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1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหาที่นําไปสูการคนควาวิจัย 
 
 ปจจุบันปญหาของเด็กไทยสวนใหญ คือ การที่รางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอตอ
ความตองการในชวงของการเจริญเติบโต สงผลใหเด็กมีพฒันาการทางรางกายและสติปญญาที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน ซ่ึงกอนหนานี้ประเทศไทยประสบปญหาเรื่องประชาชนขาดสารไอโอดีนทําให
เปนโรคเออ ตอมาภายหลังไดรัฐบาลไดมกีารสงเสริมใหมีการบริโภคเกลือผสมไอโอดีนมากขึ้นจึง
สามารถบรรเทาปญหาลงไดบางสวน แตจากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทย คร้ังที่ 5 โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549) พบอัตราการ
เกิดภาวะคอพอกของประชากรในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจากทุกชวงอายุที่ทําการสํารวจเทากับรอยละ 
7.7 ในการสํารวจจากกลุมตัวอยางพบอตัราการเกิดภาวะคอพอกมากที่สุดในหญิงใหนมลูกเทากบั
รอยละ 13.2 ซ่ึงจัดไดวาเปนโรคขาดสารไอโอดีน เปนปญหาสาธารณสุขตามเกณฑขององคการ
อนามัยโลก (World Health Organization; WHO) และสภาควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนานาชาติ 
(International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorder; ICCIDD)   
 สวนภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก พบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบปญหา
การขาดธาตุเหล็กถึงรอยละ 18 ในเด็กกอนวยัเรียน และ รอยละ 40 ในหญิงมีครรภ นอกจากนี้ในการ
บริโภคอาหารของประชากรกลุมเด็กอายุ 6 ถึง 14 ป ยังไดรับธาตุเหล็กจากอาหารนอยกวาความ
เพียงพอในแตละวัน สําหรับธาตุแคลเซียมนั้น ในประชาการกลุมเดก็อายุ 1 ถึง 14 ป ไดรับธาตุ
แคลเซียมจากอาหารในปริมาณที่ไมพอเพยีง ซ่ึงเดก็ในวัยนี้เปนวยัที่อยูในชวงของการเจริญเติบโต 
และตองการธาตุแคลเซียมในปริมาณที่มาก โดยการที่ไดรับธาตุแคลเซียมในปริมาณนอยอาจจะเปน
ขอจํากัดที่สงผลตอการเจริญเติบโตในดานความสูงแมวาจะไดรับสารอาหารอื่น ๆ ในปริมาณที่
เพียงพอ (กองโภชนาการ, 2549 และ สกูปหนา 1 : ไฉนเด็กไทยโง พุงปอง สมองแฟบ, 2548)  
 สําหรับ  ทรีโอนีน และไลซีน เปนกรดอะมิโนจําเปนที่มีปริมาณนอยในเมล็ดขาว 
(Limiting amino acid) (Khoi et al, 2006, Vasal, 2002 และ Kumamaru et al, 1997) การเสริม        
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ทรีโอนีน และไลซีน จะเปนการเพิ่มการใชประโยชนของโปรตีนในขาวใหมากยิ่งขึ้น และทําให
คุณภาพของโปรตีนในขาวสูงขึ้น เนื่องจากจะทําใหอัตราสวนระหวางน้ําหนักตัวตอปริมาณโปรตีน
ที่ไดรับเพิ่มสูงขึ้น (อรอนงค, 2547)  
 ปจจุบันเมล็ดขาวที่นํามาบรโิภค ตองนําขาวเปลือกมากะเทาะเปลือกเพื่อใหไดเนื้อ         
ขาวกลองแลวนํามาผานการขัดสี ทําใหเยื่อหุมเมล็ดขาวหรือรํา และจมูกขาว ซ่ึงประกอบดวย
สารอาหารและ  เกลือแรตางๆหลุดออกไป เหลือแตเมล็ดขาวสีขาว ซ่ึงมีปริมาณสารอาหารนอยลง 
(โปรตีน ไขมัน เสนใยหยาบ เถา เสนใยอาหาร และพลงังาน) (อรอนงค, 2547) จึงมีความพยายามที่
จะคงคุณคาทางโภชนาการของขาวสาร เพื่อปองกันการเกิดภาวะขาดสารอาหาร และปรับปรุงภาวะ
โภชนาการของประชากรที่บริโภคขาวเปนอาหารหลัก การทําขาวนึ่งหรือขาวพารบอยล (Parboiled 
rice) เปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหสารอาหารประเภทวิตามินและแรธาตุบางชนิดของขาวนึ่งสูงขึ้น ไดแก 
วิตามินบหีนึ่ง ไนอาซิน โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ในขณะทีแ่รธาตุบาง
ชนิดอาจลดต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับขาวสารที่ไมไดผานกระบวนการพารบอยล (Parboiling) ไดแก  
ธาตุเหล็ก ทองแดง และสังกะสี อีกทั้งมีปริมาณของไฟเตทซึ่งเปนสารประกอบที่ขัดขวางการดูดซมึ
โปรตีนและแรธาตุที่มีประจุบวกบางชนิดเพิ่มสูงขึ้นดวย (อัมพิกา และคณะ, 2547) การเสริม
สารอาหารลงในขาวนึ่งหรือขาวพารบอยล จึงเปนแนวทางหนึ่งที่นาจะสามารถแกไขขอดอยของ
ขาวชนิดนี้ได 

เทคโนโลยีกระบวนการแทรกซึมภายใตสุญญากาศ (Vacuum Impregnation, VI) เปน
เทคนิคที่มีประโยชนและมปีระสิทธิภาพที่มีการนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมการแปรรูป 
ผักและผลไม โดยการประยุกตใชระบบสุญญากาศรวมกับระบบการแชเพื่อนําสารละลายจาก
ภายนอกซึมเขาไปแทนที่น้ําในรุพรุนของโครงสรางเนื้อของพืชและสัตวไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดย
ระบบสุญญากาศจะเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนมวลสารและการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
บางอยางของสารอาหาร ซ่ึงเทคนิคนี้นยิมใชกันอยางกวางขวางในขัน้ตอนการเตรยีมวัตถุดิบขัน้ตน
กอนที่จะทําการแปรรูปตอไป เชน การทอด การทําแหง การแชเยือกแข็ง และการผลิตอาหาร
กระปอง ทั้งยงัเปนประโยชนอยางมากตอการนําไปดดัแปลงสูตรและการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม 
โดยเทคโนโลยีดังกลาวนี้นาจะสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับกระบวนการผลิตขาวพารบอยลเพือ่
เสริมคุณคาทางโภชนาการของขาวใหสูงขึน้ได (Matusek et al., 2007 และ Zhao and Xie, 2004) 
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1.2  วัตถุประสงคของงานวจัิย 
 
1.2.1 เพื่อทราบกระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริมเหล็ก 

แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน 
1.2.2 เพื่อทราบถึงคุณคาทางโภชนาการของขาวเหนียวกอนและหลังกระบวนการผลิตขาวเหนียว    

พารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน  
1.2.3 เพื่อทดสอบการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอขาวเหนยีวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) 

เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีนที่พัฒนาได 
 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
1.3.1 ไดกระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริมเหล็ก แคลเซียม 

ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน ที่สามารถเสริมคุณคาใหแกขาวเหนยีวพารบอยลไดผลดี
ที่สุด 

1.3.2 ไดตนแบบกระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) ที่สามารถ
นําไปประยุกตใชในเชิงพาณชิย 

1.3.3 ไดขาวเหนยีวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) ทีม่ีเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน 
และทรีโอนีนมากขึ้นและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

1.3.4 สามารถนําขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled glutinous rice) เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน 
ไลซีน และทรีโอนีนไปเปนวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้น 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
  
 การวิจยันี้เปนการประยกุตพฒันากระบวนการผลิตขาวเหนียวพารบอยล (Parboiled 
glutinous rice) โดยมีการเสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีนเพิ่มเติม ทั้งนี้ตัวอยางที่
ใชในการศึกษา คือ ขาวเหนียวพันธุ กข 6 ความชื้นรอยละ 13 และมีการวเิคราะหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑในดานตาง ๆ ทั้งดานกายภาพ เคมี คุณคาทางโภชนาการ การยอมรับของผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑ ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปเปนแนวทางในการผลิตเชงิพาณิชยหรือนําไปประยุกต
เปนวัตถุดิบสาํหรับการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทํามาจากขาวเหนียวตอไป 


