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ผลิตภัณฑขาวเกรียบจากเมล็ดจําปาดะ 
Cracker Product from Chempedak (Artocarpus integer) Seed  

วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ1* 
Wipawan Wongsudaluk1* 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเตรียมฟลาวรเมล็ดจําปาดะและการใชประโยชนโดยทดแทนแปง
มันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑขาวเกรียบไก พบวา การเตรียมฟลาวรเมล็ดจําปาดะในรูปแบบ
แปงดิบ จะไดผลผลิตรอยละ 57.03 และเมื่อนํามาทดแทนแปงมันสําปะหลังในผลิตภัณฑขาวเกรียบไก พบวา  
ขาวเกรียบท่ีมีการใชฟลาวรเมล็ดจําปาดะมีคาการพองตัวต่ํากวาผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีไมมีการทดแทนแปง 
มันสําปะหลัง ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีมีการทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะท่ี
รอยละ 15 มีคาการพองตัวสูงท่ีสุด (1.90 เทา) การทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะท่ีรอยละ 10 
ใหคาคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงท่ีสุด  
คําสําคัญ: เมล็ดจําปาดะ, ฟลาวร, ขาวเกรียบ 

Abstract  
This research aims to prepare of chempedak seed flour and to replace tapioca flour in 

chicken cracker product. Preparation of chempedak seed flour yielded 57.03% . In replacement 
of tapioca starch in chicken cracker, chempedak seed flour was used. It was found that expansion 
index of fried cracker from chempedak seed flour was lower than without replacement. While, 
the 15% of substitution had the highest expansion (1.90-fold). Sensory evaluation founded that 
10% of the subsitution had the highest sensory scores. 
Keyword: Chempedak seed, Flour, Cracker 
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บทนํา 
 จําปาดะ (Chempedak) เปนพืชท่ีอยูในวงศเดียวกับขนุน ลักษณะเปนไมยืนตน มีถิ่นกําเนิดอยูใน
คาบสมุทรมลายู อินโดนิเซีย และเกาะนิวกีนี ในประเทศไทยปลูกมากในภาคใต พบมากท่ีตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา และอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในชวงฤดูกาลท่ีผลผลิตจําปาดะออกสูตลาดจํานวนมาก  
ทําใหมีจําปาดะราคาลดต่ําลงอยางมากเน่ืองจากผลผลิตลนตลาด จึงมีการสงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใน
รูปแบบตางๆ ท่ีมีจําปาดะเปนสวนประกอบ โดยเนนการแปรรูปจําปาดะท่ีสามารถจําหนายและรับประทานไดตลอด
ป แตท่ีผานมานอกจากรับประทานจําปาดะในลักษณะผลสดแลว ท่ีไดรับความนิยมมากคือ จําปาดะทอด จากการ
รับประทานจําปาดะในรูปแบบของผลสดจะทําใหมีสวนท่ีเหลือ คือ เมล็ดของจําปาดะ โดยมีปริมาณ 10–25% ของ
นํ้าหนักผลจําปาดะ ซ่ึงเมล็ดจําปาดะยังมีการแปรรูปหรือการใชประโยชนไมมากนัก ผูวิจัยจึงเล็งเห็นประโยชนของ
เมล็ดจําปาดะท่ีจะนําแปรรูปและใชในผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ใหเพ่ิมมากขึ้น 
 ขาวเกรียบเปนผลิตภัณฑท่ีทํามาจากแปงเปนสวนประกอบหลัก แปงขาวเจา แปงมันสําปะหลัง แปงสาลี 
ผสมดวยเน้ือสัตว หรือผัก เคร่ืองปรุงรส บดผสมใหเขากันทําใหสุกแลวขึ้นรูปตางๆ ทําใหแหงแลวนําไปทอดหรืออบ
กอนรับประทาน ขาวเกรียบเปนผลิตภัณฑท่ีมีแปงเปนสวนประกอบหลักโดยมีผูวิจัยท่ีพัฒนาการใชแปงจากแหลง
อื่นๆ ทดแทนในผลิตภัณฑ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบเมล็ดขนุน (ธีรวรรณ  สุวรรณ และสุกัญญา วงวาท, 
2554) และการพัตนาผลิตภัณฑขาวเกรียบธัญญาพืช (ชมพู ย้ิมโต และคณะ, 2555) เปนตน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ
สนใจในการประยุกตใชเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑขาวเกรียบไกซ่ึงมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวาขาวเกรียบปลา มาศึกษา
การประยุกตใชฟลาวรจากเมล็ดจําปาดะทดแทนแปงมันสําปะหลัง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะและปริมาณ
ของฟลาวรจากเมล็ดจําปาดะท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑขาวเกรียบไก เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมมูลคาใหกับเมล็ด
จําปาดะ และเปนแนวทางในการใชประโยชนเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปริมาณฟลาวรจากเมลด็จําปาดะในการทดแทนแปงมันสาํปะหลังในการผลติขาวเกรียบไก และ

การยอมรับของผูบริโภค 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  จําปาดะ (chempedak) เปนไมผลท่ีอยูในสกุลเดียวกับขนุน คือ Moraceae แตมีขนาดของผลเล็กกวา มี
ชื่อวิทยาศาสตรวา Artocarpus integer Merr. หรือ Artocarpus champeden มีการกระจายพันธุอยูในบริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส ประเทศเมียนมาร และ
ประเทศไทย ในประเทศไทยน้ันนิยมปลูกทางภาคใต ผลดิบของจําปาดะจะมีเปลือกแข็งและมียางมาก แตเมื่อสุก 
เปลือกจะน่ิมลงและยางจะนอยลง เน้ือจําปาดะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและรสหวานจัด โดยท่ัวไปจะนิยม
รับประทานเปนผลสดหรือนําผลจําปาดะสุกมาชุบแปงและทอด สวนของผลออนของจําปาดะนิยมนําไปแกงไดโดย
ตมกับกะทิ นอกจากน้ีสวนของเมล็ดจะนํามาใสในแกงของภาคใต เชน แกงไตปลา เปนตน (นิดดา หงสวิวัฒน และ
ทวีทอง หงสวิวัฒน, 2550) จากการรับประทานผลสดหรือนําไปประกอบอาหารตางๆ จะมีสวนของเมล็ดจําปาดะท่ี
เปนสวนเหลือใช มีปริมาณรอยละ 10–25 ของนํ้าหนักผลจําปาดะสด โดยเมล็ดจําปาดะจะสารอาหารท่ีมีประโยชน 
ประกอบไปดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน และใยอาหาร (Zabidi and Aziz, 2009) ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีของเมล็ดจําปาดะและฟลาวรจากเมล็ดจําปาดะ (g/100g dry weight) 

 เมล็ดจําปาดะ ฟลาวรจากเมล็ดจําปาดะ 
โปรตีน 12.88±0.47 8.78±0.46 
ไขมัน 0.99±0.05 0.96±0.07 
กากใย 2.44±0.71 2.35±0.43 
เถา 2.57±0.14 2.21±0.09 
คารโบไฮเดรต 24.55±0.69 79.74±0.52 
Resistant Starch 29.72±0.45 14.77±0.14 

ท่ีมา : Zabidi and Aziz (2009) 
 

ขาวเกรียบเปนอาหารวางท่ีผูคนท่ัวไปมักจะนิยมบริโภคกันเปนสวนใหญ โดยใชเปนกับแกลมหรือ
รับประทานเลนๆ ขาวเกรียบจะมีกลิ่นของปลาหรือกุงอยู เมื่อรับประทานเขาไปจะรูสึกเหมือนไดรับประทานเน้ือ
ปลาหรือกุง ซ่ึงจะมีรสชาติ เน้ือสัมผัสอรอย และสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดท่ัวไป ขาวเกรียบเปนผลิตภัณฑท่ีทํา
มาจากแปงเปนสวนประกอบหลัก แปงขาวเจา แปงมันสําปะหลัง แปงสาลี ผสมดวยเน้ือสัตว หรือผัก เคร่ืองปรุงรส 
บดผสมใหเขากันทําใหสุกแลวขึ้นรูปตางๆ ทําใหแหงแลวนําไปทอดหรืออบกอนรับประทาน ในปจจุบันมีการพัฒนา
ขาวเกรียบโดยการใชแปงจากแหลงอื่นๆ ในผลิตภัณฑ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบเมล็ดขนุน โดยนําเมล็ด
ขนุนท่ีผานการตมแลวมาเปนสวนประกอบในขาวเกรียบ เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับเมล็ดขนุนซึ่งเปนวัสดุเหลือใช ขาว
เกรียบเมล็ดขนุนท่ีไดทําการพัฒนามีสีเหลืองออน มีการพองตัว 4 เทา ไมพบจุลินทรียในผลิตภัณฑ และพบวา
ผูบริโภครอยละ 99 ใหการยอมรับในผลิตภัณฑขาวเกรียบเมล็ดขนุน (ธีรวรรณ สุวรรณ และสุกัญญา วงวาท, 2554) 
นอกจากน้ี ชมพู ยิ้มโต และคณะ (2555) ศึกษาธัญพืชท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑขาวเกรียบงา พบวา ขาวเหนียวขาว
เปนธัญพืชท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากการประเมินความชอบของผูบริโภคในคุณลักษณะดานลักษณะปรากฏ สี  
กระกระจายตัวของพืช กลิ่น ลักษณะเน้ือสัมผัสในดานความกรอบ รสหวาน ความมัน รสชาติรวม และความชอบ-
รวม พบวาผูบริโภคใหคะแนนความชอบปานกลาง ผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหากมีวางจําหนาย เนื่องจากเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความแปลกใหม คุณคาทางโภชนาการ และความอรอย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยประยุกตใชแปงเมล็ดจําปาดะในรูปแบบฟลาวรในขาวเกรียบไก และการยอมรับ

ของผูบริโภค เปนการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลอง  (experimental design) โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและ
รายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมฟลาวจากเมล็ดจําปาดะ 
 ฟลาวรเมล็ดจําปาดะ รูปแบบแปงดิบ เตรียมโดยการลางทําความสะอาดเมล็ดจําปาดะ ผึ่งแดดใหแหง 

กําจัดเย่ือหุมเมล็ดสีนํ้าตาล แลวหั่นเมล็ดจําปาดะเปนแผนบางใหมีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร นําไปอบท่ี
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง บดและรอนดวยตะแกรงขนาด 100 เมช (ขนาด 150 ไมโครเมตร) 
และบันทึกผลผลิตท่ีได 

2. ศึกษาการประยุกตใชเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑขาวเกรียบไก 
 ศึกษาปริมาณของเมล็ดจําปาดะท่ีเหมาะสม โดยใชฟลาวรเมล็ดจําปาดะ (รอยะ 5, 10, 15 และ 20) 

ทดแทนแปงมันสําปะหลัง โดยมีสูตรขาวเกรียบไกท่ีไมมีการทดแทนเปนสูตรควบคุม จากน้ันนํามาทดสอบคาการ
พองตัว (เทา) โดยใสเมล็ดงาลงในถวยแกวใหเต็มแลวปาดใหเรียบเสมอขอบถวยแกว นําไปวัดปริมาตรโดยใช
กระบอกตวง จากนํ้าใสแผนขาวเกรียบกอนทอดหรือหลังทอดลงในถวยตามดวยเมล็ดงา ปาดปากถวยแกวใหเรียบ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1119 
 

แยกเอาแผนขาวเกรียบออก แลวนําเมล็ดงาไปวัดปริมาตร หาความตางของปริมาตรเมล็ดงา จะไดปริมาตรของแผน
ข าว เก รียบ คํ านวณค าการพองตั ว โดยนําป ริมาตรของข าว เก รียบหลั งทอดหารด วยป ริมาตรของ 
ขาวเกรียบกอนทอด และประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิม 30 คน ดวยวิธีการใหคะแนน
ความชอบ (9-point  hedonic  scale) แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น 
ความกรอบ และความชอบรวม 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากขั้นตอนการเตรียมฟลาวรจากเมล็ดจําปาดะ พบวา เมื่อนําเมล็ดจําปาดะมาลางทําความสะอาด ผึ่ง
แดดใหแหง กําจัดเยื่อหุมเมล็ด หั่นเปนแผนบาง นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง บดและ
รอน จะไดฟลาวรเมล็ดจําปาดะในรูปแบบแปงดิบ (flour) มีลักษณะสีนํ้าตาลออน ดังภาพท่ี 1 โดยคํานวณผลผลิต
จากวัตถุดิบเมล็ดจําปาดะสดกอนนํามาแปรรูปเปนฟลาวรเมล็ดจําปาดะ ไดผลผลิตรอยละ 57.03 
 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของไดฟลาวรเมล็ดจําปาดะ (ซาย) และแปงมันสําปะหลัง (ขวา) 
 

จากการศึกษาการประยุกตใชเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑขาวเกรียบไก ศึกษาปริมาณของเมล็ดจําปาดะท่ี
เหมาะสม โดยใชฟลาวรเมล็ดจําปาดะ (รอยะ 5, 10, 15 และ 20) ทดแทนแปงมันสําปะหลัง โดยมีสูตรขาวเกรียบไก
ท่ีไมมีการทดแทนเปนสูตรควบคุม ไดลักษณะของขาวเกรียบกอนทอดดังภาพท่ี 2 และลักษณะของขาวเกรียบหลัง
ทอดดังภาพท่ี 3  
 

 

ภาพท่ี 2  ลักษณะของขาวเกรียบไกจากเมล็ดจําปาดะ กอนทอด สูตรควบคุม (A), ทดแทนแปงมันสําปะหลังดวย 
ฟลาวรเมล็ดจําปาดะ รอยะ 5 (B), รอยละ 10 (C), รอยละ 15 (D) และ รอยละ 20 (E)  

 

A B C D E 
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ภาพท่ี 3  ลักษณะของขาวเกรียบไกจากเมล็ดจําปาดะ หลังทอด สูตรควบคุม (A), ทดแทนแปงมันสําปะหลังดวย 
ฟลาวรเมล็ดจําปาดะ รอยะ 5 (B), รอยละ 10 (C), รอยละ 15 (D) และ รอยละ 20 (E) 

 เมื่อนําผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะในปริมาณท่ีแตกตาง
กันทดสอบการพองตัวหลังจากการทอดพบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีมีการทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวร
เมล็ดจําปาดะมีคาการพองตัวต่ํากวาผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีไมมีการทดแทนแปงมันสําปะหลัง (ดังตารางท่ี 2)  
ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีมีการทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะท่ีรอยละ 15 มีคา
การพองตัวสูงกวาสูตรอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเพ่ิมปริมาณของฟลาวรเมล็ดจําปาดะท่ี
ระดับรอยละ 20 พบวา คาการพองตัวลดลง สอดคลองกับการศึกษาการใชถั่วแปจอทดแทนแปงมันสําปะหลังของ 
ปยภรณ สุริยะ และคณะ (2554) ซึ่งพบวาเมื่อใชถั่วแปจอทดแทนแปงมันสําปะหลังในปริมาณท่ีมากขึ้น จะทําให
ความชื้นของขาวเกรียบหลังทอด ปริมาณไขมัน และคาการพองตัวลดลง เน่ืองจากโครงสรางของขาวเกรียบ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สงผลใหการกักเก็บไขมันและนํ้าในขาวเกรียบภายหลังการทอด และการพองตัวเปลี่ยนไป 

ตารางท่ี 2 คาการพองตัวของขาวเกรียบไกท่ีทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะ 

คุณสมบัต ิ สูตรควบคุม 
ฟลาวรเมล็ดจําปาดะ 

รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

คาการพองตัว (เทา) 2.42±0.08a 1.19±0.03d 1.66±0.10c 1.90±0.09b 1.12±0.03e 

หมายเหตุ – ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  - ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

เมื่อนําผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะมาประเมินคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิม 30 คน ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ (9-point  hedonic  scale) 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ไดแก ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความกรอบ และความชอบรวม ผูทดสอบให
คะแนนความชอบดังตารางท่ี 3  

 
 
 
 
 

A B C D E 
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ตารางท่ี 3 คะแนนความชอบของผูทดสอบชิมตอผลิตภัฑณขาวเกรียบไกท่ีทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวร
เมล็ดจําปาดะ 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส สูตรควบคุม 
ฟลาวรเมล็ดจําปาดะ 

รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

ลักษณะปรากฏ 7.17±0.96c 7.67±0.92b 7.73±0.63a 7.67±0.88b 7.17±1.12c 

ส ี 7.17±1.15c 7.13±0.76c 7.57±0.77b 7.77±0.01a 7.13±1.25c 

กลิ่น 7.13±1.07b 7.50±0.94a 7.43±0.62a 7.40±0.81a 6.93±1.01b 

ความกรอบ 7.67±0.96a 7.77±0.82a 7.80±0.71a 7.77±0.90a 7.33±1.51b 

ความชอบรวม 7.27±0.96c 7.66±0.92b 7.73±0.64a 7.67±0.88b 7.17±1.12c 

หมายเหตุ – ขอมูลแสดงในรูปคาเฉลีย่ ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n=30) 
  - ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแตละคอลัมนแสดงคาความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูทดสอบชิม จํานวน 30 คน พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ี
ทดแทนแปงมันสําปะหลังดวยฟลาวรเมล็ดจําปาดะในปริมาณตางๆ ไดรับคะแนนการยอมรับอยูในชวงชอบ 
ปานกลางถึงชอบมาก แตในขณะเดียวกัน เมื่อเพ่ิมฟลาวรเมล็ดจําปาดะในปริมาณรอยละ 20 คะแนนการยอมรับตอ
ผลิตภัณฑจะลดลงทุกในทุกๆ ดาน โดยผลิตภัณฑขาวเกรียบไกท่ีใชฟลาวรเมล็ดจําปาดะรอยละ 10 ไดรับคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏและความชอบรวมสูงกวาสูตรอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เน่ืองจากการใชปริมาณของของฟลาวรเมล็ดจําปาดะท่ีเพ่ิมขึ้นก็ทําใหคาการพองตัวของขาวเกรียบลดลง สงผลให
ขาวเกรียบมีความแข็งมากขึ้นดวย  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การนําเมล็ดจําปาดะมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาใหแก
วัตถุดิบทางการเกษตรทางหน่ึง แตเน่ืองจากการใชฟลาวรเมล็ดจําปาดะในผลิตภัณฑขาวเกรียบไกยังมีขอจํากัดใน
ปริมาณการใช ดังน้ันจึงควรประยุกตการใชเมล็ดจําปาดะในรูปแบบอื่น เชน เน้ือเมล็ดจําปาดะตมสุก เพ่ือสะดวกแก
การเตรียมและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีลักษณะท่ีดีขึ้น 
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