คิด(ส์)คิดวิทย์

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: บุญเรียม น้อยชุมแพ สลิลดา พัฒนศิริ และ อทิตยา วังสินธุ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผ่นกระยอสำ�เร็จรูปข้าวกล้องงอก
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นางธนพร เกิดโภคา
2. นางสาวสาวิตรี หนองยาง
3. นางสาวเพ็ญนิสา สุขแสงนิล
ผู้วิจัย
1. นายพันธกานต์ โอษฐ์จันทร์ศรี
2. นายกฤษฎา พิมพ์หานาม
3. นางสาวสวรรยา บูชาติวงศ์
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ที่มาและความส�ำคัญ
ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวถือได้ว่าเป็นอาหารหลัก
ของคนไทย ประกอบกับการส่งออกที่ได้รับการยอมรับและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล และที่ส�ำคัญสุดคือ
ความโดดเด่ น ของการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า วที่ ใ ห้ ค วาม
หลากหลายในเชิงรูปลักษณ์ รสชาติ และการเพิ่มมูลค่าทาง
โภชนาการให้มากขึ้น ยิ่งพัฒนาการแปรรูป ยิ่งเพิ่มมูลค่าให้ตัว
ของผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องอย่างเห็นได้ชัด
ส� ำ หรั บ ข้ า วที่ ผ ่ า นกระบวนการซ้ อ มหรื อ ผ่ า น
กระบวนการขัดเพียงบางส่วน ข้าวเหล่านั้นเรียกว่าข้าวกล้องที่
มีโภชนาการมากกว่าข้าวขัดขาวถึง 3 เท่า อุดมไปด้วยโปรตีน
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วิตามิน แร่ธาตุ ฟอสฟอรัส และไนอาซีน ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย
ด้วยหลักการและสารอาหารที่ส�ำคัญนี้จึงน�ำมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาแผ่นแป้งให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการมาก
ยิ่งขึ้นการยอมรับที่โดดเด่นคือด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาความ
เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี
ที่ยอมรับกันทั่วประเทศคือ ผลิตภัณฑ์แหนมเนืองเป็นอาหาร
ของฝาก ซึ่งท�ำให้เกิดทางเลือกคุณค่าทางโภชนาการในการ
บริโภคตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคการดูแลสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท�ำแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท�ำ
แผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
ตัวแปรต้น แป้งข้าวกล้องงอก
ตัวแปรตาม แผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
ตัวแปรควบคุม วิธีการท�ำแผ่นกระยอ การควบคุม
ความร้อน ความชื้น และการเก็บรักษา
ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก

ตัวแปรต้น แผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
ตัวแปรตาม สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ตัวแปรควบคุม วิธีการทดลอง
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบ
การและกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
ตัวแปรต้น แผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการ
และกลุ่มผู้บริโภค

วัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบ

ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่

อุปกรณ์

เกลือ

ตะแกรงร่อนแป้ง

เตานึ่งไอน้ำ�

ฟองน้ำ�

ตะแกรงไม้ไผ่

ทัพพี

เครื่องปั่น

ผ้าขาวบาง

ถาด

กะละมัง

น้ำ�

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
1. สารละลายไอโอดีน
2. สารละลายไบยูริต
3. สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
4. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
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วิธีการศึกษาค้นคว้า
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท�ำแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สูตรในการท�ำแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
สูตร

แป้งข้าวกล้องงอก (%)

เกลือ (%)

น�้ำ (%)

A

63

2

35

B

50

5

45

C

40

10

50

ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
1. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีด้วยการตรวจสอบสารอาหารในแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก โดยส่งตัวอย่างไปที่
สาขาวิชาวิทยาการอาหารและบริการ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีด้วยวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยการทดสอบสารอาหาร
3. การตรวจสอบความปลอดภัย

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการและกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท�ำแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
อัตราส่วนที่มีความเหมาะสมในการท�ำแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอกคือ สูตร C ในอัตราส่วนแป้ง 40% : น�้ำ 50% :
เกลือ 10% ท�ำให้สีของแผ่นกระยอมีสีม่วงอ่อน ไม่มีกลิ่น ลักษณะของเนื้อสัมผัสในขณะที่แห้ง แผ่นแป้งมีความหนาเหมาะสมอยู่
ที่ 0.28 มิลลิเมตร มีเนื้อสัมผัสละเอียด สม�่ำเสมอ เมื่อทิ้งไว้ให้แห้งจะกรอบและแตกหักในปริมาณที่น้อย เมื่อน�ำไปแช่น�้ำแผ่นแป้งมี
ความเหนียวที่เหมาะสม ใช้เวลา 20 วินาที แผ่นแป้งจะอ่อนตัว สามารถน�ำมาใช้ห่ออาหารได้อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
ประเภทสารอาหาร

ผลการทดสอบสารอาหารแผ่นกระยอจากแป้งสำ�เร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

โปรตีน

เมื่อทดสอบกับสารละลายไบยูเรต (คอปเปอร์ (II) ซัลเฟตโซเดียมไฮดรอกไซด์) หลังการ
ทดสอบเปลี่ยนเป็นสีม่วง

ไขมัน

เมื่อละลายน�้ำแล้วน�ำไปทดสอบกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และน�ำไปต้ม สีของ
สารจะมีความลื่นและมัน

คาร์โบไฮเดรต

เมื่อทดสอบกับสารละลายไอโอดีน ผลการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน�้ำเงินแกมม่วง

น�้ำตาล

เมื่อละลายน�้ำแล้วน�ำไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์และน�ำไปต้ม สีของสารจะ
เปลี่ยนเป็นจากสีฟ้าเป็นสีส้มตะกอนแดงอิฐ

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
รายการวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์

มาตรฐานกำ�หนด

1. pH (Food)

3.54

-

2. Escherichia coli.

น้อยกว่า 3.0

น้อยกว่า 10

3. Salmonella spp.

ไม่พบ

ไม่พบ

4. Bacillus cereus

น้อยกว่า 10

น้อยกว่า 1000

5. Staphylococcus aureus

น้อยกว่า 10

น้อยกว่า 10

6. Yeast and mold

น้อยกว่า 10

น้อยกว่า 5 x 105

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นกระยอส�ำเร็จรูปข้าวกล้องงอก
กลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อแผ่นกระยอข้าวกล้องงอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.87
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