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ผลของการเสริมไข่ นา้ ผงต่ อคุณภาพของบะหมีส่ ด
Effects of Watermeal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) powder
supplement to the quality of fresh noodles
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณไข่น้ าผงที่เหมาะสมในการผลิตบะหมี่ โดยตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และทดสอบอายุการเก็บรักษา ในการวิจยั นี้ได้ผลิตไข่น้ าผง (PWM) โดยนาไข่น้ าสดมา
ทาแห้ งด้ว ยตู ้อ บลมร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซี ยส นาน 5 ชั่ว โมง บดและร่ อ นผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช
ส่ วนผสมของบะหมี่สดใช้แป้งสาลี น้ า เกลือ โซเดียมคาร์บอเนต และไข่ไก่ โดยมีการเติมไข่น้ าผงทดแทนแป้งสาลี
ร้อยละ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 โดยน้ าหนักแป้ง พบว่าคุณภาพทางกายภาพค่าความสว่าง (L*) ความเป็ นสี แดง – เขียว
(a*) และความเป็ นสี เหลือง – น้ าเงิน (b*) มีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของปริ มาณไข่น้ าผง ซึ่ งสั งเกตได้ว่าบะหมี่มีสี
เขียวเข้มขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริ มาณไข่น้ าผงทาให้บะหมี่มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว แรงดึง
และความหยุน่ ลดลง อย่างไรก็ตามบะหมี่ที่มีปริ มาณไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 มีคุณภาพทางกายภาพใกล้เคียงกับบะหมี่
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สู ตรพื้นฐาน (ร้อยละ 0 โดยน้ าหนักแป้ง) แต่มีคุณภาพทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่า บะหมี่ผสมไข่น้ าผง
ร้อยละ 2.5 โดยน้ าหนักแป้ง มีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 15.51 เส้นใยอาหารร้อยละ 4.22 สารประกอบฟี นอล 0.07 g
gallic/100 g (โดยน้ าหนักแห้ง) และคลอโรฟิ ลล์ 5.42 mg/kg (โดยน้ าหนักแห้ง) ในขณะที่บะหมี่สูตรพื้นฐาน (ร้อย
ละ 0 โดยน้ าหนัก แป้ ง) ที่มีปริ มาณโปรตี นร้ อยละ 14.73 เส้ นใยอาหารร้ อยละ 4.13 สารประกอบฟี นอล 0.01 g
gallic/100 g (โดยน้ าหนักแห้ง) และไม่พบคลอโรฟิ ลล์ โดยพบว่าคุณภาพทางเคมีของบะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5
โดยน้ าหนักแป้ง สู งกว่าบะหมี่สูตรพื้นฐาน บะหมี่ท้ งั 2 สู ตรสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6 ± 2 องศาเซลเซี ยส ได้
เป็ นเวลา 6 วัน โดยค่าสี ลักษณะเนื้ อสัมผัส และปริ มาณจุลินทรี ย ์ เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบะหมี่สด
(มผช.732/2552) ดังนั้นในงานวิจยั นี้ พบว่าการผสมไข่ น้ าผงปริ มาณร้อ ยละ 2.5 โดยน้ าหนักแป้ ง ทาให้บะหมี่ มี
คุณภาพทางกายภาพ และอายุการเก็บรักษาเหมือนกับบะหมี่สูตรพื้นฐาน แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสู งกว่า
คาสาคัญ: บะหมี่, ไข่น้ าผง , อายุการเก็บรักษา
Abstract
The objective of this research was to study the optimum quantity of powdered watermeal (PWM) which
was mixed into noodle products. The noodle products were tested for their physicochemical properties as well as
their shelf life. In this research, PWM was produced by drying fresh watermeal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) in
hot air oven at 50 °C for 5 hours, then it was grinded and filtered using an 80-mesh sieve. The ingredients of the
fresh noodles were wheat flour, water, salt, sodium carbonate, and eggs. PWM was added in different amounts of
0, 2.5, 5, 7.5, and 10% by weight the wheat flour. It was found that the physical property of lightness (L*) values,
redness – greenness (a*) values and yellowness – blueness (b*) values decreased with increasing amounts of
PWM, which was evidenced by the increasing green color of the noodles. It was noted that as increasing amounts
of PWM were used, hardness of the noodle increased and their chewiness, tensile strength and elasticity
decreased. However, with a PWM content of 2.5% the noodles demonstrated similar physical property to that of
original noodles (with 0% PWM) whilst showing better chemical property and nutritional value. The addition of
PWM at 2.5% resulted in the noodles containing 15.51% of protein, 4.22% of fiber, 0.07g of gallic /100g DW of
phenol compound and 5.42 mg of chlorophyll /kg DW which is higher than the original noodles (with 0% PWM)
which contained 14.73% of protein, 4.13% of fiber, 0.01g gallic /100g DW of phenol compound and no traces of
chlorophyll. It was observed that the chemical quality of noodles with PWM at 2.5% were better than that of
original noodles (with 0% PWM). The two noodle products were able to be stored at 6±2°C for 6 days as
evidenced by their color values, texture profile and microbial quantity which adhered to Thai community product
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standard: egg noodles (TCPS:732/2552). Therefore, this research found that the mixing of PWM at 2.5% resulted
in the same physical property and shelf life as original noodles but resulted in a higher nutritional value.
Keywords: noodle, Watermeal powder, shelf life
บทนา
บะหมี่จดั เป็ นอาหารที่ได้รับความนิ ยมบริ โภคในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลานานโดยอาจจัดได้ว่าเป็ น
อาหารหลักอีก ประเภทหนึ่ ง ที่สามารถบริ โภคแทนข้าวได้ มีความสะดวกและรวดเร็ วในการเตรี ยม ราคาไม่แพง
สามารถดัดแปลงเป็ นอาหารอื่น ๆ ได้หลายประเภท จึงทาให้อุตสาหกรรมการผลิตบะหมี่เพื่อจาหน่ าย ทั้งในและ
ต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย บะหมี่ที่จาหน่ ายในปั จจุบนั ตามท้องตลาด สารอาหารส่ วนใหญ่ของบะหมี่เมื่อบริ โภค
แล้ว จะพบเฉพาะคาร์ โบไฮเดรต หากมีก ารน าส่ ว นประกอบอื่ นที่ มีคุณ ค่ าทางอาหารมาทดแทนในส่ ว นผสมจะ
สามารถช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์สูงขึ้น ดังจะเห็นจากงานวิจยั การพัฒนาบะหมี่สดโดยการเติม
ผงแก่นตะวัน (Malai et al., 2013) การทดแทนเนื้ อ ตาลผงในผลิ ตภัณฑ์บะหมี่ส ด (Tanasombun et al., 2014) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่แป้งข้าวกึ่งสาเร็ จรู ปเสริ มสารต้านอนุ มูลอิสระจากผักเชียงดา (Cham & Muenchaisri, 2018)
การพัฒ นาบะหมี่ ส ดเสริ ม ผัก เหลี ย ง (Palasuwan et al., 2019) การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพก๋ ว ยเตี๋ ย วด้ว ยเห็ ด เและมัน
เปรี ยบเที ยบกับ บะหมี่ทอ้ งถิ่ น (Parvin et al., 2020) นอกจากนี้ ยังมีก ารศึก ษาคุ ณ ภาพของเส้น ก๋ ว ยเตี๋ ยวโดยการ
ทดแทนแป้งสาลีบางส่ วนด้วยแป้งไรซ์เบอร์รี่ (Sirichokworrakita et al., 2015) เป็ นต้น
ไข่น้ า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Wolffia arrhiza (L.) Wimm. อยูใ่ นวงศ์ Lemnaceae สกุล Wolffia นอกจากนี้ไข่น้ า
ยังมีชื่อท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันไป เช่น ผา (ภาคเหนือ) ไข่น้ า (ภาคกลาง) และไข่ผา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไข่น้ า
เป็ นพืชน้ าที่มีตน้ เล็กที่สุดในโลก ไม่มีราก มีรูปร่ างค่อนข้างกลมหรื อยาวรี สี เขียวเป็ นมันมีขนาดเส้นศูนย์กลาง 0.5 1.5 มิลลิเมตร การเลี้ยงไข่น้ ามีหลายรู ปแบบ ทั้งเลี้ยงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ในบ่อดิน และในถังไฟเบอร์กลาส ซึ่งการ
ได้รับแสง ค่า pH ของน้ า และการใส่ ปุ๋ย ที่แตกต่างกันจะทาให้ได้ผลผลิตไข่น้ าที่แตกต่างกัน โดยพบว่าการเพาะเลี้ยง
ในถังไฟเบอร์ กลาส ที่มีแสงเฉลี่ยวันละ 6 ชัว่ โมง โดยความเข้มแสงที่ประมาณ 5,000 - 10,000 ลักซ์ ค่า pH ของน้ า
เฉลี่ย 5.5 - 6.5 และใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 16-16-16 พบว่าในระยะเวลา 6 วัน ได้ผลผลิตทั้งหมด 150 - 165 กรัมต่อ
ตารางเมตร และให้ผลผลิตสู งขึ้นเรื่ อย ๆ หากดูแล ควบคุมสภาวะต่าง ๆ เมื่อใช้เวลา 30 วัน ให้ผลผลิตประมาณ 1.5 2 กิโลกรัมต่อครั้ง ซึ่ งผลผลิต ราคาขึ้นกับฤดูกาล และวิธีการเพาะเลี้ยงไข่น้ า ในฤดูฝนไข่น้ ามีราคา 10 - 20 บาทต่อ
กิโลกรัม (Somboon, 2015) มีรายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการของไข่น้ าโดยน้ าหนักแห้ง พบว่า
ไข่น้ ามีโปรตีนสู งถึงร้อยละ 35.06 ไขมันร้อยละ 0.91 เยื่อใยร้อยละ 12.78 มีคาโรทีนอยด์ 996.9 และเบต้าคาโรทีน
360 mg/kg (โดยน้ าหนักแห้ง) (Somboon, 2015) ซึ่งการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้เป็ นอาหารสัตว์ เช่น การใช้ไข่น้ า
เสริ มในอาหารเลี้ยงเป็ ดต่อสมรรถนะการผลิตและการสร้างสี ในไข่เป็ ด (Rattanawut et al., 2017) การศึกษาผลของ
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สู ตรอาหารผสมไข่น้ าและอัตราความหนาแน่นต่อการเจริ ญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชัง (Munkit, 2018)
และการศึกษาการใช้ไข่น้ าแทนกากถัว่ เหลืองต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น (Suppadit et
al., 2012) เป็ นต้น การนาไข่น้ าไปทาอาหารส่ วนมากเป็ นอาหารพื้นบ้านเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนตามชนบท ซึ่ งการ
นาไข่น้ ามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังมีนอ้ ย และไม่หลากหลาย เนื่องมาจากความเชื่อมัน่ ด้านความสะอาดของ
แหล่งน้ า เพราะจะต้องใช้แหล่งน้ าในการเพาะเลี้ยง และผูบ้ ริ โภคยังไม่ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการของไข่น้ าที่มี
สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงด้วย ดังนั้นจึงมีงานการวิจยั ที่ใช้ไข่น้ าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น การผลิต
โยเกิ ร์ ต เสริ มไข่ น้ า (Chaikulsareewath & Amsem 2007) การใช้ไ ข่ น้ าเสริ มคุ ณ ภาพในมัฟ ฟิ นช็ อ กโกแลต
(Boonwittaya et al., 2016) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากวอลฟ์ เฟี ย กลอโบซ่ า(ไข่น้ า) (Cheerapatiyut et
al., 2009) เป็ นต้น ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่จะนาไข่น้ า ซึ่ งอุดมไปด้วยสารอาหารจาพวกโปรตีน และเบต้า
แคโรทีน ผสมกับแป้งสาลีในพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ โดยศึกษาคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี ค่าความแข็ง ค่าความ
ยากง่ายในการเคี้ยว แรงดึง ความหยุน่ และปริ มาณจุลินทรี ยเ์ พื่อหาอายุการเก็บรักษาของบะหมี่เสริ มไข่น้ า การเสริ ม
ไข่น้ าผงในผลิตภัณฑ์บะหมี่จึงเป็ นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มทางเลือ กให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ไข่น้ า ก่อให้เกิดการนาไข่น้ ามาใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การเตรียมไข่ นา้ ผง
ไข่น้ าสดที่นามาศึกษามาจากตลาดแม่กิมเฮง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยสังเกตลักษณะของไข่น้ า
ควรมีสีเขียวสด มีความมันวาว ไม่มีกลิ่นเหม็นของโคลน และมีอายุไม่เกิน 2 วันหลังการเก็บเกี่ยว นาไข่น้ ามาล้าง
ด้วยน้ าสะอาด โดยใช้อตั ราส่ วนไข่น้ า 1 กิโลกรัมต่อน้ า 1 ลิตร ใช้การล้างแบบน้ าไหล จากนั้นนาไข่น้ ามาแช่ในน้ า
คลอรี นความเข้มข้น 100 ppm นาน 5 นาที (อัตราส่ วน ไข่น้ า : คลอรี น เท่ากับ 1 : 2 โดยน้ าหนัก) ตักขึ้นพักให้สะเด็ด
น้ า แล้วนาไปลวกที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที นามาจุ่มในน้ าเย็นเป็ นเวลาประมาณ 25 วินาที ตักขึ้น
พัก ให้ ส ะเด็ ด น้ า แล้ว น าไข่ น้ ามาท าแห้ งด้ว ยตู ้อ บลมร้ อ นแบบถาด (Tray dry) ที่ อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซี ย ส
(Cheerapatiyut et al., 2009) นาน 5 ชัว่ โมง หรื อจนกระทัง่ มีความชื้นร้อยละ 6±2 บดไข่น้ าแห้งให้เป็ นผงด้วยเครื่ อง
ปั่นผสม ร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช แล้วบรรจุใส่ ถุงพลาสติกปิ ดให้สนิท ตรวจสอบคุณภาพของไข่น้ าผง
2. การผลิตบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
ส่ วนผสมของบะหมี่ใช้แป้งสาลี 180 กรัม น้ า 40 กรัม เกลือ 3 กรัม โซเดียมคาร์บอเนต 4 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง
และมีก ารเติ มไข่ น้ าผงทดแทนแป้ งสาลี 5 สู ตร ในปริ มาณร้อ ยละ 0 2.5 5 7.5 และ 10 โดยน้ าหนัก ของแป้ งสาลี
วิธีการทาบะหมี่เมื่อเตรี ยมส่ วนผสมครบแล้วตามสู ตรต่าง ๆ ร่ อนไข่น้ าผงกับแป้งสาลีลงในอ่างผสม ละลายเกลือ
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และโซเดี ยมคาร์ บอเนตในน้ า คนให้เข้ากัน น าส่ ว นผสมทั้งหมดลงในเครื่ อ งนวดแป้ ง (Kitchen aid) รุ่ น Model
5KPM5 Made in U.S.A นวดเป็ นเวลา 10 นาที พัก โดไว้ 20 นาที นาเข้าเครื่ อ งรี ด เส้ นบะหมี่ แบบตั้งโต๊ะ มือ หมุน
(Pasta maker) รุ่ น Sakura ให้ เ ป็ นแผ่น มี ค วามหนาประมาณ 1 - 2 มิ ล ลิ เมตร ตัด เป็ นเส้ น ให้ มี ข นาดความกว้าง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ม้วนบะหมี่ให้เป็ นก้อน เรี ยงใส่ ถาดสแตนเลสหุ ้มด้วยฟิ ล์ม
ยืดห่ ออาหารเพื่อไม่ให้เส้นบะหมี่สัมผัสกับอากาศ นาบะหมี่ที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพในด้านสี องค์ประกอบทาง
เคมี และคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส
3. การตรวจสอบคุณภาพ
การวัดค่าสี L* a* b* (L* คือ ค่าความสว่าง a* คือ ค่าความเป็ นสี แดง – เขียว b* คือ ค่าความเป็ นสี เหลือง –
น้ าเงิน) ด้วยเครื่ องวัดสี Hunter รุ่ น Miniscan EZ วัดปริ มาณน้ าอิสระ (Aqualab dewpoint water activity meter, aW)
ด้วยเครื่ องวัด aW ยีห่ ้อ Decagon รุ่ น Aqualab Lite ความชื้นวัดตามวิธี AOAC (2000)
การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เส้นใยอาหารและปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ตามวิธี AOAC (2000) ปริ มาณเบต้าแคโรทีน (Nagata & Yamasshita, 1992) และปริ มาณสารประกอบฟี
นอลทั้งหมด (Singleton & Rossi, 1965)
การวัดลัก ษณะเนื้ อ สัมผัส ด้ว ยเครื่ อ ง Texture analyser รุ่ น TA.XT.Plus โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Texture
Profile Analysis ใช้หัววัด แบบ Cylinder Probe ขนาด 35 mm (P/36R) วัดแรงกด (Compression) ค่ าที่ว ดั ได้คือ ค่ า
ความแข็ง (Hardness) และความยากง่ายต่อการเคี้ยว (Chewiness) วัดค่าความต้านทางแรงดึง (Tension test) ใช้หัววัด
spaghetti tensile rig (A/SPR) ค่าที่วดั ได้คือ แรงดึง (Tensile strength) และความยืดหยุน่ (Elasticity)
การดูดซึมน้ า (Water absorption) และการสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้ม (Cooking loss) ตามวิธี AACC (2000)
การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการนาข้อมูล การวิเคราะห์ คุณภาพมาหาความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผน
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) จานวน 3 ซ้ า และเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s New Mutiple Rang Test
(DMRT) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p≤0.05) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ver. 17
คัดเลือกปริ มาณไข่น้ าผงที่เหมาะสมในการผลิตบะหมี่ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ บะหมี่ที่ได้ตอ้ งมี
ความเหนี ยว นุ่ ม เป็ นไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชนบะหมี่ส ด (มผช.732/2552) พิจารณาจากค่ าลัก ษณะเนื้ อ
สัมผัสประกอบด้วย ค่าความแข็ง (Hardness) ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว (Chewiness) ค่าแรงดึง (Tensile Strength)
ค่าความหยุน่ (Elasticity) ค่าสี และการสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้ม (Cooking loss)
4. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของบะหมีผ่ สมไข่ นา้
ศึกษาอายุการเก็บรักษาทาโดยม้วนบะหมี่เป็ นก้อนกลมน้ าหนัก 50 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีน
(Polypropylene) ปิ ดผนึก เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซียส ซึ่งการเก็บรักษาที่อุณภูมิต่าจะทาให้เก็บได้นาน
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ขึ้น (Rachtanapun & Tangnonthaphat, 2011) ทาการตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ 3 วัน โดยมีการตรวจสอบค่าสี L* a*
และ b* ลักษณะเนื้ อสัมผัส โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการ Paired Samples T-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 (p≤0.05) ของวันที่ 0 กับแต่ละระยะเวลาที่เก็บรักษาบะหมี่สด และตรวจสอบทางจุลินทรี ย ์ 3 ชนิ ด คือ ปริ มาณ
จุลินทรี ยท์ ้งั หมดต้องไม่เกิน 1×104 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง ปริ มาณยีสต์และราต้องไม่เกิน 1x102 โคโลนี ต่อกรัม
ของตัวอย่าง และ Escherichia coli ต้องน้อยกว่า 3 MPN ต่อกรัมของตัวอย่าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบะหมี่
สด (มผช.732/2552) ด้ว ยวิธี APHA (2001) โดยการเก็บรั ก ษาจะสิ้ นสุ ดเมื่อ บะหมี่มีป ริ มาณจุ ลิ นทรี ยเ์ กิ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. คุณภาพของไข่ นา้ ผง
ไข่ น้ าสด (ความชื้ น ร้ อ ยละ 94.86) มีสีเขี ยวอ่ อ น เมื่อ น าไปท าแห้ งไข่ น้ ามีปริ มาณร้อ ยละผลผลิ ตที่ ได้
(Yield) คิ ดเป็ นร้ อยละ 5 ไข่ น้ าเปลี่ยนเป็ นสี เขี ยวมะกอก ดังแสดงในรู ปที่ 1 เนื่ อ งจากในไข่น้ ามีค ลอโรฟิ ลล์ ซึ่ ง
คลอโรฟิ ลล์ไม่คงตัวต่อความร้อน เมื่อได้รับความร้อนทาให้โครงสร้างของคลอโรฟิ ลล์เกิดกระบวนการฟี โอไฟติไน
เซชัน (Phyophytinization) ซึ่งเป็ นการแทนที่แมกนีเซียมในคลอโรฟิ ลล์ดว้ ยไฮโดรเจน ทาให้คลอโรฟิ ลล์เปลี่ยนไป
เป็ นอนุ พนั ธ์ฟีโอไฟติน (Pheophytin) ทาให้สีเขียวเปลี่ยนเป็ นสี เขียวอมเหลือง (Supanpayak et al., 2020) และเมื่อ
นาไปวัดค่าสี L* a* และ b* มีค่าเท่ากับ 30.96 -4.25 และ 19.44 ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี
ของไข่น้ าผงประกอบด้ว ยความชื้นร้อ ยละ 6.65 เถ้าร้อ ยละ 20.47 โปรตีนร้อยละ 23.82 ไขมันร้อยละ 3.73 เส้นใย
อาหารร้อยละ 9.76 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 45.33 (โดยน้ าหนักแห้ง) แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งแตกต่างกับในงานวิจยั
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากวอลฟ์ เฟี ย กลอโบซ่า (ไข่น้ า) ที่อบแห้งไข่นาด้
้ ํ วยเครื่ องอบแห้งด้วยลมร้อน
ที่อุณภูมิ 50 องศาเซี ยลเซี ยส พบว่าปริ มาณมีความชื้นเท่ากับร้อยละ 6.26 มีโปรตีนร้อยละ 18.89 ไขมันร้อยละ 0.83
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 56.68 เส้นใยอาหารร้อยละ 14.57 และเถ้าร้อยละ 17.60 (โดยน้ าหนักแห้ง) (Cheerapatiyut et
al., 2009) ทั้งนี้องค์ประกอบต่าง ๆ ของไข่น้ า ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมในการเจริ ญเติบโต เช่น ปริ มาณฝน แสงสว่าง
อุณหภูมิของน้ า ความเค็มของน้ า ซึ่ งมีผลต่อกลไกการสังเคราะห์ สารชีวโมเลกุล (Ruen-ngam, 2017 ; Rowchai &
Somboon, 2007)
นอกจากนี้ ไข่น้ าผงยังมีรงควัตถุในกลุ่มคลอโรฟิ ลล์ เบต้าแคโรทีน และสารประกอบฟี นอลในปริ มาณสู ง
โดยพบว่าไข่น้ าผงมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ 50.86 mg/kg (โดยน้ าหนัก แห้ง) เบต้าแคโรทีนเท่ากับ 1.35 g/100 g (โดย
น้ าหนักแห้ง) และสารประกอบฟี นอลเท่ากับ 1.23 g gallic/ 100 g (โดยน้ าหนักแห้ง) ซึ่ งคลอโรฟิ ลล์มีปริ มาณสู ง
กว่าบรอคโคลี และผักกาดหอม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1.14 และ 11.98 mg/g (โดยน้ าหนักแห้ง) (Izaki et al., 1986) ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลมีค่าสู งกว่ามะรุ ม ขิง มะขาม ตะใคร้ และมะนาว ซึ่งมีค่า 0.74 1.04 0.83 0.68 และ 0.42 g gallic/
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100 g (โดยน้ าหนั ก แห้ ง ) ตามล าดั บ (Halee & Rattanapun, 2017) ดั ง นั้ นไข่ น้ าผงจึ ง เป็ นแหล่ ง ของสารต้า น
ออกซิเดชันและมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 ลักษณะปรากฏของสี ไข่น้ า ก.ไข่น้ าสด และ ข.ไข่น้ าผง
ตารางที่ 1 สี และองค์ประกอบทางเคมีของไข่น้ าผง
องค์ประกอบ
ด้านสี
L*
a*
b*
ด้านเคมี
ความชื้น (ร้อยละ)
เถ้า (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
โปรตีน (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
ไขมัน (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
เส้นใยอาหาร (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
เบต้าแคโรทีน (mg/100 g โดยน้ าหนักแห้ง)
ฟี นอล (g gallic/100 g โดยน้ าหนักแห้ง)

ปริ มาณ
30.96±0.10
-4.25±0.22
19.44±0.15
6.65±0.62
20.47±0.47
23.82±0.74
3.73±0.46
9.76 ±0.68
45.33±0.82
1.35±0.04
1.23±0.01
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องค์ประกอบ

ปริ มาณ

ด้านสี
L*
a*
b*
ด้านเคมี
คลอโรฟิ ลล์ (mg/kg โดยน้ าหนักแห้ง)
values (Means ± SD) N = 3

30.96±0.10
-4.25±0.22
19.44±0.15
50.86±0.00

2. ผลการศึกษาปริมาณไข่ นา้ ผงทีเ่ หมาะสมในการผลิตบะหมี่
2.1 ค่าสีของบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
ผลการศึกษาค่าสี บะหมี่สูตรพื้นฐาน และบะหมี่ที่มีการเติมปริ มาณไข่น้ าผงในปริ มาณร้อยละ 0 2.5 5 7.5
และ 10 ของน้ าหนักแป้ ง พบว่าเมื่อเติ มปริ มาณไข่ น้ าผงมากขึ้ นส่ งผลให้ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง - สี
เขียว (a*) ค่าความเป็ นสี เหลือง - สี น้ าเงิน (b*) ของบะหมี่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 2 โดยก่อน
ลวกบะหมี่มีค่า L* มีค่าเท่ากับ 55.27 40.22 37.97 35.55 และ 26.79 ตามลาดับ ค่า a* มีค่ าเท่ากับ 3.72 0.07 -0.60
-0.70 และ -0.80 ตามลาดับ และค่า b* มีค่าเท่ากับ 25.00 14.14 13.19 10.91 และ 9.77 ตามลาดับ ซึ่งค่า L* a* และ b*
ลดลง เนื่องจากไข่น้ าผงมีสีเขียวมะกอกเมื่อเพิ่มปริ มาณที่มากขึ้นส่ งผลทาให้บะหมี่มีความสว่างลดลง (ค่า L* ลดลง)
มีสีเขียวเข้มมากขึ้น (ค่า a* ลดลง) มีสีเหลืองลดลง (ค่า b* ลดลง) ซึ่งสอดคล้องกับรู ปที่ 2 ของบะหมี่ก่อนลวก
เมื่อนาบะหมี่ทุกสู ตรไปลวกทาให้เส้นบะหมี่ใส มีความสว่างมากขึ้นพิจารณาจากค่า L* ที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 61.18
44.12 43.88 36.71 และ 27.47 และสอดคล้องกับรู ปที่ 2 ของบะหมี่หลังการลวก ซึ่ งเกิดจากการพองตัวของเม็ดสตาร์ชใน
สภาวะที่มีน้ ามาก โดยจะพองตัวเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรี ยกว่าการเกิดเจลาติไนเซชัน (Gelatinization) ของแป้ง
สาลี อีกทั้งการลวกทาโดยมีความร้อนจึงไปทาให้เกิดการสู ญเสี ยปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในไข่น้ าละลายไปกับน้ าที่ใช้
ลวก (Chinnasarn & Krasaechol, 2020) และความร้อนยังทาให้โครงสร้างของคลอโรฟิ ลล์ในไข่น้ าเกิดกระบวนการฟี โอ
ไฟติไนเซชัน (Pheophytinization) ทาให้บะหมี่มีสีเขียวอมเหลือง (Phongramun et al., 2011) ดังนั้นความร้อนทาให้สี
ของบะหมี่มีค่า L* ที่เพิ่มขึ้น บะหมี่มีความใสมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับบะหมี่ก่อนลวก ซึ่ งจะไปสอดคล้องกับค่า a* และ
ค่า b* ที่แสดงค่าไปในทิศทางความเป็ นสี เขียว และความเป็ นสี เหลืองที่เพิ่มขึ้น ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าสี ของบะหมี่ทผี่ สมไข่น้ าผงในปริ มาณต่าง ๆ ก่อนลวกและหลังลวก
ปริ มาณไข่น้ าผง
L*
a*
b*
(ร้อยละน้ าหนักแป้ง) ก่อนลวก
หลังลวก*
ก่อนลวก
หลังลวก*
ก่อนลวก
หลังลวก*
สู ตรพื้นฐาน (0) 55.27a±0.60 61.18a±0.34 3.72a±0.07 1.03a±0.12 25.00a±0.69 24.24a±0.52
2.5
40.22b±1.23 44.12b±0.57 0.07b±0.07 -1.44b±0.16 14.14b±0.32 24.36a±0.32
5
37.97c±0.81 43.88b±0.34 -0.60c±0.03 -1.64b±0.35 13.19c±1.05 18.28b±0.53
7.5
35.55d±0.28 36.71c±0.60 -0.70c±0.04 -1.99c±0.06 10.91d±0.57 17.26b±0.45
10
26.79e±0.66 27.47d±0.45 -0.80d±0.04 -2.25c±0.11 9.77d±1.13 11.73c±0.15
หมายเหตุ : abcde ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติของปริ มาณไข่น้ าผง
(p≤0.05),
* ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ ของบะหมี่ก่อนและหลังการลวก ( p≤0.05), values (Means ±
SD) N = 3
บะหมี่ก่อนลวก

บะหมี่หลังลวก

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รู ปที่ 2 ลัก ษณะของบะหมี่ ผสมไข่ น้ าผงก่อนลวกและหลังลวก โดยผสมไข่น้ าผงปริ มาณร้อยละ ก. 0 ข. 2.5 ค. 5
ง. 7.5 และ จ. 10 ของน้ าหนักแป้ง
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2.2 ค่านา้ อิสระ (aW) และความชื้นของบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
นาบะหมี่สดสู ตรพื้นฐาน และบะหมี่ผสมไข่น้ าผงทั้ง 4 สู ตร คือ ร้อยละ 2.5 5 7.5 และ 10.0 (โดยน้ าหนัก
แป้ ง) ที่ยงั ไม่ผ่านการลวกมาวัดค่ าปริ มาณน้ าอิส ระ (aw) และปริ มาณความชื้ น ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3
พบว่าค่า aw ลดลงจาก 0.89 ถึง 0.75 และค่าปริ มาณความชื้นลดลงจากร้อยละ 28.43 ถึง 20.98 โดยน้ าหนักสด ซึ่งการ
เติ มไข่ น้ าผงในส่ งผลทาให้ค่า aw และความชื้ นของบะหมี่ผสมไข่ น้ าผงทั้ง 4 สู ตร คือ ร้อยละ 2.5 5 7.5 และ 10.0
(โดยน้ าหนัก แป้ ง) และลดลงจากบะหมี่สู ตรพื้นฐาน เนื่ อ งจากไข่ น้ าผงมีล ัก ษณะเป็ นของแห้ งเมื่อ ผสมรวมกับ
ส่ วนผสมในการทาบะหมี่ ทาให้ไข่น้ าผงดูดน้ าในบะหมี่ ส่ งผลทาให้ค่า aw และปริ มาณความชื้นของบะหมี่ลดลงเมื่อ
เติ ม ไข่ น้ าผงมากขึ้ น สอดคล้อ งกับการเติ มผัก โขมผงลงในบะหมี่แห้ง พบว่าเมื่อ เพิ่มปริ ม าณผัก โขมผงมากขึ้ น
ปริ มาณความชื้นของบะหมี่จะลดลง (Phongramun et al., 2011)
ตารางที่ 3 ค่า aW และความชื้นของบะหมี่ที่ผสมไข่น้ าผงในปริ มาณต่าง ๆ
ปริ มาณไข่น้ าผง
ความชื้น
ค่า aW
(ร้อยละน้ าหนักแป้ง)
(ร้อยละโดยน้ าหนักสด)
a
สู ตรพื้นฐาน(0)
0.89 ±0.00
28.43a±0.14
2.5
0.81b±0.00
26.67b±0.76
5
0.79b±0.00
25.88b ±0.41
7.5
0.77c±0.00
23.15c ±0.74
10
0.75d±0.00
20.98d ±0.89
หมายเหตุ : abc.... ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) ,values (Means ±
SD) N = 3
2.3 ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมี่ผสมไข่น้ าแสดงดังตารางที่ 4 พบว่าการเติมไข่น้ าผงส่ งผลทาให้ค่าความแข็ง
(Hardness) ของบะหมี่สูตรพื้นฐานมีค่า 0.13 N ส่ วนบะหมี่ผสมไข่ น้ าผงทั้ง 4 สู ตร คือ ร้อยละ 2.5 5 7.5 และ 10.0
(โดยน้ าหนักแป้ง) มีค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 0.14 0.15 0.17 และ 0.22 N ตามลาดับ เนื่องจากไข่น้ าผงที่เติมเข้าไปในส่ วนผสม
จะไปดู ดน้ า ทาให้ก ลู เตนในแป้ งสาลี มีปริ มาณน้ าไม่เพียงพอในการเกิ ดโดได้อย่างสมบูรณ์ (Tanasombun et al.,
2014; Palasuwan et al., 2019) จึงทาให้โ ครงสร้างของบะหมี่ไม่แข็ งแรง และทาให้เส้ นบะหมี่แข็ ง สอดคล้อ งกับ
ลักษณะเนื้อสัมผัสด้านความยากง่ายในการเคี้ยว (Chewiness) จะมีค่าลดลงจาก 0.05 N ถึง 0.01 N เมื่อปริ มาณไข่น้ า
ผงในผลิ ตภัณ ฑ์บะหมี่เพิ่ มขึ้ น และสัมพันธ์ก ับค่ าของปริ มาณความชื้ นที่ล ดลงด้ว ย สาหรั บการทดสอบแรงดึ ง
(Tensile strength) และความหยุ่น (Elasticity) ของบะหมี่ผสมไข่น้ าผงทั้ง 4 สู ตร มีค่าลดลง และต่ากว่าบะหมี่สูตร
พื้นฐาน เนื่องจากองค์ประกอบที่เป็ นเส้นใยในไข่น้ าผงจะเข้าไปขัดขวางการเชื่อมโครงสร้างของโปรตีนและสตาร์ช
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ของโดทาให้โครงสร้างของโดไม่แข็งแรง เมื่อนามารี ดเป็ นแผ่น และตัดเป็ นเส้นจึงทาให้บะหมี่ร่วน และขาดง่าย
(Tanasombun et al., 2014; Palasuwan et al., 2019) การเติมไข่น้ าผงต่อลักษณะเนื้อสัมผัสพบว่า การเติมไข่น้ าผงร้อย
ละ 2.5 โดยน้ าหนัก แป้ ง จะทาให้ บะหมี่ มีล ัก ษณะลัก ษณะเหนี ยวนุ่ ม ไม่แข็ ง มีล ัก ษณะเนื้ อ สั ม ผัส ในทุก ด้านที่
ทดสอบดีกว่าการใช้ไข่น้ าผงในปริ มาณอื่น ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบะหมี่สด (มผช.732/2552)
ตารางที่ 4 ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมี่ผสมไข่น้ าผงในปริ มาณต่าง ๆ
ความแข็ง
ความยากง่ายใน
แรงดึง
ความยืดหยุน่
ปริ มาณไข่น้ าผง
(N)
การเคี้ยว
(N)
(Pa)
(ร้อยละน้ าหนักแป้ง)
(N)
e
สู ตรพื้นฐาน (0)
0.13 ±0.00
0.05a±0.00
17.24a±0.17
-14.22a±0.30
2.5
0.14d±0.05
0.03b±0.00
16.42b±0.10
-15.38b±0.41
5
0.15c±0.05
0.02b±0.00
14.36c±0.39
-18.64c±0.59
7.5
0.17b±0.05
0.01c±0.00
11.40d±0.38
-21.77d±0.35
10
0.22a±0.11
0.01c±0.00
8.70e±0.25
-25.11e±0.89
หมายเหตุ : abc... ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05), values (Means ±
SD) N = 3
2.4 การดูดซับนา้ และการสู ญเสียระหว่างการหุงต้มของบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
การดู ด ซับ น้ า (Water absorption) และการสู ญ เสี ย ระหว่างการหุ งต้ม (Cooking loss) ของบะหมี่ สู ต ร
พื้นฐาน และบะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 5 7.5 และ 10 ของน้ าหนักแป้ง แสดงดังตารางที่ 5 พบว่าการดูดซับน้ า
ของบะหมี่ล ดลงจากร้ อ ยละ 94.14 91.11 86.66 81.11 และ 67.77 ตามล าดับ การดู ด ซับน้ าลดลงจะส่ งผลให้เส้ น
บะหมี่แข็ง และเส้นไม่พองตัว ซึ่งลักษณะความนุ่มของบะหมี่น้ นั เกิดจากการที่บะหมี่ดูดซับน้ าเข้าไปในขณะต้มหรื อ
ลวก สาหรับการสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้มของบะหมี่ผสมไข่น้ า พบว่าการเพิ่มปริ มาณไข่น้ าผงส่ งผลต่อการสู ญเสี ย
ระหว่ า งการหุ งต้ม ของบะหมี่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นเท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.68 2.95 3.98 8.16 และ 13.55 ตามล าดับ เนื่ อ งจาก
องค์ประกอบที่เป็ นเส้นใยในไข่น้ าผงที่เติมลงไปในเส้นบะหมี่ จะไปขัดขวางการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ (Disulfide
bond) ของโปรตีนกับสตาร์ชในบะหมี่ ทาให้บะหมี่ไม่แข็งแรง ซึ่งมีผลให้เม็ดสตาร์ชเกิดการแตกออกในระหว่างการ
ลวกและยังส่ งผลให้อะไมโลสหลุดออกจากเม็ดสตาร์ ชอยูใ่ นน้ าระหว่างการลวกมากขึ้น (Phongramun et al., 2011)
ส่ งผลทาให้เกิดการสู ญเสี ยของแข็งในระหว่างการต้มสู งกว่าบะหมี่สูตรพื้นฐานที่ไม่มีการเติมไข่น้ าผง

- 193 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 20 No. 2: 183-200 [2021]
doi: 10.14416/j.appsci.2021.02.014

ตารางที่ 5 การดูดซับน้ า (Water absorption) และการสูญเสี ยจากการทาให้สุก (Cooking loss) ของบะหมี่ผสมไข่น้ า
ผง
ปริ มาณไข่น้ าผง
การดูดซับน้ า
การสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้ม
(ร้อยละน้ าหนักแป้ง)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
สู ตรพื้นฐาน (0)
94.14a±1.92
2.68d±0.51
2.5
91.11ab±1.92
2.95d±0.06
5
86.66b±3.33
3.98c±0.89
7.5
81.11c±1.92
8.16b±1.58
10
67.77d±3.85
13.55a±0.05
หมายเหตุ : abc… ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05), values (Means ±
SD) N = 3
จากการศึ ก ษาปริ มาณไข่ น้ าผงที่ เหมาะสมในการผลิ ต บะหมี่ เมื่ อ เปรี ย บเที ยบค่ า สี ค่ า aw ความชื้ น
คุณลักษณะด้านเนื้ อสัมผัส การดูดซับน้ า และการสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้ม พบว่าการผสมไข่น้ าผงในปริ มาณร้อย
ละ 2.5 ของน้ าหนักแป้ง บะหมี่ที่ได้จะมีค่าการดูดซับน้ าสู งที่สุด เมื่อเทียบกับบะหมี่ที่มีการเติมไข่น้ าผงร้อยละ 5 7.5
และ 10 ของน้ าหนัก แป้ ง ส่ งผลให้บะหมี่มีค่าแรงดึง และความยืดหยุ่น สู งซึ่ งเป็ นคุ ณลัก ษณะที่ดีของเส้ นบะหมี่
นอกจากนี้ บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 ยังมีค่าการสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้มต่าที่สุด ดังนั้นจึงเลือกบะหมี่ที่ผสม
ไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 เพื่อนาไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและทดสอบอายุการเก็บรักษาต่อไป
2.5 องค์ประกอบทางเคมีของบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
นาบะหมี่ผสมไข่ น้ าผงร้ อ ยละ 2.5 ของน้ าหนัก แป้ ง ไปวิเคราะห์ อ งค์ประกอบทางเคมี เปรี ยบเทียบกับ
บะหมี่สูตรพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 6 พบว่าเมื่อเติมไข่น้ าผงลงในบะหมี่ทาให้องค์ประกอบทางเคมี
ส่ วนใหญ่ของบะหมี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสารต้านออกซิเดชันที่เป็ นปริ มาณโปรตีนและปริ มาณเบต้าแคโรทีนเพิ่มขึ้น
เป็ น 15.51 ร้อ ยละโดยน้ าหนักแห้ง และ 0.170 mg/100 g โดยน้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ปริ มาณฟี นอลมีค่ า 0.07 g
gallic/100g โดยน้ าหนักแห้ง และคลอโรฟิ ลล์มีค่า 5.42 mg/kg โดยน้ าหนักแห้ง ซึ่ งปริ มาณฟี นอลและคลอโรฟิ ลล์
พบน้อยมากและไม่พบเลยในบะหมี่สูตรพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั การผลิตโยเกิร์ตเสริ มไข่น้ าร้อยละ 1 ทาให้
มีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 4.24 ซึ่ งสู งกว่าโยเกิร์ตสู ตรมาตรฐาน มีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 3.97 (Chaikulsareewath &
Amsem, 2007) และผลของการเสริ มไข่น้ าร้อยละ 20 ในช็ อกโกแลตชิ ฟมัฟฟิ น ทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีปริ มาณโปรตี น
เพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 7.64 อีกทั้งยังมีปริ มาณวิตามินเอ (β-carotene) สู งถึง 133.56 ไมโครกรัม/100 กรัม (Boonwittaya,
2016) ดังนั้นการผสมไข่น้ าผงในผลิตภัณฑ์บะหมี่จึงมีผลทาให้บะหมี่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นด้วย
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ตารางที่ 6 องค์ประกอบทางเคมีของบะหมี่สูตรพื้นฐานและบะหมี่ผสมไข่น้ าผง
องค์ประกอบทางเคมี
บะหมี่สูตรพื้นฐาน บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5
ความชื้น (ร้อยละ)*
28.43±0.14
26.67±0.76
เถ้า (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)*
4.08±0.96
4.22±0.76
*
โปรตีน (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
14.73±0.62
15.51±0.05
*
ไขมัน (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)
4.50±0.26
6.76±0.77
เส้นใยอาหาร (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)*
4.13±0.82
4.22±0.43
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง)*
54.99±0.65
57.55±0.43
*
เบต้าแคโรทีน (mg/100 g โดยน้ าหนักแห้ง)
0.029±0.00
0.170±0.05
*
ฟี นอล (g gallic/100g โดยน้ าหนักแห้ง)
0.01±0.00
0.07±0.00
คลอโรฟิ ลล์ (mg/kg โดยน้ าหนักแห้ง)*
0.00±0.00
5.42±0.00
หมายเหตุ : * ในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05), values (Means ± SD) N = 3
3. การทดสอบอายุการเก็บรักษาของบะหมีผ่ สมไข่ นา้ ผง
นาบะหมี่สูตรพื้นฐาน และบะหมี่ผสมไข่น้ าผงในปริ มาณร้อยละ 2.5 ของน้ าหนัก แป้ง ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่
เหมาะสมที่สุด ตรวจสอบปริ มาณจุลินทรี ย ์ ลักษณะสี และเนื้อสัมผัสระหว่างการเก็บรักษาให้ผลดังนี้
3.1 ปริมาณจุลนิ ทรีย์ของบะหมีร่ ะหว่างการเก็บรักษา
นาบะหมี่ส ดสู ตรพื้นฐานและบะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 ของน้ าหนักแป้ ง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6±2
องศาเซลเซียส ตรวจสอบปริ มาณจุลินทรี ย ์ 3 ชนิด คือปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้งั หมด (Total plate count) ต้องไม่เกิน 1×104
โคโลนี ต่อกรัมของตัวอย่าง ปริ มาณยีสต์และราต้อ งไม่เกิน 1x102 โคโลนี ต่อกรัมของ และ Escherichia coli ต้อ ง
น้อยกว่า 3 MPN ต่อกรัมของตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบะหมี่สด (มผช.732/2552) โดยการเก็บรักษาจะสิ้ นสุ ด
เมื่อ บะหมี่มีปริ มาณจุลินทรี ยเ์ กินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ผลแสดงดังตารางที่ 7 พบว่าเมื่อระยะเวลาในการเก็บ
รั ก ษานานขึ้ น ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ท้ งั หมดของบะหมี่ สู ต รพื้ น ฐานและบะหมี่ ผ สมไข่ น้ าจะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากใน
ส่ วนประกอบของบะหมี่มีแหล่งอาหารของจุลินทรี ย ค์ ือ ไข่ไก่ ประกอบกับมีความชื้นสู งเมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลานาน
จึงพบเชื้อจุลินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น โดยปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดจะมีค่าเท่ากับค่ามาตรฐานเมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 9 วัน
ดังนั้นอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมคือระยะเวลา 6 วัน ซึ่งบะหมี่มีปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้งั หมดไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่ วน
ราและยีสต์ในบะหมี่ท้งั 2 สู ตร พบในปริ มาณที่นอ้ ยมาก คือ <10 และไม่พบ Escherichia coli
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ตารางที่ 7 คุณภาพด้านจุลินทรี ยข์ องบะหมี่สูตรพื้นฐาน และบะหมี่ผสมไข่น้ าผงระหว่างการเก็บรักษา
ปริ มาณจุลินทรี ย ์
จุลินทรี ยช์ นิด
ตัวอย่าง
0 วัน
3 วัน
6 วัน
จุลินทรี ยท์ ้งั หมด บะหมี่พ้นื ฐาน
3.0x10 3.0x102 5.6x103
(CFU/g)
บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5
3.7x10 3.6x102 7.0x103
ราและยีสต์
บะหมี่พ้นื ฐาน
<10
<10
<10
(CFU/g)
บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5
<10
<10
<10
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
Escherichia coli บะหมี่พ้นื ฐาน
(MPN/g)
บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

9 วัน
1.0x104
1.1x104
<10
<10
ไม่พบ
ไม่พบ

3.2 สีของบะหมีร่ ะหว่างการเก็บรักษา
นาบะหมี่ ส ดสู ต รพื้ นฐานและบะหมี่ผสมไข่ น้ าผงในปริ ม าณร้อ ยละ 2.5 ของน้ าหนัก แป้ ง เก็บรั ก ษาที่
อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซี ยส นามาวัดค่าสี ทุก ๆ 3 วัน เป็ นเวลา 6 วัน แสดงดังตารางที่ 8 พบว่าเมื่ออายุการเก็บรักษา
นานขึ้น ค่าสี L* ของบะหมี่สู ตรพื้นฐาน และบะหมี่ผสมไข่น้ าผงมีค่าลดลง โดยค่าสี L* ของบะหมี่สู ตรพื้นฐาน
ลดลงจาก 57.23 เป็ น 47.53 และบะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 มีค่าลดลงจาก 47.78 เป็ น 45.24 ตั้งแต่วนั ที่ 3 ของ
การเก็บรักษา โดยบะหมี่ท้ งั 2 สู ตรจะมีสีคล้ ามากขึ้น ส่ วนค่า a* และค่า b* ของบะหมี่ท้ งั 2 สู ตร ก็มีค่าลดลงตาม
ระยะเวลาในการเก็บ รัก ษาที่ นานขึ้ น ส่ งผลท าให้ บะหมี่ท้ งั สองสู ตรมี สี อ มน้ าตาลมากขึ้ น ซึ่ งเกิ ด จากปฏิ กิ ริยา
ออกซิเดชัน (oxidation reaction) ของเอนไซม์ที่พบในแป้งสาลี (Leucha et al, 2017)
ตารางที่ 8 ค่าสี ของบะหมี่สูตรพื้นฐานและบะหมี่ผสมไข่น้ าผงระหว่างการเก็บรักษา
เวลาในการเก็บรักษา (วัน)
ชนิดบะหมี่
ค่าสี
0
3
6
บะหมี่สูตรพื้นฐาน
L*
57.23±0.57
47.53±0.00*
46.87±0.00*
a*
4.20±0.01
4.17±0.11ns
4.12±0.01ns
b*
26.39±0.01
26.36±0.21ns
26.33±0.00ns
บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5
L*
47.78±0.04
45.24±0.14*
40.78±0.04*
a*
1.88±0.22
1.85±0.03ns
1.80±0.20ns
b*
14.69±0.10
14.67±0.01ns
14.64±0.05ns
หมายเหตุ : ns,* ในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
*
ในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05), values (Means ± SD) N = 3
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3.3 ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมีร่ ะหว่างการเก็บรักษา
ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมี่สูตรพื้นฐานและบะหมี่ผสมไข่น้ าผงในปริ มาณร้อยละ 2.5 ของน้ าหนักแป้ง
โดยทาการตรวจสอบทุก ๆ 3 วัน เป็ นเวลา 6 วัน แสดงดังตารางที่ 9 พบว่าเมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้นค่าความแข็ง
ความยากง่ายในการเคี้ยว แรงดึง และค่าความหยุน่ ของบะหมี่ท้งั 2 สู ตรมีค่าลดลง เนื่องจากในระหว่างการเก็บรักษา
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอนไซม์ในแป้งสาลี คือ อัลฟาอะไมเลส (α - amylase) จะทาการย่อยสตาร์ชทาให้เสื่ อม
คุณภาพ ส่ งผลให้บะหมี่มีความแข็งและความหยุ่นลดลง นอกจากนี้ เอนไซด์โปรติเอส (Proteases) จะทาการย่อ ย
สลายพันธะของไกลอะดิ น (Gliadins) และกลู เตนิ น (Glutenins) ทาให้ค วามเหนี ยวของบะหมี่ล ดลง (Naivikul,
1997)
ตารางที่ 9 ลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมี่สูตรพื้นฐานและบะหมี่ผสมไข่น้ าผงระหว่างการเก็บรักษา
เวลาในการเก็บรักษา (วัน)
ชนิดบะหมี่
ลักษณะเนื้อสัมผัส
0
3*
6*
บะหมี่สูตรพื้นฐาน ความแข็ง (N)
0.23±0.01
0.20±0.00
0.18±0.01
ความยากง่ายในการเคี้ยว (N)
0.12±0.01
0.10±0.01
0.08±0.01
แรงดึง (N)
18.29±0.03
12.33±0.05
8.14±0.04
ความยืดหยุน่ (Pa)
-11.63±0.06
-17.48±0.11
-29.16±0.04
บะหมี่ผสมไข่น้ าผง ความแข็ง (N)
0.28±0.01
0.25±0.00
0.21±0.02
ร้อยละ 2.5
ความยากง่ายในการเคี้ยว (N)
0.07±0.00
0.05±0.02
0.03±0.01
แรงดึง (N)
17.62±0.02
11.02±0.03
6.93±0.02
ความยืดหยุน่ (Pa)
-19.03±0.03
-24.35±0.07
-30.04±0.03
*
หมายเหตุ : ในแนวนอน หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติ โดยเปรี ยบเทียบกับ 0 วัน (p≤0.05), values (Means ± SD)
N=3
ดังนั้นการทดสอบอายุการเก็บรักษาของบะหมี่เป็ นระยะเวลา 9 วัน โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยในการ
บริ โภค โดยพิจารณาจากปริ มาณจุลินทรี ยต์ อ้ งไม่เกิน เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบะหมี่สด (มผช.732/2552)
พบว่าบะหมี่ท้งั 2 สู ตร สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลา 6 วัน โดยค่าสี และลักษณะเนื้อสัมผัสของบะหมี่ท้ งั 2 สู ตร
มีคุณภาพลดลงแตกต่างไปจากบะหมี่ที่ผลิตใหม่
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สรุปผลการทดลอง
การศึกษาผลของการเสริ มไข่น้ าผงต่อ คุณภาพของบะหมี่สด มีก ารเตรี ยมไข่ น้ าผงโดยนาไข่น้ าสดมาทา
แห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 5 ชัว่ โมง บดแล้วร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช พบว่าไข่น้ า
ผงมีค่าสี L* a* b* เท่ากับ 30.96 -4.25 และ 19.44 ตามล าดับ มีปริ มาณความชื้ นร้ อยละ 94.86 เถ้าร้อ ยละ 20.47
โปรตีนร้อยละ 23.82 ไขมันร้อยละ 3.73 เส้นใยอาหารร้อยละ 9.76 เบต้าแคโรทีนเท่ากับ 1.35 mg/100 g โดยน้ าหนัก
แห้ง สารประกอบฟี นอลเท่ากับ 1.23 g gallic/100 g โดยน้ าหนักแห้ง และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เท่ากับ 50.86 mg/kg
โดยน้ าหนักแห้ง เมื่อนามาผสมในบะหมี่ปริ มาณร้อยละ 2.5 5 7.5 และ 10 ของน้ าหนักแป้ง เปรี ยบเทียบกับบะหมี่
สู ตรพื้นฐาน พบว่าบะหมี่ที่มีปริ มาณไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 ของน้ าหนักแป้ง มีองค์ประกอบทางกายภาพ คือ ค่าสี ค่า aw
ค่าความชื้น ความแข็ง ความยากง่ายต่อการเคี้ยว แรงดึง ความยืดหยุน่ การดูดซับน้ าและการสู ญเสี ยจากการหุ งต้ม
ใกล้เคียงกับบะหมี่สูตรพื้นฐานมากที่สุด กล่าวคือ บะหมี่ที่ได้จะมีค่าการดูดซับน้ าสู งที่สุด เมื่อเทียบกับบะหมี่ที่่มี
การเติ มไข่ น้ าผงร้ อยละ 5 7.5 และ 10 ของน้ าหนัก แป้ ง ส่ งผลให้บะหมี่มี ค่ าแรงดึ ง และความยืดหยุ่น สู งซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะที่ดีของเส้นบะหมี่ นอกจากนี้ บะหมี่ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 2.5 ยังมีค่าการสู ญเสี ยระหว่างการหุ งต้มต่าที่สุด
นอกจากนี้ ยัง มี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ ส าคัญ คื อ ปริ มาณโปรตี น ร้ อ ยละ 15.51 เส้ น ใยอาหารร้ อ ยละ 4.22
สารประกอบฟี นอล 0.07 g gallic/100 g โดยน้ าหนักแห้ง และคลอโรฟิ ลล์ 5.42 mg/kg โดยน้ าหนัก แห้ง มากกว่า
บะหมี่สู ตรพื้นฐาน บะหมี่ผสมไข่ น้ าผงร้ อยละ 2.5 ของน้ าหนักแป้ งและบะหมี่สู ตรพื้นฐานมีอายุก ารเก็บรั กษาที่
อุณหภูมิ 6±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 วัน พบว่าเมื่อเก็บรักษานานขึ้นบะหมี่ท้ งั สองสู ตรมีค่าสี L* ค่าความแข็ ง
ความยากง่ายในการเคี้ยว แรงดึง และค่าความยืดหยุ่นลดลง ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดของบะหมี่เพิ่มขึ้น ราและยีสต์
พบในปริ มาณที่น้อยมาก ไม่พบ Escherichia coli ดังนั้นการผสมไข่น้ าผงลงใบบะหมี่ ส่ งผลให้บะหมี่มีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น จึงเป็ นการเพิ่มทางเลื อกให้ก ับผูบ้ ริ โภค อี กทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่ าให้กบั ไข่ น้ าซึ่ งเป็ นพืชผลทาง
การเกษตรได้ดว้ ย
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