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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่รพัฒนาข้าวพรงจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ โดยท าการทดสรบในข้าว 6 พันธุ์ ได้แก ่
ข้าวเหนียวเชียงราย ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวลืมผวั ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเจ้าไรซ์เบรรี่ จากนั้นน าข้าว
พรงที่ได้มาท าการตรวจสรบคุณภาพ โดยวัดการพรงตัว ค่าวรเตรร์แรกทิวิตี และการทดสรบทางประสาทสัมผัสตามเกณฑ์
ขรงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลพบว่าข้าวทุกพันธุ์ที่ท าการศึก าสามารถใช้ในการผลิตข้าวพรงได้ โดยการพรงตัว 
จะแตกต่างกันรรกไปขึ้นกับพันธุ์ข้าวที่ใช้ ทั้งนี้ในส่วนขรงข้าวเหนียวเชียงราย ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวเหนียว กข6 มีการ
พรงตัวมากกว่าข้าวพันธุ์ร่ืน ส าหรับค่าวรเตรร์แรกทิวิตี พบว่าข้าวพรงที่ผลิตได้จากข้าวทุกพันธุ์มีค่าวรเตรร์แรกทิวิตีรยู่
ในช่วง 0.1372 – 0.2159 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ขรงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งก าหนดให้มีค่าวรเตรร์แรกทิวิตีไม่เกิน 0.6 
ในส่วนขรงผลการทดสรบทางประสาทสัมผัส พบว่าคณะผู้ตรวจสรบที่มีความเช่ียวชาญให้คะแนนด้านสี กลิ่น และกลิ่นรส 
ส าหรับตัวรย่างข้าวพรงที่ผลิตจากข้าวเหนียวเชียงรายสูงกว่าข้าวพรงที่ผลิตจากพันธุ์รื่น ซึ่งสัมพันธ์กับผลการพรงตัว
เนื่รงจากข้าวเหนียวเชียงรายมกีารพรงตัวมากกว่าพันธุ์ร่ืน งานวิจัยนี้ให้ข้รเสนรแนะว่าการผลิตข้าวพรงสามารถผลิตได้จาก
ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้
การผลิตข้าวพรงเป็นทางเลืรกรย่างหนึ่งในการแปรรูปเพื่รเพิ่มมูลค่าข้าว 

 
ค าส าคัญ: ข้าว  ข้าวพรง  ผลิตภัณฑ์จากข้าว 

 

Abstract 
 This research aimed to develop puffed rice from 6 Thai rice varieties including Khao Niew Chiang 

Rai, Khao Niew Khiaw Ngoo, Khao Niew Kham, Khao Niew Leum Pua, Khao Niew RD 6  and Khao Jao 

Riceberry. The puffed rice made from 6 Thai rice varieties were tested for their qualities. These included the 

expansion, water activity and sensory scores, according to the Thai community product standard. The 

results found that all 6  rice varieties could be used to produce puffed rice. The expansion of puffed rice 

varied depending on the rice varieties. Khao Niew Chiang Rai, Khao Niew Khiaw Ngoo and Khao Niew RD6 
showed better expansion than those of the other varieties. The water activity of all puffed rice samples 
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ranged from 0.1372 – 0.2159 which complied with the Thai community product standard (water activity of 
less than 0.6 is required).  In terms of sensory scores, the expert panelists gave the highest score in all 
characteristics (color, odor and taste) for puffed rice made from Khao Niew Chiang Rai. The sensory score is 
related to the high expansion of this puffed rice variety. This research suggested that puffed rice could be 
produced from a variety of rice cultivars. Although, the properties of the puffed rice vary, but it can be used 
for various products. The production of puffed rice is a choice for valued added rice products. 

 
Keywords: Rice, Puffed rice, Rice product 

 

บทน า 
 ข้าวเป็นราหารที่นิยมบริโภคกันรย่างแพร่หลายไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทย นรกจากข้าวจะเป็นราหาร
หลักขรงไทยแล้วยังมีความส าคัญทางเศร ฐกิจ เป็นสินค้าส่งรรกหลักที่ส าคัญขรงประเทศไทย จากพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไป ตามวิถีการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ การขยายตัวขรงสังคมเมืรง และค่านิยมรักสุขภาพ  ท าให้มีการบริโภคข้าว 
ที่ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในลัก ณะรื่น ๆ เพิ่มเติมจากการบริโภคข้าวในลัก ณะหุงสุกเพียงรย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น
การบริโภคในรูปราหารหลักหรืรราหารว่าง เพราะสะดวกรวดเร็วและใช้เวลาในการเตรียมน้รยลงจึงได้รับความนิยมมากขึ้น
เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็ว ผลิตภัณฑ์ราหารเช้าจากข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวพรง และผลิตภัณฑ์ราหารว่างจากข้าว เป็นต้น 
)รรรนงค์, 2556) ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ข้าวพรง จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถผลิตได้ง่าย ไม่ต้รงใช้
เครื่รงจักรที่ซับซ้รน จึงเหมาะต่รการส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่รเพิ่มมูลค่าข้าวได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กับกลุ่มเก ตรกร 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ  
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ให้ความหมายขรงข้าวพรง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าข้าวสารหรืร 
ข้าวกล้รง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ที่หุงหรืรนึ่งให้สุก มาผ่านการท าแห้ง ทรดหรืรคั่วให้พรง คลุกกับส่วนผสมรื่น เช่น 
น้ าตาล น้ าผึ้ง เนย เกลืร หรมเจียว ราจน าไปรบ แล้วท าให้มีรูปทรงตามต้รงการ )กระทรวงรุตสาหกรรม, 2562) ทั้งนี้การ
ผลิตข้าวพรงในประเทศไทย ราศัยการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลานาน เช่น การน าข้าวมาคั่วกับทรายร้รน 
)ข้าวตรก) หรืรการน าข้าวมาทรดในน้ ามัน )ข้าวแต๋น) )ชนิดา และคณะ, 2563) โดยข้าวที่นิยมน ามาผลิตเป็นพรงในปัจจุบัน 
เช่น ข้าวเจ้าหรมมะลิ ข้าวเหนียวสันปาตรง ทั้งนี้ปัจจัยที่ส าคัญต่รคุณภาพข้าวพรง ที่ได้มีการศึก าไว้ได้แก่ วิธีการท าให้
พรงตัว รุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการพรงตัวขรงข้าว โดยท าการศึก าในข้าวเหนียวกล้รงพันธุ์ กข6 ท าให้พรงตัวโดย
ใช้รณุหภูมิ 150, 170 และ 190 รงศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 3 และ 4 นาที โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการท าให้พรงตัว 
คืรใช้รุณหภูมิ 190 รงศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ท าให้ได้ข้าวพรงที่มีคุณภาพด ีมีการพรงตัวสูง และมีสีสวยงาม )ชลลดา 
และรรวรรณ, 2561)  
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังเหลืรความหลากหลายทางพันธุกรรมขรงพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าว
พื้นเมืรงในท้รงถิ่น ความหลากหลายเหล่านี้สามารถวิวัฒนาการไปรยา่งต่รเนื่รง )ศันสนีย,์ 2551) ในรดีตมักมีการส่งเสริมให้
เก ตรกรปลูกข้าวที่เป็นไปตามความต้รงการขรงตลาด เป็นที่นิยมขรงผู้บริโภค โดยจ ากัดรยู่เฉพาะไม่กี่พันธุ์ ที่ส าคัญได้แก่ 
ข้าวเจ้าหรมมะลิ พันธุ์ขาวดรกมะลิ 105 ซึ่งถืรเป็นข้าวที่มีเรกลัก ณ์เฉพาะขรงประเทศไทย รย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 
ผู้บริโภคมีความต้รงการที่หลากหลาย มีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าด้านต่าง ๆ ขรงข้าวหลากหลายสายพันธุ์เพิ่ม 
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มากขึ้น เช่นคุณค่าทางโภชนาการขรงข้าวมีสี เช่น ข้าวไรซ์เบรรี่ ข้าวก่ า ข้าวสินเหล็ก ซึ่งพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
มีสารต้านรนุมูลริสระ ข้าวที่มีค่าดัชนีน้ าตาลปานกลางถึงต่ า )ข้าว กข43) ข้าวพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการปลูกข้าว 
ที่หลากหลาย ช่วยแก้ปัญหาด้านราคาข้าวที่ตกต่ า และเป็นทางเลรืกใหเ้ก ตรกรในการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ ๆ โดยราศัยความ
หลากหลายขรงพันธุ์ข้าว )คงศักดิ์, 2561)  
 พันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่มีรย่างหลากหลายในประเทศไทย สามารถน ามาผลิตเป็นข้าวพรง เพื่รเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว
และน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตราหารจากข้าวพรง เช่น ข้าวแต๋น ข้าวตรก กระยาสารท ข้าวพรงแบบแท่ง ราหารเช้าจาก
ข้าวพรง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่รศึก าและพัฒนาข้าวพรงจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ เพื่รใช้เป็นข้รมูลในการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวพรงจากพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากข้าว เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้กับเก ตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจต่รไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่รศึก าคุณภาพขรงข้าวพรงที่ผลิตได้จากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 6  พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหน  ียวเชียงราย ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียว กข. 6 และข้าวเจ้าไรซ์เบรรี  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 ข้าวพรงสามารถผลิตได้จากข้าวหลากหลายพันธุ์ โดยคุณภาพขรงข้าวพรงที่ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นกับพันธุ์
ข้าวที่ใช้ในการผลิต 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนี้น าข้าว 6 พันธุ์ )ข้าวเหนียว 5 พันธุ์ และข้าวเจ้า 1 พันธุ์) ได้แก่ ข้าวเหนียวเชียงราย ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียว กข6 และข้าวเจ้าไรซ์เบรรี่ มาท าการผลิตเป็นข้าวพรง จากนั้นตรวจสรบ
คุณภาพทางกายภาพ และทดสรบทางประสาทสัมผัส 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้าว 6 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวเชียงราย ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียว กข6 
และข้าวเจ้าไรซ์เบรรี่ จัดซื้รจากตลาดในพ้ืนที่จังหวัดพิ ณุโลก โดยเลืรกเป็นข้าวสารเก่ารายุไม่ต่ ากว่า 4 เดืรนน า
ตัวรย่างข้าวสาร 6 พันธุ์ มาท าให้สุก โดยในส่วนขรงข้าวเจ้า ท าการหุงให้สุกโดยน าข้าวมาล้างน้ าให้สะราด หุงโดยใช้
หม้รหุงข้าว รัตราส่วนข้าวต่รน้ า 1:1.5 โดยปริมาตร ส าหรับข้าวเหนียว ท าการแช่ข้าวเหนียวในน้ าสะราดนาน 6 ช่ัวโมง 
เทน้ ารรก และล้างให้สะราด น ามานึ่งในลังถึงนาน 25 นาที จนข้าวเหนียวสุก จากนั้นน าข้าวสุกที่ได้ไปตากแดดให้แห้ง 
)ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 ช่ัวโมง) น าข้าวที่ผ่านการตากแดดจนแห้งไปท าการทรดโดยใช้น้ ามันพืช )น้ ามันปาล์ม) ท าการ
ทรดแบบน้ ามันท่วม ตามวิธีการที่ได้รธิบายไว้โดย วรรณศิกา และคณะ )2563) โดยมีการดัดแปลงเล็กน้รย 
 น าข้าวพรงทีไ่ด้จากการทรดแบบน้ ามันท่วมดังกล่าวมาตรวจสรบคุณภาพ ดังนี ้
 1. การพรงตัว โดยวัดขนาดขรงข้าวพรงเทียบกับขนาดขรงข้าวสารก่รนน ามาท าข้าวพรงทั้งด้านกว้างและด้าน
ยาวขรงเมล็ดข้าว  
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 2. วรเตรร์แรกทิวิตี โดยใช้เครื่รงวัดวรเตรร์แรกทิวิตี และด าเนินการตามค าแนะน าที่ระบุไว้ใน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวพรง )มผช. 743/2562) โดยใช้เครื่รงวัดวรเตรร์แรกทิวิตี )AQUALAB รุ่น 4TE) 
 3. ลัก ณะทั่วไป เนื้รสัมผัส สี กลิ่น กลิ่นรส สิ่งแปลกปลรม โดยใช้วิธีการตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ข้าวพรง )มผช. 743/2562) โดยการทดสรบสี กลิ่น และกลิ่นรส ด าเนินการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสรบผู้ที่มีความช านาญ
ในการตรวจสรบข้าวพรงจ านวน 5 คน )เป็นคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่มีประสบการณ์จ านวน 3 คน และผู้ผลิต 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพรง จ านวน 2 คน) แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยริสระ เทตัวรย่างข้าวพรงลงในจาน
กระเบื้รงสีขาว ตรวจสรบโดยการตรวจพินิจ ดม และชิม หลักเกณฑ์การให้คะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์ขรงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวพรง )มผช. 742/2562) ดังนี้  
 สี ระดับคะแนน 3 คืร สีดีตามธรรมชาติขรงข้าวพรงและส่วนประกรบท่ีใช้ ระดับคะแนน 2 คืร สีพรใช้
ใกล้เคียงกับสีตามธรรมชาติขรงข้าวพรงและส่วนประกรบที่ใช้ และระดับคะแนน 1 คืร สีผิดปกติหรืรมีการเปลี่ยนสี 
 กลิ่น ระดับคะแนน 3 คืร กลิ่นดีตามธรรมชาติขรงข้าวพรงและส่วนประกรบที่ใช้ ระดับคะแนน 2 คืร กลิ่น
พรใช้ใกล้เคียงกับกลิน่ตามธรรมชาติขรงข้าวพรงและส่วนประกรบที่ใช้ และระดับคะแนน 1 คืร กลิ่นผิดปกติหรืรมีกลิ่นรื่น
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นรับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ กลิ่นไหม้ 
 กลิ่นรส ระดับคะแนน 3 คืร กลิ่นรสดีตามธรรมชาติขรงข้าวพรงและส่วนประกรบที่ใช้ ระดับคะแนน 2 คืร 
กลิ่นรสพรใช้ใกล้เคียงกับกลิ่นรสตามธรรมชาติขรงข้าวพรงและส่วนประกรบที่ใช้ และระดับคะแนน 1 คืร กลิ่นรสผิดปกติ
หรืรมีกลิ่นรสรื่นที่ไม่พงึประสงค์ เช่น กลิ่นรสเปรี้ยวบูด 
 รายงานผลการตรวจสรบคุณภาพเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )ท าการวัดซ้ าไม่น้รยกว่า 3 ซ้ า) 
น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน )Analysis of Variance: ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 28 

 

สรุปผลการวิจัย 
 เมื่รน าข้าวทั้ง 6 พันธุ์ดังกล่าวข้างต้นมาผลิตเป็นข้าวพรง ได้ข้าวพรงที่มีลัก ณะปรากฏดังภาพที่ 1  จากนั้น

น าตัวรย่างข้าวพรงมาตรวจสรบการพรงตัว ได้ผลดังตารางที่  1  วัดค่าวรเตรร์แรกทิวิตี ได้ผลดังตารางที่  2  และทดสรบ
ทางประสาทสัมผัส ได้ผลดังตารางที่ 3 

 
  ภาพที่ 1 ลัก ณะปรากฏขรงข้าวพรงที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 
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ตารางที่  1  การพรงตัวขรงข้าวพรงที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 

พันธุ์ข้าว ข้าวสาร (มิลลิเมตร)  ข้าวพอง (มิลลิเมตร)  การพองตัว (ร้อยละ)  

 กว้าง ยาว กว้าง ยาว กว้าง ยาว 

ข้าวเหนยีวเชียงราย  2.07d
0.25 7.91a

0.62 3.87a
0.35 11.59a

1.05 87.05 46.55 

ข้าวเหนยีวเขี้ยวงู 2.19c
0.28 7.81b

0.59 3.67b
0.56 11.75a

1.25 67.32 50.47 

ข้าวเหนยีวก่ า 2.66b
0.30 7.77c

0.49 3.56c
0.38 10.58b

1.51 33.84 36.23 

ข้าวเหนยีวลืมผัว 2.85a
0.27 7.29e

0.48 3.69b
0.59 9.31c

0.78 29.54 27.66 

ข้าวเหนยีว กข6 2.14c
0.27 7.44d

0.38 3.40d
0.43 10.66b

0.95 59.01 43.27 

ข้าวเจ้าไรซ์เบรรี่ 2.11c
0.20 6.94f

0.33 3.33e
0.30 9.61c

0.70 57.83 38.56 

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวัดซ้ าไม่น้รยกว่า 3 ซ้ า โดยตัวรัก รภา ารังกฤ ที่แตกต่างกันในแนวต้ังแสดงความ

แตกต่างขรงค่าเฉลี่ยรย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )p0.05) 

ตารางที ่2 ค่าวอเตอร์แอกทิวิตีของข้าวพองที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 
พันธุ์ข้าว วอเตอร์แอกทิวิตี 

ข้าวเหนียวเชียงราย 0.1772ab
0.0051 

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 0.1788ab
0.0042 

ข้าวเหนียวก่่า 0.2159a
0.0176 

ข้าวเหนียวลืมผัว 0.1539b
0.0272 

ข้าวเหนียว กข6 0.1611ab
0.0123 

ข้าวเจ้าไรซ์เบอรี ่ 0.1372b
0.0023 

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวัดซ้ าไม่น้รยกว่า 3 ซ้ า โดยตัวรัก รภา ารังกฤ ที่แตกต่างกันในแนวต้ังแสดงความ

แตกต่างขรงค่าเฉลี่ยรย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )p0.05) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าที่น ามาศึก าในงานวิจัยนี้ทั้ง 6 พันธุ์ สามารถน ามาผลิตเป็นข้าวพรงที่มีคุณภาพได้ 
ทั้งนี้รัตราการพรงตัวแตกต่างกันรรกไปขึ้นรยู่กับพันธุ์ข้าว โดยผลจากงานวิจัยนี้พบว่าข้าวเหนียวเชียงราย ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู และข้าวเหนียว กข 6 มีการพรงตัวทั้งด้านกว้างและด้านยาวสูงกว่าพันธุ์รื่น ๆ ทั้งนี้ข้าวที่มีการพรงตัวน้รยที่สุดคืร
ข้าวเหนียวลืมผัว ในส่วนขรงข้าวเจ้าไรซเ์บรรี่พบว่ามกีารพรงตวัในระดับที่ดี รายละเรียดดงัแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้การพรง
ตัวขรงข้าวเมื่รน ามาผลิตเป็นข้าวพรงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้รงหลายประการ นรกเหนืรจากพันธุ์ข้าว เช่น สภาวะการผลิต 
ความช้ืนขรงข้าว รุณหภูมิและระยะเวลาในการทรดหรืรท าให้พรง โดยมีรายงานการศึก าโดย ไพบูลย์ และคณะ )2545) 
ศึก าการผลิตข้าวพรงจากข้าว 5 สายพันธุ์ ที่มีระดับแรมิโลสต่ า )ขาวดรกมะลิ 105) แรมิโลสปานกลาง-สูง )ดรกพยรม) 
และแรมิโลสสงู )เฉี้ยงพัทลุง เล็บนกปัตตานี และ KGTLK) พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการท าให้ข้าวสารพรงตัว คืร ใช้ข้าวที่
มีแรมิโลสต่ า ปริมาณความช้ืนร้รยละ 12 รุณหภูมิในการทรด 200 รงศาเซลเซียส มีรัตราการพรงตัวสูงสุด ประมาณ  
5.35 เท่า ท าให้มีค่าความกรรบเพิ่มขึ้น ความขาวเพิ่มขึ้น ปริมาณโปรตีนลดลง รัตราส่วนความยาวต่รความกว้างเมล็ด
ข้าวสารเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสัมพันธ์กับผลการตรวจสรบในงานวิจัยนี้ ซึ่งพบว่าข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ทุกชนิดที่ท าการศึก า 
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มีรัตราการพรงตัวดีกว่าข้าวเจ้า )ในงานวิจัยนี้ศึก าข้าวเจา้ 1 พันธุ์คืรข้าวเจ้าไรซ์เบรรี่) ทั้งนี้ข้าวเหนียวเป็นข้าวที่มีปริมาณ
แรมิโลสต่ า )คงศักดิ์, 2561) กระบวนการส าคัญรีกรย่างในการผลิตข้าวพรงจากข้าวเหนียวที่ส าคัญคืรการแช่ข้าวเหนียว
ก่รนน าไปนึ่ง ซึ่งต้รงแช่ให้ข้าวเหนียวมีการดูดน้ าเข้าไปให้เต็มที่รย่างน้รย 5-10 ช่ัวโมง เพื่รให้เมื่รน าไปนึ่งแล้วแป้งสุกรย่าง
สม่ าเสมร )วรรณศิกา และคณะ, 2563) รุณหภูมิขรงน้ ามันที่ใช้ทรดควรใช้รุณหภูมิสูงประมาณ 190 – 200 รงศาเซลเซียส 
)ชลลดา และรรวรรณ, 2561) 
 ในส่วนขรงค่าวรเตรร์แรกทิวิตี เป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมและป้รงกันการเสื่รมเสียขรงผลิตภัณฑ์ราหาร 
ซึ่งมีผลโดยตรงต่รรายุการเก็บรัก าผลิตภัณฑ์ เนื่รงจากค่าวรเตรร์แรกทิวิตีเป็นปัจจัยที่ช้ีระดับปริมาณน้ าริสระที่
เช้ืรจุลินทรีย์ใช้ในการเจริญเติบโต โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวพรง ก าหนดให้ค่าวรเตรร์แรกทิวิตีต้รงมีค่าไม่เกิน 
0.6 )ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์รุตสาหกรรม, 2562) ในส่วนขรงข้าวพรงที่ผลิตได้จากข้าวทุกพันธุ์ในงานวิจัยนี้ โดยใช้
กระบวนการทรดแบบน้ ามันท่วม มีค่าวรเตรร์แรกทิวิตีต่ ากว่า 0.6 ทุกตัวรย่าง รายละเรียดดังแสดงในตารางที่ 2 จึงถืรได้
ว่าผลิตภัณฑ์ข้าวพรงที่ได้สามารถจัดเก็บไว้ได้นานโดยไม่เกิดการเสื่รมเสียโดยเช้ืรจุลินทรีย์  
 เมื่รพิจารณาในส่วนขรงผลการทดสรบทางประสาทสัมผัส โดยใช้คณะผู้ตรวจสรบที่มีความช านาญในการ
ตรวจสรบข้าวพรงจ านวน 5 คน ผลพบว่าคณะผู้ตรวจสรบให้คะแนนในประเด็น สี กลิ่น และกลิ่นรส )ตามหลักเกณฑ์ขรง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวพรง) ส าหรับตัวรย่างข้าวพรงที่ผลิตจากข้าวเหนียวเชียงราย ได้คะแนนสูงกว่าตัวรย่างข้าว
พรงที่ผลิตจากข้าวพันธุ์รื่น ๆ ซึ่งราจเป็นผลจากลัก ณะการพรงตัวที่ดีกว่า ท าให้คณะผู้ตรวจสรบให้คะแนนในทุก ๆ 
ประเด็นที่ตรวจสรบ สูงกว่าตัวรย่างข้าวพรงจากข้าวพันธุ์รื่น ๆ ทั้งนี้ข้าวพรงที่มีจ าหน่ายทางการค้าทั่วไป ราจมีการเติม
หรืรเคลืรบด้วยวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส ซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติได้ ทั้งนี้ราจมีการคลุกกับส่วนผสมรื่น เช่น น้ าตาล น้ าผึ้ง เนย 
เกลืร หรมเจียว เพื่รเพิ่มรสชาติด้วยก็ได้ )ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์รุตสาหกรรม, 2562) ยกตัวรย่างเช่น งานวิจัยขรง 
สินีนาฏ )2553) ศึก าการรรกแบบและพัฒนาข้าวพรงรัดแท่งจากข้าวนึ่งเสริมแรธ่าตจุากธรรมชาติ 3 สูตร พบว่าผลิตภัณฑ์
ข้าวพรงรัดแท่งเคลืรบช็รกโกเลต ได้รับความสนใจมากที่สุด รรงลงมาคืร ข้าวพรงน้ าสมุนไพรคาโมมายด์ และข้าวพรงน้ า
หม่รน ตามล าดับ นรกจากนั้น ณัฎวลิณคล )2559) ส ารวจความต้รงการรสชาติในผลิตภัณฑ์ข้าวพรงรสชาติราหารล้านนา 
พบว่า ผู้บริโภคสนใจผลิตภัณฑ์ข้าวพรงรสน้ าพริกร่รงมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้าวพรง เป็นผลิตภณัฑ์แปรรปูจากข้าวที่สามารถผลติได้โดยง่าย ไม่ต้รงใช้เครื่รงจักรที่ซับซ้รน เป็นการแปรรูป
เพื่รเพิ่มมูลค่าข้าว นรกเหนืรจากการจ าหน่ายเป็นข้าวสาร โดยราคาขรงข้าวพรงที่มีจ าหน่ายในท้รงตลาดจะมีราคาสูงกว่า
ข้าวสารค่รนข้างมาก )ราคาขายส่งกิโลกรัมละ 180-200 บาท) เก ตรกร หรืรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าไปพัฒนา 
ต่รยรดได้ โดยราจจ าหน่ายในลัก ณะขรงข้าวพรงที่ไม่มีการปรุงแต่งรสชาติใด ๆ หรืรราจน าไปปรุงแต่งรสชาติ หรืรผสม
กับส่วนผสมรื่น ๆ ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รื่น ๆ เช่นข้าวพรงแท่ง หรืรน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารท เป็นต้น  
 งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าข้าวพรง สามารถผลิตได้จากข้าวทุกพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่นิยมผลิตกันทั่วไป
หรืรใช้ข้าวเจ้าในการผลิตก็ได้ แม้ว่าจะมีการพรงตัวน้รยกว่าข้าวเหนียว นรกจากนั้นยังสามารถใช้ข้าวมีสี ซึ่งปัจจุบันมี
หลายพันธุ์ และผู้บริโภคตระหนักดี ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว เช่น ข้าวเหนียวก่ า ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเจ้า
ไรซ์เบรรี่ รย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยงัไม่ได้ท าการทดสรบการน าข้าวพรงไปท าการผลติเป็นผลิตภัณฑร์ื่น ๆ  หรืรน าไปผสมกับ
ส่วนผสมรื่น ๆ รวมถึงทดสรบด้านการตลาด ซึ่งเปน็ประเด็นที่สามารถน าไปพัฒนาต่รยรดเป็นงานวิจัยในรนาคตได้ 
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