
 
 
 
 
 

เร่ือง 
การศกึษาคุณลักษณะทางกายภาพของเมลด็และแปงขาวสาลี 

บทปฏิบัติการที ่6 

 
 ขาวสาลีคุณภาพดี หมายถึง ขาวสาลีท่ีเหมาะสมในการนําไปทําผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคยอมรับ ดังน้ันจึงมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหไดมาตรฐานขาวท่ีตรงกัน 
 
การตรวจสอบคุณภาพของขาวสาลีทางกายภาพ 
 
 1. นํ้าหนักเมล็ด  

เปนการตรวจสอบน้ําหนักตอจํานวนเมล็ด โดยนับขาวสาลี 1,000 เมล็ด แลว
นํามาช่ังนํ้าหนัก หนวย คือ กรัม ตอ 1,000 เมล็ด คาน้ีจะบอกขนาด และความหนาแนน
ของเมล็ด โดยท่ัวไปขาวสาลีมีนํ้าหนักเมล็ดเฉล่ีย เทากับ 35 กรัม ตอ 1,000 เมล็ด 
  

2. นํ้าหนักตอหนวยปริมาตร  
 คาท่ีไดจะบงช้ีถึงผลผลิตของแปงท่ีไดจากการโมอยางคราวๆ อาจเรียกวา
นํ้าหนักทดสอบ หนวยที่ใชช่ังนํ้าหนักตอปริมาตร จะตางไปตามความนิยม เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา จะใชหนวยปอนดตอบูเชล โดยประเทศแคนาดาใชหนวย
เปนอิมพิเรียลบูเชล สวนสหรัฐอเมริกาใชเปนวินเชสเตอรบูเชล ซ่ึง 1 ปอนด ตอ วินเช
สเตอรบูเชล จะเทากับ 1.032 ปอนดตออิมพิเรียลบูเชล ประเทศในแถบยุโรปใชหนวย
เปนกิโลกรัมตอเฮกโตลิตร โดย 1 ปอนดตอวินเชสเตอรบูเชล เทากับ 1.287 กิโลกรัมตอ
เฮกโตลิตร โดยท่ัวไปนํ้าหนักตอปริมาตรของขาวสาลี เทากับ 60 ปอนดตอบูเชล หรือ 
74.8 กิโลกรัมตอเฮกโตลิตร 
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 3. ขนาดและรูปรางเมล็ด  
 คาน้ีมีผลโดยตรงตอนํ้าหนัก ขนาดปกติของเมล็ดขาวสาลีมีความยาวประมาณ 5-
8 มิลลิเมตร กวาง 2.5-4.5 มิลลิเมตร 
 
 4. ความแข็งของเน้ือในเมล็ด  มีผลตอคุณภาพในการโม 
 
 5. สีเปลือกหุมเน้ือในเมล็ด มี 2 กลุมใหญ คือ ขาวสาลีสีแดง และสีขาว  
 
 6. ความใสของเมล็ด  ขาวสาลีท่ีมีเมล็ดใสจะแข็งและมักมีโปรตีนสูง  
 
 7. ความเสียหายของเมล็ด 
 เมล็ดหัก เมล็ดลีบ เมล็ดมีเช้ือรา มีรอยกัดเจาะของแมลง หรืออาจตรวจสอบโดย
การวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากแมลง หรืออาจประเมินความเสียหายจาก
การงอกของเมล็ด ซ่ึงจะมีเอนไซมแอลฟา-อะมิเลส เพ่ิมข้ึน 
 
 8. สิ่งแปลกปลอมชนิดตางๆ  
 สามารถแบงประเภทของสิ่งแปลกปลอมออกเปน  2 กลุม คือ ส่ิงแปลกปลอมท่ีมี
ขนาดแตกตางจากขาวสาลีมาก เชน ตนพืช ดิน ทราย และส่ิงแปลกปลอมที่มีขนาดไม
แตกตางกันมากนัก เชน เมล็ดพืชอื่นๆ เคร่ืองมือท่ีใชตรวจสอบ คือ เคร่ืองทดสอบหาส่ิง
แปลกปลอมของคารเตอร (Carter dockage tester)  
 
การตรวจสอบขนาดของแปง    
 
 ขนาดของแปงสามารถบงบอกคุณภาพและองคประกอบของแปงได การ
ตรวจสอบท่ีนิยมและงายท่ีสุด คือ ใชเคร่ืองรอนที่มีตะแกรงมาตรฐาน เพ่ือคัดขนาดแปง
ตามเกณฑท่ีกําหนด 
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การตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในแปง 
 
 หมายถึง เศษช้ินสวนของขนหนู แมลงตางๆ ท่ีบงบอกถึงการสุขาภิบาลใน
โรงงานแปรรูป ซ่ึงถาตรวจพบแสดงวาแปงไมสะอาดพอที่จะนํามาบริโภค 
 
การตรวจสอบสีของแปง 
 
 สีของแปงสาลีมีผลตอเน้ือขนมปงโดยตรง ถามีรําปนมากสีแปงจะคล้ํา ขนาดของ
แปงก็มีผลตอสีของแปง คือ แปงละเอียดจะมีสีขาวกวาแปงหยาบ การตรวจสอบสีทําได
โดยการทดสอบแบบพีคาร (Pekar Test) โดยเปรียบเทียบสีของแปงกับตัวอยาง
มาตรฐาน เม่ือนําแปง 2 ชนิด มากองบนแผนไมรูปส่ีเหลี่ยม ปาดใหแนนและเรียงตอกัน
กับแปงมาตรฐาน จะสังเกตเห็นความแตกตางของสีชัดเจน นําแผนไมจุมนํ้า 1 นาที 
ยกข้ึนและนําไปอบ 100 oซ ใหแหง แลวสังเกตสีอีกคร้ัง   
 
วัตถุประสงค 
 
1.  เพ่ือศึกษาวิธีการตรวจสอบเมล็ดขาวสาลี 
2.  เพ่ือประเมินคุณภาพทางกายภาพแปงสาลี และเปรียบเทียบชนิดของแปงสาลี 
 
วัสดุอุปกรณ 
 
1.   เคร่ืองรอนแปงพรอมตะแกรงรอนขนาด 20, 40, 60, 80 และ 100 เมช 
2.   กระบอกตวง 
3.   ไมโครมิเตอร 
4.   ถาด 
5.   เคร่ืองช่ัง 
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วิธีการ 
 

1.  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดขาวสาลี 
     1.1 นํ้าหนักทดสอบ (test weight) 

เลือกเมล็ดขาวสาลี ขนาดสม่ําเสมอและเปนเมล็ดสมบูรณ ใสลงในกระบอกตวง   
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แลวนําไปช่ังนํ้าหนัก   รายงานผลเปน กรัมตอลิตร และคํานวณ
เปน ปอนดตอบูเชล 
     1.2 นํ้าหนักตอ 1,000 เมล็ด (1,000 kernel weight) 
  นําเมล็ดขนาดเทาๆกัน 50 เมล็ด ช่ังนํ้าหนัก และรายงานผลเปน กรัมตอ 1,000 
เมล็ด 
     1.3 ตําหนิ (defect) 
     สุมเมล็ดขาวสาลีมาจํานวนหน่ึง บันทึกนํ้าหนักท่ีแนนอน นํามาคดัแยกส่ิง
แปลกปลอม โดยแบงตามชนิด ดังน้ี เมล็ดลีบ เมล็ดเล็ก ฟางขาว เมล็ดหัก เมล็ดถูก
แมลงทําลาย  เมล็ดไหม  เศษผง นําแตละสวนช่ังนํ้าหนักและคํานวณเปนรอยละ 
     1.4 เปรียบเทียบสีโดยการสังเกตุ 
     1.5 เปรียบเทียบขนาดเมล็ดโดยการวัดความยาวและความกวาง 
2.  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแปงสาลี 
     2.1 ขนาดของแปง 

จัดชุดเคร่ืองรอนพรอมตะแกรงจากบนลงลาง ดังนี้ 20, 40, 60, 80 และ 100 เมช 
ใสตัวอยางแปง 100 กรัม ลงบนตะแกรง 20 เมช ทําการรอนโดยการเขยานาน 1-2 นาที 
ช่ังนํ้าหนักแปงท่ีคางในแตละตะแกรง และคํานวณเปนรอยละ 
     2.2 ส่ิงแปลกปลอม 
          สังเกตส่ิงแปลกปลอมตางๆ ในแปง 
     2.3 สี 
          ทดสอบโดยวิธี Pekar test คือ นําแปงแตละตัวอยางวางบนถาด แลวตบใหแนน 
ปาดตามแนวเอียง สังเกตสี เปรียบเทียบกัน 
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ผลการทดลอง 
 
ตารางที่ 6.1 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดขาวสาลี 
 
พันธุขาว........................................ 
คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดขาวสาลี ผลการทดสอบ 

1. นํ้าหนักทดสอบ (กรัมตอลิตร)  
    นํ้าหนักทดสอบ (ปอนดตอบูเชล) ท่ี  
    ความช้ืน 14% 

 

2. นํ้าหนักตอ 50 เมล็ด  
    นํ้าหนักตอ 1,000 เมล็ด ท่ีความช้ืน 14%  
3. ตําหนิของขาวสาลี (รอยละ)  
          เมล็ดหัก   
          เมล็ดลีบ   
          เมล็ดเล็ก   
          เมล็ดเต็ม   
4. เปรียบเทียบสีของเมล็ดขาวสาลี  
พันธุขาว -  
            -  
            -  
            -  
            -  
            -  
            -  
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ตารางที่ 6.1 (ตอ) 
  
5. เปรียบเทียบขนาดเมล็ดขาวสาลี 

พันธุขาวสาลี 
     จํานวนเมล็ด 
กวาง ยาว กวาง ยาว กวาง ยาว กวาง ยาว กวาง ยาว 

1           
2           
3           
4           
5           

เฉลี่ย           
 
ตารางที่ 6.2 ลักษณะทางกายภาพของแปงสาลี  
 

คุณภาพทางกายภาพของแปงสาลี ผลการทดสอบ 
1. ขนาดของแปง (คํานวณเปนรอยละ)  

ขนาดตะแกรง (เมช)  
20  
40  
60  
80  
100  

2. ส่ิงแปลกปลอม  
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ตารางที่ 6.2 (ตอ) 
 

คุณภาพทางกายภาพของแปงสาลี ผลการทดสอบ 
3. สีของแปงสาลีชนิดตางๆ  
     แปงขนมปง  
     แปงเอนกประสงค  
     แปงเคก  
 
วิจารณผลการทดลอง 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
สรุปผลการทดลอง 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 


