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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 มี 4 สูตร ได้แก่ สูตร 1
สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4 มีอัตราส่วนของแป้งข้าวเจ้า: แป้งมันส าปะหลัง: แป้งข้าวพันธุ์ กข 43: แป้งท้าวยายม่อม: 
เกลือ: น้ า ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ความสามารถในการดูดซับน้ า และค่าการ-
ละลายน้ า ก าลังการพองตัว ร้อยละการละลาย และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 
ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สูตร 4 แป้งข้าวเจ้า: แป้งมันส าปะหลัง: แป้งข้าวพันธุ์ 
กข 43: แป้งท้าวยายม่อม: เกลือ: น้ า (40: 95: 20.5: 92: 2.5: 250: 500)สามารถขึ้นรูปได้โดยไม่ติดตะแกรงมี
ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ และความสามารถในการดูดซับน้ าของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สูตร 4 มีค่า
น้อยกว่าแผ่นแป้งตามท้องตลาด (0.82 ± 0.02% และ 6.03 ± 0.30 กรัม/กรัม) ในขณะที่ค่าการละลายน้ า และ
ก าลังการพองตัวมีค่าสูงกว่าแผ่นแป้งตามท้องตลาด(9.67 ± 1.67%, 9.55 ± 1.12 กรัม/กรัม)ร้อยละของการละลาย
ไม่แตกต่างกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญมีความพึงพอใจในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ฉลาก
ผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.06 ± 1.79 และ 4.16 ± 0.11) 
ค าส าคัญ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ใบเมี่ยงญวน, ข้าวพันธุ์กข 43.  
 

Abstract 
 This research aims to product development rice paper mixed with RD 43 rice. There are 4 
formulas, such as formula 1, formula 2, formula 3 and formula 4, which consist of rice flour: Tapioca 
flour: RD 43 rice flour: Thao Yai Mom flour: Salt: water in different ratios. The reducing sugar content 
was analyzed, including of ability to absorb water, dissolve in water, inflating power, and percentage 
of solubility, and design product label.  The results showed that rice paper mixed with RD 43 rice 
of formula 4, which consists of rice flour: Tapioca flour: RD 43 rice flour: Thao Yai Mom flour: Salt: 
water (40: 95: 20.5: 92: 2.5: 250: 500) can be molded without the sticking to bamboo sieve. The 
reducing sugar content and ability to absorb water of rice paper formula 4 were less than rice paper 
from the market (0.82 ± 0.02% and 6.03 ± 0.30 gram/  gram) .  While the dissolve in water and 
inflating power was higher than rice paper from the market (9.67 ± 1.67 % and 9.55 ± 1.12 g/ g) . 
The percentage of solubility had shown not different.  The Ban Klong Charoen Community 
Enterprise Group had a high level of satisfaction with product label design of product label type 1 
and product label type 2 (4.06 ± 1.79 and 4.16 ± 0.11). 
Keyword: Product development, Rice paper mixed with Rice RD 43, Rice RD 43 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดส าคัญ ควรส่งเสริม ช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนโดยสามารถจัดท า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนและพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ของประเทศได้ ซึ่งในจังหวัด
ก าแพงเพชรมีการรวมกลุ่มของบุคคลภายในชุมชน จนเกิดวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งตามพื้นที่ ต่างๆวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร เป็นวิสาหกิจชุมชนที่
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวจ้าวที่ถูกคัดเลือกจากการผสมข้ามพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 
(พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (พันธุ์พ่อ) มีค่าดัชนีน้ าตาล (Glycemic Index : GI) อยู่ที่ 57.5 (ศรัณยา เพ่งผล, 
2563) ค่าดัชนีน้ าตาลต่ าส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากข้าวที่ให้ ค่าดัชนีน้ าตาลต่ า ร่างกายจะเปลี่ยนแป้ง
ในข้าวให้กลายเป็นน้ าตาลได้ช้าลง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม เหมาะกับผู้บริโภคที่
ต้องการลดปริมาณน้ าตาล และกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน ใบเมี่ยงญวนตามท้องตลาด มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสม ซึ่ง
ในแป้งข้าวเจ้ามีปริมาณน้ าตาลที่สูง อาจไม่เป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานและคนรักสุขภาพบางกลุ่ม ดังนั้นหาก
สามารถหาวัตถุดิบที่มาผสมแล้วท าให้ใบเมี่ยงญวนมีปริมาณน้ าตาลลดลงซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและมีการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ในด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและภาพลักษณ์ของสินค้ายังต้องมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ควรให้
ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าดูดี มีราคา ผลิตภัณฑ์ของชุมชนควรมีลักษณะเฉพาะ และมีรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดการร่วมมือ การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์ กข 43 จึงน าข้าว
พันธุ์ กข 43 มาท าเป็นใบเมี่ยงญวนซึ่งเป็นแผ่นแป้งที่แผ่บาง ตากจนแห้งเก็บไว้เป็นอาหารและส่วนประกอบของ
อาหารอีกทั้งยังเป็นอาหารที่นิยมของเวียดนาม ซึ่งในไทยเรียกว่า แผ่นปอเปี๊ยะญวนหรือบางในพื้นที่เรียกว่า แผ่น
กระยอ ซึ่งมีกระบวนการผลิตคล้ายกับก๋วยเตี๋ยว มีแหล่งผลิตหลักในเมืองไทย อยู่ที่อ าเภอศรีเชียงใหม่และอ าเภอท่า
บ่อ จังหวัดหนองคาย ส่งขายไปยังประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ใบเมี่ยงญวนน ามาประกอบอาหาร
ได้หลากหลาย เช่น แหนมเนือง ปอเปี๊ยะสด และสลัดโรล ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมา เช่น การใส่พริก
แห้งและงาด าใบเมี่ยงญวนโดยปกติผลิตได้จากแป้งข้าวเจ้า แป้งมันส าปะหลัง น้ าและเกลือ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าวพันธุ์ กข 43 ของจุฑามาศ ยืนยาว และคณะ (2564) ซึ่งวิจัยดังกล่าว
ได้มีการศึกษาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ คุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ า ก าลังการพองตัวและการละลายของ
ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน แต่ยังไม่สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ได้  
  ดังนั้นวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สู่การขาย โดยมีการศึกษาหา
ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ความสามารถในการดูดซับน้ า และค่าการละลายน้ า ก าลังการพองตัว ร้อยละการละลาย ใน
ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43  
เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับข้าวพันธุ์ กข 43 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 4         ต.
ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 
 2.  เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ความสามารถในการดูดซับน้ า ค่าการละลายน้ า ก าลังการพองตัว
และร้อยละการละลายของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน 
 3.  เพื่อออกแบบฉลากภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านประชากร 
 งานวิจัยนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
บ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 2.1  ศึกษาการผลิตใบเม่ียงญวน 
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 2.2  ศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 
 2.3  ศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ า 
 2.4  ศึกษาร้อยละของการละลาย และก าลังการพองตัว 
 2.5  ศึกษาการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน 
 3.  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 3.1  ตัวแปรต้น ใบเมี่ยงญวนตามท้องตลาด ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 
 3.2  ตัวแปรตาม ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ า ร้อยละ
ของการละลาย และก าลังการพองตัว 
 3.3  ตัวแปรควบคุม วิธีการทดสอบ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
   
   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาวิธีการท า ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน และน ามาปรับปรุงโดยใช้แป้งจากข้าวพันธุ์ กข  43 ผสมใน
อัตราส่วนที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 การเตรียมแป้งใบเมี่ยงญวนน าข้าวเจ้าและข้าวพันธุ์ กข 43 แช่น้ าประมาณ 7-8 ชั่วโมง แล้วล้างออกให้
สะอาดปั่นให้เป็นน้ าแป้งข้น กรองน้ าแป้งด้วยผ้าขาวบาง เติมเกลือปริมาณ 10 กรัม ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 คืนเท
ส่วนใสทั้ง น าแป้งตากให้แห้ง บดแป้งให้ละเอียด ในขั้นตอนนี้ได้แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวพันธุ์ กข 43 การเตรียมแป้ง
เพื่อท าแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนสูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4 ใช้อัตราส่วนตามตาราง 1  
ตารางท่ี 1 อัตราส่วนในการผลิตใบเม่ียงญวน  

สูตร 
แป้งข้าวเจ้า 

(กรัม) 
แป้ง 

มันส าปะหลัง 
(กรัม) 

แป้งข้าว 
พันธุ์ กข 43 

(กรัม) 

แป้ง 
ท้าวยายม่อม 

(กรัม) 

เกลือ 
(กรัม) 

น้ า 
(กรัม) 

 

ปริมาณรวม 
(กรัม) 

สูตร 1   72.5 175 2.5 250 500 
สูตร 2   97.5 150 2.5 250 500 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์           
ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ 

กข 43 

การเตรียมแป้ง และการผลิต
ใบเมี่ยงญวนจ านวน 4 สูตร 

การวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์
ของใบเมี่ยงญวนตามท้องตลาด และ
ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 

การวิเคราะหค์วามสามารถในการดูดซับน้ า 
ค่าการละลายน้ า ก าลังการพองตัว และ
ร้อยละการละลายของใบเมี่ยงญวนตาม
ท้องตลาด และใบเมี่ยงญวนสูตร 4 

การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบ
เมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 

วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ 
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ตารางท่ี 1 อัตราส่วนในการผลิตใบเม่ียงญวน (ต่อ) 

 
 การผลิตใบเมี่ยงญวน (ดัดแปลงจากวิธีของ อริยาภรณ์ และคณะ, 2546) 
  น าหม้อนึ่งข้าวเหนียวใส่น้ าครึ่งหม้อ ขึงด้วยผ้าโทเรตั้งไฟให้น้ าเดือด น าน้ าแป้งที่เตรียมไว้ตามสูตรที่ 
1–4ปริมาณ 1 ทัพพีเทลงบนผ้าโทเร แล้วท าให้เป็นแผ่นบาง ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15–17 เซนติเมตร น าฝา
หม้อปิดไว้ประมาณ 1 นาทีใช้ไม้พายซ้อนใบเมี่ยงญวนแล้วน าไปวางบนตะแกรงไม้ไผ่ตากแดด 30 นาที และผึ่งพัดลม
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
 การวิเคราะหห์าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (ดัดแปลงจากวิธีของ DNS method: Miller, 1959) 
  น าตัวอย่างใบเมี่ยงญวนสูตรที่เหมาะสมในการผลิตใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 น ามาปั่นให้
ละเอียดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุปิดมิดชิด  
  น าตัวอย่างใบเมี่ยงญวนที่บดละเอียด10 กรัม (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) เติมน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตรน าเข้า
เครื่องเขย่าสาร (Shaker) เป็นเวลา 30 นาทีกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เอาส่วนที่ใสใส่บีกเกอร์ ใช้ปิเปตส่วนที่
ใส 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง จ านวน 6 หลอด ใช้น้ ากลั่นเป็นตัวควบคุม (Blank) ใช้ปิเปตสารละลาย DNS 1 
มิลลิลิตร ใส่ในสารตัวอย่างผสมให้เข้ากัน น าไปต้มในน้ าเดือดเป็นเวลา 10 นาที และพักไว้ในที่มืดเป็นเวลา 60 นาที
เติมน้ ากลั่นลงไปในหลอดทดลอง 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 
น าค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานค านวณปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ตามสมการ  

    ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (%) = 
A540 x dilution

slop
 

 ความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ า (ดัดแปลงจากวิธีของ Anderson et al, 1970)น า
ตัวอย่างใบเมี่ยงญวนที่บดละเอียด0.3 กรัม ใส่ในหลอดทดลองเติมเอธลิ-แอลกอฮอล์ 1 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่นปริมาตร 
10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงน าไปปั่นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3000 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น าส่วนใสไปค านวณหาค่าการละลายน้ า และน าตะกอนไปชั่งน้ าหนัก
เพื่อหาค่าการดูดซับน้ า 
 การหาค่าการละลายน้ า โดยชั่งส่วนใส 2 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะอะลูมิเนียมที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ที่ทราบน้ าหนักที่แน่นอน แล้วน าไปที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 
ชั่วโมง น าออกจากตู้อบใส่ไว้ในโถดูดความชื้น แล้วชั่งน้ าหนักที่แน่นอน ค านวณหาค่าการละลายน้ าตามสูตร 

 การหาค่าการะละลายน้ า = 
น้ าหนักส่วนใสหลังอบแห้ง 𝑥 100 (%) 

น้ าหนักตัวอย่างแป้งแห้งเริ่มต้น
 

  
    
 การหาค่าการดูดซับน้ าน าตะกอนที่เหลือจากการปั่นเหวี่ยงไปชั่งน้ าหนักเพ่ือหาค่าการดูดซับน้ า ตามสูตร 
 

 การหาค่าการดูดซับน้ า = 
น้ าหนักตะกอนแป้งหลังการปั่นเหวี่ยง

น้ าหนักตัวอย่างแป้งแห้งเริ่มต้น
 

 ร้อยละของการละลาย และก าลังการพองตัว(ดัดแปลงจากวิธีของ Schoch, 1964) 
  น าตัวอย่างใบเมี่ยงญวน 0.5 กรัม ใส่หลอดทดลอง เติมน้ ากลั่น15 มิลลิลิตร แช่หลอดทดลองในอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิที่ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาทีน าไปปั่นในเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2,200 
รอบต่อนาทีอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที น าส่วนใสใส่ในภาชนะอะลูมิเนียมที่ทราบน้ าหนักที่

สูตร 
แป้งข้าวเจ้า 

(กรัม) 
แป้ง 

มันส าปะหลัง 
(กรัม) 

แป้งข้าว 
พันธุ์ กข 43 

(กรัม) 

แป้ง 
ท้าวยายม่อม 

(กรัม) 

เกลือ 
(กรัม) 

น้ า 
(กรัม) 

 

ปริมาณรวม 
(กรัม) 

สูตร 3 42.5  93 20 92 2.5 250 500 
สูตร 4 40 95 20.5 92 2.5 250 500 
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แน่นนอนอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักที่แน่นอนหาค่าร้อยละของการละลาย ตาม
สูตร  

   ค่าร้อยละของการละลาย  =  
น้ าหนักส่วนที่ละลายน้ า  x  100

น้ าหนักตัวอย่างแห้ง
 

 
 ชั่งน้ าหนักแป้งที่เหลือในหลอดทดลอง เป็นแป้งที่พองตัวแล้ว ค านวณหาก าลังการพองตัว ตามสูตร   

   การหาก าลังการพองตัว =
น้ าหนักแป้งที่พองตัวแลว้  x  100

น้ าหนักตัวอย่างแห้ง  x (100−ร้อยละการละลาย)
 

 การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข43 (ดัดแปลงจากวิธีของเกศแก้ว 
ประดิษฐ์, 2561) 
 ศึกษาแนวคิดการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้วัสดุรูปลักษณ์และสีสันออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้โปรแกรม Canva และPower Point จ านวน 2 แบบได้แก่  
  แบบที่ 1 ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นรูปวงกลมสีเขียว ภายในวงกลมมีรูปเม็ดข้าวสีเหลือง มีชื่อของผลิตภัณฑ์ 
มีข้อมูลด้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จะเป็นถุงใสขนาด กว้าง 20.5 เซนติเมตร และยาว 22 เซนติเมตร 
  แบบที่ 2 ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว มีวงกลมสีเขียวตรงชื่อผลิตภัณฑ์ภายในรูป
สี่เหลี่ยมมีรูปผลิตภัณฑ์ มีชื่อของผลิตภัณฑ์ มีข้อมูลด้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์จะเป็นถุงใสขนาด กว้าง 20.5 เซนติเมตร และยาว 22 เซนติเมตร 
 ประเมินการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์กข 43 โดยกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรบ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุงจ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 คนรายละเอียดในแบบ
ประเมินฉลากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการออกแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์กข 43 และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินจะใช้วิธีของลิเคอร์ตจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุดระดับ 4 หมายถึง มากระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 
หมายถึง น้อย และระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 จ านวน 4 สูตร ได้แก่ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และ
สูตร 4 ได้ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ลักษณะของแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนสูตร 1-4  

สูตร ลักษณะแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวน ลักษณะที่ปรากฏ 

 

สูตร 1 

 

สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้  
ลอกออกจากตะแกรงได้ 

แผ่นมีสีขาวใส  
แต่มีรอยแตก 

มีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้ า 

 

สูตร 2 

 

สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ 
ลอกออกจากตะแกรงได้ 

แผ่นมีสีขาวขุ่น 
แต่มีรอยแตก 

ไมม่ีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้ า 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะของแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนสูตร 1-4 (ต่อ) 

สูตร ลักษณะแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวน ลักษณะที่ปรากฏ 

 

สูตร 3 

 

สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ 
ลอกออกจากตะแกรงได้ 

แผ่นมีสีขาวขุ่น 
แต่มีรอยแตก 

ไมม่ีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้ า 
 

 

สูตร 4 

 

สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้  
ลอกออกจากตะแกรงได้ 

แผ่นมีสีขาวใส 
ไม่มีรอยแตก 

มีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้ า 
 

 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจ านวน 4 สูตร ได้แก่ สูตร 1 สามารถขึ้นรูปได้ สามารถน าออกจาก
ตะแกรงได้ มีสีขาวใส แผ่นใบเมี่ยงญวนมีรอยแตก และเมื่อน าไปแช่น้ ามีความยืดหยุ่นสูตร 2 สามารถขึ้นรูปได้ 
สามารถน าออกจากตะแกรงได้ มีสีขาวขุ่น แผ่นใบเมี่ยงญวนมีรอยแตกและเมื่อน าไปแช่น้ าไม่มีความยืดหยุ่น สูตร 3 
สามารถขึ้นรูปได้ สามารถน าออกจากตะแกรงได้ มีสีขาวขุ่น แผ่นใบเมี่ยงญวนมีรอยแตก และเมื่อน าไปแช่น้ าไม่มี
ความยืดหยุ่นและสูตร 4 สามารถขึ้นรูปได้ สามารถน าออกจากตะแกรงได้แผ่นแป้งที่ได้ มีสีขาวใส แผ่นใบเมี่ยงญวน
ไม่มีรอยแตก และเมื่อน าไปแช่น้ ามีความยืดหยุ่น จากลักษณะดังกล่าวสรุปได้ว่าสูตร 4 มีส่วนผสมของข้าวพันธุ์ กข 
43 ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุด สามารถน ามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ น าผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 หาปริมาณน้ าตาลรี ดิวซ์
ความสามารถในการดูดซับน้ าค่าการละลายน้ า ก าลังการพองตัวและร้อยละการละลายของใบเมี่ยงญวน 
ตารางท่ี 3 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวน  

ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ (%) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 �̅� SD 

สูตรตามท้องตลาด 2.18 2.31 2.30 2.26 0.07 

สูตร 4 0.81 0.84 0.81 0.82 0.02 
  

 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีปริมาณน้อยกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.82 ± 0.02%สูตร 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 ± 0.07% 
ตารางที่ 4 ความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ า ก าลังการพองตัวและร้อยละการละลายของ         
ใบเมี่ยงญวน 

 การดูดซับน้ า(g/g) การละลายน้ า(%) ก าลังการพองตัว
(g/g) 

ร้อยละการละลาย
(%) 

 �̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
สูตรตาม
ท้องตลาด 

6.03 0.30 4.33 0.00 6.89 0.88 3.33 1.15 

สูตร 4 7.16 0.42 9.67 1.67 9.55 1.12 4.67 1.15 
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 ความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ าของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.16± 
0.42g/g และ9.67 ± 1.67% ใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาดมีความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 ± 0.30 g/g และ 4.33 ± 0.00% ความสามารถในการดูดซับน้ าและค่าการละลายน้ าของ  ใบ
เมี่ยงญวนสูตร 4 มีค่ามากกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด 
 ก าลังการพองตัวและร้อยละของการละลายของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.55 ± 1.12g/g 
และ 4.67 ± 1.15% ใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาดมีก าลังการพองตัวและร้อยละของการละลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
6.89 ± 0.88 g/g และ 3.33 ± 1.15% ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีก าลังการพองตัวและร้อยละการละลายมากกว่า       
ใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด 
 การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สามารถออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 
รูปแบบดังภาพ 

 
  (ก) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 1    (ข) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 

ภาพที ่2 ฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 
(ก) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และ (ข) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 

 การประเมินฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ 
แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมดเป็นผู้ประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 31-40 ปี ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 5 การประเมินฉลากผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

รายการประเมิน 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 

�̅̅� SD ระดับ �̅� SD ระดับ 
1. การเลือกใช้ตัวอักษร ที่สามารถอ่านและเข้าใจง่าย 4.10 1.08 มาก 4.10 0.57 มาก 
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 3.80 0.67 มาก 3.80 0.63 มาก 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชัดเจน 3.70 0.67 มาก 3.70 0.67 มาก 
4. บรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับตัวผลิตภัณฑ์ 3.70 0.79 มาก 4.20 0.79 มาก 
5. ใช้ภาพประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า 3.90 0.77 มาก 3.90 0.74 มาก 
6. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มองเห็นสินค้าภายใน 4.80 0.54 มากที่สุด 4.70 0.67 มากที่สุด 
7. ตราของผลิตภัณฑ์มีสีสันน่าสนใจ 4.20 1.04 มาก 4.30 0.48 มาก 
8. มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม 4.30 1.29 มาก 4.70 0.48 มากที่สุด 
ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์ 4.06 1.79 มาก 4.18 0.11 มาก 

  



 
 
 

343 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 แบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยฉลาก
ผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.06 ± 1.79 , 4.16 ± 0.11 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 จ านวน 4 สูตร พบว่า สูตร 4 เป็นสูตรที่ดีที่สุด เป็น
สูตรที่เหมาะสมที่จะน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนผสมข้าว กข.43 ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ มีปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์น้อยกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด โดยสูตร 3 และ สูตร 4 แตกต่างจาก สูตร 1 และสูตร 2 
เนื่องจากว่าสูตร 3 และสูตร 4 มีส่วนผสมของเเป้งข้าวเจ้าและแป้งมันส าปะหลัง แต่สูตร 1 และสูตร 2 ไม่มีส่วนผสม
ของแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันส าปะหลัง โดยที่สูตร 1 มีส่วนผสมของแป้งเท้ายายม่อมในปริมาณที่มากท าให้แผ่นใบ
เมี่ยงญวนหนืด และแตก สูตร 2 มีส่วนผสมของแป้งข้าว กข 43 มากท าให้แผ่นมีความขุ่นมากกว่าแผ่นใบเมี่ยงญวน
ตามท้องตลาด สูตร 3 มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ามากท าให้แผ่นใบเมียงญวนมีความขุ่นและลอกออกจากตะแกรงได้
ยากและมีรอยแตก ส าหรับสูตร 4 มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า: แป้งมันส าปะหลัง: แป้งข้าวพันธุ์ กข 43: แป้งท้าว
ยายม่อม: เกลือ: น้ า ในอัตราส่วน 40: 95: 20.5: 92: 2.5: 250: 500 กรัม สามารถขึ้นรูปได้ และสามารถน าออก
จากตะแกรงได้ แผ่นแป้งที่ได้ มีสีขาวใส เมื่อน าไปแช่น้ ามีความยืดหยุ่น ขาดยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษญา พัตรา (2559) กล่าวคือ แผ่นเมี่ยงที่ดีจะเป็นสีขาว คืนรูปได้เร็วเมื่อจุ่มน้ า มีความยืดหยุ่นสูง และไม่ขาดง่าย 
 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีปริมาณน้อยกว่าในใบเม่ียงญวนสูตรตามท้องตลาดเนื่องจาก
ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีส่วนผสมของข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีอะไมโลสต่ า และมีค่าการแตกตัวเป็นน้ าตาล
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Wasusan et al, 2017) มีค่าดัชนีน้ าตาลระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างต่ า มีค่า
ดัชนีน้ าตาลกลูโคสต่ าเท่ากับ 57.5 มีค่าอะไมโลสต่ า เท่ากับ 18.82 % (ระดับที่เหมาะสมคือ 10-19) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศรัณยา เพ่งผล (2563) จึงเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไต และโรคเบาหวานที่
มีภาวะไตเรื้อรัง ที่ต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และการท าใบเมี่ยงญวนผสมข้าว
พันธุ์ กข 43 ยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สู่การขายให้กับชุมชนผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 
 ความสามารถในการดูดซับน้ า และค่าการละลายน้ าในใบเมี่ยงญวน สูตร 4 มีการดูดซับน้ าละละลายน้ าได้
มากกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด ถ้าหากว่ามีการดูดซับน้ าในปริมาณมากจะท าให้ใบเมี่ยงญวนสามารถละลาย
น้ าได้มาก เพราะในใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43  มีปริมาณอะไมโลต่ า ซ่ึงอะไมโลสมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ (2550) และข้อดีของการละลายน้ าและดูด
ซับน้ าได้มาก จะท าให้ใบเมี่ยงญวนมีเนื้อสัมผัสที่เหนียว นุ่ม แต่หากมีการละลายน้ าและดูดซับน้ าได้น้อยจะท าให้ใบ
เมี่ยงญวนมีความเหนียวนุ่มลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค นัยวิกุล (2547) 
 ก าลังการพองตัวและร้อยละการละลายของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีมากกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด
ซึ่งการพองตัวเพิ่มขึ้น ค่าร้อยละการละลายก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากสารละลายในน้ าแป้งของใบเมี่ยงญวน ได้รับความร้อน
ที่มีอุณหภูมิสูง พันธะไฮโดรเจนถูกท าลาย โมเลกุลของน้ าจะเข้าจับคู่กับหมู่ไฮดรอกซิลอย่างอิสระ ท าให้เม็ดแป้งใน
ใบเมี่ยงญวนดูดซึมน้ าและเกิดการพองตัวอย่างรวดเร็ว (กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , 2550) จึงท า
ให้น้ าซึมผ่านเข้าไปในเม็ดแป้งของแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวน  
 การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะในการ
ออกแบบนั้น ต้องเลือกใช้ตัวอักษร ที่สามารถอ่านและเข้าใจง่ายต้องความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ สอดคล้อง
กับ นพวรรณ ชีวอารี (2555) ที่ระบุว่าการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ลักษณะภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยเน้นถึงการสื่อความหมาย การตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความ
ต้องการซื้อสินค้านั้น การออกแบบรูปทรงให้มีความสะดวกในการใช้สอย การจัดวางรูปภาพตัวหนังสือที่สวยงาม 
ฉลากที่เด่นชัด มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชัดเจน ตัวบรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับตัวผลิตภัณฑ์มีใช้ภาพประกอบเพื่อ
สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์มองเห็นสินค้าภายใน ตราของผลิตภัณฑ์มีสีสันน่าสนใจ มีขนาด
และรูปแบบที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความ โดดเด่นและดึงดูดให้เห็นชัดเจนต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นด้วย 
การใช้สี ขนาด รูปร่าง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้จดจ าหยิบจับง่าย ดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภค บรรจุ
ภัณฑ์มีหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และยังง่ายต่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ การท าตราของ
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องดึงดูด น่าสนใจ ท าให้ผู้ที่เข้ามาซื้อมีการตัดสินใจได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Hamlin (2016) ที่ระบุ
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ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบกราฟิกเหมาะสม มีผลต่อสถิติการเลือกซื้อของผู้บริโภคหากบรรจุภัณฑ์ไม่มีความ
น่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สามารถน าไปใช้ได้กับบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและบุคคลที่มีโรคเบาหวาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทานน้ าตาลในปริมาณมาก เนื่องจากว่าในใบเมี่ยงญวนผสมข้าว กข 43 มีปริมาณน้ าตาลน้อยมาก
เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ นอกจากนี้ บุคคลอื่นทั่วไปก็ยังสามารถรับประทานได้ และยังสามารถน าใบเมี่ยงญวนผสม
ข้าว กข 43 ท าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาชุมชนได้อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษา โปรตีน ไขมัน และเถ้าในผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 
  2. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43  
  3. ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากขึ้น และมีข้อมูลของใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ 
กข 43 มากขึ้น 
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