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บทน า 

 
รัฐบาลได้ก าหนดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2560-2564 ให้ขยายพื้นที่

ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี ผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้าง
เศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูงที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ รวมถึงผล
พลอยได้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (กรมการข้าว. 
1561) สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดนครพนมที่มีพื้นที่ปลูกข้าวถึง 
1,587,341 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.7 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด จึงได้ก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอม
มะลิด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  

ข้ า วหอมมะลิ  (Oryza sativa L.) หรื อ  Thai jasmine rice และข้ าว ไ รซ์ เบอร์ รี่  
(riceberry) เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมปลูกเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 
105 มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวและสีม่วงเข้มซึ่งเป็นสารแอนโทไซยานินที่มีความสามารถใน
การต้านออกซิเดชัน ปลายข้าวเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว ประมาณร้อยละ 16-20 ของ
การสีข้าว ปลายข้าวมีมูลค่าต่ าเมื่อเทียบกับข้าวเมล็ดเต็ม แต่กลับมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง 
เนื่องจากปลายข้าวประกอบด้วยเศษข้าวที่หักและส่วนของจมูกข้าวที่ประกอบด้วยโปรตีน 
ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งเป็นแหล่งของไฟโตเคมิคอลที่มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน
จึงช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันโรค เช่น ลดคลอเลสเตอรอลและไตรกรีเซอร์ไรด์ ป้องกัน
โรคหัวใจและโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตัน ป้องกันโรคมะเร็ง ลดความดันเลือด และ
เบาหวาน เป็นต้น คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวคือมีปริมาณโปรตีนต่ า ไม่มีกลูเตน และ
มีปริมาณสารไฟโตเคมิคอลสูง ข้าวจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในการน ามาเพิ่มมูลค่าเพื่อ
ทดแทนแป้งสาลีและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าให้กับ



 

1 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ปลายข้าวอินทรีย์โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลายข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การใช้ปลายข้าวนับว่าเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับปลาย
ข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจแปรรูปข้าวในจังหวัดนครพนม รวมทั้งการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า หลักการผลิตอาหารที่ดีและ
การรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคงทางวิสาหกิจอย่างยั่งยืน  

ดังนั้น คณะผู้ด าเนินโครงการฯ จึงได้มองเห็นถึงความส าคัญในการน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือใช้จากกระบวนการสีข้าว
อินทรีย์เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการและทางเภสัชวิทยา โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้
เกิดศักยภาพในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแข่งขันในตลาดที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และผลดีต่อสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้
ให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนมจะน าไปสู่การพัฒนาด้านส่งเสริมความมั่นคงทาง
วิสาหกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริอย่างแท้จริง 
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ข้าว 

ข้าว มีช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa  เป็นธัญพืชที่พบมากในเอเชีย บริโภคเป็นอาหาร
หลักและมีความส าคัญเนื่องจากมีคุณค่าทางด้านโภชนาการและเป็นพลังงาน 

 

ข้าว (Oryza sativa) 
 

พันธุ์ข้าวไทย 
ข้าวสายพันธ์ุไทย มจี านวน 18 สายพันธ์ุ ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสงูและมีสารส าคัญที่

ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่  

 

อาหารหลัก

คุณค่าทางโภชนาการ

สินค้าเกษตรที่ส าคัญ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ
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องค์ประกอบของเมล็ดข้าว  

 

แกลบ 10% 
Rice husk 

 
ใยอาหาร  

จมูกข้าว 1% 
Rice germ 

 
โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ 

ร าข้าว 8% 
Rice bran 

 
โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และใย
อาหาร รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระ  

เมล็ดข้าว 70% 
Rice grain 

 
คาร์โบไฮเดรตปริมาณสูง และโปรตีนต่ า 

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ หรือ Thai jasmine 
rice เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นก าเนิด
ในประเทศไทย โดยพันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 เป็นข้าวพันธุ์ กข 15 
ได้รับการประกาศจากกระทรวง
พาณิชย์ให้เป็นข้าวหอมมะลิไทย 

ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็น
สายพันธุ์ข้าวที่ผสมข้ามพนัธุ์ระหวา่ง
ข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 
105 มีสีม่วงซ่ึงเกิดจากสารแอนโท
ไซยานิน ที่เป็นแหล่งส าคัญของสาร
ไฟโตเคมิคอลที่มีฤทธิ์ในการต้าน
ออกซิเดชันสูงจึงช่วยในการป้องกัน
สุขภาพและรักษาโรค 
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ข้าวกล้อง 
ข้าวกล้อง (รูปภาพที่ 1) เป็นแหล่งของสารฟลาโวนอยด์และสารฟีนอลิก (Zhang et al., 

2008) โดยเฉพาะข้าวกล้องจากข้าวมีสี เช่น ข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น สารไฟ
โตเคมิคอลท าหน้าที่ในการป้องกันและรักษาโรค เนื่องจากมีความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันสูง ดังนั้น ปลายข้าวกล้องจึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลดคลอเลสเตอรอลและ
ไตรกรีเซอร์ไรด์ ป้องกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตัน ป้องกันโรคมะเร็ง 
ควบคุมความสมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลด
ความดันเลือด และเบาหวาน เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ 1 ข้าวกล้อง 
ที่มา: กฤตภาส จินาภาค, 1560 
 

ข้าวกล้องงอก 
ข้าวกล้องงอก (รูปภาพที่ 1) เป็นข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแต่ไม่มีการขัดสีจึงท าให้เยื่อหุ้ม

เมล็ดคัพภะ (จมูกข้าว) และสารอาหารอยู่ครบถ้วน เมื่อน าข้าวกล้องที่ได้ไปเพาะให้งอกเรียก 
“ข้าวกล้องงอก”  

 
รูปภาพที่ 2 ข้าวกล้องงอก 
ที่มา: กฤตภาส จินาภาค, 1560 
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เมล็ดข้าวที่ก าลังงอก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ท าให้เกิดสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แกมมาออริซานอล (Gamma oryzanol) วิตามินอี สารฟีนอลิก 
ไลซีน และสารกาบา (Gamma aminobutyric acid) ซึ่งเป็นสารที่ได้ในข้าวกล้องงอกมาก
เป็น 10 เท่าของข้าวสาร  
 

ปลายข้าว  
ปลายข้าว (Broken rice) เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว มีปริมาณมากถึงร้อยละ 16-20 

และราคาถูกเมื่อเทียบกับข้าวเมล็ดเต็ม ปลายข้าวประกอบด้วยเศษข้าวที่หักและส่วนของ
จมูกข้าว) และมีโปรตีนประมาณร้อยละ 8 มีไขมันและเยื่อใยต่ า ปลายข้าวมีส่วนของจมูกข้าว
ซึ่งเป็นต้นอ่อนซึ่งประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ  มากกว่าส่วนอื่นของเมล็ด 
รวมทั้งเป็นแหล่งของไฟโตเคมิคอลที่มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันจึงช่วยรักษาสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

 
โภชนาการสงู ผลิตภัณฑ์อาหารจากขา้ว  

 

ผลดีต่อสุขภาพและป้องกันโรค: 
ต้านเบาหวาน 
ต้านมะเร็ง 
ความดันโลหิตสงู 
ต้านการแกช่รา 
ต้านจุลินทรีย ์
เป็นต้น 

สารต้านอนุมูลอิสระ และสารกาบา  

   

 

 

ปลายข้าว
กล้อง

ปลายข้าว
ไรซ์เบอร์ร่ี

กลุ่มเส้นและแผ่น

กลุ่มอาหารเช้า

อาหารขบเคี้ยว

ขนมอบ

ขนมไทย
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลายข้าว 
 

แนวคิดส าคญัในการผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากปลายข้าว 

 
การใช้วัตถุเจือปนอาหาร  

วัตถุเจือปนอาหารน ามาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ทดแทนแป้งสาลี
ด้วยแป้งข้าวท าให้ไม่มีโปรตีนกลูเตน ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี เนื้อสัมผัสตามความ
ต้องการจึงเติมกัมส์และอิมัลซิฟายเออร์ ซึ่งช่วยลดความเหนียว การเกิดเจล และคงรูปร่าง
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ ฟอสเฟต และกรดอินทรีย์ ยังช่วย
ปรับปรุงการเกิดเจล ความสามารถในการดูดซับน้ า และอัตราในการดูดน้ ากลับ วัตถุเจือปนที่
น ามาใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อสัมผัสของอาหารที่ส าคัญ มีดังนี ้

1. กัม มีความส าคัญในการช่วยในการควบคุมคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ความ
เหนียวหนืด และการเกิดเจล รวมทั้งช่วยปรับปรุงความรู้สึกหลังการรับประทาน พบว่าการ
เติมแซนแทนกัมและกัวร์กัมจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหนืดมากขึ้นกว่าการใช้กัมเพียงชนิด
เดียว (Casas et al., 2000)  

2. สารอิมัลซิฟายเออร์ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมขนมอบ เพื่อช่วยกักเก็บอากาศและการคง
ตัวของฟองกาซระหว่างกระบวนการผลิต (Sahi and Alava, 1003) โดยการลดแรงตึงผิว
ระหว่างน้ าและน้ ามันลดการท าลายของอิมัลชัน (Sakiyan et al., 1004) 

ปลาย
ข้าว ไฮโดร

คอลลอยด์/
กัมส์

อิมัลซิฟายเออร์

วัตถุเจือ
ปน

อาหาร ตลาด

นิยมบริโภค

ผลิตง่าย/เก็บ
รักษาได้นาน

อาหารสุขภาพ

จากข้าว

ผลิตภัณฑ์
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากข้าว 
อาหารเช้า 

    

     

เส้นและแผ่น 

    

     

ขนมอบ 

    

     

เคร่ืองดื่ม 

    

 
    

ขนมขบเค้ียว 

    

     

ขนมไทย 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น งานพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นเครื่องมือเพื่อท า ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  

เหตุผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก 

• ผลิตภณัฑ์มีวงชีวิต และมีวัฏจักร 

• คู่แข่งเพิ่มมาก 

• ผู้บริโภค/ผู้ซื้อ เปลี่ยนไป 

• เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 

• ร้านค้าปลีกมีขนาดใหญ่ขึ้น 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่พบในตลาดมีดังนี ้

• ใหม่ในตลาด ไม่เคยมมีาก่อน 

• ขยายสายผลิตภณัฑ ์

• เอามาปรับปรุงใหม่ รูปแบบ สูตรใหม ่

• เลียนแบบคู่แข่ง 

• เปลี่ยนต าแหน่งใหม ่

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้
      5. วางแผนทางการตลาด และวางตลาด 
  

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
  
 

3. พัฒนาตัวแบบ จากสูตรอาหาร และกระบวนการผลิต 
  

 2. สร้างความคิด และทดสอบความคิด 
  

 1. ตั้งเป้าหมาย ก าหนดข้อจ ากัด 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

บรรจุภัณฑ์  
บรรจภุัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมการออกแบบผลิตและการจดัเกี่ยวกับสิ่งห่อหุม้ 

หรือบรรจุผลิตภณัฑ์ มบีทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ท าหน้าท่ีป้องกัน
ผลิตภณัฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงผู้อุปโภคบริโภค  

ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
1. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง (Primary packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มตัวสินค้า 

เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย หรือเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน  
1. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง (Secondary packaging) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุ

ภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับตัวสินค้า การขายสินค้าโดยการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค  

3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping packaging)  หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ใน
การเก็บรักษาและขนส่งสินค้า  

 
หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ ์

• บรรจุตัวผลติภณัฑ์  

• ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม 

• เพิ่มความสะดวกในการพกพา 

• เพิ่มความสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้าย 

• เพิ่มความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้บริโภค 

• สร้างความแตกต่างและโดดเด่นใหก้ับผลติภณัฑ์ 

• สร้างความไดเ้ปรียบด้านต้นทุน 

1. บรรจุภัณฑ์ขั้นแรก

หรือขั้นพื้นฐาน

(Primary Package)

2. บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง

หรือชั้นนอก

(Secondary package)

3. บรรจุภัณฑ์เพื่อ

การขนส่ง

(Shipping Package)
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หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ ์

• สะดวกในการน าไปใช้ และเก็บรักษา 

• ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า 

• มีความสวยงาม โดดเด่น 

• สอดคล้องกับต าแหน่งของผลิตภณัฑ์  

• ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 

ตราสินค้า 
ตราสินค้า (Brand) หมายถึง “ถ้อยค า (Word) สัญลักษณ์ (Symbol or Logo) รูปทรง 

(Style) การออกแบบ (Design) สี (Color) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกัน เพื่อ
ระบุช้ีลักษณะของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ขององค์กรที่แตกต่างจากของผู้อื่น 

 

 
 

• ประกอบด้วยค า ตัวอักษร และ/หรือตัวเลข ที่
สามารถอ่านออกเสียงได้

ชื่อตราสินค้า 

(Brand name) 

• เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า อยู่ในรูปสัญลักษณ์ การ
ออกแบบ สีสัน หรือตัวอักษร ที่สามารถมองเห็น แต่
ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้

เครื่องหมายตราสินค้า 

(Brand mark)

• ตราสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์น ามาใช้ 
และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยจะมี
สัญลักษณ์  ®

เครื่องหมายการค้า 

(Trade mark)

• เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า ที่ประกอบไปด้วย 
brand name, brand mark, or trademark หรือ
ทั้งหมดมารวมกัน

โลโก้  

(Logo)
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ความส าคัญของตราสินค้า 

• สร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์  

• สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 

• ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็ว 

• เพิ่มยอดขาย 

• ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดได้ชัดเจน 

• ลดการแข่งขันด้านราคาระหว่างผูผ้ลิตและผู้จ าหนา่ย 

• ผู้ผลิตเกดิความรับผดิชอบในผลิตภัณฑ์  
 

 

ลักษณะของตราสินค้าท่ีดี  

• บ่งบอกลักษณะเฉพาะ คุณสมบตัิ หรือประโยชน์ของผลิตภณัฑ์  

• สั้น ง่ายต่อการออกเสียง และท าความเข้าใจ 

• มีลักษณะเฉพาะ เป็นจุดเด่น 

• ไม่มีความหมายที่แคบเกินไป 

• ไม่ท าให้ผู้บริโภคสับสนหรือเข้าใจผิด 

•  ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
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การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 
(GOOD MANUFACTURING PRACTICE; G.M.P.) 

 

การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดี 
การปฏิบัติทีด่ีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคณุภาพที่มีการปฏิบัติในการผลติ

อาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบรโิภค   
 

เป้าหมายคือ การยกระดับมาตรฐานผลติภณัฑ์อาหารไทย 

• ลดความเสีย่งอันตรายของอาหารในกลุ่มดังกลา่ว 

• ยกระดับมาตรฐานสถานท่ีผลติอาหารส าหรับบริโภคในประเทศ 

• เป็นมาตรการเพื่อการก ากับดูแลอาหารน าเข้า/ส่งออก 
 

 
Primary GMP  

Primary GMP หรือ GMP ขั้นต้น คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น 
ประกอบไปด้วย สถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด และ
บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐาน
อาหารพื้นบ้าน/OTOP/วิสาหกิจชุม  

 

 

• มาตรฐาน (GMP/ 
GMP เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์)

การผลิตใน
ระดับ
อุตสาหกรรม

• มาตรฐาน  
(GMP)

การผลิตใน
ระดับ
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม

• ยกระดับ
มาตรฐาน
(Primary 
GMP)

การผลิตใน
ระดับ
ครัวเรือน
และชุมชน  

OTOP 
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กลุ่มอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP 
(1)  อาหารนอกเหนือจาก 57 ประเภท ท่ีไมต่้องปฏิบัตติาม GMP ทั่วไป 
(1)  อาหารนอกเหนือจาก GMP เฉพาะ (น้ าบริโภค นมพาสเจอร์ไรส์ อาหารในภาชนะ

บรรจุชนิดกรดต่ าและปรับกรด) 
(3) อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรปูพร้อมบริโภคทันที ที่ยังไมถู่กบังคับ GMP 

(นอกเหนือจากอาหารพร้อมปรุงท่ีเป็นชุดผลิตภณัฑ์ขนมอบ และผลติภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)  
(4) อาหารทั่วไป (นอกเหนือจาก ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ อาหารแช่เยือกแข็ง) ที่ผ่านการแปร

รูปที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค 
 

หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 

 

หัวใจที่ 1 ลดอันตรายเบื้องต้น 
คัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสมที่มีคุณภาพดี 
ใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและมกีารล้าง
ท าความสะอาดรวมทั้งผลิตในสถานที่ที่
มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเครื่องมือ 
อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

 
 

   

 

หัวใจที่ 2 ลด/ยับยั้ง-ท าลายเชื้อจุลินทรีย์ 
ใช้ความร้อนฆ่าเช้ืออย่างเพียงพอ 

  
   

 

หัวใจที่ 3 ป้องกันการปนเปื้อนซ้ า  
โดยการปฏิบัติงานอย่างถูกสขุลักษณะ 
แยกระหว่างของสุก และของดิบ 
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หลักเกณฑส์ถานที่ผลิต Primary GMP  

 
 

1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต 
1.1 สถานที่ต้ัง 

สถานท่ีตั้งและอาคารผลติ ต้องหลกีเลี่ยงบรเิวณซึ่งมโีอกาสก่อให้เกดิการปนเปื้อนสู่
ภายในอาคารผลติ 

 

1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้ง & อาคารผลิต

2. เครื่องมือ เครื่องจักร & อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การบ ารุงรักษา & ท าความสะอาด

6. บุคลาก

แหล่งสะสมของ
ขยะ

แหล่งน้ าเน่าเสีย 
หรือมีน้ าขัง

บริเวณที่มีฝุ่น หรือ

อากาศเป็นพิษ

สัตว์ แมลง 

และพาหะน าโรค
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1.2 อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต 
• สะอาด ถกูสุขลักษณะ เป็นระเบียบ ไม่มีการ

สะสมสิ่งของไม่ใช้แล้ว 

• การจัดแบ่งพื้นที่ในบริเวณผลิต 

• ระบบระบายอากาศ และแสงสว่าง 

• มีท่อหรือทางระบายน้ าทิ้ง 

• สามารถป้องกันสัตวแ์ละแมลง  
 

หมวดที่ 2 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต 

 
 

หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 
3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ 

 

เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

2.1 ง่ายแก่การท าความสะอาด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ควรออกแบบให้ง่ายต่อการถอดออกท าความสะอาด ไม่ให้มีซอก
มุมหรือมุมอับ

2.2 ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน สภาพสะอาด 
ภาชนะอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสอาหารผิวหน้าต้องท าจากวสัดุผิวเรียบ ที่ไม่ท าปฏิกิริยา
กับอาหาร ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนการกัดกร่อน

3.1.1 มีการคัดเลือกวัตถุดิบ  ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์

ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดมีคุณภาพ เหมาะสม ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร 

3.1.2 มีการล้างท าความสะอาดอยา่งเหมาะสมในบางประเภทที่จ าเป็นเพื่อขจัดสิ่ง
สกปรกหรือสิ่งปนเปื้อน

3.1.3 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม เก็บรักษาในสภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนและ
เส่ือมสลายน้อยที่สุด ดูแลหมุนเวียนสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม 
มีขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด  

 
 

หมวดที่ 4 สุขาภิบาล 

 
 

 

 

3.2.1 มีการควบคุมชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร เช่น  เลือกใช้เครื่องมือชั่ง ตวง
วัด ที่มีอัตราส่วนเหมาะสมกับน้ าหนัก/ปริมาตรท่ีต้องการและมีความเท่ียงตรง

3.2.2 ก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการปรุงผสมหรือการหมักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี
ความสม่ าเสมอ

3.2.3 มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเช้ือ (นึ่ง ต้ม ผัด อบแห้ง) และลด
อุณหภูมิ 

4.1 น้ าใช้ภายในโรงงาน

4.2 ภาชนะรองรับและมีวิธีการก าจัด

4.3 การจัดการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก

4.4 ห้องส้วมและอ่างล้างมือ โดยห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิตและ ไม่เปิดสู่บริเวณผลิต
โดยตรง    

4.5 อ่างล้างมือบริเวณผลิต
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หมวดที่ 5 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 

 
 

หมวดที่ 6 บุคลากรและสุขลกัษณะผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 

ประโยชน์ของการท า GMP 

• ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพปลอดภยัต่อผู้บรโิภค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและ
ผู้บริโภค 

• สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน  

• มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของโรงงาน  

• มีความสะดวก และง่ายต่อการติดตามข้อมูล  

5.1 อาคารผลิตมีการดูแลท าความสะอาด

5.2 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตล้างสม่ าเสมอ

5.3 การจัดเก็บสารเคมี

5.4 การควบคุมและก าจัดแมลง

5.5 การก าจัดระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก

6.1 สวมเส้ือผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน 

6.2 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเปื้อน

6.3 ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มีบาดแผล ไม่เป็นโรคหรือพาหะของ

โรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง ไม่เป็นพาหะของโรคตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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• ความคล่องตัวในการดูแล การจัดการ และการประเมินงานในโรงงาน  

• ลดของเสียจากการปฏิบัติงานผิดพลาดในการซึ่งมผีลให้เกิดการเพิม่ผลผลิต 

• สร้างทัศนคติทีด่ี และถูกต้องแกผู่ป้ฏิบัติงาน 

• ใช้ประกอบการขอขอรับรอง อย. 
 

การขอขอรับรอง อย. 

 
 

 

 

 

ขั้นตอนการขอ อย.
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ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวปลายข้าวหอมมะลิและไรซ์เบอร์รี่  

 

 แป้งจากปลายข้าว 

 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

เค้กกล้วยจากปลายข้าว 

โดนัทจิ๋วจากจากปลายข้าว 

 ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า 

โจ๊กจากปลายข้าวก่ึงส าเร็จรูป 

 ผลิตภัณฑ์เส้นและแผ่น 

เส้นพาสต้าจากปลายข้าว 

เส้นก๋วยเตี๋ยวจากปลายข้าว 

 ผลิตภัณฑ์ขนมไทย 

ทองแผ่นจากปลายข้าว 

ทองแผ่นจากข้าวผสมผลไม้ เช่น กล้วย มันม่วง และฝักทอง เป็นตน้ 
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แป้งจากปลายข้าว 
 

วัตถุดิบ  

ปลายข้าว   
 

ขั้นตอนผลิต 

 

การเตรียมแป้งจากปลายข้าว 

 

 

  

 

 

  

รูปภาพที่ 1 การเตรียมแป้งจากปลายข้าว  

น าปลายข้าวไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50-60 oC จนกระทั่งความช้ืนต่ ากว่า 12%

ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและน าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดแป้ง

น าไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช

บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท
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ผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยจากปลายข้าว 

วัตถุดิบ  

แป้งจากปลายข้าว 150 กรัม 

แป้งสาล ี 150 กรัม 

กล้วยสุก 250 กรัม 

น้ าตาลทราย 250 กรัม 

น้ ามันร าข้าว 170 กรัม 

นมจืด 100 กรัม 

ผงฟู  2   ช้อนชา 

เบคกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 2 ช้อนชา 

ไข่ไก ่ 3 ฟอง 

กลิ่นวนิลา 2 ช้อนชา 

ขั้นตอนผลิต 

 

ร่อนแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ แป้งสาลี ผงฟู และเบคกิ้งโซดา (ส่วนผสมแห้ง)

บดกล้วยจนละเอียด เติมเกลือและน้ าตาลทรายที่ละน้อยจนหมด 

แล้วจึงใส่ไข่ลงตีทีละฟอง  ตีผสมให้เข้ากัน

ใส่ส่วนผสมแห้ง สลับกับ นมจืด และน้ ามัน และกลิ่นวนิลา ตีผสมให้เข้ากัน

น ามาหยอดลงพิมพ์

อบด้วยอุณหภูมิ 180 oC นาน 20 – 30 นาที

ทิ้งให้เย็นและบรรจุกล่องให้สวยงาม
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กระบวนผลิต 

   

รูปภาพที่ 1 เตรียมส่วนผสม  

   
   

   
รูปภาพที่ 2 ตีส่วนผสมให้เข้ากัน  และเทส่วนผสมเข้าแม่พิมพ์    

   

รูปภาพที ่4 น าเข้าเตาอบท่ีอุณหภูมิ 180 OC นาน 20-30 นาที และทิ้งไว้ให้เย็น     

   

รูปภาพที ่5 บรรจุลงให้ภาชนะบรรจุให้สวยงาม  
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ผลิตภัณฑ์โดนัทจากปลายข้าว 

วัตถุดิบ  

แป้งจากปลายข้าว  200 กรัม 

แป้งสาลี 200 กรัม 

ผงฟู  1 ช้อนชา 

เบคกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 1/2 ช้อนชา 

ไข่ไก่ 3 ฟอง 

น้ าตาลทราย 300 กรัม 

น้ ามันร าข้าว 120 กรัม 

นมจืด 100 กรัม 

น้ าเปล่า 100 กรัม 

เกลือ 1 ช้อนชา 

ลูกเกดตามชอบ   

ขั้นตอนการผลิต

 

ตีไข่ไก่และน้ าตาลทรายให้เข้ากัน

ร่อนแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ แป้งสาลี ผงฟู และเบคกิ้งโซดา

(ส่วนผสมแห้ง)

ใส่ส่วนผสมแห้ง สลับกับ นมจืด น้ า และเนยละลาย 

(เริ่มที่ส่วนผสมแห้งและจบท่ีส่วนผสมแห้ง)

น ามาหยอดลงพิมพ์เครื่องท าโดนัท

โดนัทจิ๋วจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่
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กระบวนผลิต 

   
   

รูปภาพที่ 1 เตรียมส่วนผสม  

   

รูปภาพที่ 2 ตีส่วนผสมให้เข้ากัน และเทส่วนผสมเข้าเครื่องท าโดนัทไฟฟ้า   

   

รูปภาพที่ 3 ทิ้งไว้ให้เย็น บรรจลุงให้ภาชนะบรรจุให้สวยงาม  

 

 

 

 

 

 



 

16 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ผลิตภัณฑ์คุกกี้จากปลายข้าว 

วัตถุดิบ 

แป้งจากปลายข้าว 140 กรัม 

แป้งสาล ี 75 กรัม 

ผงฟ ู 1 ช้อนชา 

ไข่ไก ่ 1 ฟอง 

น้ าตาลทราย 120 กรัม 

เกลือ 1/4 ช้อนชา 

น้ ามันร าข้าว 140 กรัม 

กลิ่นวนิลา 1 มิลลลิิตร (ซีซี) 

ขั้นตอนการผลิต 

 
 

ร่อนแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ แป้งสาลี ผงฟู และเกลือ (ส่วนผสมแห้ง)

ตีเนยและน้ าตาลให้เข้ากัน จากนั้นใส่ไข่ไก่และกลิ่นวนิลา ผสมให้เข้ากัน

ใส่ส่วนผสมแห้ง ตีผสมให้เข้ากัน

น ามาบีบใส่ถาด

อบด้วยอุณหภูมิ 170-180 องศาเซลเซียส นาน 10 – 20 นาที (จนกรอบ)

คุกกี้จากแป้งปลายข้าว



 

17 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

กระบวนผลิต 

   
รูปภาพที่ 1 เตรียมส่วนผสม  

   

รูปภาพที่ 2 ตีส่วนผสมให้เข้ากัน และกดด้วยแม่พิมพ์  

   

รูปภาพที ่3 น าเข้าเตาอบท่ีอุณหภูมิ 180 OC นาน 10-15 นาที และทิ้งไว้ให้เย็น     

   

รูปภาพที ่4 บรรจุลงให้ภาชนะบรรจุให้สวยงาม  



 

18 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส าเร็จรูปจากปลายข้าว 

วัตถุดิบ 

ปลายข้าวบดหยาบ 28 กรัม 

แป้งข้าวจ้าว 1.5 กรัม 

เห็ดหอมอบแห้ง 1 กรัม 

แครอทอบแห้ง 1 กรัม 

ขิง และต้นหอม 1 กรัม 

เกลือ 1 กรัม 

ผงปรุงแต่งกลิ่นรส 2.5 กรัม 

กระบวนการผลิต  

 

ปลายข้าวอินทรีย์

แช่ปลายข้าว 2 ชม. แล้วนึ่งให้สุก

อบแห้งที่ 60 oC นาน 3 ชม.

บดหยาบ

ข้าวอินทรีย์บด

แครอท และ เห็ดหอม

ล้างปอกเปลือกและหั่น

ลวกหรือต้ม 1 นาที

อบแห้งที่ 60 oC นาน 3 ชม

ผักอบแห้ง

ผสมวัตถุดิบแห้งตามสูตร

โจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งส าเร็จรูป

ขิง และ ต้นหอม

ผักอบแห้ง

อบแห้งที่ 60 oC นาน 3 ชม.

บดและร่อน

ปรุงแต่งกลิ่นรส



 

19 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

กระบวนผลิต 

    
(1) (2) 

    
(3) (4) 

รูปภาพที่ 1 เตรียมปลายข้าวกล้อง (1) แช่ปลายข้าวนาน 2 ช่ัวโมง (2) นึ่งให้สุก (3) อบจน
แห้งที่อุณหภูมไิม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (4) บดเป็นผงละเอียด 

    
    

    
(1) (2) 

   
   



 

30 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

    
(3) (4) 

รูปภาพที่ 2 เตรียมผักอบแห้ง (1) หั่นแครอท เห็ดหอม ต้นหอม และขิง (2) น าเห็ดหอมและ
แครอทมาต้มในน้ าเดือดประมาณ 15 นาที และสะเด็ดน้ า (3) น าเข้าอบที่อุณหภูมไิม่เกิน 70 
องศาเซลเซยีส นาน 4-6 ช่ัวโมง (4) แครอท เห็ดหอม ขิง และต้นหอมอบแห้ง 
 

   
   

รูปภาพที่ 3 น าส่วนผสมมาผสมกนัตามอัตราส่วนท่ีก าหนด และบรรจุในถุง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากปลายข้าว 

วัตถุดิบ 

แป้งจากปลายข้าว 58 กรัม 

แป้งดัดแปรสภาพ 42 กรัม 

กัวร์กัม 3 กรัม 

เลซิทิน 3 กรัม 

น้ า 80 กรัม 

ขั้นตอนการผลิต 

 
 
 

ผสมวัตถุดิบแห้งใหเ้ข้ากัน และเติมน้ า

นวดให้เข้ากัน ด้วยเครื่องนวด นาน 15 นาที

น าไปรีดเป็นแผ่น

ตัดเป็นเส้นด้วยเครือ่งท าเส้นพาสตา้

น าไปนึ่งในหม้อนึ่งไอน้ า นาน 30 นาที

น าไปอบท่ี 50-60 oC นาน 2 ช่ัวโมง

ทิ้งให้เย็นและบรรจุในถุงพลาสติก



 

31 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

กระบวนผลิต 

   

รูปภาพที่ 1 เตรียมส่วนผสม และนวดส่วนผสมให้เข้ากัน 

   

รูปภาพที่ 2 และรีดเป็นแผ่น และขึ้นรูปเส้น 

   

รูปภาพที่ 3 น าไปนึ่งให้สุก และน าเข้าตู้อบอุณหภูมิ 50-60 oC นาน 2 ช่ัวโมง 

   

รูปภาพที่ 4 ทิ้งให้เย็นและบรรจุในภาชนะให้สวยงาม  
 
 
 
 
 



 

33 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากปลายข้าว 

วัตถุดิบ 

แป้งจากปลายข้าว 58 กรัม 

แป้งดัดแปรสภาพ 42 กรัม 

กัวร์กัม 3 กรัม 

เลซิทิน 3 กรัม 

น้ า 300 กรัม 

ขั้นตอนการผลิต 

 

ผสมวัตถุดิบแห้งใหเ้ข้ากัน และเติมน้ า

ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เทใส่พิมพ์ถาดวงกลม

นึ่งด้วยไอน้ านาน 2 นาที

ลอกจากแผ่นพิมพ์ น าไปผึ่งให้เย็น

ตัดเป็นเส้นตามขนาด

น าไปอบท่ี 40-50 oC นาน 4 ชม

ทิ้งให้เย็นและบรรจุในถุงพลาสติก



 

34 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

กระบวนผลิต 

   
(1) 

   
(2) 

   
(3) 

   
(4) 

รูปภาพที่ 1 การเตรียมส่วนผสมส าหรับการท าเส้นก๋วยเตี๋ยว (1) วัตถุดิบและการร่อนแป้ง (1) 
น าส่วนผสมมาตีให้เข้ากัน (3) ร่อนผ่านตะแกรงให้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน (4) เทส่วนผสม
ใส่แม่พิมพ์ 



 

35 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

   
 

   
 

   
 

   
 

รูปภาพที่ 2 การเตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง (1) น าส่วนผสมนึ่งให้สุก (1) ทิ้งให้เย็นและตัด
เป็นเส้น (3) น ามาขึ้นรูปตามที่ต้องการ (4) น าเข้าอบให้แห้งในเตาอบลมร้อน  

   
   

รูปภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากปลายข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่อบแห้ง และ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวจากปลายข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่กึ่งส าเร็จรูป   



 

36 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ผลิตภัณฑ์ทองแผ่นจากปลายข้าว 

วัตถุดิบ 

แป้งข้าวอินทรีย์ 40 กรัม 

แป้งมันส าปะหลัง 100 กรัม 

น้ าตาลปีบ 80 กรัม 

ไข่ไก ่ 1/2 ฟอง 

เกลือ 1/4 ช้อนชา 

กะท ิ 200 กรัม 

งาด า ส าหรับโรยหน้า   

ขั้นตอนการผลิต 

 

น าน้ าตาลปีบและกะทิไปต้มด้วยไฟอ่อนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (ส่วนผสมเปียก)

ผสมแป้งข้าวอินทรีย์ แป้งมันส าปะหลัง และเกลือ (ส่วนผสมแห้ง)

ผสมส่วนผสมเปียและส่วนผสมแห้งให้เข้ากัน แล้วจึงเติมไข่ไก่

ทาน้ ามันที่เครื่องท าทองม้วน

น าส่วนผสมมาหยอดลงเครื่องท าทองม้วน

รอให้ทองม้วนแผ่นสุก พักให้เย็นแล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์



 

37 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

ผลิตภัณฑ์ทองแผ่นจากปลายข้าวหลากรส 

วัตถุดิบ 

แป้งข้าวอินทรีย์ 40 กรัม 

แป้งมันส าปะหลัง 100 กรัม 

น้ าตาลปีบ 80 กรัม 

ไข่ไก ่ 1/2 ฟอง 

เกลือ 1/4 ช้อนชา 

กะท ิ 200 กรัม 

ธัญพืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล มันมว่ง  
ฝักทอง (นึ่งสุก) และกล้วยสุก เปน็ต้น 

140 กรัม 

งาด า ส าหรับโรยหน้า   
 

ขั้นตอนการผลิต 

 

น าน้ าตาลปีบและกะทิไปต้มด้วยไฟอ่อนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
(ส่วนผสมเปียก)

ผสมแป้งข้าวอินทรีย์ แป้งมันส าปะหลัง และเกลือ (ส่วนผสมแห้ง)

ผสมส่วนผสมเปียและส่วนผสมแห้งให้เข้ากัน แล้วจึงเติมไข่ไก่และผักหรอื
ผลไม้ตามฤดูกาล

ทาน้ ามันที่เครื่องท าทองม้วน

น าส่วนผสมมาหยอดลงเครื่องท าทองม้วน

รอให้ทองม้วนแผ่นสุก พักให้เย็นแล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์



 

38 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

กระบวนการผลิต 

   
(1) (2) 

ภาพที่ 1 เตรียมส่วนผสม (1) แป้งสาลีเอนกประสงค์ แป้งมันส าปะหลัง น้ าตาลทราย น้ าตาลปีบ๊ 

ไข่ไก่ เกลือ และกะทสิด (1) งาคั่ว และมะพร้าวคั่ว 
 

   
    

   
   

   
(1) (2) 

ภาพที่ 2 ผสมส่วนผสมใหเ้ข้ากัน (1) ผสมแป้ง ส่วนผสมแห้งให้เข้ากัน (1) น าส่วนผสมที่

เปียกมาเติม และตผีสมให้เข้ากัน (3) กรองส่วนผสม (4) เติมงาคั่วและมะพร้าวคั่ว 

  



 

39 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 

   
(1) 

   
(2) 

ภาพที่ 3 การท าทองแผ่น (1) ใส่ส่วนผสมลงพิมพ์ (1) ทิ้งให้เย็นและบรรจุในบรรจุภณัฑ์ที่
เตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวฯ 
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