
การศึกษาการแปรรูป
ข้าวเกรียบทุเรียน



รายชื่อผู้จัดท าโครงงาน

นางสาววรรณชนก      จันหอม

นางสาววิลาสินี เหมือนแท้

นางสาววิชุตา สุขจรัส

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

คณะผู้จัดท ำและครูที่ปรึกษำ

ครูที่ปรึกษา

นางสาวอังศุพิชญ์ ภักดี

นางสาวรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

นางสาวสุวดี สายสกล



“ทุเรียน” ได้รับฉายาว่าเป็น ราชาแห่งผลไม้ (King of fruits) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 10 – 46 องศาเซลเซียส มีจ านวนปริมาณน้ าฝนไม่
น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75 –85 เปอร์เซ็นต์ ดินมีค่า
คามเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5 – 6.5 จึงเรียกได้ว่า ทุเรียน เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Topical fruits หรือกลุ่มผลไม้
ในเขตร้อนชื้น และทุเรียน ถือว่าเป็นผลไม้ส าคัญของประเทศไทยที่นอกจากบริโภคในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกท ารายได้
ให้กับประเทศในแต่ละปีจ านวนมาก



ทุเรียนนอกจากจะให้ความอร่อยแล้วยังมีคุณประโยชน์มากมายซึ่งหากรับประทานมากไป ก็อาจท าให้เกิดโทษแก่
ร่างกายได้ เพราะเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูง น้ าตาลสูง แต่ทุเรียนก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ทุเรียนเป็นผลไม้
ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายสูง เนื้อทุเรียนสามารถฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ เป็นยาระบายอ่อนๆ ซึ่งในเนื้อทุเรียนมีกากใยอาหารสูง
มาก ดีต่อระบบขับถ่าย และในเนื้อทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง อีกทั้งใบและเปลือกของ
ทุเรียนก็ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งนอกจากทุเรียนจะมีสรรพคุณประโยชน์ต่างๆ มากมายแล้ว ด้วยรสชาติที่มีความเฉพาะตัว 
มีความหวานมันท าให้ทุเรียนสามารถน าไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย เช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน ทอฟฟี่ทุเรียน 
ไอศกรีมรสทุเรียน ข้าวเหนียวน้ ากะทิทุเรียน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในเขตอ าเภอบางสะพาน ประชาชนส่วนใหญ่เร่ิมหันมาปลูก
ทุเรียนเพื่อการส่งออก เพื่อจ าหน่ายและเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนแต่ยังก็มีทุเรียนบางส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ เช่น ผลไม่สวย หรือมี
ต าหนิ 



ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงงานได้เห็นคุณประโยชน์ของทุเรียนซึ่งมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพและมีคุณสมบัติที่สามารถ
ช่วยป้องกันโรคต่างๆ จึงน าทุเรียนสุกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน เพื่อให้ได้ของว่างที่มีรสชาติแปลกใหม่
และเกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ชอบทานทุเรียนแต่ไม่ชอบกลิ่นของทุเรียนและมุ่งเน้น
พัฒนาสูตร ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคในด้านรสชาติ และด้านมาตรฐานที่มีคุณภาพต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภค



เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 

เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าว
เกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร

เพื่อตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบ
ทุเรียน ที่พัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ
(มผช.107/2546)
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อัตราส่วนของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลให้ความชอบโดยรวมแตกต่างกัน

ระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่างกันส่งผลให้ความชอบ
โดยรวมแตกต่างกัน

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนอยู่ในระดับมาก

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนท่ีพัฒนาข้ึนเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546)



ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร

1. การศึกษากรรมวิธีในการแปรรูปข้าวเกรียบ
ทุเรียนโดยเลือกใช้ทุเรียนสุก

2. การศึกษาคุณภาพด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของข้าวเกรียบ

1 .  ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จ านวน 30 คน

ขอบเขตด้านระยะเวลา

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565



ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของ
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ตัวแปรต้น คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง ส่ ว น ผ ส ม ใ น
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน ได้แก่ เนื้อทุเรียนสุก
:แป้งมันส าปะหลัง : น้ าตาล : เกลือ : พริกไทย

ตัวแปรตาม คือ ความชอบด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัสและความชอบโดยรวมจากคะแนนผู้ทดสอบ

ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณส่วนผสมและจ านวนผู้ทดสอบ

ตอนที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้ง
ข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร

ตัวแปรต้น คือ การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้ง
ข้าวเกรียบทุเรียนแห้ง

ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะด้านสัมผัสของข้าว
เกรียบทุเรียน

ตัวแปรควบคุม คือ ระยะเวลาในการตากแห้ง 
และความหนาบางของแผ่นข้าวเกรียบทุเรียน



ตอนที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ตัวแปรตาม คือ การยอมรับของผู้บริโภค

ตัวแปรควบคุม คือ ปริมาณส่วนผสมและจ านวนผู้
ทดสอบ

ตอนที่ 4  เพื่อตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบ
ทุเรียน ที่พัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิต

ชุมชนข้าวเกรียบ 

ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ตัวแปรตาม คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าว
เกรียบ (มผช.107/2546)

ตัวแปรควบคุม คือ กระบวนการทดสอบเปรียบเทียบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546)



วัสดุ ได้แก่
1. เนื้อทุเรียนสุก
2. แป้งมันส ำปะหลัง
3. น้ ำตำลทรำยแดง
4. เกลือ
5. พริกไทย
6. น้ ำมัน

อุปกรณ์ ได้แก่
1. เครื่องช่ังดิจิตอล จ ำนวน 1  เครื่อง
2. มีด จ ำนวน  1  เล่ม
3. เขียง จ ำนวน  1  อัน
4. กระทะ จ ำนวน  1  ใบ
5. ตะหลิว จ ำนวน  1  อัน
6. เตำแก๊ส จ ำนวน  1  ชุด
7. ถำด จ ำนวน  5  ใบ
8. ช้อนตวง จ ำนวน  1  ชุด
9. หม้อ จ ำนวน  1  ใบ
10.ลังถึง จ ำนวน  1  ใบ



วิธีการศึกษาค้นคว้า แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ตอนที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าว
เกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร

ตอนที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ตอนที่ 4  เพื่อตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน 
ที่พัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิตชุมชนข้าวเกรียบ 



ตอนที่ 1 เพื่อศึกษำอัตรำส่วนที่เหมำะสมของ
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบทุเรียน

สูตรที่

ส่วนผสม (กรัม)
เนือ้ทเุรยีน

สกุ
แปง้มนั
ส ำปะหลงั

น ำ้ตำล
ทรำย
แดง

เกลือ พรกิไทย

1 200 250 30 10 10

2 250 200 30 10 10
3 300 150 30 10 10
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ขั้นตอนการท าข้าวเกรียบทุเรียน
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ตอนที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้ง
ข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร

1. น าข้าวเกรียบดิบในอัตราส่วนที่เหมาะสม มาสไลด์เป็นแผ่นบางๆ แล้ววางเรียงใส่ถาดหรือตะแกรง 
น าไปผึ่งแดด จนกว่าจะแห้งสนิท จากการศึกษากระบวนการท าข้าวเกรียบจะมีระยะเวลาการผึ่งแดด
เป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง 

2. ศึกษาระยะเวลาการตากแห้งของข้าวเกรียบทุเรียน โดยแบ่งการตากแห้ง เป็นระยะเวลา 12, 24 และ 
48 ชั่วโมง 

3. น าข้าวเกรียบทุเรียนแต่ละสูตรมาทดสอบคุณลักษณะในด้านสี กลิ่น รสชาติ และบันทึกผลการทดลอง
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ตอนที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียน นักศึกษา ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 30 คน 
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ตอนที่ 4  เพื่อตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน 
ที่พัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิตชุมชนข้าวเกรียบ 

ส่งตรวจวิเคราะห์ตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าว
เ กรี ยบทุ เ รี ยน ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ที่  5 
สมุทรสงคราม 136 หมู่ 4 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วน าผลการตรวจสอบที่ได้มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546)



เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบทุเรียน

เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งขา้วเกรียบ
ทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร

เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบทุเรียน

เพื่อตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ที่พัฒนาขึ้น
เทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ 
(มผช.107/2546)

ตอนที่
2

ตอนที่
3

ตอนที่
4

ตอนที่
1

ผลการศึกษาค้นคว้า



KeyWord

KeyWord

KeyWord

สูตรที่

ส่วนผสม (กรัม)
เนื้อสัมผัส

รสชาติ กลิ่น
สี

เนื้อทุเรียน
สุก

แป้งมัน
ส าปะหลัง

น้ าตาล
ทรายแดง

เกลือ พริก
ไทย

1 200 250 30 10 10 ตวัแป้งเขำ้กนัได้
ดีกบัเนือ้ทเุรยีน
นวดเป็นกอ้นได้

รสชำติจืดเล็กนอ้ย 
มีควำมกรอบ

มีกลิ่นของ
ทเุรยีนที่
พอดี

สีเหลืองออ่น

2 250 200 30 10 10 ตวัแป้งเขำ้กนัได้
ดีกบัเนือ้ทเุรยีน
นวดเป็นกอ้นได้

รสชำติหวำนพอดี 
มีควำมกรอบ

มีกลิ่นของ
ทเุรยีนที่
พอดี

สีเหลืองที่
พอดี

3 300 150 30 10 10 นวดเป็นกอ้น
คอ่น ขำ้งยำก

รสชำติหวำนพอดี 
ไมมี่ควำมกรอบ

มีกลิ่นของ
ทเุรยีนที่
แรง

สีเหลืองแก่

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองอัตราส่วนการท าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 



KeyWord

KeyWord

KeyWord

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียน

ส่วนผสม
( กรัม )

ระยะเวลา
( ชั่วโมง )

เนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น สี

ทุเรียน : แป้งมัน
ส าปะหลัง
250 : 200

12 ไม่ค่อยกรอบ มี
ควำมพองน้อย 

รสชำติหวำนพอดี มีกลิ่นของทุเรียน
ก ำลังดี

สีเหลืองธรรมชำติ

24 มีควำมกรอบ มี
ควำมพองตัว

รสชำติหวำนพอดี มีกลิ่นของทุเรียน
ก ำลังดี

สีเหลืองธรรมชำติ

48 มีควำมกรอบ
พอดี มีควำมพอง

ตัว

รสชำติหวำนพอดี มีกลิ่นของทุเรียน
ก ำลังดี

สีเหลืองธรรมชำติ



KeyWord

KeyWord

KeyWord

ตารางที่ 4.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบทุเรียน

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. รสชาติของข้าวเกรียบทุเรียน 4.40 0.62 มำกที่สุด

2. สีสันของข้าวเกรียบทุเรียน 4.13 0.50 มำก

3. กลิ่นของข้าวเกรียบทุเรียน 4.22 0.44 มำกที่สุด

4. ปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบทุเรียน 3.96 0.41 มำก

5. บรรจุภัณฑ์ 4.10 0.40 มำก

รวม 4.16 0.47 มำก



KeyWord

KeyWord

KeyWord

ตารางที่ 4.4 คุณลักษณะการวิเคราะห์เชื้อ E. coli เทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ

รายการ เกณฑ์ที่ก าหนด ข้าวเกรียบทุเรียน ผลการทดสอบ
Escherichia coli 

MPN ต่อ กรัม
น้อยกว่ำ 3 ต่อ
ตัวอย่ำง 1 กรัม

น้อยกว่ำ 3 ผ่ำน



Add the text

Add the text
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

1. อัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าสูตรที่ 2 ได้
คุณลักษณะดีที่สุด คือ เนื้อสัมผัสตัวแป้งเข้ากันได้ดีกับเนื้อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ 
รสชาติหวานพอดี มีความกรอบ มีกลิ่นทุเรียนที่พอดี มีสีเหลืองตามธรรมชาติ

2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
มีรสชาติหวานพอดี กลิ่นของทุเรียนก าลังดี มีสีเหลืองธรรมชาติของทุเรียน เมื่อน าไปทอดข้าว
เกรียบจะมีความกรอบและความพองตัวมากที่สุด

3. กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภคข้ำวเกรียบทุเรียน พบว่ำอันดับที่ 1 ผู้บริโภคพึงพอใจใน
รสชำติของข้ำวเกรียบทเุรียน ระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.40 อันดับที่ 2 กลิ่นของข้ำวเกรียบทุเรียน ระดับมำก
ที่สุด ค่ำเฉลี่ย 4.22 อันดับที่ 3 สีสันของควำมเกรียบทุเรียน ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.13 อันดับที่ 4 บรรจุภัณฑ์ 
ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.10 และอันดับสุดท้ำย ปริมำณควำมเหมำะสมของข้ำวเกรียบทุเรียน ระดับมำก ซึ่ง
คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.16 เป็นไปตำมสมมุติฐำน

4. ผลการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ โดยส่งตรวจวิเคราะห์
ตรวจหาเชื้อ  E. coli เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) พบว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค



Add the text

Add the text

อภิปรายการศึกษาค้นคว้า

1. อัตรำส่วนที่เหมำะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบทุเรียน พบว่ำสูตรที่ 2 
ทุเรียนสุก 250 กรัม แป้งมันส ำปะหลัง 200 กรัม น  ำตำลทรำยแดง 30 กรัม พริกไทย 
10 กรัม และเกลือ 10 กรัม เนื อสัมผัสตัวแป้งเข้ำกันได้ดีกับเนื อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ 
รสชำติหวำนพอดี มีควำมกรอบ มีกลิ่นทุเรียนที่พอดี มีสีเหลืองตำมธรรมชำติ

2. กำรเปรียบเทียบระยะเวลำในกำรตำกแห้งข้ำวเกรียบทุเรียน พบว่ำระยะเวลำ 
48 ชั่วโมง จะท ำให้ข้ำวเกรียบมีข้ำวแห้งมำกยิ่งขึ น เมื่อน ำไปทอดก็จะมีควำมกรอบ 
และมีควำมพองตัวของตัวข้ำวเกรียบทุเรียนได้ดี

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านรสชาติของข้าว
เกรียบทุเรียน และกลิ่นของข้าวเกรียบทุเรียน ส่วนระดับมาก ได้แก่ สีสันของความ
เกรียบทุเรียน บรรจุภัณฑ์ และปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบทุเรียน

4. การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนที่พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) โดยน าข้าวเกรียบทุเรียนไป
ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 



1.ทราบวิธีการในการ
แปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน

2. ทราบอัตราส่วนที่
เหมาะสมของส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน

3. ได้ผลิตภัณฑ์
อาหารเพิ่มทางเลือกให้แก่
ผู้บริโภคที่นิยมรับประทาน
อาหารว่าง จ าพวกข้าว
เกรียบทอดต่างๆ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มมูลค่าการแปรรูปทุเรียน

4. สามารถต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า



ข้อ 1

ข้อ 4

ข้อ 2

ข้อ 3

ข้อเสนอแนะ

ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดหลากหลาย
เพื่อเพิ่มปริมาณของข้าวเกรียบทุเรียน

ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนมากขึน้

น าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้ออ่ืนๆ 
นอกจากตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546)

สามารถต่อยอดและจ าหน่ายในเชิ ง
พาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น



ขอบคณุคะ่


