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ใน ขนมปังโฮลวีต
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 9 ถ.เวียงแก้ว
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

จิ้งหรีด (Cricket) จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง พบได้ใน
ทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้น เป็นสัตว์กินพืช
โดยเฉพาะต้นอ่อนของพืช จิ้งหรีดที่พบในประเทศไทย และ
ที่รู้จักกันจะมี 4 ชนิด คือ จิ้งโกร่ง จิ้งหรีดทองด�ำ  จิ้งหรีด
ทองแดง และจิ้งหรีดทองลาย
หาญบุญทรง (2556) กล่าวว่า ขณะนี้ประชากร
โลกมีประมาณ 7 พันล้านคน คาดว่าอีกประมาณ 30-40 ปี
ข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 9 พันล้านคน
การเพิ่มขึ้นของประชากรอาจเกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึ่ง
อาหารหลักของประชากร คือ แหล่งโปรตีน
คณะผู้วิจัยจึงเกิดความคิดที่จะเพิ่มแหล่งโปรตีน
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นโปรตีนที่ราคาไม่แพง เลี้ยงง่าย
และยังสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
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เตรียมการทดลอง
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รูปที่ 1 ส่วนผสมขนมปังโฮลวีต

รูปที่ 2 ผงจิ้งหรี ดอบแห้ง

รูปที่ 3 น�ำส่วนผสมมานวดให้เข้ากัน

รูปที่ 4 อบด้วยไฟ 175 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที

รูปที่ 5 ขนมปังโฮลวีตผสมโปรตีนผงจิ้งหรี ด

รูปที่ 6 ขนมปังโฮลวีตเสริ มโปรตีนจากเวย์ โปรตีน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตผงจิ้งหรีดจากจิ้งหรีดอบแห้ง
2. เพื่อทดสอบโปรตีนในผงจิ้งหรีด
3. เพื่อศึกษาการน�ำผงจิ้งหรีดไปเป็นส่วนผสมในการ
ท�ำขนมป้ง
4. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในขนมปังโฮลวีต

วัสดุอุปกรณ์
1. จิ้งหรีด
2. แป้งมิกซ์โฮลวีต
3. เนยขาว
4. มาการีน
5. ยีสต์
6. สารเสริม
7. เวย์โปรตีน
8. หัวอบลมร้อน
9. เครื่องปั่น
10. ตะแกรงร่อน
11. ถาด
12. ถ้วยตวง
13. ช้อนตวง
14. เครื่องชั่ง

วิธีการทดลอง
ศึกษาการท�ำขนมปังโฮลวีตผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด

ส่วนผสม

1. แป้งสาลี 200 กรัม
2. แป้งมิกซ์โฮลวีต 100 กรัม
3. ผงจิ้งหรีด 50 กรัม
4. น�้ำเย็น 160 กรัม
5. น�้ำตาลทราย 5 กรัม
6. เกลือ 5 กรัม
7. เนยขาว 25 กรัม
8. มาการีน 25 กรัม
9. ยีสต์ 5 กร้ม
10. สารเสริม 5 กรัม

วิธีท�ำ

1. น�ำน�้ำตาลทราย เกลือ เนยขาว มาการีน น�้ำเย็น
ผสมรวมกันให้ละลาย ตั้งไฟให้พออุ่น
2. โรยยีสต์ลงในแป้งสาลี เติมผงจิ้งหรีด ใช้พายคนให้
เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที น�ำส่วนผสมในข้อ 1 ที่อุ่นแล้วใส่ลงในแป้ง
ทีละน้อย นวดจนแป้งไม่ติดมือ ปิดด้วยพลาสติกทิ้งไว้ จนขึ้น
เป็น 2 เท่า
3. น�ำแป้งที่ขึ้นออกมานวดไล่อากาศ ประมาณ 5 นาที
น�ำใส่พิมพ์ขนมปังที่ทาเนยขาวเตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้ขึ้นอีก 40 นาที
จนขึ้นเต็มพิมพ์ อบด้วยอุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส นาน 30
นาที
4. สังเกตลักษณะของขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีนจาก
ผงจิ้งหรีด

ผลการทดลอง
ตอนที่ 1 ศึกษาการผลิตผงจิ้งหรีดจากจิ้งหรีดอบแห้ง

อุณหภูมิที่เหมาะในการอบจิ้งหรีด คือ 80 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง

ตอนที่ 2 ศึกษาการทดสอบโปรตีนในผงจิ้งหรีด

ทดสอบโปรตีนด้วยวิธีไบยูเรต พบว่า สารเปลี่ยนเป็น
ตะกอนสีม่วง

ตอนที่ 3 ศึกษาการน�ำผงจิ้งหรีดและโปรตีนจากเวย์
โปรตีนไปเป็นส่วนผสมในการท�ำขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีน

ลั ก ษณะของขนมปั ง โฮลวี ต ขนมปั ง มี สี น�้ ำ ตาลอ่ อ น
เนื้อขนมปังนุ่ม ส่วนขนมปังจากจิ้งหรีดมีสีน�้ำตาลเข้ม

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในขนมปัง
โฮลวีต ขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีนจากจิง้ หรีด และขนมปัง
โฮลวีตเสริมโปรตีนจากเวย์โปรตีน
พบว่า ปริมาณโปรตีนในขนมปังโฮลวีตเรียงจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ขนมปังโฮลวีตเสริมเวย์โปรตีน ขนมปังโฮลวีต
เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด และขนมปังโฮลวีต
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รายการทดสอบ

หน่วย

ขนมปังโฮลวีต

เสริมโปรตีนจาก
จิ้งหรีด

เสริมเวย์โปรตีน

ขี้เถ้า

กรัม/100 กรัม

1.88

1.87

2.42

คาร์โบไฮเดรต

กรัม/100 กรัม

47.24

40.33

46.41

กิโลแคลอรี

321.28

319.72

357.63

ไขมัน

กรัม/100 กรัม

10.40

11.40

12.67

ความชื้น

กรัม/100 กรัม

30.80

32.45

24.01

โปรตีน

กรัม/100 กรัม

9.68

13.95

14.49

พลังงาน

สรุปผลการทดลอง
1. ผลการศึ ก ษาการผลิ ต ผงจิ้ ง หรี ด จากจิ้ ง หรี ด อบ
แห้ง พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบจิ้งหรีด คือ 80 องศาเซลเซียส เวลา 6 ชั่วโมง
2. ผลการศึ ก ษาการทดสอบโปรตี น ในผงจิ้ ง หรี ด
พบว่า สารเปลี่ยนเป็นตะกอนสีม่วง แสดงว่า สารที่ทดสอบมี
โปรตีนเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากการทดสอบโปรตีนสามารถ
ทดสอบได้ด้วยปฏิกิริยาไบยูเรต โดยให้โปรตีนท�ำปฏิกิริยากับ
สารละลาย CuSO4 ในสารละลายเบส NaOH หรือ KOH จะได้
สารสีน�้ำเงินม่วง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ขนมปังโฮลวีตเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด และขนมปังโฮลวีตเสริม
โปรตีนจากเวย์โปรตีน
2. ควรมีการศึกษาการน�ำผงจิ้งหรีดไปใช้ประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ท�ำน�้ำพริก เป็นส่วนผสมของเครื่องแกง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีด
2. สามารถน�ำผงจิ้งหรีดไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น
3. เป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับผู้บริโภค
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