
บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 
 

การศกึษาการพัฒนากระบวนการผลิตขาวเหนยีวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) 
เสริมคุณคาทางโภชนาการ คือ ธาตุเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน ใน
ขาวเหนียวพันธุ กข 6 ในการทดลองทั้ง 2 ตอน ไดผลดังนี ้
 
ตอนที่ 1 การศึกษาความคงตวัของสารอาหารในระบบของสารละลาย 
 

การทดลองที่ 1.1 การศึกษาความคงตัวของสารอาหารในระบบของสารละลาย 
 
การศึกษาในขัน้ตอนนี้เปนการศึกษาความคงตัวระหวางสารประกอบของสารอาหารที่

ตองการใชเพือ่เสริมสารอาหารในขาวเหนียวพารบอยล โดยจะพิจารณาในดานความคงตัวของ
สารอาหารหลังจากที่นํามาผสมกันในรูปของสารละลาย 

ในการทดลองผสมสารประกอบซึ่งเปนแหลงของสารอาหารแตละชนิด คอื สารประกอบ 
NaFeEDTA.H2O, Potassium Iodate (KIO3), Calcium Lactate Gluconate (CaLG), L-Lysine HCL 
และ L-Threonine ซ่ึงเปนแหลงที่มาของธาตุเหล็ก ไอโอดีน แคลเซียม กรดอะมิโนไลซีนและ       
ทรีโอนีนในรปูของสารละลาย ตามลําดบั โดยเตรยีมสารละลายในความเขมขนที่จะนํามาใชจริง 
วิธีการคํานวณปริมาณสารประกอบแตละชนิดดังแสดงในภาคผนวก ข-1 แลวนํามาตรวจสอบคา
ปริมาณสารอาหารในสารละลายผสม ซ่ึงธาตุเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ทําการตรวจวเิคราะหโดยใช
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) สวนปริมาณกรดอะมิโนไลซนีและทรีโอนนี
นั้นจะทําการวเิคราะหในรูปของ Total Nitrogen โดยใชวธีิการหาปริมาณโปรตีนในรูปของ
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) แลวนําปริมาณสารอาหารจากการวิเคราะหในแตละวธีิมา
เปรียบเทียบคาปริมาณสารอาหารจากการคํานวณ (การคํานวณปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแสดงใน
ภาคผนวก ข-1) ผลการทดลองแสดงดังตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1 การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารระหวางปริมาณที่ไดจากการวิเคราะหและปริมาณ
จากการคํานวณ 

สารอาหาร 
ปริมาณ 

จากการวิเคราะห 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ปริมาณ 
จากการคํานวณ 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 

คารอยละ 
ความแตกตาง 

1. ธาตุเหล็ก 43.73±0.61 45.73 4.36 
2. ธาตุแคลเซียม  1393.33±28.38 1524.16 8.58 
3. ธาตุไอโอดีน 0.2956±0.01 0.3048 3.02 
4. ปริมาณกรดอะมิโน 
ไลซีน และทรีโอนีน  
ในรูปของไนโตรเจนทั้งหมด 

498.36±36.57 502.20 5.91 

 
ผลการเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารแตละชนิด คือ ธาตุเหล็ก ธาตุแคลเซียม ธาตุ

ไอโอดีน ปริมาณกรดอะมโินไลซีนและทรีโอนีนในรปูของไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  
ผลของการวิเคราะหในหองปฏิบัติการเปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารจากการคํานวณพบวา คาที่
ไดจากการวิเคราะหมีคาใกลเคียงกับคาที่ไดจากการคํานวณ โดยมีคารอยละความแตกตางอยูในชวง
ระหวางรอยละ 3.02 ถึง 8.58 ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได
ในการตรวจวเิคราะหในหองปฏิบัติการ โดยอางอิงคาจากการกําหนดของหองปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงไดกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่สามารถ 
ยอมรับไดที่มคีาความแตกตางไมเกินรอยละ 10 จากคาตามทฤษฎี (Theological value) 

 
นอกจากนี้ไดสังเกตถึงการผสมของสารประกอบตาง ๆ โดยสังเกตและบันทึกลักษณะ

ของสารละลายสารอาหารทีไ่ดจากการผสมกันของสารประกอบทีเ่ปนแหลงของสารอาหารแตละชนดิ 
ซ่ึงผลการสังเกตแสดงดังภาพ 4.1 ถึง 4.8 
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ภาพ 4.1  ลักษณะของสารละลายผสม 
                   ณ เวลาเริ่มตนผสม (นาทีที่ 0) 

ภาพ 4.2  ลักษณะของสารละลายผสม 
                       ณ นาทีที่ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3  ลักษณะของสารละลายผสม 
         ณ นาทีที ่60 (1 ช่ัวโมง) 

ภาพ 4.4  ลักษณะของสารละลายผสม  
                      ณ นาทีที่ 90 (1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.5  ลักษณะของสารละลายผสม  
           ณ นาททีี่ 120 (2 ช่ัวโมง) 

ภาพ 4.6  ลักษณะของสารละลายผสม  
          ณ นาททีี่ 180 (3 ช่ัวโมง) 
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ภาพ 4.7  ลักษณะของสารละลายผสม  
           ณ นาททีี่ 240 (4 ช่ัวโมง) 

ภาพ 4.8  ลักษณะของสารละลายผสม 
              เมื่อเวลาผานไป 24 ช่ัวโมง 

 
การสังเกตการผสมกนัของสารประกอบซึ่งเปนแหลงของสารอาหารแตละชนิดในรูปของ

สารละลายสารอาหารพบวา สารประกอบแตละชนิดสามารถละลายไดเปนอยางดีและไมมีความรอน 
หรือตะกอนเกดิขึ้น แสดงใหเห็นวาสารประกอบแตละชนิดไมเกดิปฏิกิริยาระหวางกันภายในชวง
ระยะเวลาที่ทําการสังเกต (ในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากการเตรยีมสารละลายผสม) ซ่ึงโดยปกติ
แลวจะทําการเตรียมสารละลายสารอาหารแลวนําไปใชในกระบวนการเสริมสารอาหารทันที หรือ
ภายในระยะ เวลาไมเกนิ 1 ช่ัวโมง 

 
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริม

คุณคาทางโภชนาการ 
 
การทดลองที่ 2.1 การศกึษาผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนยีวในกระบวนการ 

พารบอยล 
 
การทดลองนี้เปนการศึกษาถึงผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวที่มีผลตอคุณภาพ

ในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการพารบอยล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของ
กระบวนการพารบอยลที่มีตอความสามารถในการดดูซึมสารอาหารของขาวเหนยีว คือ ธาตุเหล็ก 
แคลเซียม และไอโอดีน ผลการศกึษาอณุหภูมิและเวลาในการแชขาวเหนยีวในกระบวนการพารบอยล 
ของแตละสิ่งทดลองแสดงดังตาราง 4.2 ถึง 4.8  
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ตาราง 4.2 คารอยละผลผลิตภายหลังการขัดสีของขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผาน
กระบวนการแชขาวที่อุณหภมูิและเวลาในแตละสิ่งทดลอง 

สิ่งทดลอง 
รหัส
ปจจัย 

ปริมาณขาวเหนียว 
เร่ิมตน (ขาวเปลือก) 

(กิโลกรัม) 

รอยละของ
เปลือก 

และรําขาว 

รอยละของ
ขาวเมล็ดหัก 

รอยละของ
ขาวเมล็ดเต็ม 

1 (1) 1.48 30.24 64.53 5.23 
2 a 1.45 31.12 3.45 65.43 
3 b 1.45 30.02 2.90 67.08 
4 ab 1.46 31.55 13.66 54.79 
5 -αa 1.43 30.95 62.16 6.89 
6 +αa 1.48 31.42 14.53 54.05 
7 -αb 1.47 30.89 63.08 6.03 
8 +αb 1.48 31.55 3.04 65.41 
9 Cp1 1.46 31.67 3.63 64.70 

10 Cp2 1.44 31.29 3.82 64.89 
 

หลังจากที่ขาวเหนยีวพารบอยลพันธุ กข 6 ในแตละสิ่งทดลองไดผานกระบวนการ    
แชขาวที่อุณหภูมิและเวลาตาง ๆ กันแลว นําขาวเหนียวพารบอยลที่ไดไปอบแหงและพักไว 7 วัน 
แลวทําการขัดสี ซ่ึงในขั้นตอนการขัดสนีี้ไดทําการวัดคาปริมาณผลผลิตของขาวเหนียวพารบอยล
ในแตละสิ่งทดลองโดยวดัในรูปของเปลือกและรําขาว ขาวสารเหนยีวเมล็ดหกั และขาวสารเหนยีว
เมล็ดเต็ม แสดงคาเปนคารอยละดังตาราง 4.2 ซ่ึงจากผลการวัดคาปริมาณผลผลิตที่ไดพบวา ขาว
เหนยีวพารบอยลพันธุ กข 6 จากการทดลองมีคารอยละของเปลือกและรําขาวเฉลี่ยเทากับ 31.07  
นั่นคือ จะไดผลผลิตเปนขาวสารเหนยีวพารบอยลเฉลี่ย (รวมขาวสารเหนยีวเมล็ดหกัและเมล็ดเตม็) 
รอยละ 68.93 เมื่อพิจารณาคารอยละผลผลิตในแตละสิง่ทดลองพบวา ในสิ่งทดลองที่ 1, 5 และ 7   
จะมีคารอยละของขาวเมล็ดเต็มนอยกวาสิ่งทดลองอื่นอยางเห็นไดชัด ซ่ึงในสิ่งทดลองที่ 1 และ 5 
เปนสิ่งทดลองที่ใชอุณหภูมิในการแชขาวทีต่่ํากวา 60 องศาเซลเซียส สวนในสิ่งทดลองที่ 7 เปน    
ส่ิงทดลองที่ใชเวลาในการแชขาวต่ําที่สุด คือ 1 ช่ัวโมง จากขอมูลดังกลาวสามารถกลาวไดวาการใช
อุณหภูมิและเวลาที่ต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส และ 1 ช่ัวโมง ตามลําดับ ในการแชขาวในขัน้ตอนของ
กระบวนการพารบอยลขาวเหนยีว จะทาํใหไดปริมาณขาวสารเมล็ดหักมาก ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยง
เหตุการณดังกลาวจึงควรเลือกใชอุณหภูมแิละเวลาที่มากกวา 60 องศาเซลเซียส และ 1 ช่ัวโมง 
ตามลําดับ ในกระบวนการพารบอยลขาวเหนยีว 
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ตาราง 4.3 การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานกระบวนการศึกษา
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการแชขาวหลังผานกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย 
น้ําหนักขาวเหนียว
พารบอยลเร่ิมตน  

(กิโลกรัม) 

น้ําหนักขาวเหนียว 
พารบอยลหลังผาน

กระบวนการแทรกซึม
ภายใตสุญญากาศ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณการดดูซึม 
สารละลาย 

ของขาวเหนียว 
พารบอยล 
(กิโลกรัม) 

1 (1) 0.80 1.71 0.91 
2 a 0.81 1.81 1.00 
3 b 0.80 1.71 0.91 
4 ab 0.81 1.80 0.99 
5 -αa 0.80 1.72 0.92 
6 +αa 0.82 2.01 1.19 
7 -αb 0.81 1.82 1.01 
8 +αb 0.80 1.61 0.81 
9 Cp1 0.80 1.60 0.80 
10 Cp2 0.80 1.60 0.80 

 
ตาราง 4.3 แสดงปรมิาณการดดูซึมสารละลายของขาวเหนยีวพารบอยลหลังผาน

กระบวนการศกึษาผลของอณุหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนียวทีเ่หมาะสมในกระบวนการพารบอยล 
และแชสารละลายสารอาหารภายใตกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ เมื่อพิจารณาปริมาณ
การดูดซึมสารละลายของขาวเหนียวพารบอยลที่ผานการทดลองโดยใชโปรแกรมทางสถิติ Design-
Expert วิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเสนพบวา ปริมาณการดดูซึมสารละลายของขาวเหนยีว       
พารบอยลไมมีความสัมพันธกับอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนียวในชวงที่ทาํการศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กลาวคือ ขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองมีปริมาณการดูดซึม
สารละลายที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงพิจารณาคาเฉลี่ยของการดูดซึมสารละลาย พบวา ขาวเหนยีว
พารบอยลมีคาเฉลี่ยปริมาณการดูดซึมสารละลายเทากับ 0.93±0.12 กิโลกรัม 
 การวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพ (คาสีและคาแรงเฉือน) ของขาวเหนียวพารบอยล    
แตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนียว แสดงผลดังตาราง 4.4 
และ 4.5 
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ตาราง 4.4 คาสีในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมิ
และเวลาในการแชขาวเหนียว (ขาวสารเหนียวพารบอยล) 

สิ่ง
ทดลอง 

รหัส
ปจจัย 

คาส ีL คาส ีa คาส ีb 

1 (1) 67.07±0.14 3.54±0.09 25.50±0.13 

2 a 62.63±0.22 4.42±0.09 28.24±0.12 

3 b 63.46±0.12 4.01±0.01 26.95±0.03 

4 ab 58.36±0.33 4.63±0.02 27.61±0.05 

5 -αa 63.16±0.17 3.78±0.06 25.34±0.23 

6 +αa 55.47±0.07 4.90±0.01 25.30±0.08 

7 -αb 65.62±0.04 3.93±0.03 25.75±0.15 

8 +αb 61.33±0.12 4.70±0.02 27.52±0.03 

9 Cp1 63.28±0.18 4.14±0.10 26.93±0.05 

10 Cp2 63.48±0.06 4.18±0.05 26.50±0.05 

 
ตาราง 4.5 คาสี และคาแรงเฉือนในตวัอยางขาวเหนยีวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษา

ผลของอุณหภมูิและเวลาในการแชขาวเหนียว (ขาวเหนยีวพารบอยลสุก) 
สิ่ง

ทดลอง 
รหัส
ปจจัย 

คาแรงเฉือน  
(นิวตนั) 

คาส ีL คาส ีa คาส ีb 

1 (1) 4.46±0.59 66.86±0.55 2.79±0.14 17.45±0.17 

2 a 7.63±1.56 64.79±0.33 3.32±0.05 19.76±0.23 

3 b 6.60±1.35 65.91±0.14 2.82±0.06 18.57±0.17 

4 ab 5.70±0.34 62.66±0.17 3.66±0.08 19.35±0.23 

5 -αa 5.84±1.03 66.30±0.14 2.79±0.10 17.77±0.19 
6 +αa 4.27±0.51 62.73±0.34 3.40±0.06 19.47±0.22 

7 -αb 3.35±0.68 66.82±0.03 2.82±0.04 17.49±0.07 

8 +αb 4.45±0.44 64.12±0.19 3.48±0.04 18.95±0.16 

9 Cp1 5.75±0.63 64.57±0.08 3.14±0.05 19.41±0.41 

10 Cp2 5.10±0.60 66.09±0.03 2.66±0.01 18.71±0.13 
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ตาราง 4.4 และ 4.5 แสดงผลคุณภาพทางกายภาพของขาวเหนียวพารบอยลหลังจากการ
ผานกระบวนการการศึกษาผลของอุณหภมูิและเวลาในการแชขาว โดยเมื่อพิจารณาคาสีและคา    
แรงเฉือนจากการใชโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert วิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเสนพบวา    
ในสวนของคาสี L และ a ของขาวสารเหนียวพารบอยล คาสี L ของขาวเหนียวพารบอยลหลังการ
ทําใหสุก มีคาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) นั่นคือ อุณหภูมิและเวลาในการแชขาว
ภายในชวงที่ทาํการศึกษามีผลตอคาสีดังกลาว ดังสมการตอไปนี ้
 

= 48.45 + 0.90(อุณหภูมิ) – 0.07(เวลา) – 8.76x10-3(อุณหภูมิ)2  
 + 1.83x10-4(เวลา)2 – 2.75x10-4(อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.95 

คาสี L 
(ขาวสารเหนียว 
พารบอยล)    

    
= 2.20 + 0.01(อุณหภูมิ) + 7.30x10-3 (เวลา) + 2.28x10-4 (อุณหภูมิ)2  
 + 1.84x10-5(เวลา)2 – 1.08x10-4 (อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.95 

คาสี a 
(ขาวสารเหนียว 
พารบอยล)    

    
= 63.38 + 0.20(อุณหภูมิ) – 2.16x10-3 (เวลา) – 1.95x10-3 (อุณหภูมิ)2  
 + 4.72x10-4(เวลา)2 – 4.92x10-4 (อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.94 

คาสี L 
(ขาวเหนียว 
พารบอยลสุก)    

    
หมายเหตุ อุณหภูมิ มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  

เวลา มีหนวยเปนนาที 

 
ทั้งนี้คาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน อุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวภายในชวงที่

ทําการศึกษาไมมีผลตอคาดังกลาวอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ลักษณะสีของขาวเหนียวพารบอยลระหวางขาวสารและขาวสุก พบวา ขาวเหนยีวพารบอยลสุกมี
ความขาวกวาขาวสาร สังเกตไดจากคาเฉลี่ยสี L ที่เพิ่มขึน้ และคาเฉลี่ยสี a และ b มีคาลดลง 
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ตาราง 4.6 ปริมาณธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน ในตัวอยางขาวสารเหนยีวพารบอยลในแตละ
ส่ิงทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการแชขาวเหนียว (ตอ 100 กรัม) 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย 
เหล็ก 

(มิลลิกรัม) 

แคลเซียม 

(มิลลิกรัม) 

ไอโอดีน 

(ไมโครกรัม) 

1 (1) 5.05±0.07 133.53±11.23 26.48±0.90 
2 a 4.02±0.22 100.85±2.76 26.23±0.99 
3 b 4.16±0.21 130.73±4.10 33.40±1.61 
4 ab 5.02±0.09 122.83±3.71 32.73±4.77 
5 -αa 4.54±0.15 148.43±5.30 35.92±2.44 
6 +αa 6.11±0.13 170.60±6.09 48.68±0.97 
7 -αb 4.14±0.17 124.80±4.84 22.29±0.08 
8 +αb 3.73±0.07 133.37±4.66 20.54±1.94 
9 Cp1 4.03±0.03 139.27±6.27 25.05±3.72 
10 Cp2 4.00±0.10 138.90±2.44 29.15±1.37 

 
ตาราง 4.7 ปริมาณความชื้น โปรตีน และไฟเตท ในตัวอยางขาวสารเหนียวพารบอยลในแตละสิ่ง

ทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการแชขาวเหนียว (ตอ 100 กรัม) 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย 
ความชื้น 

(กรัม) 

โปรตีน 

(กรัม) 

ไฟเตท 

(มิลลิกรัม) 

1 (1) 8.46±0.07 6.41±0.09 278.94±25.22 
2 a 8.53±0.16 6.34±0.11 209.13±21.06 
3 b 8.30±0.12 6.21±0.19 211.47±35.68 
4 ab 9.94±0.06 6.70±0.25 248.53±8.84 
5 -αa 9.07±0.03 6.71±0.45 311.14±16.66 
6 +αa 9.38±0.03 6.84±0.30 301.88±7.78 
7 -αb 9.03±0.26 6.60±0.23 301.20±26.58 
8 +αb 8.45±0.06 6.42±0.79 158.03±11.89 
9 Cp1 9.43±0.04 6.47±0.34 205.50±3.89 
10 Cp2 8.05±0.04 6.71±0.70 199.26±19.33 
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จากตารางแสดงปริมาณธาตเุหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ความชื้น โปรตีน และไฟเตทใน
ตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลจากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการแชขาว (ตาราง 4.6 ถึง 4.7) 
ซ่ึงเปนตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลที่ผานกระบวนการเสริมธาตุอาหารคือธาตุเหล็ก แคลเซียม และ
ไอโอดีน เมื่อพิจารณาปริมาณแรธาต ุ ความชื้น โปรตนี และไฟเตท จากการใชโปรแกรมทางสถิติ 
Design-Expert วิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเสนพบวา ขาวสารเหนยีวพารบอยลแตละสิ่งทดลอง   
มีคาปริมาณธาตุเหล็กและไอโอดีนที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) นัน่คือ อุณหภมูิ
และเวลาในการแชขาวภายในชวงที่ทําการศึกษามีผลตอคาปริมาณแรธาตุดังกลาว ซ่ึงสามารถแสดง
เปนสมการความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคาปริมาณธาตุเหล็กและไอโอดนีไดดังสมการ
ตอไปนี ้

  
= 20.62 – 0.47(อุณหภูมิ) – 0.05(เวลา) + 3.31x10-3(อุณหภูมิ)2 ปริมาณ 

ธาตุเหล็ก  + 7.87x10-5(อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.83 

(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม)   
    

= 104.24 – 4.44(อุณหภูมิ) + 0.79(เวลา) + 0.04(อุณหภูมิ)2  ปริมาณ 
ธาตุไอโอดนี  – 2.92x10-3(เวลา)2 – 1.75x10-4(อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.94 

(ไมโครกรัมตอ 100 กรัม)   
    

หมายเหตุ อุณหภูมิ มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  
เวลา มีหนวยเปนนาที 

 
สวนธาตุแคลเซียม ความชืน้ โปรตีน และไฟเตท อุณหภูมิและเวลาในการแชขาว

ภายในชวงที่ทาํการศึกษาไมมีผลตอคาดังกลาวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตาราง 4.8 คาคะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยล 
ในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนียว (ขาวเหนยีว 
พารบอยลสุก) โดยแบบประเมินความชอบ 7-Point hedonic scale 

สิ่ง
ทดลอง 

รหัส
ปจจัย 

ความชอบ 
โดยรวม 

ลักษณะของ
เมล็ดขาว 

สี กล่ิน รสชาต ิ

1 (1) 3.75±1.25 2.70±1.34 4.50±1.10 4.80±1.24 4.40±1.27 
2 a 6.15±0.93 6.55±0.60 4.95±1.10 4.80±0.95 5.50±0.89 
3 b 6.25±0.97 5.80±1.01 5.25±0.91 5.15±0.93 4.90±1.07 
4 ab 4.90±1.17 5.55±1.32 4.45±1.28 4.90±1.02 4.95±1.36 
5 -αa 4.30±1.17 3.00±1.17 4.40±1.27 4.55±1.05 4.25±1.33 
6 +αa 4.90±1.12 5.00±1.03 4.10±1.21 4.60±1.05 4.30±1.08 
7 -αb 4.10±1.48 2.85±1.04 4.75±1.29 4.85±0.93 4.80±1.06 
8 +αb 5.50±1.15 6.15±0.93 4.75±1.07 4.90±0.79 5.05±1.10 
9 Cp1 5.60±0.99 5.80±1.11 5.10±1.25 5.00±1.17 5.15±1.31 
10 Cp2 5.00±1.08 4.70±1.13 5.05±1.19 5.20±1.15 5.20±1.44 
สิ่ง

ทดลอง 
รหัส
ปจจัย 

ลักษณะ 
เนื้อสัมผัส 

ความนุม ความเหนียว 
ความรูสึก 
หลังกลืน 

1 (1) 3.60±1.10 4.95±1.32 3.70±1.38 4.25±1.62 
2 a 5.50±1.10 5.65±0.99 5.00±1.26 5.45±0.83 
3 b 5.15±0.99 5.65±1.04 5.25±1.12 5.25±0.85 
4 ab 5.10±1.21 5.65±1.14 5.20±1.28 4.75±1.16 
5 -αa 4.35±1.18 4.85±1.23 3.90±1.48 4.15±1.04 
6 +αa 5.10±1.41 5.20±1.67 4.60±1.64 4.80±1.20 
7 -αb 4.30±1.42 4.85±1.66 4.40±1.73 4.90±1.02 
8 +αb 5.70±1.22 5.40±1.54 5.35±1.35 5.35±1.04 
9 Cp1 5.45±1.28 5.70±1.34 5.45±1.36 5.60±1.23 
10 Cp2 4.95±1.05 5.30±1.38 4.85±1.23 5.25±1.12 
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ตาราง 4.8 แสดงคาคะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภค
ในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการ
แชขาวที่ผานการทําใหสุกแลว เมื่อพิจารณาคาคะแนนความชอบในแตละคณุลักษณะจากการใช
โปรแกรมทางสถิติ Design-Expert วิเคราะหหาความสมัพันธเชิงเสนพบวา คาคะแนนความชอบ
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะเนื้อสัมผัส ความเหนียว และความรูสึกหลังกลืน
ของขาวเหนยีวพารบอยลหลังการทําใหสุก มีคาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) นั่นคือ 
อุณหภูมิและเวลาในการแชขาวภายในชวงที่ทําการศึกษามีผลตอคาคะแนนความชอบในคุณลักษณะ 
ดังกลาว โดยสามารถแสดงเปนสมการความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคาคะแนนความชอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไดดังสมการคะแนนความชอบตอไปนี ้

 
= –8.54 + 0.27(อุณหภูมิ) + 0.07(เวลา) – 1.22x10-3(อุณหภมิู)2 คะแนน

ความชอบดาน  – 5.90x10-5(เวลา)2 – 8.12x10-4(อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.92 
ลักษณะเนื้อสัมผัส   

    
= –8.92 + 0.32(อุณหภูมิ) + 0.05(เวลา) – 1.97x10-3(อุณหภมิู)2 คะแนน

ความชอบดาน 
ความเหนียว 

 – 4.51x10-5(เวลา)2 – 5.63x10-4(อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.91 

    
= –9.80 + 0.37(อุณหภูมิ) + 0.06(เวลา) – 2.22x10-3(อุณหภมิู)2 คะแนน

ความชอบดาน  – 6.60x10-5(เวลา)2 – 7.08x10-4(อุณหภูมิ)(เวลา) R2= 0.95 
ความรูสึกหลังกลืน   

    
หมายเหตุ อุณหภูมิ มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  

เวลา มีหนวยเปนนาที 

 
สวนคาคะแนนความชอบในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ อุณหภูมแิละเวลา   

ในการแชขาวภายในชวงที่ทาํการศึกษาไมมีผลตอคาดังกลาวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
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ส่ิงทดลองที่ 1 (1) ส่ิงทดลองที่ 2 (a) ส่ิงทดลองที่ 3 (b) ส่ิงทดลองที่ 4 (ab) 

ส่ิงทดลองที่ 5 (-αa) ส่ิงทดลองที่ 6 (+αa) ส่ิงทดลองที่ 7 (-αb) ส่ิงทดลองที่ 8 (+αb) 

ส่ิงทดลองที่ 9 (Cp1) ส่ิงทดลองที่ 10 (Cp2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพ 4.9  ลักษณะของขาวสารเหนยีวพารบอยลในแตละสิง่ทดลองจากการทดลองที่ 2.1 
 
ภาพ 4.9 แสดงลักษณะของขาวสารเหนยีวพารบอยลทีไ่ดจากการทดลองพบวา ขาวเหนยีว

ที่ผานการพารบอยลที่อุณหภมูิต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส (ส่ิงทดลองที่ 1, 3 และ 5) หรือผานการแชที่
เวลาต่ํากวา 60 นาที (ส่ิงทดลองที่ 7) ลักษณะเมล็ดขาวทีไ่ดจะหักและแตกเปนสวนใหญ ไดขาวสาร
เมล็ดเต็มคอนขางนอย (เพียงรอยละ 5 ถึง 6) ซ่ึงสงผลใหขาวมีมูลคาลดลงเนื่องจากขาวเมล็ดหกัตาม
ทองตลาดจะมรีาคาที่ถูกกวาขาวเมล็ดเต็ม และหากใชอุณหภูมิในการพารบอยลที่สูงกวาหรือเทากับ 
80 องศาเซลเซียส (ส่ิงทดลองที่ 6) จะสงผลทําใหขาวจะสุกจนเกินไป ทําใหจับตวักนัเปนกอนเมื่อ
ผานการแชสารละลายสารอาหาร ซ่ึงสงผลใหลักษณะเมล็ดขาวที่ไดไมสวยงาม นอกจากนี้ยังอาจ
สงผลตอการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอีกดวย 
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ผลการทดลองที่ไดกลาวมาในขางตน (ตาราง 4.2 ถึง 4.8 และภาพ 4.9) นํามาผานการ
วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม Design-Expert แลวคัดเลือกเฉพาะคาตอบสนองที่มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) เพื่อนําไปทาํการหาสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด (Optimization) 
สําหรับกระบวนการพารบอยลโดยวิธีการสรางพื้นที่ตอบสนอง (Response surface methodology) 
ของคาตอบสนองที่มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (p≤0.05) ในแผนการทดลองตอนนี้ไดแก ปริมาณ 
ธาตุเหล็ก ปริมาณธาตุไอโอดีน ความชอบทางดานลักษณะเนื้อสัมผัส ความนุม และความเหนยีว 
สําหรับคาที่ใชกําหนดระดับในการหาสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดเปนดังนี้ ชวงอุณหภูมิมีคา
ระหวาง 60 ถึง 80 องศาเซลเซียส เวลาในการแชขาวมากกวา 60 นาที ปริมาณธาตุเหล็กมีคามากกวา
หรือเทากับ 4 มิลลิกรัม ปริมาณธาตุไอโอดีนมากกวาหรือเทากับ 26.76 ไมโครกรัม ตอ 100 กรัม 
ขาวสารเหนยีวพารบอยล (เทียบเทาปริมาณรอยละ 35 ของความตองการตอวันของแตละธาตุ
อาหาร) สวนผลการประเมินทางดานประสาทสัมผัสจะกําหนดที่ระดับคะแนนมากกวาหรือเทากับ 5 
ผลการหาสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดโดยวิธีการสรางพื้นที่ตอบสนองแสดงดังภาพ 4.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.10  กระบวนการผลิตทีด่ีที่สุด (Optimization) สําหรับการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลา 
ในการแชขาวในกระบวนการพารบอยลของขาวเหนยีวพันธุ กข 6 

60 - 80 oC 
60 Minutes 

เว
ลา

 

อุณหภูม ิ
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 ในการหาสภาวะของกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด (Optimization) ไดทําการคัดเลือกสภาวะ 
ที่ดีที่สุดสําหรับกระบวนการพารบอยลขาวเหนยีว (ดังศรสีแดงชี้) คือ ที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 110 นาที โดยนําสภาวะการผลิตนี้ไปใชในการทดลองการศึกษาผลของความเปน
สุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนยีวพารบอยลในขั้นตอนกระบวนการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศตอไป 

สภาวะของกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด (Optimization) ที่เลือกนํามาใชการศึกษานั้น
สามารถทํานายคาตอบสนองตาง ๆ จากโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert ไดดังนี้ คอื ปริมาณเหล็ก
และแคลเซียมเทากับ 4.00 และ 137.30 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณไอโอดีนเทากับ 
26.75 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม ปริมาณความชื้นและโปรตีนเทากับ 8.75 และ 6.59 กรัม ตอ 100 กรัม 
ตามลําดับ ปริมาณไฟเตทเทากับ 208.68 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม คุณภาพทางดานกายภาพ คือ          
ในขาวสารเหนยีวพารบอยล มีคาสี L, a และ b เทากับ 63.60, 4.17 และ 26.70 ตามลําดับ สวนใน
ขาวเหนียวพารบอยลสุก มีคาแรงเฉือนเทากับ 5.39 นิวตัน คาสี L, a และ b เทากบั 65.36, 2.91     
และ 19.07 ตามลําดับ สวนคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสจากการประเมินโดยผูบริโภคในดาน
ความชอบรวม ลักษณะเมล็ดขาว สีเมล็ดขาว กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส ความนุม ความเหนยีว 
และความรูสึกหลังกลืน มีคาคะแนนเทากับ 5.26, 5.18, 5.05, 5.08, 5.19, 5.16, 5.48, 5.10 และ 5.42 
ตามลําดับ (จากคะแนนเต็มเทากับ 7) 

 
เนื่องจากในการทดลองไดใชน้ําบริโภคในการเตรียมสารละลายสารอาหารจึงไดทําการ

ตรวจวดัหาปรมิาณแรธาตุในน้ําที่ใชในการเตรียมสารละลายดวย ซ่ึงแสดงผลไวดังตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 ปริมาณแรธาตใุนน้ําทีใ่ชในการเตรียมสารละลายสารอาหาร 

ชนิดแรธาต ุ
ปริมาณในน้ําท่ีใชในการเตรยีม 

สารละลายสารอาหาร 

เหล็ก (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.01±0.01  

แคลเซียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.43±0.18  

ไอโอดีน (ไมโครกรัมตอลิตร) 1.07±0.29  

 
 ผลการตรวจวดัปริมาณแรธาตุในน้ําทีใ่ชในการเตรียมสารละลาย พบวา ปริมาณแรธาตุ
แตละชนดิคือ ธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน มีปริมาณเพยีงเล็กนอยเทานั้น จึงสรปุวาไมนาจะมี
ผลกระทบในการทดลองการเสริมสารอาหารในขาวเหนียวพารบอยล 
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การทดลองที่ 2.2 การศึกษาผลของความเปนสญุญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแช
ขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ 

 
การทดลองนี้เปนการศึกษาถึงผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแช

ขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
ของกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศที่มีตอความสามารถในการดดูซึมสารอาหารของขาวเหนยีว
พารบอยล คือ ธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน ผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมใน
การแชขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศในแตละสิ่งทดลองแสดงดัง
ตาราง 4.10 ถึง 4.15 ตามลําดับ 

การทดลองที่ 2.1 จะไดอุณหภูมิและเวลาทีเ่หมาะสมในกระบวนการพารบอยลขาวเหนยีว 
โดยใชสภาวะนี้ในการเตรียมตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ไวใชใหเพยีงพอสําหรับการ
ทดลองที่ 2.2 และ 2.3 โดยนําขาวที่ผานกระบวนการพารบอยลที่เหมาะสมไปอบแหง พักไวเปน
เวลา 7 วัน แลวทําการขัดสี ซ่ึงในขั้นตอนการขัดสีนี้ไดทําการวดัคาปริมาณผลผลิตของขาวเหนยีว
พารบอยลเชนเดียวกับการทดลองที่ 2.1 โดยวดัในรูปของเปลือกและรําขาว ขาวสารเหนียวเมล็ดหัก 
และขาวสารเหนียวเมล็ดเตม็ ผลที่ไดพบวา ขาวเหนยีวพารบอยลพันธุ กข 6 จากการทดลองมีคารอย
ละของเปลือกและรําขาวเฉลีย่เทากับ 28.93  คารอยละของขาวสารเหนยีวเมล็ดหักเทากับ 2.32 และ
คารอยละของขาวสารเหนยีวเมล็ดเต็มเทากับ 68.75 มีคาผลผลิตเปนขาวสารเหนยีวพารบอยลเฉลี่ย 
(รวมขาวสารเหนียวเมล็ดหกัและเมล็ดเตม็) เทากบัรอยละ 71.07 ซ่ึงจะเหน็ไดวามีมากกวาคาผลผลิต
ขาวสารเหนยีวพารบอยลเฉลี่ยจากการทดลองที่ 2.1 เล็กนอย และผลการทดลองดังกลาวแสดงให
เห็นวาการเลือกใชอุณหภูมแิละเวลาในกระบวนการพารบอยลขาวเหนียวจากการทดลองที่ 2.1 เปน
สภาวะทีเ่หมาะสม มีคารอยละของขาวสารเหนียวเมล็ดหักคอนขางนอย 

ผลของปริมาณการดูดซึมสารละลายของขาวเหนียวพารบอยลหลังจากผานกระบวนการ
การศึกษาผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยลในกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศแสดงดังตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10 การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานกระบวนการศึกษา
ผลของอุณหภมูิและเวลาในการแชขาวหลังผานกระบวนการแทรกซึมภายสุญญากาศ 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย 
น้ําหนักขาวเหนียว
พารบอยลเร่ิมตน  

(กิโลกรัม) 

น้ําหนักขาวเหนียว 
พารบอยลหลังผาน

กระบวนการแทรกซึม
ภายใตสุญญากาศ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณการดดูซึม 
สารละลาย 

ของขาวเหนียว 
พารบอยล 
(กิโลกรัม) 

1 (1) 0.80 1.70 0.90 
2 a 0.80 1.71 0.91 
3 b 0.82 1.64 0.82 
4 ab 0.81 1.72 0.91 
5 -αa 0.80 1.61 0.81 
6 +αa 0.80 1.82 1.02 
7 -αb 0.81 1.82 1.01 
8 +αb 0.80 1.42 0.62 
9 Cp1 0.80 1.71 0.91 
10 Cp2 0.81 1.71 0.90 

 
ตาราง 4.10 แสดงปริมาณการดดูซึมสารละลายของขาวเหนียวพารบอยลหลังผาน

กระบวนการศึกษาผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยลใน
กระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดซึมสารละลายของขาวเหนียว
พารบอยลที่ผานการทดลองโดยใชโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert วิเคราะหหาความสัมพันธ  
เชิงเสนพบวา ปริมาณการดดูซึมสารละลายของขาวเหนยีวพารบอยลไมมีความสัมพนัธกับความเปน
สุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยลในชวงที่ทําการศึกษาอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ (P>0.05) กลาวคือ ขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองมีปริมาณการดูดซึมสารละลาย
ที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงพิจารณาคาเฉลี่ยของการดูดซึมสารละลาย โดยพบวา ขาวเหนียวพารบอยล
มีคาเฉลี่ยปริมาณการดดูซึมสารละลายเทากับ 0.88±0.11 กิโลกรัม 
 การวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพ (คาสีและคาแรงเฉือน) ของขาวเหนียวพารบอยล    
แตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของอุณหภูมแิละเวลาในการแชขาวเหนียว แสดงผลดังตาราง 4.11 
และ 4.12 
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ตาราง 4.11 คาสีในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของความเปน
สุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนยีวพารบอยล (ขาวสารเหนยีวพารบอยล) 

สิ่ง
ทดลอง 

รหัส
ปจจัย 

คาส ีL คาส ีa คาส ีb 

1 (1) 61.78±0.18 4.31±0.07 27.64±0.07 

2 a 62.95±0.10 4.55±0.04 27.86±0.02 

3 b 62.88±0.02 4.27±0.08 27.10±0.10 

4 ab 61.24±0.08 4.24±0.01 26.86±0.02 

5 -αa 63.31±0.10 4.35±0.01 27.39±0.04 

6 +αa 63.40±0.25 4.43±0.06 27.34±0.03 

7 -αb 63.44±0.10 4.29±0.05 27.62±0.08 

8 +αb 61.87±0.04 4.42±0.03 27.15±0.10 

9 Cp1 61.68±0.28 4.42±0.07 27.17±0.08 

10 Cp2 62.73±0.07 4.43±0.07 27.38±0.14 

 
ตาราง 4.12 คาสี และคาแรงเฉือนในตวัอยางขาวเหนยีวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษา

ผลของความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยล (ขาว
เหนยีวพารบอยลสุก) 

สิ่ง
ทดลอง 

รหัส
ปจจัย 

คาแรงเฉือน  
(นิวตนั) 

คาส ีL คาส ีa คาส ีb 

1 (1) 8.38±1.36 65.23±0.06 3.35±0.11 20.14±0.39 

2 a 5.95±0.75 65.60±0.16 3.22±0.14 19.33±0.14 

3 b 6.59±0.87 65.91±0.06 3.08±0.09 18.81±0.18 

4 ab 7.16±0.25 64.87±0.31 3.35±0.10 19.18±0.32 

5 -αa 7.72±1.51 65.32±0.21 3.25±0.05 20.09±0.30 

6 +αa 9.35±1.16 65.04±0.12 3.00±0.04 21.06±0.16 

7 -αb 11.75±1.76 64.51±0.31 3.29±0.17 21.95±0.50 

8 +αb 8.02±1.07 64.86±0.06 3.12±0.08 20.44±0.12 

9 Cp1 12.62±2.42 64.80±0.15 3.51±0.10 20.68±0.12 

10 Cp2 9.02±1.08 65.05±0.11 3.07±0.05 19.92±0.35 
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ตาราง 4.11 และ 4.12 แสดงผลคุณภาพทางกายภาพของขาวเหนียวพารบอยลหลังจาก
การผานกระบวนการศกึษาผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยล 
โดยเมื่อพิจารณาคาสีและคาแรงเฉือนจากการใชโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert วิเคราะหหา
ความสัมพันธเชิงเสนพบวา ความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยล 
ภายในชวงที่ทาํการศึกษาไมมีผลตอคาดังกลาวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อพิจารณา
ลักษณะสีของขาวเหนียวพารบอยลระหวางขาวสารและขาวสุก พบวา ขาวเหนยีวพารบอยลสุกมีสี
ขาวกวาขาวสาร สังเกตไดจากคาเฉลี่ยสี L ที่เพิ่มขึ้น และคาเฉลี่ยสี  a และ b มีคาลดลง 

 
ตาราง 4.13 ปริมาณธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีนในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในแตละ     

ส่ิงทดลองจากการศึกษาผลของความเปนสญุญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาว
เหนยีวพารบอยล (ตอ 100 กรัม) 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย 
เหล็ก 

(มิลลิกรัม) 

แคลเซียม 

(มิลลิกรัม) 

ไอโอดีน 

(ไมโครกรัม) 

1 (1) 2.69±0.05 109.33±0.58 23.07±3.84 
2 a 2.94±0.16 119.00±1.41 24.96±3.01 
3 b 3.09±0.11 137.33±9.61 27.87±3.05 
4 ab 3.12±0.06 143.33±2.08 31.61±3.07 
5 -αa 2.94±0.11 129.33±1.53 29.44±2.89 
6 +αa 2.92±0.09 129.67±4.04 26.77±0.93 
7 -αb 2.73±0.13 95.67±7.37 24.47±1.05 
8 +αb 3.22±0.15 150.00±4.36 35.90±1.70 
9 Cp1 2.75±0.16 120.33±1.53 25.72±4.64 
10 Cp2 2.78±0.10 134.00±3.61 23.18±0.66 
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ตาราง 4.14 ปริมาณความชื้น โปรตีน และไฟเตทในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลอง
จากการศึกษาผลของความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียว 
พารบอยล (ตอ 100 กรัม) 

สิ่งทดลอง รหัสปจจัย 
ความชื้น 

(กรัม) 

โปรตีน 

(กรัม) 

ไฟเตท 

(มิลลิกรัม) 

1 (1) 6.65±0.07 6.52±0.09 222.16±12.69 
2 a 7.12±0.04 6.43±0.26 214.40±23.88 
3 b 6.49±0.06 6.94±0.24 198.70±14.08 
4 ab 6.87±0.16 6.53±0.49 198.05±14.20 
5 -αa 6.94±0.10 6.63±0.27 219.55±17.74 
6 +αa 6.24±0.21 6.51±0.15 191.11±17.52 
7 -αb 6.37±0.99 6.52±0.06 188.41±2.62 
8 +αb 7.44±0.09 6.49±0.25 156.04±0.74 
9 Cp1 8.07±0.01 6.58±1.22 167.14±4.36 
10 Cp2 8.29±0.08 6.47±0.17 156.82±25.16 

 
จากตารางแสดงปริมาณธาตเุหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ความชื้น โปรตีน และไฟเตท        

ในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในการศกึษาผลความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการแช
ขาวเหนียวพารบอยล (ตาราง 4.13 ถึง 4.14) ซ่ึงเปนตัวอยางขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานกระบวนการ
เสริมธาตุอาหารคือธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดนี ซ่ึงเมื่อพิจารณาปริมาณแรธาตุ ความชื้น 
โปรตีน และไฟเตท โดยการใชโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert วิเคราะหหาความสมัพันธเชิงเสน
พบวา ขาวสารเหนียวพารบอยลแตละสิ่งทดลองมีคาปริมาณธาตุเหล็กและแคลเซียมที่แตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) นั่นคือ ความเปนสญุญากาศและเวลาที่ใชในการแชขาวเหนียว      
พารบอยลภายในชวงที่ทําการศึกษามีผลตอปริมาณแรธาตุดังกลาว ซ่ึงสามารถแสดงเปนสมการ
ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคาปริมาณธาตุเหล็กและแคลเซยีมไดดังสมการตอไปนี้ 

 
 
 
 
 



  
88 

  
= 3.86 – 0.63(ความเปนสุญญากาศ) – 0.09(เวลา) + 1.89(ความเปนสุญญากาศ)2  ปริมาณ 

ธาตุเหล็ก  + 2.14x10-3(เวลา)2 – 0.04 (ความเปนสุญญากาศ)(เวลา) R2= 0.95 

(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม)  

    
= 18.61 – 4.08(ความเปนสุญญากาศ) + 4.86(เวลา) + 31.94(ความเปนสุญญากาศ)2  ปริมาณ 

ธาตุแคลเซียม  – 0.04(เวลา)2 – 0.61(ความเปนสุญญากาศ)(เวลา) R2= 0.92 

(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม)  
 
หมายเหตุ ความเปนสุญญากาศ มีหนวยเปนบาร และแทนคาโดยไมคิดเครื่องหมายลบ (–) 
 เวลา มีหนวยเปนนาที 

 
 
สวนธาตุไอโอดีน ความชื้น โปรตีน และไฟเตท อุณหภมูิและเวลาในการแชขาวภายใน

ชวงที่ทําการศกึษาไมมีผลตอคาดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตาราง 4.15 คาคะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยล
ในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของความเปนสุญญากาศและเวลาที่เหมาะสมในการ
แชขาวเหนยีวพารบอยล (ขาวเหนียวพารบอยลสุก) โดยแบบประเมินความชอบ 7-Point 
hedonic scale 

สิ่ง
ทดลอง 

รหัส
ปจจัย 

ความชอบ 
โดยรวม 

ลักษณะของ
เมล็ดขาว 

สี กล่ิน รสชาต ิ

1 (1) 5.35±0.99 6.15±0.67 5.45±0.94 5.30±1.13 5.25±1.21 
2 a 5.20±1.28 6.05±0.60 5.50±1.05 5.40±0.99 5.15±1.04 
3 b 5.25±1.33 5.50±0.95 5.40±0.94 5.05±0.60 4.70±0.92 
4 ab 5.20±0.89 5.45±0.94 5.20±1.01 5.05±0.76 5.15±1.04 
5 -αa 5.20±0.89 5.60±0.82 4.85±0.93 5.15±0.67 4.80±0.77 
6 +αa 5.70±0.98 5.80±0.83 5.25±1.16 5.00±0.97 5.10±0.91 
7 -αb 5.45±1.00 6.25±0.85 5.35±1.35 5.35±1.90 5.00±0.73 
8 +αb 4.90±0.97 5.30±1.03 5.30±1.22 5.00±1.21 4.55±0.83 
9 Cp1 4.95±0.69 5.50±1.00 4.95±1.36 4.45±1.15 4.85±1.27 
10 Cp2 5.40±1.35 5.55±1.28 5.35±1.46 5.05±1.28 4.80±1.20 
สิ่ง

ทดลอง 
รหัส
ปจจัย 

ลักษณะ 
เนื้อสัมผัส 

ความนุม ความเหนียว 
ความรูสึก 
หลังกลืน 

1 (1) 5.30±1.22 5.60±0.94 5.05±0.94 5.30±1.08 
2 a 5.15±1.23 5.30±1.49 5.15±1.57 5.25±0.97 
3 b 5.05±1.36 5.20±1.51 4.85±1.46 5.20±1.24 
4 ab 5.10±1.21 5.15±0.99 4.90±1.07 5.20±0.89 
5 -αa 5.30±1.17 5.30±1.22 5.10±1.12 5.15±0.99 
6 +αa 5.60±0.88 5.85±0.99 5.35±1.23 5.35±0.99 
7 -αb 5.55±1.10 5.45±1.10 5.65±1.31 5.35±0.88 
8 +αb 4.85±0.75 5.20±0.95 4.70±1.34 4.70±1.17 
9 Cp1 5.30±0.80 5.65±1.31 5.15±1.14 4.80±1.24 
10 Cp2 5.35±1.09 5.75±0.91 5.30±1.26 5.20±1.11 
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ตาราง 4.15 แสดงคาคะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภค
ในตัวอยางขาวเหนียวพารบอยลในแตละสิ่งทดลองจากการศึกษาผลของความเปนสุญญากาศและ
เวลาที่เหมาะสมในการแชขาวเหนียวพารบอยลซ่ึงผานการทําใหสุกแลว เมื่อพิจารณาคาคะแนน
ความชอบในแตละคุณลักษณะโดยใชโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert วิเคราะหหาความสัมพันธ
เชิงเสนพบวา คาคะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานลักษณของเมล็ดขาว
ของขาวเหนยีวพารบอยลหลังการทําใหสุก มีคาที่แตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) นั่นคือ 
ความเปนสุญญากาศและเวลาในการแชขาวเหนียวพารบอยลภายในชวงที่ทําการศึกษามีผลตอคา
คะแนนความชอบในคุณลักษณะดังกลาว โดยสามารถแสดงเปนสมการความสัมพันธของปจจยั 
ตาง ๆ ที่มีผลตอคาคะแนนความชอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไดดังสมการคะแนนความชอบ
ตอไปนี ้

 
= 10.01 – 2.39(ความเปนสุญญากาศ) – 0.22(เวลา) + 2.22(ความเปนสุญญากาศ)2 คะแนน

ความชอบ  + 2.75x10-3(เวลา)2 + 8.33x10-3(ความเปนสุญญากาศ)(เวลา) R2= 0.97 
ดานลักษณะ
ของเมล็ดขาว 

   

 
หมายเหตุ ความเปนสุญญากาศ มีหนวยเปนบาร และแทนคาโดยไมคิดเครื่องหมายลบ (–) 
 เวลา มีหนวยเปนนาที 

 
 
สวนคาคะแนนความชอบในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสอื่น ๆ ความเปนสุญญากาศ

และเวลาในการแชขาวเหนียวพารบอยลภายในชวงที่ทําการศึกษาไมมีผลตอคาดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) 
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ส่ิงทดลองที่ 1 (1) ส่ิงทดลองที่ 2 (a) ส่ิงทดลองที่ 3 (b) ส่ิงทดลองที่ 4 (ab) 

ส่ิงทดลองที่ 5 (-αa) ส่ิงทดลองที่ 6 (+αa) ส่ิงทดลองที่ 7 (-αb) ส่ิงทดลองที่ 8 (+αb) 

ส่ิงทดลองที่ 9 (Cp1) ส่ิงทดลองที่ 10 (Cp2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพ 4.11  ลักษณะของขาวสารเหนยีวพารบอยลในแตละส่ิงทดลองจากการทดลองที่ 2.2 
 

ภาพ 4.11 แสดงลักษณะของขาวสารเหนยีวพารบอยลที่ไดจากการทดลองที่ 2.2 ซ่ึงเปน    
ขาวเหนียวซ่ึงผานสภาวะการนําสภาพพารบอยลที่ไดจากการทดลอง 2.1 แลวนําไปผานกระบวนการ
แทรกซึมภายใตสุญญากาศในแตละสิ่งทดลอง พบวา ลักษณะเมล็ดขาวเหนียวพารบอยลที่ไดมี
ลักษณะที่ใกลเคียงกัน โดยเมล็ดขาวจะไมเกาะตดิกันเปนกอน มีความรวน และยังคงรูปรางของ
เมล็ดขาวไดโดยพบเมล็ดที่เละหรือบิดเบี้ยวนอยมาก และยังมีปริมาณขาวเมล็ดหักนอยซ่ึงเปนผลจาก 
การใชสภาวะกระบวนการพารบอยลที่เหมาะสม และการที่เมล็ดขาวที่ไดมีความคงรูปรางของเมล็ด
ขาวไวไดโดยไมเกาะติดกนัเปนกอน จึงนาจะสงผลดีตอการยอมรับของผูบริโภคไดสวนหนึ่ง 
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ผลการทดลองที่กลาวมาขางตน (ตาราง 4.10 ถึง 4.15 และภาพ 4.11) โดยผานการ
วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม Design-Expert แลวคัดเลือกเฉพาะคาตอบสนองที่มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญั (p≤0.05) นําไปทําการหาสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด (Optimization) สําหรับ
กระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศโดยวิธีการสรางพื้นที่ตอบสนอง (Response surface 
methodology) คาตอบสนองที่มีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญ (p≤0.05) ในแผนการทดลองนี้ ไดแก 
ปริมาณธาตุเหล็ก ปริมาณธาตุแคลเซียม และความชอบทางดานลักษณะเมล็ดขาว สําหรับคาที่ใช
กําหนดระดับในการหาสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดเปนดังนี้ ปริมาณธาตุเหล็กใชคามากกวา
หรือเทากับ 3.15 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม ขาวสารเหนยีวพารบอยล ปริมาณธาตุแคลเซียมมากกวา
หรือเทากับ 133.3 ไมโครกรัม ตอ 100 กรัม ขาวสารเหนียวพารบอยล (เทียบเทาปริมาณรอยละ 35 
ของความตองการตอวันเฉพาะธาตุแคลเซียม) สวนผลการประเมินทางดานประสาทสัมผัสจะกําหนด
ที่ระดับคะแนนมากกวาหรือเทากับ 5.5 ผลการหาสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดโดยวิธีการสราง
พื้นที่ตอบสนองแสดงดังภาพ 4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.12  กระบวนการผลิตทีด่ีที่สุด (Optimization) สําหรับการศึกษาผลของ 

ความเปนสุญญากาศและเวลาในการแชขาวเหนียวพารบอยล 
ในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศของขาวเหนยีวพันธุ กข 6 

เว
ลา

 

ความเปนสุญญากาศ 
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 ในการหาสภาวะของกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด (Optimization) ไดทําการคัดเลือกสภาวะ
ที่ดีที่สุดสําหรับกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศกับขาวเหนียวพารบอยล (ดังศรสีแดงชี้) คือ 
ความเปนสุญญากาศที่ -0.75 บาร เปนเวลานาน 40 นาที โดยจะนําสภาวะนี้ไปใชในการทดลองที่ 2.3
การประยุกตใชกระบวนการพารบอยลและกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศที่เหมาะสมใน
การเสริมกรดอะมิโนกับขาวเหนียวพารบอยลตอไป 

สภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด (Optimization) ที่ไดเลือกนํามาใชการศึกษานั้น
สามารถทํานายคาตอบสนองตาง ๆ จากโปรแกรมทางสถิติ Design-Expert ไดดังนี้ คอื ปริมาณเหล็ก
และแคลเซียมเทากับ 3.25 และ 148.63 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณไอโอดีนเทากับ 
35.05 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม ปริมาณความชื้นและโปรตีนเทากับ 8.24 และ 6.45 กรัม ตอ 100 กรัม 
ตามลําดับ ปริมาณไฟเตทเทากับ 196.02 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม คุณภาพทางดานกายภาพ คือ          
ในขาวสารเหนียวพารบอยล มีคาสี L, a และ b เทากับ 61.24, 4.25 และ 26.89 ตามลําดับ สวนใน
ขาวเหนียวพารบอยลสุก มีคาแรงเฉือนเทากับ 7.18 นิวตัน คาสี L, a และ b เทากบั 64.66, 3.23     
และ 20.08 ตามลําดับ สวนคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสจากการประเมินโดยผูบริโภคในดาน
ความชอบรวม ลักษณะเมล็ดขาว สีเมล็ดขาว กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส ความนุม ความเหนยีว 
และความรูสึกหลังกลืน มีคาคะแนนเทากับ 5.29, 5.51, 5.27, 5.14, 5.15, 5.10, 5.23, 4.80 และ 5.15 
ตามลําดับ (จากคะแนนเต็มเทากับ 7) 
  
 ผลการทดลองที่ 2.2 จะสังเกตวาคาปริมาณธาตุเหล็กทีว่เิคราะหไดจากตัวอยางขาวสาร
พารบอยลมีคานอยลงจากการทดลองที่ 2.1 โดยมีคาเฉลี่ยปริมาณธาตุเหล็กเทากับ 2.92 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัม ซ่ึงนอยกวาปริมาณที่ตองการคือ 4 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม (รอยละ 35 ของความตองการใน
แตละวนั) ในขณะที่คาปริมาณธาตุแคลเซียมและไอโอดนีมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกับปรมิาณที่ตองการ
ขาวสารเหนยีวพารบอยล ซ่ึงจะมีคามากขึน้นอยลงในแตละสิ่งทดลองตามปกติ สําหรับในกรณีของ
ปริมาณธาตุเหล็กจะพบวาคาที่ไดจะมีการเบี่ยงเบนในทํานองเดียวกนั แตเมื่อสังเกตปริมาณที่
วิเคราะหไดจะนอยกวาปริมาณที่ไดเสริมเขาไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทดลองนี้เปนการทดลองที่
ไดทําการผันแปรสภาวะความเปนสุญญากาศและเวลาในการแชขาวสารเหนียวพารบอยล จึงสงผล
ตอความสามารถในการแลกเปลี่ยนสารระหวางภายในเมล็ดขาวและสารละลายที่แชขาว โดยการแช
ขาวภายใตระบบการแทรกซึมภายใตสุญญากาศจะทําใหสารอาหารในสารละลายแทรกตัวเขาไปใน
รูพรุนที่มีอยูในเมล็ดขาวซึ่งจะไปแทนที่น้าํและอากาศ เมื่อพิจารณาถึงสารประกอบที่เปนแหลงของ
สารอาหารแตละชนิดคือ ธาตุเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน พบวา สารประกอบโซเดียมไอรรอน   
อีดีทีเอที่เปนแหลงของธาตุเหล็กจะมีคามวลโมเลกุลที่สูงที่สุดและยังมีคาการละลายนอยที่สุดเมื่อ
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เปรียบเทียบกับสารประกอบแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนทและสารประกอบโพแทสเซียมไอโอเดต 
ซ่ึงเปนแหลงของธาตแุคลเซียมและไอโอดีนตามลําดับ จากการที่สารประกอบโซเดยีมไอรรอนอีดีทเีอ
มีมวลโมเลกุลที่มากกวา นาจะสงผลใหความสามารถในการแทรกตวัเขาไปสูรูพรุนของเมล็ดขาวมี
นอยกวาสารประกอบแคลเซียมแลคเตท กลูโคเนทและสารประกอบโพแทสเซียมไอโอเดตซึ่งมี
มวลโมเลกุลนอยกวา และการที่สารประกอบทั้งสองชนิดนี้มีคาการละลายมากกวานาจะสงผลให
โมเลกุลมีการแตกตวัในน้ําและสามารถกระจายตัวในน้ําไดดี ทําใหสามารถแทรกเขาไปตามรูพรุน
ของเมล็ดขาวไดในสัดสวนทีม่ากกวาสารประกอบโซเดยีมไอรรอนอีดทีีเอ และสงผลใหสารประกอบ
โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอแทรกตัวเขาไปในสัดสวนที่นอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองที่ 2.1 ซ่ึง
ควบคุมสภาวะการแทรกซึมภายใตสุญญากาศไวคงที่ นอกจากนี้คาเฉลี่ยปริมาณการดูดซึมสารละลาย
ในการทดลองนี้ก็ลดลงเมื่อเทียบกับการทดลองที่ 2.1 ซ่ึงจะสงผลใหสารอาหารตาง ๆ แทรกซึมเขา
สูเมล็ดขาวไดนอยลงตามไปดวย จากเหตุผลดังกลาวจงึสามารถกลาวไดวาการผันแปรระดบัความ
เปนสุญญากาศและเวลาในการแชขาวสารเหนียวพารบอยลในกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ
จะสงผลตอปริมาณธาตุเหล็กในขาวสารเหนียวพารบอยลมากกวาธาตุแคลเซียมและไอโอดีน และ
การผันแปรดังกลาวยังสงผลตอปริมาณธาตุอาหารมากกวาขั้นตอนการศึกษาอุณหภูมแิละเวลาในการ
พารบอยลขาวเหนยีว (การทดลองที่ 2.1) อีกดวย นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนในการทดลองก็เปน
อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะสงผลกระทบตอผลการทดลองดังกลาวไดเชนกนั 

เพื่อเปนการแกปญหาสําหรับกรณีที่ปริมาณธาตุเหล็กเฉลี่ยที่วิเคราะหได (2.92 มิลลิกรัม 
ตอ 100 กรัม) มีคานอยกวาปริมาณที่ตองการในขาวสารเหนียวพารบอยล (4 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 25 จึงไดทําการคํานวณปริมาณธาตุเหล็กที่จะเสริมในขาวสารเหนียวพารบอยล
ใหม โดยจะเสริมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 เมื่อเทียบกับปริมาณเดิม (จากการทดลองที่ 2.1) เพื่อเปนการ
ทดแทนปริมาณธาตุเหล็กที่ลดลงและเพื่อใหผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลมีคาปริมาณธาตุเหล็ก
ตามเปาหมายที่กําหนดไวคอื 4 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม  การคํานวณปริมาณธาตุเหล็กที่ตองการจะ
เสริมในขาวสารเหนียวพารบอยลในรูปของสารละลายสารอาหารแสดงดังภาคผนวก ข-2 สวน
ปริมาณธาตุแคลเซียมและไอโอดีนจะยังคงใชปริมาณเทาเดิมตามการทดลองที่ 2.1 
 

นอกจากนี้ เมือ่นําเอาขาวสารเหนียวพารบอยลจากสภาวะกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 2.1 และ 2.2 ที่ยังไมไดเสริมสารอาหารไปตรวจวดัคาปริมาณกรดอะมิโนในขาวตาม
วิธีของ AOAC (2005) พบวา ในขาวสารเหนยีวพารบอยลมปีริมาณกรดอะมิโนไลซีนเทากับ 
153.22±12.90 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม และมีปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนีนเทากบั 36.95±2.26 
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม (จากการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตร
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และอาหาร (LCFA) สํานักงานสาขาเชียงใหม) ซ่ึงจากคาปริมาณกรดอะมิโนที่วเิคราะหไดทําให
ทราบวาตัวอยางขาวสารเหนียวพารบอยลที่ไดนํามาใชในการทดลองนั้นมีปริมาณกรดอะมิโนแลว
สวนหนึ่ง ดังนั้นจึงไดทําการคํานวณปริมาณกรดอะมิโนที่จะเสริมในขาวสารเหนยีวพารบอยลในรูป
ของสารละลายสารอาหารใหมแสดงดังภาคผนวก ข-2 

 
การทดลองที่ 2.3 การประยกุตใชกระบวนการพารบอยลและกระบวนการแทรกซึมภายใต 

สุญญากาศที่เหมาะสมในการเสริมกรดอะมิโนในขาวเหนยีวพารบอยล 
 
การทดลองที่ 2.1 และ 2.2 นั้นทําใหทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตขาวเหนยีว

พารบอยลเสริมคุณคาทางโภชนาการ โดยในกระบวนการพารบอยลขาวเหนยีวไดเลือกใชอุณหภูมิ 
62 องศาเซลเซียส และใชเวลาในการแชขาวนาน 110 นาที สวนในกระบวนการแทรกซึมภายใต
สุญญากาศสําหรับขาวสารเหนียวพารบอยล ไดเลือกใชระดับความเปนสุญญากาศที่ -0.75 บาร และ
ใชเวลาในการแชขาวนาน 40 นาที จากสภาวะดังกลาวไดนํามาประยกุตเสริมสารอาหารเพิ่มอีก 2 
ชนิด คือ กรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีน ซ่ึงจะทําการเสริมในรปูแบบสารละลายเพิ่มเขาไปใน
สารละลายธาตุอาหารเดิม (ประกอบไปดวยเหล็ก แคลเซียม และไอโอดีน) โดยมีระดับปริมาณ
สารอาหารที่ใชแตละชนดิดงัตารางภาคผนวกที่ ข-3 ซ่ึงกระบวนการผลิตนี้จะไดเปนผลิตภัณฑขาว
เหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 

ผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลที่ผานการเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซนี และ  
ทรีโอนีน จากการทดลองที ่ 2.3 ไดนําไปตรวจวเิคราะหคาคุณภาพในดานตาง ๆ ซ่ึงแสดงผลดัง
ตาราง 4.16 ถึง 4.22 
 
ตาราง 4.16 คาคุณภาพของผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน 

และทรีโอนีน 
คาสังเกต ปริมาณที่วิเคราะหได 

ปริมาณการดดูซึมสารละลาย (กิโลกรัม)  0.89±0.05 

คุณภาพดานกายภาพ  

คาสี L 63.41±0.23 
คาสี a 5.02±0.04 
คาสี b 24.29±0.14 
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ตาราง 4.16 คาคุณภาพของผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน 
และทรีโอนีน (ตอ) 

คาสังเกต ปริมาณที่วิเคราะหได 

คุณภาพดานเคมีและโภชนาการ  
ธาตุเหล็ก (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 4.24±0.06 

ธาตุแคลเซียม (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 138.49±0.49 

ธาตุไอโอดีน (ไมโครกรัมตอ 100 กรัม) 33.31±0.63 
กรดอะมิโนไลซีน (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 175.33±0.50* 
กรดอะมิโนทรีโอนีน (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 89.04±3.49* 
ความชื้น (กรัมตอ 100 กรัม) 7.56±0.02 
คาน้ําที่เปนประโยชน (คา aw) 0.32±0.02 
เถา (กรัมตอ 100 กรัม) 0.97±0.01 
โปรตีน (กรัมตอ 100 กรัม) 7.92±0.10 
ไขมัน (กรัมตอ 100 กรัม) 0.82±0.03 
คารโบไฮเดรต (กรัมตอ 100 กรัม) 82.73 
พลังงาน (กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม) 369.98 
ไฟเตท (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 168.74±3.50 

หมายเหตุ * ตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร (LCFA) สํานักงาน 
สาขาเชียงใหม 

 
 ตาราง 4.16 แสดงคาคุณภาพในดานตาง ๆ ของผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริม
เหล็ก แคลเซียม ไอโอดนี ไลซีน และทรีโอนีน ในดานคาปริมาณการดูดซึมสารละลายพบวา ใน
การทดลองนี้ขาวเหนียวพารบอยลมีปริมาณการดดูซึมสารละลายเทากบั 0.89±0.05 กิโลกรัม ซ่ึง
ใกลเคียงกับการทดลองที่ 2.2 เมื่อพิจารณาในสวนของสารอาหารตาง ๆ ที่ไดมกีารเสริมพบวา    
ธาตุเหล็กในผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลมีปริมาณเทากับ 4.24 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับปริมาณที่
ตองการในผลิตภัณฑแลว (4 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม หรือรอยละ 35 ของความตองการในแตละวัน) 
ปริมาณธาตุเหล็กที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเพิ่มสารประกอบที่เปนแหลงของธาตุเหล็กในสารละลาย 
สารอาหารที่ไดทําการปรับปรุงใหมเพื่อใชการทดลองนี้ สวนธาตแุคลเซียมและไอโอดีนมีปริมาณ
เทากับ 138.49 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม และ 33.31 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีคา
ใกลเคียงกับปริมาณที่ตองการในผลิตภัณฑ (133.30 มิลลิกรัม และ 26.76 ไมโครกรัม ตอ 100 กรัม 
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ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 35 ของความตองการในแตละวนั) ในขาวเหนยีวพารบอยลโดยมี
ปริมาณที่เปนไปในทํานองเดียวกันกับการทดลองในตอนตน สวนปรมิาณกรดอะมโินในผลิตภณัฑ
ขาวเหนียวพารบอยลพบวา มีปริมาณกรดอะมิโนไลซีนเทากับ 175.33 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ซ่ึงมี
ปริมาณมากกวาปริมาณที่ตองการในผลิตภัณฑ (151.10 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม หรือรอยละ 35 ของ
ความตองการในแตละวัน) สําหรับกรดอะมิโนทรีโอนีนมีปริมาณเทากับ 89.04 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 
ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 70 ของปริมาณที่ตองการในผลิตภัณฑ (127.63 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
หรือรอยละ 35 ของความตองการในแตละวนั)  

จากผลการวิเคราะหในสวนของกรดอะมิโนจะเห็นไดวาการเสริมกรดอะมิโนไลซีนใน 
ขาวเหนียวพารบอยลจะใหผลดีกวาการเสรมิกรดอะมิโนทรีโอนีน โดยเปรียบเทียบจากปริมาณที่
เสริมเขาไปเพือ่ใหไดเทากับปริมาณเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ไลซีนเปนกรดอะมิโนที่
มีขั้วและมีประจุ (พรงาม, 2545) และมีปริมาณในขาวสารเหนยีวพารบอยลมากกวาทรีโอนีนประมาณ 
4 เทา (ในขาวสารเหนยีวพารบอลยปกติมีปริมาณกรดอะมิโนไลซนีและทรีโอนนีเทากับ 153.22 
มิลลิกรัม และ 36.95 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม ตามลําดับ) จึงทําใหโมเลกุลของไลซีนในเมล็ดขาว
และไลซีนในสารละลายเกิดแรงดึงดูดระหวางกันไดมากกวา ทําใหไลซีนในสารละลายสามารถ  
จับตัวกับไลซีนที่มีอยูในเมลด็ขาวไดดี อีกทั้งสารประกอบแอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด ซ่ึงเปน
แหลงของไลซีนมีคาการละลายที่สูง (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., 2006a) จึงทําใหไลซนี
สามารถกระจายตัวในสารละลายไดดี สําหรับกรดอะมโินทรีโอนีนนัน้มีประสิทธิภาพในการเสรมิ
ไดนอยกวาไลซีน โดยมีปริมาณในผลิตภณัฑคิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณที่ตองการในผลิตภณัฑ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่กรดอะมิโนทรโีอนีนเปนกรดอะมิโนที่มีขัว้แตไมมีประจ ุ (พรงาม, 2545)  
มีปริมาณในขาวสารเหนยีวพารบอยลที่นอยกวาไลซีนและโซขางหรือหมู R ก็สามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับน้ําไดดี (นิธิยา, 2545) สงผลใหโมเลกุลของทรีโอนีนยึดเกาะตวักับโมเลกุลของน้ํา
มากกวาโมเลกุลของทรีโอนีนในเมล็ดขาว ทําใหปริมาณทรีโอนีนในเมล็ดขาวมีต่ํากวาที่คาดหมายไว 
และการที่ไลซนีและธาตุอาหารชนิดอื่น ๆ ที่สามารถแทรกซึมและเกาะตัวกับเมล็ดขาวไดดี นาสงมี
ผลใหเกิดการขัดขวางการแทรกซึมของทรีโอนีนเขาสูชองวางหรือรูพรุนภายในเมล็ดขาว ซ่ึงสังเกต
ไดจากปริมาณสารอาหารตาง ๆ มีปริมาณใกลเคียงกับปริมาณที่ตองการ (มีคารอยละความแตกตาง
นอยไมถึงรอยละ 10) หากตองการใหมปีริมาณกรดอะมิโนทรีโอนนีในผลิตภณัฑตามที่ตองการ 
อาจมีแนวทางหนึ่งคือการเสริมสารประกอบที่เปนแหลงของกรดอะมิโนทรีโอนีนเพิ่มเติมอีกรอยละ 
30 จากปริมาณที่เสริมแตเดิม (ตารางภาคผนวกที่ ข-3) โดยไมจาํเปนตองเปลี่ยนแปลงสภาวะ
กระบวนการผลิต สําหรับกรดอะมิโนทรโีอนีนในผลิตภัณฑนี้มีปริมาณเทากับ 89.04 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัม ซ่ึง คิดเทียบเปนปรมิาณเทากับรอยละ 25 ของความตองการในแตละวัน 
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ตาราง 4.17 คาคุณภาพของผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน 
และทรีโอนีน ที่ผานการนึ่งใหสุกแลว 

คาสังเกต ปริมาณที่วิเคราะหได 

คุณภาพดานกายภาพ  

คาสี L 65.49±0.31 
คาสี a 3.62±0.03 
คาสี b 19.48±0.30 
แรงเฉือน (นิวตัน) 10.45±1.61 

คุณภาพดานเคมีและโภชนาการ  
ธาตุเหล็ก (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 1.97±0.02 

ธาตุแคลเซียม (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 66.90±0.96 

ธาตุไอโอดีน (ไมโครกรัมตอ 100 กรัม) 15.14±0.73 
ปริมาณน้ํา (กรัมตอ 100 กรัม) 53.52±0.01 
เถา (กรัมตอ 100 กรัม) 0.05±0.01 
โปรตีน (กรัมตอ 100 กรัม) 4.18±0.20 
ไขมัน (กรัมตอ 100 กรัม) 0.29±0.01 
คารโบไฮเดรต (กรัมตอ 100 กรัม) 41.96 
พลังงาน (กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม) 187.17 
ไฟเตท (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 118.26±7.33 

คุณภาพดานประสาทสัมผัส (ประเมินโดยแบบทดสอบ 7-Point hedonic scale) 
คะแนนความชอบโดยรวม 5.90±1.12 
คะแนนความชอบดานลักษณะของเมล็ดขาว 5.80±1.06 
คะแนนความชอบดานสี 4.85±1.09 
คะแนนความชอบดานกลิ่น 5.25±1.16 
คะแนนความชอบดานกลิ่นรส 5.60±0.94 
คะแนนความชอบดานลักษณะเนื้อสัมผัสโดยรวม 5.50±1.43 
คะแนนความชอบดานความนุม  5.95±0.83 
คะแนนความชอบดานความเหนยีว 5.55±1.28 
คะแนนความชอบดานความรูสึกหลังกลืน 5.40±0.94 
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ก.                                                                         ข. 

ภาพ 4.13  ลักษณะของขาวเหนียวพารบอยลที่ไดจากการทดลองที่ 2.3  
(ภาพ ก. คือ ขาวสารเหนียวพารบอยล  ภาพ ข. คือ ขาวสารเหนียวพารบอยลที่ผานการนึ่งใหสุก) 

 
เมื่อพิจารณาในดานของคุณภาพทางกายภาพจากตาราง 4.16 และ 4.17 รวมกับภาพ 4.13 

ซ่ึงแสดงถึงลักษณะของผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลที่ได พบวา ขาวเหนียวพารบอยลจะมีสีของ
เมล็ดขาวคอนขางออกไปทางสีเหลืองทั้งขาวสารเหนยีวพารบอยลและขาวเหนยีวพารบอยลสุก แตใน
ขาวเหนียวพารบอยลสุกจะมีความขาวสวางมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับคาสี L, a และ b ที่วัดได โดย
คาสี L ในขาวเหนียวพารบอยลสุกจะมีคามากกวาขาวสารเหนียวพารบอยล สวนคาสี a และ b ใน
ขาวเหนียวพารบอยลสุกจะมีคานอยกวาขาวสารเหนยีวพารบอยล การที่ขาวสารพารบอยลมีสี
คอนขางเหลืองเนื่องมากจากขั้นตอนกระบวนการพารบอยลขาวเหนียว สีเหลืองของเปลือกขาวได
ละลายน้ําและแทรกซึมเขาสูเมล็ดขาวที่อยูภายในเปลือก ทําใหเมล็ดขาวภายในมสีีเหลือง แต
หลังจากการทาํใหสุก สีเหลืองจะจางลงเนื่องมาจากในขั้นตอนการนึ่งขาวไดนําขาวไปแชน้ํากอน
แลวจึงนําไปนึง่ เมล็ดขาวจะดูดซับน้ําเขาไปเปนผลใหสีเหลืองภายในเมล็ดขาวเจือจางลง 

สําหรับคุณภาพทางดานเคมแีละโภชนาการในดานคณุคาทางอาหาร เมื่อเปรียบเทียบ
กับขาวเหนียวสุกทั่วไปซึ่งมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรตเทากับ 5.71, 0 และ 51.43 กรัม
ตอ 100 กรัม ตามลําดับ โดยมีคาพลังงานรวมเทากับ 228.26 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม (รุจิรา, 2547) 
พบวาในปริมาณการบริโภคที่เทากัน ผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน 
ไลซีน และทรีโอนีนจะใหโปรตีน คารโบไฮเดรต และคาพลังงานที่ต่ํากวา โดยเฉพาะคาพลังงานจะ
ไดรับนอยกวาขาวเหนียวปกติรอยละ 18 ซ่ึงนาจะเหมาะกับผูบริโภคที่ชอบบริโภคขาวเหนยีวแต
กลัวอวนหรือเปนโรคเบาหวานเพราะจะไดรับคารโบไฮเดรตและพลังงานที่นอยกวา สอดคลองกับ
รายงานของ อัมพิกา และคณะ (2547) ซ่ึงกลาววาการรับประทานขาวเหนยีวพารบอยลมีผลชวยให
ระดับน้ําตาลและอินซูลินในผูปวยเบาหวานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานขาวเหนียวปกติ  
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 ดานคาคณุภาพทางดานประสาทสัมผัสซึ่งประเมนิโดยผูบริโภคโดยใชแบบทดสอบชนิด 
7-Point hedonic scale (คะแนนเต็มเทากับ 7) ในผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนนี พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับในผลิตภัณฑในระดบั
ความชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง (ชวงคะแนน 5 ถึง 6) ในทุก ๆ คุณลักษณะ ยกเวนความชอบใน
ดานสีของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีรูสึกเฉย ๆ ถึงชอบเล็กนอย (ชวงคะแนน 4 ถึง 5) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การที่สีของผลิตภัณฑออกไปทางสีเหลืองออน ไมขาวเหมือนขาวปกติ จึงทําใหมีคาคะแนนในการ
ยอมรับลดลง และจากการประเมินทางดานประสาทสัมผัสโดยผูบริโภคทําใหทราบวาผูบริโภคมี
ความชอบในตัวผลิตภัณฑในระดับที่คอนไปทางชอบปานกลาง และผูบริโภคยังไดใหความเห็นวา
ขาวเหนียวพารบอยลสุกมีสีและลักษณะทางเนื้อสัมผัสที่คลายคลึงกับขาวกลอง มีความนุมกวา   
ขาวกลองแตมคีวามเหนียวทีน่อยกวา ซ่ึงจะสงผลใหผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนนี มีภาพลักษณคลายคลึงกบัขาวกลองซึ่งอาจจัดไดวาเปน
อาหารเพื่อสุขภาพในมุมมองของผูบริโภค 

สําหรับการเปรียบเทียบเพื่อใหทราบถึงปริมาณการสูญเสียแรธาตุตาง ๆ ภายหลังจากที่
นําขาวสารเหนียวพารบอยลมานึ่งใหสุกนัน้ จะใชวิธีการคํานวณเปรียบเทียบในรูปของน้ําหนกัแหง
ซ่ึงเปนการคํานวณเปรียบเทยีบเปนสัดสวนของปริมาณธาตุตาง ๆ ที่เหลืออยูในตวัอยางแหงโดยหัก
คาปริมาณความชื้นออกจากตัวอยางนั้น ๆ  ผลการเปรียบเทียบแสดงไวดังตาราง 4.18 

 
ตาราง 4.18 การเปรยีบเทยีบปริมาณแรธาตุระหวางขาวสารเหนยีวพารบอยลและขาวเหนยีวพารบอยล 

ที่ผานการนึ่งใหสุก (วิธีการนึ่งแบบปกติ) ในรูปของน้ําหนักแหง 

แรธาต ุ
ปริมาณในขาวสาร
เหนียวพารบอยล 

ปริมาณในขาวเหนียว
พารบอยลสุก 

รอยละ 
ของการสูญเสีย 

ธาตุเหล็ก 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

4.66±0.06 4.23±0.03 9.23 

ธาตุแคลเซียม 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

154.89±4.27 143.87±2.06 7.11 

ธาตุไอโอดีน 
(ไมโครกรัมตอ 100 กรัม) 

36.03±0.63 34.38±1.57 4.58 
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ตาราง 4.18 จะเห็นไดวามีการสูญเสียของแรธาตุระหวางกระบวนการนึ่งขาวสาร     
พารบอยลใหสุก (วิธีการนึ่งแบบปกติ) โดยธาตุเหล็กมีคารอยละของการสูญเสียสูงที่สุด คือ รอยละ 
9.23 รองลงมาคือธาตุแคลเซียมและธาตุไอโอดีน ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยของรอยละการสูญเสีย   
แรธาตุทั้ง 3 ชนิดนี้ในระหวางกระบวนการทําใหขาวพารบอยลสุกอยูที่รอยละ 6.97 (หรือประมาณ    
รอยละ 7) 

จากกรณีที่คารอยละของการสูญเสียแรธาตุระหวางกระบวนการนึ่งขาวสารพารบอยลให
สุกนั้นมีคาประมาณรอยละ 7 การรับประทานขาวเหนียวพารบอยลสุกโดยกระบวนการนึ่งนี้อาจทํา
ใหรางกายไดรับสารอาหารในปริมาณที่นอยกวาที่ไดกําหนดไว สําหรับวิธีการนึ่งขาวเหนียวแบบ
ปกติที่ใชตลอดในการวิจยันีไ้ดนําเอาวิธีการนึ่งขาวเหนียวของมูลนิธิขาวไทย (2549) มาประยุกตใช 
คือ ทําการแชขาวเหนียวพารบอยลที่ผานการเสริมสารอาหารในน้ําเปนเวลา 15 นาที โดยใช
อัตราสวนขาว ตอ น้ํา คือ 1 ตอ 0.8 จากนัน้นําขาวเหนยีวพารบอยลหอดวยผาขาวบาง นึ่งดวยไอน้ํา
ในลังถึงเปนเวลา 20 นาที จึงยกออกจากลังถึง วิธีการนึ่งนี้ทําใหสารอาหารบางสวนไดสูญเสีย
ออกไปในระหวางกระบวนการนึ่ง ซ่ึงเสาวนีย (2544) ไดกลาววาแรธาตุสวนใหญไมมกีาร
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการหุงตม แตมักละลายออกมาในน้ําที่ใชหุงตม จากเหตุผลดังกลาวจึงไดศึกษาหา
วิธีการนึ่งหรือการทําขาวเหนียวพารบอยลใหสุกดวยวิธีการที่เหมาะสมกวาเดิม เพือ่จะไดสามารถ
คงคุณคาของสารอาหารในขาวเหนียวพารบอยลไวใหไดมากที่สุด โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบการ
นึ่งขาวเหนียวแบบปกติกับวธีิการนึ่งที่ไดพฒันาและปรับปรุงขึ้นในการวิจัยนี้  

สําหรับวิธีการนึ่งขาวเหนียวที่ไดปรับปรุงขึ้น จะมีวิธีการนึ่งคลายกบัวธีิการนึง่ขาวเหนียว
แบบปกติ กลาวคือ นําขาวเหนียวพารบอยลเสริมสารอาหารใสในถวยสแตนเลส แลวแชดวยน้ําเปน
เวลา 15 นาที โดยใชอัตราสวนขาว ตอ น้าํ คือ 1 ตอ 0.8 จากนั้นนําขาวเหนียวพารบอยลพรอมทั้ง
ถวยสแตนเลสไปนึ่งดวยไอน้ําในลังถึงเปนเวลา 20 นาที จึงยกออกจากลังถึง (วิธีการนี้จะคลายคลึง
กับการหุงขาวเจา)จากนั้นนําขาวเหนียวพารบอยลสุกที่ไดจากการนึ่งหรือการทําใหสุกทั้งสองวิธีไป
วิเคราะหหาคาปริมาณสารอาหารแลวเปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารในขาวสารเหนียวกอนนึ่ง
หรือการทําใหสุกในรูปของน้ําหนกัแหง ดงัแสดงผลในตาราง 4.19 
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ตาราง 4.19 การเปรยีบเทยีบปริมาณแรธาตุระหวางขาวสารเหนยีวพารบอยลและขาวเหนยีวพารบอยล 
ที่ผานการทําใหสุกในรูปของน้ําหนักแหงโดยใชวิธีการนึ่งสุกที่ไดปรับปรุงขึ้นใหม 

แรธาต ุ
ปริมาณในขาวสาร
เหนียวพารบอยล 

ปริมาณในขาวเหนียว
พารบอยลสุก 

รอยละ 
ของการสูญเสีย 

ธาตุเหล็ก 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

4.66±0.06 4.58±0.06 1.72 

ธาตุแคลเซียม 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

154.89±4.27 149.82±0.53 3.27 

ธาตุไอโอดีน 
(ไมโครกรัมตอ 100 กรัม) 

36.03±0.63 35.34±0.67 1.92 

 
ตาราง 4.19 แสดงถึงคารอยละการสูญเสียของแรธาตุระหวางกระบวนการนึ่งขาวสาร

เหนยีวพารบอยลใหสุกโดยใชวิธีการทําใหสุกที่ไดปรับปรุงขึ้นใหม โดยธาตุแคลเซยีมมีคารอยละ
ของการสูญเสียสูงที่สุด คือ รอยละ 3.27 รองลงมาคือธาตุไอโอดีนและธาตุเหล็ก ตามลําดับ โดย
คาเฉลี่ยของรอยละการสูญเสียแรธาตุทั้ง 3 ชนิดในระหวางกระบวนการทําใหขาวพารบอยลสุกมีคา
เทากับรอยละ 2.30   

เมื่อเปรียบเทยีบกบัวิธีการทําขาวสารเหนยีวพารบอยลใหสุกแบบเดมิกับวธีิที่ไดปรับปรุง
ขึ้นใหม จะเห็นไดวาวิธีที่ไดปรับปรุงขึ้นใหมสงผลใหการสูญเสียของแรธาตุระหวางกระบวนการ
ทําขาวสารพารบอยลใหสุกมีคาที่ลดลงอยางชัดเจน (คาเฉลี่ยรอยละการสูญเสียเดิมเทากับ 6.97    
ลดเหลือเพียงรอยละ 2.30) และขาวเหนียวพารบอยลที่ผานการทําใหสุกดวยวิธีที่ไดปรับปรุงขึ้น
ใหมนี้ ไดนาํไปประเมนิคณุภาพทางดานประสาทสัมผัส ซ่ึงประเมนิโดยผูบริโภคโดยใชแบบทดสอบ
ชนิด 7-Point hedonic scale (คะแนนเต็มเทากับ 7) แสดงผลดังตาราง 4.20 
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ตาราง 4.20 การเปรียบเทยีบคาคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยล
เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ที่ผานการนึ่งใหสุกโดยวิธีเดิมและ
วิธีการนึ่งที่ไดปรับปรุงขึ้นใหม 

คาคะแนนความชอบ 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ผลิตภณัฑท่ีผาน 

วิธีการนึ่งแบบเดิม 
ผลิตภณัฑท่ีผาน 

วิธีการนึ่งท่ีไดปรับปรงุขึ้นใหม 
ความชอบโดยรวม 5.90±1.12ns 5.89±1.02 ns 
ลักษณะของเมล็ดขาว 5.80±1.06 ns 5.87±1.10 ns 
สี 4.85±1.09 ns 4.88±0.92 ns 
กล่ิน 5.25±1.16 ns 5.12±1.11 ns 
กล่ินรส 5.60±0.94 ns 5.57±0.80 ns 
ลักษณะเนื้อสัมผัสโดยรวม 5.50±1.43 ns 5.55±1.27 ns 
ความนุม  5.95±0.83 ns 5.98±0.62 ns 
ความเหนียว 5.55±1.28 ns 5.60±1.01 ns 
ความรูสึกหลังกลืน 5.40±0.94 ns 5.33±0.82 ns 

หมายเหตุ ตัวอักษร ns (non-significant) ที่กํากับคาของขอมูลในแนวนอนของแตละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
แสดงถึงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของขอมูล (P>0.05) 

 
ในการเปรยีบเทียบคาคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑที่ผานการนึ่งใหสุก

โดยวิธีการเดิมและวิธีการทีไ่ดปรับปรุงขึ้นใหม (ตาราง 4.20) พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับใน
ผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ซ่ึงทําใหสุก
ดวยวิธีการเดมิและวิธีการทีไ่ดปรับปรุงขึ้นใหมทีไ่มแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P>0.05) 
แสดงวาวิธีการทําขาวเหนยีวพารบอยลใหสุกที่ไดปรับปรุงขึ้นใหมไมสงผลตอคาคุณลักษณะตาง ๆ 
จากการประเมินโดยผูบริโภค นั่นคือ สามารถเปลี่ยนวิธีการทําขาวเหนียวพารบอยลใหสุกจากวิธีเดิม
เปนวิธีที่ไดปรับปรุงใหมไดโดยไมสงผลกระทบตอการยอมรับของผูบริโภค 

ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารตาง ๆ ระหวางผลิตภัณฑขาว
เหนยีวพารบอยลเสรมิเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ที่ไดพัฒนาขึ้น กับขาวสาร
เหนยีวพนัธุ กข 6 ที่จําหนายทั่วไปตามทองตลาด และขาวสารเหนยีวพารบอยลพนัธุ กข 6 ซ่ึงผาน
การพารบอยลที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 50 นาท ี
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ตาราง 4.21 การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารตาง ๆ ในขาวสารเหนียวพันธุ กข 6 แตละประเภท 

สารอาหาร 
ขาวสารเหนียว 
พันธุ กข 6 

ขาวสารเหนียว 
พารบอยลพันธุ กข 6  

ขาวสารเหนียว 
พารบอยลพันธุ กข 6  
ผานการเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน  
ไลซีน และทรีโอนีน 

ธาตุเหล็ก 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

0.05±0.04 0.30±0.01 
เพิ่มขึ้นรอยละ 500.00 

4.24±0.06 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1313.00 

ธาตุแคลเซียม 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

2.30±0.20 5.11±0.27 
เพิ่มขึ้นรอยละ 122.17 

138.49±0.49 
เพิ่มขึ้นรอยละ 2610.17 

ธาตุไอโอดนี 
(ไมโครกรัมตอ 100 กรัม) 

1.93±0.14 3.00±0.46 
เพิ่มขึ้นรอยละ 55.44 

36.03±0.63 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1101.00 

กรดอะมิโนไลซีน* 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

446.12±68.50 153.22±12.90 
ลดลงรอยละ 65.65 

175.33±0.50 
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.43 

กรดอะมิโนทรีโอนีน* 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

58.90±5.81 36.95±2.26 
ลดลงรอยละ 37.27 

89.04±3.49 
เพิ่มขึ้นรอยละ 140.97 

หมายเหตุ * ตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร (LCFA) สํานักงาน 
สาขาเชียงใหม 

 

ในตารางการเปรียบเทียบสารอาหารจากในขาวเหนียวพนัธุ กข 6 (ตาราง 4.21) แตละ
ประเภทพบวา ในผลิตภณัฑขาวสารเหนยีวพารบอยลพนัธุ กข 6 ทีผ่านการเสริมเหล็ก แคลเซียม 
ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน จะมีคาปริมาณสารอาหารแตละชนิดยกเวนกรดอะมิโนไลซีนสูงที่สุด 
สําหรับขาวสารเหนียวที่ผานการพารบอยลปกติแตไมไดมีการเสริมสารอาหาร มีปริมาณแรธาตทุี่ 
สูงกวาขาวสารเหนียวพนัธุ กข 6 ซ่ึงเปนขาวสารปกติตามทองตลาดทั่วไปแตมีปริมาณกรดอะมิโนที่
ต่ํากวา  

เมื่อพิจารณาแนวโนมปริมาณสารอาหารตาง ๆ จะสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุม
ของแรธาตุและกลุมของกรดอะมิโน ในกลุมของแรธาตุพบวาปริมาณแรธาตุมีแนวโนมที่เพิ่มขึน้
ตั้งแตขาวสารเหนียวพนัธุ กข 6 ขาวสารเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 และผลิตภณัฑขาวสารเหนยีว
พารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานการเสริมสารอาหาร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในดานสมบัติบางประการ
ของแรธาตุแตละชนิดพบวาเหล็กและแคลเซียมเมื่อละลายน้ําแลวแตกตัวเปนไอออนใหประจุบวกจะ 
สามารถแทรกซึมและเกาะตวักบัเมล็ดขาวไดดกีวาไอโอดีนซึ่งเมื่อละลายน้ําแลวจะแตกตวัเปนไอออน



  
105 

ใหประจุลบ (รานี, 2549) นอกจากนีเ้มื่อพจิารณาโมเลกลุของธาตุพบวา ไอโอดีนมีมวลโมเลกุลมาก
ที่สุด รองลงมาคือเหล็กและแคลเซียมตามลําดับ (รานี, 2549) จากลักษณะดังกลาวสามารถสรุปไดวา
ธาตุที่ละลายน้าํแลวแตกตัวเปนไอออนเชิงลบและมีขนาดโมเลกุลที่ใหญจะใหประสิทธิภาพในการ
เสริมสารอาหารในขาวเหนยีวพารบอยลไดนอยกวาธาตทุี่ละลายน้ําแลวแตกตัวเปนไอออนเชิงบวก 

 สําหรับแนวโนมในกลุมของกรดอะมิโนพบวา กรดอะมิโนมีปริมาณลดลงเมื่อผานการ
พารบอยลและจะเพิ่มขึน้เมื่อผานการเสริมสารอาหาร ทั้งนี้เนื่องมาจากในโมเลกุลของกรดอะมิโน 
ไลซีนและทรีโอนีนที่โซขางหรือหมู R มีขั้วหรือมีประจุ (พรงาม, 2545) ซ่ึงทําใหกรดอะมิโน
ดังกลาวละลายปนมากับน้ําที่ใชในกระบวนการพารบอยลได นอกจากนี้การที่ไลซีนเปนกรดอะมิโน 
ที่มีขนาดใหญ มวลโมเลกุลมาก (รัชฎา, 2544) ทําใหไลซีนในเมล็ดขาวมีโอกาสที่จะเกิดพนัธะและ
แรงดึงดูดกับโมเลกุลของน้ําไดมาก ทาํใหไลซีนจากเมลด็ขาวละลายปนมากับน้ําในการพารบอยลมี
ผลทําใหปริมาณไลซีนในขาวหลังจากผานการพารบอยลลดลง สวนกรดอะมิโนทรโีอนีนนั้นแมจะ
มีขนาดที่เล็กและมวลโมเลกลุนอยกวาไลซีน (รัชฎา,2544) แตโซขางหรือหมู R สามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับน้ําไดด ี (นิธิยา, 2545) ทําใหทรีโอนีนมีโอกาสที่จะละลายปนมากับน้ําในระหวางการ
พารบอยลเชนเดียวกับไลซีน ปริมาณทรีโอนีนในขาวหลังจากผานการพารบอยลจึงลดลง สําหรับ
กลไกในการเคลื่อนที่ของสารอาหารอาจมีผลมาจากปจจัยอ่ืน ๆ รวมดวย ซ่ึงผูที่สนใจสามารถนาํไป
เปนแนวทางในการศึกษาตอไปในอนาคตจะทําใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากขึ้น 

จากแนวโนมดังกลาวสามารถกลาวไดวาการพารบอยลมีผลทําใหปริมาณแรธาตุเพิม่ขึ้น 
แตในขณะเดยีวกันก็สงผลทําใหปริมาณกรดอะมิโนลดลง นอกจากนี้อาจสามารถกลาวไดวาในการ
เสริมสารอาหารในขาวเหนยีวพารบอยล การเสริมแรธาตุจะใหผลดีและมีประสิทธิภาพมากกวาการ
เสริมดวยกรดอะมิโน สังเกตไดจากในผลติภัณฑขาวสารเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ที่ผานการ
เสริมสารอาหารมีปริมาณแรธาตุแตละชนดิเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนมากกวากรดอะมิโนซึ่งเพิ่มในสัดสวน
ที่นอยกวา และเมื่อพิจารณาในสวนของการเสริมกรดอะมิโนจะเหน็วาการเสริมกรดอะมิโนไลซีน
ใหประสิทธิภาพที่ดีกวาการเสริมกรดอะมโินทรีโอนีน โดยจากตาราง 4.21 เห็นไดวาทรีโอนีนมี
อัตราการเพิ่มที่มากกวาไลซีนหลายเทา แตปริมาณทรีโอนีนในผลิตภณัฑกย็ังไมไดตรงตามปริมาณ
เปาหมายที่ตองการ (127.63 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) โดยเมื่อคิดเทียบกบัปริมาณความตองการในแต
ละวันพบวาปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนีนในผลิตภัณฑมีปริมาณเทากบัรอยละ 25 ของความตองการ
ในแตละวนั ในขณะที่ปริมาณสารอาหารอื่น ๆ ในผลิตภัณฑมีปริมาณที่เทากับหรือมากกวารอยละ 
35 ของความตองการในแตละวนั 

อยางไรก็ตาม สําหรับรายละเอียดเคาโครงปริมาณกรดอะมิโนในขาวเหนียวพนัธุ กข 6 
แตละประเภทตามที่ไดกลาวในตาราง 4.21 นั้น ไดแสดงไวในภาคผนวก จ        
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เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑขาวสารเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน     
ไลซีน และทรีโอนีน ที่ไดพัฒนาขึ้นในงานวิจยันีก้ับผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมธาตุเหล็ก
โดยวิธีการเคลอืบจากงานวิจยัของไพโรจนและคณะ (2549) พบวา ผลิตภัณฑขาวสารเหนยีว      
พารบอยลที่ผานการเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ในงานวจิยันี้มีคาปริมาณ
ธาตุเหล็กเทากบั 4.24 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ซ่ึงมากกวาผลิตภณัฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริมธาตุเหล็ก
โดยวิธีการเคลอืบที่มีปริมาณธาตุเหล็กเทากบั 0.97 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม อยางเห็นไดชัด (มีปริมาณ
ธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น รอยละ 337.11) ดังนั้นจงึกลาวไดวากระบวนการเสริมสารอาหารที่ไดพัฒนาขึ้นใน
งานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพในการเสรมิธาตุเหล็กใหกับขาวเหนียวพันธุ กข 6 ไดดกีวาวิธีการเคลือบ
จากงานวิจยัของไพโรจนและคณะ (2549) 
 
ตาราง 4.22 การเปรียบเทียบปริมาณไฟเตทในขาวสารเหนียวพนัธุ กข 6 แตละประเภท 

การวิเคราะห 
ขาวสารเหนียว 
พันธุ กข 6 

ขาวสารเหนียว 
พารบอยลพันธุ กข 6  

ขาวสารเหนียว 
พารบอยลพันธุ กข 6  
ผานการเสริมเหล็ก 
แคลเซียม ไอโอดีน  
ไลซีน และทรีโอนีน 

ไฟเตท 
(มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) 

32.05±0.13 232.97±7.17 168.74±3.50 

อัตราสวน 
ไฟเตทตอเหล็ก* 

54.19 65.66 3.36 

อัตราสวน 
ไฟเตทตอแคลเซียม** 

0.85 2.77 0.07 

หมายเหตุ *        (มิลลิกรัมของไฟเตท / น้ําหนักโมเลกุลของไฟเตท = 660) 
        (มิลลิกรัมของแคลเซียม / น้ําหนักอะตอมของแคลเซียม = 40.1) 

 **      (มิลลิกรัมของไฟเตท / น้ําหนักโมเลกุลของไฟเตท = 660) 
              (มิลลิกรัมของเหล็ก / น้ําหนักอะตอมของเหล็ก = 55.8) 
 
ตาราง 4.22 ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบปรมิาณไฟเตทและสัดสวนของปริมาณไฟเตทตอ

ธาตุเหล็กและแคลเซียมในขาวเหนียวพันธุกข 6 แตละประเภท พบวา ปริมาณไฟเตทในขาวสาร
เหนยีวที่ผานการพารบอยลปกติแตไมไดมกีารเสริมสารอาหารมีคามากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ
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ขาวสารเหนยีวพารบอยลพนัธุ กข 6 ที่ผานการเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซนี และทรีโอนนี 
และ ขาวสารเหนียวพนัธุ กข 6 สวนคาอัตราสวนไฟเตทตอธาตุเหล็กและอัตราสวนไฟเตทตอธาตุ
แคลเซียมในขาวเหนียวแตละประเภท พบวา ขาวแตละชนิดมีคาอัตราสวนดังกลาวทีแ่ตกตางกัน 

จากรายงานของ Ma et al. (2007) และ Perlas and Gibson (2005) ไดกลาววา การดดูซึม
ของเหล็กจะมปีระสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ออัตราสวนไฟเตทตอเหล็กมีคานอยกวา 1 และการดูดซึมของ
แคลเซียมจะมปีระสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ อัตราสวนไฟเตทตอแคลเซียม มีคานอยกวา 0.24 นั่นคือ     
ยิ่งคาอัตราสวนไฟเตทตอธาตุอาหารนั้น ๆ มีคานอย จะสงผลใหประสิทธิภาพของรางกายที่จะดูดซึม 
ธาตุอาหารดังกลาวจะมีคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังแสดงในตารางที่ 4.22 จะเห็นวาขาวเหนียวพันธุ 
กข 6 ปกติ มีคาอัตราสวนไฟเตทตอเหล็กและอัตราสวนไฟเตทตอแคลเซียม เทากับ 54.19 และ 0.85 
ตามลําดับ ขาวสารเหนยีวที่ผานการพารบอยลปกติแตไมไดมีการเสริมสารอาหารมีคาอัตราสวน  
ไฟเตทตอเหล็กและอัตราสวนไฟเตทตอแคลเซียม เทากับ 65.66 และ 2.77 ตามลําดับ และผลิตภณัฑ
ขาวสารเหนยีวพารบอยลพนัธุ กข 6 ที่ผานการเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซนี และทรีโอนนี
มีคาอัตราสวนไฟเตทตอเหล็กและอัตราสวนไฟเตทตอแคลเซียม เทากับ 3.36 และ 0.07 ตามลําดับ 
จะเห็นไดวาคาอัตราสวนไฟเตทตอเหล็กและอัตราสวนไฟเตทตอแคลเซียมในผลิตภัณฑขาวสาร
เหนียวพารบอยลเสริมสารอาหารที่ไดพัฒนาขึ้นมีคานอยกวาขาวสารเหนียวปกติและขาวสารเหนียว 
พารบอยลปกติที่ไมไดมีการเสริมสารอาหารอยางชัดเจน จากการเปรยีบเทียบดังกลาวแสดงใหเห็น
วาขาวสารเหนียวพารบอยลที่ผานกระบวนการเสริมสารอาหารทําใหความสามารถในการดูดซึมธาตุ 
เหล็กและธาตุแคลเซียมของรางกายมีประสิทธิภาพมากกวาขาวปกติที่ไมไดผานการเสริมสารอาหาร
อยางเหน็ไดชัด 

ลักษณะของขาวสารเหนยีวพันธุ กข 6 แตละประเภทที่ไดกลาวถึงขางตนดังแสดงใน
ภาพ 4.14 
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ภาพ 4.14  ลักษณะของขาวสารเหนียวพันธุ กข 6 แตละประเภท 

(ภาพ ก. คือ ขาวสารเหนียวปกติ  ภาพ ข. คือ ขาวสารเหนียวพารบอยลทีไ่มไดมีการเสริมสารอาหาร 
ภาพ ค. คือขาวสารเหนยีวพารบอยลที่ผานการเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน) 

 
ภาพ 4.14 แสดงใหเห็นถึงลักษณะขาวสารเหนียวพนัธุ กข 6 แตละประเภท ซ่ึงจะ

สังเกตวาขาวที่ผานการพารบอยลจะมีลักษณะเมล็ดที่ใสและมีสีคอนขางเหลืองกวาขาวปกติ ซ่ึงเปน
ผลมาจากขั้นตอนกระบวนการพารบอยลขาวเหนียวที่เกิดการเจลาติไนซ และสีเหลืองของเปลือกขาว
ไดละลายน้ําและแทรกซึมเขาสูเมล็ดขาว ทาํใหเมล็ดขาวภายในมีสีเหลืองดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.15  ผลิตภัณฑขาวสารเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 
ซ่ึงบรรจุภายในถุงลามิเนต 



  
109 

ภาพ 4.15 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑขาวสารเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม 
ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนนีที่พัฒนาได และเก็บรักษาแบบสุญญากาศในถุงลามิเนตโดยมีปริมาณ
การบรรจุเทากบั 262.44 กรัม และเมื่อนําไปผานกระบวนการทําใหสุกแลวจะไดเปนขาวสาร      
พารบอยลสุกน้ําหนกัประมาณ 450 กรัม ซ่ึงเปนปริมาณที่เทากับปริมาณขาวเหนียวสุกที่คนไทย
บริโภคตอคนตอวัน (สํานกัมาตรฐานสนิคาและระบบคุณภาพ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2549) โดยหากรับประทานขาวสารเหนยีว     
พารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ทั้งหมดในปริมาณที่บรรจุนี้ภายใน
หนึ่งวนั จะทําใหรางกายไดรับสารอาหารตาง ๆ คิดเปนอยางนอยรอยละ 35 ของความตองการใน
แตละวนั ยกเวน กรดอะมิโนทรีโอนีนซึ่งจะไดรับในปรมิาณรอยละ 25 เมื่อคิดเทยีบกับปริมาณของ
ความตองการในแตละวนั แตใหพลังงานแกรางกายนอยกวาขาวเหนียวปกติทัว่ไปรอยละ 18 

สําหรับตนทุนในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน 
และทรีโอนีนมีวิธีการคํานวณดังนี ้
 งานวิจยันี้ไดใชขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 ตอกระบวนการผลิตเทากับ 800 กรัม 
ซ่ึงเทียบเปนขาวเมล็ดเต็มเทากับรอยละ 68.75 ดังนั้นคดิเปนขาวเหนยีวพนัธุ กข 6 ชนิดขาวเปลือก 
เทากับ (800*100)/68.75 = 1,163.64 กรัม โดยวตัถุดิบอื่น ๆ คํานวณตนทุนไดดังตาราง 4.23 
 
ตาราง 4.23 การคํานวณตนทุนวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม 

ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนนี 

วัตถุดิบท่ีใช 
ตนทุนตอ 
กิโลกรัม  
(บาท) 

จํานวนที่ใชใน
กระบวนการผลิต 

(กรัม) 

ตนทุนตอ 
กระบวนการผลิต 

(บาท) 
ขาวเหนียวพันธุ กข 6  
ชนิดขาวเปลือก 

8.00 1,163.64 9.31 

โซเดียมไอรรอนอีดีทีเอ 9,920.00 0.6010 5.96 
แคลเซียมแลคเตท กลูโคเนท 240.00 19.2020 4.61 
โพแทสเซียมไอโอเดต 12,120.00 0.008218 0.10 
แอล-ไลซีน ไฮโดรคลอไรด 8,840.00 0.3892 3.44 
แอล-ทรีโอนีน 78,000.00 1.7423 135.90 
น้ําบริโภค 0.50 1,600.00 0.80 

รวมตนทุนตอผลิตภณัฑ 800 กรัม 160.12 
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 จากการคํานวณตนทุนในการผลิตตอผลิตภัณฑ 800 กรัม จะเทากบั 160.12 บาท 
สําหรับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑที่กําหนดไว คือ 262.44 กรัม ดังนัน้ ตนทุนตอผลิตภัณฑ 262.44 
กรัม เทากับ (160.12*262.44)/800 = 52.53 บาท สําหรับถุงบรรจุผลิตภณัฑจะใชถุงลามิเนต ราคาถุงละ 
0.70 บาท ดังนั้น รวมเปนตนทุนของผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน 
ไลซีน และทรโีอนีน เทากบั 52.53+0.70 = 53.23 บาท โดยตนทนุของผลิตภัณฑนี้สวนใหญมาจาก
ราคาของวัตถุดิบที่เปนแหลงของกรดอะมโินทรีโอนีน (แอล-ทรีโอนีน) อีกทั้งประสทิธิภาพในการ
เสริมกรดอะมโินทีโอนีนจากการศึกษามีประสิทธิภาพต่ําที่สุด (เสริมไดเพียงรอยละ 25 ของปริมาณ
ความตองการในแตละวนั จากเปาหมายที่รอยละ 35) แนวทางหนึง่ที่จะทําใหผลิตภัณฑมีตนทนุที่
ลดลงคือการไมเสริมกรดอะมิโนทรีโอนีน โดยคงเหลือเพียงการเสริมสารอาหาร 4 ชนิด ซ่ึงมีผล   
ทําใหผลิตภณัฑมีตนทุนเหลือเพียง 8.65 บาท ตอขนาดบรรจุ 262.44 กรัม จากเดิม 53.23 บาท 
 กรณตีนทนุทีเ่กิดจากอุปกรณและเครื่องมอืในการผลิตยงัไมไดนาํมาคาํนวณเนื่องจากเปน
การผลิตในระดับการทดลอง การผลิตตอคร้ังทําในปริมาณที่ไมมาก ทําใหตนทนุจากอุปกรณและ
เครื่องมอืตาง ๆ มีราคาเฉลี่ยตอหนวยคอนขางสูง เนือ่งจากเปนการคิดคาใชจายตอระยะเวลาที่ใช 
ไมไดคิดตอปริมาณการผลิต หากตองการลดตนทุนในสวนนีจ้ะตองทําการผลิตตอคร้ังใหมากขึน้ 
จะทําใหตนทนุสวนนี้ลดลงเมื่อนํามาเฉลี่ยตอหนวยผลิตภัณฑ ตนทุนที่เกิดจากอุปกรณและเครื่องมือ
ในการผลิตตอกระบวนการผลิต 1 คร้ัง แสดงไวดังตาราง 4.24 
 
ตาราง 4.24 ตนทุนจากอุปกรณและเครื่องมอืในการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซยีม 

ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนนี ตอกระบวนการผลิต 1 คร้ัง 

อุปกรณและเครื่องมือ 
ตนทุนตอชั่วโมง  

(บาท) 
ระยะเวลาที่ใช 

(นาที) 

ตนทุนตอ 
กระบวนการผลิต 

(บาท) 
เตาแกส (คาแกส) 16.07 110 29.47 
ตูอบลมรอน (คาไฟฟา) 32.14 300 160.70 
เครื่องสีขาว (คาไฟฟา) 18.45 20 6.15 
หมอนึ่ง Retort  
(คาไฟฟาและคาผลิตไอน้ํา) 

286.96 12 57.39 

เครื่องแชขาวในกระบวนการแทรกซึม
ภายใตสุญญากาศ (คาไฟฟา) 

36.90 40 24.60 

รวมตนทุนตอกระบวนการผลิต 1 คร้ัง 278.31 
 


