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1. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ 

ขนมปังกรอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งสาลีหรือแป้งสาลีผสมแป้งชนิดอ่ืน ไขมัน ยีสต์ ผงฟู 
และส่วนประกอบอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสม เช่น เกลือ น้ าตาล วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส นวดผสมให้เข้ากันจนได้
ลักษณะตามต้องการ ท าเป็นรูปร่างต่างๆน าไปอบจนสุก 
 1.1 แป้งสาลี (Wheat Flour)  

เป็นแป้งที่ใช้ท าขนมอบทุกชนิดเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ ที่ช่วยให้เกิดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ และท าให้
ผลิตภัณฑ์คงรูปอยู่ได้เมื่ออบเสร็จแล้ว ไม่มีแป้งชนิดอ่ืน ที่น ามาใช้แทนกันได้ ถึงแทนกันได้คุณสมบัติจะไม่
เหมือนแป้งสาลี (ทิพาวรรณ, 2540) ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารได้มีการน าแป้งสาลีมาใช้ประโยชน์จาก
คุณสมบัติการเป็นเจลที่อุณหภูมิต่ าและการเกิดกลูเตนในก้อนโดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแป้งสาลีสามารถกัก
เก็บอากาศไว้ได้และให้ความพองตัวในผลิตภัณฑ์หลังการอบ ใช้เป็นเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารหลาย
ชนิดได้แก่ เค้ก ขนมปัง เป็นต้น (กล้าณรงค์และเกื้อกูล , 2546) ทั้งนี้เนื่องจากแป้งสาลีมีโปรตีน 2 ชนิดที่
รวมกันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ กลูเตนิน(Glutenin) และไกลอะดิน (Gliadin) ซึ่งเมื่อน าแป้งสาลีผสมกับ
น้ าในอัตราส่วนที่ถูกต้อง จะท าให้เกิดสารชนิดหนึ่ง เรียกว่า “กลูเต็น” (Gluten) มีลักษณะเป็นยาง เหนียว 
ยืดหยุ่นได้ กลูเต็นนี้จะเป็นตัวเก็บอากาศเอาไว้ ท าให้เกิดโครงสร้างที่จ าเป็นของผลิตภัณฑ์และจะเป็น
โครงสร้างแบบฟองน้ าเมื่อได้รับความร้อนจากตู้อบ (จิตธนาและอรอนงค์, 2539) 
 1.2 ไข ่
 การท าผลิตภัณฑ์ขนมอบส่วนมากจะใช้ไข่ไก่และใช้ในลักษณะไข่สด ไข่ที่น ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนม
อบส่วนใหญ่จะใช้ไข่ขนาดกลาง น้ าหนักประมาณ 50 กรัม/ฟอง (ทิพาวรรณ, 2540) ซึ่งมีน้ าเป็นองค์ประกอบ
ประมาณร้อยละ 77 โดยไข่ไก่มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ เปลือกไข่ร้อยละ 9-12 ไข่ขาวร้อยละ 
55-60 และไข่แดง ร้อยละ 29-34 (Bennion and Bamtord, 1997) องค์ประกอบทางเคมีของไข่ทั้งฟอง ไข่
แดง และไข่ขาวนั้น ไข่ขาวจะมีน้ ามากที่สุด ขณะที่ไข่แดงมีน้ าน้อยที่สุด ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีอ่ืนๆ จะมี



ในไข่แดงมากกว่าไข่ขาวยกเว้นน้ าตาลและแร่ธาตุบางชนิด จึงกล่าวได้ว่าไข่แดงให้คุณค่าทางอาหารมากกว่าไข่
ขาวและไข่ทั้งฟอง ดังนั้นการเลือกใช้ไข่ชนิดใดควรค านึงถึงองค์ประกอบในไข่นั้น โดยเฉพาะปริมาณน้ าและ
ไขมัน ซึ่งแตกต่างกันชัดเจนจะมีผลต่อความสมดุลของสูตรได้ นอกจากนี้เมื่อน าไข่แต่ละส่วนไปใช้ในส่วนผสม
ของเค้กแต่ละชนิด ก็จะมีผลต่อการขึ้นฟูของเค้กแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการเก็บฟองอากาศไว้ภายใน
โครงสร้างของไข่แต่ละชนิด และเวลาที่ใช้ในการตีไข่ (อรอนงค์, 2532) 
 องค์ประกอบทางเคมีของไข่ 
 องค์ประกอบทางเคมีของไข่ ได้แก่ น้ า โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีปริมาณและสัดส่วน
แตกต่างกันในไข่ขาวและไข่แดง โปรตีนและไขมันส่วนใหญ่จะอยู่ในไข่แดง ในไข่ขาวจะมีไขมันอยู่น้อยมาก น้ า
ส่วนใหญ่จะอยู่ในไข่ขาว ส่วนคาร์โบไฮเดรตจะมีน้อยทั้งในไข่ขาวและไข่แดง  
 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของไข่ 
องค์ประกอบ 

ทางเคมี 
% ของ
น้ าหนัก 

น้ าหนักต่อไข่    
ฟอง (กรัม) 

น้ า  
ร้อยละ 

คาร์โบไฮเดรต 
ร้อยละ 

โปรตีน 
ร้อยละ 

ไขมัน 
ร้อยละ 

เถ้า 
ร้อยละ 

ไข่ท้ังฟอง  100 60 65.5 0.3-2.0 11.8-13.4 10.5-11.8 10.8-11.7 
ไข่แดง  31 18.7 48 0.2-2.0 15.17.5 31.8-35.5 1.0-2.0 
ไข่ขาว  
เปลือกไข่ 

58 
11 

33 
6.6 

87.6 
2.6 

0.4-0.9 
-0.07 

9.7-10.9 
-3.2 

0.3 
-0.03 

0.5-0.8 
-95.1 

ที่มา: อบเชยและขนิษฐา (2554) 
 1.3 น้ าตาล (Sugar)  
 แหล่งของน้ าตาลส่วนใหญ่ผลิตมาจากหัวบีท (Sugar beet) นิยมใช้กันมากในแถบยุโรปและอ้อย 
(Sugar cane) ใช้กันมากในแถบเอเชียโครงสร้างพ้ืนฐานของน้ าตาล คือ น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 
(Monosaccharide) ได้แก่ กลูโคส (Glucose) และฟรุกโตส (Fructose) โดยมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่สูตร
โครงสร้างต่างกันแล้วจัดเป็นโครงสร้างของน้ าตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharides) (Bennion and Bamtord, 
1997) ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายน้ าได้ดีและมีรสหวาน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีน้อยมากที่ไม่ได้ใส่น้ าตาลลงใน
ส่วนผสม เนื่องจากน้ าตาลไม่ได้ให้ความหวานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งอาหารยีสต์ในขั้นตอนการหมัก
โดด้วย (Matz, 1989) ท าให้เกิดมีความนุ่ม โดยเฉพาะในเค้กเพราะมีผลท าให้โปรตีนในแป้งอ่อนตัว, ท าให้คง
ความสด มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น เนื่องจากน้ าตาลมีคุณสมบัติในการเก็บความชื้นได้ดี และสามารถลดค่า 
water activity ได้มากขึ้น ท าให้เปลือกนอกของผลิตภัณฑ์มีสีสวย ซึ่งเกิดจากกระบวนการ Carameliztion
และ Melard reaction ท าให้เกิดคาราเมลขึ้นมา ช่วยในการตีครีม และตีไข่ให้มีความคงตัวและขึ้นฟู และเพ่ิม
คุณค่าทางอาหาร แก่ผลิตภัณฑ์ได้ด้วย (จิตธนา และ อรอนงค์, 2532) ชนิดของน้ าตาลที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ เบเกอ
รี่ทั่วไปมี 3 ชนิด ได้แก่ 
  1.3.1 น้ าตาลทรายขาว (Granulated sugar) เป็นน้ าตาลที่เป็นผลึกอาจท าจากอ้อยหรือหัว
บีท ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันโดยน้ าตาลทรายจะมีความละเอียดหลายขนาดขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ 
น้ าตาลทรายที่ใช้ได้ผลดีควรจะมีความละเอียดและขาว เพราะจะผสมเข้ากับส่วนอื่นๆได้ดี ถ้าน้ าตาลที่ใช้มีผลึก
ใหญ่และหยาบจะผสมเข้ากับเนยไม่ดี เพราะผลึกที่ใหญ่จะละลายไม่หมด  และมักจะอยู่ในรูปเกล็ดผลึกของ
น้ าตาล จะไม่ละลายด้วยความร้อนจากเตาอบ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดเป็นจุดขึ้น  นอกจากนั้นผลึกน้ าตาลทราย
ที่หยาบจะขูดเอาดีบุกที่เคลือบเครื่องผสมที่ท าให้มีสีเทาเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ และจะยิ่งเป็นมากขึ้นถ้าเนยหรือ
ไขมันที่น ามาตีกับน้ าตาลหยาบมีความเย็นมาก 



  1.3.2 น้ าตาลไอซิ่ง (Icing หรือ Confectionary sugar) เป็นน้ าตาลที่ได้จากการบดน้ าตาล
ทรายขาวขนาดธรรมดาให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงให้ได้ขนาดตามต้องการ แล้วเติมแป้งข้าวโพดลงไปด้วย
ประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการจับตัวเป็นก้อนหรือป้องกันการเป็นผลึกของน้ าตาล ส่วนมากใช้ในการ
ท าไอซิ่งและผสมการท าแป้งเค้กส าเร็จรูป ความละเอียดของน้ าตาลชนิดนี้จะช่วยให้ผสมง่ายขึ้น 
  1.3.3 น้ าตาลทรายแดง (Brown sugar) เป็นน้ าตาลจากอ้อยยังไม่ได้ฟอกสีเท่ากับน้ าตาล
ทรายจึงมีเกลือแร่และวิตามินเหลืออยู่บ้าง น้ าตาลชนิดนี้ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้กลิ่นรสและสีของ
น้ าตาลทรายแดง  
 
   1.4 ยีสต์ (Yeast) 
 ยีสต์มีหน้าที่ช่วยเพิ่มปริมาณขนมปังท าให้เนื้อสัมผัสและโครงสร้างที่ดีท าให้ขนมขึ้นฟู และมีกลิ่นรส
ที่เกิดจากการหมัก สามารถจ าแนกยีสต์ได้ 3 ชนิด คือ 
  1.4.1 ยีสต์สด (Fresh yeast) อัดแน่นหรือห่อเป็นก้อน มีสีน้ าตาลอ่อนประกอบด้วยยีสต์ 
ร้อยละ 30 ความชื้นร้อยละ 70 โดยปริมาณ ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ าประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา
เก็บรักษาไว้ไม่ได้นาน 
  1.4.2 ยีสต์แห้งชนิดเม็ด (Compressed yeast) เป็นยีสต์ที่อัดรวมกันเป็นเม็ด มีลักษณะเป็น
เม็ดกลมเล็กๆสีครีมมีความชื้นต่ าประมาณร้อยละ 5-8 เก็บในกล่องหรือถุงปิดสนิทเก็บได้นานหลายเดือน   
โดยเก็บในที่แห้งและเย็น 
  1.4.3 ยีสต์แห้งส าเร็จรูป (Instant dry yeast) เป็นยีสต์บริสุทธิ์ไม่มีสารอ่ืนเจือปน มีก าลังสูง
ในการท าให้ฟู ใช้ในปริมาณน้อยกว่าชนิดที่ 2 ยีสต์สกัดชนิดผงมีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และมี
อุตสาหกรรมที่ใช้ยีสต์สกัด เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) เช่น ขนมปัง โดนัท เค้ก ครัวซอง 
เป็นต้น (Juhasz, 2001)  
 1.5 เนย (Butter) 
  1.5.1 เนยสด (Butter) องค์ประกอบของเนยสดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไขมันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80, 
น้ าร้อยละ 16, แล็กโตสร้อยละ 0.5 และเถ้าร้อยละ 0.1-3.0 ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเติมเกลือลงไปด้วย โดยมีปริมาณ
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.5-2.5 (Bennion and Bamford, 1997; Matz,1989) เนยสดจะมีสภาพยืดหยุ่นและตีเป็น
ครีมได้ไม่ดี และมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ าท าให้มีปริมาณต่ า ไม่เหมาในการท าเค้กเนยซึ่งเป็นเค้กเนื้อหนัก  
แต่เนื่องจากเนยสดมีกลิ่นรสที่ดีจึงมักผสมเนยขาวกับเนยสดอย่างละครึ่งเพ่ือให้ได้เนื้อเค้กที่ดีจากเนยขาวและ
กลิ่นรสที่ดีจากเนยสด ซึ่งการใช้แทนกันในแต่ละครั้งต้องค านึงถึงปริมาณน้ าที่มีอยู่ในเนยสดด้วย (จิตธนาและ
อรอนงค์, 2539) 
  1.5.2 เนยขาว (Shortening) ท ามาจากไขมันวัว, น้ ามันพืชต่างๆเช่นในอเมริกานิยมใช้น้ ามัน
ถั่วเหลือง และน้ ามันฝ้ายใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Vegetable Shortening แล้วน ามาเข้าขบวนการเติม
ไฮโดรเจนที่เรียกว่า Hydrogenate Fat ลักษณะที่ได้จะไม่มีกลิ่น สีขาวขุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง นอกจากนี้
ยังมี shortening ในรูปแบบของเหลวและรูปแบบผงด้วย แต่รูปแบบผงจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่ ากว่า
แบบของเหลวและของแข็ง (Matz, 1989) 
 1.6 นม 
 ช่วยให้เกิดโครงสร้าง, ความมัน, ความชุ่มชื้น, กลิ่นรส, สี และคุณค่าทางอาหาร นมที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1.6.1 นมสด (Whole milk) นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วมีเนื้อนมประมาณร้อยละ 10 



    1.6.2 นมข้นจืดหรือนมสดระเหย (Evaporation milk) เป็นนมสดที่น ามาระเหยน้ าออก
บางส่วน มีเนื้อนมอยู่ประมาณร้อยละ 26 
    1.6.3 นมผง ได้จากนมสดที่น ามาระเหยน้ าออกเกือบทั้งหมด มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 
ร้อยละ 5 ซึ่งนมผงนี้จะท าให้เค้กแห้งและแข็งในเวลาเดียวกัน เนื่องจากนมผงมีการเชื่อมกับโปรตีนในแป้งจึง
ท าให้เกิดการแข็งตัวขึ้น นอกจากนั้นนมผงยังมีน้ าตาลแลคโตส ซึ่งช่วยให้เปลือกนอกของเค้กมีสีเกิดขึ้นกลิ่นรส
ดีขึ้น และยังเป็นตัวเก็บความชื้นที่ดีอีกด้วย (จิตธนา และ อรอนงค์, 2539) ดังนั้นการเลือกใช้นมชนิดใดจึงควร
ค านึงถึงปริมาณของแข็ง และของเหลวที่มีอยู่ในนมนั้นๆด้วย เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสูตร 
 1.7 เกลือ 
 ประกอบด้วย NaCl ร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือเป็นความชื้น คลอไรด์และซัลเฟต อ่ืนๆมีลักษณะเป็น
ผลึกสีขาว มีรสเค็ม นอกจากนี้ยังมีเกลือที่เกิดจากกรดและเบสชนิดอ่ืนได้อีกซึ่งจะให้คุณสมบัติแตกต่างกันไป
เมื่อน ามาใช้ (จิตธนา และ อรอนงค์, 2539) โดยทั่วไปสูตรของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ จะใช้เกลือประมาณ 
ร้อยละ 1-2.5 ของน้ าหนักแป้ง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี ช่วยให้เกิดสีของผลิตภัณฑ์ และมีผลมากในการ
ผลิตขนมปัง เนื่องจากท าให้กลูเต็นแข็งแรงและยืดหยุ่นเหมาะสม อีกทั้งยังควบคุมระยะเวลาและอุณหภูมิของ
การหมักได้นอกจากนี้ยังมีการใช้สารทดแทนเกลือ เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ ส าหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง เป็นต้น (Matz, 1989) 
 
2. ร าข้าว 
 2.1 ที่มาของร าข้าว 
 เมล็ดข้าวครบเมล็ด (Whole rice) หรือข้าวเปลือก ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นข้าวเปลือก (Hull) 
ประมาณร้อยละ 20 ของน้ าหนัก ส่วนเยื่อสีน้ าตาลอ่อนที่หุ้มด้านในติดเมล็ดข้าว เรียก ร าข้าว (Rice bran) 
ประมาณร้อยละ 10 ของน้ าหนัก และเป็นเมล็ดข้าวขาวปริมาณร้อยละ 70 ของน้ าหนัก (นัยนาและเรวดี, 
2545) ข้าวเปลือกเมื่อน าไปบริโภคจะผ่านกระบวนการสีเพ่ือท าให้อยู่ในรูปข้าวสารก่อน การสีข้าวเป็นการน า 
เปลือก ร า และเชื้อพันธุ์ออกโดยให้มีข้าวสารหักน้อยที่สุด ขบวนการสีข้าวประกอบด้วยขั้นตอนพ้ืนฐาน 4 
อย่าง 
 
  1. ท าความสะอาดข้าวเปลือก (Cleaning paddy) เพ่ือขจัดเมล็ดรีบ เมล็ดวัชพืช ดิน หิน 
กรวด ทราย และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ออก  

2. กะเทาะข้าวเปลือกที่ท าความสะอาดแล้ว (Shellng clean paddy) ในขั้นนี้สิ่งที่แยก
ออกมาคือ แกลบ (hull) และข้าวกล้อง (Brown rice) 
  3. การขัดข้าวกล้องให้เป็นข้าวสาร (Scouring the brown rice) เมื่อน าข้าวกล้องไปขัดสิ่งที่
ได้คือ ร า (Bran) และข้าวสาร (Total milled rice) 
  4. การคัดข้าวสาร (Grading milled rice) คือการแยกข้าวสารออกเป็นข้าวเต็มเมล็ดและ
ข้าวหักข้าวสารที่สีมาแล้ว (อบเชยและขนิษฐา, 2554) 
 ร าข้าว เป็นผลผลิตพลอยได้จากการสีข้าว ซึ่งจะได้ประมาณร้อยละ 8-10 ของน้ าหนักข้าวเปลือก
ขึ้นอยู่กับการขัดสีมากหรือน้อย ปัจจุบัน ข้าวไม่ขัดสี (ข้าวกล้อง) มีผู้นิยมบริโภคในประเทศมากขึ้น แต่ปริมาณ
ข้าวขัดสีก็ยังมีปริมาณความต้องการมากกว่าเพราะเป็นผลผลิตส่งออกและน าไปท าผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมปัง
กรอบ ก๋วยเตี๋ยว/เส้นหมี่ ละแป้งข้าวจ้าว เป็นต้น ถึงแม้ปริมาณร าข้าวที่ได้จากการขัดสีต่อน้ าหนักของ
ข้าวเปลือกมีไม่มากนัก แต่เมื่อค านวณจากข้าวที่ผลิตได้ของทั้งประเทศ ก็ได้ปริมาณร าข้าวมากเป็นจ านวนนับ



ล้านตัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวและให้ผลผลิตข้าวเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากจีน อินเดีย 
อินโดนีเซียและบังกะลาเทศ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ 21 ล้านตัน/ปี หลังผ่าน
กระบวนการขัดสี จะได้เป็นข้าวสาร 12.6 ล้านตัน/ปี และเป็นร าข้าวประมาณ 2 ล้านตัน/ปี (นัยนาและเรวดี, 
2545) 
 ในกระบวนการสีข้าวนอกจากจะได้เมล็ดข้าวเป็นผลผลิตหลัก ยังมีผลิตผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างกระบวนการได้แก่ ร าข้าว ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2557) คือ 
  2.1 ร าข้าวละเอียด ส่วนที่ได้จากการขัดข้าวกล้องให้เป็นข้าวสาร ซึ่งประกอบด้วยชั้นหุ้มเยื่อ
เมล็ดส่วนใหญ่ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าวได้จากการขัดขาวและขัดมันนอกจากนี้ร าข้าวยังมีคุณค่าทางอาหาร
สูง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆดังนั้นจึงน าร าข้าวมาใช้ประโยชน์ 
  2.2 ร าหยาบ ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าว จากการขัดผิวเมล็ดข้าวกล้องร าหยาบมีส่วนผสม
ของแกลบปนซึ่งไม่มีคุณค่าทางอาหาร  
 
 2.2 องค์ประกอบทางเคมีของร าข้าว 
 ร าข้าวมีปริมาณไขมันร้อยละ 12-25 ของน้ าหนักร าข้าว ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพ ในประเทศไทย 
ถ้าคิดประเมินว่าน าร าข้าวทั้งหมดมาสกัดเป็นน้ ามันร าข้าว ไทยสามารถสกัดน้ ามันได้เฉลี่ยร้อยละ 15 ของ
น้ าหนัก จะได้น้ ามันร าข้าวมากถึง 0.3 ล้านตัน/ปี แต่ปัจจุบันพบว่ามีเพียงร้อยละ 15 ของร าข้าวทั้งหมดเท่านั้น
ที่น ามาใช้สกัดน้ ามันทั้งนี้เพราะยังมีผู้ผลิตน้อยและศักยภาพของการผลิตยังไม่เต็มที่ส่วนใหญ่ของร าข้าวจะ
น าไปใช้เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 70 ของร าข้าวทั้งหมด) อันที่จริงร าข้าวที่สกัดไขมันแล้ว จะได้กากร าซึ่งยังคงมี
คุณค่าอาหารเท่ากับร าข้าว เพียงแต่มีปริมาณไขมันลดลง  ซึ่งน าไปเลี้ยงสัตว์ได้ดีเช่นกัน ปัจจุบันมีการคัดเลือก
กากร าที่มีคุณภาพ ไม่มีแบคทีเรีย รา และสารพิษ เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นอาหารคน เช่น อาหารเครื่องดื่มธัญพืช 
และผลิตภัณฑ์ขนม เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารที่มีจุดเด่น คือ มีไขมันน้อย และมีเส้นใยอาหารมาก เส้นใยอาหารใน
ร าข้าวเป็นชนิดที่ละลายน้ าได้ ซึ่งดีต่อสุขภาพ จึงมีการสกัดแยกเส้นใยอาหารจากกากร าในเชิงอุตสาหกรรม 
เพ่ือใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเส้นใยอาหาร (นัยนาและเรวดี, 2545) 
 
ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีของข้าวสารและร าข้าว 
ส่วนของข้าว โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) เส้นใย (กรัม)  เถ้า (กรัม)  คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 
ข้าวสาร  6.3-7.1 0.3-0.5 0.2-0.5 0.3-0.8 77-89 

ร าละเอียด         11.3-14.9 15.0-19.7 7.0-11.4 6.6-9.9 34-62 
ร าหยาบ          2.0-2.8 0.3-0.8 34.5-45.9 13.2-21.0 22-34 

ที่มา: สุนทร (2553) 
 

2.3 ใยอาหารในร าข้าวต่อการต้านโรค 
 ใยอาหารเป็นแหล่งหนึ่งของอาหารเสริมสุขภาพมีหน้าที่โดยตรงกับระบบทางเดิน และการย่อย
อาหาร รวมทั้งระบบขับถ่ายในร่างกายหากร่างกายได้รับปริมาณใยอาหารไม่เพียงพอจะท าให้ขาดสมดุลใน
ระบบดังกล่าวเกิดอาการท้องอืดเฟ้อ จุกเสียดและอาการท้องผูก เป็นเหตุแห่งทุกข์กับผู้มีอาการดังกล่าวมาก 
หากปล่อยทิ้งให้อาการนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนานจะเกิดอาการโรคริดสีดวงทวาร และที่ร้ายแรงอาจถึง
ขั้นมะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งทวารหนักก็ได้ ใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ าจะท าหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนสารอาหาร



ต่างๆ ที่ผ่านการเคีย้วแล้วส่งผ่านระบบย่อยตอนบนโดยไม่ถูกย่อยยังคงสภาพเดิมจนถึงล าไส้ใหญ่ ใยอาหารนั้น
จะรวมตัวกันเป็นมวลของอุจจาระ หากร่างกายได้รับใยอาหารในปริมาณเพียงพอจะช่วยเพ่ิมปริมาณ และปรับ
ให้อยู่ในลักษณะนิ่มช่วยให้ง่ายต่อการขับถ่าย ต้านอาการท้องผูกได้ และส่งผลช่วยต้านการเกิ ดโรคริดสีดวง
ทวาร และการเกิดเส้นเลือดขอดบริเวณปลายล าไส้ใหญ่ มวลอุจจาระที่มีปริมาณมากและนิ่มจะช่วยให้เวลาใน
การขับถ่ายด าเนินไปได้เร็วไม่เกิดการหมักหมมของกากอาหารในล าไส้ หากมีสารก่อมะเร็งหรือสารพิษชนิดอ่ืน
ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และปะปนอยู่ในกากอาหาร จะลดโอกาสการเข้าไปจู่โจมเนื้อเยื่อบุผนังล าไส้ช่วยต้าน
การเกิดมะเร็ง 

ใยอาหารชนิดละลายน้ าได้จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้ รวมถึงการดูดซับน้ าตาลเข้าสู่
กระแสโลหิตได้ด้วย การบริโภคอาหารที่มีเยื่อใยสูงจะท าให้รู้สึกอ่ิมอยู่นาน จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยลด
น้ าหนักได้ โดยไม่ปริโภคอาหารมากเกินต้องการ ใยอาหารในร าข้าวที่มีสารประกอบแอราบิโนไซแลนเป็น
องค์ประกอบจึงมีการศึกษาวิจัยลดขนาดโมเลกุลของสารดังกล่าวให้เล็กลงโดยการไฮโดรไลซ์บางส่วน (Partial 
hydrolyzed) ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพการต้านโรคได้หลายโรค เนื่องจากไบโอแบรนสามารถท าหน้าที่เร่ง และ
เสริมระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system) ของร่างกาย (สายสนม, 2551) 

2.4 สารพฤกษเคมีในร าข้าว 
อินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟต (IP6) เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่พบในใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ า 

ยากต่อการถูกย่อย แหล่งที่พบมากได้แก่ เมล็ดพืชทั้งเมล็ดเช่น เมล็ดข้าวโพดจะมีปริมาณสูงประมาณร้อยละ 6 
เมล็ดข้าวสาลีมีประมาณร้อยละ 2-3 ส่วนในเมล็ดข้าวพบประมาณร้อยละ 2 แต่ถ้าในส่วนของร าข้าวมีรายงาน
ว่าพบสูงถึงร้อยละ 9.5-14.5 
 อินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตเป็นสารประกอบน้ าตาลกลูโคสที่มีหมู่ฟอสเฟตเกาะอยู่กับคาร์บอนทั้ง 6 
ต าแหน่งมีสูตรทางเคมี C6 H18 O24 P6ตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีในสภาพอิสระจะละลายน้ าได้ ไม่สามารถ
เก็บสะสมไว้ได้ในร่างกายจ าเป็นต้องมีเข้าไปทดแทนโดยการบริโภคในรูปของอาหารให้เพียงพอ เพราะสาร
อินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบส าคัญของฟอสฟอลิปิดซึ่งประกอบขึ้นเป็นผนังเซลล์ในสมองตา 
ผนังล าไส้และเซลล์ไขกระดูก นอกจากนี้ยังพบว่า IP6 มีส่วนในกระบวนการเมแทบอลิซึมของคอเลสเตอรอล 
ไขมัน และแคลเซียมอีกท้ังยังมีส่วนส าคัญในการสร้างสารเลซิทินให้ร่างกาย 

อินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตกับการต้านโรค 
  1. จากผลงานวิจัยด้านนี้พบว่า สารอินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตช่วยในการต้านโรคได้หลายโรค
ดังนี้คือ ช่วยต้านการเกิดโรคนิ่วในไตโดยเข้าไปรบกวนกระบวนการสร้างผนึก แคลเซียมออกซาเลต (Calcium 
oxalate) และยังพบว่าสารอินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตช่วยลดโอกาสในการสร้างก้อนนิ่วในถุงน้ าดีได้ด้วยโดยไป
จับกับ Bile acid ชนิด Lithocolic acid ดูดซับไว้ในส่วนที่เป็นใยอาหารเพราะกรดนั้นหากอยู่ในโครงสร้างเป็น
สายโซ่ที่สมบูรณ์จะตกผลึกสร้างก้อนนิ่วได้ การท าหน้าที่ดังกล่าวอาจท าร่วมกับสารแอราบิโนไซแลนเนื่องจาก
โครงสร้างของสารชนิดนี้มีพ้ืนที่ของส่วนที่ไม่ชอบน้ า (Hydrophobic) อยู่สูง ประกอบกับ bile acid มีทั้งส่วน
ชอบน้ า (Hydrophilic) และไม่ชอบน้ าอยู่ด้วยกันในโครงสร้างจึงช่วยเสริมกันได้ดี การดูดซับ bile acid ไว้ใน
ใยอาหารดังกล่าวยังส่งผลไปช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ในขณะเดียวกันด้วย เพราะเมื่อ bile acid ถูกดูด
ซับไว้ในใยอาหารแล้วขับถ่ายออกไป จึงเป็นการช่วยเร่งให้ตับต้องท าหน้าที่สร้าง bile acid จากคอเลสเตอรอล
เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 

2. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจโดยสารอินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตจะท าหน้าที่
สร้างเลซิทินในร่างกายจึงไปช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และไขมันในรูปไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ด้วย 
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารดังกล่าวสามารถช่วยลดการสะสมแคลเซียมในเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจถึงส่งผลให้



ลดอาการแข็งตัวของเส้นเลือดหัวใจ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้ด้วย จากผลการศึกษาพบว่า การ
เสริมสารอินอซิทอลเฮกซาฟอสเฟตประมาณร้อยละ 9 ของอาหารที่รับประทานจะช่วยลดความเสี่ยงของ
อาการดังกล่าวได้ดี 

3. ช่วยต้านการก่อเซลล์มะเร็ง และลดขนาดของเซลล์มะเร็งได้ มีข้อมูลทางสถิติชี้ชัดว่าหญิง
ชาวฟินแลนด์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทรวงอกต่ ากว่าหญิงชาวอเมริกัน เนื่องจากมีบริโภคนิสัยที่ต่างกัน พบว่า
หญิงชาวฟินแลนด์นิยมบริโภคอาหารมีไขมันสูงก็จริงแต่ยังนิยมบริโภคอาหารมีใยอาหารสูงร่วมด้วย ส่วนหญิง
ชาวอเมริกันนิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงแต่มีใยอาหารต่ า จึงเป็นเหตุท าให้เกิดการศึกษาวิจัยเรื่องการต้าน
มะเร็งด้วยการบริโภคอาหารที่เสริมใยอาหารสูงกันอย่างกว้างขวาง (สายสนม, 2551) 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กรุณา (2535) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การใช้ร าข้าวเป็นแหล่งใยอาหารในคุกกี้แคลอรี่ต่ า”งานวิจัยนี้
ได้ศึกษาการใช้ร าข้าวเป็นแหล่งใยอาหารโดยผ่านกระบวนการแช่ในด่างในผลิตภัณฑ์คุกกี้เปรียบเทียบกับร า
ข้าวสกัดน้ ามัน ในอัตราส่วนของร าข้าวร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 (โดยน้ าหนักแป้ง) พบว่า เมื่อระดับการ
ทดแทนร าข้าวมากขึ้น แป้งสาลีผสมร าข้าวทั้ง 2 ชนิด มีปริมาณโปรตีนเถ้า เส้นใย และใยอาหารรวมเพ่ิมขึ้น 
แต่ปริมาณไขมัน คาร์โบไฮเดรตและค่าพลังงานลดลง และสมบัติในการเกิดโด เมื่อระดับการทดแทนร าข้าว
มากขึ้น ปรากฏว่า โดยที่ได้จากส่วนผสมร าข้าวสกัดน้ ามัน มีค่า water absorption, dough development 
time และ mixing tolerance index เพ่ิมขึ้น แต่ค่า dough stability, resistance to extensionและ 
extensibility ลดลง ในขณะที่โดที่ได้จากส่วนผสมร าข้าวที่ผ่านกระบวนการจะมีค่าต่าง ๆ เพ่ิมขึ้ น ยกเว้น 
mixing tolerance index ลดลงเมื่อน าโดทั้ง 2 ชนิด มาผลิตคุกกี้ช็อคโกแลตชิฟชนิดใยอาหารสูง พบว่า
ปริมาณของร าข้าวที่เพ่ิมขึ้นท าให้คุกกี้ที่ผลิตได้มี ปริมาณใยอาหารรวมและค่าความแข็ง (hardness) เพ่ิมขึ้น 
แต่ค่า spread factor ค่าพลังงานและ คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสลดลง คุกกี้ที่ผลิตโดยใช้โดทั้ง 2 
ชนิดที่มีปริมาณร าข้าวร้อยละ 10 (โดยน้ าหนักแป้ง) ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด และไม่
แตกต่างจากคุกกี้ที่ท าจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ล้วน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) นอกจากนี้ได้ศึกษา
การใช้ potato malt dextrin [PASELLI SA2 gel (ร้อยละ 20 w/w)] ร้อยละ 40, 50และ 60 (โดยน้ าหนัก
ไขมัน) ทดแทนไขมันบางส่วนในคุกกี้ พบว่าปริมาณสารทดแทนไขมันในอัตราส่วนร้อยละ 50 (โดยน้ าหนัก
ไขมัน ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากคุกกี้ชอคโกแลตชิพชนิดใยอาหารสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) คุกกี้ชอคโกแลตชิพชนิดใยอาหารสูง-แคลอรี่ต่ าขนาดชิ้นละ 15 กรัม ที่ผลิตจาก
แป้งผสมร าข้าวสกัดน้ ามัน และแป้งผสมร าข้าวที่ผ่านกระบวนการ มีปริมาณใยอาหารรวม 0.18 และ 0.40 
กรัมคิดเป็นปริมาณใยอาหารรวม 6 และ 13 เท่า ตามล าดับ เมื่อเทียบกับคุกกี้ชอคโกแลตชิพที่ท าจากแป้งสาลี
อเนกประสงค์ล้วน และมีค่าพลังงาน 52.7และ 51.9 แคลอรี่ตามล าดับคิดเป็นพลังงานลดลงร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับคุกกี้ชอคโกแลตชิพที่ท าจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ล้วน คุกกี้ชอคโกแลตชิพชนิดใยอาหารสูง -แคลอรี่
ต่ า ที่ได้รับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุดสามารถเก็บในถุง polyethylene ได้ 2 เดือน และเก็บ
ในถุงmetalized film ได้ถึง 3 เดือน โดยที่ผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 จุรีมาศ (2550) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “ขนมปังกรอบจากแป้งข้าวเจ้าหอมนิลเพ่ิมแคลเซียมจาก
กระดูกปลา” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีมากใน
กระดูกปลาผง และแร่ธาตุเหล็กในแป้งข้าวเจ้าหอมนิล จากการทดลองพบว่า แป้งข้าวเจ้าหอมนิลสามารถ
ทดแทนแป้งสาลีในขนมปังกรอบ ร้อยละ 20 ของน้ าหนักแป้งสาลี และสามารถเสริมกระดูกปลาผงในขนมปัง
กรอบจากแป้งข้าวเจ้าหอมนิล ร้อยละ 2 ของน้ าหนักทั้งหมด (ได้ก าหนดไห้มีปริมาณแคลเซียมในหนึ่งหน่วย



บริโภคของผลิตภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 20 ของ RDI) ขนมปังกรอบจากแป้งข้าวเจ้าหอมนิลเพ่ิมแคลเซียมจาก
กระดูกปลา หนึ่งหน่วยบริโภค (30 กรัม) ให้คุณค่าทางโภชนาการดังนี้ โปรตีน 3.89 กรัม คาร์โบไฮเดรต 
17.51 กรัม ไขมัน 6.45 กรัม เยื่อใย 0.35 กรัม เถ้า 0.89 กรัม ให้พลังงานทั้งหมด 143.64 กิโลแคลอรี่ โดยมี
แคลเซียม 37.20 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 0.53 มิลลิกรัม สูงกว่าสูตรพ้ืนฐาน 1.68 และ 1.7 เท่า ตามล าดับ 
โดยปริมาณแคลเซียม และธาตุเหล็ก คิดเป็นร้อย 4.65 และ 3.53 ของความต้องการปริมาณแคลเซียม และ
ธาตุเหล็กต่อวัน ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่ามีค่าความกรอบ 24.24 นิวตัน ค่า Water 
activity 0.340 และค่าสีในระบบ L*a*b* เท่ากับ 45.85 4.79 และ 13.63 ตามล าดับ จากการทดสอบการ
ยอมรับ และความชอบของผู้บริโภคขนมปังกรอบจากแป้งข้าวเจ้าหอมนิลเพ่ิมแคลเซียมจากกระดูกปลา 
จ านวน 200 คน พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 83 มีการยอมรับในผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ไห้คะแนน
ความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย โดยผู้บริโภคเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ไม่เป็นอันตราย ราคาไม่แพง 
และเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้เหมาะสม 5 สัปดาห์ โดยบรรจุถุงพลาสติกโพลี
โพรพิลีน เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง (28 -32 องศาเซลเซียส) และผลิตภัณฑ์มีต้นทุนการผลิต 2.13 บาท ต่อหนึ่ง
หน่วยบริโภคต่อถุง (30 กรัม) 
 ธรรณพ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “องค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมของสารต้าน
อนุมูลอิสระ และเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษาของร าจากข้าวสี และการประยุกต์ใช้ร าจากข้าวสีในขนม
ปัง”งานวิจัยนี้ได้หาเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างข้าวแดง1พันธุ์ และข้าว
ด า 3 พันธุ์เปรียบเทียบกับข้าวปกติ ในส่วนการขัดสี (milling fractions) ที่แตกต่างกัน พบว่า ในส่วนของร า
ข้าวมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด และสูงกว่าส่วนของข้าวกล้องและข้าวขาว 7 และ 62 เท่า ตามล าดับ 
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวด าสูงกว่าข้าวแดงและข้าวปกติ โดยร าจากข้าวด าเบอร์1 มีสารต้านอนุมูล
อิสระสูงสุด สารแอนโทไซยานินหลักในข้าวสีทุกตัวอย่างคือ cyanidin-3-glucoside และpeonidin-3-
glucoside โดยพบว่า cyanidin-3-glucoside ซึ่งพบร้อยละ 90-95 (ยกเว้นข้าวด าเบอร์ 2 พบ ร้อยละ 58) 
เป็นสารแอนโทไซยานินส่วนใหญ่ในข้าวสี นอกจากนั้นยังพบว่ากรดฟีนอลิกในข้าวส่วนใหญ่เป็นกรดฟีนอลิกที่
ยึดเกาะกับองค์ประกอบอ่ืน ซึ่งกรดฟีนอลิกที่จ าแนกได้ทั้ง  6 ได้แก่ gallic, protocatechuic, 
hydroxybenzoic, p-coumaric, ferulic, และ sinapic acids ข้าวด ามี protocatechuic และ 
hydroxybenzoic acids สูงกว่าข้าวแดงและข้าวปกติ เมื่อน าตัวอย่างข้าวมาสกัดด้วยเมทานอลและน าไป
วิเคราะห์กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระพบว่า สารสกัดจากร าข้าวมี  DPPH radical scavenging, 
reducing power และ lipid peroxidation inhibition สูงเมื่อทดลองน าร าข้าว ได้แก่ ร าข้าวแดง ร าข้าวด า
เบอร์1และร าข้าวปกติมาเสริมในขนมปังโดยทดแทนแป้งสาลีที่ 5 และร้อยละ 10 โดยมีขนมปังปกติเป็น
ตัวอย่างควบคุม พบว่าการเสริมร าข้าวเพ่ิม G’(storage modulus) G” (loss modulus) ของโดขนมปัง และ
ลด deformation ของการทดสอบ creep test ขนมปังเสริมร าข้าวทุกตัวอย่างมีกิจกรรมของสารต้านอนุมูล
อิสระสูงกว่าตัวอย่างควบคุม และยังพบสารต้านอนุมูลอิสระจากร าข้าวในขนมปังหลังการอบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แกมม่าโอรีซา-นอลที่สูญเสียเพียงร้อยละ 16-34 หลังการอบ และยังพบสาร cyanidin-3-glucoside ใน
ขนมปังเสริมร าข้าวด าแต่สูญเสียร้อยละ 82-89 หลังการอบ การเสริมร าข้าวที่ร้อยละ 5 ไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อ
คุณภาพขนมปังอย่างไรก็ตามเมื่อเสริมร าข้าวที่ร้อยละ 10 ลด specific volume และเพ่ิม crumb firmness 
ของผลิตภัณฑ์การคงสภาพร าข้าวโดยการให้ความร้อนด้วยไอน้ าสามารถยับยั้งเอนไซม์ไลเปส และพบว่าร าข้าว
มีกรดไขมันอิสระน้อยกว่าร้อยละ 10 หลังเก็บรักษานาน 2 เดือน การคงสภาพร าข้าวด าท าลายสาร แอนโทไซ
ยานินร้อยละ 80-100 ในระหว่างการเก็บรักษาร าข้าวในถุงผ้าในอุณหภูมิห้อง แอลฟ่าโทโคฟี-รอลมีค่าอัตรา
การสลายตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระอ่ืน 
 ศศิอาภาและอุไรวรรณ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาขนมขบเคี้ยวแผ่นแป้งกรอบผสม 
งาด า”มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์”โรงงานตัวอย่างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขนมปังกรอบรายใหญ่
ของประเทศ มีสัดส่วนตลาด ประมาณร้อยละ 40 พบว่า มีปัญหาการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 



เกิดจากที่ก าลังการผลิตไม่สามารถท าได้ตามที่มีการวางแผนการผลิตไว้ เป็นปัญหาที่เกิดจากคนก าลังการผลิต
ไม่เพียงพอ พนักงานในสายการผลิตไม่มีความช านาญ แต่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่คือการหาแรงงานคนที่มีจ านวน
แน่นอนและมีประสิทธิภาพไม่ได้ เมื่อท าการศึกษาในสายการผลิตพบจุดการท างานซึ่งเป็นคอขวดท าให้ชิ้นงาน
ที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตมีจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดเวลาน าในการผลิตสูงรวมไปถึงปัญหา
การหาสถานที่ส าหรับการจัดเก็บชิ้นงานที่อยู่ในระหว่างการผลิต โดยมีปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซึ้งสามารถท า
การแก้ไขเพ่ือลดปริมาณความสูญเปล่าได้  ด้วยการใช้เทคนิคทางวิศวกรรม ลีน มาแก้ปัญหาในกระบวนการ
ผลิตขนมปังกรอบไส้สัปปะรด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ลดความสูญเปล่าทางด้านเวลาและเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตไห้มากขึ้น โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการผลิตไปสู่การลดเวลาน ารวมของระบบการผลิต
และลดขั้นตอนการท างานเพ่ืออกแบบกระบวนการผลิตใหม่จึ งน าหลักการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่ามา
ศึกษาภาพรวมของกระบวนการเพื่อบ่งชี้กิจกรรมที่สร้างคุณค่าและไม่สร้างคุณค่า รวมไปถึงการน าหลักการของ
พาเรโตและแผนผังสาเหตุและผลใช้ในการหาต้นตอของปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า ผลงานวิจัยสรุป
ได้ว่า พนักงานมีปริมาณมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเป็นความสูญเสียที่ส าคัญที่สุดโดยการท าการทดลอง
ประยุกต์และปรับปรุงเครื่องจักรที่มีการผลิตในลักษณะคล้ายคลึงกันในการท าขนมปังกรอบไส้ครีมมาใช้ผลิต
ขนมปังกรอบไส้สัปปะรด สามารถลดเวลารวมในสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบันในหนึ่งรอบของการผลิตได้  
ร้อยละ 33.11 โดยการจัดท าสายธารคุณค่าของแผนการปรับปรุง โดยใช้เครื่องจักรหนึ่งรอบของการผลิต
สามารถลดเวลารวมในการท ากิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าลงได้ร้อยละ 32.45 รวมไปถึงสามารถลดเวลารวมในการท า
กิจกรรมที่จ าเป็นต้องท าแต่ไม่เพ่ิมคุณค่าลงได้ร้อยละ 34.55 ค าหลัก หลักการลีน แผนภาพสายธารคุณค่า 
อุตสาหกรรมผลิตขนมปังกรอบ 
 
 


