร์บอเนต และไข่ มีค่า Cooking time อยู่ในช่วง 4.30-7.00 นาที  
ความหนาของเส้น 1.73±0.07 ถึง 2.41±0.08 มิลลิเมตร ค่าความเหนียว 17.65±1.62 ถึง 30.95±4.54 กรัม 
และค่าความแข็ง 132.87±5.57 ถึง 217.01±12.58 กรัม  
 2. อัตราส่วนที่เหมาะสมท่ีสุดของปริมาณเน้ือปลาบดต่อแป้งสาลี คือ 450:690 (2FF) ที่ทําให้
บะหมี่ปลามีความเหนียวไม่แตกต่างจากสูตรควบคุมและมีความนุ่มมากขึ้น ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ 
ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก 
 3. การเติมกัวร์กัมร้อยละ 0.5 ร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตร้อยละ 1.0 (0.5GG) ทําให้ 
ค่า Cooking time, Cooking loss, Cooking yield และค่าความเหนียวแตกต่างจากสูตรควบคุม (2FF = CT2)  
แต่ค่าความแข็งมีแนวโน้มตํ่ากว่าสูตร CT2 (นุ่มมากกว่า) ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยของบะหมี่ปลา 
สูตร 0.5GG มากกว่าสูตร CT2  
 4. บะหมี่ปลาที่ใช้ระยะเวลาลวกนานร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time (1.08 นาที) เมื่อนํามา
อบแห้งและต้มคืนรูป ความเหนียวมีค่าใกล้เคียงกับบะหมี่ปลาก่อนการทําก่ึงสําเร็จรูปมากที่สุดและความแข็ง 
มีค่าน้อยที่สุด (นุ่มมากที่สุด) 
 5. บะหม่ีปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปสูตร 0.5GG ที่ใช้เวลาลวกร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time 
มีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า ไฟเบอร์ ความช้ืน เท่ากับร้อยละ 20.50±0.05, 0.07±0.02, 
76.53±0.02, 1.57±0.01, 1.32±0.01 และ 8.11±0.04 ตามลําดับ ค่า aw เท่ากับ 0.31 ให้พลังงาน 388.75 
กิโลแคลอรี่ และปริมาณจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 

6. การทํานายอายุการเก็บรักษาบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูปสูตร 0.5GG ที่ใช้เวลาลวก 
ร้อยละ 25 ของเวลา Cooking time บรรจุในถุงเมทัลไลท์ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค่า Hue angle เมื่อ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส ได้ปฏิกิริยาอันดับ 2 สามารถเก็บรักษาได้นาน 
62.15, 37.29 และ 8.82 สัปดาห์ ตามลําดับ นําอายุการเก็บรักษามาหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ด้วยสมการอาร์เรเนียส ค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา (Ea) มีค่าเท่ากับ 76.922 kJ/mol และมีค่าสัมประสิทธิ
การตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 1 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1  วิธีวิเคราะหค์ุณภาพบะหม่ีหลงัการลวก (Cooking quality) 
1.1  เวลาที่เหมาะสมในการต้มบะหมี่ให้สุก (Cooking time) (AACC, 1999) 

 นําตัวอย่างบะหมี่ 25 กรัม มาจุ่มลงในนํ้าเพ่ือล้างแป้งนวล แล้วต้มในน้ําเดือดปริมาตร  
300 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร ต้มบนเตาที่ ให้ความร้อนสม่ําเสมอ ในระหว่างการต้ม 
คนให้เส้นบะหมี่กระจายตัว พร้อมจับเวลาในการต้มบะหม่ี เมื่อครบทุก ๆ 30 วินาที นําบะหมี่บางส่วนมาบีบ 
ด้วยแผ่นกระจกใส 2 แผ่น สังเกตลักษณะแกนกลางของเส้นบะหมี่ จุดสีขาวบริเวณแกนกลางจะหายไป กําหนดให้
เป็นเวลาในการต้มที่เหมาะสม 

       
1.2  นํ้าหนักทีไ่ด้หลังการต้ม (Cooking yield) (Tan et al, 2016) 

       นําตัวอย่างบะหมี่ 25 กรัม มาจุ่มลงในนํ้าอุณหภูมิห้องเพ่ือล้างแป้งนวล ต้มในน้ําเดือดปริมาตร  
300 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตรตามเวลา Cooking time ต่อจากน้ันนําบะหมี่มาล้างด้วยนํ้า
อุณหภูมิห้องปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วนํามาวางบนกระชอนให้สะเด็ดนํ้านาน 1 นาที ช่ังนํ้าหนักของบะหมี่ที่ได้
หลังการต้มเพ่ือคํานวณ Cooking yield การคํานวณ Cooking yield ดังแสดงในสูตร 

 
 Cooking yield (ร้อยละ)   =   นํ้าหนักของบะหมี่หลังต้ม (กรัม)  X  100 
         นํ้าหนักของบะหมี่ก่อนต้ม (กรัม) 

 
1.3  ปริมาณของแข็งทีส่ญูเสยีระหว่างการต้ม (Cooking loss) (AACC, 1999) 

     นํานํ้าต้มบะหมี่และน้ําล้างบะหม่ีที่ได้จากการหา Cooking yield มาใส่ในบีกเกอร์ที่ทราบ
นํ้าหนักที่แน่นอน แล้วนําไประเหยนํ้าให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105±2 องศาเซลเซียส จนนํ้าหนัก 
บีกเกอร์คงที่ จากน้ันนําบีกเกอร์มาช่ังนํ้าหนักของแข็งที่เหลืออยู่ เพ่ือคํานวณหา Cooking loss จากสูตร 

 
  Cooking loss (ร้อยละ)  =   นํ้าหนักของแข็งที่เหลืออยู่ (กรัม)  X  100 
          นํ้าหนักบะหมี่ก่อนต้ม (กรัม) 
 

1.4  การดูดนํ้า (Water Absorption) (กมลทพิย์ และวันเพ็ญ, 2544) 
 นําตัวอย่างบะหม่ีอบแห้ง 20 กรัม ต้มในน้ําเดือดปริมาตร 300 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ขนาด  
500 มิลลิลิตรตามเวลา Cooking time แล้วจุ่มนํ้าที่อุณหภูมิห้องนานประมาณ 30 วินาที เพ่ือลดอุณหภูมิของ
บะหมี่ ต่อจากน้ันนํามาวางบนกระชอนให้สะเด็ดนํ้านาน 1 นาที ช่ังนํ้าหนักของบะหมี่ที่ได้หลังการต้มเพ่ือคํานวณ 
ค่าการดูดนํ้าของบะหมี่อบแห้งจากสูตร 
 
 การดูดนํ้า (ร้อยละ)  =  (นํ้าหนักของบะหมี่หลังต้ม – นํ้าหนักของบะหมี่ก่อนต้ม) (กรัม)  X  100 
       นํ้าหนักของบะหมี่ก่อนต้ม (กรัม) 
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ภาคผนวกที่ 2  วิธีวิเคราะห์ค่าลักษณะทางเนื้อสัมผัส (ดัดแปลงวิธีของ Tan et al., 2017) 
2.1 ค่าความเหนียว 

      เตรียมตัวอย่าง : ช่ังบะหมี่ปลา 10 กรัม นํามาลวกในนํ้าเดือด ตามเวลา Cooking time  
นําตัวอย่างมาพันบนหัววัดครั้งละ 1 เส้น วัดตัวอย่างทั้งหมด 15 ซ้ํา การลวกตัวอย่างแต่ละครั้งต้องทําการ
วิเคราะห์ภายใน 7 นาที 

 
การต้ังค่าเคร่ือง Texture analyser : 
Probe : Spaghetti tensile grips (A/SPR)  
Load cell : 5 kg 
Calibrate Probe :  Return distance 15 mm 

Contact force 70 g 
Test Mode and Option : Measure force in tension 

         Return to Start 
Parameters :   

        Pre-test speed :  3.0 mm/s 
    Test speed :  3.0 mm/s 
    Post-test speed :  10.0 mm/s 
    Distance :  80 mm 

Trigger :   
             Type :  Auto 

        Force : 5 g 
        Stop plot at :  Final 
        Auto tare :   X 

Break :   
           Detect :  off 
Units :   
           Force : Grams 

      Distance : Millimeters 
Run Macro :  Max force (g) ของการปรับ smooth line ที่ 10 points 
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2.2  ค่าความแข็ง 
      เตรียมตัวอย่าง: ช่ังบะหมี่ปลา 10 กรัม นํามาลวกในนํ้าเดือด ตามเวลา Cooking time ทดสอบ

ตัดเส้นบะหมี่ปลาคร้ังละ 5 เส้น ยาวเส้นละ 5 เซนติเมตร จัดเรียงเป็นแถวให้ห่างกันอย่างสมํ่าเสมอประมาณ  
2 มิลลิเมตร วัดตัวอย่างทั้งหมด 15 ซ้ํา ตัวอย่างที่ลวกแล้วต้องทําการวิเคราะห์ภายใน 7 นาที  

 
การต้ังค่าเคร่ือง Texture analyser : 
Probe : Light knife blade (A/LKB-F) 
Load cell : 5 kg 
Calibrate Probe :  Return distance 10 mm 

Contact force 50 g 
Test Mode and Option : Measure force in compression 

         Return to Start 
Parameters :   

        Pre-test speed :  0.5 mm/s 
    Test speed :  0.5 mm/s 
    Post-test speed :  10.0 mm/s 
    Distance :  90 % 

Trigger :   
             Type :  Auto 

        Force : 10 g 
        Stop plot at :  Final 
        Auto tare :   X 

Break :   
           Detect :  off 
Units :   
           Force : Grams 

      Distance : %Stain 
 Configure : เลือก Product Hight 

Run Macro :  Max force ที่ 50% stain (g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

ภาคผนวกที่ 3  แบบทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผสั 
 

ใบรายงานผลการทดสอบอัตราความชอบ (Hedonic scaling test + Just About Right) 
 

ช่ือผู้ทดสอบ............................................................                       วันที่.................................... 
ตัวอย่าง : บะหมี่ปลา 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอย่างที่ได้รับ โดยทดสอบแล้วให้คะแนนความชอบ (1 ถึง 9) และเลือกความรู้สึก  
กรุณาด่ืมนํ้าก่อนทดสอบตัวอย่าง 
สเกลความชอบ 1-9 

1- ไม่ชอบมากที่สุด       2- ไม่ชอบมาก   3- ไม่ชอบปานกลาง 
4- ไม่ชอบเล็กน้อย       5- บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 6- ชอบเล็กน้อย 
7- ชอบปานกลาง       8- ชอบมาก    9- ชอบมากทีสุ่ด 

 
สเกลความรู้สกึ 1-3 
 1- น้อย   2- พอดี  3- มาก 
 

คุณลักษณะ 
รหัส......625....... 

คะแนนความชอบ ความรูส้ึก 

ความนุ่ม   

ความเหนียว   

 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ใบรายงานผลวิธีการใหค้ะแนนความชอบ 

 

ผลิตภัณฑ์ : บะหม่ีปลา                                            วันที่.......................................... 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

เพศ :        ชาย                 หญิง 
อายุ :     ตํ่ากว่า 19 ปี       19-25 ปี      26-39 ปี    40-59 ปี   60 ปี ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา :   ตํ่ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี   
ท่านบริโภคบะหม่ีหรืออาหารท่ีมีส่วนผสมของบะหม่ีหรือไม่     

  รับประทาน                ไม่รับประทาน     
 
ส่วนที่ 2 : ประเมินความชอบของผลิตภัณฑ์ 
คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอย่างที่ได้รับ โดยทดสอบแล้วให้คะแนนความชอบตามคําอธิบายคะแนน
ความชอบ (1 ถึง 9) กรุณาด่ืมนํ้าก่อนทดสอบตัวอย่าง 
สเกลความชอบ 1-9 

1- ไม่ชอบมากที่สดุ       2- ไม่ชอบมาก   3- ไม่ชอบปานกลาง 
4- ไม่ชอบเล็กน้อย       5- บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 6- ชอบเล็กน้อย 
7- ชอบปานกลาง       8- ชอบมาก              9- ชอบมากที่สุด 

 

คุณลักษณะ คะแนนความชอบ 

ความนุ่ม  

ความเหนียว  

 
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวกที่ 4  จํานวนผู้ทดสอบท่ีต้องการในการระบุความแตกต่างของตัวอย่างสองตัวอย่าง เม่ือทดสอบ
สมมติฐานสองทาง (Meilgaard et al., 2006) 
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ภาคผนวกที่ 5  อันดับปฏิกิริยาของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Hue angle ของบะหม่ีปลาอบแห้งก่ึง
สําเร็จรูปกับเวลาในการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 25±1, 30±1 และ 45±1 องศาเซลเซียส 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 1  อันดับของปฏิกิริยาที่ 0, 1 และ 2 ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
25±1 องศาเซลเซียส นาน 13 สัปดาห์ 



36 

 
 

 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 2  อันดับของปฏิกิริยาที่ 0, 1 และ 2 ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ  
 30±1 องศาเซลเซียส นาน 12 สัปดาห์ 
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ภาพผนวกที่ 3  อันดับของปฏิกิริยาที่ 0, 1 และ 2 ของบะหมี่ปลาอบแห้งก่ึงสําเร็จรูป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ  

45±1 องศาเซลเซียส นาน 8 สัปดาห์ 


