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กติตกิรรมประกาศ 

ตามท่ีคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) โครงการการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปอาหาร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวติที่ยัง่ยืนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี ภายใต้ทุนอุดหนุนการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการการยกระดับศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ ประจ าปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวทางพระราชด าริ) มีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่  

(1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ อ.เมือง จ.สระบุรี ผู้เพาะปลูกและผลิต
ข้าวไรซ์เบอรี่ จัดจ าหน่ายในรูปข้าวกล้องไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวไรซ์
เบอรี่ ได้แก่ ผงชงด่ืมข้าวกล้องไรซ์เบอรี ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง  

(2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหม่อมแช่ม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผู้ผลิตและ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวใบบัวบกทอดกรอบ ตรายี่ห้อบ้านหม่อมแช่ม และมี
เครือข่าย สมาชิกจ าหน่าย ข้าวสายพันธ์ุ กข 41 และ 61 

(3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้เพาะปลูก
ผลไม้เขตร้อนหลายชนิด อาทิ มะขาม มะม่วง มะดัน ตะลิงปลิง และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็น
ต้น มีการรวมกลุ่มฯ เพ่ือแปรรูปและจ าหน่ายในรูปแบบผลไม้แช่อ่ิมอบแห้ง 
ด้วยความพร้อมทัง้ในด้านสถานท่ีผลิต แรงงาน และทักษะในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องด่ืมจากผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจฯ ประกอบกับ ในยุคปัจจุบัน
กระแสความต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตจากธรรมชาติเพ่ิม
สูงขึ้น คณะนักวิจัยจึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตรน้ืองถิ่น ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ใบบัวบก ข้าว
เจ้า กข41 และ กข61 มะดัน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยต่อยอดเป็นนวัตกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืมแปรรูป ได้แก่ ข้าวผงชงด่ืม โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง ใบบัวบกแผ่น
อบกรอบ มะดันและมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อ่ิมอบแห้ง สูตรหวานน้อย และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายสามารถน าไปผลิต และจัดจ าหน่ายได้ ทัง้น้ี คู่มือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการฝึกอบรมและเผยแพร่องค์
ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องใน
จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี  
 
 

คณะนักวิจัย  
เมษายน 2565
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บทน า 

1. ข้าว 
ข้าวมี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa เป็นธัญพืชที่พบมากในแถบ

ประเทศเอเชีย ซ่ึงบริโภคข้าว เป็นอาหารหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานและมี
คุณค่าทางโภชนาการ โดยทั่วไปการแบ่งชนิดของ สายพันธุ์ข้าว แบ่งได้หลาย
แบบ อาทิ แบ่งตามนิเวศน์การปลูก ได้แก่ ข้าวนาสวน, ข้าวข้ึนน ้า, ข้าวน ้าลึก, ข้าว
ไร่, ข้าวนาที่สูง หรือแบ่งตามการตอบสนองต่อช่วงแสง ได้แก่ ข้าวไวต่อช่วง
แสง และข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง หรือแบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว (เบา, กลาง, หนัก) 
หรือแบ่งตามชนิดของแป้ง ได้แก่ ข้าวเจ้า, ข้าวเหนียว หรือการแบ่งตามรูปร่าง
ของเมล็ดข้าวสาร ฤดูปลูก และลักษณะพิเศษ (ข้าวสี , ข้าวโภชนาการสูง) 
ส าหรับประเทศไทยข้าวที่ปลูกจะเป็นชนิด indica โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2559) 

1.1   ข้าวไรซเ์บอรี่ (Riceberry)    เป็นสายพันธุ์ข้าวเจ้าที่มีลักษณะเมล็ดข้าว
กล้องสีม่วงเข้ม ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอม
นิล มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ (พันธุ์พ่อ) กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จาก
สถาบันวิจัยข้าว (พันธุ์แม่) ลักษณะเด่น คือ ข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง สารอาหารส าคัญที่อยู่ในข้าวไรซ์เบอรี่ ประกอบด้วย โอ
เมก้า-3 ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินอี วิตามินบี1 ลูทีน โพลิฟนีอล แทนนิน เส้นใยที่
มีอยู่ปริมาณมากในข้าวไรซ์เบอรี่ ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ป้องกัน
โรคหัวใจ ช่วยควบคุมน ้าหนัก ช่วยระบบขับถ่าย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2557) 
ลักษณะเด่นของข้าวไรซ์เบอรี่ คือ มีกล่ินหอม และสีม่วงด าท่ีเกิดจากสารแอนโท
ไซยานินที่เป็นแหล่งของสารส าคัญไฟโตเคมิคอล เป็นรงควัตถุหรือสารสีมี
สมบัติ เป็นโภชนะเภสัชท่ีมีฤทธิ์ ในการต้านออกซิเดชันสูงจึงช่วยในการ
เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค (หทัยกาญจน์ กกแก้ว, 2561) ช่วยลดอัตรา
เส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยับยั้งไม่ให้
เลือดจับตัวเป็นก้อน ชะลอความเส่ือมของดวงตา ช่วยยับยัง้จุลินทรีย์ก่อโรค ใน
ระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษด้วย จึง
เป็นข้าวสายพันธุ์ที่เหมาะส าหรับการบริโภค เพ่ือสุขภาพ (Singhasurasak H., 
2014)  
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คุณค่าทางโภชนาการ: ข้าวไรซ์เบอรี่ 100 กรัม มีธาตุเหล็ก 1.3-1.8 มิลลิกรัม 
สังกะสี 3.19 มิลลิกรัม โอเมกา-3 25.51 มิลลิกรัม โพลีฟนีอล 113.5 มิลลิกรัม แทน
นิน 89.33 มิลลิกรัม วิตามินอี 678 ไมโครกรัม โฟเลต 48.1 ไมโครกรัม เบต้าแคโร
ทีน 63 ไมโครกรัม แกมมา-  โอไรซานอล 462 ไมโครกรัม และสารต้านอนุมูล
อิสระชนิดละลายในน ้าและน ้ามันเท่ากับ 47.5 มิลลิกรัมของกรดแอสคอร์บิก และ 
33.4 มิลลิกรัมสมมูลย์ของโทรอกซ์ต่อข้าว 100 กรัม ตามล าดับ (ศูนย์
วิทยาศาสตร์ข้าว, http://dna.kps.ku.ac.th) จากข้อมูลการศึกษาของศูนย์วิจัย
พันธุ์ข้าว (2558) พบว่า ข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอรี่เมื่อหุงสุกแล้ว ยังมีสารต้าน
อนุมูลอิสระเหลืออยู่ไม่ได้ถูกความร้อนท าลายหมด จึงเป็นแหล่งที่ให้สารอนุมูล
อิสระในปริมาณสูง การที่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอในแต่ละวัน 
จะช่วยลดความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง 

  
 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 ลักษณะเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่ 

 
กลุม่ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูจากขา้วไรซเ์บอรี ่อาทิเช่น  
- แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ 
- เครื่องปรุง, อาหารคาว: น ้าสลัดจากข้าวหักไรซ์เบอรี่ เต้าหู้ปลาจากข้าวไรซ์เบอรี่ 
- เครื่องดื่ม: น ้าไรซ์เบอรี่ จมูกข้าวไรซ์เบอรี่พร้อมชง นมข้าวไรซ์เบอรี่ น ้านมจมูก
ข้าวไรซ์เบอรี่ 
- อาหารเช้า: โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป ซีเรียล ไรซ์เบอรี่กราโนล่า  
- เส้นและแผ่นแป้ง: เส้นขนมจีนแห้งกึ่งส าเร็จรูป เส้นพาสต้าจากปลายข้าว  
- ขนมอบ: แอแคลร์ ขนมปัง คุกกี้ เค้กกล้วย โดนัทจ๋ิว ปั้ นสิบ 
- ขนมขบเคี้ยว: ไรซ์เบอร์รี่สแนค ไรซ์เบอรี่สแน็คบาร์ 
- ขนมหวาน: ไอศกรีม แยม ขนมเปียกปูน บัวลอย โยเกิร์ต เยลล่ีโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ 



  
 

 
 

6 

1.2 ข้าวเจา้ กข 41        เป็นการน าข้าว 3 สายพันธุ์มาผสมกัน ได้แก่ ช่วงที่ 1 
จะเป็นการผสมระหว่างข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่เป็นข้าวแข็งกับ IR64 ที่เป็นข้าว
ระดับกลาง แล้วน ามาผสมกับ CNT80674-25-9-1 ข้าวเจ้าพันธุ์ กข61 เป็น
ข้าวเปลือกสีฟาง ไม่มีหาง มีปริมาณอมิโลส สูง 26.82 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเมื่อหุง
สุกจะมีลักษณะ สีขาวนวล ค่อนข้างร่วน แข็ง 

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่2 ลักษณะเมล็ดข้าว กข 61 

 
1.3 ข้าวเจ้า กข 61     เป็นการน าข้าว 3 สายพันธุ์มาผสมกัน ได้แก่ ช่วงที่ 1 

จะเป็นการผสมระหว่าง CNT85059-27-1-3-2 และข้าวสุพรรณบุรี 60 แล้ว
น ามาผสมพันธุ์กับ RP217-635-8 ข้าวเจ้าพันธุ์ กข41 เป็นข้าวเปลือกสีฟาง ไม่มี
หาง มีปริมาณอมิโลสสูงร้อยละ 27.15 มีกาบาสูงถึง 129.5 มิลลิกรัมต่อน ้าหนัก
แห้ง 100 กรัม (ชลัท ศานติวรางคณา, 2555) เมื่อน าไปหุงต้มให้สุก เมล็ดข้าวจะ
ร่วนและค่อนข้างแข็ง 

 
 

 
 
 
 

 
รปูที ่3 ลักษณะเมล็ดข้าว กข 41 
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2. ผักและผลไม้ 
2.1 ใบบัวบก       เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Umbelliferae มีช่ือทาง

พฤกษศาสตร์ว่า Centella asiatica (Linn.) Urban มีช่ือพ้ืนเมืองหลายช่ือ เช่น 
ผักแว่น (ใต้) ผักหนอก (เหนือ) บะหนะเอขาเต๊าะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) เป็นผัก
พ้ืนบ้านและสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีอายุหลายปี ปลูกง่ายเล้ือยยาวไปตาม
พ้ืนดิน แตกรากตามข้อใบ ใบเป็นรูปไต กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 1-5 
เซนติเมตร ลักษณะใบบัวบกแสดงดังรูปที่ 1 ดอกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ ขนาด
เล็ก 2-3 ดอก กลีบดอกสีม่วง ผลแบน บัวบกชอบขึ้นในพ้ืนที่ช้ืนแต่ไม่แฉะมาก 
หรือท้องร่องในสวนและตามคันนา ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือคัดแยก
ไหลที่มีต้นอ่อนและราก น าไปปลูกที่มีแสงแดดพอควรก็จะเจริญเติบโตได้ดี พบ
มากในประเทศยุโรปเรื่อยมาจนถึงแถบแอฟริกาใต้ อินเดีย ปากีสถาน และศรี
ลังกา บัวบกมีประวัติการใช้ประโยชน์ในด้านยารักษาโรคมาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 50 ปี โดยส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่วนของใบและราก สามารถ
น ามาใช้รักษาอาการช ้าใน บ ารุงตับ ไต และสมอง บ ารุงประสาทและความจ า ช่วย
ขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล แผลเปื่ อย รักษาโรคเรื้อน โรคบิด ลดอาการปวด
ศรีษะและไข้  

  
 
 
 
 
 

  
รปูที ่4 ใบบัวบก 

 
คุณค่าทางโภชนาการ:  ใบบัวบก 100 กรัม ให้พลังงาน 44 กิโลแคลอรี โปรตีน 
1.8 กรัม ไขมัน 0.9 กรัม คาร์โบไฮเดรต 7.1 กรัม เส้นใย 2.6 กรัม แคลเซียม 146 
มิลลิกรัม เหล็ก 3.9 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม วิตามินเอ 10,962 หน่วย
สากล (IU) วิตามินบี1 0.24 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.09 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.8 
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มิลลิกรัม และวิตามินซี 4 มิลลิกรัม สารส าคัญที่พบในใบบัวบกจัดอยู่ในกลุ่มไตร
เทอปีนอยด์ไกลโคไซด์ (Triterpenoid glycoside) ประกอบด้วย กรดเอเซยตีกิ 
(Asiatic acid), สารเอเชยตีโคไซด์ (Asiaticoside) และกรดแมดิแคสซิค 
(Madecassic acid) หรือสารแมดิแคสซอล (Madecassol)  

กลุม่ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูจากใบบวับก อาทิเช่น 
- เครือ่งดืม่: ชาใบบัวบก น ้าสมุนไพรใบบัวบก 
- ขนมขบเคีย้ว: ข้าวพองกรอบเสริมใบบัวบก ใบบัวบกชุบแป้งทอด 
- ขนมหวาน: ขนมหม้อแกงเสริมใบบัวบก ขนมผิงเสริมน ้าใบบัวบก พุดด้ิงใบ
บัวบก 

 
2.2 มะดนั       มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia schomburgkiana Pierre และ

มีช่ือพ้ืนบ้านว่า มะดัน ส้มมะดัน ส้มไม้รู้ถอย มะดันเป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร 
มักพบต้นมะดันบริเวณริมล าธาร และริมหนองน ้าในป่าดงดิบแล้ง บางครัง้มีการ
น ามาปลูกในบริเวณบ้าน ใบรูปหอก สีเขียวแข็งออกเป็นคู่ ตรงกันข้ามกัน ใบ
มะดันมีความเป็นมันวาว มีสีเขียวเข้ม มีความยาวประมาณ 9 ซม. กว้าง 2.5 ซม. 
ดอกมะดันออกเป็นกลุ่มๆ 3-6 ดอก ดอกมีสีเขียวและแดงเรื่อๆ มี 4 กลีบ ยาว 
6.5 มม. กว้าง 3 มม. ผลมะดันเป็นรูปไข่ ยาวรี ยาว 5-7 ซม.  กว้าง 2-3 ซม. มะดัน
เป็นไม้ที่มีผลสีเขียว ผิวมันวาว ชอบดินร่วนซุยและชื้น  

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 ผลมะดัน   
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คุณค่าทางโภชนาการ: ผลมะดัน 100 กรัม มีคาร์โบไฮเดรต 6.5 กรัม ไขมัน 0.1 
กรัม โปรตีน 0.3 กรัม เส้นใย 0.4 มิลลิกรัม วิตามินเอ 431 หน่วยสากล วิตามินบี
2 0.04 มิลลิกรัม วิตามินซี 5 มิลลิกรัม แคลเซียม 17 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 7 
มิลลิกรัม (Subhadrabandhu S., 2001) ในทางเภสัชวิทยา พบว่า มะดันมี
สารส าคัญซ่ึงมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเน้ืองอกได้ ช่วยแก้อาการ
คอแห้ง ท าให้ชุ่มช่ืนคอ รักษาไข้หวัด แก้อาการไอด้วยการท าเป็นยาสูตรดอง
เปรี้ยวเค็ม ใช้เป็นยาแก้เสมหะ เสมหะพิการ กัดเสมหะในล าคอได้เป็นอย่างดี หรือ
ปรุงเป็นยาต้มกิน อาจน าผล มาท าเป็นยาดองเปรี้ยว-เค็ม ช่วยฟอกเสมหะ ล้าง
เสมหะ หรือน าผลมะดันมาดองน ้าเกลือ ใช้รับประทานเพ่ือแก้อาการน ้าลาย
เหนียว หรือเป็นเมือกในล าคอ  

กลุม่ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูจากมะดนั อาทิเช่น 
- เครือ่งดืม่: น ้ามะดันสด ชามะดัน 
- ขนมหวาน: แยมมะดัน มะดันอบแห้ง มะดันแช่อิ่ม มะดันกวน มะดันลอยแก้ว 
ไอศกรีมมะดัน 

- ขนมอบ: เค้กมะดัน 
- อาหารคาว: น ้าปลาหวานมะดัน น ้าพริกมะดัน น ้าจ้ิมมะดันซีฟูด้-สุกี้ แหนมมะดัน
กระดูกอ่อน 

 
2.3 มะม่วงหาวมะนาวโห่             มีช่ือวิทยาศาสตร์ Carissa carandas L.   

มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นช่ือที่เพ้ียนมาจากช่ือ “มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่” พันธุ์
ไม้ชนิดนี้ มี ช่ื อ ท้องถิ่ นอื่ นๆ  ว่ า  หนามขี้ แฮด ( เ ชียง ใหม่ ) , หนามแดง 
(กรุงเทพฯ), มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง), มะนาวโห่ (ภาคใต้)  

 
รปูที ่6 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 



  
 

 
 

10 

คุณค่าทางโภชนาการ: ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สุก 100 กรัม มีคาร์โบไฮเดรต 3 
กรัม น ้าตาล 15.48 กรัม ใยอาหาร 1 กรัม ไขมัน 3 กรัม โปรตีน 1 กรัม วิตามินซี 11 
มิลลิกรัม วิตามินอี 0.19 มิลลิกรัม วิตามินเอ 1619 หน่วยสากล และแคลเซียม 21 
มิลลิกรัม ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย
และริ้วรอย เพ่ิมความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกาย ช่วยลดความอ้วน ขยาย
หลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ธาตุเหล็กในผล
มีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวาน รักษาโรคโลหิตจาง รักษาโรคปอด รักษาโรคถุง
ลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ได้ดีมาก รักษาโรคไต บรรเทาอาการของโรคตับ
อย่างโรคตับแข็ง รักษาโรคเกาต์ รักษาและบรรเทาอาการของโรคไทรอยด์ 
ป้องกันโรคไหลตาย บรรเทาอาการของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มือเท้าชา บรรเทา
อาการของโรคภูมิแพ้ แก้และบรรเทาอาการไอ ช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการ
ปวดศีรษะ ไมเกรน ช่วยรักษาลักปิดลักเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟนั สมาน
แผลในช่องปาก ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยฆ่าเช้ือ ผลสุกใช้ในการสมานแผล ใช้พอก
ดับพิษ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อ  

กลุม่ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูจากมะมว่งหาวมะนาวโห ่อาทิเช่น 
- เครื่องดื่ม: มะม่วงหาวมะนาวโห่สกัดเข้มข้มพร้อมด่ืม น ้ามะม่วงหาวมะหาวโห่
ชนิดผง น ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ และมะม่วงหาวมะนาวโห่ไซเดอร์ 

- ดอง/แช่อิ่ม: มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม  
- เชื่อม/กวน/อบแห้ง: มะม่วงหาวมะนาวโห่เช่ือม มะม่วงหาวมะนาวโห่กวน และ
มะม่วงหาวมะนาวโห่อบแห้ง  

- ไอศกรีม: ไอศกรีมเซอร์เบต รสมะม่วงหาวมะนาวโห่  
- น ้าพริก: น ้าพริกมะม่วงหาวมะหาวโห่  
- แยม: แยมมะม่วงหาวมะหาวโห่  
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3. กรรมวิธีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 
3.1 ผลิตภัณฑ์ข้าวผงชงดื่ม 

เครื่องด่ืมผงชงด่ืมที่มีส่วนผสมของข้าว โปรตีน หรือสารสกัดหลาย
ชนิด ก าลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส าหรับกลุ่มผู้บริโภค ที่
รักสุขภาพและต้องการคุณประโยชน์เพ่ิมเติม นอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก 
รวมถึงการบริโภคทดแทนอาหารมื้อหลัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าว
กล้องผงชงด่ืม (มผช.1068/2558) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าข้าว
กล้องหรือ จมูกข้าวกล้องอย่างใดอย่างหนึ่งมาล้างให้สะอาด อบให้สุกเป็น
บางส่วน ท าให้เป็นเกล็ดเล็กๆ หรือบดให้เป็นผง อาจปรุงแต่งรสด้วยน ้าตาล 
เกลือ และอาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น นมผง ธัญชาติบด ก่อนบริโภคต้องเติม
น ้าร้อน แล้วคนให้เข้ากันหรือต้มในน ้าเดือด เครื่องด่ืมผงชงด่ืมเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สะดวกในการเตรียม การขนส่ง และการบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ผงแห้ง จึง
สามารถเก็บไว้ได้นาน เครื่องดื่มผงชงสามารถแบ่งออก 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดผสมน ้าตาลพร้อมชงด่ืมทันที  
2. ชนิดไม่ผสมน ้าตาล บรรจุในซองเยื่อกระดาษ คล้ายชาชง  

3.2 ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป 
โจ๊กเป็นอาหารเช้ายอดนิยมที่ผลิตจากข้าวเป็นหลัก การท าโจ๊กไม่

ยุ่งยาก หากท าทานเองท่ีบ้าน ซ่ึงน าปลายข้าวมาต้มกับน ้าซุป และเค่ียวจนได้ท่ี มี
รสชาติหวาน เติมรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นด้วยเกลือ และใส่เนื้อสัตว์ลงไป ได้เป็น
โจ๊ก แต่เนื่องจากการท าโจ๊กใช้เวลานาน ด้วยวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันที่ต้องเร่งรีบ
ในการท ากิจวัตรประจ าวัน ผลิตภัณฑ์อาหารเช้ากึ่งส าเร็จรูปที่สะดวกในการ
จัดเตรียม โดยการเติมน ้าร้อน หรือต้มด้วยระยะเวลาส้ันๆ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ของผู้บริโภค โดยยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วย ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป
ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด มีหลากหลายรูปแบบและรสชาติมากข้ึน ช่วยเพ่ิม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในแต่ละช่วงวัย  

กรรมวิธีการผลิตโจ๊กกึ่งส าเร็จรูปท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการท า
แห้งข้าวด้วยเครื่องท าแห้งแบบลูกกล้ิง (Drum dryer) การท าแห้งข้าวที่ผ่าน
การท าสุกด้วยเครื่องอบระบบลมร้อน (Hot air dryer) การท าแห้งข้าวและ
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ส่วนผสมของโจ๊กด้วยเครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรโจ๊กที่ ดีต่อสุขภาพออกวางจ าหน่ายอย่าง
หลากหลาย เช่น โจ๊กเห็ดหอม โจ๊กผสมข้าวกล้อง โจ๊กรสปลาและสาหร่าย โจ๊ก
สูตรปราศจากผงชูรส เป็นต้น 

3.3 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง 
แบ่งได้หลายประเภท อาทิ แบ่งตามคุณค่าทางโภชนาการ เป็น 3 ชนิด   
(1) สแน็กบาร์ (Snack bar) เป็นอาหารทานเล่นหรือเป็นอาหารเช้า โดย

มีส่วนผสมหลักเป็น แป้งจากข้าวสาลีหรือข้าวโอ๊ต ผสมกับสารให้ความหวาน
หรือน ้าตาลปริมาณมาก มีรสชาติหวานๆ ซ่ึงท าให้ถูกใจผู้บริโภค และรสหวาน
ช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัว 

(2) เฮลตี้บาร์ (Healthy bar) เป็นอาหารที่เหมาะกับคนรักสุขภาพที่สุด 
ด้วยรสชาติท่ีหวานน้อย โดยการลดปริมาณน ้าตาลลงจากสูตรเดิม หรือการใช้
สารให้ความหวานทดแทนน ้าตาล เช่น ซูคราโลส น ้าตาลแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
หรือใช้ความหวานจากผลไม้อบแห้ง อีกทั้งใส่วัตถุดิบ จากธรรมชาติที่มีคุณค่า
ทางอาหารสูง เช่น อัลมอนด์ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟกัทอง  

(3) เอเนอร์จีบาร์ (Energy bar) เป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ที่เล่นกีฬาหรือ
ออกก าลังกาย โดยเฉพาะ การเสริมเวย์โปรตีนเพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และยัง
มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานและดึงไปใช้ใน
การออกก าลังกายทันทีทันใด นิยมรับประทานก่อนออกก าลังกาย  

หรือแบ่งตามลักษณะเนื้อสัมผัส เป็น 2 ชนิด   
(1) ขนมขบเคี้ยวรูปแท่งแบบกรอบแห้ง (Crunchy bar) เช่น มูสลี่บาร์

ซีเรียลบาร์ข้าวพองอบกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของธัญพืชต่างๆ 
โปรตีน ผลไม้ หรือช็อกโกแลต สารเพ่ิมมวล สารให้ความหวาน กล่ินรส วิตามิน 
แร่ธาตุ มีลักษณะเป็นแท่งกรอบ ท่ีประกอบด้วย ไซรัปท่ีผสมกับช้ินส่วนมูสล่ี 
ได้แก่ คอร์นเฟลก ถั่ว เมล็ดพืช ผลไม้อบแห้ง มีน ้าตาลในรูปซูโครสทั้งหมด     
15-20% 

(2) ขนมขบเคี้ยวรูปแท่งแบบเหนียวนุ่ม (Chewy bar) เช่น Granola 
bar, Fruit bar, Protein bar มีส่วนผสมของธัญพืชต่างๆ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว 
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ช็อกโกแลตชิพ ผสมเข้าด้วยกันกับน ้าตาลไซรัป และน ้ามัน ข้ึนรูปในขณะท่ีเป็น
ตัว และท าให้แห้ง ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเนื้อสัมผัสค่อนข้างเหนียว หากน าไปอบจะ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่กรอบเหนียว มีน ้าตาลทัง้หมด  25-30% และไขมัน 22-24% 

3.4 ผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบ 
ปัจจุบันมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ สาหร่าย ธัญพืช 

หรือผักมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น ผักแผ่นกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวที่ได้จากการน าสาหร่าย
หรือผักมาปั่ นผสมกับสารช่วยเช่ือมประสาน เช่น แป้งสาลี แป้งข้าวโพด ข้าว 
เป็นต้น ปรุงรส อาจมีการเติมส่วนผสมของมันเทศหรือธัญพืช และขึ้นรูปเป็น
แผ่น แล้วท าให้สุกกรอบด้วยการทอดหรืออบ อาจมีการปรุงรสโดยการเคลือบ
ซอสปรุงรส หรือคลุกผงปรุงรสต่างๆ ตามต้องการ เช่น รสหม่าล่า รสบาร์บีคิว 
รสต้มย า เป็นต้น 

3.5 ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง 
ผักและผลไม้แห้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าผักหรือผลไม้

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า ที่อยู่ในสภาพดี ไม่เน่าเสีย อาจใช้ทั้งผล หรือ
น ามาตัดแต่ง เช่น ปอกเปลือก คว้านเมล็ด หั่นเป็นช้ิน อาจน าไปให้ความร้อน 
โดยการต้ม ลวก นึ่ง แล้วน ามาท าให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือ
แหล่งพลังงานอื่น โดยก าหนดปริมาณความช้ืนไม่เกินร้อยละ 12 โดยน ้าหนัก 
และ ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี (water activity) หรือเรียกว่าปริมาณน ้าอิสระ ไม่เกิน 
0.6 (มผช.136/2558) 

ผักและผลไม้แช่อิ่ม (มผช.161/2558) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
น าผักหรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า ที่สดหรือผ่านการดอง ซ่ึงอยู่
ในสภาพดี ไม่เน่าเสีย มาตัดแต่ง เช่น ปอกเปลือก คว้านเมล็ด ล้าง หั่นเป็นช้ิน 
แกะสลักลวดลาย อาจน าไปแช่น ้าปูนใสหรือสารช่วยท าให้กรอบ อาจต้มก่อน
น าไปแช่ในน ้าเช่ือมด้วยกรรมวิธีการแช่อิ่มแบบช้าจนอิ่มตัว อาจผสมเกลือ กรด
ซิตริก ลงในน ้าเช่ือมด้วยก็ได้ อาจน าไปท าให้แห้งโดยใช้แสงอาทิตย์หรือแหล่ง
พลังงานอื่น โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดแห้ง (ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี ไม่
เกิน 0.6) และชนิดไม่แห้ง (ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี ไม่เกิน 0.85)  
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การแปรรูปผลไม้โดยการแช่อิ่มในน ้าเช่ือมท่ีประกอบด้วยน ้าตาลและ
กรดมะนาว จนได้ความหวานตามที่ต้องการ โดยทั่วไประดับความหวานของ
น ้าเช่ือมปรุงรส จะเริ่มต้นท่ีน ้าตาลร้อยละ 30 เพ่ิมข้ึนไปจนถึงร้อยละ 65 ของ
น ้าหนักน ้าเช่ือม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความหวานเริ่มต้นของผลไม้แต่ละชนิดและความ
หวานสุดท้ายในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ ภายหลังการแช่อิ่มจึงน าไปท าแห้ง ทั้งน้ี 
กรรมวิธีการแช่อิ่มอบแห้งสามารถแปรรูปผลไม้ได้หลายชนิด เช่น มะละกอ 
มะม่วง มะขาม สับปะรด และเงาะ เป็นต้น 

การเตรยีมวตัถดุบิผลไม:้ ผลไม้ท่ีจะน ามาแช่อิ่มต้องเป็นผลไม้สดเพ่ิง
เก็บเกี่ยว เพราะจะได้ผลไม้เนื้อกรอบ ไม่ควรใช้ผลไม้ท่ีสุ จนงอม เพราะเนื้อผลไม้
เละง่าย กล่ินรสไม่ดี นอกจากน้ีไม่ควรใช้ผลไม้ที่มีเนื้ออ่อนเกินไป เพราะจะมีน ้า
มากและเน้ือเละ ผลไม้ท่ีผ่านการคัดเลือกควรล้างน ้าให้สะอาด เพ่ือขจัดดิน ทราย 
แล้วแช่ด้วยสารละลายให้เนื้อผลไม้กรอบ ทัง้นี้แล้วแต่ชนิดผลไม้ อนึ่ง ผลไม้บาง
ชนิดอาจต้องปอกเปลือกหรือคว้านเมล็ดก่อนการแช่น ้าเช่ือม ข้ึนอยู่กับลักษณะ
ผลไม้และการจัดการของแต่ละกระบวนการผลิต 

ผลมะดันมีรสชาติเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัดและมีน ้าเยอะ เช่นเดียวกันกับผล
มะม่วง-หาวมะนาวโห่มีรสเปรี้ยวจัด การบริโภคเป็นผลสดจึงไม่ค่อยแพร่หลาย 
แต่หากน าผลสดมาผ่านกระบวนการแปรรูปจะสามารถทานได้ง่าย อร่อยและดี
ต่อสุขภาพ การแปรรูปในเชิงถนอมอาหารผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่เหมาะสม คือ 
ประเภทหยี กวน แช่อิ่ม อบแห้ง (มธุรส, 2562) ด้วยรสเปรี้ยวและฝาดของมะดัน
ก่อนน ามาแปรรูปเป็นมะดันลอยแก้วหรือแช่อิ่มอบแห้ง จะน ามาดองในน ้าเกลือ
ก่อนอย่างน้อย 1-2 เดือน เพ่ือลดความเปรี้ยว ความฝาด แต่มะดันที่ ได้จะมี
รสชาติเค็มของเกลือก่อนน าไปแปรรูป จึงต้องน ามาล้างน ้าเปล่าหลายๆ ครั้ง 
หรือแช่น ้าประมาณ 1 วัน เพ่ือลดความเค็ม ทั้งนี้ ระยะเวลาในการแช่น ้า สามารถ
ปรับได้ตามความต้องการ 
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กระบวนการแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม มี 2 วิธีหลักๆ คือ 
(1) การแช่อิ่มแบบเร็ว  วิธีนี้จะเตรียมน ้าเช่ือมปรุงรสให้มีความหวาน

เริ่มต้นท่ีน ้าตาลร้อยละ 30 ของน ้าหนักน ้าเช่ือม แล้วเค่ียวผลไม้ในน ้าเช่ือม
ดังกล่าวด้วยไฟอ่อน หรือความร้อนไม่สูงประมาณ 100-105 องศาเซลเซียส 
(oซ) เค่ียวจนน ้าเช่ือมงวดและได้ความหวานของน ้าเช่ือม ร้อยละ 50-65 ของ
น ้าหนักน ้าเช่ือม วิธีนี้จะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการเค่ียวน ้าเช่ือมจนงวด และเนื้อ
ผลไม้มีความหวานใกล้เคียงกับน ้าเช่ือม อุณหภูมิในระหว่างการเคี่ยวทีสู่งเกินไป
อาจท าให้น ้าเช่ือมมีสีคล ้าและมีกล่ินน ้าตาลไหม้ และเนื้อผลไม้อาจน่ิมเละได้ วิธีนี้
จึงไม่เหมาะกับผลไม้ท่ีมีเน้ือน่ิมและเละได้ง่าย การแช่อิ่มแบบเร็วสามารถใช้
เทคโนโลยีการเคี่ยวในสภาวะสุญญากาศ ซ่ึงต้องมีการลงทุนเครื่องจักร 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสีสวยและเนื้อผลไม้ไม่เละมากไป  

(2) การแช่อิ่มแบบชา้ เป็นวิธีการที่แช่ผลไม้ท่ีเตรียมไว้แล้วในน ้าเช่ือม
โดยจะเริ่มต้นท่ีน ้าเช่ือมท่ีมีความเข้มข้นของน ้าตาลร้อยละ 30 นานประมาณ 24 
ชั่วโมง แล้วเพ่ิมความเข้มข้นของน ้าเช่ือมทุกวัน เป็นน ้าตาลร้อยละ 40, 50, 60 
และ 65 ของน ้าหนักน ้าเช่ือม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความหวานที่ต้องการ การแช่อิ่ม
ผลไม้ด้วยวิธีนี้ ผลไม้จะไม่ได้รับความร้อนที่รุนแรงเช่นการแช่อิ่มแบบเร็ว เนื้อ
ผลไม้ที่ได้จึงไม่น่ิมเละ เหมาะกับผลไม้เน้ือน่ิม แต่การแช่อิ่มด้วยวิธีน้ีใช้เวลานาน
จึงต้องรักษาความสะอาดและต้มน ้าเช่ือมทุกวัน เพ่ือไม่ให้เกิดกล่ินหมัก/เหม็น
เปรี้ยว 

ผลไม้แช่อิ่มท่ีได้จากทั้งสองวิธี เม่ือน าข้ึนจากน ้าเช่ือมและสะเด็ด
น ้าเช่ือมแล้ว จะเป็นผลไม้แช่อิ่มแบบเปียก หากน าไปอบให้แห้งจะเป็นผลไม้
อบแห้งซ่ึงจะมี 2 ลักษณะ คือ ผลไม้อบแห้งฉาบน ้าตาล หรือผลไม้อบแห้งที่ไม่
ฉาบน ้าตาล ที่ได้จากการน าผลไม้แช่อิ่มท่ีสะเด็ดน ้าเช่ือมแล้ว มาล้างน ้าเช่ือมท่ีผิว
ออก ก่อนน าไปอบแห้ง  
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การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม : การอบแห้งผลไม้แช่อิ่มท่ีผ่านการแช่ใน
สารละลายน ้าตาลนั้น สามารถดึงเอาน ้าออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงมี
ความช้ืนเหลืออยู่มากกว่าร้อยละ 30 และมีค่าวอเตอร์แอกทิวิตีอยู่ในช่วง 0.60-
0.85 ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความช้ืนปานกลาง (intermediate product) จึงไม่
สามารถเก็บผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน  หากต้องการเก็บไว้นานขึ้นต้องน าไปอบแห้ง 
เพ่ือให้มีความช้ืนต ่าลงอยู่ในระดับอาหารแห้ง หรือมีความช้ืนอยู่ในช่วงร้อยละ 
10-15 และค่าวอเตอร์แอกทิวิตีต ่ากว่า 0.60 การอบแห้งท าได้โดยอบในตู้อบ
ระบบลมร้อน ซ่ึงจะใช้เวลานานแตกต่างกันตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ และเพ่ือ
ป้องกันการเกิดการเปล่ียนแปลงสีอันเกิดจากปฏิกิริยาสีน ้าตาลซ่ึงไม่ได้เกิด
จากปฏิกิ ริ ย าของ เอน ไซม์ หรื อ เกิ ดจากปฏิกิ ริ ย าคา รา เมล ไร เซ ชั่ น 
(caramelization) จึงควรอบแห้งท่ีอุณหภูมิต ่าในช่วง 50-70 Oซ (จินตนา ศรี
ผุย, 2546) 
 
4. การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  

4.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดผง 
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งชนิดผงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความช้ืนต ่ามาก 

ละลายน ้าได้ดี เก็บได้นานท่ีอุณหภูมิห้อง โดยส่วนใหญ่จะมีปริมาณน ้าอิสระต ่า
กว่า 0.30 ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 10  บางผลิตภัณฑ์อาจมีความช้ืนต ่ากว่าร้อยละ 
5 ไม่เหนียวหรือจับกันเป็นก้อน ปราศจากกล่ินเหม็นหืน ผลิตภัณฑ์จึงต้องถูก
เก็บในที่แห้งและปราศจากความช้ืน บรรจุภัณฑ์จะต้องป้องกันผลิตภัณฑ์จาก
อากาศและความช้ืนภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องการความสะดวกในการพกพาและจัดเตรียม        บรรจุภัณฑ์จึงควรบรรจุ
ขนาดเพียงพอต่อการบริโภคใน 1 ครั้ง และแกะได้อย่างสะดวก นอกจากนี้
ส่วนผสมบางชนิด เช่น ผงปรุงรส ผงอูมามิ ผงมอลต์สกัด น ้าตาล เป็นต้น มัก
ไวต่อความช้ืน ดูดความช้ืนง่าย แม้มีความช้ืนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยอาจจับตัว
กันเป็นก้อนได้ ห้องบรรจุจึงควรเป็นสถานที่แห้งหรือมีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์  
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4.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวอบกรอบ  
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่ผลิตมาจากวัตถุดิบจ าพวก แป้ง, 

ข้าว และธัญพืชต่างๆ ซ่ึงเกิดปัญหาการปนเปื้ อนของเช้ือรา ยีสต์ และแบคทีเรีย
ได้ง่าย จึงควรมีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ดีเพ่ือป้องกันการปนเปื้ อนของจุลินทรีย์
ชนิดต่างๆ โดยในเฉพาะ ถั่วต่างๆ กระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวในกลุ่มอบ
กรอบผลิตด้วยกรรมวิธีท่ีใช้ความร้อนต ่าในการแปรรูป ยกเว้นในขั้นตอนการ
ลวกผัก หรือทอดข้าวพอง ซ่ึงขั้นตอนต่างๆ เช่น การกวนผสมปรุงรส การขึ้น
รูปให้เป็นแท่งหรือแผ่น การทานําซอสผักแผ่น และการบรรจุ เป็นขั้นตอนใช้
อุณหภูมิไม่สูง อาจใช้มือหยิบจับเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจเกิดการปนเปื้ อนได้ง่าย 
จึงต้องมีการรักษาความสะอาดมากขึ้น ทั้งจากสุขลักษณะของผู้ผลิต การล้าง
มือ ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ รวมถึงอากาศที่ถ่ายเทในห้องผลิต 
โดยเฉพาะห้องบรรจุควรเป็นสถานที่ปิดเพ่ือลดการปนเปื้ อนจากอากาศที่ผ่าน
เข้าออกได้ 

4.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งให้สามารถเก็บไว้ได้นานควร

ควบคุมผลิตภัณฑ์สุดท้ายให้มีค่า aw ต ่ากว่า 0.60 และความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15  
ในขั้นตอนการให้ความร้อน, แม้ว่าในขั้นตอนการแปรรูป มีการให้ความร้อนท าให้
จุลินทรีย์บางส่วนจะถูกท าลายไปแล้ว แต่สปอร์ของจุลินทรีย์บางชนิดที่ทนต่อ
อุณหภูมิสูงอาจจะยังคงอยู่ และยังมีส่วนผสมของน ้าผ้ึง/น ้าตาล จึงมีโอกาส
เส่ือมเสียได้เน่ืองจากเช้ือราและยีสต์ ทัง้ยังง่ายต่อการเปล่ียนแปลงกล่ินรสและ
ลักษณะเนื้อสัมผัสอีกด้วย ดังนั้น จะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิต
ภายหลังการอบและบรรจุให้สะอาด เพ่ือป้องกันการปนเปื้ อนของจุลินทรีย์จาก
บรรจุภัณฑ์และสภาพแวดล้อม รวมถึงการควบคุมสภาวะในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้  ระหว่างการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเนื่องจากอากาศและแสง 
อาจกระตุ้นให้เกิดสีผลไม้ซีดจางลง หรือการเกิดสีน ้าตาลของช้ินผลไม้ที่มี
น ้าตาลสูงได้ และอาจเกิดกล่ินอันไม่พึงประสงค์หากผลไม้แช่อิ่มอบแห้งมี
ความช้ืนสูงเกินไป  
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การผลติผลติภณัฑผ์งชงด่ืม 
ขา้วกลอ้งงอกไรซเ์บอร ีรสชาเขยีว 
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1. วัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการผลิตผงชงดื่ม 
ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 

วัตถุดิบ: ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี  

อุปกรณ์และเครื่องมือ: 

 1.   หม้อสะแตนเลส 
2. กะละมังสแตนเลส 
3. เหยือกสแตนเลส 
4. ถ้วยพลาสติก 
5. ทัพพีหรือช้อน 
6. ถาดสแตนเลส 
7. ตะแกรงร่อนแป้งขนาด 30 เมช และ 80 เมช 
8. ถุงอลูมิเนียมฟอยล ์
9. เตาไฟฟา้หรือเตาแก๊ส 
10. เครือ่งชัง่ไฟฟา้ทศนิยม 2 ต าแหนง่ 
11. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูม ิ
12. เครื่องปั่ นละเอยีด (Grinder) 
13. เครื่องปั่ นผสม (Mixer) พร้อมโถปั่ นส าหรับของแห้ง  
14. ตู้อบลมร้อน 
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2. ขัน้ตอนการผลติผงชงดืม่ขา้วกลอ้งงอกไรซเ์บอร ีรสชาเขยีว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่7 ขัน้ตอนการผลิตผงชงดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 

 
 

  

ชัง่น ้าหนักส่วนผสมตามสูตร 
ให้สุก 

ผสมส่วนผสมทัง้หมดให้เข้ากัน  
 

บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ และซีลปิดผนึก 
 

ต้มข้าวไรซ์เบอร่ีงอกในน ้าชาเขียว 
ให้สุก 

อบแห้ง และบดผง 
ให้สุก 

ผงชงดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 
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3. กระบวนการผลติผงชงดืม่ขา้วกลอ้งงอกไรซเ์บอร ีรสชาเขยีว 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รส    
ชาเขียว  มีกระบวนการผลิตดังรูปที่ 7 แสดงภาพประกอบดังรูปที่ 8 ซึ่ง
มีส่วนผสมดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 ส่วนผสมผงชงดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 

 

ส่วนผสม รอ้ยละ 

ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี 43.00 

โปรตีนถัว่ผง  10.00 

ผงมอลต์สกัด 20.00 

ผงชาเขียว 2.00 

น ้าตาล 25.00 

รวมทัง้หมด 100 
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รปูที ่8 กระบวนการผลิตผงชงดื่มข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 
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การผลติผลติภณัฑ ์
โจ๊กข้าวกลอ้งไรซเ์บอรกีึง่ส าเรจ็รปู 
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1. วตัถดุบิ อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืส าหรบัการผลติโจก๊ขา้วไรซ ์
เบอรกีึง่ส าเรจ็รปู 

วัตถุดิบ: ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี 

อุปกรณ์และเครื่องมือ: 

1. หม้อสแตนเลส 
2. กะละมงัสแตนเลส 
3. ถ้วย/ชาม 
4. ช้อน 
5. มีดและเขียง 
6. กระบอกตวงน ้า 
7. ตะแกรงร่อนขนาด 30 เมช 
8. ถาดแสตนเลส 
9. นาฬิกาจับเวลา 
10. พายไม ้
11. บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถุงพลาสติกเล็ก และถุงอลมูิเนียมฟอยล ์
12. ตู้อบลมร้อน 
13. เครื่องชัง่ทศนยิม 3 ต าแหน่ง 
14. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภมู ิ
15. เครื่องปั่ นละเอียด (Grinder) 
16. เครื่องปั่ นผสม (Mixer) พร้อมโถปั่ นของแห้ง  
17. เตาไฟฟา้ 
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2. ขัน้ตอนการผลติโจก๊ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรกีึง่ส าเรจ็รปู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รปูที ่9 ขัน้ตอนการผลิตโจก๊ข้าวกล้องไรซ์เบอรีกึ่งส าเร็จรูป 

ชั่งกระเทียมเจียว 

สาหร่ายอบชนิดเส้น 

ช่ังส่วนผสมตามสูตร 

บรรจุใส่ถุงพลาสติกเล็ก 

ต้มข้าวกล้องไรซ์เบอร ี

อบแห้ง และบดผง 

บรรจุในถงุอลูมิเนียมฟอยล์ 

 

ซีลปดิผนึก 

 

ผลิตภัณฑ์โจก๊ข้าวกล้องไรซ์เบอรีกึ่งส าเร็จรูป 
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3. กระบวนการผลติโจก๊ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรกีึง่ส าเรจ็รปู 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรีก่ึงส าเร็จรูปมี
ขัน้ตอนการผลิตดังรูปที่ 9 แสดงภาพประกอบดังรูปที่ 10 ซึ่งมีส่วนผสม
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2 ส่วนผสมของโจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรี กึ่งส าเร็จรูป   

ส่วนผสม รอ้ยละ 

ข้าวไรซ์เบอรี 45.00 

ข้าวขาวหอมมะลิ 30.00 

ผงปรุงรส 7.00 

กุ้งอบแห้ง 4.00 

ปูอัดอบแห้ง 3.00 

ข้าวโพดอบแห้ง 3.00 

เห็ดหอมอบแห้ง 2.00 

แครอทอบแห้ง 2.00 

กระเทียมเจียว 2.00 

ต้นหอมอบแห้ง 1.50 

สาหร่ายเส้นอบกรอบ 0.50 

รวม 100 
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รปูที ่10 กระบวนการผลิตโจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรีกึ่งส าเร็จรูป 
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การผลติผลติภณัฑ ์
ขนมขบเคีย้วรปูแทง่เพ่ือสุขภาพ 
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1. วตัถดุบิ อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืส าหรบัการผลติขนมขบเคีย้ว      
รปูแทง่เพ่ือสุขภาพ 
 

วัตถุดิบ: ข้าว กข41 และ กข61 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้าน
คลองหม่อมแช่ม 

อุปกรณ์และเครื่องมือ: 

1. กะทะ 
2. พายไม้ 
3. พายพลาสติก 
4. เตาแก๊ส 
5. ถ้วยพลาสติก 
6. กะละมงัสแตนเลส 
7. ทัพพีหรือช้อน 
8. ลูกกลิ้งไม ้
9. พิมพ์ข้ึนรูปขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง  
10. มีดปลายแหลมส าหรับตัด 
11. ไม้บรรทัดเหล็ก  
12. นาฬิกาจับเวลา 
13. ตะแกรงสแตนเลส 
14. ตู้อบเบเกอรี  
15. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
16. เครื่องชัง่ไฟฟา้ทศนิยม 2 ต าแหนง่
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2. ขัน้ตอนการผลติขนมขบเคีย้วรปูแทง่เพ่ือสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่11 ขัน้ตอนการผลิตขนมขบเคี้ยวรูปแท่งเพ่ือสุขภาพ 

ช่ังส่วนผสมตามสูตร 

เติมธัญพืช ข้าวพอง และผลไม้อบแห้ง  

คลุกเคล้าให้เข้ากนัด ี

ผสมน ้า น ้าตาล กรดซติริก แบะแซ น ้ามันพืช  

และกลิ่นในกระทะ เคี่ยวจนขน้หนดืเปน็ไซรัป 

ตักใส่พิมพ์ขึ้นรูปส าหรับขนมขบเคี้ยว อัดให้แน่น 

ตัดเปน็ชิ้นขนาดตามต้องการ 

อบแห้งในตู้อบลมร้อน 

วางพักให้เย็นตัวที่อุณหภูมิห้อง 

ขนมขบเคีย้วรปูแทง่เพ่ือสขุภาพ 

เตรียมข้าวพอง โดยน ้าข้าวไปหุงสุก อบลมร้อนให้แหง้  

และทอดในน ้ามันจนพองกรอบ 



 
 

 
 

31 

3. กระบวนการผลติขนมขบเคีย้วรปูแทง่เพ่ือสุขภาพ 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรูปแท่งเพ่ือสุขภาพมี
ขั้นตอนการผลิตดังรูปที่ 11 แสดงภาพประกอบดังรูปที่ 12 และ 13 ซึ่งมี
ส่วนผสมดัง แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 ส่วนผสมขนมขบเคี้ยวรูปแท่งเพ่ือสุขภาพ 

  

ส่วนผสม รอ้ยละ 

ข้าว กข 41 10.00 

ข้าว กข 61 10.00 

ข้าวไรซ์เบอร ี 10.00 

เม็ดมะม่วงหมิพานต์ 10.20 

เมล็ดฟกัทอง 8.20 

งาขาว 6.20 

ลูกเกดด า 5.35 

แครนเบอร์รี 5.35 

สารให้ความหวาน  20.00 

น ้ามันพืช  4.00 

สารควบคมุความเปน็กรด  0.20 

กลิ่นเบอรี 0.10 

รวม 100 
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รปูที ่12 การเตรียมข้าวพอง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รปูที ่13 กระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวรูปแท่งเพ่ือสุขภาพ
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การผลติผลติภณัฑ ์
ใบบวับกแผ่นอบกรอบ 
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1. วตัถดุบิ อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืส าหรบัการผลติใบบวับกแผน่ อบ
กรอบ 

วตัถดุบิ: ใบบัวบก จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหม่อมแช่ม จ.นนทบุรี 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมอื: 

1. เตาแก๊ส 
2. กะละมังสะแตนเลส 
3. ไม้พาย 
4. ทัพพี 
5. ตระก้อส าหรับผสมแป้ง 

      6. ถ้วยขนาดเล็ก 
7. ถาดสแตนเลส 
8. ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 
9. ตู้อบลมร้อน พร้อมตะแกรงสแตนเลส และถาดอบ 
10. เครื่องชัง่น ้าหนักทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
11. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
12. นาฬิกาจับเวลา 
13. เครื่องซีล 
14. เครื่องปั่ นผสม (mixer) พร้อมโถปั่ นของเหลว 
15. ตู้อบเบเกอรี พร้อมแผ่นรองอบ 

 



 
 

 
 

35 

2. ขัน้ตอนการผลติผลติภณัฑใ์บบวับกแผน่อบกรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

รปูที ่14 ขัน้ตอนการผลิตใบบัวบกแผ่นอบกรอบ

ชัง่น ้าหนักส่วนผสมตามสูตร 

ปั่ นผสมส่วนผสม ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียวลวก มันเทศนึ่ง ผงปรุงรส 
น ้าเปล่า แป้งเปียก และธัญพืชนึ่งปั่ นละเอียด ให้เข้ากัน 

 เติมเจลเห็ด และใบบัวบกลวกปั่ นหยาบ และปั่ นผสมให้เข้ากัน  

 
เทส่วนผสมใส่ถาด อบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65-75 ºซ นาน 2-3 ชัว่โมง 

 
ตัดเป็นแผ่นขนาดตามต้องการ และอบต่อจนแห้ง 

อบสุกในตู้อบเบเกอรี ที่อุณหภูมิ 100-120 ºซ จนสุก 

 

ปรุงรสให้ทัว่ทัง้แผ่นใบบัวบกอบกรอบ 

บรรจุใส่ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เติมก๊าซไนโตรเจน และซีลปิดผนึกทันที 



 
 

 
 

36 

3. กระบวนการผลติผลติภณัฑใ์บบวับกแผน่อบกรอบ  

กระบวนการผลิตใบบัวบกแผ่นอบกรอบมีขัน้ตอนการผลิตดังรูปที่ 14 
แสดงภาพประกอบดังรูปที่ 15 ซึ่งมีส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4 ส่วนผสมส าหรับการผลิตใบบัวบกแผ่นอบกรอบ 

 

ส่วนผสม ร้อยละ (%) 

ใบบัวบกป่ันหยาบ   10.00 

เจลเห็ด 32.60 

กระเจ๊ียบเขียว  10.00 

มันเทศสีส้ม 10.00 

ผงยีสต์อูมาม ิ 0.20 

ผง I+G 0.20 

น ้าสะอาด 2.00 

แป้งเปียก 5% 25.00 

ธัญพืชปั่ นละเอียด 10.00 

รวม 100.00 
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รปูที ่15 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใบบัวบกแผ่นอบกรอบ
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การผลติผลติภณัฑ ์
มะดันแช่อ่ิมอบแห้ง สูตรหวานนอ้ย 
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วตัถดุบิ อปุกรณแ์ละเครือ่งมอื ส าหรบัการผลติมะดนัและมะมว่ง
หาวมะนาวโหแ่ชอ่ิม่อบแหง้ สูตรหวานนอ้ย 

 
วตัถดุบิ: มะดันดอง และมะม่วงหาวมะนาวโห่ดอง จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

มิตรสัมพันธ์ 

ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ มอลติตอลไซรัป กรดซิตริก โพแทสเซียมเมตา                
ไบซัลไฟด์ แคลเซียมคลอไรด์ 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมอื: 

1. หม้อสะแตนเลส 
2. กะละมังสแตนเลส 
3. ตะกร้าสะเด็ดน ้า 
4. กระชอน 
5. มีดพร้อมเขียง 
6. ทัพพี 
7. ถ้วย 
8. เตาแก๊สหรือเตาไฟฟา้ 
9. เครื่องชัง่แบบดิจิตอล 2 ต าแหน่ง 
10.เครื่องวัดอุณหภูมิ  
11. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
12. เครื่องวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได้ (Refractometer) 
13. ตู้อบลมร้อน   
 
กระบวนการผลิตมะดันแช่อิ่มอบแห้ง สูตรหวานน้อย มีการใช้

น ้าตาลมอลติตอลแทนน ้าตาลทรายขาว มีขัน้ตอนการผลิตดังรูปที่ 16 
ซึ่งแสดงภาพประกอบดังรูปที่ 17 
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                         มะดนัดอง 2 เดอืนขึน้ไป 
 
   ลา้งเกลอืดว้ยน ้าสะอาด 3 รอบ และแกะเมลด็ 
   

แชน่ ้าเชือ่มมอลตติอล เขม้ขน้ 40°บรกิซ ์24 ชม. 
(ปรบัพีเอช ใหอ้ยูใ่นชว่ง 2.0-2.3) 

 

   

แชน่ ้าเชือ่มมอลตติอลเขม้ขน้ 50°บรกิซ ์24 ชม. 
 

 

   
แชน่ ้าเชือ่มมอลตติอลเขม้ขน้ 50°บรกิซ ์ 24 ชม. 

 

 

อุน่น ้าเชือ่ม และแชอ่ิม่ตอ่ เปน็เวลา 24 ชม.  

   
อุน่น ้าเชือ่ม และแชอ่ิม่ตอ่ เปน็เวลา 24 ชม.  

   
                                 สะเดด็น ้าเชือ่ม  

   
                          ลา้งมะดนั และสะเดด็น ้า 

   
อบแหง้ ในตูอ้บลมรอ้นทีอ่ณุหภมู ิ 50-55ºซ 15-18 ชม. 

 
              อบพลงังานแสงอาทติย ์นาน 1-2 วนั 

รปูที ่16 ขัน้ตอนการผลิตมะดันแช่อิ่มอบแห้ง สูตรหวานน้อย 

วนัที ่1 

วนัที ่2 

วนัที ่3 

วนัที ่4 

วนัที ่5 

วนัที ่6 
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รปูที ่17 กระบวนการผลิตมะดันแช่อิ่มอบแห้ง สูตรหวานน้อย 

วนัที ่1  
(40 บรกิซ)์ 

 

วนัที ่3  
(50 บรกิซ)์ 

 

วนัที ่2  
(50 บรกิซ)์ 

 

ลา้งมะดนั 
 

เตรยีมน ้าเชือ่ม 
 

ปรบัความเขม้ขน้น ้าเชือ่ม 
 

วนัที ่4-5 (อุน่น ้าเชือ่ม) 
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การผลติผลติภณัฑ ์

มะม่วงหาวมะนาวโหแ่ช่อ่ิมอบแห้ง สูตรหวานน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโหแ่ชอ่ิ่มอบแหง้ สูตรหวานนอ้ย 

มีการใช้น ้าตาลมอลติตอลแทนน ้าตาลทรายขาว มีขั้นตอนการผลิต
ดังรูปที่ 18 ซึ่งแสดงภาพประกอบดังรูปที่ 19 
  



 
 

 
 

43 

        มะมว่งหาวมะนาวโหด่อง 2 สัปดาหข์ึน้ไป 
 
   ลา้งเกลอืดว้ยน ้าสะอาด 3 รอบ และแกะเมลด็ 
   

แชน่ ้าเชือ่มมอลตติอล เขม้ขน้ 40°บรกิซ ์24 ชม. 
(ปรบัพีเอช ใหอ้ยูใ่นชว่ง 2.0-2.3) 

 

   

แชน่ ้าเชือ่มมอลตติอลเขม้ขน้ 50°บรกิซ ์24 ชม. 
 

 

   
แชน่ ้าเชือ่มมอลตติอลเขม้ขน้ 50°บรกิซ ์ 24 ชม. 

 

 

อุน่น ้าเชือ่ม และแชอ่ิม่ตอ่ นาน 24 ชม. (3 วนั)  

   
                                 สะเดด็น ้าเชือ่ม  

   
            ลา้งมะมว่งหาวมะนาวโห ่และสะเดด็น ้า 

   
อบแหง้ ในตูอ้บลมรอ้นทีอ่ณุหภมู ิ 50-55ºซ 15-18 ชม. 

 
              อบพลงังานแสงอาทติย ์นาน 1 วนั 

 
รปูที ่18 ขัน้ตอนการผลิตมะมว่งหาวมะนาวโห่แช่อิ่มอบแหง้ สูตรหวานน้อย 

วนัที ่1 

วนัที ่2 

วนัที ่3 

วนัที ่4-6 

วนัที ่7 
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รปูที ่19 กระบวนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโหแ่ช่อิม่อบแห้ง สูตรหวานนอ้ย 
  

ลา้งน ้า-แกะเมลด็ 
 

เตรยีมน ้าเชือ่ม 
 

วนัที ่1  
(40 บรกิซ)์ 

 

วนัที ่3  
(50 บรกิซ)์ 

 

วนัที ่2  
(50 บรกิซ)์ 

 

ปรบัความเขม้ขน้น ้าเชือ่ม 
 

วนัที ่4-6 (อุน่น ้าเชือ่ม) 
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รายชือ่ผูจ้ าหนา่ยเครือ่งมอืและอปุกรณ ์

ตูอ้บลมรอ้น 

1. หจก.กล้วยน ้าไทเตาอบ  โทร.02-215-4424, 02-216-8132 
 1505-07 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
2. กล้วยน ้าไท เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  โทร.02-259-0189-90 
 3651/2-4 ถ.พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110  
3. บริษัท โอนเนอร์ ฟูด้ส์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด  โทร.02-899-8834 
 80/335 ม.6 ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

10150  
4. หจก. ทีเคเค.เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส  โทร.089-6865880 
 34/262 หมู่บ้านภัสสร 2 ม. 3 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม  
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
 

 
 

ตู้อบลมร้อน 
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ตูอ้บเบเกอร ี

1. บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชัน่ จ ากัด  
โทร.02-212-8127, 086-199-8958 
658 ซ.เจริญกรุง 67 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

2. บริษัท รมิตา เทรดด้ิง จ ากัด  โทร.086 837 8118 
8 ถ.คู้บอน ซ.คู้บอน 29 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

3. Kitchen Mall Thailand   
โทร.088 097 4901, ไลน์: @kitchenmall 

 
 
 

 
 ตูอ้บเบเกอร ี 

ทีม่า: https://www.sgethai.com/contact/ 
https://www.kitchenmallthai.com/category/12/เตาอบเบเกอรี ่
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อปุกรณต์รวจวดัอณุหภมู ิแบบดจิติอล 

บริษัท โคแอกซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด โทร. 02-243-3625 
326-328 ถนน นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
เครือ่งวดัความเปน็กรด-ดา่ง (พีเอช) 

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด     
72/225 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-3690199        

 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งวดัความเปน็กรด-ดา่ง 

อปุกรณต์รวจวดัอณุหภมูแิบบดจิติอล 
 

เทอรโ์มมเิตอร ์(แบบแกว้) 
ถา้หลกีเลีย่งไดไ้มค่วรใชเ้พราะ 

อาจเกดิการแตกและปนเปื้ อนลงในน ้าได ้
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เครือ่ง Refractometor 

ใช้วัดความหวานในช่วงค่า 28-62 องศาบริกซ์ 
1.  แบบธรรมดา    
2. แบบดิจิตอล  

 
 
 

 
 

 
บริษัทผู้จ าหน่าย ดังต่อไปนี้ 
1.  บริษัท แล็บซิสเต็มส์ จ ากัด  โทร.02-579-7320, 02-579-7024 
 53/1 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
2.  บริษัท วิทยาศรม จ ากัด  โทร.02-280-0320-1, 02-282-4981-6 
 43 อาคาร 8 ถ.ราชด าเนิน กรุงเทพฯ 
3.  บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 

โทร.02-615-2929 แฟกซ์.02-615-2350-9 
  300 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
  

แบบดิจติอล 
)ตวัเลข(  

แบบธรรมดา 
(ส่องดสูเกล) 
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การประเมนิตน้ทนุการผลติผลติภณัฑ ์

ตารางที ่5 ต้นทุนการผลิตผงชงดืม่ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 
ต่อ 1 กิโลกรัม (บรรจุได้ 66 ซอง) 
 

ส่วนผสม 
ปรมิาณทีใ่ช ้
(กโิลกรมั) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ราคาตน้ทนุ 
(บาท) 

ข้าวไรซ์เบอรีงอก 0.4300 100 43.00 

ใบชาเขียว 0.0430 1,090 46.87 

โปรตีนถัว่ผง  0.1000 195 19.50 

ผงมอลต์สกัด 0.2000 260 52.00 

ผงชาเขียว 0.0200 1,280 25.60 

น ้าตาลทราย 0.2500 43 10.75 

รวมน ้าหนกัทัง้หมด 1.0450 - 229.15 
ราคาเฉลีย่ตน้ทนุขา้วผงชงดืม่รสชาเขยีว  
(บาทตอ่กโิลกรมั) 

229.15 

บรรจไุด ้66 ซอง ราคาเฉลีย่ตน้ทนุขา้วผงชงดืม่  
รสชาเขยีว (บาทตอ่ซอง)  

3.47 

หมายเหต:ุ 1. ราคาต้นทุนนี้ไม่รวมค่าแรง ค่าไฟฟา้ ค่าน ้า และบรรจภัณฑ์ 
  2. หากมีการเปล่ียนแปลงของราคา/กก.ของวัตถุดิบ ให้น าราคาใหม่นัน้

ไปคูณกับปริมาณการใช้ และหาผลรวมต้นทุนใหม่
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ตารางที่ 6 ต้นทุนการผลิตโจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรีก่ึงส าเร็จรูป ต่อ 1 
กิโลกรัม (บรรจุได้ 33 ซอง) 

ส่วนผสม ปรมิาณทีใ่ช ้
(กรมั) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ราคาตน้ทนุ 
(บาท) 

ข้าวไรซ์เบอรี 450 60 27.00 
ข้าวขาวหอมมะลิ 300 40 12.00 
ข้าวโพดอบแห้ง 30 571 17.14 
เห็ดหอมอบแห้ง 20 650 13.00 
แครอทอบแห้ง 20 140 2.80 
ต้นหอมอบแห้ง 15 350 5.25 
ปูอัดอบแห้ง 30 400 12.00 
กุ้งอบแห้ง 40 350 14.00 
กระเทียมเจียว 20 135 2.70 
สาหร่ายเส้นอบกรอบ 5 1,090 5.45 
ผงปรุงรสสาหร่าย 47.5 440 20.9 
เกลือป่น 15 14 0.21 
พริกไทยขาวป่น 1.5 495 0.74 
ผง I+G 3.5 720 2.52 
ผงอูมามิ 2.5 1,177 2.94 
รวมน ้าหนกัทัง้หมด 1000 - 138.65 

ราคาเฉลีย่ตน้ทนุขา้วโจก๊ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรกีึง่ส าเรจ็รปู 
(บาทตอ่กโิลกรมั) 

138.65 

บรรจไุด ้33 ซอง ราคาเฉลีย่ตน้ทนุ (บาทตอ่ซอง) 
โจก๊ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรกีึง่ส าเรจ็รปู  

4.20 

หมายเหตุ  1. ราคาน้ีไม่รวมค่าแรง ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าน ้า และบรรจุภัณฑ์ 
   2. หากมีการเปล่ียนแปลงของราคา/กก. ของวัตถุดิบ ให้น า ราคา
ใหม่ไปคูณกับปริมาณการใช้และหาผลรวมต้นทุนใหม่ 
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ตารางที ่7 ต้นทุนการผลิตขนมขบเคีย้วรูปแท่งเพ่ือสุขภาพ (40 ชิ้น)  

ส่วนผสม 
ปรมิาณทีใ่ช ้
(กโิลกรมั) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ราคาตน้ทนุ 
(บาท) 

ข้าว กข 41 0.098 50 4.90 
ข้าว กข 61 0.098 50 4.90 
ข้าวไรซ์เบอรี 0.098 60 5.88 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.100 200 20.00 
เมล็ดฟกัทอง 0.0805 345 27.77 
งาขาว 0.0610 124 7.56 
ลูกเกด 0.0525 129 6.77 
แครนเบอร์รี 0.0525 285 14.96 
น ้าสะอาด 0.102 1 0.10 
น ้ามันพืช  0.039 59 2.30 
แบะแซ 0.147 40 1.96 
น ้าตาลทราย  0.002 22 3.23 
รวมน ้าหนกัทัง้หมด 1000 - 101.43 
ราคาเฉลีย่ตน้ทนุขนมขบเคีย้วรปูแทง่เพ่ือสุขภาพ 
(บาทตอ่กโิลกรมั) 101.43 

บรรจไุด ้40 ซอง ราคาเฉลีย่ตน้ทนุขนมขบเคีย้วรปูแทง่   
เพ่ือสุขภาพ (บาทตอ่ซอง 20-22 กรมั) 2.54 

หมายเหต:ุ 1. ราคาต้นทุนนี้ไม่รวมค่าแรง ค่าไฟฟา้ และค่าบรรจุภัณฑ์ 
   2. หากมีการเปล่ียนแปลงของราคา/กก.ของวัตถุดิบ ให้น าราคา

ใหม่นัน้ไปคูณกับปริมาณการใช้ และหาผลรวมต้นทุนใหม่ 
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ตารางที ่8 ต้นทุนการผลิตใบบวับกแผ่นอบกรอบจากสูตรส่วนผสม 1 กิโลกรัม 

หมายเหตุ: 1. ราคาน้ีไม่รวมค่าบรรจภุัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก็สและค่าน ้า 
                  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา/กก. วัตถุดิบ ให้น าราคาใหม่ไปคูณกับ
ปริมาณการใช้และหาผลรวมต้นทุนใหม่ 
 

  

ส่วนผสม ปรมิาณทีใ่ช ้
(กโิลกรมั) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ราคาตน้ทนุ 
(บาท) 

ใบบัวบก 0.1894 40 7.56 
เห็ดนางฟา้ 0.2237 120 26.84 
กระเจี๊ยบเขียว 0.0791 25 1.98 
มันเทศ 0.1250 17 2.13 
ผงยีสต์อูมามิ 0.0020 3000 6.00 
ผง I+G 0.0020 770 1.54 
ซีอิ๊วขาว 0.0040 61.25 0.25 
น ้าสะอาด 0.2420 1 0.24 
แป้งสาลี  0.0125 56 0.70 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.0300 200 6.00 
เมล็ดฟกัทอง 0.0150 345 5.18 
ถัว่เหลือง 0.0150 46 0.69 
ผงปรุงรส  0.0046 325 1.48 
ซอสหม่าล่า 0.0286 180 5.17 
รวมรายการทัง้หมด                      0.9729            65.74 
ราคาเฉลีย่ตน้ทนุใบบวับกแผน่กรอบ (973 กรมั) ผลติใบบวับกแผน่ 
ได ้117 กรมั หรอื 57 ชิน้ (ชิน้ละ 2  กรมั) ราคาตน้ทนุเฉลีย่           65.74 บาท 
หากบรรจใุส่ถงุ ถงุละ 10 กรมั  เฉลีย่ตน้ทนุถงุละ                             5.75 บาท  



 
 

 
 

ตารางที ่9 ต้นทนุการผลิตต่อมะดันแช่อิม่อบแห้ง สูตรหวานน้อย 1 กิโลกรัม 

รายการวตัถดุบิ ปริมาณทีใ่ช ้(กก.) ราคา (กก./บาท) ราคาตน้ทนุ )บาท(  
คา่เฉลีย่ คา่ต ่าสุด คา่สูงสุด คา่เฉลีย่ คา่ต ่าสุด คา่สูงสุด คา่เฉลีย่ 

มะดัน 2.00 10 15 12.5 20 30 25 
รายการส่วนผสม  

2.80 
0.20 

 
100.00 
25.00 

 
280 
5.00 

น ้าตาลมอลติตอลไซรัป 
เกลือเม็ด  
แคลเซียมคลอไรด์ 0.06 70.00 4.20  
โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.0052 120.00 0.63 
โซเดียมคาร์บอเนต 0.0100 55.00 0.55 
กรดซิตริก 0.0405 120.00 4.86 
ค่าแก๊ส 0.15 20.00 3.00 
ค่าน ้าส าหรับท าน ้าเช่ือม/น ้าดอง 8.00 1.00 8.00 
รวมรายการส่วนผสม                                11.2652 306.24 
รวมทัง้หมด 326.24 336.24 331.24 

หากบรรจใุส่ถงุละ 30 กรมั ประมาณราคาถงุละ 10 บาท 
หมายเหตุ   1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรงการแชอ่ิ่มอบแห้ง และใชน้ ้าเชือ่มเพียง 1 ครัง้ (ควรค านวณกรณีวนน ้าเชือ่มซ ้าได้ 3 รอบ) 

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาให้น าราคาใหม่นัน้ไปคูณกบัปริมาณการใช้งาน และหาผลรวมต้นทุนใหม่ ของวัตถุดบิ/กก.



 
 

 
 

ตารางที ่10 ต้นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มอบแห้ง 1 กิโลกรัม 

รายการวตัถดุบิ 
ปรมิาณทีใ่ช(้กก.) ราคา (กก./บาท) ราคาตน้ทนุ )บาท(  

คา่เฉลีย่ คา่ต ่าสุด คา่สูงสุด คา่เฉลีย่ คา่ต ่าสุด คา่สูงสุด คา่เฉลีย่ 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1.50 10 15 12.5 15 22.5 18.75 
รายการส่วนผสม  

1.80 
0.20 

 
100.00 
25.00 

 
180 
5.00 

น ้าตาลมอลติตอลไซรัป 
เกลือเม็ด 
แคลเซียมคลอไรด์ 0.06 70.00 4.20  
โปตัสเซียมเมตาไบซลัไฟต์ 0.0052 120.00 0.63 
โซเดียมคาร์บอเนต 0.01 55.00 0.55 
กรดซิตริก 0.0405 120.00 4.86 
ค่าแก๊ส 0.15 20.00 3.00 
ค่าน ้าส าหรับท าน ้าเช่ือม 8.00 1.00 8.00 
รวมรายการส่วนผสม                             10.2657 206.24 
รวมทัง้หมด   221.24 228.74 224.99 

หากบรรจใุส่ถงุละ 30 กรมั ประมาณราคาถงุละ 6.75 บาท    
หมายเหตุ   1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรงการแชอ่ิ่มอบแห้ง และใชน้ ้าเชือ่มเพียง 1 ครัง้ (ควรค านวณกรณีวนน ้าเชือ่มซ ้าได้ 3 รอบ) 

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาให้น าราคาใหม่นัน้ไปคูณกบัปริมาณการใช้งาน และหาผลรวมต้นทุนใหม่ ของวัตถุดบิ/กก. 
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บรรจุภัณฑแ์ละหลักการตลาด 
ก่อนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือทางการค้า จะต้องท าอย่างไร? 

 
 

    หลักการคัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

การทราบปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ได้แก่  มีกล่ินผิดปกติ เกิดปฏิกิริยาสีน ้าตาล สูญเสียสารสีและสารอาหาร 
เป็นต้น จะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นได้ 
ซ่ึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความคงตัวระหว่างการเก็บรักษา ได้แก่ ความช้ืน
และ อุณหภูมิท่ีใช้เก็บรักษา ระยะเวลาการเก็บ แสง และก๊าซออกซิเจน 

การคัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิดผง อาหารอบกรอบ รวมถึงผลไม้แช่อิ่มอบแห้งนั้น ควรพิจารณา
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จากความช้ืน แสง อากาศ 
ฝุน่ละออง เช้ือจุลินทรีย์ กล่ินแปลกปลอม แมลงและสัตว์กัดแทะ 

2. บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงและทนทานต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
การจับต้อง ตลอดจนถึงการขนส่งไปสู่ผู้บริโภค  

3. ขนาด รูปร่าง และลักษณะปรากฏของภาชนะบรรจุจะต้องทันสมัย 
และดึงดูดใจผู้บริโภค 

4. มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น โลโก้ ส่วนผสม ฉลากโภชนาการ 
วิธีการบริโภค (ถ้ามี) Story (ถ้ามี) แสดงด้วยข้อความที่ชัดเจน และครบถ้วน 

สถานที่
มาตรฐาน GMP

ผลติภณัฑ์
เลขสาระบบ (13 หลกั)
สูตร ผลวเิคราะห ์ฉลาก

โฆษณา
ไม่เปน็เทจ็ 
ไม่หลอกลวง
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5. มีข้อมูลที่มาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น 
6. กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากตัวเดิม บรรจุภัณฑ์ควร

เช่ือมโยง กับบรรจุภัณฑ์เดิม  
7. ราคาของภาชนะบรรจุต้องไม่แพงจนเกินไป  

 กรณีที่จ าหน่ายในตลาดขายปลีก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก พอ
ส าหรับการบริโภคต่อครั้ง อาจเคลือบด้านในด้วยอลูมิเนียมฟอยล์หรือฟิล์ม
ชนิดหนาที่ป้องกันความช้ืนจากบรรยากาศภายนอกได้  

 กรณีบรรจุรวมเป็นแพ๊คขนาดใหญ่ นิยมใช้ภาชนะบรรจุ เช่น ถุง
ชนิดขยายข้างหรือมีก้นตั้งได้ หรือกล่องกระดาษ เป็นต้น จะต้องผนึกหรือ
เคลือบพ้ืนผิวภายในด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีน เพ่ือปกป้องผลิตภัณฑ์อีกขัน้ 
 

 
 
 
 

 

 

กราฟคิบนบรรจภุณัฑ ์ตอ้งสวยงาม โดดเดน่ และสะดดุตา 
ขอ้ความเขา้ใจงา่ย ชดัเจน และสบายตา 
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พิจารณาคณุลกัษณะของผลติภณัฑอ์าหาร และก าหนดตลาด 

เพ่ือคดัเลอืกชนดิและก าหนดขนาดของบรรจภุณัฑ ์
 
 
ตัง้ชือ่แบรนด ์และออกแบบตราโลโก ้ 

 
 

ก าหนดธมีของบรรจภุณัฑ ์เชน่ โทนสี ตวัอกัษร  
(อาจพิจารณารปูแบบบรรจภุณัฑเ์ดมิประกอบ) 

 
 

จดัเตรยีมรายละเอยีดผลติภณัฑท์ีจ่ะระบใุนบรรจภุณัฑ ์เชน่Story 
ส่วนผสม ฉลากโภชนาการ ฉลาก GDA ผูผ้ลติ ฯลฯ 

 
 
ออกแบบบรรจภุณัฑ ์2-3 รปูแบบ  

 
 
คดัเลอืก และปรบัปรงุแกไ้ข 2-3 รอบ 

 
 

ตน้แบบบรรจภุณัฑ ์
 

รปูที ่ 20 แสดงขัน้ตอนการจดัท าบรรจภุณัฑ ์
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“ฉลากอาหาร” ควรมขีอ้มลูอะไรบา้ง? 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557  
เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ.2560  
เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) 
 

 ชือ่ผลติภณัฑอ์าหาร 

 เลขสาระบบอาหาร (เลข 13 หลกั) 

 ชือ่และทีต่ัง้ของผูผ้ลติ ผูแ้บง่บรรจ ุหรอืผูน้ าเขา้ 

 ปรมิาณของอาหารเปน็ระบบเมตรกิ 

 ขอ้ความถา้มกีารใช ้เชน่ ใชว้ตัถกุนัเสีย เจอืสีสังเคราะห ์ฯลฯ 

 วนั เดอืน ปทีีผ่ลติ หรอืทีห่มดอาย ุหรอืควรบรโิภคกอ่น 

 ขอ้แนะน าในการใช ้หรอืวธิกีารปรงุ หรอืขอ้ความทีจ่ าเปน็ 

 
 
 
 
 

 

ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ถ้อยค า (word) สัญลักษณ์ (symbol) หรือ
รูปทรง (style) การออกแบบ (design0 สี (color) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างรวมกัน เพ่ือระบุชี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ขององค์กรที่
แตกต่างจากผู้อื่น (หทัยกาญจน์ และคณะ 2561) 

โลโก้ (Logo) เป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้า ที่ประกอบไปด้วย ชื่อตราสินค้า 
(Brand name), เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark), เครื่องหมายการค้า 
(Trademark) หรือทัง้หมดมารวมกัน (หทัยกาญจน์ และคณะ 2561) 
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หลักการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มที่พัฒนาข้ึนทั้ง 6  ผลิตภัณฑ์ 
เป็นที่มีจ าหน่ายอยู่แล้วในตลาด จึงอาจมีคู่แข่งมากราย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จึงมุ่งเน้นสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ โดยมีหลักการพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. เลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มีส่วนผสมที่หลากหลาย เช่น ผัก 
เนื้อสัตว์ ธัญพืช ในผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวรูป
แท่ง และใบบัวบกแผ่นกรอบ 
2. มีการเสรมิส่วนผสมทีด่ตีอ่สุขภาพ เชน่ ผงมอลตส์กดั โปรตนี
จากถัว่ลันเตา ธัญพืช เป็นต้น 
3. การเลือกใช้สารให้ความหวานทดแทนน ้าตาลที่ไม่มีผลต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค ในผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง  
4. มุ่งเน้นการปรุงแต่งรสชาติน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ลดน ้าตาล หรือเกลือ  

ดังนัน้ การจัดท าแผนธรกิจ หรือ BUSINESS MODEL CANVAS 
จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับธุรกิจ เพ่ือก าหนดทิศทางตลาด  

 
BUSINESS MODEL CANVAS: BMC  เป็นเคร่ืองมือที่ใช้เพ่ือการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ ทั้งในด้าน การตลาด การขาย 
ลูกค้า การผลิต การเงิน และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
ครอบคลุม รูปแบบธุรกิจ การสร้างมูลค่า และโอกาสทางธุรกิจ 
 
แนวคิดของ BMC  >>  1. เราเสนอขายอะไร (สินค้า/บริการ) 

     2. เราจะเสนอขายแก่ไคร (ลูกค้า/ตลาด) 
      3. เราผลิตอย่างไร (ปัจจัยการผลิต) 
      4. สถานะทางการเงินของธุรกิจ 
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กลุม่วสิาหกจิชมุชนแปรรปูขา้วไรซเ์บอรี ่จงัหวดัสระบรุ ี

ตรายีห่อ้: แม่กระแต 
Story: จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เริ่มด้วยความรู้จากอากู๋ สู่การต่อยอด 
สร้างความหลากหลาย เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ 
ค าโปรย: นุม่ หอมอรอ่ย สุขภาพดไีดท้กุมือ้ 
 

 

 
รปูที ่21 บรรจภุณัฑผ์งชงดืม่ขา้วกลอ้งงอกไรซเ์บอรี ่รสชาเขยีว 

 
จดุเดน่ของผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ผงชงดืม่ 

 ท าจากขา้วไรซเ์บอรร์ี ่รสหอมหวานตามธรรมชาต ิ
 มส่ีวนผสมของโปรตนีจากถัว่ลนัเตาและมอลตส์กดั 
 กลิน่ชาเขยีว หอมโดดเดน่  
 ไมม่กีารเตมินมผง 
 ลดน ้าตาล จากสูตรปกต ิ
 ปราศจากไขมนั 

ซองเด่ียว 
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ตลาดเป้าหมาย 
 ผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจสุขภาพ ตอ้งการบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่นี า้ตาล
หรอืเกลอืนอ้ยกวา่ปกต ิ

 เครือ่งดืม่ผงชงดืม่ ไมม่ส่ีวนผสมของนมผงหรอืถัว่เหลอืง 

 โจก๊กึง่ส าเรจ็รปู ปรงุแตง่รสชาตนิอ้ย 

 ไมม่วีตัถกุนัเสีย ไมใ่ส่ผงชรูส 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่22 บรรจภุณัฑโ์จก๊ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรีก่ึง่ส าเรจ็รปู 
 
จดุเดน่ของผลติภณัฑโ์จก๊กึง่ส าเรจ็รปู 

 ท าจากขา้วไรซเ์บอรร์ีผ่สมขา้วหอมมะล ิ
 มส่ีวนผสมของขา้วไรซเ์บอรร์ีสู่งกวา่ผลติภณัฑใ์นทอ้งตลาด 
 มส่ีวนผสมของผกัและสัตวน์ า้ ใหส้ารอาหารครบถว้น 
 ปรงุรสนอ้ยกวา่ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัทีจ่ าหนา่ยในตลาด 
 ปรมิาณน า้ตาล ไขมนั และโคเลสเตอรอลต ่า 
 เตรยีมงา่ย เพียงเตมิน ้ารอ้น ปิดฝา รอ 5-7 นาท ีกส็ามารถ
บรโิภคได ้
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รูปที่ 23 ฉลากโภชนาการผงชงดืม่ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 



 
 

 
 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 24 ฉลากโภชนาการโจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรีก่ึงส าเร็จรูป 
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รูปที่ 25 ฉลาก GDA ผงชงดืม่ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี รสชาเขียว 
 
 

 

รูปที่ 26 ฉลาก GDA โจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรีก่ึงส าเร็จรูป 
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กลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรบา้นคลองหมอ่มแชม่ จงัหวดันนทบรุ ี

ตรายีห่อ้: บา้นหมอ่มแชม่ 
ค าโปรย: อรอ่ยไดท้กุมือ้ทกุเวลา มคีณุคา่อาหารครบจบในซอง 
 

 
 
 
 

 
 

รปูที ่27 บรรจภุณัฑข์นมขบเคีย้วรปูแทง่ รสเบอร์รี ่
 
จดุเดน่ของผลติภณัฑข์นมขบเคีย้วรปูแทง่ 

 ท าจากขา้วทอ้งถิน่ สายพันธุ ์กข61 และ กข41 
 มส่ีวนผสมของธญัพืชและผลไม ้ 
 ใหพ้ลงังาน สามารถรบัประทานระหวา่งมือ้ได ้
 รสชาตหิวานนอ้ย 
 ไมม่กีารเตมินมผง 
 ปราศจากโซเดยีม 
 กลิน่รสเบอรร์ี ่ หอม หวาน อมเปรีย้ว อรอ่ยลงตวั 

ซองเด่ียว 
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ตลาดเป้าหมาย 
 ผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจสุขภาพ ตอ้งการบรโิภคผลติภณัฑท์ีใ่ช้
กระบวนการอบ ปรงุรสดว้ยน า้ตาลหรอืเกลอืนอ้ยกวา่ปกต ิ

 ใบบวับกแผน่กรอบ ใชก้ระบวนการอบ ไมท่อด 

 รบัประทานกบัอาหารไดห้ลากหลาย เชน่ เป็นของทานเลน่ 
รบัประทานกบัโจก๊หรอืกว๋ยเตีย๋ว เป็นตน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่28 บรรจภุณัฑใ์บบวับกแผน่กรอบ 
 
จดุเดน่ของผลติภณัฑใ์บบวับกแผน่กรอบ 

 ใชก้ระบวนการอบ ไมท่อด 
 สามารถรบัประทานระหวา่งมือ้ได ้
 ไมม่รีสขมของใบบวับก  
 เนือ้สัมผสักรอบ  
 ปรงุรสนอ้ยกวา่ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัทีจ่ าหนา่ยในตลาด 
 ปรมิาณน า้ตาล ไขมนั และโคเลสเตอรอลต ่า 
  ไมม่วีตัถกุนัเสีย 
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รูปที่ 29 ฉลากโภชนาการขนมขบเคี้ยวรูปแทง่เพ่ือสุขภาพ 
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รูปที่ 30 ฉลากโภชนาการผลิตภัณฑ์ใบบัวบกแผ่นอบกรอบ 
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รูปที่ 31 ฉลาก GDA ขนมขบเคี้ยวรูปแท่งเพ่ือสุขภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 32 ฉลาก  GDA ผลิตภณัฑ์ใบบัวบกแผ่นอบกรอบ 
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วสิาหกจิชมุชนกลุม่มติรสัมพันธ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ตรายี่ห้อ: BAN BAN fruit  
Story: จากศูนยเ์รยีนรู ้ตอ่ยอดภมูปิญัญา สู่ผลติภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ 
ค าโปรย: เปรีย้วหวาน กลมกลอ่ม อรอ่ยลงตวั น ้าตาลนอ้ยดตีอ่สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่33 บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑม์ะดนัแชอ่ิม่อบแหง้ สูตรหวานนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่34 บรรจภุณัฑผ์ลติภณัฑม์ะมว่งหาวมะนาวโหแ่ชอ่ิม่อบแหง้ สูตรหวานนอ้ย 
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จดุเดน่ของผลติภณัฑม์ะดนัและมะมว่งหาวมะนาวโห ่แชอ่ิม่อบแหง้ 
 ใชส้ารใหค้วามหวานทดแทนน า้ตาล: มอลตติอลและซคูราโรส 
 ลดน ้าตาลได ้90% จากสูตรปกต ิ
 รสชาตหิวานนอ้ยกวา่ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัทีจ่ าหนา่ยใน
ทอ้งตลาด 
 ใหพ้ลงังาน สามารถรบัประทานระหวา่งมือ้ได ้
 ปราศจากไขมนั 
 ไมม่รีสชาตเิฝื่ อนขม  
 ไมม่กีลิน่หมกั หรอืกลิน่อบั 

 
 

ตลาดเป้าหมาย 
 ผูบ้รโิภคทีใ่ส่ใจสุขภาพ ตอ้งการรบัประทานผลไมแ้ชอ่ิม่อบแหง้
ทีม่นี า้ตาลนอ้ย 

 ผลติภณัฑท์างเลอืกเพ่ือสุขภาพ ในขนาดบรรจทุีเ่หมาะสมตอ่
การบรโิภค  1 ครัง้ 
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รูปที่ 35 ฉลากโภชนาการมะดันแช่อิ่มอบแห้ง สูตรหวานน้อย 
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รูปที่ 36 ฉลากโภชนาการมะม่วงหาวมะนาวโหแ่ช่อิม่อบแห้ง สูตรหวานนอ้ย 
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รูปที่ 37 ฉลาก GDA มะดันแช่อิ่มอบแห้ง สูตรหวานน้อย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 38 ฉลาก GDA มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิม่อบแห้ง สูตรหวานนอ้ย 
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วธิดี าเนนิการเพ่ือขอรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์

ที่มา: มันตา โอพิทกัษ์ชวีัน. 2564. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การขอ 
อย. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร. [18 พ.ย.64] 

 
  การขออนญุาตผลติอาหาร มี 2 ส่วนหลัก 

 ส่วนของสถานที่ผลิต (รูปที่ 39) 
 ส่วนของผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 40) 

 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติ  
มีดังนี้   1. หลักฐานทัว่ไปของผู้ขออนญุาต 
 2. หลักฐานเก่ียวกับสถานที่ผลิต 
 3. แบบแปลน/แผนผังของสถานที่ผลิต 
 4. รายการเครื่องมือเคร่ืองจกัร 
 5. กรรมวิธีการผลิต 
 6. เอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ 2 ราย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
บ้านคลองหมอ่มแชม่ จังหวดันนทบรุ ีและวสิาหกจิชมุชนกลุม่             มติร
สัมพันธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการอนุญาตสถานที่ผลิตแล้ว จึงไม่
ต้องด าเนินการในส่วนนี้ หากแต่จะต้องให้ความส าคัญอย่างมากกับ
การปฏิบัติงานตาม “หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ดใีนการผลิตอาหารอย่าง
ป ลอดภั ย  (Good Manufacturing Practice; GMP)” เ พ่ื อ รั ก ษ า
มาตรฐานการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ 
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รปูที ่ 39 แสดงขัน้ตอนการยืน่ค าขออนญุาตสถานทีผ่ลติ 

ผูป้ระกอบการยืน่แบบตรวจสถานทีผ่ลติกบั อย.หรอื สสจ. 
* กรณีไมเ่ขา้ขา่นโรงงาน ใชแ้บบ สบ.1 

ตรวจเอกสารแบบแปลน แผนผงัการผลติ  
รายการเครือ่งจกัร กรรมวธิกีารผลติ และประเมนิสถานทีผ่ลติ 

ออกรายงานผลการตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติ (Audit report) 

ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอ พรอ้มเอกสารรบัรองการตรวจ 
(Audit report) 

เจา้หนา้ทีพิ่จารณาค าขอ และหลกัฐานประกอบ 

ออกใบอนญุาต (สบ.1/1) หรอืไดร้บัเลข 8 หลกั 
XX-X-XXXXX 

ผูป้ระกอบการรบัใบอนญุาต * ไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม  
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LOGIN / ระบบอาหาร 

เลอืกสถานทีผ่ลติ 

เลอืกประเภทอาหาร/ชนดิ/กรรมวธิกีารผลติ 

เลอืกประเภทการผลติ/ Download ค าขอ 

กรอกค าขอ 

Upload ไฟลค์ าขอ + แนบรปูฉลาก 

ยนืยนัยืน่ค าขอ 

รอผูป้ระกอบการช าระเงนิ 

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาฉบบัจรงิ 

รปูที ่ 40 แสดงขัน้ตอนการยืน่ค าขออนญุาตผลติผลติภณัฑอ์าหาร 
ผา่นระบบ e-submission  

(ท่ีมา: กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  
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      หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหารอยา่งปลอดภยั 
      (Good Manufacturing Practice; GMP) 

 

สาระส าคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔๒๐ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เร่ือง วิธีการผลิต เครืองมอืเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
 
 

       

      วตัถปุระสงค ์ 

 ข้อก าหนดขัน้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการผลิตและ
ควบคมุเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม 

 เน้นการป้องกันและขจัดความเส่ียงที่อาจจะท าให้
อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 ท าให้สามารถผลิตอาหารได้มีคุณภาพมาตรฐานและ
มีความปลอดภัยมากที่สุด 

 เป็นที่เชื้อถือยอมรับจากผู้บริโภค 
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GMP ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดพ้ืนฐาน 5 หมวด 
ที่มา: มันตา โอพิทกัษ์ชวีัน. 2564. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง GMP 
มาตรฐานการผลิตอาหารเพ่ือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร. [18 พ.ย.64] 
 
หมวดที ่1 สถานทีต่ัง้ อาคารผลติ การท าความสะอาด และการบ ารงุรกัษา 

1.1 ท าเลที่ตัง้ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อน 
1.2 บริเวณรอบอาคาร/ภายในอาคารไม่มีการสะสมส้ิงของที่ไม่ใช้แล้ว 
1.3 ภายใน/ภายนอกอาคารมีท่อหรือทางระบายน ้าที่เหมาะสม 
1.4 มัน่คง แข็งแรง ออกแบบง่ายต่อการท าความสะอาด สภาพสะอาด 
1.5 ป้องกันสัตว์ แมลงเข้าสู่บริเวณการผลิต สัมผัสอาหาร 
1.6 มีพ้ืนที่เพียงพอ แยกจากที่พักอาศัย/ผลิตภัณฑ์อท่น/ที่รับประทานอาหาร 
1.7 มีห้องบรรจุ หรือมีมาตรการจัดการพ้ืนที่บรรจุ 
1.8 มีพ้ืนที่ผลิตเป็นสัดส่วน เป็นไปตามสายวานการผลิต 
1.9 มีระบบระบายอาหาศเพียงพอ และควบคุมทิศทางการไหลไม่ให้ปนเป้ือน 
1.10 มีแสงสว่างเพียงพอ จุดที่มีผลต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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หมวดที ่2  เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอปุกรณ์การผลติ การท าความสะอาด
และบ ารงุรกัษา  

2.1 ออกแบบถูกสุขลักษณะ (วัสดุเหมาะสม ง่ายต่อการท าความสะอาด 
ไม่มีซอกมุม/รอยเชื่อมที่ล้างไม่ถึง) 

2.2 ติดตั้งในต ่าแหน่งที่เหมาะสม เป็นไปตามสายงานผลิต ง่ายต่อการ  
ท าความสะอาดและซ่อมบ ารุง ปฏิบัตานได้สะดวก 

2.3 มีความเหมาะสม สัมพันธ์กับชนิดอาหาร กรรมวิธีการผลิต และ         
มีจ านวนเพียงพอ 

2.4 โต๊ะหรือพ้ืนผิวปฏิบัติงานที่ สัมผัสอาหาร มีการออกแบบที่ ถูก
สุขลักษณะ (วัสดุเหมาะสม ท าความสะอาดง่าย สูงจากพ้ืนอย่างนอ้ย 
60 เซนติเมตร) 

2.5 กรณีใช้ระบบท่อล าเลียงอาหาร ภายในท่อ รวมปั๊ ม ข้อต่อ ปะเก็น 
วาล์ว ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ 

2.6 มีการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ จัดเก็บอุปกรณ์ที่ท าความ
สะอาดแล้วเป็นสัดส่วน 

2.7 ต้องมีการบ ารุงรักษษให้อยู่ในสภาพที่ดี (ใช้งานได้ ไม่ปนเปื้ อน)        
มีแผนการบ ารุงรักษา และการบันทึกผล 

2.8 อุปกรณ์ชัง่ ตวง วัดเหมาะสม เพียงพอ มีความเที่ยงตรง มีการสอบ
เทียบอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 
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หมวดที ่3  การควบคมุกระบวนการผลติ  

3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอาหารมีการคัดเลือก/ เก็บรักษา 
น าไปใช้/ ลดการปนเปื้ อนเบ้ืองต้น 

3.2 ภาชนะบรรจุที่สัมผัสอาหาร มีการคัดเลือก/การเก็บรักษาขนย้าย/ ท า
ความสะอาด หรือฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน 

3.3 การผสม (ชัง่ด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการสอบเทียบ ส่วนผสมอื่นๆ มีการ
ตรวจสอบตามสูตร มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามกฎหมายก าหนด) 

3.4 มีการควบคุมกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัย 

3.5 กรณีการผลิตไม่มีกระบสนการลดและขจัดอันตราด้านจลินทรีย์ต้อง
เข้มงวดในการควบคุมการปนเปื้ อนตลอดกระบวนการผลิต (การ
ผสมส่วนผสมแห้งหรือขอเหลวที่เป็นน ้ามัน, แบ่งบรรจุอาหารแห้ง) 

3.6 การบรรจุและปิดผนึกอย่างเหมาะสม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การผลิตผนึก/ ฉลากมีสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลเพียงพอ (เช่น สภาวะ
จัดเก็บ วิธีบริโภค วันผลิตหรือวันหมดอายุ) 

3.7 ในระหว่างกระบวนการผลิต มีการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม หรือวัตถุ
เจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่เกิดการปนเปื้ อนข้าม 

3.8 มีการบ่องชี้ชนิด รุ่นการผลิต แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสม และ
วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผลิตภัณฑ์
บกพร่อง เพ่ือตามสืบย้อนกลับ 

3.9 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
3.10 มีบันทึกเก่ียวกับชนิด ปริมาณการผลิต ข้อมูลการขาย วิธีการเรียก

คืนสินค้า 
3.11 มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
3.12 เก็นรักษาบันทึกและรายงานอย่างน้อย 1 ปี 
3.13 มีการตรวจประเมินตนเอง โดยด้วยงานภายในหรือภายนอก 
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หมวดที ่4  การสุขาภบิาล  

เป็นเกณฑพ้ื์นฐานส าหรบัส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน เชน่   น า้
ใช ้ อา่งลา้งมอื  หอ้งน ้า  หอ้งส้วม  ระบบก าจดัขยะมลูฝอย  ทางระบายน ้า
ทิง้ การป้องกนัและก าจดัสัตวแ์ละแมลง 

4.1 น ้าที่ใช้ต้องเป็นน ้าสะอาด เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
4.2 ห้องส้วมและอ่างล้างมือ 
4.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเปลี่ยนเส้ือผ้า เก็บของใช้ส่วนตัวของ

พนักงาน 
4.4 อ่างล้างมือบริเวณผลิต 
4.5 มีมาตรการควบคุมและก าจัดสัตว์และแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.6 มีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม 
4.7 มีมาตรการจัดการสารเคมี (ข้อมูลชนิด ความปลอดภัย ชี้บ่ง 

จัดเก็บ น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
4.8 มีมาตรการจัดการอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการก าจัดสัตว์และแมลง     

การท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และการซ่อมบ ารุง 
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หมวดที ่5  สุขลกัษณะส่วนบคุคล 

 ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต 
 ผู้ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตทีม่ีความจ าเป็นต้องเข้าในบริเวณผลิต 

5.1  ไม่เป็นโรคหรือพาหของโรคตามกฎกระทรวง ไม่มีบาดแผลและมี
มาตรการส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค 
5.2  จัดให้มีการตรวจร่างกายและมีใบรับรองแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ และก่อนรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน 
5.3  รักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น เล็บสัน้ ไม่ทาเล็บ 
5.4  ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน และภายหลังจาก
สัมผัสส่ิงที่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน/ส่ิงสกปรก หรือก่อนสวมถุงมือ 
5.5  สวมหมวกคลุมผมหรือชุดหรือผ้ากนเปื้ อน และรองเท้าที่สะอาด
ขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้สวมผ้าปิดปากตามความจ าเป็น 
5.6  ไม่บริโภคอาหาร ไม่สูบบุหร่ี ขณะปฏิบัติงาน และไม่น าของใช้
ส่วนตัวเข้าไปในบริเวณผลิต และไม่ท าพฤ๖กรรมที่อาจท าให้เกิดการ
ปนเปื้ อนสู่อาหาร 
5.7  มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับอย่างเหมาะสม พร้อม
หลักฐานการฝึกอบรม และติดป้ายค าเตือนด้านสุขลักษณะ 
5.8  มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติส าหรับผู้ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตที่มีความ
จ าเป็นต้องเข้าในบริเวณผลิต เพ่ือป้องกันการปนเปื้ อน 
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