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บทคัดยอ 

 เห็ดนางฟาเปนผลิตผลทางการเกษตรชนิดหน่ึงที่นิยม

นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารไดหลากหลายชนิดงานวิจัยน้ีจึง

นําเห็ดนางฟามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเห็ดกรอบสามรสโดย

การศึกษาถึงสภาวะในการอบเห็ดกอนการปรุงรส การศึกษาครั้งน้ีใช

เห็ดนางฟาที่ไดเตรียมเปน 4 แบบ คือเสนฝอย เสนกลาง แผนดอก 

และกานฝอย ทดลองอบที่อุณหภูมิ 60°C เปนเวลา 3,3.5,4,4.5 และ 

5 ชั่วโมง และอบที่ 70 °C เปนเวลา 3,3.5 และ 4 ชั่วโมง ผลการ

ทดลองพบวาเห็ดแบบเสนฝอยและเสนกลางอบที่อุณหภูมิ 70°C 

เปนเวลา3.5ชั่วโมงและเห็ดแบบแผนกับกานฝอยอบที่อุณหภูมิ 70°C 

เวลา 4 ชั่วโมง ไดรับคะแนนความชอบดานความชอบสูงสุดจากการ

ทดสอบประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิม 10 คน ไดรับคะแนน 4.6 

และ 5.0 ตามลําดับ (1 = ไมชอบที่สุด , 5 = ชอบมากที่สุด) อยางไร

ก็ดีหลังจากนําเห็ดตัวอยางที่มี คะแนนความชอบดานความกรอบ

สูงสุดไปคลุกเครื่องปรุงรสและอบที่อุณหภูมิ 70 °C 20 นาที แลว

ทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลปรากฎวาคะแนนความชอบดานกลิ่น

ของเห็ดอบสามรสทุกตัวอยางมีคาต่ําสุดเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนน

ความชอบของคุณลักษณะอื่นๆ และทุกตัวอยางมีคะแนนดาน

ความชอบรวมไมถึง4นอกจากนี้ไดศึกษาการอบเห็ดรวมกับการทอด

โดยใชเห็ดแบบเสนกลาง และกานฝอยอบใหมีความชื้นประมาณ 

25% (โดยการคํานวณตามหลักสมดุลมวล) แลวทอดแบบน้ํามันทวม

ดวยอุณหภูมิ 160 °C จนกรอบแลวคลุกเครื่องปรุงรสพบวาเห็ดกาน

ฝอยมีคะแนนเฉลี่ยของความชอบทุกคุณลักษณะมากกวา 4 ซ่ึง

หมายถึงชอบมาก และคะแนนความชอบรวม = 4.38±0.65 สวนเห็ด

แบบเสนกลาง มีคะแนนเฉลี่ยความชอบรวม = 3.69±1.11 ดังน้ันจึง

เห็นไดวา การอบรวมกับการทอดเปนกรรมวิธีที่เหมาะสม สําหรับ

การผลิตผลิตภัณฑเห็ดนางฟากรอบสามรสในการศึกษานี้ 

คําหลัก   เห็ดนางฟา  เห็ดนางฟากรอบสามรส     อบกรอบ 

 

1. บทนํา 
เห็ดนางฟา(ชื่อวิทยาศาสตร Pleurotus sajor-caju (Fr.) 

Singers) เปนผลิตผลทางการเกษตรที่มีในทองถ่ินทั่วประเทศไทย  
ราคาถูกมีจําหนายทุกฤดูกาล  คนนิยมนํามาบริโภคเปนอาหาร  และ
สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารไดหลากหลายไดแกเห็ดกรอบ 

โดยใชเห็ดนางฟาสด 1.5 กิโลกรัม  นํ้าตาลทราย 100 กรัม ซีอิ๊วขาว 
50 กรัม  ตะไคร 4 กรัม  พริกไทย 3 กรัม  ข้ันตอนการทําเห็ดกรอบ 
นําเห็ดนางฟามาทําความสะอาด  และคัดสวนที่ไมดีทิ้งไป ฉีกเห็ดให
เปนเสน ใสตะแกรงนําไปอบในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใชเวลา 
1 ชั่วโมง หรือจะตากแดดจัด ๆ  3 - 4 ชั่วโมง ตะไครหั่นเปนแวนเขา
เครื่องบดใหละเอียด กอนชั่งนํ้าหนัก นํ้าตาลทราย ซีอิ๊วขาว ตะไคร 
พริกไทย มาผสมใหเขากันแลวนําข้ึนตั้งไฟกลางคอนขางออน ให
นํ้าตาลละลายหมดแลว นําเห็ดมาคลุกเคลาใหเขากับเคร่ืองปรุง ตัก
ข้ึนพักไว แลวนํามาทอดในน้ํามันพืช ใชไฟปานกลางคอนขางออน   
(ธวัชชัย  ทีฆชฺณเสถียร, 2543) สายฝน  รักโรย และเอื้องฟา ทองสุข
(2545)  ศึกษาการผลิตเห็ดนางฟาหยองเสริมสมุนไพรซึ่ ง
ประกอบดวย  เหด็นางฟารอยละ  61.77  นํ้าตาลทรายรอยละ  8.19  
พริกไทยปนรอยละ  0.51   ซอสปรุงรสรอยละ  4.09  นํ้ารอยละ  
10.44   และใชกระเทียมกับตะไคร  และขิงกับใบมะกรูดผสมกันใน
อัตราสวนรอยละ  5:5 , 5:10 , 10:5  และ  10:10 จากการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส พบวา  ปริมาณสมุนไพรจากกระเทียมกับตะไคร
รอยละ  10  และขิงกับใบมะกรูดรอยละ  5  ไดรับการยอมรับมาก
ที่สุด  และผลการวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑสุดทาย  มีคา  aw  
เทากับ  0.55  ปริมาณความชื้น   โปรตีน  ไขมันเถา และเสนใย
อาหารรอยละ    5.10  7.06  14.3  4.37 และ 2.35 ตามลําดับ   
ปริมาณยีสตและรานอยกวา  10  โคโลนีตอกรัม  เม่ือเก็บรักษาใน
ถุงพลาสติกโพลีโพรลีน  และถุงอะลูมิเนียมฟอยดที่อุณหภูมิหองเปน
ระยะเวลา  0-3  สัปดาห  ผูบริโภคสวนใหญใหการยอมรับ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นอกจากนี้  นุดี  เปาทอง  (2544 )  
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดหยองจากเห็ดนางฟา  พบวาสูตรที่
เหมาะสมใชเห็ดนางฟาสดรอยละ  69.56  นํ้าตาลทรายขาวรอยละ  
6.26  ซีอิ้วขาวรอยละ  1.22  พริกไทยปนรอยละ  0.3  กระเทียมสับ
รอยละ  1.74  และนํ้ารอยละ  20.87  โดยนําเห็ดนางฟามาตมในนํ้า
ปรุงรสเปนเวลา  30  นาที  ฉีกเห็ดออกเปนเสนยาวสม่ําเสมอ นําไป
อบแหงที่อุณหภูมิ  55  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  5  ชั่วโมง  แลว
นําไปทอดแบบน้ํามันทวมที่อุณหภูมิ  170  องศาเซลเซียส  เปน
เวลา  15  วินาที  ผลิตภัณฑที่ไดมีความชื้น  โปรตีน  ไขมัน เถา    
และเสนใยอาหารรอยละ 4.58  10.50  12.43  2.58 และ 4.56 
ตามลําดับ  และมีปริมาณยีสตและรานอยกวา  300 โคโลนีตอกรัม     

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑเห็ด

นางฟาอบกรอบสามรส เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการใช

ประโยชนของเห็ดนางฟาซึ่งจะทําใหเปนการเพิ่มมูลคาสินคาทาง

การเกษตรอีกทางหนึ่ง     

 



2. วัสดุอุปกรณ  และวิธีการวิจัย 
   1. เตรียมวัตถุดิบ 

1.1 เตรียมเห็ด นําเห็ดนางฟา  2  กิโลกรัม  ลางทําความ

สะอาด  พักไวใหสะเด็ดนํ้า  ตัดแยกสวนกานออกนํามาฉีกเปนให

เปนเสนฝอย  นํากลีบดอกมาฉีกเปน เสนฝอย  เสนขนาดกลาง  

(ความกวางประมาณ  1  เซนติเมตร)  กลีบดอก (ขนาดความกวาง  

ประมาณ  5  เซนติเมตร) และกานฝอย ชั่งนํ้าหนักเห็ดแตละขนาด

ดวยเครื่องชั่งยี่หอ JADEVER และสุมตัวอยางไปวัดหาความชื้นโดย

เครื่องวิเคราะหหาปริมาณความชื้นยี่หอ SARTORIUS 

 1.2 เตรียมนํ้าปรุงรสโดยใชสวนประกอบดังน้ี นํ้าตาลปบ 

130 กรัม ซีอิ้วขาว 40 กรัม กระเทียม 17 กรัม ตะไครหั่นฝอย 10 

กรัม นํ้าสมสายชู 40 กรัม เกลือ 5 กรัม พริกข้ีหนู 3 กรัม พริกไทย

ปน 4.5 กรัม ใบมะกรูดหั่นฝอย 6 กรัม นํา ตะไคร พริกไทย พริก

ข้ีหนู มาตําใหละเอียด นําสวนประกอบทั้งหมดใสหมอตั้งไฟออนๆ 

เคี่ยวจนขนเหนียว 

   2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบเห็ดนางฟา 

              นําเห็ดนางฟาที่เตรียมจากขอ 1 ชั่งนํ้าหนักแลวนําไปอบ

ในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ  60 oC เปนเวลา 3 ,3.5,4,4.5, 5 , ชั่วโมง  

และอบที่อุณหภูมิ  70 oC เปนเวลา 3,3.5,4  ชั่วโมงนําไปช่ังนํ้าหนัก

หลังอบคํานวณหาปริมาณความชื้นโดยหลักสมดุลมวล  และทดสอบ

ทางประสาทสัมผัสดานความกรอบโดยใชผูทดสอบชิม  10  คน ใช

การใหคะแนนความชอบ  5  ระดับ  และคัดเลือกชุดการทดลองที่มี

คะแนนการยอมรับสูงสุดของเห็ดแตละขนาด นํามาปรุงรสดวยนํ้า

ปรุงรสที่เตรียมไวในอัตราสวน 3:2 นําไปอบที่อุณหภูมิ  70 oC เปน

เวลา 20 นาที ทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความกรอบ รสชาติ  

กลิ่น และความชอบรวม โดยใชผูทดสอบทางประสาทสัมผัส  10  

คนใชการใหคะแนนความชอบ  5  ระดับ (คะแนน 1 =ไมชอบที่สุด, 

2 =ไมชอบ 3 = เฉยเฉย 4 = ชอบมาก , 5 = ชอบมากที่สุด) 

  3.ศึกษาผลของการอบรวมกับการทอดตอคุณภาพเห็ดกรอบสามรส 

 นําเห็ดนางฟาที่เตรียมไดจากขอ1 ชนิดเสนกลางและกาน

ฝอยไปอบที่อุณหภูมิ 70 oC  จนไดความชื้นประมาณ 25% (ใชเวลา

ประมาณ 3 ชั่วโมง) แลวนําไปทอดในน้ํามันพืชแบบนํ้ามันทวมที่

อุณหภูมิ160 oC ใหพอเหลืองนําไปคลุกดวยนํ้าปรุงรสในอัตราสวน 

3:2 และทดสอบคุณภาพของเห็ดกรอบสามรสเชนเดียวกับขอ 2 

   4. วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑสุดทาย 

นําผลิตภัณฑสุดทายที่มีคะแนนของความชอบรวมสุงสุด 

ซ่ึงคัดเลือกมาจากขอ2 ไปวิเคราะหหาคาวอเตอรแอกติวิตี้  

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 3.1 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบเห็ดนางฟา

จากตารางที่ 1 เห็นไดวาเห็ดที่มีขนาดเดียวกันอบที่อุณหภูมิ 

ตางกันจะทําใหความชื้นลดลงไมเทากันกลาวคือเห็ดที่อบดวย

อุณหภูมิ70 oCจะทําใหความชื้นลดลงเร็วกวาอบดวยอุณหภูมิ 60 oC  

ตารางที่ 1 ปริมาณความชื้นของเห็ดที่สภาวะการอบแหงตางๆกัน 

เวลา(ชั่วโมง) ช นิ ด

เห็ด 

อุ ณ

หภูมิ 
0 3 3.5 4 4.5 5 

60 87.7 31.56 27.84 12.52 9.41 6.1 เ ห็ ด

เ ส น

ฝอย 70 87.7 26.79 9.87 8.41 - - 

60 87.7 42.96 35.83 30 21 10.72 เ ห็ ด

เ ส น

กลาง 70 87.7 28.07 9.35 7.72 - - 

60 87.7 57.81 38.4 28.37 24.88 18.95 เ ห็ ด

แผน 70 87.7 30.07 9.35 8.13 - - 

60 87.6 20.04 13.71 11.49 8.62 4.05 ก า น

เ ห็ ด

ฝอย 70 87.6 27.79 9.87 8.41 - - 

* คาความชื้นจากการคํานวณโดยหลักสมดุลมวล 

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความกรอบของเห็ด 

ขนาดตางๆที่อบดวยอุณหภูมิ 60 oC และ 70 oC พบวาเห็ดเสนฝอย

และเห็ดขนาดกลางอบที่อุณหภูมิ  70 oC เปนเวลา 3.5 ชั่วโมงไดรับ

คะแนนสูงสุด สวนเห็ดแผน และกานเห็ดฝอย อบที่อุณหภูมิ  70 oC 

เปนเวลา 4 ชั่วโมงไดรับคะแนนสูงสุด ดังผลที่แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 คะแนนความชอบดานความกรอบของเห็ดอบที่อุณหภูมิ

และเวลาตางๆกัน 

เวลาในการอบ(ชั่วโมง) ช นิ ด

เห็ด 
อุณหภูมิ 

3.5 4 4.5 5 

60 *3.1±0.88 2.9±0.74 3.5±0.53 4.5±0.53 เ ห็ ด

เ ส น

ฝอย 70 4.6±0.52 4.2±0.84 - - 

60 1.3±0.48 1.7±0.52 3.6±0.52 4.5±1.5 เ ห็ ด

ขน า ด

กลาง 70 4.6±0.52 4.1±0.67 - - 

60 1±0 1.6±0.52 2.5±0.53 2.5±1.27 เ ห็ ด

เ ป น

แผน 70 4.6±0.52 5±0 - - 

60 3.4±0.70 3±0.67 2.9±0.74 3.6±0.48 ก า น

เ ห็ ด

ฝอย 70 3.6±0.52 5±0 - - 

*คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



เม่ือนําเห็ดแตละขนาดที่ไดรับคะแนนความกรอบสูงสุดมาคลุก

ดวยนํ้าปรุงรสที่เตรียมไวในอัตราสวน 3:2 และอบที่อุณหภูมิ70 oC  

20 นาที ผลการทดสอบประสาทสัมผัสปรากฏวาทุกชุดการทดลองมี

คะแนนความชอบของแตละคุณภาพดานความกรอบใกลเคียงกัน แต

คะแนนความชอบดานกลิ่นต่ํ ากวาคุณลักษณะดานอื่นๆ ทุก

คุณลักษณะเนื่องจากผลิตภัณฑเห็ดกรอบสามรสที่ผานการอบแหง

ทําใหมีกลิ่นเห็ดดิบซ่ึงเปนผลทําใหผูบริโภคไมพึงพอใจดังผลใน

ตารางที่ 3  
 

ตารางที่3 ผลการทดสอบดานประสาทสัมผัสเห็ดนางฟากรอบสามรส  
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ชนิดเห็ด 

*ความชื้น

ก อ นป รุ ง

รส (%) 
ค ว า ม

กรอบ 

รสชาติ กล่ิน คว ามชอบ

รวม 

เห็ด เสนฝอย

อบ 3.5 ช.ม 

8.21 **3.6±0.7 2.8±1.03 2.6±0.97 2.7±0.95 

เ ห็ ด ข น า ด

กล า งอบ  3.5 

ช.ม 

8.66 2.9±0.88 3.4±0.97 2.8±0.92 3.2±0.67 

เห็ด เปนแผน

อบ 4 ช.ม 

9.06 3.7±0.82 3.9±0.74 3.3±1.06 3.6±1.16 

กานเห็ดฝอย

อบ 4ช.ม 

9.17 3.3±0.95 3.5±1.08 2.8±1.23 3.5±1.18 

* วัดความชื้นดวยเครื่อง     **คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.2 ผลการศึกษาการอบรวมกับการการทอด 

จากการศึกษาการอบรวมกับการการทอดผลการทดสอบ 

ประสาทสัมผัสปรากฏวา กานเห็ดฝอยไดรับคะแนนชอบมากทุก

คุณลักษณะ สวนเห็ดขนาดกลางไดรับคะแนนความชอบปานกลาง

ทุกคุณลักษณะ เม่ือสุมตัวอยางไปวัดคา aw    มีคา0.494 และ 0.483

ซ่ึงไมเกิน0.6ตามที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(เห็ดปรุงรส) 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบดานประสาทสัมผัสและคา aw ของ 

เห็ดนางฟากรอบสามรส  
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ช นิ ด

เห็ด 

*
ความชื้น

ก อ น

ทอด(%) 

ค า 
aw ลั กษณะที่

ปรากฏ 

ค ว า ม

กรอบ 
กล่ิน รสชาติ 

ความชอบ

รวม 

ก า น

เ ห็ ด

ฝ อ ย

อ บ  3 

ช.ม, 

25 0.494 **4.38±0.65 4.08±0.64 4.07±0.86 4.23±0.73 4.38±0.65 

เ ห็ ด

กลาง 

อ บ  3 

ช.ม 

25 0.483 4.46±0.97 3.69±1.03 3.69±1.18 3.61±0.96 3.69±1.11 

* ความชื้นจากการคํานวณ     **คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. สรุปผล 

 สภาวะที่เหมาะสมในการอบเห็ดนางฟาในแบบเสน

ฝอย (ดอก) และเสนกลาง (ดอก) ที่อุณหภูมิ 70 °C เวลา 3.5 ชั่วโมง 

และแบบแผนดอก และกานฝอย ใชอุณหภูมิ 70 °C เวลา 4 ชั่งโมง 

ซ่ึงทั้งสองสภาวะใหเห็ดที่มีความชื้นสูงดวยปริมาณ 8-9% เห็ดอบ

กรอบสามรสทุกแบบมีคะแนนเฉลี่ยความชอบจากการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัสของคุณลักษณะดานกลิ่นคอนขางต่ํา แตเห็ดกรอบ

สามรสที่มาจากเห็ดที่ผานการอบรวมกับการทอดมีคะแนนความชอบ

ของทุกคุณลักษณะเห็ดแบบเสนกลางมีคามากกวา 3 (ชอบปาน

กลาง) ของ เห็ดแบบกานฝอยมีคะแนนมากกวา 4 (ระดับชอบมาก)  

5. ขอเสนอแนะ 

  ควรศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑเห็ดกรอบ

สามรส 
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