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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางดัชนีช้ีวัดทางวิทยาศาสตรและศึกษาอัตลักษณท่ี

แทจริงของกวยเตี๋ยวเสนจันท และปรับปรุงคุณภาพโดยทดสอบผลของการแชขาวในสารละลาย

เกลือ 4 ชนิด คือ แมกนเีซียมซัลเฟต แมกนเีซียมคลอไรด โซเดียมคลอไรด และแอมโมเนียม- 

อะลูมินัมซัลเฟต (รอยละ 0.5, 1.0 และ 5.0) และผลของการแชขาวในสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด (รอยละ 0.2 และ 0.4) รวมทั้งตรวจสอบผลของกรดแล็กติก กลูโคโนเดลตาแล็กโทน และกรด

ฟอสฟอริก ในการปรับคาความเปนกรด-เบสของน้ําแปงใหเทากับ 4.0 กอนนําไปนึ่ง จากการ

ทดลองพบวา ดัชนีช้ีวัดอัตลักษณของกวยเตี๋ยวเสนจันท ประกอบดวย ความเหนียว ความนุม ความ

ยืดหยุน ความขาว ความใส และการอืดน้ํา เม่ือวิเคราะหดวยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรรวมกับ

การประเมินทางประสาทสัมผัส ทําใหสามารถสรปุอัตลักษณท่ีแทจริงและอัตลักษณดานความชอบ

ของเสนจันทในปจจุบันได 5 รูปแบบ คือ ผูผลิต ผูขาย ผูบริโภคท่ีมีอายุ 20-30 ป, 31-40 ป และอายุ

มากกวา 40 ป สําหรับการปรับปรุงคุณภาพของเสนกวยเตี๋ยวนั้น สามารถใชเกลือโซเดียมคลอไรด

รอยละ 1.0 แทนเกลือแอมโมเนียมอะลูมินัมซัลเฟต และลดระยะเวลาในการผลิตไดเปนอยางดี  ทํา

ใหไดแปงขาวท่ีมีปริมาณโปรตีน คุณสมบัติดานความหนืด และปริมาณสตารชท่ีถูกทําลายใกลเคียง

กับตัวอยางแปงท่ีผลิตตามกรรมวิธีของโรงงาน นอกจากนี้  พบวา การแชขาวในสารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซดท่ีระดับความเขมขนรอยละ 0.4 สามารถกําจัดโปรตีนไดดีท่ีสุด (p≤0.05) และมีคา

ความหนืดสูงสุด คาความหนืดลดลง คาความหนืดสุดทาย และคาการคืนตัวสูงท่ีสุด (p≤0.05)  มี

ปริมาณสตารชท่ีถูกทําลายไมแตกตางกับตัวอยางแปงท่ีไดจากกรรมวิธีของโรงงาน (p>0.05) ซ่ึง

สามารถปรับปรุงลักษณะคุณภาพของเสนกวยเตี๋ยวไดโดยการแชขาวในสารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด และ การปรับคาความเปนกรด-เบสของน้ําแปงดวยกรดแล็กติก เปนเวลา 20 นาที  
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The objectives of this study were to develop the scientific indexes referning the 
Chanthaburi style rice noodle identity, and investigate the effects of various salts and alkaline 
solutions on rice soaking process and the influence of acidification process on rice starch 
suspension before steaming.  The results exhibited that the Chanthaburi style rice noodle 
identity could be characterized in 6 attributes including toughness, softness, elasticity, 
whiteness translucence and finally cooking properties.  Considerably, the identification of  
Chanthaburi style rice noodle identity by both sensorial properties and scientific instruments 
not only revealed the authentic and traditional identity of Chanthaburi style rice noodle but 
also the product preference being categorized into 5 groups, based on variety of people, 
including producer,  seller,  and consumer at 20-30, 31-40 and more than 40 years old.  
Furthermore, the noodle attributes obtained from the use of various salts (magnesium sulfate, 
magnesium chloride, sodium chloride, and ammonium aluminum sulfate) at the three 
concentrations of  0.5%, 1.0%  and 5.0% (w/v), sodium hydroxide at the two concentrations of  
0.2% and 0.4% (w/v), and acids (lactic acid, phosphoric acid and glucono-delta lactone)  were 
determined for physical improvement of rice noodle.  The results revealed that the use of 
1.0% (w/v) sodium chloride solution in rice soaking process instead of ammonium aluminum 
sulfate (alum) could also decrease soaking time. The use of salt solutions affected  overall 
characteristics including protein content, pasting properties, and starch damaged which did 
not differ from traditional processing.  Moreover, the utilization of sodium hydroxide solution at 
0.4% (w/v) on rice soaking processing also exhibited the lowest protein content, and the 
highest peak viscosity, breakdown, final viscosity, and setback of rice flour significantly 
(p≤0.05).  However, there was no significantly difference (p>0.05) of damaged starches on 
rice soaking process between sodium hydroxide solution at 0.4% (w/v) and commercial 
process samples. Sodium hydroxide solution applied in rice noodle production could also 
improve toughness, softness, elasticity, and translucence of rice noodle.  Considerably, the 
acidification process of rice starch suspension before steaming by adjust the pH to 4.0 with 
lactic acid for 20 minutes exhibited the better textural characteristics and appearances as 
compared with the commercial process. 
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 ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีให

คําแนะนํา ใหความรู และอบรบส่ังสอนทําใหผูวิจัยไดคิดวิเคราะห และอดทนตออุปสรรคที่จะ

เกิดขึ้น และตระหนักไดวาปญหาท่ีเกิดขึ้นมีไวใหแกไข มิใชมีไวใหเราทอแทหรือเปนทุกข 

ตลอดจนดูแลเอาใจใสเพ่ือใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความถูกตอง และเสร็จส้ินอยางสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและโรงงานกวยเตี๋ยวอ๊ึงฮะเซง (กวยเตี๋ยวตรามังกรคู) อําเภอขลุง  

จังหวัดจันทบุร ีภายใตโครงการเช่ือมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุนสกว.- อุตสาหกรรม

ระดับปริญญาโท (สกว.) ประจําป 2552  และความเห็นในรายงานผลการวิจัยเปนของผูรับทุน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกทานท่ีใหการอบรมส่ังสอนวิชา

ความรูตาง ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาโท  

 ขอบคุณเจาหนาท่ีภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกทานท่ีอํานวยความสะดวก และใหความ

ชวยเหลือในการใชเครื่องมือ 

 ขอบคุณรุนพ่ี เพ่ือน และรุนนองภาควิชาเทคโนโลยีอาหารท่ีคอยชวยเหลือ และใหความ

รวมมือในการทําวิจัย  

 สุดทายนี้ขอกราบแทบเทาบิดา มารดา ท่ีใหการอบรมเล้ียงดู ส่ังสอนใหเปนคนท่ีมีความ

อดทน และเปนคนดีของสังคม ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีชาย และนองชายท่ีเปนกําลังใจให

ตลอดเวลา จนกระท่ังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผูวิจัยจะไมสามารถมีวันนี้ได หากปราศจาก

ทุกคนในครอบครัว จึงขอระลึกในบุญคุณ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้ 
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