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Abstract 
Improving flavor quality of Hom Nin brown rice yoghurt was investigated. Sugar was added at 7, 10, 

12, 14, 16 and 18% (w/v) mixed with yoghurt and evaluated by Just-about-right scale. Results showed that the 
formulas adding sugar of 10, 12 and 14% (w/v) were the most appropriate. Thus, all products were evaluated 
by the 9-point hedonic scale. The formula having 12% sugar had the highest score in all attributes. The 
chemical, physical and microbiological qualities of this product were analyzed. Protein, fat, carbohydrate, 
fiber, ash and moisture contents were 1.05, 1.43, 13.56, 1.39, 0.23 and 82.34% (w/v), respectively. Total acid 
and pH were 0.60% (w/v) and 4.46, respectively. Viscosity and total soluble solid were 11,100 centipoints and 
14.33°Brix, respectively. Values of L* a* and b* were 46.91, 11.85 and 8.98, respectively. Total aerobic plate 
count and lactic acid bacteria were 7.4 x107 and 3.3 x106 CFU/ml, respectively. Yeast, mold and coliform 
bacteria were not found in the products. 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัก่อนหน้านีไ้ด้ศึกษาการผลิตโยเกิร์ตน า้นมข้าวกล้องพนัธุ์หอมนิล พบวา่โยเกิร์ตมีความหวานไมเ่พียงพอ 

ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้งึได้ปรังปรุงรสชาติของโยเกิร์ตให้หวานมากขึน้ โดยแปรปริมาณน า้ตาลทราย ร้อยละ 7, 10, 12, 14, 16 
และ 18 โดยน า้หนกัตอ่ปริมาตร แล้วน ามาทดสอบทางประสาทสมัผสัด้วยวิธี Just about right scale พบวา่สตูรที่มีน า้ตาล
ทราย ร้อยละ 10, 12 และ 14 โดยน า้หนกัต่อปริมาตร เหมาะสมที่สดุ จากนัน้น าทัง้ 3 สตูรมาทดสอบทางประสาทสมัผสั 
ด้วยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าสตูรที่ผสมน า้ตาลร้อยละ 12 มีคะแนนสูงสุดในทุกๆ ด้าน จึงได้น าผลิตภัณฑ์มา
ศกึษาคณุภาพทางเคมี  ทางกายภาพ และทางจลุนิทรีย์ พบวา่โยเกิร์ตมีปริมาณโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เถ้า 
และความชืน้ ร้อยละ 1.05, 1.43, 13.56, 1.39, 0.23 และ 82.34 โดยน า้หนกัต่อปริมาตร ตามล าดบั มีปริมาณกรดทัง้หมด  
และค่าความเป็นกรด-ดา่ง เทา่กบั ร้อยละ 0.60 โดยน า้หนกัตอ่ปริมาตร และ 4.46 ตามล าดบั มีคา่ความหนืด และปริมาณ
ของแข็งทัง้หมดเท่ากบั 11,100 เซนติพอยด์ และ 14.33 องศาบริกซ์ ตามล าดบั ค่าสี L* a* และ b* เท่ากบั 46.91, 11.85 
และ 8.98 ตามล าดับ มีปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมด และแบคทีเรียกรดแลคติก เท่ากับ 7.4 x107 และ 3.3 x106 CFU/ml 
ตามล าดบั แตไ่มพ่บยีสต์ รา แบคทีเรียโคลฟิอร์ม 
ค าส าคัญ: โยเกิร์ตน า้นมข้าวกล้องพนัธุ์หอมนิล, Just about right scale, 9-point hedonic scale 
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