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                              ค าน า 
 

       คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตาม

โครงการจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 

ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

ประจ าปี 2562 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการ

จัดท า (Knowledge Management : KM) เพ่ือเป็นองค์ความรู้ 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากการท า

เกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนอบแห้งและน้ ายาผงกึ่ง

ส าเร็จรูป ให้คุณค่าทางโภชนาการและสู่การจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

         หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าองค์ความรู้ฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง บุคคล

ทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลใน        

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

                                                         คณะผู้จัดท า 
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ก าเนิดขนมจีน 

 

          ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้งข้าวจ้าว เป็นอาหารที่อยู่

คู่คนไทยมาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งาน

บวช งานแต่ง ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น จะต้องมีขนมจีนเป็น

อาหารหลักอยู่ในงานนั้น ๆ ขนมจีน เป็นอาหารคาวประกอบด้วย

เส้นเรียกว่า เส้นขนมจีนและมีน้ ายาขนมจีนที่จะต้องรับประทาน

ร่วมกัน ขนมจีนเป็นที่นิยมทุกท้องถิ่นของไทย 

            ประวัติความเป็นมาของขนมจีน เริ่มมาจากไหน สันนิษฐาน
ว่าเริ่มมาจากชาวมอญ  ขนมจีนไม่ใช่อาหารจีน แต่ค าว่า “จีน” 
สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญซึ่งเรียกขนมจีนว่า “คนอมจิน” 
หมายถึงการท าให้สุก 2 ครั้ง 
          พิศาล บุญปลูก ชาวไทยเชื้อสายรามัญผู้สนใจศึกษาอาหาร
และวัฒนธรรมมอญกล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว ขนมจีนเป็นอาหารของ
คนมอญหรือรามัญ คนมอญเรียกขนมจีนว่า คนอมจิน 
           คนอม หมายความว่ า  “จับกัน เป็นกลุ่ ม เป็นก้อน”                
           จิน หมายความว่า “ท าให้สุก” ท าให้เกิดสมมุติฐานตามมา
อีกว่า ดั้งเดิมทีเดียวขนมจีนเป็นอาหารมอญ แล้วจึงแพร่หลายไปสู่
ชนชาติอ่ืน ๆ ในสุวรรณภูมิตั้งแต่โบราณกาล จนเป็นอาหารที่ท าง่าย
และมีความนิยมสูง สามารถหารับประทานได้ท่ัวไป 
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 ขนมจีนในแต่ละภาคของประเทศไทย                        . 

 

ภาคกลาง                     . 

นิยมรับประทานกับน้ าพริก น้ ายาและแกงเผ็ดชนิดต่าง ๆ น้ ายาของ

ภาคกลาง นิยมรับประทานกับน้ ายากะทิ เน้นกระชายเป็นส่วนผสม

หลัก ส่วนน้ าพริกเป็นขนมจีนแบบชาววัง ปนด้วยถั่วเขียว ถั่วลิสง

รับประทานกับเครื่องเคียงทั้งผักสด ผักลวกและผักชุบแป้งทอด 

ขนมจีนซาวน้ า เป็นขนมจีนที่นิยมในช่วงสงกรานต์ รับประทานกับ

สับปะรด ขิง พริกขี้หนู กระเทียม มะนาว ราดด้วยหัวกะทิเคี่ยว 

ทางสมุทรสงครามและเพชรบุรีจะปรุงรสหวานด้วยน้ าตาลมะพร้าว 

ภาคเหนือ                      . 

เรียกว่า ขนมเส้น หรือข้าวเส้น หรือข้าวหนมเส้น นิยมรับประทาน

ร่วมกับน้ าเงี้ยวหรือน้ างิ้วที่มีเกสรดอกงิ้วป่าเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

รับประทานกับแคบหมูและข้าวกั้นจิ๊น (ข้าวเงี้ยว จิ๊นส้มเงี้ยว) เป็น

เครื่องเคียง เดิมทีนั้นขนมจีนน่าจะยังไม่แพร่หลายในภาคเหนือ 

เนื่องจากว่าน้ าเงี้ยวเดิมนิยมรับประทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยว และ

ภาคเหนือมีน้ าขนมจีนเพียงชนิดเดียวคือน้ าเงี้ยว ค าว่า เงี้ยว ใน

ภาษาเหนือหมายถึง ชาวไทใหญ่                       . 
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ภาคอีสาน                       . 

เรียกว่า ข้าวปุ้น อีสานใต้เรียกว่า นมปั่นเจ๊าะ คล้ายกับกัมพูชา นิยม

รับประทานกับน้ ายาใส่ปลาร้า ใส่กระชายเหมือนน้ ายาภาคกลาง 

และข้าวปุ้นน้ าแจ่วที่รับประทานขนมจีนกับน้ าต้มกระดูก ปรุงรส

ด้วยน้ าปลาร้า ไม่ใส่เนื้อปลา และน าขนมจีนมาท าส้มต าเรียกต าซั่ว 

นิยมขนมจีนแป้งหมัก                        . 

ภาคใต้                   . 

เรียกว่า โหน้มจีน โดยเป็นอาหารเช้าที่ส าคัญของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

เช่น ระนอง พังงา ภูเก็ต รับประทานกับผักเหนาะชนิดต่าง ๆ ทาง

ภูเก็ตนิยมรับประทานกับห่อหมก ปาทอ่งโก๋ ชาร้อน กาแฟร้อน ทาง

ชุมพรนิยมรับประทานขนมจีนเป็นอาหารเย็น รับประทานกับ

ทอดมันปลากราย ส่วนที่นครศรีธรรมราชรับประทานเป็นอาหารเช้า

คู่กับข้าวย า น้ ายาทางภาคใต้ใส่ขมิ้นไม่ใส่กระชายเหมือนภาคกลาง 

ถ้ารับประทานคู่กับแกงจะเป็นแกงไตปลา 
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 ชนิดของเส้นขนมจีน  

1. ขนมจีนแป้งหมัก                                                    . 

ขนมจีนแป้งหมักเป็นขนมจีนที่มีการผลิต และนิยมรับประทานมาก

ในปัจจุบัน เนื่องจากให้เส้นที่อ่อนนุ่ม ลื่น มีกลิ่นหอมจากการหมัก 

และกระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน โดยผลิตจากข้าวหรือแป้งที่มี

การหมักไว้ 2 –3 วัน ก่อนน ามาให้ความร้อนและรีดเป็นเส้น 

2. ขนมจีนแป้งสด                                                       . 

ขนมจีนแป้งสดเป็นขนมจีนที่ผลิตจากข้าวหรือแป้งสด โดยไม่ผ่าน

การหมักก่อน ท าให้ได้ เส้นขนมจีนสีขาว เส้นค่อนข้างตึงและ

กระด้าง มีความนุ่มน้อย ไม่มีกลิ่นหมัก จึงไม่เป็นที่นิยมผลิต และ

รับประทานกันมากนัก 

3. ขนมจีนแห้งกึ่งส าเร็จรูป                                             . 

เป็นขนมจีนอีกรูปแบบหนึ่งในรูปเส้นแห้งเพ่ือให้เก็บได้นาน และ

พร้อมรับประทานได้ทุกเมื่อ โดยผลิตจากการหมักข้าวหรือแป้ง แล้ว

น ามานวด และขึ้นรูปให้เป็นเส้น หลังจากนั้นน ามาตัด และจัดเรียง

ก่อนเข้าเครื่องอบแห้งจนได้ขนมจีนแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นาน 

และพร้อมรับประทานด้วยการต้มภายใน 5-10 นาที คล้ายกับ

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปทั่วไป                                                  . 
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 การผลิตแป้งข้าวจ้าว 
 

กรรมวิธีการผลิต 
         กรรมวิธีการผลิตมี 3 วิธี คือ วิธีโม่แห้ง วิธีโม่น้ าและวิธีผสม 
        การผลิตแป้งข้าวด้วยการโม่แห้ง ได้จากการน าข้าวมาท า
ความสะอาด (cleaning) เพ่ือแยกสิ่งสกปรกออก แล้วจึงน าไปบดให้
เป็นแป้งจะมีคุณภาพต่ า เพราะเม็ดแป้งค่อนข้างหยาบและมี
สิ่งเจือปนสูง อายุการเก็บรักษาสั้น เพราะเกิดกลิ่นหืน ( rancidity) 
ได้ง่ายเพราะมีปริมาณไขมันสูง และถูกท าลายจากแมลงได้ง่าย 
          การผลิตแป้งข้าวด้วยวิธีการโม่น  า เป็นวิธีการผลิตแป้ง
ข้าวในปัจจุบัน แป้งมีคุณภาพดี มีความละเอียดและสิ่งเจือปนน้อย 
เทคโนโลยีการผลิตแป้งโดยวิธีการโม่น้ าได้รับการพัฒนามาช้านาน 
การผลิตแป้งในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นแป้งข้าวเจ้าชนิดอะไมโลส 
(amylose) สูง 
           การผลิตแป้งข้าววิธีผสม เป็นการโม่แป้งจากข้าวที่แช่น้ า
และอบแห้งด้วยความ
ร้อนก่อนโม่ เป็นแป้ ง 
แป้ ง ชนิ ดนี้ เ ป็ นแป้ ง
คุณภาพสูงและน าไปใช้
ท าขนมเฉพาะอย่ า ง 
เช่น ขนมโก๋จากแป้ง
ข้าวเหนียว 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1053/rancidity-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0184/amylose-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
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 กระบวนการผลิตแป้งขนมจีน 
 

1. ปลายข้าวหอมมะลิ (เพ่ิมมูลค่า) 

2. ท าความสะอาด 

3. บดข้าวให้ละเอียด 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : เครื่องบดแป้ง 

ที่มา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมดอกมะลิ 105 
 (30 หมู่ 3 บ้านเล้า ต.หนองแก้ว อ .ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด) 
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 ค่าคุณภาพแป้งข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
แป้งข้าวหอมมะลิ : 100 กรัม  

 
ค่าคุณภาพทางโภชนาการ ค่าท่ีได้จากการทดสอบ 

1. ความชื้น 9.20 กรัม 
2. โปรตีน   6.10 กรัม 
3. ไขมัน 1.08 กรัม 
4. คาร์โบไฮเดรต 83.30 กรัม 
5. เส้นใย 1.72 กรัม 
6. เถ้า 0.32 กรัม 
7. Calcium   10.05 มิลลิกรัม 
8. Phosphorus   37.35 มิลลิกรัม 
9.  Iron <0.650 มิลลิกรัม 
10. วิตามินบี 1(B1)(Thiamin) 0.04 มิลลิกรัม 
11. วิตามินบี 2(B2)(Riboflavin) ไม่พบ 
12. วิตามินบี 3(B3)(Niacin) 1.56 มิลลิกรัม 

 
      ที่มา : รายงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งหอมมะลิ 105 
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  การเพิ่มมูลค่าของข้าวสาร 
 
        การเพ่ิมมูลค่าของข้าวสารเป็นเส้นขนมจีน   
  ข้าวสาร : 1   กิโลกรัม เมื่อบดเป็นแป้ง จะได้แป้ง 1.2 กิโลกรัม             
  แป้ง     : 1.2 กิโลกรัม ท าเส้นขนมจีนได้ 2.4 กิโลกรัม 
                   (ขนมจีนแป้งหมัก) 
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คุณสมบัติของแป้ง 
 

         แป้งข้าวเจ้า (Riceflour)                               . 
          เป็นแป้งที่ท าจากเมล็ดข้าวเจ้า มีลักษณะเป็นผงมีสีขาวจับ
แล้วสากมือเล็กน้อย เมื่อท าให้สุกจะมีลักษณะขุ่นร่วน ถ้าทิ้งให้เย็น
จะอยู่ตัวเป็นก้อน ร่วนไม่เหนียว จึงเหมาะที่จะประกอบอาหาร ที่
ต้องการความอยู่ตัวร่วนไม่เหนียวหนืด เช่น ขนมขี้หนู ขนมกล้วย 
เส้นขนมจีน ฯลฯ สมัยก่อนนิยมโม่กันเอง โดยล้างข้าวสารก่อน แช่
ข้าวโดยใส่น้ าให้ท่วมแช่จนข้าวนุ่ม จะโม่ง่ายในปัจจุบันนิยมบดด้วย
เครื่องบดไฟฟ้าบดให้ละเอียดแล้วจึงห่อผ้าขาวบางทับน้ าทิ้งจะได้
แป้งข้าวเจ้าเรียกแป้งสด 
 

 
 

ภาพ : แป้งข้าวเจ้า 

ที่มา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมดอกมะลิ 105 
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         แป้งมันส าปะหลัง (Cassave Starch)                .                               
          ท ามาจากหัวมันส าปะหลัง มีลักษณะเป็นผงสีขาว จับ
ผิวสัมผัสของแป้งจะเนียน ลื่นมือคุณสมบัติเด่นคือความเหนียวหนืด
และใส เมื่อท าให้สุกจะเหลวเหนียวหนืด เมื่อพักให้เย็นจะมีลักษณะ
เหนียวเหนอะหนะคงตัว นิยมน ามาผสมกับอาหารที่ต้องการความ
เหนียวหนืดและใส เช่น ทับทิมกรอบ เต้าส่วน ฯลฯ ในการท าขนม
หวานนิยมน าแป้งมันส าปะหลังมาผสมกับแป้งชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือให้
ขนมมีความเหนียวนุ่มกว่าการใช้แป้งชนิดเดียว เช่น ขนมชั้น ขนม
ฟักทอง ขนมกล้วย ฯลฯ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ : แป้งมันส าปะหลัง 

ที่มา : วัฒนา  พลอาษา : 2562 
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        แป้งข้าวโพด" (Corn Starch)                     . 
        เป็นแป้ง ที่สกัดมาจากเมล็ดข้าวโพด มีลักษณะเป็นผงสีขาว
เหลืองนวลจับแล้วผิวสัมผัสของแป้งเนียนลื่นมือเมื่อท า ให้สุก จะมี
ลักษณะข้นและใสไม่คืนตัวง่าย เมื่อเป็นตัวแป้งจะอยู่ตัวจับเป็นก้อน
แข็งร่วนเป็นมันวาว ในขนมหวานไทย นิยมน ามาผสมกับอาหารเพ่ือ
ต้องการความข้นอยู่ตัว เมื่อสัมผัสดูเนื้อแป้งเนียนละเอียดลื่น 

 
 

 
 

ภาพ : แป้งข้าวโพด 

ที่มา : วัฒนา  พลอาษา : 2562 
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การท าเส้นขนมจีนเส้นแห้ง 
 

ขนมจีนเป็นอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเพียง 1-2 วัน 
จึงไม่สามารถเก็บรักษาและส่งจ าหน่ายไปยังพ้ืนที่ห่างไกลหรือการ
ส่งออกไปต่างประเทศได้ จึงมีการคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีน
แห้งกึ่งส าเร็จรูปเพ่ือช่วยถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเก็บได้
นานมีน้ าหนักเบาและสะดวกในการขนส่งและเก็บเป็นเสบียง
สามารถรับประทานเส้นขนมจีนแท้ร่วมกับน้ ายาโดยการต้มในน้ า
เดือดประมาณ 8-10 นาทีซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความสะดวกที่จะ
รับประทานขนมจีน 
           การแปรรูปขนมจีน จะใช้แป้งข้าวสดที่บีบจากเตาใหม่ ๆ 
ให้สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นาน โดยการใช้เทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย สามรถท าให้คนที่จะกินขนมจีน สามารถท า
รับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาและยังใช้เส้นขนมจีนแห้ง ไปใช้ในการ
ท าเมนูต่าง ๆ อีกมากมาย 
            การแปรรูปท าเส้นขนมจีนอบแห้ง โดยท ามาจากแป้งข้าว
เจ้า 80 % แป้งมัน 5% แป้งข้าวโพด 2 % สมุนไพร 3% น้ าเปล่า 
10 % น ามาคลุกรวมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นใส่เครื่องบีบ
ให้ออกมาเป็นเส้น ๆ หลังจากนั้นพักผึ่งลมไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
แล้วน าไปตากแดด อีก 3-4 ชั่วโมง แล้วเข้าเครื่องอบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 45-60 องศา อีกประมาณ 5-8 ชั่วโมง เพ่ือไล่ความชื้น 
และเพ่ิมความสวยงามน่ากิน น าพืช สมุนไพรต่าง ๆ ได้แก่ ดอก
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อัญชัน ใบเตย แครอท ฟักทอง และแก้วมังกร มาต้มสกัดเป็นน้ า
แล้วผสมลงไปด้วย ช่วยให้เส้นออกมามีสีสันสวยงาม 
 
หมายเหตุ :  การท าเป็นสีของเส้นขนมจีนแห้งจะผ่านกระบวนการ 

น ามาต้มสกัดเป็นน้ าแล้วผสมลงไปด้วย ช่วยให้เส้นออกมามีสีสัน

สวยงาม ซึ่งเป็นสีธรรมชาติได้แก่ ดอกอัญชัน ใบเตย แครอท 

ฟักทอง และแก้วมังกร  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ขาวธรรมชาติ                                 ดอกอัญชัน  
 

 ใบเตย                                          แครอท  
 

          ฟักทอง                                         แก้วมังกร 
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   การท าเส้นขนมจีนเส้นแห้ง 

 

 วัสดุอุปกรณ์ 

          (ชุดสาธิต) 

 1. กะละมังผสมแป้ง/ไม้พาย 

 2. เครื่องนวดแป้ง 

 3. ชุดนึ่งแป้ง 

 4. ชุดบีบแป้งเป็นเส้นขนมจีน 

 5. ตู้อบลมร้อน 

 วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ 

          (ชุดสาธิต) 

 1. แป้งข้าวหอมมะลิ 

 2. แป้งมัน 

 3. แป้งข้าวโพด 

 4. น้ าสมุนไพร 

 5. น้ าสะอาด 
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                                 ชามผสมแป้ง 

 

 

               หม้อนึ่งแป้ง 

 

 

                                  เครื่องนวดแป้ง 

 

 

                เครื่องบีบแป้ง 

 

 

                                          ตู้อบลมร้อน 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
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 ขั นตอนการท าเส้นขนมจีนเส้นแห้ง 

 

1. น าแป้งข้าวจ้าว แป้งมัน แป้งข้าวโพด สีน้ าสมุนไพร           

ที่ผ่านกระบวนการน ามาต้มสกัดและน้ า อัตราส่วน 80 : 5 : 2 : 3             

: 10 ตามผสมตามอัตราที่เตรียมไว้ผสม 

2. น าแป้งที่ผสมแล้วลงในเครื่องนวดจนแป้งผสมเป็นเนื้อ

เดียวกัน ประมาณ 30 นาที 

3. น าแป้งทีน่วดจนเข้ากันแล้วไปนึ่งแป้งให้สุก ประมาณ  

40 นาที 

4. น าแป้งที่ได้นึ่งสุกมาย ีให้เป็นชิ้นเล็กๆ และน าเข้าเครื่อง

นวด และเดินเครื่องนวดแป้งอีกครั้ง จนได้แป้งที่มีความเหนียวพอดี 

ประมาณ 30 นาที (ขณะนวดแป้งเติมน้ าอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้แป้งมี

ความเหนียวพอดี) 

5. น าแป้งที่นวดเสร็จแล้วเข้าเครื่องบีบเส้น 5. 

6. น าเส้นที่ได้ไปตัดแต่งขนาดให้เท่ากัน ผึ่งลม ตากแดด  

ประมาณ 8 ชั่วโมง 

7. เข้าตูอ้บลมร้อน ไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ  45°C -

60°C   ประมาณ 5-8 ชั่วโมง 

  8. น าเส้นที่ได้มาชั่งน้ าหนักและบรรจุถุง 
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1. เตรียมแป้งท่ีผสมตามอัตราส่วนและน้ า 

2. น าแป้งทีผ่สมแล้วเข้าเครื่องนวด 30 

นาท ี

3. ได้แป้งดิบที่มีส่วนผสมตามอตัราส่วน 

4. น าแป้งทีไ่ด้เข้านึง่ด้วยไอน้ า  40 นาที 

5. ได้แป้งที่สุกผา่นการนึ่งแลว้เข้านวดอีกคร้ัง 

6. น าแป้งทีไ่ด้เข้าเครื่องนวดแปง้ 30 นาที 

7. น าแป้งทีไ่ด้เข้าเครื่องนวดแปง้ 30 นาที 

8. น าแป้งทีไ่ด้เข้าเครื่องบีบเส้น น าไปพึ่ง

ลม 

8. น าเส้นทีไ่ด้แต่งขนาดผึง่ลม ตากแดด 8 ชม.  

ขั นตอนการท าเส้นขนมจีน 
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9. น าเส้นทีผ่ึ่งลมเข้าตู้อบลมร้อนที ่45-60° C  

ชม.  

10. น าเส้นเส้นที่อบลมร้อนแล้วบรรจุภัณฑ์ 
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การคืนรูปของขนมจีนอบแห้ง 

ขนมจีนอบแห้ง ใช้เวลาคืนรูปในน้ าเดือด 7-10 นาท ี

เส้นดูดซึมน้ ากลับได้ร้อยละ 90  

ขั นตอน : ต้มในน้ าเดือดเสร็จแล้ว น าเส้นลงแช่ในน้ าเย็น 
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  การท าน  ายาอบแห้ง 
 

 วัสดุอุปกรณ์ (ชุดสาธิต) 

 1. เครือ่งปั่น 

 2. ถาด 

 3. ชามผสม 

 4. หม้อต้ม 

 5. กระทะ 

          6. ตู้อบลมร้อน 
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วัตถุดิบ 

         อัตราส่วนผสมการท าน  ายาป่าปลาร้า 

         วัตถดุิบน้ าหนักรวม  1,350 กรัม 

          อบแห้งแล้วจะเหลือน้ ายาผง  500 กรัม 

1. ปลานิล 1 ตัว (เฉพาะเนื้อปลา)                                                  1,000  กรัม 
2. พริกแห้งใหญ่                                                                          50  กรัม 
3. พริกแห้งเล็ก                                                                           30  กรัม 
4. ใบมะกรูด 10 ใบ                                                                      10  กรัม 
5. ข่า  (หั่นแว่น) 30  กรัม 
6. ตะไคร้ซอย  30  กรัม 
7. กระชาย  20  กรัม 
8. หอมแดง 50  กรัม 
9. กระเทียม 30  กรัม 
10. น้ าปลาร้าต้มสุก  30  กรัม 
11. เกลือ 10  กรัม 
12. น้ าปลา 20  กรัม 
13. รากผักชี 10  กรัม 
14. ผงนัว 10  กรัม 
 รวม 1,350 กรัม 
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                                ชามผสมพริกแกง 

 

                     เครื่องบดพริกแกง 

 

                    หม้อต้ม 

 

 

                   กระทะ 

 

                               ถาดรองเข้าตู้อบ 

 

 

       ตู้อบลมร้อน 

 

 

วัสดุอุปกรณ์ 
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ขั นตอนการท าน  ายาผง 
 

        (น  ายาป่าปลาร้า) 

1. ต้มน้ าให้เดือด น ากระชาย  หอมแดง กระเทียม พริก

แห้ง ตะไคร้ ข่า ต้มรวมกัน 15 นาที (ตามอัตราส่วน) 

2. น าเนื้อปลาที่เตรียมไว้ ลงต้มในหม้อ 10 นาท ี

3. น าเนื้อปลารวมถึงเครื่องสมุนไพรทั้งหมด ปั่นในโถผสม

อาหาร เพ่ิมรากผักชีและใบมะกรูดฉีก 

4. เติมส่วนผสมที่ปั่นแล้วลงหม้อใบเดิม ตามด้วยน้ าปลา

น้ าปลาร้า เกลือ ผงนัว 

5. ได้พริกแกงน้ ายาป่าปลาร้าแล้วน าไปผัดบนกระทะให้

แห้ง 

6. น าพริกแกงน้ ายาป่าปลาร้าที่ผัดแล้วมาผึ่งลมให้แห้ง 4-7 

ชั่วโมง 

7. ใส่ถาดน าเข้าเครื่องอบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 45-60° C        

5-8 ชั่วโมง 

8. น าพริกแกงน้ ายาป่าปลาร้าที่ผ่านเครื่องอบลมร้อนแล้ว 

มาเข้าเครื่องปั่น บดละเอียด 

9. ได้พริกแกงน้ ายาป่าปลาร้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ 
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  วัตถุดิบ 

         อัตราส่วนผสมการท าน  ายาปลากะทิ 

         วัตถดุิบ 

1. ปลานิล 1 ตัว (เฉพาะเนื้อปลา)                                                  1,000  กรัม 
2. พริกแห้งใหญ่                                                                          50  กรัม 
3. พริกแห้งเล็ก                                                                           30  กรัม 
4. ใบมะกรูด 10 ใบ                                                                      10  กรัม 
5. ข่า  (หั่นแว่น) 30  กรัม 
6. ตะไคร้ซอย  30  กรัม 
7. กระชาย  20  กรัม 
8. หอมแดง 50  กรัม 
9. กระเทียม 30  กรัม 
10. กะปิ  20  กรัม 
11. เกลือ 10  กรัม 
12. น้ าปลา 20  กรัม 
13. รากผักชี 10  กรัม 
14. ผงนัว 10  กรัม 
15 หัวกะทิ 50  กรัม 
16. กะทิผง 20  กรัม 
 รวม 1,350 กรัม 
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ขั นตอนการท าน  ายาผง 

 

 

        (น  ายาป่าปลาร้า) 

 1. ต้มน้ าให้เดือด น ากระชาย  หอมแดง กระเทียม พริก

แห้ง ตะไคร้ ข่า ต้มรวมกัน 15 นาท ี(ตามอัตราส่วน) 

           2. น าเนื้อปลาที่เตรียมไว้ ลงต้มในหม้อ 10 นาท ี

 3. น าเนื้อปลารวมถึงเครื่องสมุนไพรทั้งหมด ปั่นในโถผสม

อาหาร เพ่ิมรากผักชีและใบมะกรูดฉีก 

 4. เติมส่วนผสมที่ปั่นแล้วลงหม้อใบเดิม ตามด้วยน้ าปลา 

เกลือ กะปิ ผงนัว 

          5. ได้พริกแกงน้ ายาปลาแล้วน าไปผัดบนกระทะเติมกะทิผัด

ต่อให้แห้ง 

          6. น าพริกแกงน้ ายาปลากะทิที่ผัดแล้วมาผึ่งลมให้แห้ง 4-7 

ชั่วโมง 

          7. ใส่ถาดน าเข้าเครื่องอบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 45-60° C             

5-8 ชั่วโมง 

          8. น าพริกแกงน้ ายาปลากะทิที่ผ่านเครื่องอบลมร้อนแล้ว 

มาเข้าเครื่องปั่น เติมกะทิผงและบดละเอียด 

          9. ได้พริกแกงน้ ายาปลากะทิพร้อมบรรจุภัณฑ์ 
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การออกแบบแพคเกจจิ ง (packaging design) 
 

        1. สร้างแบรนด์ 

        2. ออกแบบโลโก้ 

        3. ท าแพคเกจ 

 

      วิธีการออกแบบ “แพคเกจจิ ง” 

       หน้าที่หลักของแพคเกจจิ้งคือการปกป้องสินค้า แต่ว่าในอีก

แง่มุมคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสได้

ให้กับ แบรนด์ของสินค้าแนวคิดวิธีการออกแบบแพคเกจจิ้งให้

เป็นได้มากกว่าการปกป้องสินค้า แต่ยังเป็นมากกว่าแพคเกจจิ้ง ทั้ง

ในแง่ประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้น และการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อม

ตัวอย่างไอเดียดี ๆ จากแบรนด์ที่ออกแบบแพคเกจจิ้งได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

          แนวคิดในการออกแบบ “แพคเกจจิ้ง” 
       1. น้อยแต่มาก แนวคิดจากออกแบบสินค้าที่ใช้วัสดุในการท า
แพคเกจจิ้งให้น้อยลง แต่เพ่ิมประโยชน์การใช้สอยให้มากขึ้น เป็น
แนวคิดง่ายๆ ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจลูกค้า
มากขึ้น 
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         2. ไม่ท าลายธรรมชาติ หมดหน้าที่ของแพคเกจจิ้งแล้ว
จะต้องกลายเป็นขยะ แต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นขยะที่ดี ขยะที่ดีในที่นี่
หมายถึง ขยะที่ไม่ท าลายธรรมชาติหรือสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ บน
โลกใบนี้ เป็นแนวคิดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมโลกทุก
ชีวิต 
          3. รีไซเคิล แพคเกจจิ้ง การน าวัสดุเหลือใช้จาก แบรนด์อ่ืน
มาผลิตใหม่เพ่ือให้กลายเป็นแพคเกจจิ้งของเรา ถือว่าเป็นแนวคิด
การรีไซเคิลที่น่าสนใจมากๆ เพราะสิ่งที่ไม่มีค่าแล้วของบางคนอาจมี
ค่าส าหรับคนอ่ืนอยู่ 
          4. นวัตกรรมวัสดุใหม่ คือการแสดงถึงความก้าวหน้าของ
แบรนด์ไปอีกข้ัน ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมวัสดุส าหรับแพคเกจจิ้ง 
          5. น ากลับมาใช้ใหม่ วิธี REFILL สินค้าของตัวเองโดยใช้
แพคเกจจิ้งเดิมได ้
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  ขั นตอนการออกแบบแพคเกจจิ ง 
 
      1. ขั นตอนก่อนเริ่มออกแบบ                           . 
          รู้จักลูกค้า :  
           ส ารวจกลุ่มลูกค้าของสินค้าคุณสักนิด ช่วงอายุ ความชอบ 
การออกแบบแพคเกจจิ้ง จะต้องท าให้ออกมาต้องตาต้องใจ สะดุด
ตากลุ่มลูกค้าที่ตั้งไว้                           . 
         เอกลักษณ์ของแบรนด์ :  
          นอกจากเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องรู้ดีแล้วนั้น อีก
อย่างที่คุณต้องรู้คือ เอกลักษณ์ของสินค้าคุณเป็นอย่างไร? จะเป็น
แนวเรียบหรู สีเข้ม ดูแพง หรือแนวเรียบง่าย                           . 
         ก าหนดช่องทางการซื้อขาย :  
          การวางแผนช่องทางการขายสินค้า ไม่ว่าจะวางขายหน้า
ร้าน ขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอีกเรื่องที่คุณต้องก าหนดชัดเจน
ว่าเป็นอย่างไร เพราะถ้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่องการขนส่ง
จะตามมา เพราะฉะนั้นแพคเกจจิ้งส าหรับสินค้าของคุณจะต้อง
เหมาะกับการขนส่งด้วยเช่นกัน         . 
        รวบรวมตัวอย่างท่ีชื่นชอบ :  
        รวบรวมภาพตัวอย่าง แพคเกจจิ้งในสไตล์ที่สวยงาม ยิ่งได้
เห็นตัวอย่างมากก็จะยิ่งท าให้เรามี ไอเดีย มากยิ่งขึ้น 
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      2. ขั นตอนการเสริมสวยให้แพคเกจจิ ง                         . 
          ก าหนดมาตรฐานการออกแบบ                             . 
          สไตล์ : คุณอยากให้สินค้าสื่ออารมณ์หรือเอกลักษณ์ แบบ
ไหน ลองก าหนดรูปแบบให้ชัดเจน                               . 
          สี : ในการเลือกสีของแพคเกจจิ้ง จะต้องเป็นสีที่เข้ากับ
เอกลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสีที่สามารถดึงดูดสายตา และความสนใจ
ของลูกค้า และที่ส าคัญจะต้องโดดเด่นกว่าสินค้าอ่ืน เพ่ือให้ลูกค้า
จดจ าแบรนด์ของเราได้ทันทีที่พบเห็น                              . 
         ฟ้อนต์ : การเลือกฟ้อนต์เองก็ต้องค านึงถึงความโดดเด่น 
น่าสนใจและแปลกตาเช่นกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแบรนด์        . 
         รวบรวมข้อมูลที่ต้องมีบนแพคเกจจิ ง : อาทิเช่น ข้อมูลวัน
หมดอายุ วันผลิตสินค้า ภาพสินค้า ภาพกราฟฟิก รายละเอียด
ข้อมูลส่วนประกอบ ข้อมูลผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น                       . 
        3. ขั นตอนเลือกประเภทแพคเกจจิ ง                              
           แพคเกจจิ้งด้านนอก แพคเกจจิ้งที่ลูกค้าจะต้องแกะ
ออกเป็นขั้นแรก มักจะเป็นกล่องพัสดุ                                   . 
           แพคเกจจิ้งด้านใน  เป็นที่บรรจุสินค้า                      .  
           ตัวบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  การเลือกประเภทของบรรจุ
ภัณฑ์นั้นควรที่จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของการใช้งาน  
        4. ขั นตอนการเลือกจุดโฟกัสส าหรับแพคเกจจิ ง             . 
           การเลือกจุดโฟกัสของสายตา ซึ่งต าแหน่งนี้จะเป็นต าแหน่ง
ที่คุณใช้สื่อสารกับลูกค้า จุดโฟกัสหรือก็คือจุดที่เด่นที่สุด จะเป็นสิ่งที่
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จะท าให้ลูกค้าสนใจ  อยากลองหยิบลองดูสินค้าของคุณ หรืออาจจะ
เป็นจุดที่ท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าสินค้าแบรนด์ได ้ การจัดวางภาพ
สินค้าบนกล่องเองก็ต้องชัดเจนและมองเห็นง่ายเช่นเดียวกัน                              
        5. ขั้นตอนการเลือกวัสดุ และการพิมพ์ฉลาก                   . 
           เรื่องวัสดุและการพิมพ์ฉลากของสินค้า ไม่ควรเลือกแบบที่
ยุ่งยากและซับซ้อน ราคาต้นทุนเองก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย 
 

       ถามกลุ่มลูกค้าของคุณด้วยค าถามเหล่านี้ 
       -  ใช่แบบที่จะดึงดูดสายตาของกลุ่มลูกค้าแล้วหรือยัง? 
       -  นี่ใช่แบบที่จะสามารถสื่อถึงตัวสินค้าภายในได้แล้วหรือยัง? 
       -  ดูเป็นสินค้าที่เข้าถึงง่าย ใช้ง่าย หรือไม่? 
       -  โดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือเปล่า? 
       -  เป็นแบบที่จะยังสามารถใช้ได้ต่อไปหรือไม่? 

 

 
 
 
 

 
 
          



ขนมจีนกึ่งส ำเร็จรูป                                                          35 
 

 

 วัสดุอุปกรณ์ (ชุดสาธิต) 
 

 1. ถุงพลาสติกชนิดหนา ขนาด 5x15นิ้ว (ห่อเส้นขนมจีน) 

 2. ถุงฟอยด์ ขนาด 3x5นิ้ว (ห่อน้ ายาผง) 

 3.  เครื่องซีลถุงพลาสติก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ซีลถุงพลาสติก ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ตรา ข้าวหอม 
(ชุดสาธิตองค์ความรู้ การท าขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป) 
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ภาพ : ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ตรา ข้าวหอม 
(ชุดสาธิตองค์ความรู้ การท าขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป) 
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แนวทางการขยายตลาด 
 

          ระบบตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้            
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ : ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ที่
ได้ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค Product ได้ 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นเส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิต
หรือผู้ขายไปยังผู้บริโภคได้หลายช่องทาง ประกอบไปด้วยแนวทาง
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ผังแนวทางการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ 

สินค้าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

: ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป 

จ าหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ 

   -  แอปพลิเคชั่น ไลน์ / เฟสบคุส์ 

   -  แคตตาล็อก (Catalog sales)  

การจัดจ าหน่ายผ่านทางขนส่ง 

             ไปรษณียไ์ทย  

        ผู้ประกอบการเอกชน 

การจัดจ าหน่ายผ่านระบบ

เครือข่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอป  

Community mall  

ร้านค้าในปั๊มน้ ามัน   

 

การจัดจ าหน่ายผ่านสหกรณ์

ร้านค้าองค์กร 

สถาบนัการศึกษา 

ร้านค้าสวัสดิการ 

 

 

การจัดจ าหน่ายโดยตรงผ่าน 

               ผู้ค้าส่ง 

1.    ผู้ค้าปลีก 
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แนวทางพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
 

          การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การคิด ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความแปลกแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอาชีพฯ มีความ
ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะการสร้างฐานที่
มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วย ความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่
กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
แนวทางพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
            ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ : ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ประกอบไปด้วย
แนวทางในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
             1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาด  
                 1.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มียี่ห้อ
สินค้าการค้าและมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะในการ
จัดจ าหน่าย 
                 1.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
ประเภทต่าง ๆ ในกล่องที่สวยงามออกจ าหน่ายและได้แปรรูป
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ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
             1.3 การจัดหาสถานที่จ าหน่าย  มีการจัดจ าหน่ายทางสื่อ
ออนไลน์ การออกร้านจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้า และวางขาย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
            1.4 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ มีการใช้ช่องทาง
ออนไลน์ที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
            1.5 ส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นในการน าเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย 
           1.6  การน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการให้บริการ เช่น การขายระบบออนไลน์ เป็นต้น 
           1.7 สร้างกลุ่มบริหารอย่างมืออาชีพทั้งในกระบวนการผลิต 
การประชาสัมพันธ์ การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
           1.8 ตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายในท าเลที่ดี
การเดินทางไปมาสะดวก หรืออยู่ในจุดที่เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไป 
           1.9 สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงประโยชน์และรายได้
จากการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้าในอันจะ
น าไปสู่การท าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมู่บ้านหรือทั้งต าบล 
       2. การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 
          2.1 ขอการสนับสนุนสนับสนุน และความร่วมมือกับทาง
จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดการด้าน
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กระบวนการการผลิต มีการอบรมศึกษาดูงาน หาผู้เชี่ยวชาญ ให้
ความรู้ในการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ 
          2.2  การตลาด ขอการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้เข้ามาสนับสนุนโดยใช้กลยุทธ์การขายตรง (Direct 
Sales) กับทางตลาด 
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ต้นทุนคงท่ี (FC) 
ก าไรส่วนเกิน (CM.) 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
การแปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่เส้นขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป 
 

ราคาขายผลิตภัณฑ์                         35  บาท    
ต้นทุนผันแปร (VC)                         20  บาท 
   วัตถุดิบการผลิต 
   เพคเกจจิ้ง 
 

ต้นทุนคงท่ี (FC)      
   ค่าลงทุนวัสดุอุปกรณ์*    85,000    
     ค่าแรงพนักงาน            12,000 
    อ่ืน ๆ                         6,500 
 
ก าไรส่วนเกิน (CM.)  = ขาย 35 - ต้นทุนผันแปร (VC) 20  = 15 

 

  (CM.%)     =              x  100   =   42.85% 
 
 

 BEP หน่วย   =                              =                         =   6900  
 
 

     จุดคุ้มทุนอยู่ที่จ านวน         =       6900  หน่วย 

 

*  หมายเหตุ ราคาวัสดุอุปกรณ์ (เครื่องสาธิตองค์ความรู้) 
                 ขนาดจะมีก าลังผลิตวันละ 150–200 หน่วย/ วัน 

15 
35   

103500 
15  



ขนมจีนกึ่งส ำเร็จรูป                                                          42 
 

 

องค์ความรู้ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป 

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป”  ได้เส้นขนมจีน

ที่มีคุณภาพ เส้นมีความยืดหยุ่นแข็งแรง ไม่ขาดหรือเปราะหักง่าย 

สามารถคืนรูปได้เร็ว และหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่มีลักษณะนุ่ม 

เหนียว เส้นไม่แข็ง พร้อมรับประทาน 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

       “ขนมจีน”  จัดอยู่ในกลุ่มอาหารคาวประเภทเส้นท าจากแป้ง

เช่นเดียวกับบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เป็นอาหารที่คนไทยนิยมบริโภค โดย

ปกติแล้วเส้นขนมจีนมักมีอายุสั้น เก็บได้เพียง 1 -2 วันเท่านั้น

ปัจจุบัน มีการท า“ขนมจีนแห้ง” โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้

สามารถเก็บได้นานขึ้น เมื่อจะรับประทานก็น ามาต้มให้เดือด

ประมาณ 8-10 นาทีจะสามารถรับประทานได้ แต่ปัญหาของ

ขนมจีนแห้งส่วนใหญ่คือ เส้นมักขาดและเปราะหักง่าย หลังคืนรูปได้

เส้นขนมจีนที่ไม่น่ารับประทาน รวมทั้งขนมจีนที่คืนรูปแล้วมีเนื้อ

สัมผัส สี และกลิ่นรสไม่เหมือนเส้นขนมจีนสด   

 



ขนมจีนกึ่งส ำเร็จรูป                                                          43 
 

 

       “ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยปรับปรุง

กระบวนการผลิตขนมจีนแห้งให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยเส้นขนมจีนถูก

พัฒนาให้มีความแข็งแรง  ไม่ขาดและเปราะหักง่าย สามารถคืนรูป

ได้เร็วและหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่มีลักษณะนุ่ม เหนียว เส้นไม่

แข็ง ลดข้อจ ากัดของขนมจีนสามารถเก็บได้นาน ท าให้ได้ขนมจีนที่

สะดวกต่อการบริโภคท่ีมีรสชาติอร่อย เก็บรักษาได้นาน น้ าหนักเบา 

สะดวกต่อการขนส่ง พร้อมจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

จุดเด่น 

          ปรับปรุงคุณภาพเส้นขนมจีนให้มีความแข็งแรง เส้นไม่
ขาด และเปราะหักง่าย  
          สามารถคืนรูปได้เร็ว และหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่นุ่ม 
เหนียว เส้นไม่แข็ง ลักษณะของเส้นขนมจีนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค  
         สะดวกต่อการบริโภค และมีอายุการเก็บรักษานาน 
น้ าหนักเบาสะดวกต่อการขนส่ง เพ่ือการจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
           ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป บรรจุถุงโพลีโพรพิลีน
ชนิดหนา สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องได้นานมากกว่า 6 เดือน 
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ข้อมูลเปรียบเทียบขนมจีนส าเร็จรูปกับขนมจีนเส้นหมัก 

ประเด็นเปรียบเทียบ ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ขนมจีนเส้นหมัก 

ลักษณะเส้นขนมจีน 
แข็งแรงเส้นไม่ขาด 

คืนรูปง่ายเก็บได้นาน 
เส้นเหนียวนุ่ม เก็บ

ได้ไมน่าน 
คุณภาพเส้นขนมจนี เหนียวนุ่ม เหนียวนุ่ม อร่อย 

รสชาต ิ อร่อย ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต 
อายุการเก็บรักษา มากกว่า 8 เดือน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต 
ความปลอดภัย สะอาดและปลอดภัย ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต 

การผลิต ไม่มีน้ าเสยี มีน้ าเสียทิง้ 
การพัฒนาต่อยอด พัฒนาเป็นสินค้า 

OTOP หรือของฝาก 
- 
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