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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว 
Development of Lotus Root Crisp Rice Product 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณผงราก
บัวท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ และศึกษาคุณสมบัติอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ทําการหาสูตรมาตรฐาน
ของข้าวเกรียบ โดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบโดยสูตรท่ี 1 นํามาจาก
บริษัทธนโอฬาร รังสิต จํากัด สูตรท่ี 2 นํามาจากบริษัทไฟบูลย์โปรดักส์ จํากัด และสูตรที่ 3 นํามาจาก
หนังสือต้นตํารับอร่อยเงินล้าน หลังจากได้สูตรมาตรฐานที่ต้องการจึงทําการศึกษาปริมาณที่เหมาะสม
ของรากบัว โดยใส่ผงรากบัวปริมาณร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 ของนํ้าหนักแป้ง และศึกษาอายุการ
เก็บรักษาข้าวเกรียบรากบัวโดยเก็บผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติก Polypropylene เปรียบเทียบกับ
ถุงพลาสติก Aluminum foil ที่อุณหภูมิห้อง (25-33 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากน้ันนํา
ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสทุก 3 วัน หลังจากการทดสอบพบว่า ในด้านลักษณะ
ปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวม โดยใช้ผู้ชิม 25 คน ทําการทดลอง 2 ซํ้า ให้
คะแนนแบบ 9-point hedonic scale โดยนําข้าวเกรียบสูตรมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชิม
นําไปผลิตเป็นข้าวเกรียบรากบัว โดยการคัดเลือก 3 สูตร พบว่า สูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 2 ได้รับการ
ยอมรับด้านความกรอบเท่ากัน แต่สูตรที่ 2 มีส่วนประกอบของน้ําตาลและเกลือน้อยกว่าสูตรที่ 1 เป็น
ผลให้ได้รับคะแนนการยอมรับด้านรสชาติมากท่ีสุด ส่วนสูตรที่ 3 มีปริมาณพริกไทยน้อยกว่าสูตรอ่ืนๆ 
และมีปริมาณนํ้ามันปาล์มมากเป็นผลให้ได้รับคะแนนการยอมรรับทุกด้านน้อยท่ีสุด โดยท้ัง 3 สูตร ใช้
แป้งต่างชนิดกัน และพบอัตราการพองตัวของข้าวเกรียบท้ัง 3 สูตรร้อยละ 0.99, 0.98 และ 0.99 
ตามลําดับ ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 สรุปผลการทดลองพบว่า สูตรมาตรฐานของข้าวเกรียบมีส่วนประกอบดังน้ี แป้งมันสําปะหลัง 
เกลือ กระเทียม และพริกไทยร้อยละ 85, 5, 9 และ 3 ตามลําดับ และปริมาณที่เหมาะสมของรากบัว
ในการผลิตข้าวเกรียบรากบัวพบว่า ข้าวเกรียบสูตรที่แทนที่แป้งมันสําปะหลังด้วยรากบัวร้อยละ 10 มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในระดับชอบเล็กน้อย ส่วนข้าวเกรียบรากบัวท่ีเก็บรักษาโดยบรรจุ
ถุงพลาสติก Polypropylene เปรียบเทียบกับถุงพลาสติก Aluminum foil ไม่มีผลต่ออายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว แต่ข้าวเกรียบมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 สัปดาห ์
คําสําคัญ: ข้าวเกรียบรากบัว 
 
Abstract 
 The study is a developmental research in lotus root crisps rice product, 
looking at the right quantity of lotus root powder in crisp and its preservation 
properties to establishing its new recipe formula through a sensational test. Recipe 1 
was with a complement of Tana-Olarn Co, Ltd. In Rangsit District, recipe 2 was from 
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Paiboon Products Co, Ltd. And recipe 3 was from a book entitled “Tontamrab Aroi 
Ngernlarn” Co, Ltd. Once the required recipe was established a study in the right 
quantity of lotus root by adding 0%, 5%, 10% and 15% lotus root powder out of the 
overall flour weight. The preservation periods of the crisp were also investigated by 
comparing the crisp kept in a polypropylene plastic bag with the one kept in an 
Aluminum foil wrap at 23 to 330C for 2 weeks. The crisps were sensational tested 
every 3 days. After the test, the study indicated that the crisp texture, smells, flavors, 
crunchiness and favoring of 20 testers doing 2 tests and scoring up using the 9-point 
Hedonic scale. The tests were conducted by making crisps under all accepted 
recipes and found that recipe 1 and recipe 2 were accepted in the equality of 
crunchiness but recipe 2 has less sugar and salt than recipe 1 made its way to the 
best accepting in flavor. Recipe 3 has the least pepper of all and the most palm oil 
made its way to the least accepting in flavor. All recipes were used different types of 
flour which the rates of expansion ratio of the 3 recipes were 0.99%, 0.98% and 0.99 
respectively and were not significantly different at p>0.05. 
 The study can be concluded that lotus root crisp rice product best recipe is 
composed of tapioca flour, salt, garlic and pepper powder at 85%, 5%, 9% and 3% 
respectively. The right quantity of lotus root indicates as follows: 
 -Crisps made by the substitution of tapioca flour with 10% lotus root has less 
accepting among consumers. 
 -The preservation of crisps kept in the polypropylene plastic bag and the one 
kept in an Aluminum foil wrap are not different. 
 -The crisps can be preserved for 1 week. 
Keywords: crisp rice, lotus root 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 บัวหลวงเป็นพืชท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้น เป็นสมุนไพรที่เป็นทั้งยาและ
อาหารอยู่ในตัว ทําหน้าท่ีทั้งป้องกัน บํารุงและรักษาไปพร้อมกัน ซ่ึงเป็นคุณสมบัติเด่นอันหน่ึงของ
สมุนไพรที่ทุกคนยอมรับ สําหรับรากบัวน้ัน คือส่วนท่ีสะสมอาหารของบัวก่อนมีการฟักตัว ทําให้
คุณค่าทางโภชนาการสูงมาก นอกจากนี้ยังพบสารแทนนิน (Tannin) และแอสปาราจิน (Asparagine) 
จึงทําให้รากบัวมีสรรพคุณ แก้ร้อนใน กระหายน้ํา แก้เสมหะ แก้ไอ พิษร้อน เป็นยาแก้พิษอักเสบ 
ระงับอาการท้องร่วง นอกจากนั้น ถ้ารับประทานรากบัวเป็นอาหารจะช่วยให้นํ้าย่อยดี ขับถ่ายดีท้อง
ไม่ผูก เพราะรากบัวมีใยอาหารมาก อีกทั้งยังพบแคลเซียม (calcium) ซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 สําหรับจังหวัดปทุมธานีนั้น บัวหลวง เป็นพืชนํ้าท่ีมีอยู่ทั่วไป ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงการนํามาใช้
ประโยชน์จากบัวหลวง โดยเฉพาะ รากบัว หากเรานํามาแปรรูปโดยการบดเป็นผง แล้วผสมลงใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร จะทําให้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดท่ีมีสรรพคุณทางยา อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ในการที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มแม่บ้านในจังหวัดปทุมธานีด้วย 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว เน่ืองจากข้าวเกรียบเป็นอาหารว่างที่ทั้ง
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เด็กและผู้ใหญ่นิยมบริโภค หากในข้าวเกรียบน้ันมีการพัฒนาโดยเติมรากบัวเข้าไป จะมีประโยชน์แก่
ผู้บริโภคย่ิงขึ้น นอกเหนือจากใช้เป็นอาหารว่าง คือ ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี และยังได้รับแคลเซียมซ่ึงมี
มากในรากบัว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาปริมาณผงรากบัวท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ 
2. ศึกษาคุณสมบัติและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของรากบัว  
นํารากบัว ล้าง และอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (tray dryer) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง จากน้ันนํามาบด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40-60Mesh เก็บผงรากบัวในถุงพลาสติกชนิด 
polyethylene ปิดผนึกปากถุงให้สนิท จากน้ันวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (proximate 
composition) ของรากบัวดังต่อไปน้ี ปริมาณความช้ืนโปรตีนไขมันเถ้า เย่ือใยและคาร์โบไฮเดรต 

ศึกษาหาสูตรมาตรฐานข้าวเกรียบ 
เตรียมข้าวเกรียบเพ่ือหาสูตรมาตรฐานโดยสูตรที่ 1 นํามาจากบริษัทธนโอฬาร รังสิต จํากัด 

สูตรท่ี 2 นํามาจาก บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จํากัด สูตรท่ี 3 นํามาจากหนังสือต้นตํารับอร่อยเงินล้าน 
โดยนําส่วนผสมมานวดให้เข้ากัน ป้ันเป็นก้อน นํามานึ่งให้สุก เก็บเย็น 1 คืน (4-70C) แล้วนํามาสไลด์
ให้เป็นแผ่นขนาด 1.5 ม.ม. อบแห้งที่อุณหภูมิ 600C เป็นเวลา 10 นาที แล้วจึงนํามาทอดในนํ้ามัน
อุณหภูมิ 800C เป็นเวลา 3-4 นาที  

ทําการทดลอง 2 ซํ้า วางแผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้นําไป วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพด้านอัตราการพองตัว และทดสอบคุณภาพการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัส 

ศึกษาปริมาณรากบัวที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 
นํารากบัวสดมาตัดข้ัวหัวท้าย ปอกเปลือก ล้าง สไลด์ให้มีความหนา 1.5 ซม. จากน้ันนําไป

ลวกที่อุณหภูมิ 1000C นาน 1 นาที นําแช่นํ้าเย็นทันที พักให้สะเด็ดนํ้า แล้วอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 
(tray dryer) ที่อุณหภูมิ 600C จากนั้นจํารากบัวท่ีได้มาปั้นด้วยเคร่ืองป้ันแห้ง (MOULINETTES) แล้ว
ร่อนในตะแกรง 100Mesh ทําการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของรากบัวในระดับต่างๆ ผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบรากบัวที่แทนแป้งด้วยรากบัว 95:5, 90:10, 85:15 และสูตรควบคุม 

ทําการทดลอง 2 ซํ้า วางแผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้นําไป วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพคือ หาอัตราการพองตัว และทดสอบคุณภาพ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส 

ศึกษาอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบรากบัว 
นําข้าวเกรียบรากบัวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากข้อ 3 มาศึกษาอายุการเก็บรักษาโดย

เปรียบเทียบภาชนะบรรจุระหว่างถุงพลาสติก Polypropylene กับ Aluminum foil โดยศึกษาท่ี
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสทุก 3 วัน 

ทําการทดลอง 2 ซํ้า ผลิตภัณฑ์ที่ได้นํามาทดสอบคุณภาพการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้าน
ลักษณะปรากฏ ความกรอบ กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลท่ีได้ในแต่ละขั้นตอนมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มีค่า 
significant F-values (p<0.05)จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s multiple range test 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของรากบัว 
นํารากบัว ล้าง และอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (tray dryer) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาบด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40-60Meah เก็บผงรากบัวใน
ถุงพลาสติกชนิด polyethylene ปิดผนึกปากถุงให้สนิท จากนั้นวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
(proximate composition) ของรากบัวดังต่อไปน้ี ปริมาณความชื้นโปรตีนไขมันเถ้า เย่ือใยและ
คาร์โบไฮเดรต ได้ผลแสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของรากบัว 

องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละโดยน้ําหนักแห้ง 
ความช้ืน 89.50 
โปรตีน 1.85 
ไขมัน 1.03 
เถ้า 3.78 

เย่ือใย 2.73 
คาร์โบไฮเดรต 1.11 

 
ผลการหาสูตรมาตรฐานข้าวเกรียบเตรียมข้าวเกรียบ 
เพ่ือหาสูตรมาตรฐานโดยสูตรท่ี 1 นํามาจากบริษัทธนโอฬาร รังสิต จํากัด สูตรที่ 2 นํามาจาก 

บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จํากัด สูตรที่ 3 นํามาจากหนังสือต้นตํารับอร่อยเงินล้าน ทําการทดลอง 2 ซํ้า 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) ผลิตภัณฑ์ที่ได้นําไป วิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพด้านอัตราการพองตัว ผลการทดลองท่ีได้ดังตารางที่ 2 และทดสอบคุณภาพ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส    ผลการทดลองท่ีได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 2 อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบรากบัว 

สูตรข้าวเกรียบ อัตราการพองตัวns 
1 0.99 
2 0.98 
3 0.99 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบท้ัง 3 สูตรตามลําดับดังน้ี 0.99, 0.98 
และ 0.99 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



851 
 

ตารางท่ี 3 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบ 
สูตรข้าวเกรียบ ลักษณะปรากฏ (สี)ns กล่ิน ns รสชาติ ns ความกรอบ ns ความชอบรวม ns

1 6.07 5.97 5.90 6.00 6.40 
2 6.05 5.92 6.05 6.00 6.22 
3 5.97 5.82 5.80 5.90 6.10 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ทุกสูตรการทดลองการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความ
กรอบ และความชอบรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือพิจารณาการยอมรับ
ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น ความกรอบ และความชอบรวมสูตรที่ 1 ได้รับการยอมรรับสูงสุดในระดับ
ชอบเล็กน้อย เม่ือพิจารณาการยอมรรับด้านรสชาติ และความกรอบ สูตรที่ 2 ได้รับการยอมรับสูงสูด
ในระดับชอบเล็กน้อย ดังนั้นจึงคัดเลือกข้าวเกรียบสูตรที่ 1 เป็นสูตรมาตรฐานสําหรับการทดลองน้ี 
เนื่องจากมีคะแนนการยอมรับด้านความชอบรวมมากท่ีสุด 

ผลศึกษาปริมาณรากบัวที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 
นําสูตรข้าวเกรียบมาตรฐานสูตรท่ี 1 ซ่ึงเป็นสูตรท่ีได้การยอมรับด้านคะแนนความชอบรวม

มากที่สุดมาเสริมผงรากบัวในประมาณร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 ของนํ้าหนักแป้ง ทําการทดลอง 2 
ซํ้า วางแผนการทดลองแบบ Completely Random Design (CRD) ผลิตภัณฑ์ที่ได้นําไป วิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพด้านอัตราการพองตัว ผลการทดลองที่ได้ดังตารางท่ี 4 และทดสอบคุณภาพ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส ผลการทดลองท่ีได้ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 4 อัตราการพองตัวของข้าวเกรียบรากบัว 

ปริมาณผงรากบัว (ร้อยละ) อัตราการพองตัวns 
Control 1.00 

5 0.98 
10 1.01 
15 1.02 

จากตารางที่ 4 พบว่าอัตราการพองตัวของข้าวเกรียบรากบัวท้ัง 4 สูตรตามลําดับดังน้ี 1.02, 
1.01, 1.00 และ 0.98 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางท่ี 5 คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบรากบัว 
ปริมาณผงรากบัว 

(ร้อยละ) 
ลักษณะ

ปรากฏ (สี)ns กล่ิน ns รสชาติ ns ความกรอบ ns ความชอบรวม ns 

Control 6.10 5.82 6.15 6.10 6.25 
5 5.70 5.60 5.97 6.25 6.17 
10 5.80 5.82 6.35 6.75 7.12 
15 6.20 6.30 6.35 6.55 6.60 
จากตารางที่ 5 พบว่าทุกสูตรการทดลองการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ 

และความชอบรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือพิจารณาการยอมรับด้าน
ลักษณะปรากฏ พบว่าข้าวเกรียบเสริมรากบัวร้อยละ 15 ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับชอบเล็กน้อย 
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เม่ือพิจารณาการยอมรับด้านรสชาติ พบว่าข้าวเกรียบเสริมรากบัวร้อยละ 10 และ 15 ได้รับการ
ยอมรับสูงสุดในระดับชอบเล็กน้อย เม่ือพิจารณาการยอมรับด้านความกรอบและความชอบรวม 
พบว่าข้าวเกรียบเสริมรากบัวร้อยละ 10 ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดในระดับชอบเล็กน้อย ดังน้ีจึง
เลือกสูตรข้าวเกรียบเสรมิรากบัวร้อยละ 10 เป็นสูตรที่จะนําไปศึกษาอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบราก
บัวในถุงพลาสติก Polypropylene เปรียบเทียบกับถุงพลาสติก Aluminum foil  

ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบรากบัว 
นําข้าวเกรียบรากบัวท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดจากข้อ 3 มาศึกษาอายุการเก็บรักษา โดย

เปรียบเทียบภาชนะบรรจุระหว่างถุงพลาสติก Polypropylene กับ Aluminum foil โดยศึกษาท่ี
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยทดสอบการยอมรับทางประสามสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ 
กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวม ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสแสดงดัง
ตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 คะแนนการยอมรรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบรากบัวที่เก็บรักษาเป็นเวลา 2 
สัปดาห์ 

จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนการยอมรับข้าวเกรียบรากบัวท่ีทําการเก็บรักษามีแนวโน้ม
ลดลงเม่ืออายุการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้น ข้าวเกรียบรากบัวท่ีบรรจุในถุงพลาสติก Polypropylene 
เปรียบเทียบกับถุงพลาสติก Aluminum foil โดยถุงพลาสติกท้ัง 2 ชนิดไม่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา
ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว และข้าวเกรียบรากบัวมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 สัปดาห์ 
เน่ืองจากข้าวเกรียบเป็นอาหารทอด ดังน้ันเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ ด้านกลิ่น จากผลการทดลอง
พบว่า ค่าคะแนนการยอมรับด้านกลิ่นที่วันท่ี 9 อยู่ในระดับไม่ชอบปานกลาง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 องค์ประกอบทางเคมีของรากบัว พบว่ามีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เย่ือใย และ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 89.50, 1.85, 1.03, 3.78, 2.73 และ 1.11 ตามลําดับ โดยสูตรมาตรฐานของ
ข้าวเกรียบมีส่วนประกอบดังน้ี แป้งมันสําปะหลังร้อยละ 83 เกลือร้อยละ 5 กระเทียมร้อยละ 9 และ

วันท่ี
ทดสอบ 

ชนิดภาชนะบรรจุ 
(ถุง) 

ลักษณะปรากฏ 
(สี) 

กล่ิน รสชาติ ความ
กรอบ 

ความชอบ
รวม 

1 Polypropylene 7.15 8.10 7.85 8.05 8.00 
Aluminum foil 7.30 7.85 7.75 8.00 7.65 

3 Polypropylene 7.60 7.95 8.05 7.95 8.30 
Aluminum foil 7.79 7.80 8.20 8.15 8.20 

6 Polypropylene 6.85 5.20 6.75 7.10 6.95 
Aluminum foil 6.80 5.50 6.40 7.15 6.95 

9 Polypropylene 7.15 5.50 6.40 7.15 6.95 
Aluminum foil 6.45 3.90 5.60 6.20 6.15 

12 Polypropylene 6.20 2.35 5.90 6.80 6.70 
Aluminum foil 5.95 2.70 4.80 5.95 5.25 

15 Polypropylene 4.50 3.45 3.95 4.45 4.50 
Aluminum foil 4.15 2.25 3.50 3.85 3.85 Th
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พริกไทยร้อยละ 3 โดยเม่ือนํามาศึกษาการผลิตข้าวเกรียบรากบัวพบว่า ปริมาณที่เหมาะสมของราก
บัวในการผลิตข้าวเกรียบรากบัวคือ สูตรท่ีแทนที่แป้งมันสําปะหลังด้วยรากบัวร้อยละ 10 มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับขอบผู้บริโภคในระดับชอบเล็กน้อย และจากการศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยบรรจุ
ถุงพลาสติก Polypropylene มีอายุการเก็บนานกว่าถุง Aluminum foil และข้าวเกรียบมีอายุการ
เก็บรักษาประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตเป็นสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านจังหวัด
ปทุมธานี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรหาปริมาณความช้ืนของข้าวเกรียบก่อนทอด เพราะปริมาณความช้ืนมีผลต่อการพอง
ตัวของข้าวเกรียบ 

2. ควรหาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรากบัว 
3. ควรศึกษาอุณหภูมิของน้ํามันท่ีใช้ทอดข้าวเกรียบ และระยะเวลาในการทอดข้าวเกรียบ 
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