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ค าน า 
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บทน ำ 

  เป็นที่ทราบกันดีว่า น้ านมแม่เป็นอาหารในระยะแรกของ
ทารก มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดและเหมาะสมกับทารกมาก
ที่สุด ทางรัฐบาลและส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน และกลุ่ม
ประชาชน ได้มีการรณรงค์ให้ความส าคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ มากยิ่งขึ้น (กรมอนามัย , 2551)  เป็นการช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันแรกเกิดให้แก่ทารก เด็กทารกที่ได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสเจ็บป่วยน้อยกว่าเด็กที่ได้รับนมผสม และยังเป็นส่วน
ป้องกันโรคอ้วนในเด็กช่วง 2-6 ปี อีกด้วย (Holmes et al., 
2011) นอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อแม่ให้ควบคุมน้ าหนักให้เข้าที่ได้
เร็วและ ยังลดโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านม 
(Haines and Kintner, 2008) อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนส าหรับการให้นมบุตรอีกด้วย  (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทย, ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ)  

  อย่างไรก็ดี แม่ให้นมบุตรบางท่านก็ประสบปัญหาน้ านม
น้อย หรือ น้ านมไหลออกมาไม่สม่ าเสมอ การจะทานอาหารกระตุน้
น้ านมส าหรับบางครอบครัวเป็นเรื่องที่ท าได้ยากด้วยสภาวะทาง
สังคมในปัจจุบันเร่งรีบ แม่ลูกอ่อนต้องกลับมาท างานประจ าอย่าง
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รวดเร็ว  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ านมของร่างกายที่อาจ
ลดลงได้ อาหารกระตุ้นน้ านมส าเร็จรูปที่วางขายในท้องตลาด
ปัจจุบันนี้ยังมีทางเลือกน้อย ส่วนมากจะเป็นในรูปเครื่องดื่มจาก
สมุนไพรเช่น เครื่องดื่มปลีกล้วย เครื่องดื่มขิง หรือ ชาสมุนไพรจาก
หัวปลีรสหวาน ชาสมุนไพรหัวปลีผสมตะไคร้รสหวาน เป็นต้น แต่
ไม่ใช่อาหารที่อิ่มท้อง หรือสามารถทานทดแทนอาหารม้ือหลักได้   
ในโครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนโพประจักษ์ จังหวัด
สิงห์บุรี สามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปเพื่อคุณ
แม่ที่ก าลังให้นมบุตร เช่น ผลิตภัณฑ์ซุปแกงเลียงกึ่งส าเร็จรูปผสม
ผงกล้วยน้ าว้า ผงแป้งฟักทอง 100% ผงแป้งกล้วยน้ าว้า 100% 
และผงแกงเลียงเข้มข้น ซ่ึงเป็นผลิตผลจากโครงการ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวนี้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมส าหรับแม่ให้นมบุตร 
มีส่วนช่วยคุณแม่ที่อยู่ในช่วงปั๊มน้ านม สามารถบริโภคอาหารที่
เป็นประโยชน์และช่วยกระตุ้นน้ านมในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังเพิ่ม
ความสะดวกให้กับแม่กลุ่มที่ต้องกลับไปท างานในเวลาอันสั้น  

  คณะผู้วิจัย ร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโพประจักษ์ 
อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มี
ความร่วมมือรับถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตอาหารกึ่ง
ส าเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมส าหรับแม่ที่อยู่ใน
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ภาวะหลังคลอด (เลี้ยงลูกด้วยนมแม่) และท าหน้าที่ผลิตอาหาร
ดังกล่าวเพื่อแจกจ่ายให้แก่แม่ที่เพิ่งคลอดลูก เป็นการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร
ภายในชุมชนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 และเสริมงานที่ อบต.ฯ ท างานร่วมกับ โรงพยาบาลท่าช้างและ
ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้องค์ความรู้
ดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์สู่สังคมและชุมชนอย่างแท้จริง 

 ภายในเล่มคู่มือ เรื่อง การผลิตซุปผงกึ่งส าเร็จรูปส าหรับแม่

ให้นมบุตร นี้ จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การผลิตซุปผงกึ่ง

ส าเร็จรูปส าหรับแม่ให้นมบุตร เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ

การเกษตร ขั้นตอนการปรุงซุป และขั้นตอนการอบแห้ง ไปจนถึง

การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซุปผงกึ่งส าเร็จรูปฯ ดังแสดงใน

แผนภาพ 1    ยิ่งไปกว่านั้น องค์ความรู้ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้

เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เพื่อยืดอายุ

การเก็บและการออกแบบฉลากได้ 

 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  1 ขั้นตอนการผลิตซุปผงกึ่งส าเร็จรูป 
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บทที่ 1  

อาหารกระตุ้นน้ านมและสรรพคุณของวัตถุดิบ 
  ในระยะให้นมลูก แม่ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นก่อนระยะ

ตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารปกติในแม่ยุคใหม่ที่ต้องกลับเข้า

ท างานในระยะเวลาอันสั้นหลังคลอดเพียงไม่กี่สัปดาห์ ให้สามารถ

ได้รับอาหารกระตุ้นน้ านมได้อย่างสะดวก แกงเลียงเป็นอาหาร

สุขภาพของไทยมาช้านาน ประกอบด้วย พืชผักสมุนไพร เช่น 

ฟักทอง แมงลัก พริกไทย กระชาย บวบเหลี่ยม หอมแดง เป็นต้น 

แกงเลียงเป็นอาหารแนะน าที่ใช้บ ารุงน้ านมหญิงหลังคลอด ซ่ึงจะ

ช่วยเพิ่มปริมาณน้ านมได้ไม่มากก็น้อย เนื่องจากอุดมไปด้วย

วิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับหญิงให้นมบุตร พอเพียงกับการ

สร้างน้ านม และส่งผลให้น้ านมมีคุณภาพด้วย อาหารกระตุ้นน้ านม

ส าเร็จรูปที่วางขายในท้องตลาดปัจจุบันนี้ยังมีทางเลือกน้อย 

ส่วนมากจะเป็นในรูปเครื่องดื่มจากสมุนไพร เช่น เครื่องดื่มปลี

กล้วย เครื่องดื่มขิง หรือ ชาสมุนไพรจากหัวปลีรสหวาน ชา

สมุนไพรหัวปลีผสมตะไคร้รสหวาน เป็นต้น แต่ไม่ใช่อาหารที่อิ่ม

ท้อง หรือสามารถทานทดแทนอาหารม้ือหลักได้ ผลิตภัณฑ์แกง
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เลียงที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดมุ่งเน้นการใช้เป็นเครื่องแกงหรือ

เครื่องปรุงรส น ามาละลายในน้ าเดือดและเติมเนื้อสัตว์หรือผักใน

ภายหลัง แต่ในโครงการนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้กรรมวิธีการผลิตที่

แตกต่างออกไป กล่าวคือ ได้ มีการปรุงวัตถุดิบให้สุกพร้อม

รับประทานก่อน ท าให้สามารถคงกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ได้เป็น

อย่างดี และสามารถทานทดแทนอาหารม้ือหลักได้ อีกทั้งมี

ส่วนผสมของผงกล้วยซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

อีกด้วย ซ่ึงผงกล้วยมีปริมาณสารอาหาร แร่ธาตุและสารอาหาร

รองที่มีความเหมาะสมส าหรับหญิงผู้ให้นมบุตร และส่งเสริม

คุณสมบัติพรีไบโอติกจากลักษณะของการเป็นแป้งทนย่อยของผง

กล้วยอีก ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตกล้วยน้ าว้าผง 

ฟักทองผง และผงแกงเลียงเข้มข้น แต่ละหลักสูตรนั้นเป็นการเพิม่

โอกาสใช้วัตถุดิบเพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้มากขึ้น 

เช่น ผลิตภัณฑ์ขนม และเครื่องดื่มจากกล้วยน้ าว้าผง ฟักทองผง 

เป็นการเพิ่มโอกาสการจัดจ าหน่ายสินคา้และเพิ่มรายได้ให้สมาชิก

ในชุมชนได้ 
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- แกงเลียง  

 แก ง เ ลี ย ง เ ป็ น อ าหารสุ ขภ าพ ขอ ง ไทยมาช้ าน า น 
ประกอบด้วย พืชผักสมุนไพร เช่น ฟักทอง แมงลัก พริกไทย 
กระชาย บวบเหลี่ยม หอมแดง เป็นต้น แกงเลียงเป็นอาหารแนะน า
ที่ใช้บ ารุงน้ านมหญิงหลังคลอด ซ่ึงจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ านมได้ไม่
มากก็น้อย เนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับ
หญิงให้นมบุตร พอเพียงกับการสร้างน้ านม และส่งผลให้น้ านมมี
คุณภาพด้วย 
  พืชที่เป็นองค์ประกอบในเครื่องแกงเลียง ไม่ว่าจะเป็นพริก
แดงจินดา หอมแดง พริกไทย และกระชาย นั้นมีฤทธิ์เผ็ดร้อน ช่วย
กระตุ้นการเจริญอาหารได้ อีกทั้งกระชายนั้นได้เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในยาสมุนไพร ยาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทย ในหลายขนาน มี
สรรพคุณคล้ายโสม ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้น หมอโบราณ
เรียกว่า “โสมไทย” 

- ฟกัทอง 

  คุณสมบัติของฟังทองต่อสตรีให้นมบุตร ฟักทองเป็นพืชที่
ให้พลังงานต่ า มีกากใยสูง มีส่วนช่วยต่อระบบขับถ่าย มีวิตามินเอ
สูง ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง เบต้าแคโรทีน สามารถ
ช่วยลดการเกิดมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจได้ สตรี
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หลังคลอดบุตรหากทานฟักทองจะขับน้ านม ช่วยเสริมสร้างคอลลา
เจนใต้ผิวหนัง ท าให้ผิวพรรณสดใส และช่วยลดหน้าท้องลายฟัง
ทองจะมีฤทธิ์อุ่นจะช่วยย่อยอาหารท าให้กระเพาะอุ่น บ ารุงก าลัง
และลดการอักเสบแก้ปวดได้ดี เนื้อฟักทอง มีวิตามินเอสูง รวมทั้ง
ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี สังกะสี และ เบต้าแคโรทีน ซ่ึงเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในเนื้อสีเหลืองของฟักทอง สามารถช่วยลด
การเกิดมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจได้ แถมเบต้าแค
โรทีน ยังช่วยต้านความชรา ป้องกันโรคผิวหนัง บรรเทาอาการ
ปวดเม่ือยของข้อได้เป็นอย่างดี ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้กลับมา
แข็งแรง มีเส้นใยที่ช่วยระบบขับถ่ายได้ดี แก้ท้องผูก แถมยังเป็นตัว
ช่วยขับน้ านมแม่ด้วย ถือว่าเป็นอาหารสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นขับ
น้ านมแม่ได้ดีมาก 
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- กล้วยน้ าว้า 

 
 

 กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีปลูกกันโดยทั่วไป ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จาก
กล้วยได้ทุกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบริโภคเป็นอาหาร ทั้งทาน
เป็นผลไม้สด และแปรรูปได้หลายชนิด กล้วยน้ าว้าเป็นสายพันธุ์ที่
นิยมปลูกมากเป็นอันดับตน้ ๆ   เนื่องจากรสชาติ และเนื้อสัมผัส อีก
ทั้งมีคุณประโยชน์ครบถ้วน สามารถรับประทานกล้วยน้ าว้าได้ทุก
ระยะตั้งแต่ กล้วยน้ าว้าดิบไปจนถึงกล้วยน้ าว้าสุก จากการศึกษา
คุณสมบัติของแป้งจากกล้วยน้ าว้าดิบพบว่าโดยธรรมชาติ กล้วย
น้ าว้าดิบมีคุณสมบัติเป็นแป้งทนย่อยโดยธรรมชาติ ( resistant 
starch type II) เนื่องจากสตาร์ชกลว้ยมีขนาดของเม็ดสตาร์ชใหญ่
มีชั้นผิวนอกของเม็ดดแกรนูลที่หนา ไม่มีช่องว่างให้เอนไซม์เข้าไป
ภายในเม็ดแป้งจึงสามารถขัดขวางการย่อยและทนต่อการย่อยด้วย
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เอนไซม์ได้และเม่ือน ากล้วยน้ าว้าดิบมาผ่านกระบวนการให้ความ
ร้อนด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม สามารถปรับปรุงคุณภาพ
แป้งที่ได้จากกล้วยน้ าว้าดิบให้มีคุณสมบัติทนต่อการย่อยได้มากขึ้น 
เป็นแป้งทนย่อยชนิดที่ 3 ได้ (resistant starch type III) เนตรน
ภิส 2555  
 

  แป้งที่ไม่สามารถถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ หรือ แป้งทน
ย่อย (resistant starch, RS) หมายถึง แป้งและผลิตภัณฑ์ของ
แป้งที่ ไ ม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์แอลฟา-1,4-อะไมเลส (α-1,4-
amylase) ที่พบในล าไส้เล็กของมนุษย์ได้ จัดเป็นอาหารที่มีเส้นใย
อาหารสูง ให้พลังงานต่ าเป็นแหล่งอาหารจุลินทรีย์ที่ดีส าหรับ
จุลินทรีย์สุขภาพ บริเวณล าไส้ใหญ่ ท าให้เกิดกระบวนการหมักและ
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันชนิดสายสั้นที่ส าคัญคือ แอซีเตท โพรพิ
โอเนต และบิวไทเรต ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อ
โรค แต่มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ ไม่
เพียงแต่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผลต่อ
ระบบทางเดินอาหารบริเวณล าไส้ใหญ่ แต่ยังช่วยปรับการท างาน
ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้สมดุล ซ่ึงหากบริโภคเป็นประจ าจะ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคทางอายุรกรรมต่าง ๆ  เช่น โรคเบาหวาน 
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โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น แป้งต้านทานการย่อย 
จัดเป็นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง 
 

   แป้งทนย่อย สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

1. แป้งทนย่อยชนิดที่ 1 (RS type I, RS1)  

  แป้งที่ มีลักษณะทางกายภาพขัดขวางการท างานของ

เอนไซม์ (physically inaccessible) พบได้ในเมล็ดธัญพืชที่ผ่าน

การบดเพียงบางส่วน พบในพืชตระกูลถ่ัว (legume) และผัก 

 

2. แป้งทนย่อยชนิดที่ 2 (RS type II, RS2) 

  ลักษณะของแป้งเป็นเม็ดแป้งดิบที่ทนต่อการท างานของ

เอนไซม์ (raw or un-gelatinized starch) เป็นแป้งที่ยังไม่ผ่าน

กระบวนการท าให้สุก พบได้ในเม็ดแป้งกล้วยดิบ เม็ดแป้งมันฝรั่ง

ดิบ และแป้งที่มีอะไมโลสสูง ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการท าให้สุก  
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3. แป้งทนย่อยชนิดที่ 3 (RS type III, RS3) 

  แป้งคืนตัว (retrograded starch) แป้งที่ผ่านการให้ความ

ร้อนจนเกิดเจลาทิไนซ์ (gelatinization) เม่ือถูกท าให้เย็นตัวลงจะ

เกิดการจัดเรียงตัวของอะไมโลสใหม่ ( recrystallization) มี

คุณสมบัติทางชีวภาพแบบใหม่ เช่น มันฝรั่งที่ต้มแล้วท าให้เย็น 

เปลือกขนมปัง คอร์นเฟลคส์ 

 

4. แป้งทนย่อยชนิดที่ 4 (RS type IV, RS4) 

  แป้งที่ มี โครงสร้างเกิดจากการดัดแปรโดยทางเคมี 

(esterification, etherification) ท า ง ก า ย ภ า พ  (heat-

moisture treatment, annealing) และทางกล  (extrusion) 

ท าให้เกิด แป้งที่มีพันธะร่างแหแบบใหม่ (crosslinked starch) 

เช่น ไดสตาร์ซฟอสเฟตเอสเทอร์ (distarch phosphate ester) 
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บทที่ 2  

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสารเคมีในกระบวนการผลิต 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตผลติภณัฑ์ซุปผง

กึ่งส าเร็จรูป ประกอบไปด้วย 

1. เครือ่งเตรียมอาหาร Russell Hobbs Illumina  Food 

Processor รุ่น 20240-56 ใช้ส าหรับบด สบั และ ปั่นผสม แบบ

เปียก เครือ่งมือชิน้นี้ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบการเกษตรให้ได้ขนาด

ที่เหมาะสม และมีความคงตัวของขนาด อกีทั้งยังชว่ยประหยดั 

เวลาและทุน่แรงงานในการเตรียมวัตถุดิบจ านวนมากไดด้ี  

 เครื่องเตรยีมอาหาร Russell Hobbs Illumina  Food 

Processor รุ่น 20240-56 ประกอบด้วย โถผสมพลาสติกความจุ 

1.7 ลิตร และโถปั่นพลาสตกิความจุ 1.5 ลิตร ใบมีดเคลือบไททา

เนียม มีดหัวตดัแบบแผน่, แบบเส้น, แบบขดู, แบบบดสบั,  หัวตี

แป้ง, และ แบบตีครีม มอเตอร์ก าลังไฟฟ้า 850 วัตต์ สามารถ

เลือกหมุนปรบัระดบัความเร็วได้ 3 ระดบัพร้อมปุ่มบดน้ าแข็ง 

   



 
 

14 

 

 

   โดยในคู่มือนี้ เน้นการใช้โถผสมพลาสติกความจุ 1.7 ลิตร 
และหัวตัดแบบแผ่น ซ่ึงเลือกใช้ระดับความเร็วที่ระดับ 1 เท่านั้น  
 
   ข้อควรระวัง ในการใช้ใบมีดแบบแผน่ แบบเส้น แบบขูด ให้
ใช้ความเร็วระดับ 1 เท่านั้น ควรท าความสะอาดใบมีดและโถด้วย
ฟองน้ าไม่ควรใช้ใยขัด 
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2. หม้อความดัน (Presser cooker pot) ยี่ห้อ  ขนาด 8 ลิตร  

  หม้ออัดความดัน หรือ หม้อตุ๋นแรงดัน ยี่ห้อ CUIZIMATE 
ขนาด 8 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เซนติเมตร มีระบบวาวส์
นิรภัย 4 ต าแหน่ง หม้ออัดความดันสามารถปรุงอาหารให้สุกได้ใน
เวลารวดเร็วโดยกักเก็บไอน้ าไว้ภายในหม้อ ท าให้อุณหภูมิภายใน
หม้อมีความร้อนสูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส (ºc) และความ
ดันสูง ผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพ (SUS 304) ทนต่อความ
ร้อนได้สูง ปลอดภัยและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น น้ าหนักพอเหมาะ
มือ สามารถดูแลและท าความสะอาดได้ง่าย สามารถใช้ได้กับเตา
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า 
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 ข้อควรระวัง  
2.1. ควรใช้ที่คีบอาหารจับ
วาวส์นิรภัยตัวกลางฝาหม้อ 
เพื่อปล่อยไอน้ าและลดความ
ดันภายในหม้อ 

  
2.2. จะเปิดฝาหม้อได้เม่ือ วาวส์นิรภัยตัวที่บริเวนด้ามจับของฝา
หม้อเปลี่ยนจากสีแดงเป็นไม่มีสีดังแสดงในรูป  

 

2.3. ควรท าความสะอาดด้วยฟองน้ า ไม่ควรใช้ใยขัด ห้ามใช้
ฝอยขัดหม้อเด็ดขาด !!!  
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3.  แผ่นรองอบไฟเบอร์กลาส (non-stick fiberglass baking 

sheet)  

   แผ่นรองอบไฟเบอร์กลาส สามารถใช้ซ้ าได้ ท าความสะอาด

ได้ง่าย เหมาะส าหรับการอบส่วนผสมส าหรับท าซุปผง และ

ส่วนผสมที่มีความเป็นน้ าตาลสูง อีกทั้งมีความปลอดภัย สามารถ

ใช้กับอุณหภูมิเตาสูงได้มากที่สุดถึง 230 องศาเซลเซียส  โดยไม่

สร้างไมโครพลาสติก (micro plastic) ขณะอบอาหาร  

 
ข้อควรระวัง  

3.1. ควรท าความสะอาดด้วยฟองน้ า ไม่ควรใช้ใยขัด  

3.2. ควรตากในที่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

3.3. หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคม หรือ ของแหลมคม  
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4. เครื่องปั่นแหง้รอบความเร็วสูงเพือ่ปั่นแห้งผงซุปชุดตะแกรงร่อน 

  เครื่องปั่นแห้งรอบความเร็วสูง LeMix Professional รุ่น 

LMG-1000  ก าลังไฟ 220 โวลต์/ 50 – 60 เฮิร์ต ความเร็ว 36000 

รอบต่อนาที ก าลังมอเตอร์ 1600 วัตต์ ความละเอียด 30 – 300 

ไมโครเมตร ตะแกรงร่อนขนาดความถ่ี 50 เมช 

 

 

 

  



 
 

19 

 

ข้อควรระวัง  

4.1. การปิดฝา – หมุนเลื่อนแกนล็อกให้เข้าต าแหน่ง หมุนเกลียว

ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น จากนั้นปิดแกนคันโยกเพื่อล็อกฝา  

 

4.2. การเปิดฝา - ควรถอดปลั๊กออก !!! ก่อนเปิดฝาและน าผง

ออกจากโถ เนื่องจากเครื่องปั่นแห้งนี้สามารถหมุนใบมีดได้แม้ไม่ได้

ปิดฝา และใบมีดมีขนาดใหญ่ ผู้ใช้งานควรมีความระมัดระวังสูง  

4.3. ควรท าความสะอาดด้วยฟองน้ า และแปรงขนนิ่ม ไม่ควรใช้

ใยขัด  ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อและแปรงขนลวด  
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4.4. ควรถอดล้าง วงแหวนซิลิโคน (สีใส) ที่บริเวณฝาปิด โดยใช้

วัสดุไม่มีคมในการน าวงแหวนซิลิโคนออก เช่นปลายด้ามช้อน ฯลฯ 

 

4.5. การใส่วงแหวนซิลิโคน - ควรวางแนวป้าน (ขนาดประมาณ 

1 เซนติเมตร) แนบในร่องฝาให้สนิท โดยอาจใช้ปลายช้อนกดวง

แหวนซิลิโคนให้เข้าในร่องฝา เพื่อป้องกันฝุ่นแป้งฟุ้งกระจายออก

จากเครื่องขณะใช้งานได้  
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5. ตู้อบลมร้อน 

   เตาอบลมร้อน ตัวตู้ท าจากเหล็กกัลวาไนซ์ (เหล็กซิงค์) 

ตู้อบความสูง 12 ชั้น  ขนาดตู้ โดยประมาณ 71 x 67 x 199 

เซนติเมตร ขนาดภายในตู้อบ 51 x 56 x 135 เซนติเมตร ถาดส

แตนเลส (SUS 304) ขนาด 52 x 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง

ถาด 10 เซนติเมตร ระยะห่างของความสูงแต่ละชั้น 10 เซนติเมตร 

ท าความร้อนด้วยแก๊สหุงต้ม หัวแก๊สส าหรับให้ความร้อนอยู่

ด้านล่างตัวเตา มอเตอร์เป่าลม Mitsubishi Super Line ขนาด 

1/2 แรงม้า (400 วัตต์) พร้อมถังแก๊สหุงต้ม 
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6. ซองบรรจุภัณฑ์ 

  ซองบรรจุภัณฑ์ ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ ความหนา 100 

ไมโครเมตร (ไมครอน) ส าหรับบรรจุเก็บผงซุป  

 

    ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ ป้องกันการถ่ายเทความชื้น

และออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้ดี ในการผลิตผงซุป จึง

ควรใช้ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ ที่มีความหนาอย่าง

น้อย 100 ไมครอน  
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7. ตาช่ังแบบดิจิตอล 

  ตาช่ังแบบดิจิตอลส าหรับแบ่งบรรจุผงซุปฯ ลงในซองบรรจุ

ภัณฑ์ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ ความหนา 100 ไมครอน สามารถช่ังได้

ละเอียดถึงทศนิยม 1 ต าแหน่ง และสามารถรับน้ าหนักได้มากถึง 

6 กิโลกรัม 
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8. เครื่องปิดผนึกแบบเท้าเหยียบ 

ในกระบวนการผลิตซุปผงกึ่งส าเร็จรูป ซ่ึงจะมีการบรรจุ
และปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์เป็นปริมาณมาก จึงควรใช้เครื่องปิด
ผนึกชนิดใช้เท้าเหยียบ เพื่อให้กระบวนการท างานท าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

  เครื่องปิดผนกึแบบเท้าเหยียบ ขนาด 13 นิ้ว ลวดความร้อน
คู่ มอเตอร์ยี่ห้อ Sea Master Pack ควบคุมความร้อนได ้10 ระดบั 
ก าลังไฟ 220 โวลต์ ก าลังมอเตอร์ 450 วัตต์ 
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บทที่ 3  

วิธีการเตรียมวัตถุดิบการเกษตรและการท าแห้ง 
  ปัญหาส าคัญที่พบในการแปรรูปผกัสดและผลไม้คือการเกดิ

สีน้ าตาลเม่ือผัก ผลไม้สัมผัสอากาศในระหว่างกระบวนการแปรรูป 

ท าให้ผัก ผลไม้มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ และสูญเสียคุณค่า

ทางโภชนาการ การเกิดลักษณะเป็นสีน้ าตาลคล้ า (dark-color 

pigment) ในผัก ผลไม้มักมีสาเหตุมาจากปฏิกิรยิาออกซิเดชั่นของ

สารประกอบฟีนอลิกที่ถูกเร่งด้วยเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส

(Polyphenol Oxidase) ท าให้สารประกอบฟนีอลลิกเปลี่ยนเป็น

สารประกอบเชิงซ้อนที่ มีสีน้ าตาล เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ประสาทสัมผัสทั้ง สี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่ท าให้ผักผลไม้

สูญเสียคุณภาพ มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค  การควบคุมการ

เกิดสีน้ าตาลเนื่องจากเอนไซม์มีหลากหลายวิธี เช่นการใช้ความ

ร้อน ใช้ความดัน ใช้สารเคมี ใช้สารสกัดธรรมชาติ  
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- สารตรึงสทีี่ใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร 

  Browning inhibitor หรือ Anti-browning agent / สาร

ยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลในอาหาร เป็นสารที่ใช้ยับยั้งการเกิดสี

น้ าตาลในอาหาร เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมเมแทไบซัลไฟต์ 

กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก เป็นต้น 

- เตรียมสารละลายกรดซิตรกิ 0.1% (w/v) 

  ละลายกรดซิตริก

ใ น น้ า ส ะ อ า ด ด้ ว ย

อั ต ราส่ วนตั วอย่ างใน

ตารางสารละลายกรดซิ

ตริก 0.1% (w/v) ใช้เพื่อ

ป้องกันการเปลี่ยนสีของ

พื ช ห รื อ ผ ล ไ ม้ เ ป็ น สี

น้ าตาล มีคุณสมบัติช่วย

ให้วัตถุดิบการเกษตรมี

สี สั น ส ว ย ง า ม ต ล อด

กระบวนการแปรรูป  

กรดซิตริก (กรัม) น้ าสะอาด (ลิตร) 

5 กรัม 5      

10 กรัม 10      
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- การเตรียมแป้งฟกัทอง 100 % 

  ในการเตรียมผงฟักทอง 1 กิโลกรัมนั้น ควรใช้ผลฟักทองที่

แก่จัด (70 - 80%)  น้ าหนักรวมประมาณ 15 กิโลกรัม เนื่องจาก

เนื้อฟักทองส่วนที่น ามาใช้ในการผลิตฟักทองหรือแป้งฟักทองนั้น 

คิดเป็นสัดส่วน 67 – 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก และส่วนที่เป็น

เปลือกพร้อมไส้และเมล็ดหนักถึง 30 – 33 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก 
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ฟักทองแก่จัด (70 - 80%) ปอก
เปลือก ขูดไส้และเมล็ดทิ้ง หั่นเป็น
ท่อน ขนาดความกว้าง 5 ซม. (2 นิ้ว) 
หนา 3 – 4 ซม.  

1.    

2.    น าเข้าเครื่องเตรียมอาหารเพื่อ
หั่นเป็นแว่น โดยใช้ใบมีดหัว
ตัดแบบแผ่น (หันใบมีดขึ้น) 
ระดับความเร็ว 1 เท่านั้น !!! 

ใช้อุปกรณ์ในการช่วย
กดฟกัทองขณะหั่นแว่น
โดยเครือ่งเตรียมอาหาร 
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น าฟกัทองชิ้นลงแช่ในสารละลายกรดซิตรกิ 0.1% 
เปน็เวลา 15 นาที  
    

3.    

ฟกัทองหัน่ชิ้น    ฟกัทองหัน่ชิ้นใน 
สารละลายกรดซิตรกิ 0.1%    

นึ่งชิ้นฟกัทองที่เตรียมไว้ 
ด้วยหม้ออดัความดนัเป็น
เวลา 7 - 10 นาที   

4.    

บดฟักทองนึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเกลี่ยฟักทองบด
บนแผ่นรองอบซ่ึงวางเตรียมไว้ในถาดของตู้อบลมร้อน 

5.    
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น าเข้าอบที่ 60 – 65 ˚C เปน็เวลา 
10-12 ชั่วโมง หรือ จนฟกัทองได้
ความชื้นสุดท้ายไม่เกิน 10 %  
    

6.    

ลอกฟกัทองอบแห้งออกจากแผน่รองอบ น าเข้าเครือ่งปัน่
แห้งรอบความเร็วสูง ปัน่เป็นเวลา 1 นาที จ านวน 2 ครั้ง  
    

7.    

ร่อนผงฟกัทองผ่านตะแกรงร่อนขนาด 50 เมช อย่างน้อย 
2 ครั้ง น าผงฟกัทองทีผ่่านการรอ่นเกบ็ในซองอลูมิเนียม
ฟอยล์ รอแบ่งบรรจุตอ่ไป  

    

8.    

เครื่องปั่นแห้งฯ ฟกัทองบดอบแห้ง 
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- การเตรียมกล้วยน้ าว้าผง หรือ แป้งกล้วยน้ าว้า 

 ในการเตรียมผงกล้วยน้ าว้า 1 กิโลกรัมนั้นควรใช้ผลกล้วยที่

มีลักษณะผลแก่จัด น้ าหนักรวมประมาณ 15 กิโลกรัม เนื่องจาก

ส่วนของเปลือกและเครือกล้วยคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของน้ าหนัก

รวม ท าให้มีเนื้อผลกล้วยเพียงประมาณ 2 ใน 3 ของน้ าหนักรวม

หรือน้ าหนัก 10 กิโลกรัม 
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น ากล้วยน้ าว้าดิบแก่จัด
มาท าความสะอาดทั้งหวี 
ด้วยน้ าสะอาด  

1.    

ต้มกล้วยทั้งหวี ในน้ าเดือด เป็นเวลา 3 นาที และท าให้
เย็นทันทีก่อนน ามาปอกเปลือกออก 

2.    

ต้มกล้วยในน้ าเดอืด    แช่กล้วยต้มในน้ าเยน็    

น าผลกล้วยที่ปอกเปลือก
แล้ว ลงแช่ในสารละลายกรด
ซิตริก 0.1% เวลา 15 นาที  

    

3.    
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4.    

น ากล้วยเข้าเครื่องเตรียมอาหารเพื่อหั่นเป็นแว่น โดยใช้ใบมีด
หัวตัดแบบแผ่น (หันใบมีดขึ้น) ระดับความเร็ว 1 เท่านั้น !!! 

เรียงแผ่นกล้วยหั่นแว่น บนแผ่นรองอบซ่ึงวางเตรียมไว้ใน
ถาดของตู้อบลมร้อน น าเข้าอบที่น าเข้าอบที่ 60 – 65 ˚C 
เป็นเวลา 10-12 ชั่วโมง หรือ จนฟักทองได้ความชื้นสุดท้าย
ไม่เกิน 10 %  

5.    
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กล้วยน้ าว้าดิบ อบแห้ง 

น ากล้วยน้ าว้าดบิอบแห้งเข้าเครือ่งปัน่แหง้รอบความเร็ว
สูง ปั่นเปน็เวลา 1 นาที จ านวน 2 ครั้ง  
    

6.    

เครื่องปั่นแห้งฯ 

ร่อนผงกล้วยน้ าว้าดบิผ่านตะแกรงรอ่นขนาด 50 เมช 
อย่างน้อย 2 ครัง้ น าผงฟกัทองทีผ่่านการร่อนเกบ็ใน
ซองอลูมิเนยีมฟอยล์ รอแบ่งบรรจุตอ่ไป  

    

7.    
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บทที่ 4  

กระบวนการผลิตแกงเลียง

เข้มข้นและซุปแกงเลียง

ผสมกล้วยน้ าว้า 

- ผงแกงเลียงเข้มข้น 

  ในการเตรียมผงแกงเลียงเข้มข้นนั้นแบ่ง 2 ส่วนหลักคือ 

การเตรียมเครื่องแกงเลียง และการผสมเครื่องแกงเลียงรวมกับผัก

และฟักทองซ่ึงท าหน้าที่เป็นสสารให้เครื่องแกงใช้ในการยึดเกาะ

ขณะผ่านกระบวนการท าแห้ง   

  เครื่องแกงเลียงในเล่มคู่มือนี้ ประกอบไปด้วย กุ้งแห้งป่น 

หรือ ปลาแห้งป่น (สามารถใช้ทดแทนกันได้)  กะปิ กระชาย 

หอมแดง พริกไทย และหอมแดงจินดา ในกระบวนการท าผงแกง

เลียงเข้มข้นนั้น ส่วนประกอบแต่ละชนิดจะมีวิธีการเตรียมที่

แตกต่างกันไปแต่ละชนิดของวัตถุดิบ  
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ท าการชั่งส่วนประกอบ

ของเครื่องแกงเลียงโดย 

1 สูตรการเตรียมแกง

เลียงเข้มข้นก่อนท าแห้ง

มี สั ด ส่ วน วัต ถุ ดิ บ ดั ง

แ ส ด ง ใ น ต า ร า ง  มี

น้ าหนักรวม 1,845 กรัม  

 

 

 

เคร่ืองแกงเลียง น้ าหนัก (กรัม) 

กุ้งแห้งป่น 500 

กะปิ 200 

กระชาย 100 

หอมแดง 1000 

พริกไทย 30 

พริกแดงจินดา 15 
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ขั้นตอนการเตรียมเครื่องแกงเลียงแยกแต่ละวัตถุดิบ 

  กุ้งแหง้/ปลาแห้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ากุ้งแห้ง (หรือปลาเกลือ) มาล้างด้วยน้ าสะอาด 
จ านวน 4 ครั้ง เพื่อลดความเค็มของกุง้แห้ง แล้วผึ่งไว้ให้
แห้ง เพื่อน าไปบดด้วยเครื่องเตรียมอาหาร  

1
.    

ล้างด้วยน้ า
สะอาด     

1.    

บดกุ้งแห้งโดยใช้ใบมีดแบบบดสับเลือก ระดับความเร็ว 3  

2.    

บดสบั     
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  หอมแดง 

 

 

 

 

 

  พรกิไทย กระชาย และพริกแดงจินดา 

 

 

 

น าหอมแดงปอกเปลือกแล้วเข้าเครือ่งเตรยีมอาหาร  
หั่นเป็นแว่น โดยใช้ใบมีดหัวตดัแบบแผน่ ระดบัความเร็ว 1  

หั่นแว่น 

หั่น/ซอย กระชาย และ
พรกิแดงจินดาเป็นแว่น 
เพือ่เตรียมน าไปบดด้วย
เครื่องเตรยีมอาหาร 
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  บด/ผสมเครื่องแกงเลียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ากุ้งแห้งป่น (ปลาแห้งป่น) หอมแดงบด กะปิ พริกไทย 
กระชาย และพริกแดงจินดา ผสมให้เข้ากันในชามผสมแล้ว
บดด้วยเครื่องเตรียมอาหารผสมโดยใช้ใบมีดแบบบดสับ 
เลือก ระดับความเร็ว 3  

บดสบั     

เครื่องแกงเลียง  
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ขั้นตอนการเตรียมบวบ 

  เตรียมบวบเหลี่ยมปอกเปลอืกปริมาณ 1 กิโลกรัม โดยใช้

บวบเหลีย่มทั้งผลปริมาณ 1.6 – 2 กิโลกรัม  

 

 

 

เตรียมบวบเหลี่ยมหั่นชิน้แว่น น า
ลงแช่ในสารละลายกรดซิตรกิ 

0.1% เป็นเวลา 15 นาที  

    

นึ่งชิ้นบวบที่เตรยีมไว้ 
ด้วยหม้ออดัความดนัเป็น
เวลา 7 - 10 นาที   

2.    

1.    

บดบวบนึ่งโดยใช้
ใบมีดแบบบดสับ  
ระดบัความเร็ว 3 

    

3.    



 
 

41 

 

ขั้นตอนการผสมแกงเลียงเข้มข้น 

น าเครื่องแกงเลียง บวบเหลี่ยมบด และฟกัทองบด ลงในอ่างผสม

คลกุเคล้าให้เข้ากนัโดยใช้ สัดส่วนดังนี้ 

1. เครือ่งแกงเลียง 1 สูตร (1,845 กรัม)  

2. บวบเหลี่ยมบด 1 กิโลกรัม 

3. ฟักทองบด 4 กิโลกรัม  
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เกลี่ยส่วนผสมแกงเลียงเข้มข้นบนแผ่นรองอบซ่ึงวาง
เตรียมไว้ในถาดของตู้อบลมร้อนน าเข้าอบที่น าเข้าอบที่ 
60 – 65 ˚C เป็นเวลา 10-12 ชั่วโมง หรือ จนแผ่นแกง
เลียงเข้มข้นอบแห้งได้ความชื้นสุดท้ายไม่เกิน 10 %  
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น าแผ่นแกงเลียงเข้มข้นเข้าเครื่องปั่นแห้งรอบความเร็ว
สูง ปั่นเป็นเวลา 1 นาที จ านวน 2 ครั้ง โดยใช้ผ้าปิด
จมูกป้องกันฝุ่นผงแกงเลียงเข้มข้นเข้าจมูกและปอด 
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ร่อนแกงเลียงเข้มข้นผ่านตะแกรงร่อนขนาด 50 เมช 
อย่างน้อย 2 ครั้ง ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ โดยใช้ผ้าปิด
จมูกป้องกันฝุ่นผงแกงเลียงเข้มข้นเข้าจมูกและปอด 
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- การผสมผงแกงเลียงเข้มข้นและผงกล้วย 

  การผสมผงซุปแกงเลียงแกงเลียงผงกึ่งส าเร็จรปูเสรมิผง

กล้วย จากแกงเลียงเข้มข้นและผงกล้วยน้ าว้า 100% โดยจ าลอง

การผสมมาจากเครื่องจกัรผสมขนาดใหญร่าคาสูง 
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  ขั้นตอนการผสมผงแกงเลียงเข้มข้นและผงกล้วยน้ าว้า ใน

อัตราส่วน 1:1 มีวิธีดังนี้  

1. น าผงแกงเลียงเข้มข้นใส่ในถุงผสมด้านหนึ่ง  

2. น าผงกล้วยน้ าว้าใส่ในถุงผสมอีกด้านที่ว่างอยู่  

3. ผงแกงเลียงเข้มข้นและผงกล้วยน้ าว้ากอ่นผสมใน

อัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก   

4. จับปากถุงใหอ้ยู่แนวตั้งฉากกับกน้ถุงในลกัษณะ

คล้ายทรงพรีะมิด  

5.ปิดถุงผสมให้สนิทโดยเครื่องผนึกถุง  

6.พลิกผสมผงในถุงทรงพีระมิดทีป่ดิสนิท จ านวนครั้ง

มากกว่า 30 ครั้งขึ้นไป จนส่วนผสมเข้ากนัดี  
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  เม่ือผสมส่วนผสมผงแกงเลียงเข้มข้นและผงกล้วยน้ าว้าเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว น ามาช่ังปริมาณทีต่้องการแบ่งบรรจุเพื่อจ าหน่าย 

บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยลแ์ละปิดผนกึตอ่ไป 
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บทที่ 5  

บรรจุภัณฑ์ และ ฉลาก  
  ประเภทของถุงบรรจุอาหารทีน่ิยมใช้ในท้องตลาด อาทิ  
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 บรรจุภณัฑ์ที่ใช้ในเล่มคู่มือไดเ้ลือกใช้ซองอลูมเินียมฟอยล์

เนื่องจากมีคณุสมบัติ ทนทานต่ออากาศ ความชื้น และแสงได้ 

สามารถยืดอายุของผลติภณัฑ์ไดเ้ปน็อย่างดี ประกอบไปด้วย 2 

ขนาด ดังนี้   

1. ขนาด 8*13 นิ้ว สามารถบรรจุผลิตภณัฑผ์งซปุชนิด

ต่างๆ ได้ในปริมาณ 1 กิโลกรัม ใช้ในการเก็บผงซปุเพื่อจ าหน่าย

ราคาส่ง หรอื เพือ่ใช้ในการผสมสูตรซุปแกงเลียงพร้อมบรโิภคผสม

ผงกล้วยน้ าว้าต่อไป 

2. ขนาด 4*6 นิ้ว สามารถบรรจุผลติภณัฑผ์งซุปชนิด

ต่างๆ ได้ในปริมาณ 50 – 100 กรัม เพื่อการจัดจ าหน่ายราคาปลกี  
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  องคป์ระกอบของฉลากประกอบไปด้วยชื่อยี่หอ้ผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลติภณัฑ์ ส่วนประกอบ ผู้ผลิต น้ าหนกัสุทธิ และ เลขทะเบียน 

อย. ในคู่มือนี้ ไดแ้สดงตัวอย่างต้นแบบฉลากผลติภณัฑ์และซุปผง

กึ่งส าเร็จรูป 4 รส ดังนี ้

1. แป้งกล้วยน้ าว้า 100% (กล้วยน้ าว้าผง) จากกลว้ยน้ าว้าดิบ  

2. แป้งฟกัทอง 100% (ฟกัทองผง) 

3. ผงแกงเลียงเข้มข้น 

4. ซุปแกงเลียงผงผสมกล้วยน้ าว้า 
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52 
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บทที่ 6  

แหล่งจัดจ าหน่ายเคร่ืองมืออุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์  

1. เครือ่งเตรียมอาหาร Russell Hobbs Illumina  Food 

Processor รุ่น 20240-56   

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 4,760 - 8,875 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    1. ร้าน Power Mall ภายในห้างเดอะมอลล์ 

 2. Lazada 

    3. Shopee 

2. หม้อแรงดัน CUIZIMATE    

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 2,000 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ห้างโรบินสัน 

https://www.robinson.co.th/th/cuizimate-pressure-

cooker-size-8-l-rbs31328203 

https://www.robinson.co.th/th/cuizimate-pressure-cooker-size-8-l-rbs31328203
https://www.robinson.co.th/th/cuizimate-pressure-cooker-size-8-l-rbs31328203
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3. แผ่นรองอบไฟเบอร์กลาส   

ราคาโดยประมาณ (บาท) :  

     ราคาปลีก แผ่นละ 160-200 บาท  

     ราคาส่ง   โหลละ  1,320 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านตั้งจิบเซ้ง www.tangjibseng.com 

594-596 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์  

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200  

โทรศัพท์  (สาขา1) 02-221-1213  (สาขา2) 02-221-2280 

4. ตาช่ังแบบดิจิตอล ความละเอียดทศนิยม 1 ต าแหน่ง   

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 680 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านตั้งจิบเซ้ง www.tangjibseng.com  

โทรศัพท์  (สาขา1) 02-221-1213  (สาขา2) 02-221-2280 

 

http://www.tangjibseng.com/
http://www.tangjibseng.com/
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5. ตะแกรงร่อนขนาดความถ่ี 50 เมช 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : ขนาดเล็ก    70 บาท  

      ขนาดใหญ่ 100 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านตั้งจิบเซ้ง www.tangjibseng.com 

โทรศัพท์  (สาขา1) 02-221-1213  (สาขา2) 02-221-2280 

6. เครื่องปั่นแห้งรอบความเร็วสูง LeMix Professional รุ่น LMG-

1000  ก าลังไฟ 220 โวลต์/50–60 เฮิร์ต ความเร็ว 36000 รอบตอ่

นาที ก าลังมอเตอร์ 1600 วัตต์ ความละเอียด 30– 300 ไมโครเมตร   

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 5,800 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านไชยชนะ www.chaichana.net 

198 ถนนศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง  

จ.จันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ 039-311-961 และ 081-554-5521 

 

http://www.tangjibseng.com/
http://www.chaichana.net/
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7. เครื่องปิดผนึกแบบเท้าเหยียบ ขนาด 13 นิ้ว ลวดความร้อนคู่ 

มอเตอร์ยี่ห้อ Sea Master Pack ควบคุมความร้อนได้ 10 ระดับ 

ก าลังไฟ 220 โวลต์ ก าลังมอเตอร์ 450 วัตต์ 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 3,000 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านไชยชนะ www.chaichana.net 

โทรศัพท์ 039-311-961 และ 081-554-5521 

8. ตู้อบลมร้อน ถาดสแตนเลส 12 ชั้น 

ตัวตู้ท าจากเหล็กกัลวาไนซ์ (เหล็กซิงค์) ตู้อบความสูง 12 ชั้น 

ขนาดตู้โดยประมาณ 71 x 67 x 199 เซนติเมตร ขนาดภายใน

ตู้อบ 51 x 56 x 135 เซนติเมตร ถาดสแตนเลส (SUS 304) ขนาด 

52 x 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างถาด 10 เซนติเมตร 

ระยะห่างของความสูงแต่ละชั้น 10 เซนติเมตร ท าความร้อนด้วย

แก๊สหุงต้ม หัวแก๊สส าหรับให้ความร้อนอยู่ด้านล่างตัวเตา มอเตอร์

เป่าลม Mitsubishi Super Line ขนาด 1/2 แรงม้า (400 วัตต์) 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 33,500 บาท 

http://www.chaichana.net/
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แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านไชยชนะ www.chaichana.net 

โทรศพัท์ 039-311-961 และ 081-554-5521 

9. ตาช่ังขนาด 35 กิโลกรัม   

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 1,825 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขา จ.สิงห์บุรี  

10. หม้อตะแกรง ยี่ห้อSTABIL สตาบีล สแตนเลส ขนาด 5 ลิตร 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 359 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    IKEA (ประเทศไทย) 

https://www.ikea.com/th/th/p/stabil-pasta-insert-

stainless-steel-10239001/ 

11. ซองบรรจุภณัฑ์ ชนดิอลูมเินียมฟอยล์ ความหนา 80-100 

ไมโครเมตร (ไมครอน) 

ราคาโดยประมาณ (บาท) :  

ขนาด 4*6 นิ้ว 1 ห่อ/100 ซอง ราคา 200-250 บาท 

http://www.chaichana.net/
https://www.ikea.com/th/th/p/stabil-pasta-insert-stainless-steel-10239001/
https://www.ikea.com/th/th/p/stabil-pasta-insert-stainless-steel-10239001/
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ขนาด 8*13 นิ้ว 1 ห่อ/100 ซอง ราคา 460-500 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ฮุ้งชอ www.packagefarm.com 

136-138 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ 

เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100  

โทรศพัท์ 02-221-3617 และ 02-221-3266 

12. กรดซิตริก โมโนไฮเดรต  รหัส CA0311-A-KG001 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 1 กิโลกรัม 79 บาท ค่าจัดส่ง 92 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    ร้านเคมีภัณฑ์ www.chemipan.com 

โทรศพัท์ 02-947-9712 และ 091-775-8688 

13. หมวกอนามัย (หมวกตัวหนอน) 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 380 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    1.ร้านออฟฟิศเมท www.officemate.com 

    2.ร้านตั้งจิบเซ้ง 

 

http://www.packagefarm.com/
http://www.chemipan.com/
http://www.officemate.com/
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14. หน้ากากอนามัย 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 380 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    1.ร้านออฟฟิศเมท www.officemate.com 

         2.ร้านตัง้จิบเซ้ง 

15. สติ๊กเกอร์ขนาด A4 เนื้อด้าน หรอื เนื้อเงา 

ราคาโดยประมาณ (บาท) : 105 - 250 บาท 

แหล่งจัดจ าหน่าย    1.ร้านออฟฟิศเมท www.officemate.com 

         2.ร้านอปุกรณ์เครือ่งเขียน 

 

 

http://www.officemate.com/
http://www.officemate.com/
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เอกสำ อ้ำงอ ง 

กรมอนามัย 2551 UNICEF-WHO จับมือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตลาด

ส าหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2551 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ส านักเลขานุการกรมอนามัย

http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=822 (วันที่เข้าถึง 25 

สิงหาคม 2560)  

จิรนาถ บุญคง 2553 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 

มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554 

ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ น.ส. วนิดา เทวารุทธ์ิ นาย พิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ และ น.ส. วาสนา 

นาราศรี  2555 รายงานการวิจัย การพัฒนาแป้งกล้วยน้ าว้าที่มีสมบัตพิรีไบโอติก

และต้านอนุมูลอิสระส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างสุขภาพ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2553  

บทสัมภาษณ์ พญ. ปวินทรา หะริณสุต สมนึก กุมารแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านนมแม่ ใน 

รายการ ER Easy Room ตอน สุขภาพดีทั้งแม่และลูกด้วยนมแม่: อาหารกระตุ้น

น้ านมแม่จากสมุนไพรไทย https://www.bumrungrad.com/th/women-

center-health-obgyn-bangkok-thailand/breast-feeding-clinic (วันที่

เข้าถึง 27 สิงหาคม 2560) 

เฟื่องลดา ทองประเสริฐ2553 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  (Breastfeeding) 19 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553 

http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com



 
 

61 

 

_content&view=article&id=387:breastfeeding&catid=40&Itemid=482 

(วันที่เข้าถึง 25 สิงหาคม 2560) 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

http://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=31 (วันที่เข้าถึง 25 

สิงหาคม 2560) 

สมใจ เนียมหอม โภชนาการส าหรับแม่ที่ให้นมบุตรและอาหารเพ่ิมน้ านม 

http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/833_0.pdf (วันที่

เข้าถึง 25 สิงหาคม 2560) 

ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร และ ภกญ.ผกากรอง ขวัญข้าว 2551 อาหารและสมุนไพร 

กระตุ้นน้ านม นิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่ 355 เดือน/ปี: พฤศจิกายน 2551 

https://www.doctor.or.th/article/detail/5798 (วันที่เข้าถึง 25 สิงหาคม 

2560) 
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