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สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง 
******************** 

 ทุเรียนเขายกยองบอกกันวา   เปนราชาแหงผลไม (King  of Fruit ) ที่ใคร ๆ ก็ช่ืนชอบอยาก
รับประทาน โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองที่เปนพระเอกในบรรดาทุเรียนทุกพันธุ เพราะอุดมไปดวยเนื้อสีทอง  
เมล็ดลีบ รสชาติหวานหอมโภชนาเปยมลน เนื้อไมเละ กล่ินไมแรง เก็บไวไดนานสุกงอมก็ยังกินไดขนสงไปไกล ๆ 
ก็ไมเนาเสียงายที่สําคัญเปนทุเรียนพันธุเดียวที่นํามาแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมแบบงาย ๆ ไดดี และผลิตภัณฑได
คุณภาพ โดยเฉพาะการทําทุเรียนทอดกรอบที่จัดเปนผลิตภัณฑอาหารประเภทขบเคี้ยว (Snack) ที่กําลังมาแรง      
จนเดี๋ยวนี้ตางประเทศออเดอรเขามามากจนผลิตสงกันไมทัน  ขณะที่คนไทยกลุมใหญโดยเฉพาะเยาวชนกลับนิยม
พวกมันฝร่ังทอด ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบพวกขาวเกรียบจากแปงสาลี่รสเค็ม ตามดวยสาหรายทอดสารพัดยี่หอ 
จาระไนกันไมหมด ก็เปนเรื่องไมแปลกก็เลยภาษิตไทยบทหนึ่งที่เขียนไววา “ใกลเกลือกินดาง”  ชางสอดคลองกับ
สถานการณการจริงๆ  ทําไมจึงเปนเชนนั้น ลองมาพิจารณาสิวาหากหนวยงานเกี่ยวของกําหนดกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสงเสริมดานตลาดใหดีและเปนระบบแลว ทุเรียนทอดกรอบของไทยจะขยายตลาดทั้งภายในประเทศ
และจะไปอินเตอรไดฉลุยขึ้น  จะทําเงินเขาประเทศไดมากมายมหาศาล  และจะชวยแกไขปญหาทุเรียนลนตลาดได
แบบถาวร  
 ภูมิปญญาชาวบาน : พัฒนาการสูสากล 
 หากยอนดูความเปนมาของทุเรียนทอดกรอบ  ก็พบวาไดถูกพัฒนาขึ้นจากภูมิปญญาชาวบาน 
ที่จังหวัดจันทบุรี หาใชผลงานวิจัยหรือพัฒนาจากนักวิชาการหรือสถาบันวิจัยอะไร  จากการสอบถามผูรูในจังหวัด
ระยองพอสรุปไดวาราว ๆ ป 2534 – 2535 กลุมแมบานเกษตรกรไดทดลองนําทุเรียนหมอนทองที่แกจัดไปลองทอด
ดูแลวก็พบวาใหลักษณะที่ดีทั้งสีสัน   ความกรอบ  รสชาติอรอยหวานมัน  เก็บไวไดนาน  และทําไดงาย ๆ ขั้นตอน
ไมยุงยากอะไรที่สําคัญผลิตภัณฑ ทุเรียนทอดกรอบสามารถเพิ่มมูลคาจากทุเรียนสดไดมากถึง  100%   ตอนแรก ๆ 
การแปรรูปทุเรียนทอดกรอบก็ยังไมลงตัวเปนแบบลองผิดลองถูก  เชน เร่ืองพันธุทุเรียนอะไรที่ทอดแลวใหผลดี
ที่สุด วิธีการปอกเปลือกทุเรียน  การเลือกขนาดความแกของทุเรียนวาแกหรือดิบหรือเกือบสุก  จะทอดดวยความ
รอนขนาดไหน  นานเทาไร  การหั่นชิ้นทุเรียนหนากี่มม. ปริมาณเนื้อทุเรียนที่นําลงทอดแตละครั้ง  หั่นกักตุนไวเลย
แลวทยอยทอดไดไหม การเก็บรักษา  เรียกวาทําไปสังเกตไปแลวคอย ๆ ปรับปรุงองคประกอบและเทคนิควิธี 
การทอด จนกระทั่งไดองคความรูในจุดที่ เหมาะสมลงตัว จึงทําการผลิตเปนการคาอยางจริงจังและขยาย 
สูอุตสาหกรรมสงออกถึงปจจุบัน  
เทคนิคและวิธีการผลิต 
 จากจุดเริ่มตนที่มีการพัฒนาถึงเทคนิคและวิธีการผลิตที่เหมาะสมนั้นมีขั้นตอนที่ตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนากันพักใหญเพราะวาผูบริโภค (ลูกคา)  มีขอแนะนําเพิ่มเติม ขณะที่บางอยางที่วาลงตัวก็ไมเปน
อยางที่คิดไวตัวอยาง  เชน 



  1.)  ความแกของทุเรียนนั้นควรมีความแกอยูระหวาง 70-80% เพราะหากใชทุเรียนที่แกหาม
เกือบสุกมาทอดจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล (brown)หรือสีน้ําตาลไหมเพราะปริมาณน้ําตาลของเนื้อทุเรียนที่มีมากขึ้น     
(แปงเปลี่ยนเปนน้ําตาล) และเมื่อน้ําตาลเจอความรอนจะไหมเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล 
  2.)  ความหนาของการหั่นแผนทุเรียนก็ไมคงที่จะออกหนาหรือบางไปเพราะชวงแรกนั้นใชมือ
หั่นดวยมีดยังไมมีเครื่องหั่น (Slicer) ทําใหการกะขนาดความหนาของแผนทุเรียนไมสม่ําเสมอ คนกินก็บนวาไม
อรอย ตอมามีเครื่องสไลดที่ปรับขนาดความหนาการหั่นทุเรียนไดความหนาคงที่สม่ําเสมอ แลวก็หั่นทุเรียนได
รวดเร็วมากขึ้น จึงทอดไดเร็วและปริมาณมากขึ้นโดยใชเวลาทําเทากับวิธีหั่นดวยมือ 
  3.)  การเก็บทุเรียนทอดกรอบไวนาน ๆมีปญหาทุเรียนทอดกรอบมีกล่ินเหม็นหืนเพราะปฏิกิริยา 
oxidation ทําใหเก็บไวไดไมนาน/วางบนชั้นขายมีปญหาคุณภาพ  ลูกคาซื้อไปแลวก็ตอวาหรือบน ทําใหทุเรียนทอด
กรอบไมเปนที่ยอมรับยอดขายไมเพิ่มตอมาจึงมีเทคนิคการอบไลน้ํามัน โดยใชตูอบและ/หรือเตาอบไลน้ํามันทั้ง
ขนาดเล็กและตูอบขนาดใหญเพื่อใหทุเรียนทอดกรอบแหงที่สุด กอนบรรจุถุงจําหนาย/หรือใสถุงใหญเก็บ Stock  
ไวขายตอไป 
  4.)  เมื่อมีการผลิตทุเรียนทอดกรอบกันมากขึ้น ดานคุณภาพของสีทุเรียนทอดกรอบ รสชาติ      
ก็ไมสม่ําเสมอ เพราะประสบการณและวิธีการของแตละคน  (เจา) แตกตางกัน ความพิถีพิถัน ตนทุนมาตรฐานและ
ราคาขายที่แตกตางกัน โดยเฉพาะสีของทุเรียนทอดมีความหลากหลายตั้งแตออกเหลืองซีด  เหลือง  เหลืองทอง  
และเหลืองออกน้ําตาลปนกันบางเพราะ(ไมคัดเกรด)  จึงมีการแตงเติมสีเหลืองลงในน้ํามันปาลมที่ใชทอด  โดยใช
ขมิ้นผงเติมลงไปเล็กนอยเพื่อใหทุเรียนทอดกรอบออกสีเหลืองทองนารับประทาน  ซ่ึงลูกคาก็พอใจเพราะยึดติดกับ
ทุเรียนพันธุหมอนทองที่วาสีทุเรียนทอดกรอบตองเหลืองทองดวย 
  5.)  การบรรจุถุงที่ตอนแรก ๆ นั้นก็งายมากเพียงใสถุงพลาสติกใสพับปากถุงแลวเย็บปากถุงดวย
แม็ก 2-3  จุด ก็ใชไดแลว ไมมีปายบอกยี่หอหรือแหลงผลิต  เปนแนวชาวบานขายกันตามตลาดนัด ออกงานเทศกาล
และ/หรือรานขายของฝากทั่วไปตอมาก็ติดสติกเกอร โลโก/ตรายี่หอ/ของแตละคนเพื่อใหลูกคาจําได  แลวลักษณะ
ของถุงบรรจุก็เปลี่ยนไป มีการออกแบบใหสวยงาม มีขนาดบรรจุหลายขนาด รูปทรงสีสัน สะดุดตาติดสติกเกอร 
หลากสี หลายแบบ  
  6.)  การคัดขนาดแผนทุเรียนทอดกรอบ  ในระยะแรกที่ผลิตขายกันจะขายแบบเกรดผสมคือไม
คัดเกรดทุเรียนทอดกรอบ เมื่อไดที่แลวก็ตักบรรจุถุงขายกันเลย เปนแบบคละปนกันทั้งชิ้นเล็ก    กลาง  ใหญ  ใส
ปนกันและขายราคาเดียว ตอมาก็มีการคัดเกรดทุเรียนทอดกรอบเปน 3 เกรด (ขนาด) ช้ินใหญ  ช้ินกลางและชิ้นเล็ก 
(จิ๋ว)  ราคาขายก็แตกตางกันไปตามขนาดชิ้น เปนการสรางมูลคาเพิ่มและเปนทางเลือกใหลูกคาวาตองการขนาด
แบบไหนเพราะจะมีกลุมลูกคาสวนหนึ่งตองการทุเรียนทอดกรอบแผนกลางและเล็ก (จิ๋ว/เกรด C) ไปเปน
สวนประกอบของอาหารอื่น ๆ อีกทีหนึ่ง 
 
 
 
 



จากภูมิปญญา : การแกปญหาและสรางมูลคาเพิ่ม 
 จากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ภาคตะวันออก)  ที่ทํา
การสํารวจขอมูลแลวสรุปไววามีพื้นที่ปลูกทุเรียนกวา  800,000  ไร  ใหผลผลิตแตละปในจังหวัดระยอง  จันทบุรี
และตราด อยูระหวาง 700,000 – 800,000  ตันโดยผลผลิตทุเรียนจะออกตั้งแตเดือนเมษายน – กรกฎาคม  ของทุกป  
โดยเฉพาะผลผลิตจะชุกมากชวงกลางเดือนพฤษภาคม กลางเดือนมิถุนายน ราคาทุเรียนจะต่ํามากมีปญหาที่ภาครัฐ
ตองเขาไปแกไขโดยใชเงินแทรกแซงราคา สนับสนุนเงินหมุนเวียนใหกับสถาบันเกษตรกรและใชมาตรการ       
การกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ โดยตองใชหนวยงาน  และบุคลากรจํานวนมากเพื่อระดมกันเขาแกไขปญหา
ผลผลิตสวนเกินที่ตลาดในจังหวัดไมสามารถรองรับได  แมวาจะชวยบรรเทาหรือแกไขปญหาไปไดบางก็ตาม แตก็
ไมยั่งยืน ตองคอยแกปญหากันทุกปไมรูจบ ดังนั้น ส่ิงที่จะเปนทางแกปญหาแบบถาวรนั้น ชองทางมีหลายแบบแต
ส่ิงหนึ่งที่เปนไปไดก็คือการแปรรูปเปนทุเรียนทอดกรอบและรูปผลิตภัณฑทุเรียนอื่น ๆ  กวน อบแหง  ท็อฟฟ         
แชแข็ง  ทุเรียนผง/แปงและบรรจุลงกระปอง สําหรับแนวคิดดานการพัฒนาเรียนทอดกรอบใหเปน  Snack ระดับ
อินเตอรนั้น มีความเปนไปไดสูงมาก มาดูวาในสวนของรายละเอียดคืออะไร 
 หากพิจารณาผลผลิตทุเรียนทั้งหมดในประเทศแตละฤดูแลวจะพบวาเปนทุเรียนหมอนทอง      
ราว ๆ 70 -  80% และชวงที่ทุเรียนออกมากและมีปญหาก็เปนทุเรียนหมอนทองนี่แหละ ดังนั้น หากเราตัดวงจร
ทุเรียนหมอนทองไมใหเขาตลาดผลสดเสียสวนหนึ่ง ตรงนี้ก็จะทําใหผลผลิตทุเรียนในตลาดสดของประเทศลด
นอยลงไป   สวนที่ตัดออกไปนั้นจะเปนทุเรียนแก  70 – 80 %  ที่ใชเปนวัตถุดิบในการทําทุเรียนทอดกรอบ  ซ่ึงจะ
งายตอการบริหารจัดการมาก  เพียงแตสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณหมุนเวียนใหกลุมแมบานเกษตรกร  กลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SML) ในรูปของเครื่องมืออุปกรณสงเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก – กลาง- ใหญ  ใหเขามาลงทุน หรือสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหพวกเขา ประมาณวา
ผลผลิตที่ออกมาลนตลาดจะอยูระหวาง  30,000 -  40,000  ตัน เทานั้น หากเฉลี่ยราคาทุเรียนที่ซ้ือทําทุเรียนทอด
กรอบ ก็ราว ๆ 20 บาท/กก.  ก็จะใชเงินหมุนดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย สัก 800 – 1,000 ลานบาทเทานั้น  ก็จะ
ทําใหเกิดการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบไดระหวาง  3,000  -  4,000  ตัน  เอาไวขายออกขายหมุนเวียนตลาดใน
ประเทศและสงออกตางประเทศบางสวนสามารถเก็บ Stockไวรอจําหนายไดนาน 1-2 ป โดยไมเสื่อมคุณภาพ        
ตรงนี้เปนจุดเดนของทุเรียนทอดกรอบที่เหนือกวาผลไมทอดกรอบชนิดอื่นๆ และจากประสบการณของผูผลิตที่
เก็บทุเรียนทอดกรอบไวในหองเก็บธรรมดาไมซับซอนอะไร ลงทุนไมมากแตหากจะเก็บในหองเย็นขนาดใหญ     
ก็วากันอีกเรื่องหนึ่งจากการสํารวจขอมูลการตอบรับของผูบริโภคในประเทศและแถบเอเซียนั้นดีอยูแลว  เพียงแต
การกระจายสินคาสูตางจังหวัดและการทําตลาดตางประเทศยังไมคอยดีเทานั้นผลผลิตแปรรูปจึงกระจุกตัวอยูใน
จังหวัดระยอง  จันทบุรี   ตราด และจังหวัดขางเคียงใกล ๆ  สวนตลาดตางประเทศนั้น รัฐตองชวยผูนํารองโดยนํา
ทุเรียนทอดกรอบออกโชวตามเทศกาลงานสงเสริมการตลาดระหวางประเทศหรือทํา Road Show รวมกันสินคา
เกษตรอื่นๆ จะชวยใหการตลาดขยายตัวไดเร็วข้ึน 
ทุเรียนทอดกรอบ : สูตรกลุมแมบานยายดาพัฒนา จังหวัดระยอง 
 จากการไปเยี่ยม กลุมแมบานเกษตรกรยายดาพัฒนา ตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  ซ่ึงอยู
ใกล ๆ กับตลาดผลไมตะพง  ตลาดผลไมประจําจังหวัดที่จัดเปนจุดทองเที่ยวเชิงเกษตรไดพบกับ นางสมคิด         



เชื้อบํารุง  ประธานกลุม นางวิภาดา   ชัยศรี  ประชาสัมพันธและสมาชิกกลุมที่กําลังทําทุเรียนทอดกรอบกันอยูจึงได
ขอมูลการทําทุเรียนทอดกรอบมาเลาสูกันฟงเพื่อเปนความรู ซ่ึงนางสมคิด  เชื้อบํารุงและสมาชิกแตละทานเลาถึง
เทคนิคและวิธีการทําทุเรียนทอดกรอบไว ดังนี้ 
 เครื่องมือและอุปกรณประกอบดวย กระทะใบบัวขนาดใหญใชทอดทุเรียน  เตาแกส  น้ํามันปาลม
คุณภาพดี ตะแกรงใสทุเรียนทอด  เครื่องหั่นทุเรียน  ชาม กาละมัง ตะแกรงรอนคัดขนาดชิ้นทุเรียนทอดกรอบ   
ทุเรียนหมอนทองผลใหญน้ําหนัก  5-10 กก./ผล  ความแก 75-80  % (ยังไมสุก) มีดปอกเปลือกทุเรียน  ถุงพลาสติก
บรรจุขนาด 5-10  กก. และกระดาษซับน้ํามัน 
 เร่ิมตนจากการเตรียมทุเรียนที่จะนําทําทุเรียนทอดกรอบตองเปนพันธุหมอนทองเทานั้นและหาก
เปนทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี  และระยอง จะมีคุณภาพการทอดดีกวาจากภาคใต  (ทุเรียนจากภาคใตน้ํามาก         
แปงนอย) เลือกเอาผลที่แกเต็มที่มาผาแลวเอาเมล็ดออก ตัดแตงเอาสวนไสออกใหหมด นําเขาเครื่องหั่นแผนโดยตั้ง
เครื่องสไลดแผนใหมีขนาด ความหนาของแผนทุเรียนประมาณ 1-2  มม.  ขณะที่ปอกเปลือกทุเรียนและหั่นชิ้น
ทุเรียนก็ตั้งน้ํามันไปพรอม ๆ กัน เรียกวาทําเปนแบบหั่นไปทอดไป  การทอดโดยใชกระทะใบใหญ ใสน้ํามันปาลม  
1 ½  ปป ตั้งไฟจนน้ํามันเดือดพลาน (รอนจัด) แลวลดความรอนลงโดยใชไฟกลาง นําทุเรียนที่หั่นไวลงทอดโดยใส
เนื้อทุเรียนที่หั่นแลวคร้ังละประมาณ 1 กก.ใชเวลาทอดประมาณ  15 นาที/กระทะ ระหวางทอดก็พลิกกลับแผน
ทุเรียน 1-2 คร้ัง  เพื่อใหรับความรอนทั้ง 2 ดาน  สังเกตวาพอทุเรียนสุกเหลืองดีก็ตักขึ้นผ่ึงในตะแกรงใหสะเด็ด
น้ํามัน แลวใสเนื้อทุเรียนที่สไลดไวลงทอดตอกันไปเลย ซ่ึงทุเรียนหั่นแผน ที่นําลงทอดน้ําหนัก 1 กก.  จะไดทุเรียน
ทอดกรอบประมาณ ½ กก.  ทุเรียนทอดกรอบที่ตักขึ้นผ่ึงในตะแกรงใหสะเด็ดน้ํามัน จะใชเวลาประมาณ 5-10  นาที  
จนดูวาแหงดีแลว จึงนําไปรอนดวยตะแกรงคดัขนาดโดยแบงคัดชิ้นทุเรียนออกเปน 3  ขนาด คือ ช้ินใหญ  ช้ินกลาง
และชิ้นเล็กซึ่งจะไดช้ินใหญ 330 กรัม  ช้ินกลางประมาณ  150  กรัม  และชิ้นเล็ก 70-80 กรัม   หลังจากคัดขนาด  
(เกรด)  แลวจะนําใสถุงพลาสติกใหญใสทุเรียนทอดกรอบลงถุงจะใสเปนชั้น ๆ ละกก. สลับดวยกระดาษซับน้ํามัน 
ทุเรียนทอดแผนใหญบรรจุ ถุงละ  5 – 5.2  กก.  ช้ินกลาง บรรจุถุงละ 7-8 กก. และชิ้นเล็กบรรจุถุงละ  9 -10  กก.  
ทุเรียนทอดกรอบบรรจุถุงจะนําเก็บรักษาไวในหองมืดรอการนําออกจําหนายซึ่งเก็บไวไดนาน 1-2 ป ไมเสียทุเรียน
ทอดกรอบบางสวนหลังจากวางผึ่งจนสะเด็ดน้ํามันแลว จะนําไปอบในตูอบลมรอนใชเวลาอบประมาณ 1 – 1.30 
ช่ัวโมง เพื่อไลน้ํามันออกใหมากที่สุด (ใหแหง)  คัดเกรดอีกครั้งแลวนําบรรจุถุงเพื่อขายปลีก โดยบรรจุถุงใหมี
น้ําหนักบรรจุ  500  กรัม ขายราคา  200 บาท/ถุง    ขนาดบรรจุ 300  กรัม ขายราคา  120 บาท/ถุง  ขนาดบรรจุ      
250 กรัม ขายราคา  100  บาท/ถุง และขนาดบรรจุ 150  กรัม  ขายราคา 60บาท/ถุง 
การตลาดจุดชีวั้ดคุณภาพผลิตภัณฑ 
 หลังจากที่ไดทุเรียนทอดกรอบแลวเร่ืองใหญที่สุดก็คือการจําหนายตรงนี้เปนจุดชี้เปนชี้ตายเลย
ทีเดียวหาก “ทําไดขายไมเปน” หรือผลิตภัณฑลูกคาไมยอมรับมันก็จบโดยเฉพาะชวงแรก ๆ ที่ออกสินคาทางกลุม
ออกวางจําหนายซึ่งจะวางขายตามกลุมและรานคาในชุมชน ที่เปนจุดทองเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในชวงฤดูผลไมจะขาย
ดี  แลวก็ออกขายตามสถานที่ราชการ เทศกาล/งานตางๆ ในตัวจังหวัดและขายสงรานคาของฝากในจังหวัด และ
ตางจังหวัดอื่น ๆ งาน OTOP ที่เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ 
 



สัดสวนการแปรรูปและตนทุนการผลิต 
 ขอมูลจากการทําทุเรียนทอดกรอบสรุปไดวาหากใชทุเรียนสดทั้งเปลือกน้ําหนัก 1,000  กก.  จะทํา
ทุเรียนทอดกรอบไดประมาณ 90-100  กก.  ขึ้นอยูกับวาคุณภาพทุเรียนเปนอยางไร  หากทุเรียนมีเนื้อหนาก็จะได
น้ําหนักทุเรียนทอดกรอบมากขึ้น 
 ดานตนทุนการผลิตทุเรียนทอดกรอบจะเปนคาทุเรียน น้ํามันปาลม คาแกส  คาแรงปอก/หั่น
ทุเรียน คาขนสง  ถุงบรรจุ  ฯลฯ  รวมแลวก็จะตกประมาณ 2,750  บาท/ตัน  หรือเปนตนทุนทุเรียนทอดกรอบ
ประมาณ 275 บาท/กก.  
 สําหรับปญหาการดําเนินงานของกลุมแมบาน ฯ นั้น ประธานกลุมแมบานฯกลาววา ทางกลุมไม
สามารถทําทุเรียนทอดกรอบไดจํานวนมากในแตละป ทางกลุมทําไดเพียง 40-50 ตันทุเรียนสด/ป  ซ่ึงก็จะไดทุเรียน
ทอดกรอบประมาณ  4-5 ตัน/ปเทานั้น ในความเปนจริงทางกลุมอยากจะทําทุเรียนทอดกรอบใหมากกวานี้ เพราะ
พอถึงกลางปนอกฤดูก็จะขายหมดแลว แตกลุมขาดเงินทุนหมุนเวียนมาดําเนินการ การขอเครดิตก็ตองเสียดอกเบี้ย
แพงรอยละ 10-12  บาท/ป  ดังนั้น หากภาครัฐสนับสนุนเงินกูหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ก็จะชวยให
กลุมมีงานทํามากขึ้นสรางงานและอาชีพ ใหสมาชิกและชุมชน ที่สําคัญจะชวยแกไขปญหาผลผลิตทุเรียนสดให
ออกจากตลาดผลสดไดโดยเปลี่ยนไปเปนผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบที่สรางมูลคาเพิ่มและเก็บไวรักษาไดยาวนาน 
หากสงเสริมและขยายใหเปนอุตสาหกรรมระดับชุมชน หรือโรงงานมาตรฐานพรอมกับการสงเสริมการตลาดใน
ประเทศและสงออกตางประเทศก็จะทําใหมีชองทางตลาดเพิ่มขึ้นกลายเปนสแน็ค ระดับอินเตอรไดอยางนา
ภาคภูมิใจ ที่สําคัญสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมอาชีพในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดจะมีอาชีพที่มี
ความมั่นคง มีรายไดตลอดป  จุดนี้จึงฝากกรมสงเสริมการเกษตรไปพิจารณาดวย 
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เตรียมทุเรียนหมอนทองแกผลใหญน้ําหนกั 5-10 กก. /ผล 

ผาเอาเปลือกออก/แกะเพื่อผาเมล็ดออก ผาเนื้อเปน  2 ซีก 

ห่ันเปนชิน้บาง ๆ ขนาด  1-2  มม. ดวยเคร่ืองหั่น 

นําลงทอดในน้ํามันท่ีรอนปานกลาง (ไฟกลาง) เดือดจดัประมาณ 15 นาที 
สังเกตวาสุกเหลือง 

ตักขึ้นวางบนตะแกรงประมาณ  5  นาที ใหสะเด็ดน้ํามนั 

คัดเกรดโดยผานตะแกรงรอน เปน  3 ขนาดแผนใหญ /แผนกลาง และ 
แผนเล็ก (จ๋ิว) 

แยกบรรจุถุงพลาสติก ขนาด 5-10 กก.  เก็บไวในหองมดืรอจําหนาย 

อบในตูอบลมรอนไลน้ํามันนาน  1  ชั่วโมง 

บรรจุถุงขนาด  500 กรัม , 300  กรัม,250 กรัม ,150 กรัม  ติดสติกเกอร  
สงขายหรือวางขายที่ราน 

หรือ 

สรุปขั้นตอนการทําทุเรียนทอดกรอบ 



                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอกเอาเปลือกทุเรียนออกไปทําปุย 

 

แกะเนื้อออกเปนพูๆ 

เอาเมล็ดออก 

นําไปสไลดเปนชิ้นบาง  ดวยเคร่ืองหั่น 



 

ทอด 

นําขึ้นมาซับน้าํมันออก 

บรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ  
นําเก็บในหองมิดชิด รอจําหนาย 

คุณสมคิด  เชือ้บํารุงประธานกลุม ฯ 
(เสื้อสีน้ําเงิน) 


