
บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยลพันธุ กข 6 (Parboiled 
glutinous rice) เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน จะไดกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมในการเสริมสารอาหารตาง ๆ แบงเปน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการพารบอยล        
ขาวเหนียว และกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศสําหรับการแชขาวเหนียวพารบอยลใน
สารละลายสารอาหาร 

กระบวนการพารบอยลขาวเหนยีวพนัธุ กข 6 ที่เหมาะสม คือ ใชอุณหภูมิ 62 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 1 ช่ัวโมง 50 นาที สวนกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศสําหรับ    
การแชขาวเหนียวพารบอยลในสารละลายสารอาหาร ใชระดับความเปนสุญญากาศที่ -0.75 บาร 
เปนเวลานาน 40 นาที โดยสามารถสรุปกระบวนการผลิตไดดังภาพ 5.1 

 
สําหรับคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซยีม 

ไอโอดนี ไลซีน และทรีโอนีน ที่พัฒนาไดเปนดังนี้คอื ปริมาณแคลเซียมและเหล็กเทากับ 138.49 
และ 4.24 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณไอโอดีนเทากับ 33.31 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม 
ปริมาณกรดอะมิโนไลซีนและทรีโอนีนเทากับ 175.33 และ 89.04 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ 
โดยมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกับขาวสารเหนยีวพนัธุ กข 6    

สําหรับคณุภาพทางดานกายภาพของผลิตภณัฑขาวเหนยีวพารบอยลเสรมิเหล็ก แคลเซยีม 
ไอโอดีน ไลซนี และทรีโอนีน ที่พฒันาไดเปนดังนี้คือ คาสี L, a และ b เทากับ 63.41, 5.02 และ 
24.29 ตามลําดับ สวนในผลิตภัณฑทีผ่านการทําใหสุกดวยวิธีการที่ไดปรับปรุงขึ้นใหมมีคาแรง
เฉือนเทากับ 10.45 นิวตัน คาสี L, a และ b เทากับ 65.49, 3.62 และ 19.48 ตามลําดับ 
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ขาวเหนียวพันธุ  กข 6  ชนิดขาวเปลือก (ความชื้นรอยละ 13) 

↓ 
นําขาวไปผานกระบวนการพารบอยลโดย 

แชน้ําที่อุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 50 นาที (อัตราสวนขาว : น้ํา คือ 1 : 2.5) 

↓ 
นําขาวใสถุงผาขาวบาง แลวนึ่งดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 นาที 

↓ 
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนไดระดับความชื้นเริ่มตน แลวเก็บไว 7 วัน 

↓ 
ขัดสีเปนขาวสารเมล็ดเต็ม 

↓ 
แชขาวดวยสารละลายสารอาหาร (อัตราสวนขาว : สารละลาย คือ 1: 2)  

 โดยแช ผานกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ ที่ความเปนสุญญากาศ -0.75 บาร เปนเวลา 40 นาที 

↓ 
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนไดระดับความชื้นรอยละ 13 

↓ 
ผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 

 
 

ภาพ 5.1  กระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน  
ไลซีน และทรีโอนีน ที่เหมาะสม 

  
สําหรับคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสจากการประเมนิโดยผูบริโภค ในผลิตภัณฑขาว

เหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ที่ผานการทําหสุกดวยวิธีการที่
ไดปรับปรุงขึ้นใหม ในดานความชอบรวม ลักษณะเมล็ดขาว สีเมล็ดขาว กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สัมผัส ความนุม ความเหนยีว และความรูสึกหลังกลืน มีคาคะแนนเทากับ 5.89, 5.87, 4.88, 5.12, 
5.57, 5.55, 5.98, 5.60 และ 5.33 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็มเทากับ 7) หรือกลาวไดวาผูบริโภคให
การยอมรับในผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 
ในระดบัความชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง (ชวงคะแนน 5 ถึง 6) ในทุก ๆ คณุลักษณะยกเวน
ความชอบในดานสีของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีรูสึกเฉย ๆ ถึงชอบเล็กนอย (ชวงคะแนน 4 ถึง 5) 
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สําหรับวิธีการนึ่งที่เหมาะสมสําหรับผลิตภณัฑขาวเหนยีวพารบอยลเสรมิเหล็ก แคลเซยีม 
ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน เพื่อใหขาวเหนียวสุกสามารถคงคุณคาสารอาหารไวไดมากที่สุดคือ 
นําขาวเหนียวพารบอยลเสริมสารอาหารใสในถวยสแตนเลส แชดวยน้ําโดยใชอัตราสวนขาว ตอ น้ํา 
คือ 1 ตอ 0.8 เปนเวลา 15 นาที จากนัน้นําขาวเหนียวพารบอยลพรอมทั้งถวยสแตนเลสไปนึ่งดวย 
ไอน้ําในลังถึงเปนเวลา 20 นาที แลวยกลง จากวธีิการนึ่งดังกลาวมีคารอยละการสูญเสียของ
สารอาหารในผลิตภัณฑเฉลีย่เทากับ 2.32 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑขาวเหนียวพารบอยลเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน  ไลซีน 
และทรีโอนีน พบวา ปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนีนที่วิเคราะหไดยังไมเพียงพอตามคาที่ไดกําหนดไว
ในเบื้องตน คอื วัดปริมาณกรดอะมิโนทรโีอนีนไดคิดเปนรอยละ 25 ของความตองการในแตละวัน 
ซ่ึงหากตองการจะใหมีปริมาณกรดอะมิโนทรีโอนีนในผลิตภัณฑคดิเปนรอยละ 35 ของปริมาณที่
ตองการในแตละวัน สามารถทําไดโดยเสริมสารประกอบที่เปนแหลงของกรดอะมิโนทรีโอนีนเพิม่
อีกรอยละ 30 ในระบบสารละลายสารอาหาร นาจะทําใหไดปริมาณกรดอะมิโนในผลิตภัณฑตามที่
ไดกําหนดไว (อางอิงปริมาณเดิมจากตารางภาคผนวกที่ ข-3) 

 
2. การศึกษาการเสริมสารอาหารในขาวเหนยีวพันธุ กข 6 นี้ เปนการศึกษาในระดับ

หองทดลอง จงึควรจะมกีารศึกษาในดานตาง ๆ เชน ขอจํากัดตาง ๆ ของสถานประกอบการ ขนาด
และความเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณอีกครั้งเพื่อใหไดผลที่ถูกตองในการประยุกตใชสําหรับ
การผลิตในเชงิพาณิชย 

 
3. ลักษณะผลิตภณัฑขาวเหนยีวพารบอยลเสรมิเหล็ก แคลเซียม ไอโอดนี ไลซีน และ   

ทรีโอนีนที่พัฒนาไดอาจจะมีลักษณะที่ไมเปนที่คุนเคยของผูบริโภคมากนัก เนื่องมาจากลักษณะสี
ของเมล็ดขาวที่มีสีคอนขางเหลือง เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวควรใหคําแนะนําตอผูบริโภคถึง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑในแงของคุณคาและความสําคัญของสารอาหารที่จะไดรับเมื่อบริโภค และ
แสดงใหเห็นถึงจุดเดนของผลิตภัณฑทีใ่หพลังงานต่ํากวาขาวเหนียวปกติ มีวิธีนึ่งที่สะดวกและใช
เวลานอยกวา โดยแชขาวในถวยสแตนเลสดวยน้ําเพยีง 15 นาท ี แลวนาํไปนึ่งพรอมถวยสแตนเลส
ไดทันที ซ่ึงไมจําเปนตองแชขาวขามคืนดงัเชนขาวเหนยีวปกติทัว่ไป นอกจากนี้ยังชวยอํานวยความ
สะดวกในกรณีที่ผูบริโภคไมมีหวดซึ่งเปนอุปกรณสําหรับการนึ่งขาวเหนียว 
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4. สําหรับผลิตภัณฑขาวเหนยีวพารบอยลเสรมิเหล็ก แคลเซียม ไอโอดนี ไลซีน และ   
ทรีโอนีนที่ผานการนึ่งใหสุกพบวา เมล็ดขาวมีความเหนียวลดลง มีความรวนมากขึ้น อีกทั้งยังให
พลังงานต่ํากวาขาวเหนียวสุกปกติรอยละ 18 ซ่ึงอาจเปนไปไดวาองคประกอบทางเคมีในขาวจําพวก    
แอมิโลเพกตนิ (Amylopectin) ซ่ึงพบในขาวเหนยีวเปนสวนใหญและใหลักษณะเหนียวแกขาวเหนียว 
นาจะสูญเสียไปในระหวางกระบวนการผลิต ทั้งนี้หากมีผูวิจัยอ่ืนที่สนใจที่จะศึกษายืนยนัเกีย่วกับ
เร่ืองดังกลาวจะทําใหไดขอมลูที่มีความสมบูรณชัดเจนมากขึ้น 

 
5. ในดานสารอาหารที่ทําการเสริม อาจมีการศึกษาโดยประยุกตใชสารอาหารเสริมที่

ไดมาจากธรรมชาติ เชน สารสกัดจากพืชหรือสัตว ทดแทนสารอาหารเสริมที่สังเคราะหขึน้ใน
หองทดลอง เพื่อเปนการสรางจุดเดนและเพิ่มการยอมรับในตัวผลิตภัณฑใหมากขึ้น โดยการใช
สารอาหารเสริมจากธรรมชาตินาจะทําใหผลิตภัณฑมีตนทุนในการผลิตที่ต่ํากวาสารอาหารเสริมที่มา
จากการสังเคราะหขึ้น 

 
6. เนื่องจากขอจํากัดในดานระยะเวลาในการทาํงานวิจยั ทําใหงานวิจยันี้ไมมีเวลา

เพียงพอในการศึกษาในดานอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ทั้งนี้หากมีผูวิจัยอ่ืนที่มีความสนใจที่จะนาํ
ผลิตภัณฑนีไ้ปทําการศึกษาดานอายกุารเกบ็รักษา ก็จะทาํใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

 
7. การออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงามและเปนที่นาสนใจจะทําใหผูบริโภคเกิดความ

สนใจในตัวผลิตภัณฑมากขึ้น และถาบรรจุภัณฑสามารถสื่อสารถึงจุดเดนในตัวผลิตภัณฑใหกับ
ผูบริโภคทราบไดโดยงาย จะทําใหโอกาสในการตัดสินใจซื้อมีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บรรจุภัณฑที่ใช
ควรสามารถคงคุณภาพของผลิตภัณฑไวได 

 
8. การพัฒนาผลิตภัณฑที่พัฒนาไดในรูปแบบอื่น เชน นาํไปใชเปนวัตถุดิบหรือนําไป

แปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ นอกจากในรูปแบบของขาวสาร นาจะสงผลใหผลิตภัณฑมีความ
หลากหลายและสามารถเขาถึงผูบริโภคเปาหมายไดมากขึน้ รวมทั้งผูบริโภคที่ไมใชกลุมเปาหมาย
ในอนาคตอีกดวย 
 


