
           

 

 

 

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน 

 
 
 

โดย 
1. นางสาววรรณชนก      จันหอม 
2. นางสาววิลาสินี      เหมือนแท้ 
3. นางสาววิชุตา      สุขจรัส 

 
 
 

 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีพุทธศักราช 2565 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน 

 
 
 

โดย 
                 1.นางสาววรรณชนก จันหอม 
                 2.นางสาววิลาสินี       เหมือนแท้ 
                 3.นางสาววิชุตา       สุขจรัส 

 
 

 
 
 

ครูที่ปรึกษา 
                 1.นางสาวอังศุพิชญ์ ภักดี 
                 2.นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 
                 3.นางสาวสุวดี  สายสกล 

 
 

 

 



ช่ือโครงงาน : การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน 
ผู้จัดทำ          :     นางสาววรรณชนก   จันหอม    

    นางสาววิลาสินี  เหมือนแท้  
       นางสาววิชุตา   สุขจรัส    

ครูท่ีปรึกษา : นางสาวอังศุพิชญ์ ภักด ี
  นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท 
  นางสาวสุวดี  สายสกล 
ปีท่ีจัดทำ : ปีการศึกษา 2565 
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า เพื่อ 1) ศึกษา

อัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 2) ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
ตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร 3) ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 4) ตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียนที่พัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 

ผลการศึกษาทดลองพบว่า 
 1. อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าสูตรท่ี 2 ได้คุณลักษณะ
ดีที่สุด คือ เนื้อสัมผัสตัวแป้งเข้ากันได้ดีกับเนื้อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ รสชาติหวานพอดี มีความกรอบ มี
กล่ินทุเรียนท่ีพอดี มีสีเหลืองตามธรรมชาติ 
          2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
มีรสชาติหวานพอดี กล่ินของทุเรียนกำลังดี มีสีเหลืองธรรมชาติของทุเรียน เมื่อนำไปทอดข้าวเกรียบ
จะมีความกรอบและความพองตัวมากท่ีสุด 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าอันดับที่ 1 ผู้บริโภคพึงพอใจใน
รสชาติของข้าวเกรียบทุเรียน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.40 อันดับที่ 2 กลิ่นของข้าวเกรียบทุเรียน ระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.22 อันดับท่ี 3 สีสันของความเกรียบทุเรียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.13 อันดับท่ี 4 บรรจุ
ภัณฑ์ ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.10 และอันดับสุดท้าย ปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบทุเรียน ระดับมาก 
ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.16 เป็นไปตามสมมุติฐาน 

4. ผลการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ โดยส่งตรวจวิเคราะห์ตรวจหาเช้ือ   E. coli 
เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) พบว่ามีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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 บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1. ท่ีมาและความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า 
“ทุเรียน” ได้รับฉายาว่าเป็น ราชาแห่งผลไม้ (King of fruits) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 10 – 46 
องศาเซลเซียส มีจำนวนปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2 ,000 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายตัวของฝนดี 
ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75 – 85 เปอร์เซ็นต์ ดินมีค่าคามเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 
5.5 – 6.5 จึงเรียกได้ว่า ทุเรียน เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Topical fruits หรือกลุ่มผลไม้ในเขตร้อนช้ืน 
และทุเรียน ถือว่าเป็นผลไม้สำคัญของประเทศไทยท่ีนอกจากบริโภคในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกทำ
รายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีจำนวนมาก (จรัสศร, 2560) 

ทุเรียนนอกจากจะให้ความอร่อยแล้วยังมีคุณประโยชน์มากมายซึ่งหากรับประทานมากไป 
ก็อาจทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายได้ เพราะเป็นผลไม้ท่ีมีไขมันสูง น้ำตาลสูง แต่ทุเรียนก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายสูง เนื้อทุเรียนสามารถฆ่าเชื้อโรคใน
ร่างกายได้ เป็นยาระบายอ่อนๆ ซึ่งในเนื้อทุเรียนมีกากใยอาหารสูงมาก ดีต่อระบบขับถ่าย และในเนื้อ
ทุเรียนมีโพแทสเซียมสูงช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง อีกทั้งใบและเปลือกของทุเรียนก็ยังมี
ประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งนอกจากทุเรียนจะมีสรรพคุณประโยชน์ต่างๆ มากมายแล้ว ด้วยรสชาติท่ีมีความ
เฉพาะตัว มีความหวานมันทำให้ทุเรียนสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย เช่น  ทุเรียนทอด
กรอบ ทุเรียนกวน ทอฟฟี่ทุเรียน ไอศกรีมรสทุเรียน ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในเขต
อำเภอบางสะพาน ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มหันมาปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก เพื่อจำหน่ายและเพื่อไว้บริโภค
ในครัวเรือนแต่ยังก็มีทุเรียนบางส่วนท่ีจำหน่ายไม่ได้ เช่น ผลไม่สวย หรือมีตำหนิ  

ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานได้เห็นคุณประโยชน์ของทุเรียนซึ่งมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพและมี
คุณสมบัติท่ีสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ จึงนำทุเรียนสุกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน เพื่อให้
ได้ของว่างท่ีมีรสชาติแปลกใหม่และเกิดผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีชอบทาน
ทุเรียนแต่ไม่ชอบกลิ่นของทุเรียนและมุ่งเน้นพัฒนาสูตร ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคในด้านรสชาติ และ
ด้านมาตรฐานท่ีมีคุณภาพต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
 

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน  
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร 
3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
4. เพื่อตรวจหาเช้ือ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ท่ีพัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 
 

 
 

 



3. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
1. อัตราส่วนของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ความชอบโดยรวม

แตกต่างกัน 
2. ระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่างกันส่งผลให้ความชอบโดยรวมแตกต่างกัน 
3. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนอยู่ในระดับมาก 
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนที่พัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.

107/2546) 
 

4. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ในการศึกษาค้นคว้า ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 
  4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

4.1.1 การศึกษากรรมวิธีในการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียนโดยเลือกใช้ทุเรียนสุก  
4.1.2 การศึกษาคุณภาพด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของข้าวเกรียบทุเรียน 

 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 30 คน 
 4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 
  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 
 

5. ตัวแปรในการศึกษาค้นค้า 
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน   
ตัวแปรต้น  คือ อัตราส่วนของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน ได้แก่ 

เนื้อทุเรียนสุก : แป้งมันสำปะหลัง : น้ำตาลทรายแดง : เกลือ :    พริกไทย 
 ตัวแปรตาม  คือ ความชอบด้าน สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส 
 ตัวแปรควบคุม  คือ ปริมาณส่วนผสม 

ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนา
สูตร 
 ตัวแปรต้น  คือ การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนแห้ง 
     ตัวแปรตาม  คือ คุณลักษณะด้านสัมผัสของข้าวเกรียบทุเรียน 
     ตัวแปรควบคุม  คือ ระยะเวลาในการตากแห้ง และความหนาบางของแผ่นข้าวเกรียบทุเรียน 

ตอนที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
     ตัวแปรต้น  คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
     ตัวแปรตาม  คือ การยอมรับของผู้บริโภค 
     ตัวแปรควบคุม  คือ ปริมาณส่วนผสมและจำนวนผู้ทดสอบ 



ตอนที่ 4 เพื่อตรวจหาเช้ือ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ท่ีพัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 

ตัวแปรต้น  คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ตัวแปรตาม  คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 

     ตัวแปรควบคุม  คือ กระบวนการทดสอบเปรียบเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ 
(มผช.107/2546)  

6. นิยามเชิงปฏิบัติการ 
1. ทุเรียนสุก หมายถึง ทุเรียนท่ีแก่จัดพร้อมรับประทาน จะมีกล่ินหอมออกมาในทันที แต่จะหอม

มากหอมน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าทุเรียนลูกนั้นเพิ่งเริ่มสุกหรือสุกมานานแล้ว 
2. ข้าวเกรียบ หมายถึง อาหารว่างชนิดหนึ ่งที ่ทำจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก อาจมี

ส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ หรือผัก หรือผลไม้ เช่น ปลา กุ้ง ฟักทอง เผือก งาดำ งาขาว บดผสมให้เข้ากับ
เครื่องปรุงรส แล้วทำให้เป็นรูปทรงตามต้องการ นึ่งให้สุก ตัดให้เป็นแผ่นบางๆ นำไปทำให้แห้งด้วย
แสงแดดหรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสมอาจทอดก่อนบรรจุหรือไม่ก็ได้ 

3. ข้าวเกรียบแห้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก ผสมด้วยวัตถุดิบหลัก
และเครื่องปรุงรสต่างๆ ทำให้สุก หั่นเป็นแผ่น แล้วทำให้แห้ง ต้องนำไปทอดก่อนรับประทาน 

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นที่เช่ือถือ เป็นท่ียอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP 

5. Escherichia coli หรือ E. coli เป็นเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่น (Normal flora) ที่พบได้ในลำไส้
ของคนและสัตว์เลือดอุ่น โดยปกติจะไม่ทำอันตรายหรือก่อโรคร้ายแรง เมื่ออยู่ในลำไส้จะช่วยย่อยอาหารท่ี
เรารับประทานเข้าไป แต่หากเชื้อ E. coli ลุกล้ำเข้าสู่ระบบต่างๆ ของร่างกายก็จะทำให้เกิดโรคติดเช้ือ
รุนแรง เช่น โรคติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบและการติดเช้ือในกระแสเลือด เป็น
ต้น และมีเชื้อ E. coli บางสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ โดยการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารหรือ
น้ำด่ืม  

6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กระถางปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ 
หลังจากนำไปใช้จริง ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้จัดทำโครงงานสร้างขึ้น เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และอัจฉรา ชำนิประศาสน์ , 
2547:173) 

  
          คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.50  ขึ้นไป หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย    3.50 - 4.49  หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย    2.50 - 3.49    หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย    1.50 - 2.49    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า 1.50  หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 



บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน ผู้ศึกษาทดลองได้ศึกษา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ข้าวเกรียบ 

2. ความรู้เกี่ยวกับทุเรียน 
3. ส่วนผสมในข้าวเกรียบ 
4. จุลินทรีย์ Escherichia coli 
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.107/2546) 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. 1.ข้าวเกรียบ 
ข้าวเกรียบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้ง เช่นแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง ผสม

ด้วยกันด้วยเนื้อสัตว์หรือผัก และเครื่องปรุงรสบดผสมให้เข้ากันทำให้สุกและทำให้เป็นรูปเป็นร่างต่างๆ ทำ
ให้แห้งนำไปทอดหรืออบก่อนรับประทาน การเรียกชื่อข้าวเกรียบ แตกต่างกันตามวัตถุดิบที่ใช้ เช่น ข้าว
เกรียบปลา ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบฟักทอง และข้าวเกรียบเผือก เป็นต้น 

1.1 เทคนิคการทำข้าวเกรียบ 
1.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

เตรียมวัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ แป้ง ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาลี ส่วนผสมอื่นๆ 
เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ บางชนิดต้องนึ่งหรือต้มให้สุก เช่น เผือก ฟักทอง มันเทศ แต่บางชนิดไม่จำเป็นต้อง
ทำให้สุกเพียงแต่บดหรือโขลกให้ละเอียดก็ใช้ได้ เช่น มะละกอสุก กล้วยสุก หรือข้าวโพดหวาน เป็นต้น 

เครื่องปรุงอื่นๆ เช่น เกลือ พริกไทยป่น กระเทียมโขลกให้ละเอียด หากเป็นเนื้อสัตว์ 
เช่น กุ้งต้องต้มให้สุก แกะเอาแต่เนื้อ โขลกให้ละเอียด บางครั้งอาจใช้กุ้งแห้งบดละเอียดหรือบางรายลด
ต้นทุนโดยกการใช้หัวกุ้งต้มเอาแต่น้ำ หรือใช้กลิ่นกุ้งแทน กรณีที่ทำข้าวเกรียบปลา อาจใช้ปลานิล ปลาทู 
นึ่งให้สุกแล้วบดละเอียด ก่อนท่ีจะผสมกับส่วนผสมอื่นๆ 

แป้งแต่ละชนิดมีลักษณะของแป้งสุก อุณหภูมิที่ทำให้แป้งสุก เนื้อสัมผัสด้านความ
เหนียว การพองตัว ความกรอบ แตกต่างกันเนื ่องจากเม็ดแป้งแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไมโลส 
(amylose) และ     อะไมโลเพคติน (amylopectin) ในสัดส่วนต่างๆกัน แป้งสุกที่ประกอบด้วย อะไมโล
สสูงจะมีลักษณะแข็ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี ส่วนแป้งที่มีอะไมโลเพคตินสูง จะให้ลักษณะที่เหนียว
ยืดหยุ่นสูง เช่น ข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง อัตราส่วนของอะไมโลสต่ออะไมโลเพคตินท่ีมีแป้งแต่ละชนิด
มีความสำคัญต่อการพองตัว แป้งที่มี  อะไมโลเพคตินสูง จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีการพองตัวดี น้ำหนักเบา 
เปราะง่าย การทำขนมขบเค้ียวจึงใช้แป้งชนิดท่ี อะไมโลส 5-20 % 

ข้าวเกรียบท่ีทำจากแป้งมันสำปะหลังล้วนๆ จะมีความหนาแน่น (bulk density) ต่ำ
ที่สุด นั่นคือมีการพองตัวดีที่สุด ลักษณะของการกรอบเบาแต่กรอบไม่นาน การผสมแป้งข้าวเจ้าหรือแป้ง



สาลีทดแทนแป้งมันสำปะหลัง 30% จะทำให้ก้อนแป้งหลังนึ่งคงรูปทรงกระบอก เมื่อนำไปทอดจะมีรูพรุน
ขนาดเล็ก เนื้อแน่น การพองตัวจะลดลง แต่การกรอบจะอยู่ได้นาน 

สัดส่วนของแป้ง ต่อส่วนผสมอื่นๆ เช่น เนื้อสัตว์ ผักหรือผลไม้ ต้องมีควาเหมาะสม
คือ ประมาณ 20-25 % ของน้ำหนักแป้ง การเติมผักและผลไม้ หรือเนื้อสัตว์น้อยเกินไปจะทำให้ไม่มีกล่ิน
หอมและขาดรสชาติ แต่การเติมส่วนผสมเหล่านี้มากเกินไปจะทำให้การพองตัวลดลง เช่น ข้าวเกรียบท่ีเติม
เนื้อปลามากกว่า 30% เนื่องจากโปรตีนจะยับย้ังการพองตัวของข้าวเกรียบ 

1.1.2 การผสม 
ผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้าด้วยกันก่อน คือ แป้ง เกลือ พริกไทย แล้วจึงเติม

ส่วนผสมท่ีเป็นของสด และคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
1.1.3 การนวด 
เติมน้ำร้อนลงไปในส่วนผสมข้างต้น ในปริมาณที่พอเหมาะสม แล้วผสมเข้าด้วยกัน

จนเนื้อเนียน การเติมน้ำร้อนในส่วนผสมท่ีน้อยเกินไปแป้งจะจับตัวเป็นก้อน เม็ดแป้งท่ีอยู่ด้านนอกจะดูดน้ำ
และพองตัว ส่วนเนื้อแป้งที่อยู่ด้านใน จะไม่ดูดน้ำ การใส่น้ำร้อนต้องค่อยใส่ทีละน้อย เนื่องจากแป้งมัน
สำปะหลังมีปริมาณอะไมโลเพคตินสูง จะมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ ฉะนั้นในการผสมแป้งเพื่อไม่ให้มีความข้น
หนืดมากเกินไปจะต้องใส่ทีละน้อย เพราะการนวดมีผลต่ออัตราการพองตัวของข้าวเกรียบ 

1.1.4 การปั้น 
หลังจากผ่านขั้นตอนการนวดผสมจนได้ที่แล้ว จะแบ่งแป้งเป็นก้อนๆ แต่ละก้อนมี

น้ำหนักเท่ากันแล้วปั้นก้อนแป้ง เน้นรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 7.8 นิ้ว หรือตามขนาด 
จัดเรียงไว้ในลังถึง 

1.1.5 การนึ่ง 
เมื่อป้ันก้อนโดเรียบร้อยแล้ว นำมานึ่งโดยใช้ลังถึงต้มน้ำให้เดือด ใช้เวลานึ่งประมาณ 

30-45 นาที ข้าวเกรียบจะสุกท้ังแท่ง 
1.1.6 ทำให้เย็น 
ปล่อยแป้งที่นึ่งสุกลงก่อน นำไปเก็บในตู้เย็น 4-10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน 

เพื่อให้ก้อนแป้งแข็งตัว แล้วจึงหั่น 
1.1.7 การหั่น 
นำก้อนแป้งท่ีแข็งตัวแล้วมาห่ันเป็นช้ินบางๆ จะพองตัวได้ดีกว่าข้าวเกรียบช้ินหนา 
1.1.8 การทำให้แห้ง 
นำข้าวเกรียบท่ีหั่นได้แล้วมาตากแดด 1-2 ช่ัวโมงจนแห้ง หรือนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส นาน 3-4 ช่ัวโมง 
  

1.1.9 การทอด 
นำข้าวเกรียบที่แห้งได้ที่แล้วมาทอดในน้ำมันร้อน อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ถ้า

ทอดอุณหภูมิต่ำ ข้าวเกรียบจะไม่พอง และอมน้ำมัน 
  1.2 วิธีการทำข้าวเกรียบ 



   1.2.1 เตรียมแป้งสุก 
   เตรียมแป้งสุกที่มีความเข้มข้น 5% โดยชั่งแป้งมันสำปะหลัง 50 กรัม และน้ำ 
950 กรัม ค่อยๆเติมน้ำลงไปในแป้งคนให้ละลายเข้ากัน นำไปต้ังไฟปานกลางคนจนเหนียวและสุก (แป้งจะ
มีลักษณะใส)  
   1.2.2 วิธีการผสม 
  1. ผสมแป้งท้ังสองชนิด เกลือป่น น้ำตาล พริกไทยป่น กระเทียมบด ฟักทองนึ่งสุกบดเข้า
ด้วยกันแล้วผสมแป้งสุก ขณะแป้งร้อน 
  2. เทน้ำเดือดลงไป นวดจนแป้งเนียน ถ้าแป้งยังแห้งเกินไปให้เติมน้ำร้อนลงไปอีก นวด
จนแป้งเนียนพอเหมาะท่ีจะปั้นได้ 
  3. คลึงแป้งเป็นท่อนกลมทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ฉีกใบตอง
เป็นแฉกๆ ปูลงบนพื้นลังถึง ทาด้วยน้ำมันพืชบางๆ หรือวางบนผ้าข้าวบาง นำก้อนแป้งที่คลึงแล้วจัดเรียง
อย่าให้ติดกัน นึ่งด้วยไฟแรงจนก้อนแป้งสุกท่ัว 
  4. ยกลงนำมาเรียงในกระด้ง ผ่ึงลมค้างคืน 
  5. ห่ันตามขวางเป็นช้ินๆ สม่ำเสมอ ผ่ึงแดดจนแห้ง 
  6. เวลาร ับประทานให้นำไปทอดในน้ำมันร้อน ไฟปานกลางจนฟูกรอบ (ที ่มา : 
http://www.clinictech.ops.go.th) 
 

 
ภาพท่ี 2.1  ข้าวเกรียบ 

      

2. ความรู้เกี่ยวกับทุเรียน 
 ทุเรียน เป็นไม้ผลในวงศ์ฝ้าย (Malvaceae) ในสกุลทุเรียน (Durio) (ถึงแม้ว่านักอนุกรมวิธานบาง
คนจัดให้อยู่ในวงศ์ทุเรียน (Bombacaceae) ก็ตาม เป็นผลไม้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้ ผลทุเรียนมี
ขนาดใหญ่และมีหนามแข็งปกคลุมท่ัวเปลือก อาจมีขนาดยาวถึง 30 ซม. และอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง 
15 ซม. โดยท่ัวไปมีน้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม ผลมีรูปรีถึงกลม เปลือกมีสีเขียวถึงน้ำตาล เนื้อในมีสีเหลืองซีดถึง
แดง แตกต่างกันไปตามสปีชีส์ 

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ ่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารระเหยที่ประกอบไปด้วยเอสเทอร์ คี
โตน และสารประกอบกำมะถัน บางคนบอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอม ในขณะที่บางคนบอกว่ามีกลิ่นเหม็น
รุนแรงจนถึงขั้นสะอิดสะเอียน ทำให้มีการห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรมและการขนส่งสาธารณะในเอเชีย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


ตะวันออกเฉียงใต้ ทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีมีน้ำตาลสูง ท้ังยังอุดมไปด้วยกำมะถันและไขมัน จึงไม่เหมาะสำหรับ
ผู้ป่วยเป็นเบาหวาน 

2.1 ประวัติของทุเรียน 
ประวัติทุเรียนในประเทศไทย 

ในหนังสือเกี ่ยวกับประเทศไทยสมัยอยุธยา ที่เขียนขึ้นโดยซีมง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la 
Loubère) หัวหน้าคณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้น ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2336 ตอนหนึ่งได้ระบุเรื่อง
เกี่ยวกับทุเรียนไว้ว่า "ดูเรียน (Durion) หรือที่ชาวสยามเรียกว่า “ทูลเรียน” (Tourrion) เป็นผลไม้ที่นิยม
กันมากในแถบนี้..."  

จากหลักฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีการปลูกทุเรียนในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแต่สมัย
อยุธยา ส่วนจะเข้ามาจากที่ไหน และโดยวิธีใด ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่น่าเชื่อถือได้ว่า เป็นการนำมาจาก
ภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเอง 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ได้กล่าวถึงการแพร่กระจาย
พันธุ์ของทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2318 ในระยะต้น
เป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอน จากพันธุ์ดี 3 พันธุ์ คือ อีบาตร ทองสุก 
และการะเกด สำหรับผู้ท่ีหากิ่งตอนจากพันธุ์ดีท้ัง 3 พันธุ์ไม่ได้ จึงใช้เมล็ดจากท้ัง 3 พันธุ์นั้นปลูก ทำให้เกิด
ทุเรียนลูกผสมข้ึนมากมาย ซึ่งรายช่ือพันธุ์ทุเรียนเท่าท่ีรวบรวมได้จากเอกสารได้ มีถึง 227 พันธุ์ 

2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ทุเรียนเป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง สูง 25-50 เมตรขึ้นกับชนิด แตกกิ่งเป็นมุมแหลม 

ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลำต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลำต้นสีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็น
สะเก็ด ไม่มียาง ใบเป็นใบเด่ียว เกิดกระจายท่ัวกิ่ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงกันข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 
2–4 ซม. แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนานปลายใบใบเรียวแหลม ยาว 10-18 ซม. ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบ
ด้านบนมีสีเขียว ท้องใบมีสีน้ำตาลเส้นใบด้านล่างนูนเด่น ขอบใบเรียบ ดอกเป็นดอกช่อ มี 3-30 ช่อบนกิ่ง
เดียวกัน เกิดตามลำต้น และกิ่งก้านยาว 1–2 ซม. ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและมีกลีบดอก 5 
กลีบ (บางครั้งอาจมี 4 หรือ 6 กลีบ) มีสีขาวหอม ลักษณะดอกคล้ายระฆัง มีช่วงเวลาออกดอก 1-2 ครั้งต่อ
ปี ช่วงเวลาออกดอกขึ้นกับชนิด สายพันธุ์ และสถานท่ีปลูกเล้ียง โดยท่ัวไปทุเรียนจะให้ผลเมื่อมีอายุ 4-5 ปี 
โดยจะออกตามกิ่งและสุกหลังจากผสมเกสรไปแล้ว 3 เดือน ผลเป็นผลสดชนิดผลเดี่ยว อาจยาวมากกว่า 
30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางอาจยาวกว่า 15 ซม. มีน้ำหนัก 1-3 กก. เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนาม
แหลมเมื่อแก่ผลมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีน้ำตาลอ่อน แตกตามแต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพู เนื้อในมีตั้งแต่สี
เหลืองอ่อนถึงแดง ขึ้นกับชนิด เนื้อในจะนิ่ม กึ่งอ่อนกึ่งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อหุ้ม กลมรี เปลือกหุ้มสี
น้ำตาลผิวเรียบ เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด 

2.3 พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย 
พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยสามารถจำแนกออกได้เป็น 7 กลุ่ม ตามลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐาน

ใบ ทรงผล และรูปร่างของหนาม คือ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD_%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


2.3.1 กลุ่มกบ มีลักษณะใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบแหลมโค้ง ฐานใบกลมมน ทรงผลมี 3 
ลักษณะคือ กลม กลมรี และกลมแป้น หนามผลมีลักษณะโค้งงอ จำแนกพันธุ์ได้ 46 พันธุ์ เช่น กบตาดำ 
กบทองคำ กบวัดเพลง กบก้านยาว 

2.3.2 กลุ่มลวง มีลักษณะใบแบบป้อมกลางใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลมและมน ทรง
ผลมี 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก และรูปรี หนามผลมีลักษณะเว้า จำแนกพันธุ์ได้ 12 พันธุ์ เช่น ลวงทอง 
ชะนี สายหยุด ชะนีก้านยาว 

2.3.3 กลุ่มก้านยาว มีลักษณะใบแบบป้อมปลายใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบเรียว ทรงผล
เป็นรูปไข่กลับและกลม หนามผลมีลักษณะนูน จำแนกพันธุ์ได้ 8 พันธุ์ เช่น ก้านยาว ก้านยาววัดสัก 
ก้านยาวพวง 

2.3.4 กลุ่มกำป่ัน มีลักษณะใบยาวเรียว ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ทรงผลเป็นทรงขอบ
ขนาน หนามผลมีลักษณะแหลมตรง จำแนกพันธุ์ได้ 13 พันธุ์ เช่น กำปั่นเหลือง กำปั่นแดง ปิ่นทอง 
หมอนทอง 

2.3.5 กลุ่มทองย้อย มีลักษณะใบแบบป้อมปลายใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ทรงผลเป็น
รูปไข่ หนามผลมีลักษณะนูนปลายแหลม จำแนกพันธุ์ได้ 14 พันธุ์ เช่น ทองย้อยเดิม ทองย้อยฉัตร ทองใหม่ 

2.3.6 กลุ่มเบ็ดเตล็ด เป็นทุเรียนท่ีจำแนกลักษณะพันธุ์ได้ไม่แน่ชัด มีอยู่ถึง 83 พันธุ์ เช่น กะเทย
เนื้อขาว กะเทยเนื้อแดง กะเทยเนื้อเหลือง 

2.3.7 กลุ่มลา เป็นทุเรียนไร้หนาม พันธุ์หายากจากอเมริกา พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากมี 4 พันธุ์ 
คือ หมอนทอง (D159), ชะนี (D123), ก้านยาว (D158) และกระดุม ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1. พันธุ์กระดุม ผลจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ผลมีลักษณะ
ค่อนข้างกลมด้านหัวและด้านท้ายผลค่อนข้างป้าน ก้นผลบุ๋มเล็กน้อย หนามเล็กสั้นและถี่ ขั้วค่อนข้างเล็ก
และสั้น ลักษณะของพูเต็มสมบูรณ์ ร่องพูค่อนข้างลึก เนื้อละเอียดอ่อนนุ่มสีเหลืองอ่อน เนื้อค่อนข้างบาง 
รสชาติหวานไม่ค่อยมัน เละง่ายเมื่อสุกจัด เมล็ดมีขนาดใหญ่ 

2. พันธุ์ชะนี (D123) ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ น้ำหนักประมาณ 2.5-3 กิโลกรัม ผลมี
รูปทรงหวด กล่าวคือ กลางผลป่อง หัวเรียว ก้นตัด ร่องพูค่อนข้างลึกเห็นได้ชัด ขั้วผลใหญ่และสั้น เนื้อ
ละเอียด สีเหลืองจัดเกือบเป็นสีจำปา ปริมาณมาก รสชาติหวานมัน เมล็ดค่อนข้างเล็กและมีจำนวนเมล็ด
น้อย 

3. พันธุ์หมอนทอง (D159) ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้าง
ยาวมีบ่าผล ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหล่ียม ระหว่างหนามใหญ่
จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า เข้ียวงู ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึง
ปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติ
หวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่ 

4. พันธุ์ก้านยาว (D158) ผลมีขนาดปานกลาง น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ทรงผลกลมเห็น
พูไม่ชัดเจน พูเต็มทุกพู หนามเล็กถี่สั้นสม่ำเสมอทั้งผล ก้านผลใหญ่และยาวกว่าพันธุ์อื่นๆ เนื้อละเอียดสี
เหลืองหนาปานกลาง รสชาติหวานมัน เมล็ดมากค่อนข้างใหญ่ 

 



2.4 รสชาติและกลิ่น 
รสชาติและกล่ินท่ีไม่ธรรมดาของทุเรียนทำให้หลาย ๆ คนแสดงปฏิกิริยาท่ีต่างกัน จากชอบ

มากจนถึงรังเกียจอย่างรุนแรง ในปี พ.ศ. 2399 นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่ชื่ออัลเฟรด รัสเซล วอล
เลซได้เขียนพรรณนาถึงรสชาติของทุเรียนไว้ดังนี้ มี 5 โพรงสีขาวอยู่ภายใน แต่ละโพรงบรรจุไปด้วยเนื้อ
ผลไม้สีครีมที่มีเมล็ดประมาณ 3 เมล็ดในแต่ละชิ้น เนื้อในสามารถรับประทานได้และมีรสชาติเหนือจะ
บรรยาย เนื้อที่เหมือนคัสตาร์ดมันย่อง มีรสชาติกลมกล่อมคล้ายอาลมอนด์ให้ความรู้สึกดี แต่บางทีรสชาติ
นี้ทำให้นึกถึงครีมชีส, ซอสหัวหอม, ไวน์เชร์รี และอาหารอื่น ๆ ท่ีไม่เข้ากันเลย แล้วยังมีความเรียบเหนียว
ในเนื้อที่ไม่มีใครเทียบแต่กับเพิ่มความอร่อยให้กับทุเรียน ทุเรียนไม่เปรี้ยว ไม่หวาน ไม่ฉ่ำ ทุเรียนไม่ต้องการ
สิ่งเหล่านี้มันก็สมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเอง เมื่อรับประทานไม่มีอาการคลื่นไส้หรือผลกระทบที่เลวร้าย
อื่น ๆ และเมื่อรับประทานเพิ่มขึ้น ๆ คุณจะรู้สึกว่ายากที่จะหยุดได้ ในข้อเท็จจริง การรับประทานทุเรยีน
เป็นการเดินทางท่ีคุ้มค่าให้ความรู้สึกใหม่ ๆ ในประสบการณ์ทางดินแดนตะวันออก  

ขณะเดียวกันวอลเลซก็เตือนว่า "กลิ่นของผลไม้ที่สุกงอมนี้ร้ายกาจเลยทีเดียว" นอกจาก
วอลเลซแล้วยังมีชาวตะวันตกบรรยายถึงรสชาติและกลิ่นของทุเรียนไว้อีกมากมาย แอนโทนี เบอร์เกสส์ 
(Anthony Burgess) นักประพันธ์ชาวอังกฤษเขียนไว้ว่า การรับประทานทุเรียน "เหมือนรับประทานขนม
หวานเย็นเหมือนเยลลี่ราสเบอร์รีหวานในห้องส้วม"  แอนดริว ซิมเมอน์ (Andrew Zimmern) พ่อครัว
ได้เปรียบรสชาติของทุเรียนเป็น "ของเน่า, หัวหอมใหญ่เหลว" แอนโทนี บอร์เดน (Anthony Bourdain) ผู้
รักในทุเรียน บรรยายการเผชิญหน้ากับทุเรียนไว้ดังนี้ "รสชาติของมันพูดได้อย่างเดียวว่า สุดจะพรรณนา 
เป็นส่ิงท่ีคุณจะท้ังรักท้ังชัง กินเข้าไปแล้วกล่ินปากเหมือนกับไปจูบศพยายมา" ริชาร์ด สเตอร์ลิง (Richard 
Sterling) นักเขียนเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและอาหารกล่าวว่า ส่ิงท่ีบรรยายได้ดีท่ีสุดเกี่ยวกับกล่ินของทุเรียน
คือขี้หมู น้ำมันสน และหัวหอมใหญ่ ตกแต่งด้วยถุงเท้าเน่า ๆ มันส่งกล่ินได้ไกลหลายหลา แม้จะเป็นท่ีนิยม
ในหมู่ประชากรในพื้นที่แต่ผลไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูปเป็นสิ่งต้องห้ามในบางสถานที่ เช่น โรงแรม รถไฟใต้ดิน 
และสนามบิน รวมถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.5 ความสุกงอมและการเลือกซ้ือ 
ตามหนังสือ Larousse Gastronomique (สารานุกรมการปรุงอาหาร)  ทุเร ียนพร้อม

รับประทานได้เมื่อเปลือกเริ่มแตก อย่างไรก็ตามระยะความสุกงอมที่เหมาะสมนั้นมีความชอบหลากหลาย
ต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชนิดของทุเรียน ทุเรียนบางชนิดมีลำต้นที่สูงมาก
ทำให้เราสามารถเก็บผลของมันได้ก็ต่อเมื่อตกลงพื้นแล้ว ส่วนสายพันธุ์ของ D. zibethinus นั้นจะตัดผล
จากต้นเมื่อใกล้สุกและปล่อยให้สุกขณะท่ีรอขาย ประชากรบางส่วนในภาคใต้ของประเทศไทยชอบทุเรียนท่ี
ยังห่ามเนื้อสดกรอบและมีรสท่ีจืดนุ่ม ความชอบของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันในความสุกของทุเรียนทำให้ยาก
ที่จะบอกถึงการเลือกทุเรียนที่ดีได้ ทุเรียนที่ตกลงมาจากต้นจะสุกงอมในสองถึงสี่วัน แต่หลังจากห้าถึงหก
วันจะสุกมากเกินไปและมีรสปร่า คำแนะนำท่ัวไปสำหรับผู้บริโภคทุเรียนในการเลือกผลไม้นี้ในตลาด คือให้
พิจารณาก้านทุเรียนท่ีแห้งตามอายุของมัน มีขนาดใหญ่ ก้านท่ีแข็งบอกถึงความสดของทุเรียน มีรายงานถึง
การคดโกงของผู้ขายด้วยการห่อ ทาสี หรือนำก้านออกไป คำแนะนำท่ีพบบ่อย ๆ อีกอย่าง คือเขย่าทุเรียน
และฟังเสียงเมล็ดท่ีเคล่ือนไหวอยู่ภายในซึ่งแสดงถึงว่าทุเรียนสุกมากเพราะเนื้อฝ่อลงเล็กน้อย 

ในหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่ม 28 กล่าวถึงวิธีดูทุเรียนสุกไว้ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%94_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%94_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)


1. สังเกตก้านผล ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น เมื่อลูบจะรู้สึกสากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียน จะ
รู้สึกว่าก้านผลทุเรียนยืดหยุ่นมากขึ้น ก้านผลบริเวณปากปลิงจะบวมโต เห็นรอยต่อชัดเจน 

2. สังเกตหนาม ปลายหนามแห้ง มีสีน้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย ดังนั้น เมื่อมองจากด้านบนของผลจะเห็น
หนามเป็นสีเข้ม หนามมีลักษณะกว้างออก ร่องหนามห่าง เวลาบีบปลายหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ายืดหยุ่น 

3. สังเกตรอยแยกระหว่างพู ผลทุเรียนที่แก่จัดจะสังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้อย่างชัดเจน ยกเว้นบางพันธุ์ท่ี
ปรากฏไม่เด่นชัด เช่น พันธุ์ก้านยาว 

4. การชิมปลิง ผลทุเรียนท่ีแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออก จะพบน้ำใสซึ่งไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อน 
และเมื่อใช้ล้ินแตะชิมดูจะมีรสหวาน 

5. การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม เมื่อเคาะเปลือก ผลทุเรียนท่ีแก่จัดจะมีเสียงดังหลวม ๆ เนื่องจาก
มีช่องว่างระหว่างเปลือกและ เนื้อภายในผล เสียงหนักหรือเบาแตกต่าง กันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของ
ต้นทุเรียน 

6. การปล่อยให้ทุเรียนร่วง ปกติดอกทุเรียนแต่ละรุ่นในแต่ละต้นจะบานไม่พร้อมกัน และมีช่วงต่างกันไม่เกิน 
10 วัน ดังนั้น เมื่อมีผลทุเรียนในต้นเริ่มแก่ สุก และร่วง ก็เป็นสัญญาณเตือนว่า ผลทุเรียนท่ีเหลือในรุ่นนั้น
แก่แล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้ 

7. การนับอายุ โดยนับอายุผลเป็นจำนวนวันหลังดอกบาน เช่น พันธุ์ชะนี ใช้เวลา 100 - 105 วัน เป็นต้น การ
นับวันหรืออายุของผลจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี และในแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ถ้าปีใดมีอุณหภูมิเฉล่ียค่อนข้างสูง ผลทุเรียนจะแก่เร็วกว่าปีท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียต่ำกว่า 

2.6 การประกอบอาหาร 
ผลทุเรียนสามารถทำขนมหวานได้หลากหลาย เช่น ลูกกวาดโบราณของประเทศมาเลเซีย 

ไอส์ กาจัง (Ais kacang:คล้ายน้ำแข็งใส) โดดล (dodol) ขนมปังสอดไส้ และรวมถึงการดัดแปลงให้ทันสมัย
อย่างไอศกรีม, มิลก์เช็ก (milkshake), ขนมไหว้พระจันทร์, เค้กขอนไม้ และ คาปูชิโน นอกจากนี้ยังมี ข้าว
เหนียวทุเรียนคือข้าวเหนียวที่นำไปนึ่งกับกะทิเสิร์ฟพร้อมทุเรียนสุก ในรัฐซาบะฮ์ ทุเรียนแดงทอดกับหัว
หอมและพริก ใช้เป็นเครื่องเคียงในอาหาร ทุเรียนแดงเลือดนกใส่ลงใน ซายูร์ (sayur) ซุปของประเทศ
อินโดนีเซียที่ทำมาจากปลาน้ำจืด อีกัน เบร็งเก็ส (Ikan brengkes) เป็นอาหารที่ทำจากปลาในซอสที่ทำ
จากทุเรียนซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมในสุมาตรา เต็มโพยะก์ (Tempoyak) เป็นทุเรียนดองที่ใช้ทุเรียนคุณภาพ
ต่ำท่ีไม่เหมาะกับการบริโภคสด ๆ เต็มโพยะก์สามารถรับประทานได้ไม่ว่าจะปรุงสุกหรือไม่ก็ได้ เช่น นำไป
ทำเป็นแกงกะหรี่ เป็นต้น ซัมบัล เต็มโพยะก์ คืออาหารของประเทศอินโดนีเซียที่ทำจากทุเรียนดอง กะทิ 
และรวมเข้ากับส่วนผสมท่ีเผ็ดท่ีรู้จักกันในช่ือ ซัมบัล (sambal) 

ในประเทศไทยมีทุเรียนกวนบรรจุกล่องวางขายอยู่ตามท้องตลาด ผลทุเรียนอ่อนยัง
สามารถนำไปปรุงอาหารได้เหมือนกับผัก ยกเว้นในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมักใช้ทำขนมหวานมากกว่าท่ีจะไป
ทำอาหารคาว ชาวมาเลเซียได้นำทุเรียนมาทำทุเรียนดองและทุเรียนแช่อิ่ม เมื่อนำทุเรียนมาบดผสมกับ
เกลือ หัวหอม และ น้ำส้มสายชู จะเรียกว่า โบเดร์ (boder) เมล็ดของทุเรียนสามารถรับประทานได้เมื่อ
นำมานึ่ง, ค่ัว หรือทอดในน้ำมันมะพร้าว เนื้อในมีลักษณะคล้ายเผือกหรือมันเทศแต่เหนียวกว่า ในเกาะชวา
จะหั่นเมล็ดทุเรียนบาง ๆ และปรุงด้วยน้ำตาลเหมือนขนมฉาบน้ำตาล เมล็ดทุเรียนที่ยังไม่ได้ปรุงสุกนั้นมี
พิษจากกรดไขมันไซโคลโพรพีน ไม่ควรรับประทาน ใบอ่อนและหน่อของทุเรียนสามารถนำมาทำอาหาร
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99


บางอย่างคล้ายผักใบเขียวได้เช่นกัน บางเวลาขี้เถ้าจากการเผาเปลือกทุเรียน จะนำไปผสมในเค้กบาง
ชนิด ดอกของทุเรียนมีการนำมารับประทานในจังหวัดบาตะก์ (Batak) ประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ในหมู่
เกาะโมลุกกะมีการนำเปลือกทุเรียนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรวมควันปลา น้ำต้อยและเกสรของดอกทุเรียน
เป็นแหล่งน้ำผ้ึงท่ีสำคัญท่ีผ้ึงมาเก็บน้ำหวาน แต่ลักษณะของน้ำผ้ึงท่ีได้นั้นไม่มีใครรู้ 

2.7 โภชนาการและสรรพคุณทางยา 
ทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีมีน้ำตาลสูง วิตามินซี โพแทสเซียม และกรดอะมิโนซีโรโทเนอร์จิก ทริป

โตเฟนและยังเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อย่างดี ทุเรียนถือเป็นแหล่งไขมันสดที่ดีใน
อาหารไม่ผ่านความร้อนหลาย ๆ ชนิด นอกจากนี้ทุเรียนยังมีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูงหรือเป็นอาหารที่มีไขมัน
มาก จึงมีการแนะนำให้บริโภคทุเรียนแต่น้อย และทุเรียนยังอุดมไปด้วยกำมะถันและไขมัน ไม่เหมาะ
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะหากกินเข้าไป นอกจากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว 
ยังทำให้ร้อนในและรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอีกด้วย 

ในตำราสมุนไพรไทยได้กล่าวไว้ว่า ส่วนต่าง ๆ ของทุเรียนสามารถนำมาใช้เป็นยาได้ โดย
ใบมีรสขม เย็นเฝ่ือน มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ดีซ่าน ขับพยาธิ และทำให้หนองแห้ง เนื้อทุเรียนมีรสหวาน ร้อน 
มีสรรพคุณให้ความร้อน แก้โรคผิวหนัง ทำให้ฝีแห้ง และขับพยาธิ เปลือกทุเรียนมีรสฝาดเฝ่ือนใช้สมานแผล 
แก้น้ำเหลืองเสีย พุพอง แก้ฝี ตาน ซาง คุมธาตุ แก้คางทูม และไล่ยุงและแมลง ส่วนรากมีรสฝาดขมใช้แก้
ไข้และแก้ท้องร่วง 

  

 
ภาพท่ี 2.2  ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง 

 

3. ส่วนผสมในข้าวเกรียบ 
  3.1 แป้งมันสำปะหลัง 
  แป้งมันสำปะหลัง (tapioca starch) อาจเรียกว่าสตาร์ชมันสำปะหลัง (cassava starch) 
คือสตาร์ซ (starch) ท่ีผลิตได้จากหัวมันสำปะหลัง (tapioca) การผลิตแป้งมันสำปะหลัง (native tapioca 
starch) มีดังนี้ การรับและตรวจสอบคุณภาพหัวมันสำปะหลังหลังจากที่หัวมันสำปะหลังส่งมายังโรงงาน
และผ่านการชั่งน้ำหนัก และการสุ่มตัวอย่าง นำมาวัดความหนาแน่น เพื่อปริมาณของแป้งในหัวมัน โดย
อาศัยหลักการลอยตัว ( Bouyancy ) ของวัตถุในของเหลวแล้วจึงเข้ากระบวนการ แปรรูปดังนี้ 

1. การเตรียมวัตถุดิบคือการทำความสะอาดหัวมันสำปะหลังและปอกเปลือก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99_(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0501/starch-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2927/cassava-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0280/density-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99


2. โม่หัวมัน (rasping) : หลังจากมันสําปะหลังผ่านกระบวนการทําความสะอาด
แล้วจะถูกนําเข้าส่เครื่องโม่หัวมัน ( root hopper ) ก่อนเพื่อสับเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว 
จากนั้นเข้าเข้าเครื่องโม่ ( rasper ) เพื่อบดหัวมันพร้อมเติมน้ำให้สามารถโม่ได้ง่ายขึ้นได้มันบดมีลักษณะ
เป็น ของเหลวข้น ( middle fresh pulp ) ที่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำ กากมัน และสารอาหรต่างๆ รวมท้ัง
ส่ิงเจือปนต่างๆ 

3. เครื ่องแยกกากหยาบ (coarse extractor) : เครื ่องแยกกากจะทําการแยก
กากมันสําปะหลังท่ี ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิตออกจากน้ำแป้ง โดยน้ำแป้งท่ีได้จากเครื่องโม่หัวมัน จะมา
ผ่านเครื่องแยกกากหยาบ 2 ครั้ง กากหยาบท่ีได้จากกระบวนการผลิตนี้จะถูกส่งต่อไปยังโรงอัดกาก 

4. เครื่องแยกกากละเอียด (fine extractor) : น้ำแป้งภายหลังจากผ่านเครื ่อง
แยกกากหยาบ มาแล้วนั้น ยังมีเยื่อของมันสําปะหลังหรือกากอ่อนรวมอยู่ในน้ำแป้ง ซึ่งจะทําให้น้ำแป้งท่ีได้
มีคุณภาพไม่ดี ดังนั ้นน้ำแป้งภายหลังผ่านเครื ่องแยกกากหยาบมาแล้ว จะถูกนํามาผ่านเครื่องแยก  
กากละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

5. น้ำแป้ง 20 โบเม่ : น้ำแป้งที่ผ่านกระบวนการแยกกากละเอียด จะถูกนํามา
ปรับความเข้มข้น และความบริสุทธิ์ โดยการผ่านเครื่องแยกน้ำ (separator) 2 ครั้ง ซึ่งจะทําให้น้ำแป้งท่ี
ผ่านกระบวนการนี้ จะมีความเข้มข้นประมาณ 20 โบเม่ 

6. เครื่องสลัดแป้ง (centrifuge) : น้ำแป้งท่ีได้จะไหลเข้าส่เครื่องสลัดแป้ง ซึ่งจะ
ทําการแปรสภาพน้ำแป้งเป็นแป้งหมาด โดยแป้งหมาดจะถูกส่งเข้าไปใน 2 กระบวนการผลิตคือ การผลิต
แป้งมันสําปะหลังดิบ (native tapioca starch) (ท่ีมา: https://www.foodnetworksolution.com 
/wiki/word/ 1806/tapioca-starch)  

           
              ภาพท่ี 2.3 แป้งมันสำปะหลัง 

   
  3.2 น้ำตาลทรายแดง 
  นํ้าตาล (Sugar) จัดเป็นสารชีวโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตประเภทสารให้พลังงานท่ีมีรสหวาน 
ละลายได้ดีในนํ้า นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้ปรุงอาหาร ใช้เป็นอาหารเสริมให้แก่ร่างกาย 
ชนิดของน้ำตาลที่นำมาใช้ประโยชน์มาก ได้แก่ น้ำตาลซูโครส หรือ น้ำตาลทราย  น้ำตาลซูโครส หรือ 
น้ำตาลทราย เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีผลิตจากอ้อย (sugar cane) ในเขตร้อน (ประมาณ 60 %) และ
ผลิตจากหัวบีท (beet root) ในเขตอบอุ่น (ประมาณ 40 %) โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่คล้ายกัน คือ การ

https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0763/baume-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0763/baume-%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0228/centrifuge-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://www.foodnetworksolution.com/


สกัดเอาสารละลายน้ำตาล นำมากรอง ต้มระเหยน้ำออก และสุดท้ายเป็นการตกผลึกได้เป็นก้อนน้ำตาล
ขนาดเล็ก 
  น้ำตาลทรายแดง (Soft brown sugar) เป็นน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีน้ำตาล
อ่อนถึงสีน้ำตาลแดง มีกล่ินน้ำตาลไหม้ เป็นน้ำตาลท่ีมีความช้ืนสูงทำให้ไม่จับตัวเป็นก้อน ขนาดผลึกขึ้นกับ
ปริมาณกากน้ำตาล หากมีกากน้ำตาลมาก สีจะเข้ม ผลึกจะใหญ่ และเกาะกันแน่น ให้รส และกลิ่นแรง 
บางครั้ง เรียกว่า น้ำตาลดิบ เพราะเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์ มีการผลิตทั้งในระดับครัวเรือน และ
ระดับอุตสาหกรรม น้ำตาลชนิดนี้ นิยมใช้แทนน้ำตาลทรายขาว เช่น ใช้แทนน้ำตาลทรายอื่นท่ีมีราคาสูงใน
การผลิตซีอิ๊ว และใช้ผสมอาหาร (ท่ีมา : https://www.siamchemi.com/น้ำตาล) 
 
 

 
ภาพท่ี 2.4 น้ำตาลทรายแดง 

 
  3.3 พริกไทย 
  พริกไทย ช่ือสามัญ Pepper พริกไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ Piper nigrum L. จัดอยู่ในวงศ์
พริกไทย (PIPERACEAE) พริกไทย มีช่ือท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า พริกขี้นก, พริกไทยดำ, พริกไทยขาว, พรกิไทย
ล่อน, พริกน้อย (ภาคเหนือ), พริก (ใต้) เป็นต้น 
  ลักษณะพริกไทย ต้นพริกไทยเป็นต้นไม้ท่ีมีอายุยืน จัดอยู่ในประเภทไม้เล้ือย สูงประมาณ 
5 เมตร ลักษณะของลำต้นจะเป็นข้อ ๆ ลักษณะของใบพริกไทยจะมีสีเขียวสด ใบใหญ่คล้ายใบโพ ส่วน
ลักษณะของดอกพริกไทยจะมีขนาดเล็ก จะออกช่อตรงข้อของลำต้น มีลักษณะเป็นพวง ซึ่งจะมีเมล็ดกลม 
ๆ ติดกันอยู่เป็นพวง มีถ่ินกำเนิดในประเทศอินเดีย บริเวณเทือกเขาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับบ้าน
เราพริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง โดยนิยมปลูกพริกไทยกันมากในจังหวัดจันทบุรี ตราด 
และระยอง 

สายพันธุ์พริกไทย พริกไทยท่ีนิยมปลูกในบ้านเรามีอยู่ 6 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ใบหนา พันธุ์บ้าน
แก้ว พันธุ์ปรางถี่ธรรมดา พันธุ์ปรางถี่หยิก พันธุ์ควายขวิด และสายพันธุ์คุชช่ิง สมุนไพรพริกไทย เป็นพืชท่ี
มีผลเป็นพวงเม็ดขนาดเล็ก จัดเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยา และป็นราชาแห่งเครื่องเทศท่ีมีรสชาติเผ็ด
ร้อน สามารถนำมาทำเป็นพริกไทยแห้งไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ถ้าเป็นแบบแห้งท้ัง
เปลือกจะเป็น พริกไทยดำ หรือ Black Pepper (เพราะมีผงของเปลือกสีดำปนอยู่) แต่ถ้าลอกเปลือกออก
ก่อนทำเป็นผงก็จะได้เป็น พริกไทยขาว หรือ White Pepper (พริกไทยล่อน) เนื่องจากพริกไทยมีปริมาณ
น้ำในแต่ละเม็ดน้อยมาก จึงไม่ค่อยขึ้นรา ซึ่งวิธีการเก็บรักษาก็ง่าย ๆ เพียงแค่เก็บไว้ในโหลแก้วให้มิดชิด 

https://medthai.com/tag/PIPERACEAE/


ส่วนพริกไทยป่นก็ควรบดเก็บแต่น้อยในภาชนะท่ีแห้งสนิทและปิดให้มิดชิดเช่นกัน (ท่ีมา: 
https://medthai.com/พริกไทย) 

                               
  
3.4 เกลือ 

  เกลือ (salt) หมายถึงเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) มีสูตร NaCl 
ในเกลือท่ีใช้บริโภคท่ีไม่มีความช้ืนอยู่เลยจะมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 95.5-98.5 และมีสารอื่นเจือ
ปนในปริมาณน้อย เช่น แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และ ซัลเฟต (SO4) 

ประโยชน์ของเกลือในอาหาร 
เกลือโซเดียมคลอไรด์มีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากราคาถูกและ

ใช้ได้หลากหลายเพื่อเป็นเครื่องปรุงรส หรือใช้เพื่อการถนอมอาหาร เช่น การหมักเกลือ (salt curing) ช่วย
ลดแอคทิวิตี ้ของน้ำ (water activity) ทำให้ยับยั ้งการเจริญของจุลินทรีย์ที ่ทำให้อาหารเส่ือมเสีย                 
(microbial spoilage) และจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) อาหารที ่มีปริมาณเกลือสูง ได้แก่ กะปิ กุ้ง
แห้ง น้ำปลา ปลาร้า ปลาจ่อม กุ้งจ่อม ปลาส้ม ไตปลา ปูเค็ม เครื่องพริกแกง ผักดอง ปลาเค็ม ปลาแห้ง ไข่
เค็ม เต้าเจ้ียว ซีอิ้วขาว น้ำเกลือเย็นจัดเข้มข้นยังใช้เพื่อเป็นตัวกลางการแช่เยือกแข็งอาหาร (freezing) โดย
การจุ่ม (immersion freezing) ชนิดของเกลือที่ใช้ในอาหาร เกลือสมุทร เกลือสินเธาว์ และเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน (ท่ีมา : https:// www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1464/salt) 
 

 
ภาพท่ี 2.6 เกลือ 

                                                   

 
 

ภาพท่ี 2.5 พริกไทย 

https://medthai.com/พริกไทย
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0830/moisture-content-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0754/condiment-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1322/salt-curing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0551/water-activity-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1978/micro-organism-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1856/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-microbial-spoilage
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1424/shrimp-paste-%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3246/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87-dried-shrimp
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3246/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87-dried-shrimp
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1366/fish-sauce-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3250/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2115/salted-crab-%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3237/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1-salted-egg
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3237/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1-salted-egg
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1428/soybean-paste-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2989/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87-freezing
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0896/immersion-freezing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3251/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3-sea-salt
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1634/rock-salt-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1465/iodized-table-salt-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1465/iodized-table-salt-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1464/salt


4. จุลินทรีย์ Escherichia coli 
Escherichia coli เข ียนย่อว ่า E. coli เป็นแบคทีเร ียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 

รูปร่างเป็นแท่ง (rod shape) ไม่สร้างสปอร์เป็น facultative anaerobe เจริญได้ท้ังท่ีมีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจน อยู่ในวงศ์ Enterobacteriaceae และเป็นแบคทีเรียที่จัดอยู ่ในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) 
ประเภท fecal colilorm ซึ่งเป็นโคลิฟอร์มท่ีพบในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น จึงใช้เป็นดัชนีบ่งช้ี
สุขลักษณะของอาหารและน้ำ E.coli ส่วนใหญ่ไม่ใช่จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) แต่บางชนิดที่ทำให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ ( food poisoning) หรือเร ียกว ่า Enterovirulent Escherichia coli group (EEC 
group) มี 4 ประเภทคือ 

•           Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 
•           Enteropathogenic E. coli (EPEC) 
•           Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) หรือ E. coli 0157:H7 
•           Enteroinvasive E. coli (EIEC) 
1.           Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 

เป็น E. coli ซึ่งทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ อาการทั่วไปคือ ท้องร่วง ปวดท้อง ไข้ต่ำ 
คลื่นไส้ และ อ่อนเพลีย การติดเชื้อหรือแสดงอาการต่อเมื่อได้รับเชื ้อเข้าไปประมาณ 100 ล้าน ถึง 10 
พันล้านเซลล์ โดยระหว่างการเจริญจะสร้างสารพิษที่ทำให้เกิดการหลั่งของของเหลว (fluid secretion) 
แหล่งที่พบคือน้ำที่ปนเปื้อน แล้วไปปนเปื้อนต่อในอาหาร หรือจากคนป่วยที่สัมผัสหรือปรุงอาหาร ถ้ารับ
เช้ือเข้าไปมาก จะมีอาการภายใน 24 ช่ัวโมง ท้ังนี้การระบาดมีไม่บ่อยนัก หากมีการปฏิบัติทางสุขลักษณะ
ท่ีดี ปัจจุบันการวิเคราะห์เช้ือ ตัวนี้ในอาหารทำได้โดยใช้ gene probe ซึ่งใช้เวลา 3 วัน หรือใช้วิธีทดสอบ
สารพิษโดยท่ัวไป ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยท่ีสุด 7 วัน 

2. Enteropathogenic E. coli (EPEC) 
เป็น E.coli ชนิดท่ีถือว่าเป็นเช้ือโรคท่ีระบาดโดยมีความรุนแรงท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขับ

สารพิษท่ัวไปของ EEC ชนิดอื่น EPEC แพร่ไปในคนและสัตว์หลายชนิด เช่น วัวควาย และหมู มักเป็นโรคท่ี
เป็นกับเด็ก ทำให้อุจจาระร่วงเป็นน้ำหรือเป็นเลือด คล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อ Shigella ซึ่งเรียกว่า ชิ
กะทอกซิน (shigatoxin) ด้วยเช่นกัน ปริมาณเชื้อที่ก่อโรค อาจในปริมาณต่ำ dysenteriae หรือมากกว่า 
106 อาหารท่ีพบเช้ือนี้คือ เนื้อวัวและเนื้อไก่ดิบ และจากนํ้าปนเป้ือนท่ีนำมาชงนมให้เด็ก และหากเด็กติด
เช้ือนี้ อาจทำให้เกิดการขาดน้ำ และอัตราการเสียชีวิต อาจสูงถึงร้อยละ 50 ในประเทศโลกท่ีสาม 

3. Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) หรือ E. coli 0157:H7 
พิษท่ีสร้างโดย E. coli 0157:H7 เป็นประเภท verotoxin ท่ีคล้ายกับ shigatoxin ท่ีสร้าง

โดย Shigella dysenteriae ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่เยื่อบุของลำไส้ ความรุนแรงคือทำให้เกิดลำไส้
ใหญ่อักเสบจนตกเลือด (hemorrhagic colitis) อาการคือ ปวดท้องรุนแรง อุจจาระร่วงเป็นตอนแรก แต่
กลายเป็นมูกเลือดต่อมา อาจมีอาเจียนบ้าง และมีไข้ต่ำหรือไม่มี อาหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เนื้อบดหรือ
แฮมเบอร์เกอร์ดิบหรือไม่ค่อยสุก นอกจากนี้ยังอาจพบในหน่ออัลฟัลฟา น้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ไส้
กรอกหมูปนเนื้อวัว (dry-cured salami) ผักกาดหอม เนื้อสัตว์ป่า (game meat) และน้ำนมดิบ บางครั้ง

https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1542/gram-negative-bacteria-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9A
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1980/enterobacteriaceae
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-bacteria
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1127/coliform-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1789/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-water
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0332/food-poisoning-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9


คนไข้อาจมีอาการจากการมีสารในปัสสาวะปะปนในเลือด (hemolytic uremic syndrome: HUS) ที่มี
ลักษณะพิเศษคืออาจทำให้ไตวายถาวรได้ 

4. Enteroinvasive E. coli (EIEC) 
ทำให้เกิดอาการคล้ายของโรคบิดจากเชื ้อ Shigella dysenteriae หรือบิดมีตัว (bacillary 

dysentery) ทำให้ท้องร่วงโดยมีเลือดหรือมูกในอุจจาระของผู้ที่ติดเชื ้อ ปริมาณเชื้อที่ทำให้เกิดอาการ 
ประมาณ 10 เซลล์ (เท่ากับ Shigella) อาหารที่เกี ่ยวข้อง ยังไม่ชัดเจน แต่มีรายงานว่าเกี ่ยวกับเนื้อ
แฮมเบอร์เกอร ์ และน้ำนมที ่ไม ่ผ ่านการฆ่าเชื ้อ เวลาฟักตัวประมาณ 12 ถึง 72 ชั ่วโมง (ที ่มา : 
https://www.Foodnetworkso lution.com/wiki/word/1125/escherichia-coli-e-coli) 
  

 
                  ภาพท่ี 2.7 ภาพจุลินทรีย์ Escherichia coli หรือ E. coli 
 
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.107/2546) 
 5.1 ลักษณะท่ัวไป 
  5.1.1 ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องเป็นแผ่นบาง กรอบ มีการพองตัวดีและ

สม่ำเสมอ ไม่มีช้ินท่ีไหม้เกรียม อาจแตกหักได้เล็กน้อย  
5.1.2 ข้าวเกรียบดิบ ต้องเป็นแผ่นบาง กรอบ อาจแตกหักได้เล็กน้อย 
 5.2 สี 
  ต้องมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้และสม่ำเสมอ 
 5.3 กล่ินรส 
  ต้องมีกล่ินรสเฉพาะของส่วนประกอบท่ีใช้ และปราศจากกล่ินอื่นท่ีไม่พึงประสงค์ 

เช่น กล่ินอับ กล่ินหืน เมื่อตรวจสอบตามเกณฑ์แล้ว ต้องได้คะแนนเฉล่ียของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบ
ทุกคน ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 

 5.4 ส่ิงแปลกปลอม 
  ต้องไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด 

ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตว์ เช่น แมลง หนู นก 
 5.5 ความช้ืน 
  5.5.1 ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องไม่เกินร้อยละ 4.0 โดยน้ำหนนัก 
  5.5.2 ข้าวเกรียบดิบ ต้องไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก 



 5.6 ค่าเพอร์ออกไซด์ (เฉพาะข้าวเกรียบพร้อมบริโภค) 
  ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม 
          5.7 วัตถุเจือปนอาหาร 
                    5.7.1 ห้ามใช้วัตถุกันเสีย และสีผสมอาหารทุกชนิด 
                    5.7.2 บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล และบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือรวมกันต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
         5.8 จุลินทรีย์ 
          5.8.1 จำนวนจุลินทรีย์ท้ังหมด ต้องไม่เกิน 1 X 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
          5.8.2 เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
          5.8.3 สตาฟิโลค็อกคัสส ออเรียส 
  ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม 
  ข้าวเกรียบดิบ ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
 5.8.4 รา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม  
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชมภู่ ยิ้มโต, อภิญญา พุกสุขสกุล และอรวรรณ พึ่งคำ (2555) การศึกษาวิจัยหาธัญพืชท่ี

เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบงา พบว่าข้าวเหนียวขาวเป็นธัญพืชท่ีเหมาะสมท่ีสุด ข้าวเกรียบงาเสริมข้าว
เหนียวขาวประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 22.79 งาดำร้อยละ 0.11 น้ำตาลปี๊บร้อยละ 28.21 เกลือร้อย
ละ 0.38 น้ำร้อยละ 48.29 มะพร้าวหั่นซอยร้อยละ 0.22 และข้าวเหนียวขาวนึ่งร้อยละ 0.22 ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบงาเสริมข้าวเหนียวขาวแห้งมีคุณภาพทางกายภาพดังนี้ ค่า aw = 0.63 ค่าสี L*a*b* เท่ากับ 
369.57, 0.30 และ 14.70 สำหรับข้าวเกรียบงาเสริมข้าวเหนียวขาวปิ้ง มีค่า aw 0.45 ค่าสี L*a*b เท่ากับ 
32.93, 14.57 และ 16.10 จากการประเมินความชอบของผู้บริโภคในคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี 
การกระจายตัวของธัญพืช กล่ิน ลักษณะเนื้อสัมผัสในด้านความกรอบ รสหวาน ความมัน รสชาติรวม และ
ความชอบรวม พบว่าผู ้บริโภคให้ค่าคะแนนความชอบในระดับชอบปานกลาง ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์หากมีวางจำหน่าย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่ คุณค่าทางโภชนาการ และอร่อย 

 จริยา สุขจันทรา, นุชเนตร ตาเย๊ะ (2560) ข้าวเกรียบปลาเป็นอาหารขบเคี้ยวที่นิยม
รับประทาน ซึ่งปัจจุบันยังขาดความหลากหลายของ รสชาติ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าวเกรียบ
ปลาสูตรใหม่ท่ีเป็นการปรับปรุงคุณลักษณะท่ีดี ของข้าวเกรียบปลา โดยการทดแทนเนื้อปลาด้วยซูริมิ และ
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการเสริมเนื้อ ฟักทอง ซึ่งการผลิตข้าวเกรียบปลาจากซูริมิประกอบด้วย
ส่วนผสม คือ ซูริมิ แป้งมันสำปะหลัง เกลือ น้ำตาล ผงชูรส เท่ากับร้อยละ 58.0, 38.0, 12.0, 2.0, 1.5 และ 
0.5 ตามลำดับ และเมื่อศึกษาการทดแทนแป้งมันสำปะหลังด้วยเนื้อฟักทอง 5 ระดับ คือ 93:7, 89:11, 
85:15, 81:19 และ 77:23 พบว่า อัตราส่วนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ อัตราส่วน 85:15 มีคะแนน
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมเท่ากับ 7.40, 7.46, 7.53, 
7.73, 7.60 และ 8.33 คะแนน ตามลำดับ ค่าสี L*, a* b* เท่ากับ 55.92, 4.88 และ 21.03 ตามลำดับค่า 
hardness เท่ากับ 796.89 g ค่า crispness เท่ากับ 14.40 ค่าการพองตัว เท่ากับ 7.30 เท่า และการดูด



ซึมไขมัน เท่ากับร้อยละ 35.34 เมื่อนำไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า มีปริมาณความชื้น โปรตีน 
ไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับร้อยละ 2.00, 11.82, 35.34, 3.00 และ 47.84 ตามลำดับ ส่วนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคท่ัวไปจำนวน 200 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับด้านสี 
กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมเท่ากับ 4.35, 4.25, 4.56, 4.65 และ 4.60 คะแนน ตามลำดับ 
นับเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจสามารถขยายผลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า 

 
การศึกษาโครงงาน เรื่อง การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน ครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการ

ศึกษาตามข้ันตอน แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
ตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ตอนท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนา

สูตร 
ตอนท่ี 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ตอนท่ี 4 เพื่อตรวจหาเช้ือ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ท่ีพัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 
 

3.1 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 3.1.1 วัสดุ ได้แก่ 
  1. เนื้อทุเรียนสุก 
  2. แป้งมันสำปะหลัง 
  3. น้ำตาลทรายแดง 
  4. เกลือ 
  5. พริกไทย 
  6. น้ำมัน 
 3.1.2 อุปกรณ์ ได้แก่ 
  1. เครื่องช่ังดิจิตอล   จำนวน  1  เครื่อง 
  2. มีด     จำนวน  1  เล่ม 
  3. เขียง     จำนวน  1  อัน 
  4. กระทะ    จำนวน  1  ใบ 
  5. ตะหลิว    จำนวน  1  อัน 
  6. เตาแก๊ส    จำนวน  1  ชุด 
  7. ถาด     จำนวน  5  ใบ 
  8. ช้อนตวง    จำนวน  1  ชุด 
  9. หม้อ     จำนวน  1  ใบ 
  10.ลังถึง     จำนวน  1  ใบ 

 
 
 



3.2 วิธีการศึกษาค้นคว้า แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 

  ตารางท่ี 3.1 ปริมาณส่วนผสมของข้าวเกรียบทุเรียน 

สูตรท่ี 
ส่วนผสม (กรัม) 

เนื้อทุเรียนสุก แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล
ทรายแดง 

เกลือ พริกไทย 

1 200 250 30 10 10 

2 250 200 30 10 10 
3 300 150 30 10 10 

 
1. ศึกษาวิธีการทำข้าวเกรียบ มาพัฒนาแปรรูปการทำข้าวเกรียบทุเรียน ทดลองปรับสูตร โดย   แบ่งการ

ทดลองออกเป็น 3 สูตร ดังตาราง 3.1 
2. นำทุเรียนมาหั่นเปลือกและส่วนท่ีเป็นเมล็ดออกให้เรียบร้อย เสร็จแล้วหั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ใส่หม้อต้ม เติม

น้ำเปล่าให้พอท่วมทุเรียนแล้วต้มให้เนื้อทุเรียนสุกนิ่มหรือเละเลยยิ่งดี เพื่อให้บดได้ง่าย 
3. เตรียมชามผสม ใส่แป้งมันสำปะหลัง เกลือ พริกไทยป่น คนให้เข้ากัน 
4. พอทุเรียนเนื้อนิ่มเละแล้ว ให้นำไปบดจนละเอียดแล้วรีบนำใส่ชามผสม ขณะที่ยังร้อน ใช้ไม้พายคนให้

กระจายไปท่ัวเนื้อแป้ง พอทุเรียนเริ่มคลายร้อน ให้ใช้มือจับคนบี้ให้กระจายท่ัวเนื้อแป้งอีกรอบหนึ่ง 
5. ค่อย ๆ เทน้ำร้อนใส่ชามผสมลงไป ห้ามเทรวดเดียวหมด แล้วใช้ไม้พายหรือมือนวดแป้งไปด้วย ทำอย่างนี้

ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เนื้อแป้งเนียน สีเหลืองนวลท่ัวกันท้ังหมด 
6. เติมน้ำมันพืชเพิ่มลงไป นวดแป้งจนผสมเข้ากันดี วิธีเช็กว่านวดแป้งได้ท่ีหรือยัง ให้หยิบขึ้นมาปั้นเป็นก้อน 

ถ้าเป็นก้อนได้ โดยไม่มีเนื้อแป้งแฉะติดมือ แสดงว่าใช้ได้แล้ว 
7. เตรียมซึ้งนึ่งหรือลังถึง ทาน้ำมันให้ท่ัว เสร็จแล้ว แบ่งแป้งแล้วปั้นเป็นแท่งขนาดตามชอบ แล้ววางเรียงลงใน

ซึ้ง นึ่งบนน้ำเดือด ใช้ไฟแรง เป็นเวลา 40 – 45 นาที 
8. พอครบเวลาให้พักให้เย็น จากนั้นเก็บใส่ถุงพลาสติกหรือกล่องถนอมอาหาร แช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 1 

คืน ให้เนื้อแป้งพอเซ็ตตัว พอครบเวลา ให้นำมาสไลด์เป็นแผ่นบาง ๆ แล้ววางเรียงใส่ถาดหรือตะแกรง 
นำไปผ่ึงแดด 24 - 48 ช่ัวโมง จนกว่าจะแห้งสนิท  

9. ต้ังกระทะใส่น้ำมันจนท่วม วอร์มน้ำมันให้ร้อนได้ท่ีจนมีฟองฟู่ขึ้นมา แล้วใส่ข้าวเกรียบแผ่นลงไปทอดจนขึ้น
ฟู กรอบสวยงามได้ที่แล้วให้ตักขึ้น พักให้สะเด็ดน้ำมันเป็นอันเสร็จ ทั้งนี้ ระหว่างทอด ให้ใช้กระชอนคน
ข้าวเกรียบเล็กน้อย จะทำให้ข้าวเกรียบบานออกและกรอบท่ัวกันท้ังแผ่น 

10. นำข้าวเกรียบทุเรียนแต่ละสูตรมาทดสอบคุณลักษณะในด้านสี กล่ิน รสชาติ และบันทึกผลการทดลอง 
ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร 

1. นำข้าวเกรียบดิบในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม มาสไลด์เป็นแผ่นบางๆ แล้ววางเรียงใส่ถาดหรือตะแกรง นำไปผ่ึง
แดด จนกว่าจะแห้งสนิท จากการศึกษากระบวนการทำข้าวเกรียบจะมีระยะเวลาการผ่ึงแดดเป็นเวลา 24 
– 48 ช่ัวโมง  



2. ศึกษาระยะเวลาการตากแห้งของข้าวเกรียบทุเรียน โดยแบ่งการตากแห้ง เป็นระยะเวลา 12, 24 และ 48 
ช่ัวโมง  

3. นำข้าวเกรียบทุเรียนแต่ละสูตรมาทดสอบคุณลักษณะในด้านสี กล่ิน รสชาติ และบันทึกผลการทดลอง 
 

ตอนที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 30 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีคณะผู้จัดทำสร้างขึ้นจากการศึกษาและการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะคำถามปลายปิดและปลายเปิด แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 

2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน การประเมินผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามของ 
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และอัจฉรา ชำนิประศาสน์ , 
2547:173) 

 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.50  ขึ้นไป หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย    3.50 - 4.49  หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย    2.50 - 3.49    หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย    1.50 - 2.49    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า 1.50  หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
3. นำข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บันทึกผล 

 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สูตร (พิสณุ ฟองศรี, 2549:154) 
 

 X  = 
n

X  

 

 เมื่อ X  แทน ค่าเฉล่ีย 
  X  แทน ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
   n แทน จำนวนข้อมูล 
                     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใช้สูตร (พิสณุ  ฟองศรี, 2549:157) 
 

 S.D. = 
( )
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xxn
2

−

 −
 

 



 เมื่อ S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน ข้อมูลแต่ละจำนวน 
  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
  n แทน จำนวนข้อมูลหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตอนที่ 4 เพื่อตรวจหาเช้ือ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ท่ีพัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 

ส่งตรวจวิเคราะห์ตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 แล้วนำผลการ
ตรวจสอบท่ีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษาค้นคว้า 

 

การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเร ียน ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมา
วิเคราะห์ผล แบ่งผลการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ตอนท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนา

สูตร 
ตอนท่ี 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ตอนท่ี 4 เพื่อตรวจหาเช้ือ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ท่ีพัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 
 
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองอัตราส่วนการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน  
 

สูตร
ท่ี 

ส่วนผสม (กรัม)  
เนื้อสัมผัส 

รสชาติ กล่ิน 
 

สี 
เนื้อ

ทุเรียน
สุก 

แป้งมัน
สำปะหลัง 

น้ำตาล
ทราย
แดง 

เกลือ พริก 
ไทย 

1 
 

200 250 30 10 10 ตัวแป้งเข้า
กันได้ดีกับ
เนื้อทุเรียน 
นวดเป็น
ก้อนได้  

รสชาติจืด
เล็กน้อย มี
ความกรอบ 

มีกล่ินของ
ทุเรียนท่ี
พอด ี

สีเหลือง
อ่อน 

2 250 200 30 10 10 ตัวแป้งเข้า
กันได้ดีกับ
เนื้อทุเรียน 
นวดเป็น
ก้อนได้  

รสชาติหวาน
พอด ีมีความ
กรอบ 

มีกล่ินของ
ทุเรียนท่ี
พอด ี

สีเหลือง
ท่ีพอด ี

3 300 150 30 10 10 นวดเป็น
ก้อนค่อน 
ข้างยาก 

รสชาติหวาน
พอด ีไม่มี
ความกรอบ 

มีกล่ินของ
ทุเรียนท่ี
แรง 

สีเหลือง
แก่ 

  

                           จากตารางที่ 4.1 พบว่าผลการทดลองอัตราส่วนการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน สูตรท่ี 1 
ทุเรียนสุก : แป้งมันสำปะหลัง 200 : 250 กรัม เนื้อสัมผัสตัวแป้งเข้ากันได้ดีกับเนื้อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ 
รสชาติจืดเล็กน้อย มีความกรอบ มีกลิ่นของทุเรียนท่ีพอดี มีสีเหลืองอ่อน สูตรที่ 2 ทุเรียนสุก : แป้งมัน



สำปะหลัง 250 : 200 กรัม เนื้อสัมผัสตัวแป้งเข้ากันได้ดีกับเนื้อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ รสชาติหวานพอดี 
มีความกรอบ มีกลิ่นของทุเรียนที่พอดี มีสีเหลืองที่พอดี สูตรที่ 3 ทุเรียน : แป้งมันสำปะหลัง 300 : 150 
กรัม เนื้อสัมผัสนวดเป็นก้อนค่อนข้างยาก รสชาติหวานพอดี ไม่มีความกรอบ มีกลิ่นของทุเรียนที่แรง มีสี
เหลืองแก ่ 
 

ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนา
สูตร 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียน 

ส่วนผสม 
( กรัม ) 

ระยะเวลา 
( ช่ัวโมง ) 

เนื้อสัมผัส รสชาติ กล่ิน สี 

ทุเรียน : แป้ง
มันสำปะหลัง 
250 : 200 

12 ไม่ค่อยกรอบ 
มีความพอง

น้อย  

รสชาติหวาน
พอด ี

มีกล่ินของ
ทุเรียนกำลังดี 

สีเหลือง
ธรรมชาติ 

24 มีความกรอบ 
มีความพอง

ตัว 

รสชาติหวาน
พอด ี

มีกล่ินของ
ทุเรียนกำลังดี 

สีเหลือง
ธรรมชาติ 

48 มีความกรอบ
พอด ีมีความ

พองตัว 

รสชาติหวาน
พอด ี

มีกล่ินของ
ทุเรียนกำลังดี 

สีเหลือง
ธรรมชาติ 

 
 จากตารางที่  4.2 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเร ียน 
พบว่า ระยะเวลา 12 , 24 และ 48 ชั่วโมง มีรสชาติหวานพอดี กลิ่นของทุเรียนกำลังดี มีสีเหลือง
ธรรมชาติของทุเรียน แต่เนื้อสัมผัสจะแตกต่างกัน เมื่อเอาไปทอด ข้าวเกรียบที่ตากแห้งระยะเวลา 
12 ช่ัวโมง ข้าวเกรียบเนื้อสัมผัสจะยังไม่ค่อยกรอบ ข้าวเกรียบทุเรียนมีความพองตัวน้อย 24 ช่ัวโมง 
มีความกรอบ มีความพองตัว และ 48 ช่ัวโมง มีความกรอบท่ีพอดี มีความพองตัว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
ตารางที่ 4.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบทุเรียน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. รสชาติของข้าวเกรียบทุเรียน 4.40 0.62 มากท่ีสุด 
2. สีสันของข้าวเกรียบทุเรียน 4.13 0.50 มาก 
3. กล่ินของข้าวเกรียบทุเรียน 4.22 0.44 มากท่ีสุด 
4. ปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบทุเรียน 3.96 0.41 มาก 
5. บรรจุภัณฑ์ 4.10 0.40 มาก 

รวม 4.16 0.47 มาก 
 

จากตารางที ่ 4.3 การศึกษาความพึงพอใจของผู ้บร ิโภคข้าวเกรียบทุเร ียน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียรวม 4.16 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ รสชาติของข้าวเกรียบทุเรียน มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.40 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือกล่ินของ
ข้าวเกรียบทุเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
สีสันของข้าวเกรียบทุเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก    บรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบทุเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ตอนที่ 4 เพื่อตรวจหาเช้ือ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ท่ีพัฒนาขึ้นเทียบเคียงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 
โดยส่งตรวจวิเคราะห์ตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 

สมุทรสงคราม 136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วนำผลการตรวจสอบท่ี
ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 

ตารางที่ 4.4 คุณลักษณะการวิเคราะห์เช้ือ E. coli เทียบเคียงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าว
เกรียบ 

รายการ เกณฑ์ที่กำหนด ข้าวเกรียบทุเรียน ผลการทดสอบ 
Escherichia coli 

MPN ต่อ กรัม 
น้อยกว่า 3 ต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัม 

น้อยกว่า 3  ผ่าน 

 
จากตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ โดยส่งตรวจวิเคราะห์

ตรวจหาเชื้อ E. coli ในข้าวเกรียบทุเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 136 หมู่ 4 
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วนำผลการตรวจสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) พบว่าการตรวจวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli 



เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนจึงผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะท่ีต้องการ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  
 
 

 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

 

การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน คณะผู้จัดทำโครงงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
นำผลมาวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 1. อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าสูตรท่ี 2 ได้คุณลักษณะ
ดีท่ีสุด คือ เนื้อสัมผัสตัวแป้งเข้ากันได้ดีกับเนื้อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ รสชาติหวานพอดี มีความกรอบ มี
กล่ินทุเรียนท่ีพอดี มีสีเหลืองตามธรรมชาติ 
          2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าระยะเวลา 48 ชั่วโมง  
มีรสชาติหวานพอดี กล่ินของทุเรียนกำลังดี มีสีเหลืองธรรมชาติของทุเรียน เมื่อนำไปทอดข้าวเกรียบ
จะมีความกรอบและความพองตัวมากท่ีสุด 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าอันดับที่ 1 ผู้บริโภคพึงพอใจใน
รสชาติของข้าวเกรียบทุเรียน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.40 อันดับที่ 2 กลิ่นของข้าวเกรียบทุเรียน ระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.22 อันดับท่ี 3 สีสันของความเกรียบทุเรียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.13 อันดับท่ี 4 บรรจุ
ภัณฑ์ ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.10 และอันดับสุดท้าย ปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบทุเรียน ระดับมาก 
ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.16 เป็นไปตามสมมุติฐาน 

4. ผลการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ โดยส่งตรวจวิเคราะห์ตรวจหาเช้ือ   E. coli 
เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) พบว่ามีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากผลการศึกษาทดลอง  ผู้จัดทำได้แยกอภิปรายผลในประเด็นท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
 1. อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าสูตรท่ี 2 ทุเรียนสุก 250 
กรัม แป้งมันสำปะหลัง 200 กรัม น้ำตาลทรายแดง 30 กรัม พรกิไทย 10 กรัม และเกลือ 10 กรัม เนื้อสัมผัส
ตัวแป้งเข้ากันได้ดีกับเนื้อทุเรียน นวดเป็นก้อนได้ รสชาติหวานพอดี มีความกรอบ มีกล่ินทุเรียนท่ีพอดี มีสี
เหลืองตามธรรมชาติ 
        2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบทุเรียน พบว่าระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
จะทำให้ข้าวเกรียบมีข้าวแห้งมากยิ่งขึ้น เมื่อนำไปทอดก็จะมีความกรอบ และมีความพองตัวของตัว
ข้าวเกรียบทุเรียนได้ดี 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านรสชาติของข้าวเกรียบทุเรียน และกล่ินของข้าวเกรียบทุเรียน 
ส่วนระดับมาก ได้แก่ สีสันของความเกรียบทุเรียน บรรจุภัณฑ์ และปริมาณความเหมาะสมของข้าวเกรียบ
ทุเรียน 



4. การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนท่ีพัฒนาให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) โดยนำข้าวเกรียบทุเรียนไปตรวจวิเคราะห์หาเช้ือ       E. coli  เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
  

ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า 
1. ทราบวิธีการในการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน 
2. ทราบอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
3. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคท่ีนิยมรับประทานอาหารว่าง จำพวกข้าวเกรียบ

ทอดต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปทุเรียน 
4. สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้าวเกรียบทุเรียน สามารถปรับใช้วัตถุดิบอื่นๆ แทนทุเรียนได้ 

2. ปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดหลากหลาย เพื่อเพิ่มปริมาณของข้าวเกรียบทุเรียน 
3. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนมากขึ้น 
4. นำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียนไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้ออื่นๆ นอกจากตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E. 

coli เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบ (มผช.107/2546) 
5. สามารถต่อยอดและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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ภาพ ก-1 วัตถุดิบ ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทุเรียน 
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ภาพ ก-3 ภาพการประเมินความพึงพอใจของผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ก-4 ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย 
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ใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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การเผยแพร่สู่ชุมชน 
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