ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :
ผู้ประดิษฐ์ :

นำงสำวคนิจฐำ บุญเฟื่ อง

สังกัด :

ภำควิชำวิศวกรรมกำรอำหำร
คณะวิศวกรรมศำสตร์
กำแพงแสน

สิทธิบัตร
เลขที่คำขอ :

1603000986 สถำนะ ตรวจสอบคำขอ

ระยะเวลำคุ้มครอง :
(ที่จะเกิดขึน้ )

รำยละเอียด
กระยาสารทจากธัญพืชเริ่ มงอกที่มีสารกาบาและกรรมวิธีการผลิตตามการประดิษฐ์ นี ้มีส่วนผสม คือ ข้ าวตอก
จากข้ าวเหนียวเปลือกเริ่มงอก เมล็ดถัว่ เริ่มงอกคัว่ เมล็ดฟั กทองเริ่มงอกลอกเปลือกคัว่ งาคัว่ กะทิ สารให้ ความหวาน กรรมวิ ธี
การผลิตมีขนตอนเริ
ั้
่ มจากนาข้ าวเหนียวเปลือกมาแช่น ้า นาไปบ่มเพาะในเครื่ องอบลมร้ อน จะได้ ข้าวเหนียวเปลือกเริ่ มงอกที่มี
ปริ มาณสารกาบาสูง นาเมล็ดถัว่ และเมล็ดฟั กทอง มาเพาะให้ เริ่ มงอกโดยการใช้ เครื่ องอุลตร้ าโซนิกพร้ อมการอัดอากาศ นามา
ทาแห้ งแบบฟรี ซดราย จากนันน
้ ามาคัว่ ให้ สกุ พองและเกิดกลิ่นหอม คัว่ งาให้ สกุ ผสมกะทิ กับสารให้ ความหวานให้ ความร้ อนกวน
ผสมเคี่ยว ใส่เมล็ดธัญพืชผสมให้ เข้ ากัน เทใส่ภาชนะแบบพิมพ์ นามาเกลี่ยแผ่เป็ นแผ่น และตัดเป็ นชิ ้น ๆ ทิ ้งไว้ ให้ เย็น จึงนาไป
บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการบริโภคและเก็บรักษา เหมาะสาหรับเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพ

ข้ อดีและจุดเด่ น

จุดเด่ น อำหำรเพื่อสุขภำพ
จุดเด่ น เพิ่มมูลค่ ำให้ กับสินค้ ำ
จุดเด่ น

กลุ่มเป้ ำหมำยผู้รับถ่ ำยทอดเทคโนโลยี
วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผู้รักสุขภาพ อุตสาหกรรมครอบครัว

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :
ผู้ประดิษฐ์ :

นำงสำวคนิจฐำ บุญเฟื่ อง

สังกัด :

ภำควิชำวิศวกรรมกำรอำหำร
คณะวิศวกรรมศำสตร์
กำแพงแสน

สิทธิบัตร
เลขที่คำขอ :

1603001057 สถำนะ ตรวจสอบคำขอ

ระยะเวลำคุ้มครอง :

24 เม.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 65

(ที่จะเกิดขึน้ )

รายละเอียด เพื่ อ ต่อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาการท าแป้ง ข้ า วหมากให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ า วหมากสี ที่ ส วยงาม เป็ น การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลาย เพิ่มความสนใจดึงดูดใจผู้บริ โภคจากสีสนั ที่สาคัญเพิ่มคุณค่าทางอาหาร สารต้ านอนุมลู อิสระในผักผลไม้
และดอกไม้ พื ้นบ้ านไทยได้ แก่ ไลโคปี นและเบต้ าแคโรทีน ซึ่งเป็ นสารตังต้
้ นของวิตามินเอ สารต้ านอนุมลู อิสระซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการ
ต่อต้ านมะเร็ ง นอกจากนี ้ยังเพิ่มวิตามินและเกลือแร่ อื่นๆให้ กับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากที่มีสีขาวสีเดียว โดยการคันน
้ ้าสีเขียวจากใบ
ตาลึง ใบเตย คันน
้ ้าผลไม้ สีเหลืองจากมะม่วงกะล่อน และคันน
้ ้าสีแดงสดจากลูกตาลึง เป็ นต้ น นาไประเหยน ้าให้ เข้ มข้ นก่อนนามา
ย้ อมสีข้าวเหนียวขาวที่นึ่งสุกแล้ วและล้ างน ้าหลายครัง้ จนหมดยาง แล้ วค่อยหมักกับแป้งลูกหมากผลิตเป็ นข้ าวหมากสี เริ่ มต้ นจาก
แช่ข้าวสารเหนียวพันธุ์เขี ้ยวงู นึ่งข้ าวให้ สกุ ทัว่ กัน หลังจากนันน
้ ามาล้ างน ้าเพื่อให้ ยางเหนี ยวๆ ออก แล้ วนาไปแผ่เพื่อผึ่งลมให้ แห้ ง
หลังจากนันเติ
้ มน ้าสีลงไปขณะที่ข้าวยังอุ่นอยู่และนาข้ าวไปผึ่งพอแห้ งอีกครัง้ ขูดลูกแป้ง ตรงผิวออกนิดๆ และบดให้ ละเอียดเท่าที่จะ
ทาได้ โรยแป้งลงบนข้ าวให้ ทวั่ แล้ วเอาถุง ใส่มือคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน สุดท้ ายจัดการตักใส่ห่อด้ ว ยใบตอง คาดด้ วยทางมะพร้ าว หรื อ
ตักใส่กล่องพลาสติกปิ ดฝา รอเวลาประมาณ 3-4 วัน

ข้ อดีและจุดเด่ น

จุดเด่ น อำหำรเพื่อสุขภำพ
จุดเด่ น เพิ่มมูลค่ ำให้ กับสินค้ ำ
จุดเด่ น สืบทอดภูมิปัญญำชำวบ้ ำน อนุรักษ์ สมุนไพรไทย

กลุ่มเป้ ำหมำยผู้รับถ่ ำยทอดเทคโนโลยี
วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผู้รักสุขภาพ อุตสาหกรรมครอบครัว

