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งานวิจยั นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็วสําหรับวิสาหกิจชุมชน
และตรวจสอบสมบัติการหุงตมคุณคาทางโภชนาการและอายุการวางจําหนายของขาวหุงสุกเร็วที่ผลิต
ได และเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ทําการวิจยั ที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี กระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็วที่พัฒนา เริ่มจากการแช
ขาวในน้ําอุณหภูมหิ องจากนั้นทําใหขาวสุก ตามดวยการลดความชื้นขาวสุกดวยลมรอนอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส ใหเหลือความชื้น 11-12 เปอรเซ็นต และการทําใหขาวเกิดรอยราวดวยลมรอน
อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เพื่อใหขาวสามารถคืนรูปไดเร็วขึ้น การวิจัยนี้ไดทดลองหุงขาวใหสุก 2
วิธี คือ วิธีที่ 1 ใชการหุงขาวใหสุกโดยการตมขาวในน้ําเดือด (Access water) ตามเวลาที่กําหนด สวน
วิธีที่ 2 ใชการหุงขาวใหสุกในหมอหุงขาว โดยกําหนดอัตราสวนของขาวกับน้ํา (Fixed rice and water
ratio) จากการทดลองพบวา การแชขาวกอนหุงใชเวลา 1 ชั่วโมง สําหรับขาวขาวที่เปนขาวเกา แตถา
เปนขาวใหมไมตองแช สวนขาวกลองจะใชเวลาแช 6 ชั่วโมง การตมขาวใหสกุ ในน้ําเดือดตองใชนา้ํ
ปริมาณตอขาวมากถึง 3.5 และ 4.5 เทา โดยน้ําหนัก และใชเวลาตมในน้ําเดือดนาน 20 และ 25 นาที
สําหรับขาวขาวและขาวกลอง ตามลําดับ สวนการหุงขาวในหมอหุงขาวไฟฟา จะใชปริมาณน้ําเพียง
1.6 และ 2.5 เทาโดยน้ําหนัก สําหรับขาวขาวและขาวกลอง ตามลําดับ ขณะที่ขาวสมุนไพรจะใชเพียง
น้ําสมุนไพรแทนน้ําธรรมดา ซึ่งจะเห็นวาขาวหุงสุกเร็วทีผ่ ลิตไดจากทั้ง 2 วิธีสามารถคืนรูปเปนขาว
สุกไดโดยการตมในน้ํานาน 7 และ 10 นาที และมีอัตราการดูดซึมน้ําเปน 3.2 และ 2.4 สําหรับขาวขาว
และขางกลอง ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางจากขาวขาวและขาวกลองที่หุงปกติ
เมื่อตรวจคุณคาทางโภชนาการของขาวหุงสุกเร็วพบวา ทั้งขาวขาวและขาวกลองหุงสุกเร็วที่
ผลิตได มีคุณคาทางโภชนาการไมนอยกวาขาวที่หุงปกติ โดยมีปริมาณโปรตีน ไขมันและเยื่อใย
เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนขาวหุงสุกเร็วที่บรรจุถุงพลาสติก 4 แบบ คือ ถุง PP, ถุงK-NY, ถุง PE และถุง
NY โดยบรรจุถุงละ 75 กรัม เก็บที่อุณหภูมหิ อง เปนเวลา 6 เดือน พบวา ขาวหุงสุกเร็วที่ผลิตและ
บรรจุในถุงทั้ง 4 แบบ มีคาปริมาณน้ําอิสระ (Aw) ปริมาณความชืน้ (MC%) และปริมาณกรดไขมัน
อิสระ (FFA%) เพิ่มขึ้นเล็กนอย และไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงเลือกบรรจุขาว
หุงสุกเร็วในถุง PP เนื่องจากมีตนทุนต่ําที่สดุ เหมาะสมกับชุมชนที่จะนําไปผลิตตอไป
กระบวนการผลิตขาวหุงสุกเร็วที่พัฒนานี้สามารถผลิตไดจากทั้งขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาว
หอมปทุมธานี 1 นี้มีขอดี คือ พกพางาย น้ําหนักเบา สามารถหุงไดสุกไดเร็วกวาขาวปกติ 2-3 เทา โดย
ขาวมีเนื้อสัมผัส และคุณคาทางอาหารไมตางจากขาวปกติ
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Abstract
The objectives of this research were to investigate the quick cooking rice process for
community, determine their cooking quality, nutrition value, shelf life and transfer this technology
to communities. The research was conducted at Postharvest Lab, Agricultural Engineering and
Technology Dept. Faculty of Agriculture and National Resources, Rajamangala University of
Technology Tawon-ok, Chonburi. The quick cooking rice process started from soaking, cooking
and drying with heated air at 50°C to 11-12 % moisture content and heating with 140°C to induce
grain cracking which increased water absorption time. Two cooking rice methods were used as
treatment. First method, rice was boiled in access water at the limited time and second method rice
was cooked in electrical rice cooker with fixed rice to water ratio. The experiment revealed that one
hour of soaking time was enough for aged milled rice where as the new harvested rice was not
soaked, while six hours of soaking was suitable for brown rice. Cooked rice with access water used
3.5 and 4.5 water to rice ratio by weight and the cooking time were 20 and 25 minutes for milled
rice and brown rice respectively. However cooked rice in electrical rice cooker were using only 1.6
and 2.5water to rice ratio for milled rice and brown rice respectively. For herb rice used herb water
instead. It can be concluded that the quick cooking milled rice and brown rice produced could be
rehydrated by boiling in water only 7 and 10 minutes with 3.2 and 2.4 water absorption ratio,
respectively which demonstrated non significant difference from ordinary cooked rice.
The nutrition value of quick cooking rice produced were difference from ordinary cooked
rice presented a bit higher protein, fat and fiber. Four type of plastic bags: polypropylene, k-nylon,
polyethylene and nylon were used to pack quick cooking rice produced with 75 gms per pack and
kept at ambient temperature for 6 months. The experiment revealed that the value of water
activities, moisture content and free fatty acid had slightly increased in all samples and not
significant difference (p>0.05) in each packaging. So the polypropylene bag was selected for the
economic reason.
From the study it can be concluded that these quick cooking rice processes could be
produced from KDML 105 and Pathumtanee1 rice varieties. They were compact, light weight and
easy to cook and had the cooked rice texture and nutrition value not significant difference (p>0.05)
from ordinary cooked rice.

