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คํานํา 

 

 “จําปาดะ” เปนไมผลพ้ืนถ่ินแผนดินใต ของจังหวัดสตูล 

สงขลา และพัทลุง จําปาดะ เปนผลไมที่ มีกลิ่นหอมหวาน 

เฉพาะตัว  ชาวบานนิยมปลูกไวรับประทานและจําหนายสืบ

ทอดกันมาเปนเวลานานแลว จากการปลูกแบบสวนไมผลหลัง

บานในอดีต ปจจุบันมีการปลูกเปนสวนกันมากขึ้น เพราะสราง

รายไดเปนอยางดี เปนพืชทนแลง ไมตองการปุยมาก ปลูกกับ

พืชชนิด ๆ ได ออกลูกดก จําปาดะนอกจากเปนพืชเศรษฐกิจ

แลวทุกสวนของจําปาดะสามารถนํามาใชประโยชนได และมี

คุณคาตอระบบนิเวศ จําปาดะยังเปนไมผลประจําถิ่นที่ควรคา

แกการอนุรักษเพ่ืออนุชนรุนหลังเปนอยางยิ่ง 

  ดังนั้น คูมือการถายทอดองคความรู ผูที่สนใจสามารถ

นําไปใชประกอบการทําขนม ผา และดานการเกษตร ได 

            

           สุวรรณี  พรหมศิริ

            และคณะ
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จําปาดะ 

 จําปาดะ (Artocarpus Integer (Thenb) Merr.) วงศ 

Moraceae เปนไมผลพ้ืนถิ่นแผนดินใต ของจังหวัดสตูล สงขลา 

และพัทลุง เปนผลไมที่มีกลิ่นหอม หวานเฉพาะตัว เปนไมผลประจํา

ถิ่นที่ควรคาแกการอนุรักษเพ่ืออนุชนรุนหลังเปนอยางย่ิง  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของจําปาดะ 

 ลําตนสูงประมาณ 20 เมตร เปลือกของลําตนสีน้ําตาลปน

เทา แตกเปนรองตื้นๆ ออกผลตามลําตนและก่ิง ผลดก ใบมีลักษณะ

รูปไขสีเขียวเปนมัน มีขนเล็กๆ สีน้ําตาลปกคลุมทั้งใบและกานใบ 

ขนาดของใบกวาง 2.5-12 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ดอก

เพศผูมีลักษณะทรงกระบอก ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว มีขนาดใหญไม

เกินหัวนิ้วโปง กานดอกยาว 3-6 เซนติเมตร มีเกสรเพศผูโผลออกมา

คลายขน สีเหลือง จะออกที่ปลายกิ่งหรือตามลําตน ดอกเพศผูจะ

ออกมากอนดอกเพศเมีย ดอกเพศผูจะออกมากอน ชาวบานเรียกวา

ดอกเพศผูวา ดอกลาย ดอกเพศผูจะไมเจริญเมื่อมีการผสมเกสรแลว

จะเหี่ยวและหลุดรวงไป ลักษณะดอกเพศเมีย  ดอกเพศเมียมี

ลักษณะทรงรูปไข ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว มีขนาดเล็กกวาดอกเพศผู 

จะเห็นตุมรังไขชัดเจน สวนมากจะดานลางหรือต่ํากวาดอกเพศผู ทั้ง

สองเพศอยูในตนเดียวกัน ผลของจําปาดะจะตางจากผลของขนุน

เล็กนอย คือรูปทรงของผลจะเปนทรงกระบอก สวนขนุนจะเปนรูป

ไข ผลออนสีเขียว ผลสุกสีน้ําตาลปนเหลือง ขนาดผล 20-35 x 15 
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เซนติเมตร จําปาดะใหผลปละครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือน

กรกฎาคม ผลเมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมไปไกล เนื้อสีเหลืองอมสม เมื่อดึง

ออกมาเกาะติดเปนพวงกับแกนไส 

การขยายพันธุจําปาดะ 

 การขยายพันธุทําได 3 วิธี คือ ขยายพันธุโดยการเสียบยอด 

การทาบกิ่ง และการเพาะเมล็ด นิยมวิธีการเสียบยอด (เปลี่ยนยอด) 

โดยใชเมล็ดพันธุพื้นเมืองท่ีมีขนาดใหญและสมบูรณ นํามาเพาะเปน

ตนตอในถุงดําเล็ก ใชดินสวนผสมกับขี้ไก ในอัตรา 3 ตอ 1 จากนั้น

นําเมล็ดวางไวแลวกลบดิน รดน้ําทุกวัน ประมาณ 14-21 วัน ตนก็

จะเริ่มโผลขึ้นมา ใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน ลําตนจะมีขนาดสูง

ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ก็จะทําการเริ่มเสียบยอดดวยพันธุที่

ตองการ และพันดวยพลาสติกกันน้ํา นําถุงพลาสติกใสขนาดใหญ

สามารถใสตนที่เสียบยอดในถุงดําได 10 ตน แลวมัดปากถุง ใชเวลา

ประมาณ 2 เดือน แผลของรอยเสียบยอดจะติดสนิทกันดี ก็จะนํา

ออกจากถุงพลาสติกใส เพ่ือเปลี่ยนขนาดถุงดําใหใหญขึ้นกวาเดิม ใช

เวลาเลี้ยงอีกประมาณ 1 ป จะไดตนจําปาดะ สูงประมาณ 60-80 

เซนติเมตร สามารถนําไปปลูกได และสามารถขยายพันธุไดโดย

วิธีการอ่ืน เชน การติดตา ทาบกิ่ง โดยจะใชตนตออายุ 1 ปขึ้นไป 
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การขยายพันธุจําปาดะไรเมล็ด 

 การขยายพันธุจําปาดะไรเมล็ด ก็คลายกับจําปาดะทั่วๆ ไป 

ใชวิธีการทาบก่ิงกับตนตอขนุน โดย นําเมล็ดขนุนพันธุพ้ืนเมืองมา

เพาะเมล็ด ใชวัสดุปลูก คือ แกลบ 2 สวน ดิน 1 สวน และขี้วัวเกา 

1 สวน มาผสมกันทําการเพาะเมล็ดในถุงเพาะชํา เมื่อขนุนมีอายุได 

2 เดือน ใหตัดปลายยอดออก และนําไปทาบกับกิ่งจําปาดะไรเมล็ด

ของตนพันธุดีที่มีอายุ 3 ปขึ้นไป โดยทําการเลือกก่ิงที่มียอดสีเขียว

เขมมีใบออน 3 ใบ มาใชในการทาบก่ิงแลวนําตนตอขนุนที่ทําการ

ทาบกิ่งเรียบรอยแลว วางไวในถุงพลาสติกท่ีมีหูหิ้วนําไปผูกกับรานที่

ทําไวรอบตนแมพันธุจําปาดะไรเมล็ด รดน้ํา 2 วัน/ครั้ง เพ่ือรักษา

ความชื้นในถุงใหมีตลอดเวลา และใหปุยโดยใชน้ําหมักชีวภาพ 2 

ชอนโตะ ตอน้ํา 5 ลิตร รดลงในถุง เมื่อผานไป 2 เดือน ก็สามารถ

ตัดก่ิงพันธุดีที่ไดจากการทาบกิ่งไปปลูกใสถุงใหม โดยนําดิน 1 สวน 

ขี้วัว 1 สวน และแกลบ 4 สวน มาผสมกันเปนวัสดุปลูก ก็จะไดตน

จําปาดะไรเมล็ดพันธุดีตามที่ตองการ ในปจจุบันก็ใชกับจําปาดะ

พันธุชนิดอื่นๆ ดวย (http://www.thaismartfarmer.net) 

การเตรียมดิน   

ฤดูการปลูกจําปาดะ ปลูกไดตลอดท้ังป นิยมปลูกในชวงตน

ฤดูฝน แตไมชอบที่ลุมน้ําขัง เจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด ถาปลูกใน
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ดินที่อุดมสมบูรณ น้ําเพียงพอ ความเปนกรดเปนดาง 4.5-6.5 

จําปาดะเจริญไดดีใหผลดก ผลมีภาพ เนื้อหนา ยวงใหญ รสชาติดี   

การปลูกจําปาดะ 

 การปลูกจําปาดะ ขุดหลุมใหมีขนาด  1X1X1 เมตร ระยะ

ปกติท่ัวไปจะอยูที่ 6X6เมตร หรือ 6X8 เมตร ระยะชิดที่ 4X4 เมตร 

หรือ 4X6 เมตร จากนั้นนําปุยสูตร 0-3-0 ประมาณ 300-500 กรัม 

มารองไวกนหลุม และนําปุยคอกผสมกับปุยหมักคลุกเคลาใหเขากัน

กับดิน แลวทิ้งไวประมาณ 3-4 สัปดาห เพ่ือใหดินกับปุยผสมกันจน

มีอินทรียในดินจึงสามารถนําตนพันธุจําปาดะมาปลูกได 

การใหน้ํา 

 ตนจําปาดะที่ปลูกใหมหากฝนไมตกตองรดน้ําทุกวันใหชุมฉ่ํา

อยูเสมอประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นเปลี่ยนเปน 2–3 วันรดน้ํา 1 

ครั้ง จนตนจําปาดะตั้งตัวได จึงเปลี่ยนเปนรดน้ํา 5–7 วันตอครั้งจน

จําปาดะมีอายุ 1 ป จากนั้นจึงปลอยตามธรรมชาติ แตในชวงฤดูแลง

ตองใหน้ําตามความเหมาะสม แตอยาใหน้ําเยอะจนน้ําขังเพราะ

จําปาดะไมสามารถทนกับสภาพน้ําขังได 

การใหปุย 

 ปุยจําปาดะ ตองเปนปุยบํารุงดิน เชน ปุยอินทรีย หรือปุยที่

ผสมระหวางปุยอินทรียกับปุยอนินทรีย เพราะจะทําใหดินอุมน้ํา
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และชวยใหรากอุมน้ําไดดี การใสปุยหลังตองใสเมื่อจําปาดะอายุ 5–

6 ป และกอนเก็บผลผลิตประมาณ 2 เดือน ใสปุยอีกครั้ง ใชปุยสูตร 

13–13–21 โรยรอบโคนตนเพ่ือใหจําปาดะมีรสหวาน 

การตัดแตงกิ่ง 

 จําปาดะตองตัดแตงก่ิงอยางประณีตตั้งแตตนเล็กๆ และตัด

แตงกิ่งไปเรื่อยๆ จนจําปาดะสามารถใหผลผลิต  ลักษณะของกิ่งที่

จะตองตัดออก คือ กิ่งแหงตาย ซึ่งเปนก่ิงท่ีมีโรคจึงตองตัดนั้นทิ้ง 

เพ่ือปองกันไมใหโรคลุกลามไปก่ิงอ่ืน  และตองตัดกิ่งเล็กๆ ออกบาง

เพ่ือใหแสงแดดสองผานไดประมาณ 30-40%   

การจัดการกับศัตรูพืช 

 การจัดการศัตรูพืชในสวนจําปาดะ ใชวิธีปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยสํารวจระบบนิเวศภายในสวนจําปาดะ 

เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการปองกันและกําจัดศัตรูถูกตอง เริ่มจาก

การสํารวจแมลงที่อยูตามธรรมชาติและแมลงที่เปนศัตรูพืชของ

จําปาดะวามีมากนอยเพียงใด หากปริมาณไมมากไมจําเปนตองใช

สารเคมีฉีดพน แตถาเริ่มมีแนวโนมจะมีมากขึ้น ตองใชสารเคมีกําจัด

เฉพาะบริเวณที่คาดวาจะระบาด หรืออาจใชสมุนไพรที่มีสวนผสม

ของหางไหล หนอนตายยาก สะเดา หมักประมาณ 3 สัปดาห ฉีด

พน หากจําปาดะมีโรครากเนาใหใชน้ําสมควันไม 1 ลิตร ผสมกับน้ํา 
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100 ลิตร รดบริเวณโคนตน สวนการกําจัดแมลงวันทองใหใชโคระ

สวมผลจําปาดะเพ่ือปองกัน   

การหอผลจําปาดะและการเก็บเกี่ยว 

 การหอผลจําปาดะปองกันแมลงวันทอง เกษตรกรหอผลดวย 

“โคระ” ที่ทําจากใบมะพราวมาสานเปนรูปทรงรี สวมขณะที่ผลยัง

เล็ก อายุ 20–30 วัน หอไวจนผลสุก โคระตองแหงเปนสีน้ําจึงนําไป

หอ (สาและ หมาดปน สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2561) 

 การเก็บเก่ียว ดูจากระยะเวลาตั้งแตเริ่มออกดอกออกผลจน

สามารถเก็บเก่ียวไดอยูในชวง 140–150 วัน วิธีสังเกตอ่ืนๆ 

 1. สังเกตสีใบเลี้ยงของผล ใบเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง  

 2. สังเกตสีขั้วผล ขั้วผลเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองคล้ํา  

 3. ใชเล็บหรือวัตถุสะกิดผิวของผล ยางบริเวณผิวจะไหล

ออกมาเปนสีใส ไมเปนสีขาวขุน  

 4. ดูจากหนามจําปาดะ หนามจะปาน ขยายหาง ผิวตึง ดีด

ผิวดูจะแนน ดังปอกๆ 

 5. หากผลจําปาดะบนตนมีผลที่สุกแลวหลนลงมา ก็เปน

ขอสังเกตวาจําปาดะบนตนนั้นสามารถ จะเก็บเกี่ยวผลไดแลว 
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                               ภาพตนและผลจําปาดะ 
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ภาพผลจําปาดะหอดวยโคระ 
ภาพยวง หรือยุมจําปาดะ

ภาพยวง หรือยมุจําปาดะ
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 ภาพดอกเพศเมียจําปาดะ 

ภาพดอกเพศผูจําปาดะ
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เพลง หัวใจจําปาดะ 

 เพลงหัวใจจําปาดะ เนื้อหาบรรยายถึงเมืองสตูล ที่สมบูรณไป

ดวยจําปาดะ เชิญชวนใหคนมาเที่ยว มาชิม และสะทอนใหเห็น

ปญหาตางๆ เชน ผลผลิตราคาไมดี  ฝากถึงภาครัฐชวยแกปญหา 

เพลง หัวใจจําปาดะ 

ประพันธและขับรองโดย โดย นายสาและ หมาดปนจอร 

คุณๆกําลังรับฟงเพลงแหล  เชิญเถิดพอแมเชิญแหกันมา 

ที่เมืองสตูลถ่ินจําปาดะ   มาชิมกันตะจําปาดะควนโดน 

ตั้งแตกรกฏาจนถึงสิงหา  สิ้นสุดกันยามาไดทุกป 

กินดิบก็ไดแปรรูปก็ดี   ผลไมอินทรียของดีท่ีเมืองสโตย 

เกษตรกรเพิ่มพูนผลผลิต  พัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

แปลงเล็กแปลงใหญทั่วทุกทองถ่ิน  พอมีพอกินแบงปนกันไป 

นาขาวสวนปาลมและยางพารา ประสบปญหาราคาไมดี 

ฝูงคางฝูงลิงรวมทั้งบาโระ   มันมาโยะๆตะโหระทุกป 

ภัยแลงมาเยือนน้ําตาเกษตร  มันนาสมเพสสุดเวทนา 

ชวยทีเถิดรัฐมาแกปญหา   ชวยพัฒนาเกษตรเมืองไทย 

สปก.บานวังประจัน     รับนโยบายทานอธิบดี 

ขอบคุณเถิดครับทานรัฐมนตร ี จําปาดะของดีๆสู AEC ของ

         รัฐบาล 
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หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต 

 การบริโภคอาหารถือเปนเรื่องที่สําคัญในการดํารงชีวิต ดังนั้น

อาหารที่รับประทาน ตองความปลอดภัย ปราศจากสารพิษและเชื้อ

โรค เพ่ือใหผูบริโภคมีสุขภาพอนามัยที่ดี  

  GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เปนเกณฑหรือขอกําหนดข้ันพ้ืนฐานที่

จําเปนในการผลิตและควบคุมเพ่ือใหผูผลิตปฏิบัติตาม ทําใหผลิต

อาหารไดอยางปลอดภัย โดยเนนการปองกันและขจัดความเสี่ยงที่

ทําใหอาหารเปนอันตราย เปนพิษ หรือไมปลอดภัยตอผูบริโภค  

อาหารปลอดภัย   

    ผูผลิตตองมีความรู และเขาใจถึงที่มาของอันตรายที่ปนเปอนมา

กับอาหาร  

 1. อันตรายทางกายภาพ ไดแก เศษไม เศษแกว หรือวัสดุอ่ืน ๆ 

ที่ติดมากับวัตถุดิบ เครื่องมือ หรือการแตกของวัตถุลงสูอาหาร 

 2. อันตรายทางเคมี ไดแก ยาฆาแมลง น้ํายาทําความสะอาด 

สารเคมีฆาเชื้อ น้ํายาฆาเชื้อ เชื้อราติดมากับอาหาร รวมท้ังสารเคมี

ที่เติมลงไปในอาหารในปริมาณท่ีมากเกินกําหนด 

 3. อันตรายทางดานชีวภาพ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ติดมา

กับวัตถุดิบ หรือเครื่องมือที่ไมสะอาด จุลินทรียที่เปนอันตราย ไดแก 

อีโคไล (E. coli) และซัลโมเนลลา (Salmonella)   
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การลดการปนเปอน  

  1. คัดเลือกวัตถุดิบที่ดี สด สะอาด มาใช มีการลาง คัดแยก  

 2. ลดหรือยับย้ังจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค และทําใหอาหารเนา

เสีย เชน การใชความรอน การแชเย็น เปนตน  

 3. ลดหรือปองกันการปนเปอนหลังการผลิต เชน การปนเปอน

จากภาชนะที่ใส สัตวหรือแมลง ผูปฏิบัติงาน  

ผลิตภัณฑขนม 

 สิ่งสําคัญในการทําขนมทุกชนิด คือ ความประณีต ความพิถีพิถัน 

ความอดทน หมั่นฝกฝนฝมือ และพยายามเรียนรูเทคนิคตางๆ อยู

เสมอ เพื่อใหขนมหวานที่ทําออกมารสชาติอรอย สวยงาม  นา

รับประทาน 

การเลือกวัสดุในการทําขนม  

1.น้ําตาล มีหลายชนิดเลือกใหเหมาะสมกับขนม เชน  

  -น้ําตาลทรายสีทอง: ขนมไทย   

  -น้ําตาลทรายแดง: เฉากวย ขนมอบ เชน บราวนี ่คุกกี้  

  -น้ําตาลทรายขาว: อาหารคาว-หวาน เครื่องดื่ม เบเกอรี 

  -น้ําตาลไอซิง: ขนมเบเกอร ี

  -น้ําตาลปบ: ขนมไทย เชน แกงบวด ขนมหมอแกงสังขยา  

  2. แปง  

  -แปงขาวเหนียว: ขนมที่ตองการความเหนียวเกาะตัว  
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  -แปงขาวเจา: ขนมที่ตองการความอยูตัวรวนไมเหนียวหนืด  

  -แปงมันสําปะหลัง: นํามาผสมกับขนมที่ตองการความเหนียว

หนืดและใส  

  -แปงขาวโพด: ขอดีของแปงขาวโพด คือ เมื่อสุกเนื้อแปงขน

เหนียว ใส และไมคนืตัว    

  -แปงถ่ัวเขียว: ขนมที่ตองการความใส อยูตัว  

  -แปงทาวยายมอม: ขนมที่ตองการความขน เหนียว หนืดและ

ใส  

  -แปงสาลี: ขนมปง ปาทองโก ขนมอบ และแปงสาลี

อเนกประสงคมีสีขาวนวล ใหความเหนียว ใชทําขนม เชน คุกก้ี พาย 

กรอบเค็ม กะหรี่ปบ 

 3. มะพราวและกะท ิกะทิควรคั้นเองจากมะพราวขูดใหม ๆ หาก

ซื้อมา ยังไมใช ควรเก็บในตูเย็น หรือคั้นเปนกะทิทันที และทําใหสุก

กอน การคั้นมะพราวเพ่ือใหไดหัวกะทิ จะนวดมะพราวกอนใสน้ํา

รอนหรือน้ําสุกจะไดหัวกะทิขนขาว มะพราวที่ใชโรยขนมควรเปน

มะพราวทึนทึก นําไปนึ่ง 30 นาท ีกอนใชงาน 

 4. กลิ่น กลิ่นที่ใชในการทําขนมหวานไทย ใชดอกไมสดที่มีกลิ่น

หอม เชน ดอกมะลิ กระดังงา รวมทั้งการอบดวยควันเทียน   

   5. เกลือ ตองใชเกลือที่สะอาด 
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 6. สี ควรใชสีจากธรรมชาติ เชน สีมวงจากดอกอัญชัน สีเหลือง

จากขมิ้น ฟกทอง สีแดงจากกระเจี๊ยบ เขียวจากใบเตย 

  7. ไข ใชทั้งไขไก และไขเปด ตองใชไขที่ใหม และสด การตีไขให

ขึ้นฟูจะเปนตัวเก็บฟองอากาศ ชวยทําใหขนมโปรงฟูดวย  

การเลือกใชอุปกรณ มี 2 วิธี  

 1. เลือกใชใหเหมาะกับการประกอบอาหารนั้น ๆ เพ่ือปองกัน

ไมใหอาหารเปลี่ยนส ีรสชาติ และคุณภาพขนม เชน ขนมที่ตองกวน 

ควรใชกระทะทองเหลือง ไมควรใชกระทะหรือหมอ ท่ีเปน

อะลูมิเนียมหรือเหล็ก จะทําใหขนมที่กวนมีสีคล้ําและรสชาติอาจ

เปลี่ยนได 

 2. เลือกใชอุปกรณที่มีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใชที่ใชทําขนม เชน ใชเตาขนาดเล็กกวาลังถึงนึ่งขนม ขนมที่

นึ่งอาจจะสุกไมทั่วถึง และไมข้ึนฟูเสมอกันทุกชิ้น  
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กาปงจําปาดะ 

สวนผสม 

 เนื้อจําปาดะ 100  กรัม  

 แปงขาวเจา 200  กรัม  

 กะทิ  500 มิลลิลิตร (หัวและหางผสมกัน) 

 น้ําตาลทรายขาว 240 กรัม  

 ผงฟู  5 กรัม  

 ยีสต  2 ชอนชา  

 มะพราวทึนทึกขูด 200 กรัม  

 เกลือสําหรับคลุกกับมะพราวทึนทึกโรยหนาขนม 
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7. โรยหนาดวยมะพราวคลุกเกลือ (มะพราวขูดขาว นึ่ง 10 นาท)ี

6. ตักสวนผสมของขนมที่พักไวลงในถวยตะไล (3/4 ถวย) นึ่งตอ
อีก 15 นาท ีจนสุก

5. นําถวยตะไล/กระทง ใสลังถึงนึ่งจนรอน

4. ใสสวนผสมขอที่ 1 ใชตะกรอมือตีเบา ๆ จนเเปนเนื้อเดียว 

(พัก 2 ชั่วโมง)  

 

3. ใสหมอต้ังไฟคนพออุน

2. นําเนื้อจําปาดะปนรวมกับกะทจินละเอียด

1. แปงขาวเจา+ผงฟู รอนรวมกัน+ยีสต+น้ําตาล (พักไว 1 ชั่วโมง)  

    วิธีทําขนมกาปงจําปาดะ
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ขนมหมอแกงเมล็ดจําปาดะ 

สวนผสม 

 ไขไก/ไขเปด (เนื้อจะเขมขน) 10  ฟอง 

 เมล็ดจําปาดะแกะเปลือกตมสุก 1 ½   ถวย  

 หัวกะทิ    2 ½  ถวยตวง 

 น้ําตาลปบ   1 ½     ถวยตวง 

 เกลือ    1 ชอนชา 

 แปงขาวเจา   2   ชอนโตะ 

 ใบเตย    5  ใบ 

 หอมแดง   5  หัว 

 น้ํามันพืช   ½  ถวยตวง    

 (สําหรับเจียวหอมแดง) 
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10. พักใหขนมเย็น โรยหนาดวยหอมเจียว

9. นําเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส จนสุก 
(ประมาณ 30-40 นาที)

 8.วางในถาดรองอบขนมที่ใสน้ํา 1/4 ของถาด 

7. ตักใสในพิมพอบขนมที่ทาน้ํามันเจียวหอมแดงไวแลว

6. ใสสวนผสมขอ ที่ 3 ตีใหเขากัน

5. ปนจนละเอียด

4. หัวกะทิ +แปงขาวเจา+เกลือ+เมลด็จําปาดะตมสุก

3. กรองดวยผาขาวบาง

2. ไขไก/ไขเปด 10 ฟอง+น้ําตาลปบ ขยําดวยใบเตยหอมฉีก
เปนเสนใหเขากัน

1. เจียวหอมแดงพักไว น้ํามันเจียวนําไปทาพิมพอบขนม

วธิีการทําขนมขนมหมอแกงจากเมล็ดจําปาดะ
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 ขาวเกรียบเมล็ดจําปาดะ  

วัตถุดิบและอุปกรณ  

เมล็ดจําปาดะ  120 กรัม 

แปงมันสําปะหลัง  200 กรัม 

เนื้อไกสวนอก  100 กรัม 

กระเทียม   20 กรัม 

พริกไทยปน   5  กรัม (หรือ 1 ชอนโตะ) 

เกลือ   3 กรัม (หรือ 1 ชอนชา) 

น้ําเดือด   110-120 มิลลิลิตร 

เครื่องปนผสมอาหาร 

ตูอบลมรอน  

อุปกรณเครื่องครวั ไดแก หมอนึ่ง (ลังถึง) กระทะ ทัพพี เตา

แกส ชามผสม เปนตน 

ใบตอง สําหรับรองนึ่ง 
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11. อบลมรอนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 3-4 ชั่วโมง/จนขาว
เกรียบแหง / ตากแดด ประมาณ 1-2 วัน

10. ห่ันเปนชิ้นบาง ๆ ประมาณ 1-2 มิลลิลิตร

9. แชในตูเย็น 1 คืน (ใสกลองปดฝา ใสขณะที่ขาวเกรียบยังอุน ๆ)

8. นึ่ง รองดวยใบตอง ใชไฟแรง ประมาณ 30-45 นาที จนสุก 

7. ปนเปนทรงกระบอก เสนผาศูนยกลาง 2-2.5 นิ้ว ยาว 5-6 นิ้ว

6. คอย ๆ เติมน้ําเดือด ปนจนสวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน

5. ใสแปงมันสําปะหลัง+พริกไทยปน ปนผสมใหเขากัน

4. ปนใหสวนผสมเปนเนื้อเดียว 

3. เนื้อไก+กระเทียมสับ+เกลือ

2 .กระเทียมสับ/บดละเอียด

1. เมล็ดจําปาดะตมสุก เอาเย่ือหุมเมล็ดออก

วิธีการทําขาวเกรียบเมล็ดจําปาดะ 

-สังเกตการสุก ขาวเกรียบที่นึ่งจะพองขึ้นเทาตัว และมีลกัษณะใส 

-หั่น ใชมีดปอกผลไมจะไดชิ้นที่เทา ๆ กัน 

-เก็บนอกตูเย็นไดประมาณ 2 อาทิตย ควรเก็บในตูเย็น 
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คุกกี้เสริมใยอาหารจากเนื้อจําปาดะ 

สวนผสม 

1. แปงสาลีอเนกประสงค 200 กรัม 

2. ผงฟู 1 ชอนชา 

3. เนื้อจําปาดะ 150 กรัม 

4. นมขนจืด 20 กรัม 

5. เนยสดรสจืด หรือ มาการีน 100 กรัม 

6. เนยขาว 40 กรัม 

7. เกลือ 1/2 ชอนชา 

8. น้ําตาลทราย 130 กรัม 

9. ไขไก 1 ฟอง 

10. กลิ่นวนิลา 1 ชอนชา 
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คําแนะนํา  

-เนยควรใชเนยที่คอนขางเย็น 

-หากคุกก้ียังไมกรอบนําเขาไปอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 130 องศาเซน

เซียส ประมาณ 10 –15 นาที เพ่ือไลความชื่นอีกครั้  

7. อบไฟ 180 องศาเซนเซียส ประมาณ 15 – 20 นาที

6. บีบลงในถาดที่ทาเนย

5. ใสแปงที่รอนไว (ตีดวยความเร็วตํ่า) ใหพอเขากัน

4. ใสสวนผสมขอที่ 2 ลงในขอที่ 3  + กลิ่นวนิลา ตีใหเขากัน (ปาดขางโถตี)

3. เนยขาว + เนยสดรสจืด + เกลือ ตีผสมกันจนฟู (ปาดขางโถต)ี +น้ําตาล
ทราย (ทยอยใส) จนเนยเปนสีขาว+ ไข ตีตออีก 2 นาที 

2. นมขนจืด+เน้ือจําปาดะ ปนรวมกนัใหละเอียด

1. รอนแปง + ผงฟู (พักไว)

วิธกีารทําขนมคุกกี้เสริมใยอาหารจากเนื้อจาํปาดะ
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ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแปงคุกก้ีและสาเหตุ 

  1. คุกก้ีไมขยายตัว  -น้ําตาลละเอียดเกินไป  -ผสมน้ําตาล

ครั้งเดียวจนหมด  -โดอยูในสภาพมากเกินไป  -ผสมมากเกิน แปงจะ

เหนียว  -ตูอบรอนเกินไป 

  2. คุกก้ีขยายตัวมากเกินไป  -น้ําตาลมากเกินไป  -แปง

ผสมออนเกินไป -ทาไขมันท่ีถาดมากเกินไป  -อุณหภูมิตูอบต่ํา

เกินไป  –ใชไขมันมากเกินไปหรือใชไขมันไมเหมาะสม  -แปงผสมมี

สภาพเปนดางมากเกินไป 

  3. คุกก้ีลมระหวางอบ -สารชวยฟูมากไป แปงผสมออนไป 

ใชแปงโปรตีนต่ํา 

  4. คุกก้ีแข็ง  -ไขมันไมเพียงพอ ผสมมากเกินไป แปง

โปรตีนสูงเกินไป 

  5. คุกก้ีติดถาด  -แปงออนมากเกินไป ปริมาณไขที่ใชมาก

เกินไป  -ถาดไมสะอาด แปงผสมออนมากเกินไป   

  6. คุกก้ีมีสีคล้ํา มีโซดามากเกินไป 

  7. คุกก้ีมีจุดสีดําและเนื้อหยาบ ใสแอมโมเนียมากเกินไป 

  8. คุกก้ีไมมีรสชาติ  -อบนานเกินไป โดมีสภาพเปนดาง

มากเกินไป 

  9. ผิวคุกกี้มีเสนบางๆคลายรอยแตก  -อบนานเกินไป ทํา

ใหคุกกี้เย็นเร็วเกินไป เก็บไมดี -ขาดความชื้นในระหวางการอบและ

หลังการอบ 
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เคกจําปาดะ  

สวนผสม 

 แปงเค็ก   500 กรัม 

 น้ําตาลทราย  600 กรัม 

 เบคก้ิงโซดา  1+1/2 ชอนโตะ 

 เกลือ   1/2  ชอนชา 

 ผงฝ ู   1+1/2 ชอนโตะ 

 น้ํามันพืช   500 กรัม 

 นมขนจืด   200 กรัม 

 ไขไก เบอร 0  5  ฟอง 

 เนื้อจําปาดะ  500 กรัม  

 น้ําสะอาด   100 กรัม 
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คําแนะนําเพ่ิมเติม 

หากเก็บไวคางคืน เนื้อเคกจะย่ิงนุมมากข้ึน 

8. อบไฟบน-ลาง อุณหภูมิ 200 องซาเซนเซียส  20 นาที

7. เทใสพิมพ 3/4 ของพิมพ 

6. พักแปงกอนอบ 30-60 นาที (ในตูเย็น)

5. ลดเปนความเร็วตํ่า ใสสวนผสมขอที่ 1+นมขนจดื 
+กลิ่นวานิลลา+น้ํามันพืช จนสวนผสมเขากันดี 

4. ใสไข ตีดวยความเรว็สูงสุด ประมาณ 5 นาท ี

3. ใสเกลือ+น้ําตาลทราย ตีดวยความเร็วปานกลาง                                     
จนน้ําตาล เกลอื ละลาย 

2. เนื้อจําปาดะ+น้ําสะอาด ปนผสมกันจนละเอียด 

1. แปง+ผงฟู+เบกก้ิงโซดา รอนพักไว

วิธีการทําขนมเคกจําปาดะ 
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เคกหนานิ่มจําปาดะ 

วัตถุดิบสวนของเคก  

แปงสาลี    220   กรัม       85     กรัม  

ผงฟู   1   ชอนโตะ     1/2  ชอนโตะ 

กลิ่นวานิลลา  1/2   ชอนชา     1/4   ชอนชา 

น้ําตาลทรายขาว 100   กรัม        40  กรัม (1) 

น้ํามันถั่วเหลือง  100   กรัม        40   กรัม 

ไขไก (ไขแดง)   8    ฟอง         3   ฟอง 

เกลือ   1/8  ชอนชา      เล็กนอย 

น้ําเปลา   80  กรัม         30   กรัม 

ไขขาว        8  ฟอง          2    ฟอง 

น้ําตาลทรายขาว  100 กรัม         40   กรัม (2)    

ครีมออฟทารทาร 1/4 ชอนชา(หรือน้ํามะนาวในอัตราสวนท่ี

เทากัน) 

สําหรับพิมพสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 10x10 นิ้ว    พิมพวงกลมขนาด 1 ปอนด 
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วัตถุดิบสวนของซอสจําปาดะ 

เนื้อจําปาดะ 50   กรัม 

น้ําสะอาด 350  กรัม 

น้ําตาลทราย 80   กรัม 

แปงขาวโพด 25   กรัม 

ผงวุน 1   ชอนชา 

เนยสดรสเค็ม 25   กรัม 

น้ํามะนาว 1 + 1/2 ชอนชา 

สีผสมอาหาร (สีสม) 
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พักขนมบนตะแกรงจนเย็นสนิท

6. เทใสพิมพ อบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส  20-25 นาท ี 

5. แบงสวนผสมไขขาวเปน 3 สวน สวนที่ 1 (1/2 ) ใสลงใน
สวนผสมไขแดง ตะลอมเบา ๆ ดวยพาย ใสสวนที่ 2 และ 3 

ตามลําดับ คนจนสวนผสมเขากันดี 

4.ไขขาว+ครมีออฟทารทาร ตีดวยความเร็วตํ่าพอเปนฟอง
หยาบ+น้ําตาลทราย (ทยอยใส) ตีดวยความเร็วปานกลางจน

สวนผสมต้ังยอดออน (เรียก สวนผสมไขขาว)

3. เทสวนผสมขอที่ 1 ลงในสวนผสมขอท่ี 2 คนจนเปนเนื้อ
เดียวกัน พักไว (เรียก สวนผสมไขแดง)

2. น้ําตาลทราย+ไขแดง คนใหเขากันจนเปนสีเหลืองออน
+น้ํามัน+น้ําเปลา

1. แปง+ผงฟู+เกลือรอนรวมกัน พักไว

วิธีการทําขนมเคกหนานิ่มจําปาดะ
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คําแนะนําเพิ่มเติม 

-ไมใสน้ําตางทรายทิ้งไวในไขแดง เมื่อเทใสใหตีเขาดวยกันทันที 

-ตีไขขาว หัวตีหรือภาชนะไมใหเปอนน้ํา ไขแดง 

ราดหนาเคกที่เตรียมไว

ยกลงจากเตา เติมน้ํามะนาว+เนยสด คนจนสวนผสมเขากันดี   
วางไวพออุน ๆ 

ต้ังไฟปานกลาง คนจนสวนผสมขนหนืด เขากันดี               
(หากตองการใสสี ใสในขั้นตอนนี)้

เติมน้ําตาลทราย+ แปงขาวโพด+ผงวุน คนจนสวนผสมละลาย   
ไมเปนกอน

1. เนื้อจําปาดะ+น้ําสะอาด ปนจนเนื้อละเอียด เทใสหมอ

วิธีการทําซอสจําปาดะ
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แยมจําปาดะ 

สวนผสม 

เนื้อจําปาดะ   400 กรัม 

น้ําเปลา   600 กรัม 

น้ําตาลทราย   400 กรัม 

เพกทิน   24 กรัม (ประมาณ 8 ชอน

ชา) 

น้ํามะนาว   1 ชอนชา 

เกลือเล็กนอย 
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คําแนะนําเพิ่มเติม 

ภาชนะนึ่งฆาเชื้อ และควรเก็บแยมในตูเย็น 

 

5. ใสภาชนะบรรจุ ปดฝาทันที

4. น้ําตาลทราย+เพกทิน กวนสวนผสมใหละลายเขากัน 

+เกลือ+น้ํามะนาว (ไฟปานกลาง) กวนตอจนสวนผสมเร่ิมขน                 

(ไฟออนลง) กวนจนขนหนืด

3. ต้ังไฟ

2. ใสกระทะทองเหลือง

1. เนื้อจําปาดะ+น้ําเปลา ปนใหละเอยีด

วิธีการทําแยมจําปาดะ
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วุนกรอบจําปาดะ 

วัตถุดิบและอุปกรณ  

เนื้อจําปาดะ 100 กรัม 

น้ําตาลทรายขาว 400 กรัม 

น้ําสะอาด 2 ถวยตวง (480 กรัม) 

ผงวุน 2 ชอนโตะ 

แปงทาวยายมอม 2 ชอนโตะ 

เครื่องปนผสมอาหาร 

ตูอบลมรอน (ถาไมมี...สามารถใชวิธีการตากแดดแทนได) 

อุปกรณเครื่องครวั เชน หมอ ทัพพี เตาแกส เปนตน 
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7. อบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 48 ชั่วโมง/

ตากแดดประมาณ 4 แดด หรือจนกวาวุนแข็งตัว                  

และมีเกล็ดน้ําตาล 

6. นําออกจากพิมพ ตัดเปนชิ้น

5. เทใสพิมพ ต้ังไวจนแข็งตวั ใชเวลาประมาณ 30-45 นาที

4. ใสแปงทาวยายมอม (ละลายน้ําเลก็นอย) เทใหเปนสาย         

คนใหเขากัน ใหเดือดอีกครั้ง (สังเกต แปงสุกจะใส) 

3. ต้ังไฟปานกลาง+น้ําตาลทราย เค่ียวจนสวนผสมละลาย เหนียว

หนืดขึ้น 

2. โรยผงวุน คนจนผงวุนละลาย (สังเกต สวนผสมใส)

1. เนื้อจําปาดะ+น้ําสะอาด ปนใหละเอียด

วิธีการทําขนมวุนกรอบจําปาดะ
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เอแคลรไสครีมจําปาดะ 

วัตถุดิบสวนของแปงเอแคลร 

แปงสาลีเอนกประสงค 160     กรัม 

ไขไก   4 ฟอง 

เนยสดรสเค็ม  135  กรัม 

น้ําสะอาด   95  กรัม 

วิธีทําสวนของแปงเอแคลร 

1.เตรียมถาดอบขนม รองดวยกระดาษไข  

2. อุนเตาที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส 

3. น้ําตั้งไฟพออุน ๆ+เนย คนจนเนยละลาย+แปงสาลี 

4. คนจนแปงลอนจากหมอและไมมแีปงสีขาว ยกลง 

5. เทใสชามผสม เติมไขครั้งละ 1 ฟอง คนจนเขากัน 
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7. อบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซยีส 15-20 นาที

6. ใสถุงบีบ บีบลงบนถาดที่เตรียมไว มรีะยะหางระหวางชิ้น 1 นิ้ว

5. เทใสชามผสม เติมไขคร้ังละ 1 ฟอง คนจนเขากัน

4. คนจนแปงลอนจากหมอและไมมแีปงสีขาว ยกลง

3. น้ําต้ังไฟพออุน ๆ+เนย คนจนเนยละลาย+แปงสาลี

2. อุนเตาท่ีอุณหภมูิ 190 องศาเซลเซียส

1. เตรียมถาดอบขนม รองดวยกระดาษไข 

วิธีการทําสวนแปง
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วัตถุดิบสวนผสมไสครีมจําปาดะ 

เนื้อจําปาดะ  135 กรัม 

น้ําสะอาด  165 กรัม 

น้ําตาลทราย  60 กรัม 

นมขนจืด  165 กรัม 

แปงขาวโพด  25 กรัม 

ไขแดง  2 ฟอง 

เนยสดรสเค็ม 25 กรัม 

กลิ่นวานิลลา  1/2 ชอนชา 
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7. ใชมีดจิ้มลงไปที่ดานลางขนมเอแคลร แลวบีบไสใสลงไป 

6. ไสเอแคร

5. เติมกล่ินวานิลลา+เนย คนใหเขากัน

4. กวนอยางตอเนื่องจนสวนผสมขน ยกลง

3. น้ําตาลทราย+นมขนจดื ต้ังไฟใหเดือด+สวนผสมที่พักไว

2. ใสแปงขาวโพด คนจนแปงละลาย+ไขแดง คนใหเขากัน พักไว 

1. เนื้อจําปาดะ+น้ําสะอาด ปนจนเนื้อละเอียด 

วิธีการทําไสครีมจําปาดะ
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ไอศกรีมจําปาดะ 

สูตรที่ 1  

สวนผสม  

เนื้อจําปาดะ      1  ถวย 

แปงขาวโพด       ½  ถวย 

หัวกะทิ             1  ถวย 

หางกะทิ           4  ถวย 

น้ําตาลทราย      1  ถวย 

น้ําอุน             2  ชอนโตะ 
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6. ใสลงในถังปนไอศกรีม ปนจนสวนผสมแขง็ตัว 

5. หัวกะทิ+สวนผสมของหางกะทิที่เตรียมไว+จําปาดะ

 คนใหเขากัน

4. ใสแปงขาวโพด (ละลายน้ํา) คนใหเขากนั กะทเิร่ิมขน ยกลง 

3. ต้ังไฟ

2. กรองดวยผาขาวบาง

1. น้ําตาลทราย+หางกะทิ ต้ังไฟคนใหเขากัน 

วิธีการทําไอสกรีมสูตรที่ 1 
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สูตรที่ 2  

สวนผสม  

1.นม   500 มิลลิลิตร 

2.ครีม   125  มิลลิลิตร 

3.ไขขาว (ไขไก)  2  ฟอง 

4.น้ําตาลทราย   1/2  ถวยตวง 

5.กลูโคส   3  ชอนโตะ 

6.เกลือ   เล็กนอย 

7.เนื้อจําปาดะ   2  ถวยตวง 

8.เนื้อจําปาดะซอยเปนเสนยาว  1/2  ถวยตวง  
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คําแนะนําเพิ่มเติม 

-ไอศกรีมที่ไดใสกลองปดฝา แชในชองแชแข็ง 1 ชั่วโมง จนกระทั่ง

เริ่มแข็งตัว ใสเนื้อจําปาดะซอยคนใหทั่วเนื้อไอศกรีม แข็งตัวด ี

ประมาณ 5-6 ชั่วโมง-กอนเสิรฟใหแตงหนาดวยจําปาดะ  

6. แชแข็ง 5-6 ชั่วโมง

5. กรองสวนผสมรอนลงในสวนผสมเย็น คนใหเขากัน

4. ต้ังไฟออน ใหสวนผสมอุน ๆ+น้ําตาลทราย+กลูโคส +เกลือ ใช
พายคนจนสวนผสมรอนและขนขึ้นเล็กนอย (อุณหภูมิประมาณ 

82 องศาเซลเซียส) 2 นาท ี(เรียก สวนผสมรอน)

3. ไขขาว+1/2 นม (ที่เหลอื) ผสมใหเขากนั 

2. กรอง พักไว (เรียก สวนผสมเย็น)

1. 1/2 ของนม+เนื้อจําปาดะ ปนรวมกับใหเนื้อจําปาดะละเอียด 
เทใสภาชนะ+ครีม

วิธีการทําขนมไอศกรีมจําปาดะสูตรที่ 2 
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โดนัทจําปาดะ 

สวนผสม 

1. แปงบัตเตอรเคก 1,000 กรัม 

2. ไขไก 4  ฟอง 

3. นมสด 250  กรัม 

4. น้ําเปลา 250  กรัม 

5. น้ําตาลทราย 1+1/2 ชอนโตะ 

6. กลิ่นวนิลา 1 ชอนชา 

7. ผงฟู 1+1/2 ชอนชา 

8. จําปาดะ 100-200 กรัม  

9. น้ํามัน 200 กรัม 
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คําแนะนําเพิ่มเติม 

-หากตองการใสทอปปง เชน ลูกเกด เมล็ดทานตะวัน  

อัลมอลด ใสกอนหยอดแปง 

 

4. หยอดลงพิมพ

3. น้ําตาล+ไข ตีจนไขฟู +น้ําตาลทราย +น้ํา + น้ํามัน+นมสด+
กลิ่นวนิลา+แปงที่รอนไว ตีผสมใหเขากัน ความเร็วปานกลาง (ใช

เวลา ประมาณ 10 นาที) พักไว ½ ชั่วโมง

2. แปง+ผงฟู รอนรวมกันพักไว

1. จําปาดะ+น้ําเปลา ปนรวมกัน

วิธีการทําขนมโดนัทจําปาดะ
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กะหรี่ปบไสจําปาดะ 

สวนผสม และวิธีทํา 

 สวนผสม แปงชั้นนอก 

  1. แปงสาลีอเนกประสงค  500 กรัม 

  2. น้ํามันพืช     12  ชอนโตะ  

  3. น้ํา      14  ชอนโตะ 

  4. น้ําตาลทราย    2  ชอนโตะ 

  5. เกลือ     1  ชอนชา 
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  วิธีทําแปงชั้นนอก  

  1. น้ํา น้ําตาลทราย เกลือ ละลายใหเขากัน แลวใสน้ํามัน  

  2. รอนแปง 1 ครั้ง ทําเปนหลุมตรงกลาง เทลงสวนผสมขอที่ 

1 ลงในหลุมแปง ใชพายตะลอมใหเขามาปดของเหลวที่ใสลงไป 

นวดใหเขากัน จนละเอียดเนียน (สังเกตแปงไมติดภาชนะที่นวด 

และใหยืดแปงดู หากยืดแลวขาดทันที ่แสดงวาแปงแหงไป)  

  3. แบงแปงนอกออกเปน 10 ชิ้น น้ําหนักประมาณ 70 กรัม 

แตละชิ้นปนเปนกอนกลม อยาใหมีรอยตอของแปง ใสภาชนะปด

ดวยฟลมพลาสติกพักไว 30 นาที-1 ชั่วโมง 

 สวนผสมแปงชั้นใน 

  1. แปงสาลีอเนกประสงค    250  กรัม 

  2. น้ํามันพืช    9 ชอนโตะ  

 วิธีทําแปงชั้นใน 

 1. รอนแปง 1 ครั้ง ทําหลุมตรงกลาง ใสน้ํามันพืชลงในหลุม 

ใชพายตะลอมแปงเขามาปดน้ํามัน ขยําใหเขากันและนวดจน

เนียน  

 2. แบงแปงเปน 10 กอน กอนละประมาณ 40 กรัม ปนขยํา

เปนกอนกลม ใสภาชนะปดดวยฟลมพลาสติกพักไว 30 นาท-ี1 

ชั่วโมง 
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 สวนผสมไสกะหรี่ปบ 

  1. กะทิ     500   กรัม 

  2. ไข      10  ฟอง 

  3. แปง    100  กรัม 

  4. เนื้อจําปาดะ    200  กรัม 

  5. สีผสมอาหาร สีเหลืองไข 

  6. น้ําตาลทราย   600  กรัม 

 วิธีทําไส 

  1. จําปาดะ กะทิ ปนรวมกันใหละเอียด ใสไข แปง และ

น้ําตาลทราย คนใหเขากัน 

  2. เทใสกระทะ (ควรเปนทองแดง) คนดวยไมพายไปใน

ทิศทางเดียวกัน คนตลอดเวลา ไฟปานกลาง จนไสสุก ยกลงพักให

เย็น แลวปนเปนกอน ๆ 

  วิธีทํากะหรี่ปบ 

  1. นําแปงชั้นนอกมา 1 กอน ใชหัวแมโปงทําเปนหลุม ใสแปง

ชั้นในลงไป หอเปนกอนกลม ๆ ขยําไปมาเพ่ือใหแปงนอกและแปง

ในชิดกัน ตบไปมาจนแปงเนียน ทําจนหมด 10 กอน ปดดวยฟลม

พลาสติกพักไว 30 นาที-1 ชั่วโมง 
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  2. กอนนํามารีด ขยําแปงใหยืดยาวเปนทรงกระบอก เพ่ือให

แปงทั้งสองเขาดวยกัน 

  3. ใชไมคลึงรีดแปง วางไมตรงก่ีงกลางของแปง แลวรีดไปบน 

ลาง รีดใหแปงยาวประมาณ 1 คืบครึ่ง 

  4. มวนเขาหาตัว (เหมือนแยมโรล) กลับขางรีดรอบที่ 2 รีด

ไปมาใหแผนแปงเสมอกัน 

  5. มวนเขาหาตัวอีกครั้ง 

  6. แบงแปงออกเปน 3 สวน จับแปงที่ตัดไดหงายขึ้น จะเห็น

เปนรอยขด ใชฝามือกดใหเฉียง ๆ เพ่ือจะไดเห็นลวดลายแปง 

  7. ใชไมคลึงกดลงตรงกลางใหหนัก รีดซ้ําไปมาเบา ๆ  

  8. ใสไสตรงกลางแผนแปง พับแผนแปงหอใหไสใหมิด บีบ

ขอบแผนแปงใหชิดไส และแตงริมใหสวยงามโดยการจับจีบหรอืบิด

แปงตรงขอบใหเปนรูปเกลียว (เหมือนปนสิบ) ทําไปจนหมดแผน

แปง พักไว ใชมือแตะดูพอเริ่มแหง  

 สวนผสมไขแดงทาหนากะหรี่ปบ  

  1. ไขแดงของไขไก 1 ฟอง 

  2. น้ํามันพืช 1 ชอนชา 

  3. เกลือ 1/4 ชอนชา 

  4. สีเหลืองไข 1/4 ชอนชา 



48 
 

  วิธีทํา 

  1. ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน 

  2. ใชแปรงจุมทาลงบนขนมเฉพาะดานบนดานเดียวเทานั้น  

 ข้ันตอนการอบ 

  1. อุนเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องซาเซนเซียส 

   2. นําขนมวางในถาดใหหางกันประมาณ 1 เซนติเมตร  

     3. อบที่อุณหภูมิ 150-160 องศาเซนเซียส ประมาณ 20-25 

นาท ีจนสุก 

  4. นําขนมออกจากเตาอบ รอใหเย็นกอนบรรจุกลอง  
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กระบวนการแปรรูปจําปาดะแชอิ่มอบแหง 

 วิธีการทําผักหรือผลไมแชอิ่ม ทําได 2 วิธี คือ วิธีแชอ่ิมแบบเร็ว 

และวิธีแชอิ่มแบบชา  

  1. วิธีการแชอ่ิมแบบเร็ว คือ การเชื่อมผักผลไม เปนวิธีการใช

ความรอนเพ่ือเรงใหน้ําตาลหรือน้ําเชื่อมแพรเขาสูเนื้อเยื่อของผัก

และผลไม ประมาณรอยละ 55 – 70 

  2. วิธีการแชอ่ิมแบบชา เปนวิธีที่ไมมีการเรงใหน้ําเชื่อมเขาสู

เนื้อเย่ือผักผลไมดวยความรอน อาศัยการแพรของน้ําเชื่อม ทําโดย

การแชเนื้อผักหรือผลไมในน้ําเชื่อมที่เพ่ิมความเขมขนขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งความเขมเขมของน้ําตาลในเนื้อเยื่อของผักหรือผลไมนั้น

สูงเทาที่ตองการ การแชอ่ิมเชนนี้ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความเสียหาย

จากความรอนนอยมากจึงมีสีสันที่ดีกวา ไมเละหรือเหี่ยวยน มีการ

หดตัวและความหวานในเนื้อเย่ือสม่ําเสมอวาผลิตภัณฑที่ไดจากการ

แชอิ่มแบบเร็ว 

  การแชอ่ิมแบบชา เตรียมน้ําเชื่อมท่ีมีความเขมขน 30-35 

องศาบริกซ แลวแชผักหรือผลไมที่เตรียมไวลงไป จนกระทั่งความ

เขมขนของน้ําตาลในเนื้อผักผลไมสมดุลกับความเขมเขมของ

น้ําเชื่อม ใชเวลา 24 ชั่วโมง ตักเนื้อผักหรือผลไมออกจากน้ําเชื่อม 

เพ่ิมความเขมขนของน้ําเชื่อมใหสูงข้ึนอยูที่  40-45 องศาบริกซ ตม

น้ําเชื่อมที่เตรียมไดใหเดือดประมาณ 5 นาที แลวจึงใสเนื้อผักหรือ

ผลไมกลับลงไป คนใหอุณหภูมิของน้ําเชื่อมลดลงบาง ตั้งทิ้งไว



50 
 

ประมาณ 24 ชั่วโมง ทําการเพ่ิมความเขมขนของน้ําเชื่อมเมข้ึนเปน 

65-75 องศาบริกซ ผักและผลไมแชอ่ิมที่ไดนํามาลางคราบน้ําตาล

ตามผิวออก โดยการลางดวยน้ําอุนหรือน้ํารอน แลวนําไปอบที่

อุณหภูมิ 120-140 องศาฟาเรนไฮด หรือผึ่งแดดพอใหผิวนอกแหง 

ก็จะไดผักหรือผลไมแชอิ่มแหง (fruit candy) และถานําผักหรือ

ผลไมแชอ่ิมนี้มาเคลือบดวยน้ําเชื่อมอ่ิมตัว แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 

120 องศาฟาเรนไฮด พอแหงจะไดผักหรือผลไมอ่ิมเคลือบ (glace 

fruit) ที่มีผิวเปนประกายใสเนื่องจากการมีน้ําเชื่อมเคลือบอยู 

วัสดุ อปุกรณในการทําแชอิ่ม 

  วัตถุดิบ 

  1. เนื้อจําปาดะขนุน (เกาะยอ) อายุการเก็บเก่ียวประมาณ 3 

เดือน 

  2. สวนผสมของน้ําเชื่อมประกอบดวย น้ําตาลทรายขาว น้ําสะอาด 

โซเดียมเมตาไบซัลไฟต (food grade) 

 อุปกรณ 

 1. เตาแกสหุงตม  2. กระชอนพลาสติก  3. เครื่องชั่งน้ําหนัก  4. 

เครื่องรีดถุงพลาสติก  5. ตูอบลมควัน  6. ชามผสม ถาด มีด เขียง  

8. ขวดโหล  9. ถุงพลาสติก 10. หมอสแตนเลส 

 สารเคมีที่ใช 

 1. กรดซิตริก เปนสารใหกลิ่นรสในผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ลด

ความฝาด ลดการตกผลึกของน้ําผลไมและสามารถควบคุมระดับคา 
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pH ในผลิตภัณฑอาหารทํา ใหจุลินทรียที่เปนโทษไมสามารถเติบโต

ได 

 2. โซเดียมเมตาไบซัลไฟต เปนสารปองกันไมใหเกิดเชื้อรา ให

ผลไมคงสีธรรมชาติไว โดยผสมลงไปในน้ําเชื่อมรวมกับกรดซิตริก ใช 

0.01-0.02 % เตรียมโดยชั่ง 0.1-0.2 กรัม ตอกรดซิตริก 1 กรัม ตอ

น้ําเชื่อม 1 ลิตร ใชในน้ําลวกผลไมแชอิ่ม กอนการอบแหงเพื่อลาง

น้ําตาลที่ผิวและปองกันเชื้อรา ใช 0.2 กรัม ตอน้ํา 1 ลิตร 

 3. แคลเซียมคลอไรด ชวยใหผักผลไมมีเนื้อแข็ง ใชกอนนําไป

บรรจุกระปอง ใชไมเกิน 1%  

กระบวนการผลิตจําปาดะแชอิ่มอบแหง 

 1. ผายุม (เนื้อจําปาดะ) จําปาดะเปนชิ้นตามยาวใหเปน 2 สวน 

ลางน้ําอีก 1 ครั้ง เปนเวลา 2 นาที แลวสะเด็ดน้ําประมาณ 5 นาที 

ชั่งน้ําหนัก 

 2. นํากรดซิตริก 15 กรัม และแคลเซียมคลอไรด 10 กรัม ใสลง

ในน้ําสะอาด คนใหกรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรดละลายใหหมด 

หลังจากนั้นนําเนื้อจําปาดะหลังจากสะเด็ดน้ําแลวแชลงไปใหทวมน้ํา 

แชทิ้งไวนาน 10 นาที และนําขึ้นสะเด็ดน้ําประมาณ 5 นาที 

 3. เตรียมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส เพื่อที่จะนํา

เนื้อจําปาดะมาลวกไวนาน 2 นาที เมื่อครบเวลานําไปแชในน้ํา

สะอาดทันที 1 นาที และสะเด็ดน้ําประมาณ 5 นาที 
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 4. การเตรียมน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 40 องศาบริกซ และการ

แชอิม่ 

 การเตรียมน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 40 องศาบริกซ  ชั่งน้ําตาล

ทราย 1 กิโลกรัม น้ําสะอาด 1.5 กิโลกรัม ตมน้ําใหเดือดแลวนํา

น้ําตาลทรายที่เตรียมไวเทลงไป คนใหน้ําตาลทรายละลายจนหมด 

ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีส และยกลงมาก็จะไดน้ําเชื่อมที่ตองการ 

  4.1 การแชเนือ้จําปาดะในน้ําเชื่อมครั้งท่ี 1 นําเนื้อจําปาดะที่

สะเด็ดน้ําไวประมาณ 5 นาที แชในน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 40 

องศาบริกช ที่เย็น แช 21 ชั่วโมง พรอมทั้งปดทับดวยถุงพลาสติกที่

ทนรอน เพ่ือใหจําปาดะจมอยูใตน้ําเชื่อมตลอดเวลา 

  4.2 แชจําปาดะในน้ําเชื่อมครั้งท่ี 2 นําเนื้อจําปาดะที่สะเด็ด

น้ําเชื่อมไว 5 นาที แชในน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 45 องศาบริกซ ที่

เตรียมไวรอใหเย็น และแช 21ชั่วโมง พรอมทั้งปดทับดวยพลาสติกที่

ทนความรอนเพ่ือใหเนื้อจําปาดะจมอยูใตน้ําเชื่อมตลอดเวลา 

  4.3 แชจําปาดะในน้ําเชื่อมครั้งท่ี 3 นําเนื้อจําปาดะที่สะเด็ด

น้ําเชื่อมไว 5 นาที แชในน้ําเชื่อม 50 องศาบริกซ ที่เตรียมไวรอให

เย็น และแช 21 ชั่วโมง พรอมทั้งปดทับดวยพลาสติกที่ทนความรอน 

เพ่ือใหเนื้อจําปาดะจมอยูใตน้ําเชื่อมตลอดเวลา 

 5. การเตรียมเนื้อจําปาดะกอนอบ นําเนื้อจําปาดะสะเด็ด

น้ําเชื่อมนาน 5 นาที ลางน้ําเชื่อมที่ติดผิวออกดวยน้ําอุนที่อุณหภูมิ

ประมาณ 68 องศาเซลเซียสใหเร็ว สะเด็ดน้ํานาน 5 นาที  
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 6. การอบเนื้อจําปาดะ นําเนื้อจําปาดะที่ลางน้ําเชื่อมออกแลว ใน

ตูอบลมรอนที่มีการระบายลมรอนออกนอกตูเพ่ือใหของที่อบในตู

แหง ใหใช อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ไมควรเกิน 65 องศา

เซลเซียส เพราะจะทําใหเนื้อจําปาดะมีสีน้ําตาลเขมเกินไป ใชเวลา

อบ 3 ชั่วโมง 

  

วิธีการทําจําปาดะแชอิ่มอบแหง 

ผลจําปาดะสุก 

 
ผาเอาเมล็ดออก แลวผาแบงครึ่งเปนชิ้นตามยาว 

 
ลางน้ําสะอาด 1 ครั้ง 

 
แชในสารละลายกรดซิตริกและแคลเซยีมคลอไรด 10 นาที 

 
ลวกในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส 2 นาที 

 
แชในน้ําสะอาดทันที 1 นาที 
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แชในน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 50 องศาบริกซ และโซเดียมเมตาไบ

ซัลไฟต 0.1 กรัม (21 ชั่วโมง) 

 
แชในน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 55 องศาบริกซ และโซเดียมเมตาไบ

ซัลไฟต 0.1 กรัม (21 ชั่วโมง) 

 
แชในน้ําเชื่อมที่มีความเขมขน 60 องศาบริกซ และโซเดียมเมตาไบ

ซัลไฟต 0.1 กรัม (21 ชั่วโมง) 

 
ลางเนื้อจําปาดะดวยน้ําอุนที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส 15 วินาที 

 
อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 

 
บรรจุถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีน ปดสนิท 

กระบวนการผลิตจําปาดะแชอ่ิมอบแหง 

ที่มา : ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) 

   (การศึกษากระบวนการแปรรูปจําปาดะแชอิ่มอบแหง สุเพ็ญ  ดวง

ทอง) 
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การยอมสีธรรมชาติ 

เครื่องมือและอุปกรณที่ใช  

 1. ผา ผาที่ใชตองเปนผาที่ทอจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝาย 

ผาลินิน และผาไหม ผาเรยอน 

 2. วัสดุก้ันสี เชน เชือกตางๆ ดาย ยางวง ไมหนีบ ไมไอศกรีม 

ลูกปด กอนกรวด/วัสดุอ่ืนๆ ตามความตองการลวดลายของผูยอม 

 3. อุปกรณทั่วๆ ไป เชน ชอนตักสาร ผงซักฝอก เครื่องชั่งเตา

แก็ส วัสดุใหสี เกลือ กรรไกร เขม ถุงมือยาง กระชอน ภาชนะตวง 

กะละมัง ไมพาย ถุงกรอง สารชวยติดสี เปนตน 

การสกัดน้ําสี  

 เตรียมวัสดุใหสี เชน พืชใหสี เนนการใชพืชอยางประหยัด 

 วัตถุดิบในการยอมสีธรรมชาติ ดังนี ้

 1. เนื้อไม เปลือกไม การลอกเปลือกลอกไมรอบตน ไมซ้ําตนเดิม 

ราก ใชเพียงบางสวนเทานั้น นํามาลาง สับเปนชิ้นเล็กๆ ชั่งน้ําหนัก 

1 กิโลกรัม น้ํา 5 ลิตร หรือใสใหทวม แช 12-24 ชั่วโมง ตม 2-3 

ชั่วโมง สังเกตน้ําสีที่ไดเปนสีเขม หากใชน้ํา 5 ลิตร ตมใหเหลือน้ํา

ประมาณ 2 ลิตร  

 2. ใบไม เลือกใบที่ไมออน ไมแก มาลางใหสะอาด หั่นเปนชิ้น

เล็กๆ ใสน้ําใหทวมใบ ตมใหสีออกมากที่สุด สังเกตใบไมจะมีสีซีด 
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 3. ผลสด หรือแหง เมล็ด ตองนําไปโขลกหรือทุบกอนนําไปคั้น

หรือตมเอาน้ําสี ขึ้นอยูกับชนิดของพืช 

 4. ดอก โขลกแชน้ํา และคั้นเอาน้ําสี หรือนําดอกไปนึ่งดวยไอน้ํา

ประมาณ 5-10 นาที แลวนํามาแชน้ําเย็น 10-15 นาที จากนั้นตม

ดวยไฟออนประมาณ 1 ชั่วโมง แลวคั้นเอาน้ําสี 

การสกัดน้ําสีจากจําปาดะ 

 1. เนื้อไมจําปาดะ นํามาสับหรือใสดวยกบใหเปนผง หรือใชขี้

เลื่อยที่เหลือจากการใชไม ชั่งผงไม 1 กิโลกรัม น้ํา 10 ลิตร แชนาน 

12-24 ชั่วโมง นําไปตมใหเดือดประมาณ 4 ชั่วโมง หรือตมใหน้ํา

เหลือประมาณ 3 ลิตร สังเกตน้ําที่ไดจะเปนสีเหลืองสมเข็ม เมื่อเย็น 

กรองดวยกระชอนและถุงกรองอีกครั้ง 

 2. ใบจําปาดะ ลางใหสะอาด สับใหละเอียด ใสน้ําใหทวม แช 

12-24 ชั่วโมง นําไปตมใหเดือด 3-4 ชั่วโมง หรือตมใหน้ําเหลือ

ประมาณ 1/3 ของน้ําที่ใส สังเกตน้ําที่ไดเปนสีน้ําตาลเข็ม /ใบซีด 

วางใหเย็น กรองดวยกระชอนและถุงกรองอีกครั้ง หรือผาขาวบาง  

การทําความสะอาดผา หรือเสนดาย 

 การยอมดวยสีธรรมชาติ ผาหรือเสนดายที่จะยอมตองทําความ

สะอาด เพื่อกําจัดไขมัน แปง หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ โดยนํามาซักกับ

น้ําและผงซักฟอก ใชผงซักฟอก 100 กรัม น้ํา 30 ลิตร แชทิ้งไว 30-
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60 นาที นํามาลางใหสะอาด หรือตมกับน้ําสบู หรือผงซักฟอก นาน 

25-30 นาที แลวนํามาผึ่งใหเย็น จากนั้นนําไปซักใหสะอาด 

การทําผามัดยอม 

 การมัดยอม คือ การทําใหผาเกิดลวดลายดวยการมัดแลวนํามา

ยอม หลักการสําคัญ คือ สวนท่ีถูกมัดเปนสวนที่ไมตองการใหสีติด 

สวนที่ไมไดมัด คือ สวนท่ีตองการใหติดส ี

 1. การสรางลวดลายผามัดยอม 

  1.1 การพับแลวมัด เปนวิธีที่นิยมมากท่ีสุด เปนการพับผาให

เปนรูปตางๆ แลวมัดดวยยางหรือเชือก ผลที่ไดคือไดลวดลายที่มี

ลักษณะดานซายและขวามีความใกลเคยีงกัน 

  1.2 การขยําแลวมัด เปนการขยําผาอยางไมตั้งใจแลวมัดดวย

ยางหรือเชือก ผลมี่ไดจะไดลวดลายแบบอิสระ  

  1.3 การหอแลวมัด เปนการใชผาหอวัตถุตางๆไวแลวมัดดวย

ยางหรือเชือก ลายท่ีเกิดจะเปนลายใหญ หรือเล็กข้ึนอยูกับวัตถุที่

นํามามัด เชน กอนหินรูปทรงแปลกๆ ไม ฝาขวด เปนตน 

    1.4 พับแลวหนีบ พับผาเปนรูปแบบตางๆ เอาไมไอศกรีม 

หรือไมไผผาบางๆ หนีบทั้งสองขางแลวมัดไมใหแนน  



58 
 

  1.5 การพับแลวเย็บ พับผาเปนรูปตางๆแลวเย็บเนาดวยดาย 

จากนั้นดึงดายใหตึงแนนแลวมัดดวยยางเสนอีกครั้ง ลายมาจากการ

เย็บของเสนดาย วาดลายกอนมัดจะไดภาพตามตองการ 

  1.6 การมวนแลวมัด นําผามามวนเขากับแกนกลางหรือมวน

แบบไมมีแกนก็ได แลวมัดใหไดตามตําแหนงที่ตองการ วิธีนี้อาจใช

รวมกับการพับก็ได 

การยอม ใชทั้งวิธียอมรอน หรือยอมเย็น 

 1. ยอมเย็น หรือการยอมแบบหมัก เปนสียอมที่ไดจากพืช เชน 

ผลมะเกลือ หอม เปลือกหอมแดง เปลือกประดู เปลือกโดน คราม 

เปนตน เปนการยอมที่ไมใชความรอน แตอาศัยคุณสมบัติธรรมชาติ

ของสารสี และปฏิกิริยาเคมีทางธรรมชาติชวยใหสารสีติดกับเสนใย 

โดยจะหมักเสนใย เสนดาย หรือผา ไวในน้ํายอมที่อุณหภูมิปกติ ซึ่ง

พืชแตละชนิดจะมีวิธีการยอมที่แตกตางกัน 

  2. ยอมรอน การยอมรอน นําน้ําสีที่สกัดจากพืชข้ึนตั้งไฟ ใช

อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส ใหนําผาลงยอม ขณะยอม

กลับผาทุกๆ 10 นาที อุณหภูมิในการยอมไมควรเกิน 95 องศา

เซลเซียส การยอมสีธรรมชาติสามารถทําใหเกิดระดับสีตางกันดวย

การใชสารชวยติดสี เชน ใบหูกวาง ใชน้ําสนิมเปนสารชวยติดสีจะได

สีเขียวออน กับปูนขาวไดสีเขียวอมเหลือง น้ํายอมสกัดจากเปลือก
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ประดูใชกับโคลนจะไดสีน้ําตาลเขม กับปูนแดงจะไดเปนสีน้ําตาล

แดง (ศรีจันทร อุไร. 2549) 

การทําความสะอาดผาหลังการยอม 

 สีธรรมชาติ  ตองพักผาใหเย็นกอนลาง ลางดวยน้ําสะอาด 2-3 

ครั้ง แลวแกะวัสดุที่มัดออก การแกะไมควรใชมีดหรือกรรไกรตัด 

เพราะอาจจะตัดถูกเนื้อผา เมื่อแกะวัสดุออก ลางน้ําจนหมดสี น้ําจะ

ใสสะอาด จึงนําผาไปตากไวในรม ใหแหง ไมควรตากแดด จะทําให

สีซีดและจางเร็ว ความคงทนของสีขึ้นอยูกับจํานวนครั้งที่ยอม 

สารชวยติดสี  

 สารชวยติดสี (mordant) หมายถึง วัตถุธาตุที่ใชผสมสีเพ่ือใหสี

ติดแนนกับผาที่ยอม หลักการสําคัญ คือ สารชวยติดสีเปนตัวที่ชวย

ใหสีติดอยูบนผาและเสนใยไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตกงาย เพื่อ

เพ่ิมความคงทนของสียอมใหมากยิ่งขึ้น สารชวยติดสีทําหนาที่ยึด

โมเลกุลของสีใหยึดติดกับโมเลกุลของเสนใยใหดีขึ้น หรือซึมผานเขา

ไปภายในเสนใย แลวจับตัวกับโมเลกุลของสียอม สารชวยติดท่ีนิยม

ใชในการยอมสีธรรมชาติ เชน สารสม จุนสี เกลือ ปูนขาว สนิม

เหล็ก โคลน หรือน้ําบาดาล ใชใบไม ผลไม เปลือกไม เชน  

ใบเหมียด ใบสมเสี้ยว ใบสมปอย ใบมะขาม มะนาว มะขาม หมาก 

ใบยูคาลิปตัส และน้ําขี้เถา เปนตน คุณสมบัติของสารดังกลาว ดังนี้  
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 1. นํ้าดาง ใชข้ีเถา 1-2 กิโลกรัม มาละลายกับน้ํา 10-15 ลิตร 

แลวปลอยทิ้งไวใหตกตะกอน 1-2 วัน แลวคอยๆ เทกรองเฉพาะนํ้า

ที่ใส สามารถเก็บไวไดนาน น้ําดางที่ดี ใส ไมมีกลิ่นเหม็น ปริมาณที่

ใช น้ํา 1 ถัง ใชนํ้าดางประมาณครึ่งขวดลิตร  

 2. นํ้าปูนใส ปูนขาวเคี้ยวหมากเทาหัวแมมือ ละลายกับน้ํา 15-

20 ลิตร ทิ้งใหตกตะกอน เอาสวนที่ใส นํ้าปูนใสที่ดี ใส ไมมีกลิ่น  

 3. นํ้าสารสม นําสารสมที่เปนกอนมาแกวงใหละลายกับน้ําแลว

กรอง หรือตักเอาสวนที่ใส นํ้าสารสมที่ดี ใส ไมมีกลิ่น  

 4. นํ้าสนิม นําเศษเหล็ก ตะปู หรือสังกะสีที่เปนสนิม แชน้ําทิ้งไว 

กลางแดดอยางนอย 1 เดือน น้ําตองเต็มอยูเสมอ เม่ือจะใชกรองเอา

เฉพาะนํ้า ระวังเศษเหล็กจะติดมากับน้ํา นํ้าสนิมมีสีขุนดํา กลิ่น

เหม็น ปริมาณที่ใช นํ้าสนิม 1/2 ลิตร ตอน้ํา15-20 ลิตร 

 5. หมาก นําหมาก 1 กิโลกรัม. สับใหละเอียด แชย้ํา 1 คืน 

นํามาตมจนเดือด นาน 1-2 ชม. กรองเอาน้ํา 

  วิธีใชสารชวยติดสี ใชไดหลายวิธี แตละชนิดแตละวิธีจะทําใหได

สีที่แตกตางกันดวย เชน ใสพรอมน้ํายอม ใสหลังจากยอม ใหเอาผา

ยอมลางน้ําใหสะอาดแลวลงลางขยี้เบาๆ หรือแชไวประมาณ 15 

นาที ลางน้ําสะอาด นําไปผึ่งแดดใหแหง 
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ข้ันตอนการสกัดน้ํายอม 
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ข้ันตอนการยอม 
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ขอสังเกต และ ขอควรระวัง  

 หลักการสําคัญในการทํามัดยอมคือ สวนที่ถูกมัดคือสวนที่ไตอง

การใหสีติด สวนท่ีเหลือหรือสวนท่ีไมไดมัดคือสวนที่ตองการใหสีติด 

การมัดเปนการกันสีไมใหสีติดนั่นเอง ลักษณะที่สําคัญของการมัดมี

ดังนี้ 

     1. ความแนนของการมัด 

  1.1 มัดมากเกินไปจนไมเหลือพื้นที่ใหสีแทรกซึมเขาไปไดเลย 

ผลท่ีไดก็คือ ไดสีขาวของเนื้อผาเดิม อาจมีสียอมแทรกซึมเขามาได

เล็กนอย อยางนี้เกิดลายนอย  

  1.2 มัดนอยเกินไป เหลือพ้ืนท่ีใหสียอมติดเกือบเต็มผืน อยาง

นี้เกิดลายนอยเชนกัน ทั้งผืนมีสียอมแตแทบไมมีลายเลย  

  1.3 มัดเหมือนกันแตมัดไมแนน อยางนี้เทากับ ไมไดมัด

เพราะหากมัดไมแนนสีก็จะแทรกซึมผานเขาไปไดทั่วทั้งผืน  

 2. การใชอุปกรณชวยในการหนีบผาแลวมัด เพ่ือใหเกิด ความ

แนนและเกิดลวดลายตามแมแบบที่ใชหนีบ ดังนั้นลายสวยเพียงใด

ขึ้นอยูกับการออกแบบแมแบบที่จะใชหนีบดวย 3. ความสม่ําเสมอ

ของสียอม สียอมที่ติดผาจะสมํ่าเสมอไดขึ้นอยูกับอุณหภูมิความรอน

ขณะนําผาลงยอม และการกลับผาไปมาการขยําผาเกือบตลอดเวลา

ของการยอมหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งกอนที่จะแชผาไว  
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ตารางสียอมจากธรรมชาติและสารชวยติดสี 

พืช/วัตถุใหสี สวนที่ใหสี สารชวยติดสี สีที่ได 

กระถินณรงค ใบ สารสม น้ําดาง น้ําตาลออน  

น้ําตาล 

กระโดน เปลือกตน สารสม น้ําตาล 

กลวยน้ําวา กาบหุมลําตน สารสม ชมพูออนอม

น้ําตาล 

แก/ สะแก/ 

สะแกนา 

เปลือกตน สารสม น้ําตาล 

แกว ใบ จุนส ี เขียวตองออน 

เข แกน ลําตน สารสม เหลืองทองเขม 

ขนุน แกน ลําตน ไมใชสารชวยติดสี เหลืองอมสม 

ใชสารสมหลังการ

ยอมสี 

เหลืองทอง 

ขี้เหล็ก ใบ ไมใชสารชวยติดสี เหลืองอมเขียว 

ใชสารสมหลังการ

ยอมสี 

เหลืองออน 

 

เหลืองออน ใชน้ําดางหลังการ

ยอมสี 

ขมิ้น หัว น้ําดาง เหลือง 

ขมิ้นเครือ เถา น้ําดาง เหลือง 
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พืช/วัตถุใหสี สวนที่ใหสี สารชวยติดสี สีที่ได 

คําแสด ผลและเมล็ด สารสม   สมอมเหลือง  

  หมักโคลน เทาเขม 

คูณ/ ราชพฤกษ ฝกคูณสด สารสม  น้ําปูนใส กากี  น้ําตาลแดง 

จําปาดะ ใบ สารสม  

น้ําปูนใส น้ําสนิม 

น้ําตาลสวาง 

น้ําตาลเขม 

จําปาดะ เนื้อไม สารสม  น้ําปูนใส 

น้ําสนิม 

เหลือง 

มะกอกไทย เปลือกตนลํา

ตน 

สารสม น้ําตาลชมพู 

มะพูด เปลือกตน สารสม 

ใชน้ําดางหลังการ

ยอมสี 

เหลืองออน 

เหลืองทอง 

มะพราวแก เปลือกตน ไมใชสารชวยติดสี 

น้ําสนิมเหล็ก/ 

โคลน 

น้ําตาล  

น้ําตาลเขม 

มะพราวออน เปลือกตน ไมใชสารชวยติดสี 

น้ําสนิมเหล็ก/ 

โคลน 

น้ําตาลชมพูออน 

เทาอมมวง 

มะเกลือ ผล น้ําดาง + โคลน ดํา 

มะขาม เปลือกตนตน สารสม น้ําตาล 
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พืช/วัตถุใหสี สวนที่ใหสี สารชวยติดสี สีที่ได 

มะยม เปลือกตนตน สารสม น้ําตาล 

มะมวงแกว เปลือกตนตน สารสม น้ํา 

มะขามเปยก 

จุนส ี

เหลืองอมน้ําตาล  

น้ําตาลสม น้ําตาล

เขียว 

มะมวงแกว ใบ สารสม  จุนส ี เหลืองอมน้ําตาล  

เขียวขี้มา 

มังคุด เปลือกตนผล น้ําสนิมเหล็ก 

จุนส ีสารสม 

น้ําตาล น้ําตาล

แดง แดงอมชมพู 

ตะขบไทย ใบ สารสม เหลืองน้ําตาล 

ตะแบก เปลือกตนตน สารสม น้ําตาล 

เทียนก่ิง ใบ ใชสารสมขณะ

ยอม/ใชสารสม

หลังยอม 

เหลือง  เขียว 

เทียนทอง ใบ ใชสารสมหลัง

ยอม 

เหลือง 

ฉําฉา, จามจุรี ดอก เกลือ นวลอมชมพู 

คราม ใบ น้ําดาง + ใบ

ชะมวง 

น้ําเงิน 

ชงโคนา ใบ สารสม เหลืองเขียว 

ทองกวาว เปลือกตนตน สารสม น้ําตาล 
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พืช/วัตถุใหสี สวนที่ใหสี สารชวยติดสี สีที่ได 

ประดูบาน  เปลือกตนตน สารสม  จุนส ี น้ําตาลเหลือง  

น้ําตาลแดง 

ยอปา ราก  ใบ สารสม  สม  เหลืองอม 

ปบ เปลือกตนตน สารสม เหลือง 

ฝรั่ง เปลือกตนตน สารสม น้ําตาล 

พะยอม เปลือกตนตน สารสม น้ําตาลเหลือง 

พุทรา เปลือกตนตน สารสม เขียว 

เพกา เปลือกตน สารสม เทา ดํา 

สีเสียด กอนยาง

สีเสียด 

สารสม น้ําตาล น้ําตาล

แดง 

ยูคาลิปตัส ใบ สารสม เหลืองอมเขียว 

สะเดา ใบ สารสม  สนิม

เหล็ก 

เขียวออน  เทา 

สะเดา เปลือกตน สารสม  ใชน้ําปูน

ใสหลังยอม 

น้ําตาล 

หูกวาง ใบ สารสม น้ํา

บาดาล  จุนส ี

เขียว เขียวไพร  

เขียวอมน้ําตาล 

หมากสง  ผล ไมใชสารชวยติดสี น้ําตาล  กากี 

ฝางแดง แกน สารสม 

ใชน้ําปูนใสหลัง 

ชมพู แดง   

มวงออน 
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พืช/วัตถุใหสี สวนที่ใหสี สารชวยติดสี สีที่ได 

  ยอม  

สาบเสือ/ 

เบญจมาศ/ 

ผักคราด 

ใบ สารสม เหลืองอมเขียว

น้ําตาล 

นนทรี เปลือกตน กิ่ง ไมใชสารชวยติดสี 

ใชสารสมหลังการ

ยอมสี 

โคลน/ น้ําสนิม 

สม  น้ําตาล

เหลือง  น้ําตาลดํา 

  เหล็ก  

ดินแดง เนื้อดินแดง ไมระบุ แดงอิฐ 

โคลน โคลน ไมระบุ เทาออน เทาเขม 

สัก ใบ สารสม  จุนส ี สมออน เขียวขี้มา 

สุพรรณิการ แกน สารสม เหลืองทอง 

สมอ เปลือกตน สารสม  จุนส ี น้ําตาลเหลืองๆ 

น้ําตาล เขียวเขม 

(ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ

พัฒนาผลิตภัณฑผาทอดวยสียอมธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด

อํานาจเจริญ โดยกองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค กรม

วิทยาศาสตรบริการ) 
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การพัฒนาผามัดยอม ผาบาติกจากสีธรรมชาติเปนผลิตภัณฑ 

กระเปาเป  

 อุปกรณตัดเย็บกระเปาเป 

 1. สายวัด มีตัวเลขบอกความยาวเปนเซนติเมตรและนิ้ว 

 2. กระดาษสรางแบบ ใชสรางแบบกอนตัดผา   

 3. กรรไกรตัดผา มี 2 ชนิด คือ ชนิดดามโคงและดามตรง 

กรรไกรดามโคงจะตัดไดเที่ยงตรงกวา 

 4. ชอลกเขียนผา ใชทําเครื่องหมายบนผา 

 5. กระดาษกดรอย ใชกับลูกกลิ้ง เลือกใหเหมาะกับสีของผา 

 6. ลูกกลิ้ง ใชคูกับกระดาษกดรอย  

 7. เข็มเย็บผา เลือกใหเหมาะสมกับงาน เชน เข็มเบอร 10–11 มี

ขนาดเล็กใชกับผาเนื้อบางเบา เข็มเบอร 9 มีขนาดกลางใชกับผาเนื้อ

หนาปานกลาง เข็มเบอร 8 มีขนาดใหญใชกับผาเนื้อหนา 

 8. เข็มจักร ควรเลือกใหเหมาะสมกับชนิดของดายและเนื้อผา 

เชน เบอร 9 ใชกับผาแพร ผาชีฟอง ผาไหม และผาปาน เบอร 11 

ใชกับผาฝายผสมไนลอน เบอร 13 ใชกับผาลินิน ผาเสิรจ และผา

ฝาย เบอร 14 ใชกับผาใยสังเคราะห และผาขนสัตวผสมสําลี เบอร 

16 ใชกับผาใบ ผายีน และหนัง  

9. เข็มหมุด ใชกลัดเพ่ือปองกันการเคลื่อน 
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 10. ดาย ใชเย็บเพื่อประกอบชิ้นสวนของผาใหติดกัน ควรเลือก

ใหเหมาะสมกับสีผา ความหนาของผา และขนาดของเข็ม ดายที่

นิยมใชกับผาทุกชนิด คอื เบอร 60 

 11. ที่เลาะดาย ใชเลาะดายสวนที่ไมตองการท้ิง สวนปลายมี

ลักษณะแหลมคมและมีงาม มีปลอกสวมเพ่ือความปลอดภัย 

 12. หมอนเข็ม เปนอุปกรณพักเข็มชนิดตาง ๆ หลังใชงานหรือรอ

การใชงาน หมอนเข็มที่ดีควรทําจากผากํามะหยี่หรือผาขนสัตว ไส

ในควรบรรจุดวยเสนผม ขนสัตว หรือขี้เลื่อย เพ่ือปองกันสนิม 

 13. วัสดุทํากระเปา เปนอุปกรณชนิดตาง ๆ ที่ใชในการทํา

กระเปา เชน แผนใยโพลี ผารองในกระเปา ผาแข็งกาว กระดุม

แมเหล็ก ตะขอ ตัวคลอง เปนตน 

  

 

 

 

 

 

ภาพกระเปาเป จากสี
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น้ําหมักชีวภาพ 

 น้ําหมักชีวภาพ (bioextracts) หมายถึงของเหลว ซึ่งไดจาก

การยอยสลายวัสดุเหลือใชจากพืช หรือสัตวลักษณะสด อวบน้ํา 

หรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียท้ังในสภาพท่ีไมมี

อากาศ และมีอากาศ ไดของเหลวสีน้ําตาล ประกอบดวย ฮอรโมน

หรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เชน ออกซิเจน จิบเบอเรลลิน 

และไซโตไคนิน รวมทั้งกรดอินทรียหลายชนิด เชน กรดแลคติกก

รดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮวิมิก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 

 เปลือกจําปาดะ (Champedak peel) หมายถึง เปลือกนอก

ของผลจําปาดะสุกที่เอาเนื้อผลออก แลว เปนวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรท่ีมีมากทางภาคใตของประเทศไทย มีสารอาหารหลาย

ชนิด โดยเฉพาะ คารโบไฮเดรต (Plubrugan and Itharat, 1990) 

ซึ่งเหมาะสมสําหรับเปนแหลงพลังงานของจุลินทรียชวย ยอยสลาย  

 น้ําหมักชีวภาพจากเปลือกจําปาดะ หมายถึง ของเหลวซึ่ง

ผานการยอยสลายโดยอาศัยจุลินทรียใน การยอยสลายเปลือก

จําปาดะ โดยใชหรือไมใชกากน้ําตาลเปนสวนผสมในการหมักได

ของเหลวเปนสีน้ําตาล ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
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วิธีการเตรียมน้ําหมักชีวภาพ  

วัสดุอุปกรณ   

 1. ถังน้ําหมักที่มีฝาปดสนิท ควรเปนถังพลาสติก หรือ

กระเบื้องเคลือบ ไมควรใชถังประเภทโลหะ หรือปูนซีเมนตเพราะน้ํา

หมักจะเขาไปกัดกรอนภาชนะ    

 2. น้ําตาล สามารถใชน้ําตาลไดทุกชนิด อาทิ น้ําตาล

ทรายขาว น้ําตาลทรายแดง กากน้ําตาล ฯลฯ โดยเฉพาะกากน้ําตาล 

ซึ่ งมี ราคาถูกกว าน้ํ าตาลชนิด อ่ืนๆ ซึ่ ง เปนสวนที่ เหลือจาก

อุตสาหกรรมน้ําตาล นอกจากนี้อาจใชพืชจําพวกออยไดเชนกัน    

 3. สวนผสมกับน้ําตาล    

  3.1 เศษซากพืชสด อาทิ พืชอวบน้ํา ผัก ผลไมทั้งแกและ

ออน รวมทั้งเปลือกผลไม ฯลฯ    

  3.2 เศษซากสัตวสด อาทิ หอยเชอรี่ ปลา ปู ฯลฯ    

  3.3 พืชสุมนไพรเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ สะเดา ไหลแดง 

หนอนตายอยาก ตะไครหอม ฯลฯ   โดยทั่วไปสวนผสมของการผลิต

น้ําหมักชีวภาพ ถาใชสูตรท่ีเปนเปนเศษซากพืช จะใชสวนผสม 

ระหวางเศษซากพืชสดกับกากน้ําตาล อัตราสวน 3 : 1แตหากเปน

เศษซากสัตวจะใชอัตราสวนระหวางเศษ ซากสัตวกับกากน้ําตาล 

อัตราสวน 1 : 1  
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นาํหมกัชีวภาพจากเปลอืกจาํปาดะดว้ยเชอื 
Bacillus sp. 

สวนประกอบ 

 เปลือกจําปาดะหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ  3 กก. 

 กากน้ําตาล    125 มล. 

 น้ํา     10 ลิตร 

 เชื้อ Bacillus sp.   25 มล. 
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หมัก 30 วัน (ในระหวางการหมักคน/กวน 1-2 คร้ัง/วนั) 

วางในที่รม

ใสทังหมัก คนใหเขากัน  (ปดฝาอยาใหสนิด) 

เปลอืกจําปาดะ + เชื้อ Bacillus sp.+ กากน้ําตาล + น้ําเปลา 

วิธีทําน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกจําปาดะ

 การนําไปใชประโยชน 

 1.พืชผักสวนครัว พืชไร ไมผลยืนตน ทางใบ อัตราสวน 20-

25 มล./น้ํา 20 ลิตร ทุก ๆ 5-7 วัน ควบคูกับการใหทางราก 30-50

มล./20 ลิตร ทุกๆ 15-20 วัน 

2. เตรียมดินแปลงปลูก หรือหลุมปลูกไมผล อัตตราสวน 

320-25 มล./น้ํา 20 ลิตร ผสมกับปุยคอก หรือ ปุยหมัก 

3. ใชสารเรงหมัก อัตราสวน 70-100 มล./น้ํา 20 ลิตร 

พรมลงบนวัสดุทําปุยหมัก 

4. จัดน้ําเสียโดยใช อัตราสวน 75-100 มล./น้ํา 20 ลิตร 

ราดใหทั่วบริเวณน้ําเสียหรือในคอกปศสุัตว 

5. เพ่ิมเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธุ อัตราสวน 15-20 

มล./น้ํา 20 ลิตร แชเมล็ดพันธุพอทวมกอนเพาะเปนเวลา 

12 ขม. 
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ความปลอดภัยในการทํางาน 

     ความปลอดภัยในการทํางานเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรียนรูและให

ความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับผูท่ีปฏิบัติงานดานชาง โดยยึดหลัก

ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ หากไมคํานึงถึงความปลอดภัยในการ

ทํางาน เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานจะ

สงผลกระทบอยางมากทัง้ดานรางกาย จิตใจ และทรัพยสิน  

   อุบัติเหตุกับการทํางาน หากผูปฏิบัติงานเผลอ ไมเอาใจใส ไม

ระมัดระวัง อุบัติเหตุก็มักเกิดขึ้นเมื่อนั้น ดังนั้นอุบัติเหตุสามารถ

ปองกันได โดยปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับในการทํางานเพื่อให

อุบัติเหตุลดนอยที่สุด 

 1.  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุ 2 ประการ 

  1.1 เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย เปนสาเหตุใหญ คิด

เปนจํานวน 85 % ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด สาเหตุที่จากการ

กระทําที่ไมปลอดภัย(Unsafe Acts) ไดแก 

  -การกระทําที่ไมถูกวิธีหรือไมถูกขั้นตอน 

  -มีทัศนคติที่ไมถูกตอง เชน อุบัติเหตุเปนเรื่องเคราะหกรรม 

  -ความไมเอาใจใสในการทํางาน 

  -ประมาท พลั้งเผลอ เหมอลอย 
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 2. เกิดจากสภาพการท่ีไมปลอดภัย เปนสาเหตุรองคิดเปน

จํานวน 15 % เทานั้น ตัวอยางของสภาพการที่ไมปลอดภัย เชน 

  -เครื่องจักรไมพรอมที่จะใชงาน เชน พูลเลสายพานยึดนอตไม

แนนอาจจะหลุดได ใชเครื่องจักรที่ไมมีฝาครอบสายพาน หรือไมมี

ระบบปองกัน อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได 

  -เครื่องมือหรืออุปกรณชํารุดเชน ดามจับชํารุด 

  -สภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน แสงสวางไมเพียงพอ ฝุน

ละออง สารพิษ หรือการวางผังโรงงานไมเหมาะสม  

ประเภทของอุบัติเหตุแบงได 2 ประเภท 

 1. อุบัติเหตุที่สามารถควบคุมได เกิดจากการกระทําของคน 

  -ใชเครื่องมือเครื่องจักรที่ชํารุด 

  -การใสเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ไมเหมาะสมกับการทํางาน 

  -พื้นที่ทํางานไมเปนระเบียบ 

  -สารเคมีตางๆ เชน สารกัดกรอน ไดแก  น้ํากรด เปนตน 

  -เสียงดัง 

  -การยกของหนัก 

  -การไมใชอุปกรณปองกัน 

 2. อุบัติเหตุที่ไมสามารถควบคุมไดหรือเหตุสุดวิสัยเชน น้ําทวม 

เปนตน 
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 3. การปองกันอุบัติเหตุและการแกไขอุบัติเหตุใชหลัก 3 E 

  -ดานวิศวกรรม (Engineering) การใชวิชาทางวิศวกรรม

ออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ใหมีปลอดภัยที่สุด 

  -ดานการฝกอบรม (Education) คือจัดใหมีการฝกอบรม

สมํ่าเสมอเพ่ือให เขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงานและหลักความ

ปลอดภัย และตระหนักความปลอดภัย 

  -ดานกฎขอบังคับ คือการออกกฎระเบียบขอบังคับของ

โรงงาน การปฏิบัติที่ ถูกตอง ผูดูแลเรื่องความปลอดภัย รวมทั้ง

บทลงโทษตางๆหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานโดยใชหลัก 5 ส. 

      สะสาง : แยกของที่ไมตองการออกจากของที่ตองการ 

      สะดวก : จัดของใหเปนระเบียบเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย 

      สะอาด : ทําความสะอาดสถานที่และอุปกรณเปนประจํา  

      สุขลักษณะ : ทําใหเกิดสุขลักษณะโดยทํา 3 ขอขางตนใหดีข้ึน

และรักษาใหดีตลอดไป 

     สรางนิสัย : ทําเรื่องทั้งหมดนี้ใหติดเปนนิสัยและปฏิบัติตามกฎ

อยางเครงครัด 


