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บทคัดยอ 

การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย และการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัส การผลิตน้ํานมขาวเจาหอมนิลโดยใชอัตราสวนขาวเจาหอมนิลตอน้ําที่อัตราสวน 
1:5 เหมาะสมในการทําเปนน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลมากที่สุด และปริมาณเชื้อ Lactobacillus 
acidophilus ที่เหมาะสมเทากับ 5 % (v/v) และบมเปนเวลา 16 ช่ัวโมง  การศึกษาการเติมสารใหความ
หวาน ไดแก น้ําผ้ึงและน้ําเชื่อมซูโครสในอัตราสวน 7 % (v/v) ระหวางการหมักเปนเวลา 16 ช่ัวโมง 
พบวาน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมน้ําผ้ึงมีผลทําใหจุลินทรียผลิตกรดแลกทิกไดมากที่สุดที่
ระยะเวลาการหมักเดียวกัน (p < 0.05) การประเมินผลทางประสาทสัมผัสพบวาการเติมสารใหความ
หวานในน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลมีคะแนนดานความชอบโดยรวม ดานรสชาติและดานเนื้อสัมผัส
สูงกวาการไมเติมสารใหความหวาน สวนคาคะแนนความชอบดานสีและกลิ่นพบวาน้ํานมหมักขาวเจา
หอมนิลที่เติมน้ําผ้ึงมีคาคะแนนความชอบสูงที่สุด และลักษณะปรากฏของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล
ที่เติมสารใหความหวานผูทดสอบชิมใหคะแนนไมแตกตางกันกับกลุมที่ไมเติมสารใหความหวาน  
 

 คําสําคัญ : น้ํานมขาว/ ขาวเจาหอมนิล/ Lactobacillus acidophilus 
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Abstract 
 The objectives of this research were to the optimal processing, physical, chemical, 
microbiological and sensory properties of fermented Horm-Nin rice milk. Production of Horm-Nin 
rice milk studied the ratio of Horm-Nin rice : water, the result showed that the ratio at 1:5 is the 
most suitable ratio for process fermented milk and the amount at 5 % (v/v) of Lactobacillus 
acidophilus and fermentation time for 16 hour are the most suitable ratio for process fermented 
milk. The studies of sweeteners were honey and sucrose syrup at 7 % (v/v) during fermentation time 
for 16 hour, the result showed that the fermented Horm-Nin rice milk with honey added is the most 
lactic acid production from lactic acid bacteria at same fermentation time (p < 0.05). For the sensory 
evaluation, fermented Horm-Nin rice milk with 2 kind sweeteners were the more overall 
acceptance, taste and texture than non-sweetener, for added honey was the most color and order and 
appearance of fermented Horm-Nin rice milk with sweeteners and non-sweetener is non-significant 
(p > 0.05).  

 

Keywords: Rice milk/ Horm-Nin rice/ Lactobacillus acidophilus 

 

บทนํา 
 ในปจจุบันสังคมไทยมีบริโภคนิสัยที่
เปลี่ยนแปลงไป นิยมบริโภคอาหารที่มีไขมัน
สูง ทําใหเกิดปญหาดานภาวะโภชนาการ และ
กอให เกิดโรคตางๆ  จากสถิติของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติพบคนไทยปวยและเสียชีวิต
ดวยโรคมะเร็งมากขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งลําไส
ใหญพบผูเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกป ซ่ึงสาเหตุ
หนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่ผิด และสารตกคางตางๆในอาหาร (กลุมงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 
2553) การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่สามารถลดอัตราเสี่ยงดังกลาวได  
 จุลินทรียโพรไบโอติก  (probiotics) 
เปนกลุมจุลินทรียที่พบในบริเวณลําไส และยัง

รวมถึงจุ ลินทรี ยที่ เ ตรี ยมขึ้ น เพื่ อใช เปน
ส วนผสมในอาหาร  ผู บ ริ โภคจะได รั บ
เชื้อจุลินทรียโพรไบโอติกสวนใหญจากการ
บริโภคอาหาร เชน ผลิตภัณฑนมหมักชนิด
ตางๆ จุลินทรียที่เปนโพรไบโอติกมีคุณสมบัติ
ปกปองร างกายไมใหได รับอันตรายจาก
เชื้อจุ ลินทรียกอโรค  และยังสามารถผลิต
เอนไซมมายอยสารอาหารบางประเภทและผลิต
สารอาหารที่ดีมีประโยชนใหแกสุขภาพ เชน ลด
ระดับคอเลสเตอรอล ลดเชื้อกอโรคในลําไส
ใหญ และปองกันมะเร็ง  เช้ือ Lactobacillus 
acidophilus และ Bifidobacterium spp. จัดเปน
จุ ลิ นท รี ย โ พ รไบโอติ ก  นิ ยม เ ติ ม ล ง ใน
ผลิตภัณฑอาหาร เพื่ อ สุขภาพหลายชนิด
โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากนม แตยังมีบริโภค
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บางกลุมที่ไมสามารถบริโภคผลิตภัณฑจาก
น้ํานม เนื่องจากไมมีเอนไซมยอยน้ําตาลแลค
โตส หรือที่เรียกวาอาการแพน้ําตาลแลคโตส 
(lactose-intolerance) ผลิตภัณฑน้ํานมหมักจึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคกลุมนี้ 
และผูบริโภคกลุมอื่นที่ใสใจสุขภาพ (กอง
การแพทยทางเลือก, 2551; Akinet et al., 2007) 
 น้ํานมขาว (Rice milk) เปนผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไดจากการแปรรูปขาว ซ่ึง
อุดมดวยสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย
ทั้งวิตามิน คารโบไฮเดรต เกลือแร และเสนใย
อาหาร ชวยดูดซับไขมัน ทําใหรางกายแข็งแรง 
ชวยควบคุมในระบบการขับถายใหดีขึ้นและ
ชวยปองกันการเกิดมะเร็งลําไส (ปริยาภรณ, 
2547; ปฏิวิทย ลอยพิมาย, 2553) ขาวเจาหอม
นิลเปนขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มี
ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูง ในสวนของ
เยื่อหุมเมล็ดที่เปนสีมวงเขมซึ่งประกอบไป
ดวยสารแอนโทไซยานิน(anthocyanin) ไบฟลา
โวนอยด (bioflavonoids) วิตามินอี และเปนสี
ผสมอาหารตามธรรมชาติ (ธิดานุช, 2550) 
อยางไรก็ตามที่ผานยังไมมีรายงานการศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ํานมหมักจากขาวเจาหอม
นิล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายศึกษา
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตน้ํานม
หมักขาวเจาหอมนิล ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมี  ทางกายภาพ  และทาง
จุลินทรียระหวางการเก็บรักษา 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การเตรียมเชื้อในการผลิตน้ํานม
หมักขาวเจาหอมนิล 
      เตรียมเชื้อเร่ิมตนในการผลิตน้ํานม
หมักจากเชื้อ Lactobacillus acidophilus 
TISTR 450 ที่อยูในรูปผงแหง ไดรับมาจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  โ ด ยทํ า ก า ร เ พ า ะ เ ชื้ อ  L. 
acidophilus ลงในอาหาร เ ลี้ ย ง เ ช้ื อ  MRS-
sorbitol ทําการบมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ในสภาวะไร
อากาศ เตรียมสารแขวนลอยของเชื้อโดยวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตร ดวยเครื่อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอรใหมีเชื้อเร่ิมตนประมาณ 
10 log CFU/ml (Pinheiro et al., 2011)  
 2.  การศึกษาอัตราสวนขาวเจาหอม
นิลท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ํานมหมัก 
            นําขาวเจาหอมนิลมาลางใหสะอาด
แชน้ํ าค า งคืน  ทํ าการศึ กษาอัตราส วนที่
เหมาะสมในการผลิตน้ํานมจากขาวเจาหอมนลิ 
โดยไดศึกษาอัตราสวนตางๆ ของขาวเจาหอม
นิลตอน้ํา ไดแก 1:3, 1:5 และ 1:7 มาปนให
ละเอียดแลวกรองดวยผาขาวบางไดสวนที่เปน
น้ํานม แลวนําน้ํานมที่ไดไปทําการพาสเจอ
ไรซที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 
นาที จากนั้นทําใหเย็นลง (ปริยาภรณ, 2547) 
บันทึกลักษณะที่ได เพื่อ เ ลือกอัตราสวนที่
เหมาะสมในการผลิตน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล 
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  3. การศึกษาปริมาณเชื้อท่ีเหมาะสม
ในการผลิตน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล 
        นํ า น้ํ า น มข า ว เ จ า ห อมนิ ล ใ น
อัตราสวนที่เหมาะสม (ผลจากวิธีการดําเนิน
วิจัย ขอ 2) แลวนํามาใหความรอนที่อุณหภูมิ 
85 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองจนไดอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 
แบงน้ํานมขาวเจาหอมนิลที่ไดเปน 3 สวนเพื่อ
ทําการศึกษาปริมาณเชื้อที่เหมาะสมในการ
หมัก ไดแก 2, 3 และ 5% (v/v) หมักที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคา
ความเปนกรด-ดางโดยใชเครื่อง pH-meter 
และคํานวณคาเปอรเซ็นตกรดแลกทิกตามวิธี
ของ AOAC (1990) โดยทําการวัดทุกๆ 2 
ช่ัวโมง เปนเวลา 16 ช่ัวโมง 
 4. การศึกษาผลของสารใหความหวาน
ตอคุณภาพของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล 
  4.1 การเปล่ียนแปลงระหวางการ
หมัก 
         นํ าน้ํ านมข าว เจ าหอมนิลใน
อัตราสวนที่ เหมาะสมมาใหความรอนที่
อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 
แบงน้ํานมขาวเจาหอมนิลที่ไดเปน 3 สวนเพื่อ
ทําการศึกษาผลการเติมสารใหความหวาน 
ไดแก สูตรควบคุม สูตรเติมน้ําผ้ึง และสูตรเติม
น้ําเชื่อมซูโครส ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองจนได
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แลวจึงเติมสาร
แขวนลอยของเชื้อ L.acidophilus แลวนําไป
หมักในสภาวะที่ เหมาะสม  (ผลจากวิธีการ

ดําเนินวิจัย ขอ 3) หลังจากนั้นตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง คา
เปอรเซ็นตกรดแลกทิก และแบคทีเรียแลกทิก
โดยนับการเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง MRS 
บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 
ช่ัวโมง ทําการวัดทุกๆ 2 ช่ัวโมง เปนเวลา 16 
ช่ัวโมง (Rabia and Nagendra, 2011) 
 4.2 การประเมินผลความชอบทาง
ประสาทสัมผัส 
    นําผลิตภัณฑน้ํานมหมักขาวเจา
หอมนิลที่เติมสารใหความหวานทั้ง 3 กลุม
ไดแก สูตรควบคุม สูตรเติมน้ําผ้ึง และสูตรเติม
น้ําเชื่อมซูโครส หลังการผลิตและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง
มาทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสดาน
ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รส เนื้อสัมผัส และ
การยอมรับ โดยวิธี 9-point hedonic scale test 
(1 = ไมยอมรับมากที่สุด, 2 = ไมยอมรับมาก, 
3 = ไมยอมรับปานกลาง, 4 = ไมยอมรับ
เล็กนอย, 5 = เฉย ๆ, 6 = ยอมรับเล็กนอย, 7 = 
ยอมรับปานกลาง, 8 = ยอมรับมาก 9 = ยอมรับ
มากที่สุด) โดยใชผูทดสอบทั่วไปจํานวน 30 
คน (อุษามาส, 2552) 
    

การวางแผนการทดลองและวิเคราะหผล
ทางสถิติ 
 ทํ าการทดลอง  3 ซํ้ า  ใชแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) ปจจัยที่ศึกษา คือ ปริมาณเชื้อ                
L. acidophilus และชนิดสารใหความหวาน 



วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 13 (1): 2556            34 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบ 
Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ก า ร ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่
เหมาะสมในการผลิตน้ํานมหมักขาวเจาหอม
นิล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี 
ทางกายภาพ และทางจุลินทรียระหวางการเก็บ
รักษา ไดผลการทดลองดังตอไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาอัตราสวนขาวเจาหอม
นิลท่ีเหมาะสมในการผลิตน้ํานมหมัก 
    จากการศึกษาเบื้องตนในการหา
อัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิตน้ํานมหมัก
ขาวเจาหอมนิล โดยไดศึกษาอัตราสวนของ
ขาวเจาหอมนิลตอน้ําไดแก 1:3 1:5 และ 1:7 
ผลการทดลองที่ได พบวาการใชอัตราสวน
ของขาวเจาหอมนิลตอน้ําเทากับ 1:5 ใหน้ํานม
ลักษณะดีที่สุด จึงเลือกใชอัตราสวนนี้ในการ
ผลิตน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลในการศึกษา
ตอไป  
 2. การศึกษาปริมาณเชื้อท่ีเหมาะสมใน
การผลิตน้าํนมหมักขาวเจาหอมนิล 
 การศึกษาปริมาณเชื้อที่เหมาะสมใน
การผลิตน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลโดยเติมเชื้อ          
L. acidophilus TISTR 450 ในปริมาณ 2, 3 
และ5%(v/v) ระหวางการหมักที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง ผลการ
ทดลองพบวาคาความเปนกรด-ดางมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโนมลดลง สวนคา
เปอรเซ็นตความเปนกรดของกรดแลกทิกมี
การเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ระหวางการหมักเปนเวลา 16 ช่ัวโมง ดังภาพที่ 
1  และเมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวาคาความ
เปนกรด-ดางและคาเปอรเซ็นตกรดแลกทิ
กของน้ํานมหมักจากขาวเจาหอมนิลที่เติมเชื้อ
ในปริมาณตางกันมีคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ดังตารางที่ 1 ซ่ึง
ปริมาณของเชื้อที่ 5 % (v/v) มีความสามารถ
ในการสรางกรดไดมากที่สุด หลังจากการหมัก
ที่อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 
ช่ัวโมง สอดคลองกับการศึกษาของอาทิตย คม
ขํา, 2550 ที่ศึกษาผลของการหาชนิดและ
ปริมาณเชื้อที่เหมาะสมของ L. acidophilus 
TISTR 1338 ในการเปนเชื้อเร่ิมตนในการผลิต
เครื่องดื่มแอซิ-โดฟ ลัส  โดยพบวาการใช
ปริมาณเชื้อเร่ิมตนรอยละ 5 ใหคาความเปน
กรด-ดางต่ําที่สุดและใหเปอรเซ็นตความเปน
กรดสูงที่สุด 
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง และเปอรเซ็นตกรดแลคติกของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล
โดยเชื้อ L. acidphilus TISTR 450 ในปริมาณเทากับ (A) 2 % (v/v)  (B) 3 % (v/v) และ (C) 5 % (v/v) ระหวาง
การหมักที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 1 คาความเปนกรด-ดางและคาเปอรเซ็นตกรดแลกทิกของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่โดยเชื้อ       
L. acidophilus TISTR 450 ในปริมาณ 2, 3 และ 5% (v/v) ระหวางการหมักที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 16 ช่ัวโมง 
 

ปริมาณของเชือ้ คาความเปนกรด-ดาง คาเปอรเซ็นตกรดแลกทกิ 
2 % (v/v) 4.70±0.00C 0.44±0.00C 
3 % (v/v) 4.60±0.00B 0.51±0.01B 
5 % (v/v) 4.45±0.11A 0.60±0.08A 

 

*หมายเหตุ  อักษร A, B,C ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบตาม DMRT 
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ตารางที่ 2 คาความเปนกรด-ดางของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมสารใหความหวานตางกันระหวางการ
หมักที่อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง 

 

ช่ัวโมงที่ 
สารใหความหวาน 

ไมเติม น้ําผึ้ง น้ําเชื่อม 
0 6.3±0.05B 6.1±0.05A 6.2±0.05AB 

2 6.0±0.05B 5.9±0.05A 6.0±0.05AB 

4 5.8±0.10B 5.5±0.05A 5.5±0.11A 
6 5.5±0.05A 5.4±0.10A 5.4±0.15A 
8 5.3±0.26B 4.8±0.05A 5.4±0.10B 

10 5.1±0.15B 4.6±0.05A 4.7±0.11A 
12 4.9±0.15B 4.4±0.05A 4.6±0.05A 
14 4.6±0.11B 4.2±0.05A 4.5±0.05B 
16 4.5±0.05B 4.1±0.05A 4.4±0.10B 

 

* หมายเหต ุ อักษร A, B ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบตาม DMRT

 3. การศึกษาผลของสารใหความหวานตอ
คุณภาพของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล 
      3.1  การเปล่ียนแปลงของคาความเปน
กรด-ดางในระหวางการหมัก 
        การเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-
ดางในระหวางการหมักน้ํานมหมักขาวเจาหอม
นิลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 
ช่ัวโมง พบวาคาความเปนกรด-ดางของน้ํานม
หมักที่เติมสารใหความหวานทั้ง 3 กลุม คือ กลุม
ควบคุมที่ไมเติมสารใหความหวาน น้ําผ้ึงและ
น้ําเชื่อมซูโครสมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะลดลง
ตามลําดับเมื่อเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น จากตาราง
ที่ 2 เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวาคาความเปน
กรด-ดางของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมสาร
ใหความหวานตางกัน มีคาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงการเติมน้ําผ้ึงมีผล
ทําใหคาความเปนกรดสูงที่สุดในระหวางการ
หมักในชั่วโมงที่ 8-16 สอดคลองกับการศึกษา
ของเกสร เชิญทอง, 2549 ที่ศึกษาโยเกิรตนมถั่ว
เหลืองที่เติมสารความหวานตางกัน พบวาการใช
น้ําผ้ึงลําไยเปนสารใหความหวานมีผลทําใหคา
ความเปนกรด-ดางของโยเกิรตต่ํากวาการใช
น้ําตาลซูโครสในระหวางการหมักที่เวลาเดียวกัน 
  3.2 ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง ค า
เปอรเซ็นตกรดแลกทิกในระหวางการหมัก 
             คา เปอร เซ็นตกรดแลกทิกของ
น้ํานมหมักที่เติมสารใหความหวานทั้ง 3 กลุมมี
การเปลี่ยนแปลงโดยจะเพิ่มขึ้นตามลําดับเมื่อเวลา
ในการหมักเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา
คาเปอรเซ็นตกรดแลกทิกของน้ํานมหมักขาวเจา
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หอมนิลที่เติมสารใหความหวานตางกันภายหลังบม
ที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมงมีคา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งการเติมน้ําผึ้งมีผลทําให
จุลินทรียผลิตกรดแลกทิกไดสูงที่สุด ในระหวาง
การหมักในชั่วโมงที่ 14-16 สอดคลองกับการศึกษา
ของนวลนภา, 2546 ในการผลิตโยเกิรตน้ํานมขาว
พบวาปริมาณกรดแลกทิกจะเพิ่มสูงขึ้นอย าง
ตอเนื่องตามระยะเวลาของการหมัก  
    3.3  จํานวนแบคทีเรียแลกทิกภายหลัง
การหมัก    
         จํานวนแบคทีเรียแลกทิกหลังจาก
การหมักน้ํานมขาวเจาหอมนิลที่เติมสารใหความ

หวานตางกันบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
หลังจากการหมักเปนเวลา 16 ช่ัวโมง พบวา
จํานวนแบคทีเรียแลกทิกในน้ํานมขาวเจาหอมนิล
ที่เติมน้ําผ้ึงมีจํานวนมากที่สุด (p<0.05) แสดงดัง
ตารางที่ 4 สอดคลองกับการศึกษาของอุษามาส, 
2552 ที่ทําการศึกษาผลของการเติมสารใหความ
หวานตอคุณภาพของโยเกิรตนมสดซึ่งพบวา
โยเกิรตที่เติมน้ําผ้ึงมีจํานวนแบคทีเรียแลกทิกมาก
กวาซูโครสและฟรุกโตส เนื่องจากน้ําผ้ึงมีน้ําตาล
โอลิโกแซคคาไรดซ่ึงมีคุณสมบัติเปนพรีไอโอติค
ที่ชวยสงเสริมการเจริญ 
ของแบคทีเรียแลกทิก

  

ตารางที่ 3 คาเปอรเซ็นตกรดแลกทิกของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมสารใหความหวานตางกันระหวาง
การหมักที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง 

 

ช่ัวโมงที่ 
สารใหความหวาน 

ไมเติม น้ําผึ้ง น้ําเชื่อม 
0 0.20±0.01A 0.21±0.05A 0.21±0.01A 

2 0.21±0.01A 0.22±0.01A 0.21±0.10A 

4 0.23±0.01B 0.26±0.01A 0.24±0.02AB 

6 0.26±0.01A 0.26±0.03A 0.28±0.02A 
8 0.36±0.03B 0.41±0.01A 0.31±0.01C 

10 0.38±0.01B 0.56±0.02A 0.54±0.01A 
12 0.39±0.01B 0.59±0.01A 0.57±0.02A 
14 0.42±0.01C 0.65±0.03A 0.59±0.01B 
16 0.55±0.05B 0.73±0.01A 0.68±0.01A 

 

* หมายเหตุ อักษร A, B, C ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบตาม DMRT 
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ตารางที่ 4 จํานวนแบคทีเรียแลกทิก (log CFU/ml) ในน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมสารใหความหวาน
ตางกันหลังจากการหมักที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ช่ัวโมง 
 

สารใหความหวาน จํานวนแบคทีเรียแลกทิก (log CFU/ml) 
ไมเติม 8.0±0.11C 
น้ําผ้ึง 8.6±0.10A 
น้ําเชื่อม 8.3±0.20B 

 

* หมายเหตุ อักษร A, B, C ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบตาม DMRT  

 

ตารางที่ 5 การประเมินผลทางประสาทสัมผัสของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมสารใหความหวานตางกัน 
 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สารใหความหวาน 

ไมเติม น้ําผ้ึง น้ําเชื่อม 
ความชอบโดยรวม 5.4±1.40B 6.8±1.01A 6.8±0.89A 
ลักษณะปรากฏ 6.8±1.65A 7.1±0.48A 7.3±0.98A 

สี 6.4±1.40B 7.1±1.00A 6.9±1.14AB 
กล่ิน 6.1±1.68B 7.0±0.94A 6.4±1.30AB 
รสชาติ 4.8±1.46B 6.0±1.27A 6.2±1.43A 

เนื้อสัมผัส 5.5±1.52B 6.6±1.16A 6.7±1.05A 
 

* หมายเหตุ อักษร A, B, C ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบตาม DMRT 
       

3.4 ผลการประเมินดานประสาทสัมผัส 
       จากตารางที่ 5 พบวาคาคะแนน
ความชอบโดยรวมของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล
ที่เติมน้ําผ้ึงและน้ําเชื่อมซูโครสไมแตกตางกัน 
(p>0.05) ซ่ึงคะแนนอยูในชวงการยอมรับเล็กนอย
ถึงปานกลาง (ประมาณ 6.8) และการเติมสารให
ความหวานทั้ง 2 ชนิดในน้ํานมหมักขาวเจาหอม
นิลผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบโดยรวม

มากกวาน้ํานมหมักกลุมควบคุมที่ไมเติมสารให
ความหวาน (p<0.05)   
    คาคะแนนความชอบดานลักษณะ
ปรากฏของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมสาร
ใหความหวานทั้ง 2 ชนิดไมแตกตางจากน้ํานม
หมักขาวเจาหอมนิลกลุมควบคุม (p>0.05)ซ่ึงคา
คะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏอยูในชวง
การยอมรับเล็กนอยถึงปานกลาง (6.8-7.3)       
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     คาคะแนนความชอบดานสีและ
กล่ินของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลที่เติมน้ําเชื่อม
ซูโครสไมแตกตางกับการเติมน้ํา ผ้ึงและกลุม
ควบคุม (p>0.05) ซ่ึงการเติมน้ําผ้ึงผูทดสอบชิมให
คาคะแนนความชอบดานสีและกลิ่นสูงที่สุดอยู
ในชวงการยอมรับปานกลาง (ประมาณ 7.0-7.1) 
     คาคะแนนความชอบดานรสชาติ
และดานเนื้อสัมผัสของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิล
ที่เติมน้ําผ้ึงและน้ําเชื่อมซูโครสไมแตกตางกัน 
(p>0.05) ซ่ึงคะแนนอยูในชวงการยอมรับเล็กนอย  
และการเติมสารใหความหวานทั้ง 2 ชนิดใน
น้ํ านมหมักข าว เจ าหอมนิลผูทดสอบชิมให
คะแนนความชอบดานรสชาติและเนื้อสัมผัส
มากกวาน้ํานมหมักกลุมควบคุมที่ไมเติมสารให
ความหวาน (p<0.05) 
      การเติมน้ําผ้ึงในตัวอยางสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตัวอยาง
ได โดยสังเกตไดจากตัวอยางที่เติมน้ําผ้ึงจะไดรับ
การยอมรับมากกวาการเติมน้ําเชื่อม สอดคลองกับ
การศึกษาของปริยาภรณ (2547) ในการผลิตน้ํานม
หมักจากน้ํานมขาวพบวาการเติมน้ําผ้ึงที่ 5% ใน
ตัวอยางสามารถปรับปรุงคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของตัวอยางได เนื่องจากน้ําผ้ึงมีรสหวานที่
ชวยปรับปรุงรสชาติของผลิตภัณฑ 
 

สรุปผล 
 1. กระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการ
ผลิตน้ํ านมหมักจากข าว เจ าหอมนิล  ไดแก 
อัตราสวนขาวเจาหอมนิลตอน้ํา 1:5 เหมาะสมใน
การทําเปนน้ํานมหมักมากที่สุด และ ปริมาณของ
เชื้อที่ 5 % (v/v) มีความสามารถในการสรางกรด

ไดมากที่สุด หลังจากการหมักที่ อุณหภูมิที่ 37 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมง 
 2. น้ํานมหมักจากน้ํานมขาวเจาหอมนิลที่
ใชน้ํ า ผ้ึ ง เปนสารใหความหวานมีผลทํ าให
จุ ลินทรียผลิตกรดแลกทิกไดมากกวาการใช
น้ําเชื่อมซูโครสและไมเติมสารใหความหวานที่
ระยะเวลาการหมักเดียวกัน 
 3. การเติมน้ําผ้ึงในน้ํานมหมักขาวเจา
หอมนิลสามารถปรับปรุงคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของน้ํานมหมักขาวเจาหอมนิลได โดย
ไดรับการยอมรับมากกวาการเติมน้ําเชื่อมซูโครส  
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