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แพะผูพัน ขาวเกรียบรวมรส ไสอั่วสมุนไพร และประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูเขารวมรับฟงการอบรมทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติในคร้ังน้ี
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ประโยชนและถูกนําไปถายทอดตอโดยผูสนใจหรือจากมหาวิทยาลัยสูชุมชน เปนการเพิ่มศักภาพของสินคาหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลติภัณฑ เพ่ิมรายไดใหกับผูประกอบการสนิคาตางๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนสบืไป

คณะผูดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี

2. ช่ือโครงการ   :  โครงการพัฒนาศักยภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภัณฑ (OTOP) สูสากล
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อีเมล taworn.vin@mahidol.ac.th

3) ชื่อ อาจารยวราภรณ ตรีพรหม หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70, 083-7784445

อีเมล wthreeprom@yahoo.com

4) ช่ือ อาจารยรณชัย ยอดดําเนิน หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 081-8899867

อีเมล ronnachiai.yod@mahidol.ac.th

5) ช่ือ อาจารยสิริยุภา เนตรมัย หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70, 081-2974697

อีเมล siriyupa.net@mahidol.ac.th

6) ช่ือ อาจารยอรพินท บุญสิน หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2506, 082-4881131

อีเมล ple_imc@hotmail.com

7) ชื่อ อาจารยเปลงสุรีย เที่ยงนอย หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2517, 081-7275321

อีเมล plengsuree_h@hotmail.com

8) ชื่อ อาจารยมณีรัตน รุมสําโรง หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2204, 089-3053824,

083-6695888 อีเมล maneerat.rum@mahidol.ac.th

9) ช่ือ อาจารยนงนุช สังขอยุทธ หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2509, 085-8300833,

081-3549668 อีเมล nongnuch.sun@mahidol.ac.th, nuch_tan@yahoo.com

2556
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10) ชื่อ อาจารยฐิติศิลป กิจเชวงกุล หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70, 090-9865764

อีเมล thitislp@gmail.com

11) ช่ือ อาจารยรสสุคนธ กล่ินอําไพ หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 2204, 081-8593550

อีเมล aom_543794@hotmail.com

12) ช่ือ นางสาวกรรณิการ ภาสดา หมายเลขโทรศัพท 034-585060-70 ตอ 1213, 084-1227130,

อีเมล apple_kp01@hotmail.com

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ    การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :    โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ท่ีตองการ

o   ใหม þ ตอเนื่อง

6. หลักการและเหตุผล   :

      6.1  เรือ่งราว/ความเปนมาของผลิตภัณฑ

  - นมแพะผูพัน เน่ืองดวยในพ้ืนท่ีกาญจนบุรีมีเกษตรกรท่ีเล้ียงแพะ และนิยมด่ืมนมแพะกันมาก

เพราะในนมแพะจะมีสารอาหารและโปรตีนท่ีมีพลงังานสูง อีกท้ังสามารถทานไดในเด็กหรือบุคคลท่ีไมสามารถ

ทานนมวัวได พ.ต.สมภพ สุนทรวิจิตร จึงไดมีแนวคิดริเร่ิมและศึกษากระบวนการเล้ียง การผลิต และมีการ

พัฒนามาจนกระท่ังไดเปนสินคาท่ีไดรับมาตรฐานและเปนท่ีรูจักในกลุมผูบริโภคท่ีนิยมด่ืมนํ้านมแพะ

 - ขาวเกรียบรวมรส เร่ิมมาจาก นายวุฒิ เปรมปรีด์ิ ไดจัดต้ังเปน “ปาชุมชนบานหวยสะพาน” ซ่ึงเปน

ท่ีรูจักกันอยางดี และตอมาไดมีการคิดคนผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางรายไดใหกับชาวบานท่ีวางจากการทําไรทํา

นา จึงไดมีแนวคิดในการทําผลิตภัณฑขาวเกรียบ ตอมาไดมีการศึกษาและมีวิทยากรเขามาใหความรู โดยมีการ

ประยุกตใชสมุนไพรพ้ืนบานในระแวงน้ันมาเปนสวนผสมหลักเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ

 - ไสอั่วสมุนไพร นางนพรัตน ทองแยม ซ่ึงมีอาชีพรบัจางท่ัวไปแตก็มีพรสวรรคในดานคาขายดวย โดย

เริ่มเปนแมคาขายลูกชิ้นปง และไดเปลี่ยนแปลงมาทําไสกรอกอีสานและไสอั่วเชียงใหมขาย แตลูกคาเปน

ผูบริโภครสจัดตามประสาอาหารภาคกลาง จึงไดเปลีย่นรสชาติมาเปนรสชาติภาคกลาง ซ่ึงมีรสชาติจัดจานข้ึน

จึงอยากดัดแปลงใหมีชื่อเปนที่รูจักกันมากขึ้นของฝากของเราเอง ซึ่งเมืองกาญจนบุรีมี “วุนเสน” เปนที่ข้ึนชื่อ

จึงรเิริม่นําวุนเสนมาทดลองดัดแปลงประกอบผสมใสกับไสอ่ัวหมูปรากฏวาลูกคาถูกใจมากข้ึนและดีข้ึนเร่ือยๆ

และเปนท่ีรูจกักันมาก จนเปนท่ีมาของคําวา “มาไทรโยคท้ังทตีองกินไสอ่ัววุนเสน ถาไมไดกินไสอ่ัววุนเสนถือวา

มาไมถึง... และไมเจอสดุยอดความอรอย ไสอ่ัววุนเสนจงัหวัดกาญจนบุรี

      6.2 ระบปุระเด็นปญหาหรอืประเด็นท่ีตองการพัฒนาจากการสํารวจตามโครงการยกระดับสินคา หน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ สูสากล

 - นมแพะผูพัน  ปญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในพ้ืนท่ี บรรจุภัณฑบุบ และการนําสิ่งเหลือใช เชน

มูลแพะ มาแปรรูปใหเกิดประโยชน โดยทางคณะพิจารณาโครงการเห็นวาควรขอรับความชวยเหลือจาก ม.

เกษตร กําแพงแสน และเสนอขอรบังบประมาณเพื่อสนับสนนุในปงบประมาณ 2557 ตอไป

mailto:thitislp:@gmail.com
mailto:aom_543794:@hotmail.com
mailto:apple_kp01:@hotmail.com
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 - ขาวเกรียบรวมรส ปญหาการแตกหักจากการขนสง ช้ินขาวเกรียบไมไดขนาดท่ีเทากัน การปรับปรุง

สถานท่ีผลิตใหไดมาตรฐาน GMP

 - ไสอั่วสมุนไพร ตองการศึกษาและพัฒนาผลติภัณฑไสอ่ัวสมุนไพรแบบรมควัน

      6.3 แนวคิดการแกไขหรือพัฒนาในปงบประมาณ 2556 (สําหรับกลุม OTOP ที่ผานการฝกอบรมใน

โปรแกรมที่ 1)

 - นมแพะผูพัน การใหความรูดาน GMP บรรจุภัณฑ และการตลาดออนไลน การสงออก และการทํา

แผนธุรกิจ

 - ขาวเกรียบรวมรส อบรมมาตรฐาน GMP การปรับปรุงสถานที่ผลิตใหไดมาตรฐาน GMP การให

ความรูดาน บรรจุภัณฑ และการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ

 - ไสอั่วสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑไสอั่วสมุนไพรโดยวิธีการรมควันใหแกผูประกอบการ การให

ความรูดาน GMP บรรจุภัณฑ และการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ

     6.4 ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของจังหวัด หรือกลุมจังหวัด

 - เพ่ือเปนการผลักดันใหสนิคาโอทอป ของจังหวัดมีความกาวหนา สามารถพัฒนาคุณภาพสินคา

ตลอดจนสามารถสงออกสูสากลได อีกท้ังยังเปนการชวยผูประกอบการใหมีความรู ความเขาใจและเพ่ิมรายได

ใหกับผูประกอบการอีกดวย

7. วัตถุประสงค   :

1. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ที่มีคุณภาพและสามารถสงออกสูสากลได

2.  เพ่ือใหผูประกอบการไดมีความรูความเขาใจและสามารถปรับปรงุสถาน

ประกอบการใหไดรับมาตรฐาน GMP

3. เพ่ือใหผูประกอบการสามารถวางแผนการตลาด มีการวิเคราะหรายรับ – รายจาย

และสามารถเพิ่มรายไดใหกับกลุมไดมากยิ่งขึ้น

8. กลุมเปาหมาย   :

- นมแพะผูพัน : ฟาริดฟารม, พท.สมภพ สุนทรวิจิตร สมาชิก 7 คน

- ขาวเกรียบรวมรส : กลุมแมบานปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี, นางสมหมาย แกวประดิษฐ สมาชิก 26

คน

- ไสอ่ัวสมุนไพร : นางนพรัตน ทองแยม, นายมานพ ทองแยม สมาชิก 5 คน

9. พื้นที่ดําเนินการ   : กาญจนบรุี

10. ระยะเวลาดาํเนินการ   : กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2556 (6 เดือน)

11. การดําเนินโครงการ   :
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11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน หมายเหตุ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP

- ลงพื้นที่การผลิต เพื่อประเมินศักยภาพของผูผลิต

- จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะ

- ใหคําแนะนําในการพัฒนามาตรฐานการผลิต ณ พ้ืนท่ีการผลิตจริง

2. อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการทั้ง 3 ผลิตภัณฑ และผูที่

สนใจ

- เปนการอบรมใหความรูเกี่ยวกับหนาที่ของบรรจุภัณฑ คุณสมบัติของวัสดทุี่ใช

ทําบรรจุภัณฑ ผลของบรรจุภัณฑและวิธีการเก็บรักษาที่มผีลตออายุการเก็บ

รักษา การออกแบบบรรจุภัณฑ

- ทํา Workshop ใหกับผูประกอบการโดยผลิตภัณฑทีม่ีอยูมาพูดคุยและหาขอ

แกไข ปรับเปลี่ยนตามความตองการ เพื่อใหบรรจุภัณฑมีรูปแบบที่ยัง่ยืน

- ติดตามผลท่ีไดรับหลงัจากเขารับการพัฒนา

- เขยีนสรปุผลโครงการ

3. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ

ใหกับผูประกอบการทั้ง 3 ผลิตภัณฑ และผูที่สนใจ

- อบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําแผนธุรกิจเทคนิคใหมๆ ดานการทําการตลาด

ออนไลน เทคนิคเพ่ิมยอดขายทางออนไลนใหมากย่ิงข้ึน ตลอดจนแนวทางใน

การสงออก

- ผูอบรมฝกเขียนแผนธุรกจิของตนเอง

- ผูอบรมฝกปฏิบัติดานการทําการตลาดออนไลนโดยดําเนินการผานระบบ

- e-Marketing, e-Commerce ของตนเอง

4. พัฒนา วิเคราะหกระบวนการรมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร

1. ศึกษาชนิดของกลิน่ควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน และวิเคราะหคุณสมบติั

ดานตางๆ ดังน้ี

- วิเคราะหคาความช้ืน คาวอเตอรแอคติวิต้ี คาสี และคาความเปนกรดดางของ

ผลิตภัณฑ

- ทดสอบการยอมรับของผูบริโภคดวยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัส

2. ศึกษาปริมาณของกล่ินควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน และวิเคราะห
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คุณสมบัติดานตางๆ ดังน้ี

- วิเคราะหคาความช้ืน คาวอเตอรแอคติวิต้ี คาสี และคาความเปนกรดดางของ

ผลิตภัณฑ

- ทดสอบการยอมรับของผูบริโภคดวยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัส

- วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑสุดทาย

3. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค

- ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คนท่ีมีตอผลิตภัณฑสุดทาย

5. ติดตามประเมินผล ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ

6. รายงานผลโครงการ ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ

11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

กิจกรรม

ปงบประมาณ

พ.ศ.2557
ปงบประมาณ พ.ศ.2556

รวมเงิน

(บาท)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.พัฒนาศักยภาพการผลิตขาว

เกรียบรวมรสใหเปนไปตาม

มาตรฐาน GMP

* * * *

2. อบรมใหความรูทางดาน

บรรจุภัณฑ ใหกับ

ผูประกอบการทัง้ 3 ผลิตภัณฑ

และผูที่สนใจ

* * * *

3. อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การตลาดออนไลน การสงออก

และการทําแผนธุรกิจ ใหกับ

ผูประกอบการทัง้ 3 ผลิตภัณฑ

และผูที่สนใจ

* * * *

4.พัฒนา วิเคราะหกระบวนการ

รมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัว

สมุนไพร

* * * *

5. ติดตามประเมินผล ท้ัง 3

ผลิตภัณฑ

* * -
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ และคาเปาหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน) ไมนอยกวา 38 แบบใบสมัคร

2. รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดฯ ไมนอย

กวา

80 แบบประเมินผลฯ

3. รอยละผูรับการถายทอดฯ มีการนําความรูที่ไดรับไป

ใชประโยชน ไมนอยกวา

100 แบบติดตามฯ

4. จํานวนสถานประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน  (แหง/ราย) ไมนอยกวา

2 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

5. สัดสวนผลลัพธทางเศรษฐกิจท่ีเปนตัวเงินเปรียบเทียบ

กับงบประมาณที่ไดรับ

เทากับหรือ

มากกวา 1

ประเมินผลโดยหนวยงาน

ภายนอก

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบทีเ่กิดโดยตรงกับผูรับบรกิาร ทัง้ทีส่ามารถระบุเปนตัวเงินและไมเปนตัว

เงิน)

þ   ทางเศรษฐกจิ

þ ผูประกอบการ OTOP ขยายตลาด เพ่ิมยอดขาย....จากการมีผลิตภัณฑใหม

þ เพ่ิมผลิตภาพทางดานมาตรฐาน GMP บรรจุภัณฑมีความเหมาะสมลดการสูญเสีย

ผลติภัณฑ เพ่ิมชองทางการตลาด และการทําบัญชี

þ อื่นๆ โปรดระบุ.........ดังนี.้.............................................................................................................

นมแพะผูพัน :

ไดรับความรูและความคําแนะนําทางดานฉลากและบรรจุภัณฑ ท่ีทันสมัย มีความนาสนใจมากข้ึน

ขาวเกรียบรวมรส :

1. ผูประกอบการ OTOP ไดมีความรูทางดานมาตรฐาน Primay GMP และ GMP เพื่อที่จะสามารถสงออก

ผลติภัณฑได

2. ผูประกอบการมีสถานท่ีผลิตท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ตรงตามมาตรฐานและขอกําหนด

ไสอั่วสมุนไพร :

6. รายงานผลโครงการ ทั้ง 3

ผลิตภัณฑ

* * -

ผลงาน ; 191,840
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ผูประกอบการ OTOP ไดผลิตภัณฑใหมออกสูทองตลาด เปนการเพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑใหแก

ผูบริโภค และเปนการเพ่ิมรายไดใหกับผูประกอบการ โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึน 50% ภายใน 2 ป

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน 191,840   บาท มีรายการ ดังนี้

รายการตามรายกิจกรรม
จํานวนเงินรวม

(บาท)

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP

- คาลวงเวลาเจาหนาท่ีชวยงานท่ีไมใชวิทยากร (ไมเกิน 2 คน 10 วัน)

(210บาท/คน/วัน)

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง (120 กม. x 4 บาท/กม. X 10 วัน)

- คาเอกสารตรวจประเมิน

- คาจัดทําเอกสารขอเสนอแนะ

4,200

4,800

3,000

3,000

2. อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการทั้ง 3 ผลิตภัณฑ และผู

ท่ีสนใจ

- คาเอกสารฝกอบรมและเผยแพรทั่วไป (40 ชุด x 50 บาท)

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง (120 กม. x 4 บาท/กม. X 4 วัน)

- คาเคร่ืองด่ืม อาหารวาง  คาอาหารกลางวัน รวมกันไมเกิน 150 บาท/วัน/

คน (150 บาท x 40 คน x 1 วัน)

- วัสดุสัมมนาและเตรียมตัวอยาง

2,000

1,920

6,000

10,000

3. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธรุกิจ

ใหกับผูประกอบการทั้ง 3 ผลิตภัณฑ และผูที่สนใจ

- คาเอกสารฝกอบรมและเผยแพรทั่วไป (40 ชุด x 150 บาท)

- คาเดินทาง (1800 บาท x 2 วัน)

- คาเคร่ืองด่ืม อาหารวาง  คาอาหารกลางวัน รวมกันไมเกิน 150 บาท/วัน/

คน (150 บาท x 40 คน x 2 วัน)

- คาที่พัก (20 หอง x 600 บาท/หอง)

6,000

3,600

12,000

12,000

4. พัฒนา วิเคราะหกระบวนการรมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร

- คาตอบแทนผูชวยนักวิจัย (420 บาท X 10 วัน X 2 คน) (วันเสาร - อาทิตย)

- คานํ้ามันเช้ือเพลิง (35 กม. x 4 บาท/กม. X 3 วัน)

- คาวัตถุดิบสําหรับผลิตไสอ่ัว

- คาวัสดุทดสอบชิม

- คาเคมีภัณฑ

8,400

420

12,000

2,500

10,000

5. คาตอบคณะผูวิจัย (1500 บาท x 5 เดือน x 12 คน) 90,000
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6. ติดตามประเมินผล ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ -

7. รายงานผลโครงการ ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ -

ยอดรวม 191,840

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :

รายงานความกาวหนากับสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงาน และ

จัดสงขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกาํหนดตามรายไตรมาสและดําเนินการขยายเวลา(เกินปงบประมาณ 2556) ใน

ระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ท่ีเวบไซต

www.clinictech.most.go.th และสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสารภายใน 45 วันหลังสิ้นสุด

ปงบประมาณหรือสิ้นสุดโครงการ พรอมทั้งใหความรวมมือติดตามผลและการประเมินผลของหนวยงาน

ภายนอกท่ีไดรับมอบหมายจากสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนนุงบประมาณจาก

สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิก

เทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

…………………………………………………………………………………..

(  ดร.อํานาจ    เจรีรัตน )
                          ผูรบัผิดชอบหลัก

                            ตําแหนง ผูอาํนวยการคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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บทท่ี 2

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีโครงการคลินิกเทคโนโลยี เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สูสากล” โดยการอบรม สาธิต ฝกปฏิบัติ ใหความรู กําหนดใหมีดําเนินงาน

ออกเปน 4 กิจกรรม ไดแก

7. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP

8. อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการท้ัง 3 ผลติภัณฑ และผูท่ีสนใจ

9. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกจิ ใหกับผูประกอบการทัง้

3 ผลิตภัณฑ และผูที่สนใจ

10. พัฒนา วิเคราะหกระบวนการรมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร

ปญหาและประเดน็ของผลิตภัณฑ :

- นมแพะผูพัน  ปญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในพ้ืนท่ี บรรจุภัณฑบุบ และการนําส่ิงเหลือใช เชน มูลแพะ

มาแปรรูปใหเกิดประโยชน โดยทางคณะพิจารณาโครงการเห็นวาควรขอรับความชวยเหลือจาก ม.เกษตร

กําแพงแสน และเสนอขอรบังบประมาณเพื่อสนับสนนุในปงบประมาณ 2557 ตอไป

- ขาวเกรียบรวมรส ปญหาการแตกหักจากการขนสง ช้ินขาวเกรยีบไมไดขนาดท่ีเทากัน การปรับปรุงสถานที่

ผลติใหไดมาตรฐาน GMP

- ไสอั่วสมุนไพร ตองการศึกษาและพัฒนาผลติภัณฑไสอ่ัวสมุนไพรแบบรมควัน

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมท่ี 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP

- ขอมูลพ้ืนฐานผลิตภัณฑขาวเกรยีบรวมรส

ผลิตภัณฑขาวเกรียบรวมรสเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทอาหาร ที่ผลิต

โดยกลุมแมบานปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ต้ังอยูท่ี บานหวยสะพาน ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุร ีเปนการผลติโดยการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนซ่ึงสวนใหญมีอาชีพหลกัคือ ทําไร และ ทํา

นา  จึงเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและชวยใหสมาชิกมีรายไดเสริมเพ่ิมมากกข้ึนจากเดิม  กลุมแมบาน

ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับการสนับสนุนการจัดต้ังจาก พัฒนาชุมชนอําเภอพนมทวน ในการวาง

ระบบแผนงาน และใหคําแนะนําเปนท่ีปรกึษารวมท้ังชวยเหลือในการจดัหาแนวทางในการจําหนายผลิตภัณฑ

และในป พ.ศ. 2546 ผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพรของกลุมแมบานปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ไดรับ

คัดเลือกใหจดทะเบียนเปนสินคา OTOP ของตําบล ผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ทําการผลิตนั้น มี 3 รูปแบบ คือ

ขาวเกรียบทีมี่หลายสีในช้ินเดียวกัน โดยการนําพืชผักสมนุไพรมาเรยีงสลบัสีของผักใหคลายสายรุง ขาวเกรียบ
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ท่ีทําการแยกชนิดของผักแตละอยางโดยเนนสวนประกอบจากสมุนไพรเปนหลกัและขาวเกรยีบท่ีเปนเสนเลก็ๆ

ทําใหรับประทานงายข้ึน โดยใชแปงมันสําปะหลัง พริกไทย เกลือปน นํ้าตาลทราย กระเทียม เปน

องคประกอบหลัก และเสริมดวยพืชผักตางๆ เชน มันเทศ ฟกทอง เผือก แครอท ขมิ้นชัน ขิง ใบกระเพา ใบ

มะกรูด ใบเตย ซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยทําการผลิตดวยเครื่องมือที่มีอยูในครัวเรือน และใช

แรงงานคนเปนหลกั รวมกับการใชเคร่ืองมือบางชนิดเพ่ือใหการผลติสามารถทําไดในปริมาณมาก เชน เตาน่ึง

เคร่ืองตีแปงเคร่ืองหัน่ และ ตูแชเย็น สําหรับกระบวนการผลติน้ัน ประกอบดวยหลายข้ันตอน คือ

1. การผสมและนวดแปง

ในข้ันตอนน้ี สวนผสมตางๆ จะถูกนํามาผสมรวมกันตามอัตราสวน และนํามาทาํการนวดจนไดท่ี แลว

พักไว

2. การปนเปนแทง และน่ึง

แปงทีผ่สมและนวดจนไดท่ีแลวจากข้ันตอนแรก จะถูกปนเปนแทงทรงกระบอก และนําไปน่ึงดวยเตา

ท่ีมีท้ังการใชแกส และฟน ข้ึนกับตนทุนขณะน้ัน การน่ึงจะทาํจนแปงสกุแลวจึงนําออกมาวางพักไวจน

หายรอน

3. การแชเย็นหัน่ช้ิน และตากแดด

แทงแปงที่นึ่งสุกแลว จะถูกนําไปแชเย็นเปนเวลาหนึ่งคืน กอนนําไปหั่นเปนชิ้นบางๆ แลวจัดเรียงใส

ภาชนะใหกระจายตัวกนั แลวจงึนําไปตากแดดเปนเวลาหนึ่งวัน จะไดแปงขาวเกรียบดิบที่มีลักษณะ

เปนแผนกลม บาง และแหง

4. การบรรจขุาวเกรียบดบิ

แผนขาวเกรยีบดิบ จะถูกบรรจุลงในถุงพลาสติก ตามที่มีการสั่งซื้อไว และจัดสงไปยังลูกคา หรือทํา

การบรรจลุงในถุงพลาสติกขนาดใหญ เพื่อจัดเก็บไวรอการจําหนาย หรือนําไปทอดเพื่อจําหนายอีก

ทางหน่ึง

5. การทอด

แผนขาวเกรียบดิบจะถูกนําไปทอดในนํ้ามันจนฟู กรอบ แลวจึงนํามาพักไวบนภาชนะเพ่ือใหเย็นตัวลง

กอนนําไปบรรจุตอไป

6. การบรรจุขาวเกรียบทอด

ขาวเกรียบทอดพรอมบริโภค จะถูกบรรจลุงในถุงพลาสติก มีการปดผนึกปากถุงดวยความรอน
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รูปที่ 1 ผลิตภัณฑขาวเกรียบดิบที่พรอมจําหนาย

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑขาวเกรียบทอดที่พรอมจําหนาย

ผลติภัณฑขาวเกรยีบทอดท่ีพรอมจําหนายน้ัน ไดรับเครือ่งหมาย อย. เรียบรอยแลว พรอมทัง้

มีการขึ้นทะเบียนเปนสินคา OTOP ของตําบล ในสวนของสถานท่ีผลิต ก็ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวัดกาญจนบุรี ใหใชเปนสถานที่ผลิตอาหาร ในกลุมผูผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน แตจาก

การลงพ้ืนท่ีสาํรวจ พบวา ผลิตภัณฑท่ีไดรับเคร่ืองหมาย อย. น้ันมีเพียงผลติภัณฑเดียว แตทางกลุมฯ ไดมีการ

ใชบรรจุภัณฑรวมกันกับผลิตภัณฑอื่นๆ ทําใหเขาใจผิดไดวา ผลิตภัณฑที่ทําการผลิตทุกๆผลิตภัณฑ ไดรับ
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เคร่ืองหมาย อย. แลว และสถานท่ีผลิตท่ีไดประกอบการอยูน้ัน มีลักษณะของการขาดการดูแลรักษา ประกอบ

กับมีความตองการผลิตภัณฑสูงข้ึน รวมท้ังไดรับการสนับสนุนเงินทุนบางสวนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทําใหกลุมฯ มีการจดัสรางสถานท่ีผลิตแหงใหมข้ึนในบรเิวณใกลเคียงกัน จึงจาํเปนตองขออนุญาตสถานที่ผลิต

ใหม ซึ่งจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342(พ.ศ.2555)เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเคร่ืองใชในการ

ผลิต  และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา Primary GMP

นัน้ ไดกําหนดใหผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท จะตองไดรับการตรวจประเมินวา

ผานเกณฑตามมาตรฐานดังกลาวกอน จึงจะทําการผลติเพ่ือจําหนายได โดยอนุโลมใหผูผลิตรายเกาที่ทําการ

ผลิตอยูกอนประกาศฉบับนี้จะประกาศใช ใหมีระยะเวลาการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน เปนเวลา 2 ป

แตสําหรบัผูผลติรายใหม จะตองไดรับการตรวจประเมินใหผานมาตรฐานน้ีกอน จึงจะทําการผลติเพ่ือจาํหนาย

ได ซ่ึงผลติภัณฑขาวเกรยีบก็จดัอยูในผลิตภัณฑอาหารท่ีประกาศฉบับน้ีครอบคลุมถึง อีกท้ังกลุมฯไดมีการยาย

สถานที่ผลิตไปยังอาคารใหมที่ทําการกอสรางอยู และจะตองขออนุญาตสถานที่ผลิตใหม จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองพัฒนามาตรฐานการผลิตใหเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาว เพื่อใหสามารถทําการผลิต และจัด

จาํหนายไดอยางถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด และการพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ยังเปนพื้นฐานสําคัญในการ

พัฒนาตอเนื่องไปยังมาตรฐานอื่นๆในระดับสูงขึ้น เชน GMP HACCP หรือ ISO ไดอีกดวย ดังนั้น ในการ

ดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุมฯ จึงไดมุงเนนไปที่การพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกําหนด เพ่ือใหกลุมฯ สามารถประกอบกิจการตอไปไดอยางถูกตอง และมีพ้ืนฐานและความเขาใจทีดี่

ในการท่ีจะพัฒนาสูมาตรฐาน GMP ตอไป

 - มาตรฐาน GMP และ Primary GMP

ในการผลิตผลิตภัณฑประเภทอาหารนั้น ความปลอดภัยตอผูบริโภคจัดเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่

ผูผลิตควรจะตองคํานึงถึง และเพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ผูผลิตจึงจําเปนจะตองพัฒนา

ศักยภาพการผลิตของตนเองใหเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ซึ่งมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑอาหารมีอยู

ดวยกนัหลายมาตรฐาน แตที่จัดเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐาน คือ Good Manufacturing Practices หรือ GMP

มาตรฐานน้ีถูกประกาศใชโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหาร (CODEX Alimentarius Commission) หรือ

CODEX ซ่ึงเปนผูกําหนดหลักเกณฑหรอืกฎระเบียบของมาตรฐานอาหารสําหรับนานาประเทศGMP จึงจัดเปน

มาตรฐานอาหารในระดับสากลท่ีนานาประเทศใหการยอมรับ สําหรับในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการประกาศใชกฎหมายท่ีมีลักษณะคลายกบั GMP ของ CODEX 2

ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ

ผลิตและการเก็บรักษาอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 342 (พ.ศ. 2555) เรื่อง วิธีการผลิต

เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย ดังนั้นเพื่อ
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เปนการสะดวกในการศึกษามาตรฐานตางๆดังกลาว จึงไดรวบรวม และสรุปสาระสําคัญของแตละมาตรฐาน

เพ่ือใหกลุมฯ สามารถนําไปประยุกตใชในการพฒันาศักยภาพการผลิตของตนเองได

CODEX: Good Manufacturing Practices (GMP)

Recommended International Code of Practice- General Principles of Food Hygiene: CAC/RCP

1-1969, Rev.3 (1997), Amd. (1999)

ประกอบไปดวยขอกําหนดทั้งสิ้น 10 หัวขอหลกั คือ

1. วัตถุประสงค

ผูผลิตจะตองสามารถระบุไดวา จะนําหลักเกณฑในการควบคุมความปลอดภัยในการผลิต

อาหารมาใชกับสถานประกอบการของตัวเองอยางไรมีการจดัทําขอกําหนด หรอืวิธีปฏิบัติท่ีบงช้ีไดอยางชัดเจน

วาจะสามารถควบคุมการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัย โดยจะตองครอบคลุมต้ังแตการผลิตข้ันปฐมภูมิ

(primary production) จนถึงผลิตภัณฑสุดทายและมีการจัดทําคูมือ (SOP) หรือหลักปฏิบัติ (WI) ในทุกๆ

ข้ันตอนการผลติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหกบัทุกๆคนในองคกร

2. ขอบเขต การนําไปใช และนิยามศัพท

จะตองมีการกําหนดขอบเขตของการจดัทําระบบ GMP ใหชัดเจนวาจะครอบคลุมถึงสวนใด

ของสถานท่ีผลิตอาหารบาง แตโดยท่ัวไป มักจะทําพรอมๆกนัในทุกๆสวนของสถานท่ีผลิต มีการกําหนดวิธีการ

ระยะเวลาเริม่ตน ในการนําGMP ไปใชใหชัดเจน รวมท้ังจะตองกําหนดนิยามของคําศัพทแตละคํา ซึ่งอาจเปน

ช่ือเรียกเฉพาะของสถานท่ีผลิต เพ่ือใหพนักงานหรอืผูเก่ียวของสามารถเขาใจไดตรงกัน

3. การผลิตข้ันตน

ผูผลิตจะตองระบุ หรือ อธิบายถึงวิธีการลดการปนเปอนจากสิ่งตางๆที่สงผลตอความ

ปลอดภัยของอาหารทีท่าํการผลติ และในแตละขั้นตอนของการผลิต จะไดสิ่งที่เหมาะสมสําหรับการผลิตใน

ขัน้ตอนตอๆไป การผลิตในทุกๆขั้นตอนจะตองไมดําเนินการในบริเวณที่มีสารอันตรายที่สามารถปนเปอนสู

ผลติภัณฑในระดับท่ีไมสามารถยอมรบัได ซ่ึงรวมไปถึงข้ันตอนการปลกู เก็บเก่ียว ชําแหละ และขนสง

4. การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีผลติ

ในหัวขอน้ี จะเปนการกําหนดถึงสภาพแวดลอมในการทาํการผลิต เพ่ือปองกันสิง่ตางๆท่ีอาจ

ปนเปอนลงสูผลิตภัณฑอาหาร และเปนอันตรายกับผูบรโิภค โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญ คือ

- สถานท่ีต้ัง (ท้ังโรงงาน และอาคารผลติ) จะตองหางจากบรเิวณท่ีสภาวะแวดลอมมีการปนเปอน ตอง

ไมมีกิจกรรมอื่นๆที่ทําใหเกิดการปนเปอน รวมทั้งไมมีน้ําทวมขัง, มีสัตวพาหะอาศัย หรือไมสามารถ

กําจัดของเสยีได

- มีระบบสาธารณูปโภคครบถวน เหมาะสม เชน นํ้าใชท่ีสะอาด,ไฟฟา, การคมนาคมขนสงท่ีสะดวก

- ตัวอาคารทีใ่ชในการผลติจะตองถูกออกแบบใหสามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกไดใชวัสดุ

กอสรางทีแ่ข็งแรง งายตอการดูแลรกัษาและทําความสะอาด



14

- โครงสรางภายใน จะตองไมเปนที่อยูของสัตวพาหะ มีลักษณะที่เหมาะสมตอกระบวนการผลิต และ

สะดวกในการควบคุมสขุลักษณะ รวมท้ังจะตองสามารถฆาเช้ือได ในพ้ืนท่ีจําเปน

- ผนังมพ้ืีนผิวเรยีบพ้ืนระบายนํ้าไดดี ไมมีซอกมุม ทําความสะอาดงายประตูปดมิดชิด ปองกันสัตวและ

แมลงพาหะ แยกเปนสัดสวนเพดานเรียบ ทําความสะอาดได มีความสูงเพียงพอ และไมเกิดการ

ควบแนนของไอนํ้า

- อุปกรณท่ีสัมผัสกับอาหาร จะตองใชงานไดงาย ทนทาน และเหมาะสมตอการใชงาน,การฆาเชื้อ, ทํา

ความสะอาด และบํารุงรักษา อุปกรณบางชนิดที่จําเปนจะตองเคลื่อนยาย หรือถอดลางทําความ

สะอาด จะตองสามารถเคลื่อนยาย หรือถอดเพือ่บํารุงรักษาไดงาย อุปกรณที่ใชควบคุม หรืออานคา

ตางๆ ตองใหคาที่ถูกตอง เที่ยงตรง มีการสอบเทียบอยูเปนประจํา มีการใชภาชนะที่ไมกอใหเกิดการ

ปนเปอน และแยกใชอยางชัดเจน สําหรับของรอการผลติ ของเสีย หรอืรอนํากลบัไปผลิตใหม

- น้าํใชในการผลติ มกีารแยกระบบอยางชัดเจนระหวางน้ําที่ใชสัมผัส และไมสัมผัสกับอาหารซึ่งน้ําที่

สัมผสักับอาหาร จะตองมีคุณภาพเทียบเทากับคุณภาพนํ้าด่ืม สวนนํ้าท่ีไมสัมผัสกับอาหาร จะตองผาน

การปรบัสภาพใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน ผานการกรอง ลดความกระดาง

- มีการกําจัดของเสียที่ดีมีระบบการนําของเสียออกจากสวนผลิต และแยกกําจัดอยางเหมาะสม และมี

การระบายนํ้าท่ีดี ไมมีนํ้าทวมขัง

- มีวิธีการทําความสะอาดสารที่ใชในการทําความสะอาด อยางเหมาะสม สําหรับแตละอุปกรณและ

กระบวนการผลติแตละชนิด

- มีการระบายอากาศ การหมุนเวียนอากาศอยางทั่วถึง และไมเกิดการปนเปอนมีแสงสวางเพียงพอ

และเหมาะสมตอการทํางานในแตละพื้นที่ และมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

และกระบวนการผลิต

- มีพื้นที่สําหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตอยาง

เหมาะสม ปองกันการปนเปอน และควบคุมการนําไปใชได โดยควบคุมสภาวะการเกบ็รักษาได เพ่ือให

เกิดการสูญเสียคุณภาพนอยที่สุดมีการควบคุมการนําไปใชกอน-หลังบริเวณเก็บสารเคมี แยกเปน

สัดสวนชัดเจน มีการควบคุมการนําไปใชท้ังปรมิาณและชนิด

5. การควบคุมการผลิต

- ผูผลติจะตองพิจารณาความเสี่ยงในขั้นตอนตางๆของกระบวนการผลิตและจัดทําระบบการควบคุม

ปองกันที่เหมาะสมโดยมีวิธีการปองกัน ตรวจวัด หรือคัดแยกการปนเปอนทางกายภาพ เคมี และมี

ขอกําหนด และวิธีการตรวจสอบจุลนิทรียอยางจําเพาะ เหมาะสม

- มีมาตรฐานในการรบัวัสดุในการผลติ หรือวัตถุดิบ

- การบรรจุผลติภัณฑจะตองปองกันการเสือ่มคุณภาพ การปนเปอน และความเสียหายใหกับผลิตภัณฑ

ไดมีการเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีความทนทาน สามารถพิมพหรือเหมาะสมตอการติดฉลาก และไมใช
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วัสดุท่ีเปนพิษเปนองคประกอบ รวมท้ังจะตองเหมาะสมกบักระบวนการผลิต เก็บรักษา จําหนาย และ

นําไปบรโิภค สามารถผานการฆาเช้ือไดอยางเหมาะสม

- ผูควบคุมดูแลการผลิต จะตองมีความรูในหลักการดานสุขลักษณะที่ถูกตอง และสามารถตัดสินใจ

แกไขปญหาไดทันที และมีการจัดทําระบบเพื่อปองกันปญหาดานคุณภาพ และมีการจัดทําวิธีการ

แกไขที่ถูกตอง

- มีการจดัเก็บขอมูลการใชวัตถุดิบ อุปกรณ การผลิต การเก็บรกัษาผลติภัณฑ และการจําหนายไวอยาง

ครบถวน เพียงพอตอการสืบคนกรณีเกิดปญหา

- มีระบบที่เหมาะสม รวดเร็ว ในการตรวจสอบ และเรียกคืนผลิตภัณฑกรณีที่เกิดปญหา

6. การบํารุงรกัษาเคร่ืองมือและการสุขาภิบาลสถานท่ีผลิต

- ผูผลติจะตองทําใหสถานที่ผลิตและเครื่องมือที่ใชในการผลิตสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และไมปนเปอนสูผลิตภัณฑ

- มีวิธีการ และข้ันตอนการทําความสะอาดท่ีถูกตอง เหมาะสมกับเครื่องมือแตละชนิด แตละพ้ืนที่

ทํางาน มีการทําความสะอาดตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมีผูรับผิดชอบโดยตรง และมีการตรวจสอบ

การทําความสะอาดใหเปนไปตามทีกํ่าหนด และมีประสิทธิภาพ

- มีการซอมบํารุงชองเปด ทางเขา และซอกมุมตางๆ เพื่อปองกันการเขามาของสัตวพาหะ มีการกําจัด

ตรวจติดตาม สตัวพาหะอยางเหมาะสม

- มีขอกําหนด วิธีการ และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการกําจัดของเสียจากการผลิตตามระยะเวลาที่

กําหนด ไมใหเกิดการตกคาง สะสมเปนเวลานาน

7. สุขอนามยัสวนบคุคล

- ผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจํา และไดรับการรับรองจากแพทยวาไมเปน

โรคติดตอท่ีอาจสงผลตอผลติภัณฑ โดยมีใบรายงานผลการตรวจสขุภาพเก็บไวเปนหลกัฐาน

- มีระบบ วิธี และความถ่ีในการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานอยางสม่ําเสมอ และเมื่อมีพนักงาน

เจ็บปวย ใหแจงหัวหนางานหรือผูรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามระบบทีจั่ดทําข้ึน

- มีขอกําหนดดานการแตงกาย การปฏิบัติงานท่ีถูกสุขลกัษณะ และมีการฝกอบรมพ้ืนฐานสุขลักษณะท่ี

ถูกตอง และมีวิธีการตรวจสอบ ทดสอบการปฏิบัติของพนักงาน รวมท้ังมีขอกําหนดท่ีเหมาะสม

สําหรับผูติดตอ หรือเยี่ยมชม หรือผูที่จะเขาสูบริเวณผลิต

8. การขนสง

- การขนสงผลติภัณฑจะตองทําโดยไมทําใหเกดิการปนเปอนในผลติภัณฑหรือบรรจภัุณฑมีวิธีการขนสง

ท่ีสามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกได และสามารถควบคุม และตรวจสอบสภาวะการขนสง

ได โดยมีบันทึกทีแ่สดงถึงการควบคุม ตรวจสอบ
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- มีวิธีการ และระยะเวลาการทําความสะอาดอุปกรณ พาหนะในการขนสง และมีการฆาเชื้ออยาง

เหมาะสม และไมขนสงพรอมกับผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ หรือผลิตภัณฑท่ีไมใชอาหาร

9. ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการสรางความเขาใจใหกับผูบริโภค

- มีการกาํหนดรุนของการผลิต และมีเลขรหสั หรอืส่ิงบงช้ีท่ีทาํใหสามารถทราบไดวาผลิตภัณฑดังกลาว

ทําการผลิตเม่ือใด จากวัตถุดิบ lot ใด

- มขีอมลูอยางเพยีงพอใหกับผูบริโภค หรือผูจําหนายรายยอยในการดูแลรักษา จัดเก็บ วางจําหนาย

และจัดเตรียมผลิตภัณฑ อาจมีขอมูลเชิญชวน หรือส่ือใหผูบริโภคเขาใจถึงความสําคัญของขอมูล

ผลิตภัณฑ และปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง หรืออาจมีขอมูลอันตรายจากการปฏิบัติตอผลิตภัณฑที่ไม

ถูกตองเพื่อใหผูบริโภคไดระวัง

10.การฝกอบรม

- มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะใหกับพนักงานทุกคน สําหรับผูที่ปฏิบัติกับอาหาร จะตองมีความรูที่ดี

และมีความชํานาญในการปฏิบัติท่ีจะไมกอใหเกิดการเส่ือมเสยี หรือการปนเปอนในผลติภัณฑ

- ผูที่เกี่ยวของกับสารเคมี จะตองมีความรูเกี่ยวกับสารที่จะใช ทั้งชนิด ความเขมขน ความเปนพิษ และ

การแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

- การฝกอบรมตางๆจะตองทําเปนประจํา เพ่ือเปนการทบทวน และศึกษาความรูใหมๆ เพ่ือใหแนใจได

วาผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสมอยูตลอดเวลา และมีวิธีการประเมินผลการอบรม

การกาํหนดระยะเวลา หรอืความถ่ีในการอบรม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่193 (พ.ศ. 2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและ

การเกบ็รักษาอาหาร

นิยมเรียกกันวา GMP กฎหมายมีลักษณะและขอกําหนดคลายกับ CODEX GMP แตจะมีการ

ปรับปรุงเน้ือหาบางสวนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติของผูผลติอาหารในประเทศไทย ประกอบไปดวย 6 หัวขอ

คือ

1. สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต

- ตองอยูในท่ีทีไ่มทําใหอาหารท่ีผลิตเกดิการปนเปอนไดงาย

ที่ต้ังอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมมีการสะสมของสิ่งที่ไมใชแลว หรือสิ่งปฏิกูล ที่อาจเปน

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง รวมทั้งเชื้อโรคตางๆ หางจากบริเวณที่มีฝุนมากผิดปกติ และไมอยูใกล

กับสถานท่ีนารังเกียจ บรเิวณท่ีต้ังตัวอาคารไมมีนํ้าขังแฉะ สกปรก และมทีอระบายนํ้าท่ีเหมาะสม

- อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางที่งายตอการบํารุงรักษา ทําความสะอาด

และซอมแซมใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
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- พ้ืน ฝาผนัง และเพดาน กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอมแซมใหอยูในสภาพ

ดีตลอดเวลาบริเวณผลิตอาหารแยกเปนสดัสวน ไมปนกับทีอ่ยูอาศัย

- มีมาตรการปองกันสตัวและแมลงไมใหเขาไปในอาคารผลติ

- มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต และแบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน

เพ่ือปองกันการปนเปอนอันอาจเกิดข้ึน

- ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต

- มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอ

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต

- ภาชนะหรอือุปกรณทีส่มัผัสกบัอาหาร ตองทําจากวัสดุที่ไมทําฏิกิริยากับอาหารอันอาจเปนอันตราย

กับผูบริโภค

- โตะท่ีเก่ียวของกับการผลติในสวนท่ีสัมผัสกับอาหาร ตองทําดวยวัสดุท่ีไมเปนสนิม ทําความสะอาดงาย

ไมเกิดปฏิกิริยาท่ีอาจเปนอนัตราย มีความสูงพอเหมาะ และเพียงพอตอการทํางาน

- การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตองเหมาะสม และคํานึงถึงการปนเปอนที่อาจ

เกิดข้ึน สามารถทําความสะอาดไดงายและท่ัวถึง มีจํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

- ตองมีการควบคุมตามหลกัสุขาภิบาลท่ีดีในทุกข้ันตอน ต้ังแตการรับวัตถุดิบ, การขนยาย, จัดเตรียม,

ผลิต, บรรจุ, เก็บรักษา และขนสง

- มีการคัดเลือกวัตถุดิบและสวนผสมที่สะอาด คุณภาพดี มีวิธีการลางทําความสะอาดเพื่อขจัดสิ่ง

สกปรก และเก็บรักษาภายใตสภาวะท่ีปองกันการปนเปอน ใหมีการเสื่อมสลายนอยท่ีสุด มีการ

หมุนเวียนสตอกอยางมปีระสิทธิภาพ

- ภาชนะท่ีใชในการบรรจุและขนยายอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและไมทาํใหเกดิการปนเปอน

- นํ้าแข็งและไอนํ้าที่สัมผัสกับอาหารตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับนํ้าแข็งและนํ้าบริโภค และมีการ

นําไปใชท่ีถูกสขุลักษณะ

- การผลิต เก็บรักษา และขนยาย ตองปองกันการปนเปอนและการเส่ือมสลายของอาหารและภาชนะ

บรรจุได และมีการดําเนินการควบคุมกระบวนการผลิตท้ังหมดใหอยูภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม

- ตองมีการจัดทําบันทึก และรายงานผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑชนิดและปริมาณการผลิตของ

ผลติภัณฑและวันเดือนปท่ีผลติ โดยใหเก็บบันทึกและรายงานไวอยางนอย 2 ป

4. การสขุาภิบาล

- นํ้าใชภายในโรงงาน ตองสะอาด และมีการปรบัคุณภาพนํ้าตามเหมาะสม
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- มหีองสขุาและอางลางมือหนาหองอยางถูกสุขลักษณะและเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานมีอุปกรณใน

การลางมืออยางครบถวน และหองสุขาแยกจากบรเิวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง

- มีอางลางมือและอุปกรณลางมืออยางเพียงพอในบริเวณผลิต

- มีวิธกีารปองกันและกําจัดสัตวและแมลง

- มีภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาปดอยางเพียงพอ และมรีะบบกําจัดขยะอยางเหมาะสมมีทางระบายนํ้าทิ้ง

อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมไมกอใหเกิดน้ําขัง หรือเปนที่สะสมของสิ่งสกปรก

5. การบํารงุรักษาและการทําความสะอาด

- มีการทําความสะอาดและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ผลิตใหอยูในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะอยาง

สม่ําเสมอ

- มีการทําความสะอาด ดูแล และเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตใหอยูในสภาพ

สะอาดทั้งกอนและหลังการผลิต

- ช้ินสวนของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีอาจเปนแหลงสะสมจลิุนทรยี หรือทําใหเกดิการปนเปอน ตองมีการ

ทําความสะอาดดวยวิธีท่ีเหมาะสม

- ทําความสะอาดพ้ืนผวิท่ีสัมผสักับอาหารอยางสม่าํเสมอ

- มีการตรวจสอบเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิตใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- มีการใชสารเคมี ท้ังในการผลติ และการทําความสะอาดอยางปลอดภัย และแยกเก็บรกัษาเปนสดัสวน

6. บุคลากรและสุขลักษณะของผูปฏิบัตงิาน

- ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิด

การปนเปอน และจะตองสวมเสื้อผาสะอาดและเหมาะสม หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาดเหมาะสม มีการ

ลางมอืใหสะอาดทุกคร้ังกอนเริม่ปฏิบัติงาน และหลังการปนเปอน หรือใชถุงมือสะอาด ถูกสุขลักษณะ

อยูในสภาพสมบรูณ ทําดวยวัสดุท่ีไมละลาย หรือปนเปอน หรอืของเหลวซึมผานได กรณีไมสวมถุงมือ

ตองมีมาตรการใหลางมือ เลบ็ แขนใหสะอาด หามสวมใสเคร่ืองประดับ มีการดูแลสุขอนามัยของมือ

และเล็บใหสะอาดสวมหมวก ผาคลมุผล หรือตาขาย

- มีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปในการผลิตอาหาร

- สําหรบัผูท่ีไมเกีย่วของ เม่ือเขามาอยูในบรเิวณผลิต จะตองปฏิบัติตามสุขลกัษณะท่ีดีดวยเชนกัน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2555) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และ

การเก็บรกัษา อาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพรอมจําหนาย

นิยมเรียกวา Primary GMP หรือ GMP ขั้นตน เนื่องจากเปนการปรับปรุง GMP

กฎหมายใหสามารถนําไปปฏิบติัโดยกลุมผูผลติขนาดกลาง ขนาดเล็ก ผูผลิต OTOP และ SME ไดงาย แต
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ยังคงไวซึง่ขอกาํหนดที่สําคัญทีสงผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค ประกอบดวย 6 หัวขอ เชนเดียวกับ

GMP กฎหมาย แตจะแตกตางกนัท่ีรายละเอียดคือ

1. สถานทีต้ั่งและอาคารผลิตการผลิตอาจเปนบริเวณไดแตตองสามารถปองกันสัตวและแมลงเขาสูการ

ผลติได

2. เคร่ืองมือและอุปกรณการผลติไมไดเนนดานการออกแบบและจํานวนของอุปกรณท่ีใช

3. การควบคุมกระบวนการผลิตเพิ่มขอกําหนดเรื่องการใชวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งจะตองปฏิบัติตามที่

กฎหมายกําหนดและหากมีการใชที่ไมถูกตอง จะถูกจัดเปนขอบกพรองที่รุนแรงและทําใหไมผาน

มาตรฐานไมควบคุมมาตรฐานไอนํ้าที่สัมผัสกับอาหารไมมีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพของผลิต

และการจัดเกบ็บันทกึผลการตรวจไมตองมบัีนทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลติ

4. การสขุาภิบาลไมกําหนดเร่ืองการควบคุมแมลงพาหะ

5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดไมกําหนดเรื่องการเก็บและการลําเลียงอุปกรณที่ทําความ

สะอาดแลว

6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงานไมไดเนนเรือ่งการใชถุงมือและการฝกอบรมแตมีการเพ่ิมเติมการ

แสดงคําเตือน “หามมใิหบุคคลใดแสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจในสถานท่ีผลติอาหาร”

กิจกรรมท่ี 2 อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีในสวนของกิจกรรมยอยท่ี 2 การอบรมใหความรูทางดานบรรจุ

ภัณฑ มีข้ันตอนดังน้ี

2.1.1. คณะทํางานประชุมหารือเพื่อระบุปญหา/ขอควรแกไขของบรรจุภัณฑที่ผูผลิตใชในปจจุบัน โดย

ในเบื้องตน ใชขอมูลที่บันทึกไวระหวางการเย่ียมชมผูผลิตในปงบประมาณ 2556 และการ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท

2.1.2. คณะทํางานจัดหาตัวอยางบรรจภัุณฑของสินคาประเภทเดียวกันหรือสนิคาประเภทใกลเคียงเพ่ือ

ใชเปนตัวอยางแนะนําในระหวางการเขาพบผูผลิตในข้ันตอไป

2.1.3. เขาเย่ียมชมและใหคําแนะนําเบ้ืองตนกับผูผลติโดยตรง ณ สถานท่ีผลติ รวมท้ังเก็บขอมูลเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ เครื่องบรรจุ สถานที่บรรจุ รวมไปถึงวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑภายหลังการ

บรรจุ

2.1.4. นําขอมูลทีไ่ดมาออกแบบการอบรม เพ่ือใหมีเน้ือหาเหมาะสมกับความตองการผูผลิตแตละราย

2.1.5. จัดการอบรมเก็บขอมูลระหวางการอบรมและประมวลผลการอบรม

2.2.การเตรียมการกอนการอบรม

ตารางที่ 2.1 ถึง 2.3 แสดงรายละเอียดของกจิกรรมในการดําเนินการข้ัน 2.2.1ถึง 2.2.3 ของผูผลิต

ขาวเกรียบรวมรส ไสอั่วสมุนไพร และนมแพะผูพัน
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2.3. เนื้อหาเทคโนโลยีที่ถายทอด

จากการเกบ็ขอมูลความตองการดานบรรจุภัณฑของผูผลิตทั้ง 3 ราย ดังไดแสดงรายละเอียดไวใน

หัวขอ 2.3 พบวา บรรจภัุณฑของผลิตภัณฑท้ัง 3 ชนิด ไมไดบกพรองในการทําหนาทีป่องกนัผลติภัณฑ จนถึง

ขัน้ที่กอใหเกิดอนัตรายกบัผูบริโภค (ซึ่งหากเปนเชนนั้น ตองทําการปรับปรุงในทันที) กลาวคือ ผูผลิตทั้ง 3

ราย ไมมีความจําเปนเรงดวนในการปรับปรุงบรรจุภัณฑที่ใชในปจจุบันคณะทํางานจึงไดออกแบบการ

ถายทอดเทคโนโลยี ใหมีรูปแบบเปนการอบรมกึ่งกิจกรรม workshop เกี่ยวกับความรูทั่วไปของบรรจุภัณฑ

อาหาร มีรายละเอียดดังน้ี
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ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดกิจกรรมในการดําเนินการข้ัน 2.2.1 ถึง 2.2.3 ของขาวเกรียบรวมรส

ข้ันตอนการดําเนินการ ชวงเวลา รายละเอียด

ประชุมหารือเบื้องตน พฤศจิกายน 2556 ปญหาทีร่ะบไุดจากขอมูลในเบื้องตน:

1. บรรจุภัณฑทําหนาท่ีในการปองกันผลิตภัณฑภายในไดไมดีพอ อาจสงผลใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาส้ัน

2. บรรจุภัณฑขาดความสวยงามและไมนาสนใจ

จัดเตรียมตัวอยางบรรจุภัณฑและ

คําแนะนําเบื้องตน

มกราคม 2557 บรรจุภณัฑท่ีจัดเตรียมใหแกผูผลิต ไดแก ผลิตภัณฑมันฝร่ังบีทรูทเค็มตราเทอรรา เห็ดหูหนูขาวแหงและถ่ัวเขียว

ตราท็อปส และขาวกลองตราโรงเรียน เพื่อแนะนําประเด็นตอไปนี้ใหแกผูผลิต

1. วัสดุบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ ที่ผูผลิตสามารถเลือกใช ที่จะทําหนาที่รักษาผลิตภัณฑภายในไดดีขึ้น

2. ตัวอยางดานการออกแบบเพื่อความสวยงาม

เขาพบผูผลิต 23 มกราคม 2557

(ชวงเชา)

เมื่อเขาพบผูผลติ ณ สถานทีผ่ลิต พบวา:

1. ผูผลิตกําลังกอสรางสถานท่ีผลิตแหงใหม ซ่ึงจะใชเปนท้ังท่ีผลิตสินคาและท่ีเก็บสินคา แตยังไมแลวเสร็จ (จึง

ยังคงใชสถานทีเ่ดิมในการผลติอยู)

2. อุปกรณท่ีใชในการบรรจุสินคาของผูผลิต เชน เคร่ืองปดผนึกดวยความรอนเกิดการเส่ือมสภาพ ไมเหมาะกับ

การใชงาน ในเบื้องตน คณะทํางานจงึไดแนะนําใหผูผลิตเปลีย่นชิ้นสวนบางชิ้นสวนเพื่อใหสามารถใชงานได

ตอไป แตในระยะยาวแนะนําใหดําเนินการซ้ืออุปกรณตัวใหม

3. ผูผลิตมีความประสงคจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ ท้ังในแงของการเปล่ียนวัสดุใหมีคุณภาพดานการปองกันท่ีดีข้ึน

และการออกแบบใหสวยงามมากขึ้น

4. ผูผลิตมคีวามตั้งใจจะเรยีนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับความรูทั่วไปของบรรจุภัณฑผลติภัณฑอาหาร
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ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดกิจกรรมในการดําเนินการข้ัน 2.2.1 ถึง 2.2.3 ของไสอ่ัวสมุนไพร

ข้ันตอนการดําเนินการ ชวงเวลา รายละเอียด

ประชุมหารือเบื้องตน พฤศจิกายน 2556 ปญหาทีร่ะบไุดจากขอมูลในเบื้องตน:

1. บรรจุภัณฑขาดความสวยงาม มีลวดลายสับสนเกินไปจนไมสะดุดตา

จัดเตรียมตัวอยางบรรจุภัณฑและ

คําแนะนําเบื้องตน

มกราคม 2557 บรรจุภัณฑที่จัดเตรียมใหแกผูผลิต ไดแก ผลิตภัณฑไสกรอกตราเซอราโนโชริโซแฟรงคเฟรทเทอรตราซีพีและทีจีเอ็ม

และไสกรอกอิตาเลี่ยนตราเชฟเฟอร เพื่อแนะนําประเด็นตอไปน้ีใหแกผูผลิต

1. วัสดุบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ ที่ผูผลิตสามารถเลือกใชได

2. ผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุที่แตกตางออกไป (เพื่อเพิ่มตัวเลือกใหกับลูกคา)

3. บรรจุภัณฑท่ีมีการออกแบบเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการรับประทาน

4. ตัวอยางดานการออกแบบเพื่อความสวยงาม

เขาพบผูผลิต 24 มกราคม 2557

(ชวงเชา)

เมื่อเขาพบผูผลติ ณ สถานทีผ่ลิต พบวา:

1. อุปกรณที่ใชในการบรรจุสินคาของผูผลิตอยูในสภาพดี เหมาะกับการใชงาน

2. ผูผลิตไมมีความประสงคท่ีจะปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑท่ีทําการผลิตอยูแลวในปจจุบัน เน่ืองจาก

บรรจภุัณฑเดิมนัน้ใชมายาวนานทําใหลูกคาคุนเคยและจําได แตหากในอนาคตการคิดผลิตภัณฑใหมอาจจะ

พิจารณาออกแบบบรรจุภัณฑใหม
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ตารางท่ี 2.3 รายละเอียดกจิกรรมในการดําเนินการขั้น 2.2.1 ถึง 2.2.3ของนมแพะผูพัน

ข้ันตอนการดําเนินการ ชวงเวลา รายละเอียด

ประชุมหารือเบ้ืองตน พฤศจิกายน 2556 ปญหาทีร่ะบไุดจากขอมูลในเบื้องตน:

1. บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑสุดทายมีลักษณะบุบเบ้ียว ซ่ึงอาจมาจากข้ันตอนการใหความรอนแลวลดอุณหภูมิลง

อยางกะทันหันอันเปนขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการผลติ

2. บรรจุภัณฑขาดความสวยงามและไมนาสนใจ

จัดเตรียมตัวอยางบรรจุภัณฑและ

คําแนะนําเบื้องตน

มกราคม 2557 บรรจุภัณฑที่จัดเตรียมใหแกผูผลิต ไดแก ผลิตภัณฑนมตราเมจิตราบัตเตอรฟลายตราแดรี่โฮมและตรามิลคแอนด

มอร เพื่อแนะนําประเด็นตอไปนี้ใหแกผูผลิต

1. วัสดุบรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ ที่ผูผลิตสามารถเลือกใช ที่จะทําหนาที่รักษาผลิตภัณฑภายในไดดีขึ้น

2. ผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุที่แตกตางออกไป (เพื่อเพิ่มตัวเลือกใหกับลูกคา)

3. ตัวอยางดานการออกแบบเพื่อความสวยงาม

เขาพบผูผลิต 24 มกราคม 2557

(ชวงบาย)

เมื่อเขาพบผูผลติ ณ สถานทีผ่ลิต พบวา:

1. ไมไดเย่ียมชมบริเวณผลิต เน่ืองจากไมมีการผลิตในวันดังกลาว

2. ผูผลิตมีความประสงคจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ ท้ังในแงของการเปล่ียนวัสดุใหมีคุณภาพดานการปองกันท่ีดีข้ึน

และการออกแบบใหสวยงามมากขึ้น

3. ผูผลิตและคณะทํางานไดวางแผนท่ีจะลองทดสอบใชบรรจุภัณฑแบบใหม (เปลี่ยนจากวัสดุพลาสติกชนิด

High-density Poly(ethylene) หรือ HDPE เปน วัสดแุกว) ในกระบวนการผลิตจริง กอนการอบรม

กุมภาพันธ 2557 ผูผลิตแจงขอระงับการทดลองใชบรรจุภัณฑใหมในกระบวนการผลิตเอาไวกอนแบบไมมีกําหนดเนื่องจากตองการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับเปล่ียนอุปกรณ และปรับปรุงบริเวณเขา-ออกของสถานท่ีผลิตกอน จึงจะพิจารณาวา

จะปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑเปนแบบใด
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- การอบรมใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหนาท่ีของบรรจุภัณฑ คุณสมบติัของวัสดุท่ีใชทําบรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑอาหาร ผลกระทบของการเลือกใชบรรจุภัณฑและวิธีการเก็บรักษาที่มีตออายุการเก็บรักษา รวมถึง

หลกัการการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีหนาท่ีเหมาะสมและสวยงามกระตุนความสนใจของผูบริโภค

- Workshop สั้นๆ แทรกระหวางหัวขอการอบรมแตละหัวขอ โดยการใหผูผลิตวิเคราะหบรรจุภัณฑของตน

ควบคูไปกับการวิเคราะหตัวอยางบรรจภัุณฑท่ีคณะทํางานจัดเตรยีมมาเปรียบเทียบ เพ่ือใหผูผลิตไดตระหนักถึง

ขอดี-ขอเสีย-ขอควรปรับปรุงของบรรจุภัณฑของตน

- การใหคําปรึกษาเฉพาะรายแกผูผลิต ในชวงทายของการอบรม เพื่อเปดโอกาสใหผูผลิตไดปรึกษาเพื่อหา

แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑของตนอีกคร้ัง ภายหลังจากท่ีไดรบัความรูเพิม่เติมดานบรรจุภัณฑไปแลว

รายละเอียดของเอกสารและคูมือทีใ่ชในการอบรม แสดงไวในภาคผนวกท่ี 3

2.4. กําหนดการถายทอด

การอบรมจัดข้ึนในวันพฤหัสที่ 27 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม อพ.สธ. ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ

มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรีกาํหนดการอบรมและ workshop แสดงไวในตารางท่ี 2.4 ภาพของการอบรม

แสดงไวในภาคผนวกท่ี 2.4

ตารางท่ี 2.4 กําหนดการอบรมดานบรรจุภัณฑ

เวลา กิจกรรม

9:00 – 9:30 น. ลงทะเบยีน

9:30 – 12:00 น. การบรรยายและ workshop เรื่อง:

- หนาท่ีของบรรจุภัณฑ

- ประเภทของบรรจุภัณฑ

- ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเส่ือมเสีย

- วัสดุบรรจุภัณฑ

13:00 – 15:30 น. การบรรยายและ workshop เรื่อง:

การออกแบบบรรจุภัณฑ

15:30 น. เปนตนไป การคําปรึกษาแกผูผลิตเฉพาะราย

หมายเหต:ุ อาหารวางเสิรฟระหวางการบรรยายและ workshop จึงไมมีการพักรบัประทานอาหารวาง

2.5.รายชื่อผูเขารับการอบรม

รายชื่อของผูเขารับการอบรมจํานวน 7 คน แสดงไวในตารางที่ 2.5 รายละเอียดเพิ่มเติม แสดงไวใน ตารางที่

3.1 และภาคผนวกที ่1ผูเขาอบรมเปนตัวแทนจาก 3 ผูผลิตสินคา OTOPที่มีหนาที่หลัก และ/หรือ มีอํานาจตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑของแหลงผลิตนั้นๆ

ตารางท่ี 2.5.รายช่ือของผูเขารับการอบรม

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ผลิตภัณฑ

1 คุณอัชราภาภิญโญ ขาวเกรียบรวมรส

2 คุณสมหมายแกวประดิษฐ
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3 คุณพิชญานิษซสุขเจริญ

4 คุณสุพรไคลมี

5 คุณกานตพิชชาภุมรินทร

6 คุณสมภพสุนทรวิจิตร นมแพะผูพัน

7 คุณมานพทองแยม ไสอั่วนพรัตน

กิจกรรมท่ี 3 อบรมใหความรูเก่ียวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ ใหกับผูประกอบการท้ัง

3 ผลิตภัณฑ และผูที่สนใจ

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัด

โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ ใหกับผูประกอบการสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กลุมขาวเกรียบรวมรสสมุนไพร ในหัวขอ การทําแผนธุรกิจเทคนิคใหมๆ ดานการทํา

การตลาดออนไลนเทคนิคเพ่ิมยอดขายทางออนไลนใหมากย่ิงข้ึน ตลอดจนแนวทางในการสงออก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

ถึง 1 พฤศจิกายน 2556

หลงัจากเสร็จส้ินการอบรมผูดําเนินโครงการฯ ไดมีกระบวนการติดตามผลโดยใชกิจกรรมการบริหารคุณวงจร

เดมมิ่ง คือ PDCA ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน ปฏิบัติการ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การติดตาม

ผล (Check) และการสรปุแกไขหรอืการนําไปปฏิบัติ (Act) ดังตอไปน้ี

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนปฏิบัติการ (Plan)

ในข้ันตอนของการวางแผนผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี

1. กําหนดวันเวลาในการตรวจเย่ียมชมหลังการฝกอบรม

2. เขาพบผูประกอบการในการเย่ียมชมความกาวหนาและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1

3. ติดตามผลโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการ

(Process) ผลงาน (Output)

ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน (Do)

1. ผูดําเนินโครงการกําหนดวันเวลาในการตรวจเย่ียมชมหลังการฝกอบรมหลังการอบรมเปนระยะเวลา 2

เดือน ในเบ้ืองตนใชวิธีการโทรศัพทเพ่ือสอบถามขอมูลเบ้ืองตน (เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2556) พบวาประธานฯ กลุมไดมี

การถายทอดความรูใหกับสมาชิกและเริม่มีการวางแผนในดานของการบรหิารจัดการ

2. เขาพบผูประกอบการในการเยี่ยมชมความกาวหนาและใหคําแนะนําเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24

มกราคม 2557 ผูดําเนินโครงการฯ เขาพบประธานกลุมฯ  และสมัภาษณเชิงลึกถึงความกาวหนาทางดานการทําตลาด

ออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ ในเบ้ืองตนพบวาประธานกลุมฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในดานของการ

บริหารจัดการ เชน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ดานการทําตลาดออนไลนไดมีการสมัครเมล การจัดทําสื่อ Social

network เพิ่มเติม พรอมทั้งเตรียมแผนการรับมือกับการผลิตหากมียอดขายทาง Social Network เพิ่มมากขึ้น

3. ติดตามผลโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการ

(Process) ผลงาน (Output) ในเบ้ืองตนไดมีการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมหลังจากฝกอบรม
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ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล (Check)

ติดตามผลโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย ส่ิงที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการ

(Process) ผลงาน (Output) กลาวคือ

1. ส่ิงท่ีปอนเขาไป (Input) การอบรมใหความรูการเตรยีมความพรอมในดานของการบริหารจัดการ ดานการ

ทําตลาดออนไลน

 2. กระบวนการ (Process) ในกระบวนการนี้หลังจากการอบรมผูดําเนินโครงการใชกระบวนการวิจัย

การสงัเกตแบบมสีวนรวม โดยการติดตามผลข้ันตอนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ ดานการตลาดออนไลนโดยมี

การติดตามหลงัจากการฝกอบรมเปนระยะเวลา 2 เดือน และมีการติดตามทางโทรศัพททุก 2 สัปดาห

3. ผลลัพธ (Outcome) หลังจากการฝกอบรม พบวา

ดานการบรหิารจดัการทางผูประกอบการไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ข้ึนมาใหมจากเดิมทีไ่มมีการกําหนด

ในประเด็นน้ี ดังตอไปน้ี

1. วิสัยทัศน

“ เราจะมุงมั่นในการผลิตขาวเกรียบสมุนไพรที่มีคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว ใหเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

ในระดับสากล เพ่ือใหธุรกิจดําเนินอยางย่ังยืน”

2. พันธกิจ

1. ใหความสําคัญในการควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ ต้ังแตการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยคํานึงความ สด สะอาด

รสชาติ และสรางเอกลักษณ โดยใชสูตรเฉพาะตัวท่ีไดจากวัตถุดิบทองถ่ิน

2. เปนผูผลติท่ีไดรับความไววางใจดานรสชาติ ความปลอดภัยจากผูบริโภค และไดรับมาตรฐาน  OTOP ระดับ

5 ดาว

3. มีความซ่ือสตัยในการดําเนินธุรกิจ และรกัษาคุณภาพผลติภัณฑใหไดมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูบริโภคอยางยั่งยืน

3. เปาหมาย/วัตถุประสงค

ระยะสั้น

1. สรางการรูจกัในตราสนิคา “Thip Rainbow Crisp” สําหรับผลิตภัณฑประเภทอาหารระดับ OTOP ใหเพิ่ม

มากข้ึน เพ่ือใหมีสวนแบงทางการตลาดในปแรกในจังหวัดกาญจนบุรเีปน 5%

2. สรางเอกลักษณและความแตกตางใหกบัผลิตภัณฑและตราสนิคา “ทิพย” เพ่ือใชเปนเครื่องมือประกอบใน

การสื่อสารไปยังผูบริโภคในรูปแบบ IMC Strategy และ Social Media เพื่อใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขันอยาง

ย่ังยืน

ระยะกลาง (2-3 ป)

1. เนนยํ้าตราสนิคา “ทิพย” มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของผูบริโภคในระดับภูมิภาคตะวันตก

2. สงเสริมกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาดเดิมและสามารถลดสวนแบง

ทางการตลาดของคูแขงขันได
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4. การวิเคราะหการทําตลาดออนไลน

 4.1 ผลิตภัณฑ ไดมีการปรับเปล่ียนตราสินคาจากเดิมทีเ่ปนภาษาไทย (ขาวเกรียบสมุนไพร “ทิพย”) ปรับมาใช

ภาษาอังกฤษ (Thip Rainbow Crisp) ดังรูป

รูปที่ 1 แสดงการปรับเปล่ียนตราสินคา “Thip Rainbow Crisp”

4.2 การทําตลาดออนไลน

วัตถุประสงค : สรางเอกลักษณและความแตกตางใหกับผลิตภัณฑและตราสินคา “ทิพย” เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ประกอบในการส่ือสารไปยังผูบริโภคในรูปแบบ IMC Strategy และ Social Media เพื่อใหเกิดการไดเปรียบทางการ

แขงขันอยางย่ังยืน

กลยุทธ : การพัฒนากลยุทธการตลาด (Developing marketing strategy)

กลวิธี : การจดัทําส่ือโฆษณาตางๆ ท่ีเปนเอกลักษณโดยใชส่ืออิเลก็ทรอนิกส

หลงัจากเสร็จส้ินการอบรม “ความรูเก่ียวกับการตลาดออนไลน” ผูดําเนินโครงการฯ ไดมีกระบวนการติดตาม

ผลโดยใชกจิกรรมการบรหิารคุณวงจรเดมมิง่ (PDCA) ดังตอไปน้ี

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนปฏิบัติการ (Plan)

ในข้ันตอนของการวางแผนผูดําเนินโครงการฯไดดําเนินการดังตอไปน้ี

1. กําหนดวันเวลาในการตรวจติดตามผลการดําเนินการเก่ียวกับการตลาดออนไลน

2. เขาพบผูประกอบการในการติดตามความกาวหนาเร่ืองการตลาดออนไลนและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน (Do)

1. ผูดําเนินโครงการฯ กําหนดวันเวลาในการติดตามความกาวหนาหลงัการฝกอบรมเปนระยะเวลา 2 เดือน

พบวาประธานฯ กลุมไดมีการมอบหมายใหสมาชิกกลุมดําเนินการจัดทําการตลาดออนไลนในเบื้องตน ทั้งนี้ผูดําเนิน

โครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมในการดําเนินการ

2. เมื่อผูดําเนินโครงการฯ ติดตามความกาวหนาและใหคําแนะนําเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม

2557 ผูดําเนินโครงการฯ เขาพบประธานกลุมฯ  และสมัภาษณเชิงลึกถึงความกาวหนาทางดานการทําตลาดออนไลน
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พบวาประธานกลุมฯ ไดมีการเตรียมความพรอมดานการทําตลาดออนไลนไดมีการสมัครเมล การจัดทําสื่อสังคม

ออนไลน (Social network) เพ่ิมเติม รวมทัง้การดําเนินการประชาสัมพันธดานอ่ืนๆ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล (Check)

ติดตามผลโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย ส่ิงที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการ

(Process) ผลงาน (Output) กลาวคือ

1. ส่ิงท่ีปอนเขาไป (Input) การอบรมใหความรูดานการทําตลาดออนไลน

 2. กระบวนการ (Process) ในกระบวนการน้ีหลงัจากการอบรมผูดําเนินโครงการฯอบรมใหความรูดาน

การทําตลาดออนไลน ไดติดตามความกาวหนาดานการตลาดออนไลนโโดยมีการติดตามหลังจากการฝกอบรมเปน

ระยะเวลา 2 เดือน

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนา วิเคราะหกระบวนการรมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร

ทบทวนวรรณกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไสอั่ว (2547) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑไสอั่วไววา ไสอั่ว หมายถึง ผลิตภัณฑที่

ทําจากเนื้อหมู มันหมู ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส และเครื่องเทศหรือสมุนไพร เชน เกลือ น้ําตาล ซีอิ๊วขาว พริกแหง

ตะไคร กระเทียม หอม ใบมะกรูด ขมิ้น บดหรือโขลก อาจเติมกระดูกหมูออนดวยก็ได ผสมใหเขากัน บรรจุในไสหมูที่

ลางสะอาดแลวหรือไสชนิดอ่ืนท่ีบรโิภคได แลวนําไปทําใหสกุ ลักษณะโดยท่ัวไปของไสอ่ัวคือตองมรูีปทรงเดียวกันและมี

ขนาดใกลเคียงกัน มีการกระจายตัวของสวนประกอบที่ใชอยางสม่ําเสมอ มีสีและกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติตาม

สวนประกอบที่ใช สีตองไมไหมเกรียม ตองมีกลิ่นรสที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค

เชน กลิ่นหืน กลิ่นอับ กลิ่นเหม็นและรสเปรี้ยว นอกจากนี้เนื้อสัมผัสของไสอั่วตองไมรวนหรือแข็งกระดาง และไมมีสิ่ง

แปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ขนสัตว ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว สําหรับ

องคประกอบทางเคมีทีท่างสาํนักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดไวคือ ตองมีปริมาณโปรตีนไมนอยกวารอย

ละ 13 โดยนํ้าหนัก ปริมาณไขมันไมเกินรอยละ 30 โดยนํ้าหนัก หามใชวัตถุกันเสยีและสสัีงเคราะหทุกชนิด และปรมิาณ

จุลนิทรียตองอยูในเกณฑท่ีกาํหนด ดังน้ี

1. จํานวนจุลนิทรียท้ังหมด ตองไมเกิน 1*104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม

2. ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม

3. สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมพบในตัวอยาง 0.1 กรัม

4. คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมพบในตัวอยาง 0.1 กรัม

5. เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม

6. ยีสตและรา ตองไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม

ไสอ่ัวนับวาเปนผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณไขมันในสวนผสมอยูสูง โดยจะใชมันแข็งประมาณรอยละ 50   ของหมูเนื้อ

แดงท่ีใช (สุกัญญา, 2544) ซ่ึงปริมาณไขมันท่ีมีมากน้ีเปนสาเหตุหน่ึงทีทํ่าใหเกิดภาวะเส่ียงตอการเปนโรคตางๆ ได รัตนา

(2542) กลาววา ไสอ่ัวนับเปนอาหารประเภทหน่ึงท่ีผานกรรมวิธีแปรรปูเพือ่เก็บไวรับประทานไดนานข้ึน ประมาณ 1-2

วัน

ปภาสพงษ ไรนฮารด และทองกร (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจหาเชื้อจุลินทรียใน

ผลติภัณฑไสอ่ัวปรุงสกุ และเปรียบเทียบผลการเพาะเช้ือจุลินทรียกับมาตรฐานผลติภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม

รวมถึงการตรวจวัดปจจัยในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดดางและคาน้ําอิสระใน
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อาหาร ทั้งโดยรวมและเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาที่เก็บตัวอยาง คือ เชา กลางวัน และเย็น เพื่อเปรียบเทียบกับปจจัย

การเจริญเติบโตที่ตองการของเชื้อจุลินทรียที่ตองทําการตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยทําการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑไสอั่วปรุงสุกจํานวน 50 ตัวอยาง ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 ราน ตั้งแตเดือน

มกราคมถึงมีนาคม 2554 ซึ่งผลการทดลองพบวา จํานวนจุลินทรียทั้งหมดเฉลี่ยเทากับ 3.38 log cfu ตอกรัม และ

จํานวนเช้ือราและยีสตเฉลีย่รวมเทากับ 2.00 log cfu ตอกรัม โดยไมพบความแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถิติระหวาง

ชวงเวลาท่ีเกบ็ตัวอยางของเช้ือจุลินทรียท้ังสองชนิด และทําการตรวจหาเช้ือจุลินทรียชนิดอ่ืน และทําการเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานผลติภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม จากตัวอยางไสอ่ัวปรงุสุกท้ังหมด พบวา ตัวอยางท่ีผานมาตรฐาน

ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรมมีจํานวนรอยละ 56 จากจํานวนตัวอยางที่เก็บทั้งหมด ผลการตรวจวัดปจจัยในการ

เจรญิเติบโตของเช้ือจลิุนทรยีพบวา อุณหภูมิ และความเปนกรดดางไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง

ชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยาง นํ้าในอาหารมีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติระหวางชวงเวลาท่ีเกบ็ตัวอยาง เม่ือทําการ

เปรยีบเทยีบชวงของอุณหภูมิ ความเปนกรดดางและคานํ้าอิสระในอาหารจากผลติภัณฑไสอ่ัว พบวา ไสอ่ัวเหมาะสมแก

การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียซัลโมเนลา เชื้ออีโคไล เชื้อสแตปไฟลโลคอกคัส ออเรียส และ เชื้อครอสทริเดียม

เปอรฟริงเจน

โสมศิริและสจุนิดา (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาการปรับสูตรไสอั่วโดยใชสเกลความพอดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ปรับปรุงสูตรไสอั่วใหเปนสูตรตนแบบสําหรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไสอั่วลดไขมัน โดยใชสเกลความพอดีเปน

เคร่ืองมือชวยใหแนวทางในการปรับสูตร และทาํการเปรียบเทียบคุณภาพไสอ่ัว 3 สูตร พบวา ไสอั่วสูตรที่ 1 และสูตรที่

2 มคีาวอเตอรแอคติวิตี ความแข็ง ความเหนียวเปนยางและความเหนียวไมแตกตางกัน (P>0.05) สวนปริมาณไขมัน

และคาทางเน้ือสัมผัสอ่ืนๆ ไมมีความแตกตางกันท้ัง 3 สูตร (P>0.05) ไสอ่ัวสูตรท่ี 2   ไดรบัคะแนนความชอบ (n=110)

สูงที่สุดในทุกคณลักษณะ (P<0.05) เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความพอดี พบวา ขนาดอนุภาคของสวนผสมไสอ่ัวสูตร

ที่ 2 มีความพอดีแลว ใหปรบัลดรสเค็มและปรบัเพิม่ความเผ็ดเล็กนอย จากน้ันใชสูตรท่ี 2   ทําการผันแปรปริมาณเกลือ

แลปริมาณพริก พบวา ปริมาณเกลือและปริมาณพริกสงผลตอปริมาณไขมัน คาทางเนื้อสัมผัส รวมถึงคะแนนการยอมรบั

โดยรวม ลักษณะปรากฎ สี รสชาติโดยรวม รสเค็ม และความเผ็ด (P<0.05) แตไมมีผลตอคาวอเตอรแอคติวิตีของ

ผลิตภัณฑ ปริมาณเกลือและปริมาณพริกท่ีเหมาะสมอยูในชวงรอยละ 1.52 ถึง 1.63 และรอยละ 1.74 ถึง 2.99

ตามลําดับ โดยมีคะแนนการยอมรบัสงูข้ึนจากสตูรต้ังตนเดิมในทุกคุณลักษณะ

มีงานวิจัยหลายงานท่ีเก่ียวของกับการพฒันาผลติภัณฑไสอ่ัว โดยการแปรรูปเพ่ือใหไดเปนผลติภัณฑท่ีใกลเคียง

ไสอ่ัวสูตรด้ังเดิมโดยการทดแทนดวยสารชนิดอ่ืน เชน การทดแทนไขมันในไสอ่ัวดวยเจลบุกผสมแคปปาคาราจีแนน ซ่ึง

พบวา สามารถลดปริมาณไขมันลงไดถึงรอยละ 30 (โสมศิริ และ โสมศิร,ิ ม.ป.ป.) การทดแทนเนื้อหมูบางสวนดวยกาก

ถั่วเหลืองในผลิตภัณฑไสอั่ว (สวรรยา, 2552) การพัฒนาผลิตภัณฑไสอั่วแผน (พิไลรัก, 2551)  การพัฒนาผลิตภัณฑไส

อ่ัวปลาทนูา (อรสา, ม.ป.ป.) และการทดแทนเน้ือสกุรดวยเน้ือไก และการเปรียบเทียบชนิดของไขมันในไสอ่ัว เปนตน

2.2 วัสดุและวิธีการ

วัสดุและวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต มีดังน้ี

1. เนื้อหมู

2. มันหมู

3. ไสหมู

4. นํ้าตาล
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5. เกลอื

6. เครื่องแกงไสอั่ว ซึ่งเปนสวนผสมของกะป พริก พริกไทย ตะไคร ใบมะกรูด หอมแดง กระเทียม เปนตน

7. กล่ินควันแบบนํ้าและแบบผง

อุปกรณท่ีใชในการผลิต มีดังน้ี

1. เครื่องบดเนือ้หมู

2. เครื่องผสม

3. มีด

4. กะละมัง

5. เขียง

6. เชือกสําหรับมัดไสอั่ว

7. เตาสําหรับใหความรอน

สารเคมีและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห มีดังน้ี

1. สารเคมี (Methanol และ Chloroform)

2. กรดซัลฟูรกิเขมขน

3. CuSO4

4. K2SO4

5. โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 40%

6. กรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.1N

7. กรดบอริกเขมขน 4%

8. โพแทสเซียมไฮโดรเจนพธาเลต

9. อินดิเตอรผสม ระหวาง Methyl red 0.1 กรัม Bromocresol green 0.1 กรัม ในเอทานอล 95% ปริมาตร

100 มิลลิลิตร

10. สารละลายฟนอลฟธาลีนอินดิเคเตอร โดยละลายฟนอลฟธาลีน ประมาณ 1 กรัม ในเอทานอล 95% ปริมาตร

100 มิลลิลิตร

11. เคร่ืองช่ังทศนิยม 2 ตําแหนง ย่ีหอ OHAUS รุน PA4102

12. เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง ย่ีหอ Sartorius รุน ED2248

13. เคร่ืองวัดความเปนกรดดาง (pH meter) ยี่หอ Sartorius รุน Docu Meter pH+

14. เคร่ืองวัดคาสี (Chroma meter) ยี่หอ Konica Minolta รุน CR-400

15. เครื่องปนเหวี่ยง (Centrifuge) (รุน ST 40R)

16. หลอดปนเหวี่ยง (Centrifuge tube) ขนาด 250 มิลลิลิตร

17. เครื่องโฮโมจิไนเซอร (Homogenizer) (ยี่หอ Poly tron)

18. กระบอกตวง ขนาด 50 มิลลลิิตร

19. บีกเกอร ขนาด 250 มิลลิลิตร

20. โถดูดความช้ืน (Disiccator)
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21. ขวดยอยโปรตีน

22. เคร่ืองยอยและเคร่ืองกล่ันสําหรับวิเคราะหไนโตราเจนท้ังหมดแบบวิธีการเคลดาล

23. ขวดรูปชมพู

24. บิวเรต

25. เศษกระเบื้อง

26. ตูดูดควัน

27. เครือ่งดกัจบัไอกรด

ข้ันตอนการผลิตและการศึกษา โดยแบงเปนสวนตางๆ 4 สวน คือ

1.ข้ันตอนการผลิตไสอ่ัว

ในการพัฒนาผลิตภัณฑไสอ่ัวรมควันน้ัน มีข้ันตอนการผลติ (แสดงดังภาพท่ี 1) ดังน้ี

- ลางทาํความสะอาดเน้ือหมู มันหม ูไสหมู และสมุนไพรชนิดตางๆ ดวยนํ้าสะอาด

- สําหรบัเน้ือและมันหมู หลังจากสะเด็ดนํ้าแลว (ควรปลอยใหสะเด็ดสักครู เพราะปริมาณนํ้าท่ีมากเกินจะมีผลตอ

เวลาในการยาง) นําไปบดหยาบดวยเครื่องบดเนื้อ สวนไสหมูนั่นวางผึ่งลมใหแหง และสําหรับสมุนไพรชนิด

ตางๆ หลงัจากสะเด็ดนํ้าแลว ใหห่ันเปนช้ินขนาดตามตองการ จากน้ันโขลกใหเขากัน

- ผสมสวนผสมดวยเครื่องผสม เริ่มจากผสมเนื้อหมูกับมันหมูใหเขากันกอน จากนั้นคอยๆ เติมสวนผสมอื่นลงไป

จนเน้ือเขากันดีทุกสวน

- บรรจุสวนผสมลงในไสหมู โดยควบคุมขนาดของเสนผาศูนยกลางไสอ่ัวใหมีขนาดเทาๆ กันตลอดท้ังเสน

- นําไปยางบนเตาไฟจนสุก ขณะยางใหใชไมปลายแหลมจิม้ไสใหเปนร ูเพ่ือชวยระบายอากาศรอน

ภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนการผลิตไสอ่ัว
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2. ศึกษาชนิดของกล่ินควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน

ศึกษาชนิดของกลิน่ควันท่ีเหมาะสมสาํหรับผลติภัณฑไสอ่ัวรมควัน โดยแปรชนิดของกล่ินควัน 3 ชนิด คือ กลิ่น

ควนัแบบน้ํา (ใหสัญลักษณเปน A) กล่ินควันแบบผงชนิดที่ 1 (ใหสัญลักษณเปน B) และกลิ่นควันแบบผงชนิดที่ 2 (ให

สัญลักษณเปน C) และวิเคราะหคุณสมบัติดานตางๆ ดังน้ี

2.1 วิเคราะหคาความชื้น (อรวรรณ พรรณทิพย และจิราภรณ, 2541)

2.2 คาวอเตอรแอคติวิต้ี (aw) (อรวรรณ และคณะ, 2541)

2.3 คาสีดวยระบบ L a* b* (อรวรรณ และคณะ, 2541)

2.4 คาความเปนกรดดางของผลิตภัณฑ (pH) (AOAC, 2000)

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomize Design (CRD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (SPSS version 18.0)

2.5 ทดสอบความชอบของผูบริโภคดวยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโภคดวยวิธีการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผัส โดยใชผูทดสอบซ่ึงเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิลจํานวน 35 คน  ใหคะแนน

ไสอั่วรมควันตามความชอบ (hedonic scale) ในแตละคุณลักษณะคือ  ลักษณะปรากฎ สี กล่ินควัน กลิ่นโดยรวม

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ใหคะแนนในชวง 1 – 9 คะแนน โดยคะแนน 9 หมายถึงชอบมากที่สุด และ

คะแนน 1 หมายถึงไมชอบมากที่สุด (แบบสอบถามท่ีใชแสดงในภาคผนวก ก1)

วางแผนการทดลองแบบ Random Completely Block Design (RCBD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)

และเปรียบเทยีบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (SPSS version 18.0)

คัดเลือกสตูรท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองในขอ 2 เพ่ือนําไปพัฒนาสูตรตอไป

3. ศึกษาปริมาณของกล่ินควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน

ศึกษาปริมาณของกลิน่ควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน โดยแปรระดับเปน 4 ระดับคือ รอยละ 0.5 1 1.5

และ 2 (ใหสัญลักษณสูตรเปน D E F และ G ตามลําดบ) และวิเคราะหคุณสมบัติดานตางๆ ดังน้ี

3.1 วิเคราะหคาความชื้น (อรวรรณ พรรณทิพย และจิราภรณ, 2541) ดังขอ 2.1

3.2 คาวอเตอรแอคติวิต้ี (aw) (อรวรรณ และคณะ, 2541) ดังขอ 2.2

3.3 คาสีดวยระบบ L a* b* (อรวรรณ และคณะ, 2541) ดังขอ 2.3

3.4 คาความเปนกรดดางของผลิตภัณฑ (pH) (AOAC, 2000) ดังขอ 2.4

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomize Design (CRD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (SPSS version 18.0)

           3.5 ทดสอบความชอบของผูบริโภคดวยวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโภคดวยวิธีการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบซ่ึงเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิลจาํนวน 35 คน  ใหคะแนน

ไสอั่วรมควันตามความชอบ (hedonic scale) ในแตละคุณลักษณะคือ  ลักษณะปรากฎ สี กล่ินควัน กลิ่นโดยรวม

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ใหคะแนนในชวง 1 – 9 คะแนน โดยคะแนน 9 หมายถึงชอบมากที่สุด และ

คะแนน 1 หมายถึงไมชอบมากที่สุด (แบบสอบถามท่ีใชแสดงในภาคผนวก ก2)
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วางแผนการทดลองแบบ Random Completely Block Design (RCBD) วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)

และเปรียบเทยีบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (SPSS version 18.0)

คัดเลือกสตูรท่ีเหมาะสมจากผลการทดลองในขอ 3 เพ่ือนําไปศึกษาในข้ันตอไป

4. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค

ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑไสอั่วรมควนัสูตรที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยเปนสูตรไดรับการ

ยอมรับจากผูทดสอบมากท่ีสดุ และมีผลทางกายภาพและเคมีท่ีเหมาะสม นําสูตรท่ีพฒันาแลวน้ีไปทําการศึกษา ดังน้ี

4.1 ศึกษาการยอมรบัของผูบรโิภคท่ีมีตอผลติภัณฑสุดทาย โดยใชวิธีการใหคะแนนความชอบระดับ 1-

9 คะแนน (แบบสอบถามที่ใชแสดงในภาคผนวก ก3)  เตรียมผลิตภัณฑใหผูทดสอบโดยหั่นเปนชิ้นตามขวาง ใหผู

ทดสอบใหคะแนนเมื่อพิจารณาไสอั่วรมควันในคุณลักษณะลักษณะปรากฏ กลิ่นควัน กลิ่นโดยรวม รสชาติ และ

ความชอบโดยรวม ทําการทดสอบกลุมผูบริโภคจํานวน 100 คน และวิเคราะหผล

4.2 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีไดแก  ปริมาณความช้ืน  โปรตีน   ไขมัน เถา และคารโบไฮเดรต
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บทท่ี 3

ผลการดําเนินงานการถายทอดเทคโนโลยี

3.1 ผลการดําเนินงานภาพรวมโครงการ

กิจกรรมท่ี 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP

การประเมินศักยภาพการผลิต การปรับปรุง และแนวทางการพัฒนา

ในการประเมินศักยภาพการผลติของกลุมแมบานปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ผูผลติขาวเกรียบรวมรสน้ัน

เปนการศึกษาเพ่ือประเมินพืน้ฐานในสวนของการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบรวมรส วาเปนไปตามมาตรฐานตางๆหรือไม

อยางไร ไมไดรวมถึงศักยภาพดานอ่ืนๆ เชน การเงนิ การตลาด และการบรหิารจัดการตางๆ ศักยภาพการผลิตในที่น้ีจึง

หมายถึง ระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบรวมรส วาอยูในมาตรฐานหรือไม โดยทําการประเมินจากแบบ

ประเมินซึง่ใชในการตรวจสถานท่ีผลติโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยผูทําโครงการซ่ึงไดรบัการอบรมและมปีระสบการณ

ในเร่ืองดังกลาว นอกจากทางกลุมฯ จะไดรับทราบถึงศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสของตนเอง วาอยูในระดับใด

แลว ผูทําโครงการยังไดใหคําแนะนํา และชวยเหลือเปนที่ปรึกษาในการจัดวางโครงสรางอาคารผลิตซึ่งกําลังอยูใน

ระหวางกอสราง เพื่อใหไดอาคารผลิตที่เปนไปตามมาตรฐาน และไมตองมีการปรับแกอีกในภายหลัง อยางไรก็ตาม

อาคารผลติบางสวนไดมีการกอสรางไปแลวแลว โดยใชแบบกอสรางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีการปรบัแบบ

บางสวนจากความเห็นของสมาชิกในกลุมฯเอง ทางผูทําโครงการจงึไดพยายามท่ีจะยังคงรปูแบบเดิมไวใหมากท่ีสุด เพ่ือ

ไมใหกระทบกับคาใชจายในการกอสราง และกลุมฯ จะไดสามารถดําเนินการผลิตในสถานที่ผลิตใหมไดรวดเร็วขึ้น

สําหรับรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการผลติ การปรบัปรงุ และแนวทางการพัฒนาน้ัน จะไดสรุปตามหมวดหมู

ตามแตละมาตรฐานไวเปนขอๆ เพือ่ใหกลุมฯสามารถศึกษาและปฏิบัติตามไดอยางสะดวก เขาใจไดงาย และตรวจสอบ

ไดวาไดพัฒนาในดานใดไปแลวบาง ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนาศักยภาพการผลติเปนไปไดอยางรวดเรว็ และถูกตอง

การประเมินศักยภาพและขอเสนอแนะในการพัฒนา

1. สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต

1.1 สถานท่ีต้ังอาคาร และท่ีใกลเคียง

สถานที่ต้ังอาคารผลิตอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม ไมมีการสะสมของสิ่งปฏิกูลตางๆหรือสารพิษ ไมมีการ

เลีย้งสัตวบริเวณใกลเคียง อาจมีฝุนควันบาง แตตัวอาคารก็สามารถปองกันได ไมมีนํ้าขัง และสามารถระบายนํ้า

ไดดี สิ่งที่ควรจะตองพัฒนาคือ การจัดเก็บสิ่งของตางๆที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต ออกจากบริเวณอาคารผลิต

หรือมีการจัดเก็บใหเรียบรอย

1.2 อาคารผลิต

ตัวอาคารมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับการผลติอาหาร คือสามารถปองกนัการปนเปอนจากภายนอกไดดี มี

แสงสวางและการระบายอากาศที่ดี และแยกออกจากที่อยูอาศัยหรือกิจกรรรมอื่นๆอยางชัดเจน สิ่งที่ควร

จะตองพัฒนาคือ ระมดัระวังเร่ืองการระบายนํ้าออกจากอาคารผลิต ควรมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาราง

ระบายนํ้า หรือทอระบายนํ้าสามารถระบายนํ้าไดดี ไมอุดตัน และไมเปนท่ีอยูอาศัยของสตัวพาหะตางๆ ภายใน
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อาคารควรมีการกําหนดท่ีจัดวางอุปกรณตางๆอยางชัดเจน เพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน และสามารถจัดเก็บได

เปนระเบียบเรียบรอย

2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต

อุปกรณท่ีใชในการผลิตสวนใหญเปนอุปกรณท่ีใชในระดับครัวเรอืน และใชสําหรับการผลิตเทาน้ัน ไม

ใชปะปนกับกิจกรรมอื่นๆสิ่งที่ควรจะตองพัฒนาคือ ระมัดระวังในการจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณขนาดใหญ

เพ่ือใหสามารถทําการผลิตไดสะดวก และทําความสะอาดไดงาย การลางอุปกรณตางๆควรระมัดระวังซอกมุม

ของอุปกรณ ที่อาจทําการลางไมทั่วถึง อุปกรณบางชนิดที่มีการชํารุด มีสนิม ควรทําการเปลี่ยนหรือซอมบํารุง

ใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม ควรหลีกเล่ียงการใชอุปกรณท่ีทําจากไมในการผลติอาหาร

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

3.1 วัตถุดิบ สวนผสม และภาชนะบรรจุ

มีการคัดเลือกกอนการจัดซ้ือวัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจุท่ีจะนํามาใช โดยมีขอกําหนดท่ี

สมาชิกผูจัดซือ้จะตองปฏิบัติตาม แตควรจัดทําเปนเอกสารใหชัดเจน เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการจัดซือ้ใน

การผลิตไมมีการใชวัตถุเจือปนในอาหาร

3.2 ในระหวางการผลติ มกีารระมัดระวังในการขนยายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑอยูพอสมควร

แตควรระมัดระวังในเรือ่งของการปนเปอนจากฝุนละออง และความชื้น ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑ

เสือ่มคุณภาพไดเร็วข้ึน

3.3 ในแตละข้ันตอนของการผลติ มีการตรวจสอบ และควบคุมการทาํงานโดยสมาชิกผูมีประสบการณ ซ่ึง

ควรจะจดัทําเปนเอกสารท่ีระบุการตรวจสอบ การควบคุมตางๆใหชัดเจน เพ่ือใหสมาชิกคนอ่ืนๆสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน

3.4 นํ้าท่ีใชในการผลิต จะใชในข้ันตอนการลางทําความสะอาดเทาน้ัน แตก็ไดมีการเลือกใชนํ้าจากแหลง

น้ําที่นาเชื่อถือ คือใชน้ําประปาจากกาประปาสวนภูมิภาค ซึ่งควรจะหมั่นสังเกตุลักษณะของน้ําที่ใชอยูเปน

ประจํา หากพบวามีตะกอน สี หรอืกลิน่ผิดปกติ ควรหยุดใชในการผลิต และควรมีระบบสํารองนํ้าเผ่ือการขาด

แคลนนํ้า ซ่ึงจะทําใหการผลติประสบปญหาได

3.5 ผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จแลว มีการแยกจัดเก็บเปนอยางดี โดยบรรจุในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม และ

จัดเก็บในสถานที่ที่แยกเฉพาะสําหรับจัดเก็บเทานั้น แตควรเพิ่มการบันทึกการจัดเก็บ วาผลิตภัณฑใดผลิต

เม่ือใด ซ่ึงจะทําใหสามารถหมุนเวียนสตอกผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกนัการเส่ือมเสียเน่ืองจากเก็บ

รักษาผลิตภัณฑไวเปนเวลานานเกินไป

4. การสขุาภิบาล

4.1 การระบายน้าํเสยี และการจัดการขยะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีเศษขยะหรือน้ําขังใน

บริเวณผลิต ควรเพิ่มถังขยะแบบมีฝาปดบริเวณผลิต ซึ่งเปนชนิดที่ไมตองใชมือเปด จะชวยใหการผลิตถูกตอง

ตามหลกัสุขาภิบาลทีดี่ย่ิงข้ึน
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4.2 หองสขุาอยูแยกออกจากบรเิวณผลิต ตัง้อยูในบริเวณที่สะดวกกับผูปฏิบัติงาน มีการดูแลรักษาความ

สะอาดเปนอยางดี และมจํีานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน ควรเพ่ิมการติดต้ังนํ้ายาลางมือ หรือสบู กระดาษเช็ด

มือ และถังขยะแบบไมใชมือเปด รวมท้ังติดต้ังอุปกรณจายนํ้ายาฆาเช้ือโรคหลังการลางมือ

4.3 ในบริเวณผลิตไมมีอางลางมอืและอุปกรณท่ีจาํเปน ผูปฏิบัติงานจึงอาจตองออกจากสวนผลิตไปยังหอง

สุขาเพ่ือลางมือ จึงควรติดต้ังเพ่ิมเติม

5. การบํารงุรักษาและทําความสะอาด

อาคารผลติและอุปกรณท่ีใชงานมกีารดูแลรักษาและทําความสะอาดคอนขางดี มีสภาพท่ีเหมาะสมกับ

การใชงาน ควรเพ่ิมขอกําหนดในดานวิธีการและความถ่ีในการทําความสะอาด โดยเฉพาะในสวนท่ียากตอการ

เขาถึง เชน เพดาน ฝาผนัง หลังเครื่องจักร ควรมีการแยกจัดเก็บและติดปายบอกชนิดของสารที่ใชทําความ

สะอาดใหชัดเจน

6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงานในการผลิตอาหาร เปนสมาชิกของกลุมฯ ซึ่งมีความสนิทสนมและรูจักกันดี จึงมีการ

ชวยเหลือในการทํางานกันเปนอยางดี แตอาจมีการละเลยในเร่ืองของการแตงกาย และสุขลักษณะท่ีดีในการ

ผลติไปบาง จงึควรมีการตรวจสอบ ตักเตือน ใหแตงการใหถูกตอง เหมาะสม โดยมีการแตงกายท่ีปกปดมิดชิด

สะอาด ไมสวมใสเครื่องประดับ มีการทําความสะอาดมือและเล็บอยูเสมอ ควรมีเครื่องแตงกายและรองเทาที่ใช

สําหรบัการผลติเทาน้ัน สําหรับสวนของสถานท่ีผลติน้ัน ควรมีปายคําเตือน เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนสถานท่ีผลติ

อาหาร และใหปฏิบัติอยางถูกสขุลักษณะ

สําหรบัขอเสนอแนะในการพัฒนาน้ี เปนสวนท่ีจะทําใหกลุมฯ สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองใหเปนไป

ตามมาตรฐานที่สูงขึน้ คือ ถาสามารถปฏิบัติไดทั้งหมด ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพไดจนถึงระดับ GMP กฎหมายได

และยังสามารถตอยอดไปยัง CODEX GMP ไดอีกดวย แตในการพัฒนาสูระดับ GMP นั้น จําเปนจะตองไดรับการ

สนับสนุน ท้ังทางดานเงินทุน บุคลการประจาํท่ีมีความรูในระบบ GMP และที่ปรึกษา เพื่อชวยใหการจัดทําระบบสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี ซ่ึงอาจมีความยุงยากในการจัดทําเอกสารตางๆเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจประเมินระบบ เชน การ

จัดทํา มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) คูมือการปฏิบัติงานในสวนตางๆ (Work

Instruction: WI) และแบบฟอรมสําหรบับันทกึขอมูลตางๆ ซ่ึงควรจะมีบุคลากรประจําท่ีมคีวามรูในดานดังกลาวมาชวย

ในการจัดทําและวางระบบ รวมทั้งทําการอบรมสมาชิกในกลุมฯ จึงจะสามารถทําใหการจัดทําระบบในระดับ GMP

สําเร็จลงได

ในสวนของการพัฒนาอาคารผลิตนั้น ไดมีการใหคําปรึกษาและดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐาน

Primary GMP แลว โดยจะแสดงเปนแผนผังสถานท่ีผลิต และรปูภาพของสถานท่ีผลิตแสดงกอนและหลังการปรับปรุงไว

ดังน้ี
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รูปที่ 3 แบบแปลนพ้ืนท่ีและอาคารผลิตท่ีไดมีการกอสรางไปแลวบางสวน

จากรูปจะแสดงใหเห็นวา ตัวอาคารต้ังอยูบนพื้นท่ีโลง มีการจัดวางอาคารไปบางแลว และมีการ

กอสรางหองสุขาเสรจ็เรยีบรอยแลว รวมทั้งมีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการกอสราง และมีการติตั้งเครื่องอบพลังาน

แสดงอาทิตย ซ่ึงการกอสรางน้ีไดสรางตามแบบที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกแบบให และมีการปรับปรุงจาก

ความเห็นของสมาชิกในกลุมเล็กนอย

รูปที่ 4 แบบกอสรางอาคารผลิต
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รูปที่ 5 บริเวณท่ีตั้งอาคารผลิต

รูปที่ 6 บริเวณดานขางที่ตั้งอาคารผลิต

รูปที่ 7 บริเวณอาคารผลิต และเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย
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รูปที่ 8 หองสุขา

รูปที่ 9 ลักษณะตัวอาคารผลิตที่ไดมีการกอสรางไปแลวบางสวน
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รูปที่ 10 พ้ีนท่ีภายในอาคารผลติ

รูปที่ 11 ทางเขาพ้ืนท่ีภายในอาคารผลิต



41

รูปที่ 12 เตาท่ีใชในการน่ึง

หลังจากการลงพ้ืนท่ีสาํรวจและประเมินศักยภาพในข้ันแรกแลว จึงไดใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาใน

การปรับปรุงอาคารผลิตที่กําลังกอสรางอยูใหเปนไปตามาตรฐาน โดยไมมีการปรับแบบเดิม หรือปรับเปล่ียนสิ่งท่ี

กอสรางไปแลว เพ่ือใหไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา โดยเริ่มจากการวางผังการผลิตใหมใหเหมาะสม และ

แนะนําใหปรบัปรงุอาคารเพ่ิมเติม ดังแสดงไวดังน้ี
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รูปที่ 13 แบบแปลนที่มีการปรับปรุงใหม และจัดวางผังการผลิตแลว

รูปที่ 14 อาคารผลิตและพื้นที่โดยรอบที่ไดมีการจัดวางผังใหม
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รูปที่ 15 อาคารผลตท่ีกอสรางเสร็จแลว

รูปที่ 16 ทางเขาหองเก็บวัตถุดบิ และทางเขาอาคารในสวนของการผลิต
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รูปที่ 17 ภายในอาคารในสวนของการผลิต

รูปที่ 18 ภายในอาคารในสวนของการบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ
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รูปที่ 19 แสดงใหเห็นหองเก็บวัตถุดิบ หองทีใ่ชในการผลิต และหองที่ใชสําหรับบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ

รูปที่ 20 บริเวณลานดานหนาหองเก็บผลิตภัณฑสําหรับใชเปนพื้นที่บรรยายหรือฝกอบรม
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กิจกรรมท่ี 2 อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ

3.1.ขอมูลทั่วไปของผูเขารับการอบรม

ขอมลูทั่วไปของผูเขารับการอบรม จํานวน 7 คน แสดงไวในตารางที่ 3.1ในจํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น 7 คน

เพียง 2 คน ท่ีเคยผานการอบรมจากคลินิกเทคโนโลยีมากอน และผูเขาอบรมทุกคนไมไดลงทะเบยีนคนจนประเภทขาด

อาชีพ

3.2.ผลการประเมินหลังการถายทอดเทคโนโลยีทันที

ผูประเมินทําการประเมินการถายทอดเทคโนโลยี ดวยเกณฑการการคะแนน 1 – 5 เพื่อวัดระดับความพึง

พอใจ จากน้ันประมวลผลคะแนนท่ีไดจากกลุมผูเขาอบรมดวยคาเฉล่ีย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดย

แปลระดับความพึงพอใจ จากคาเฉล่ีย ดังน้ี:

คาเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ การแปลระดับความพึงพอใจ

1.0 – 1.4 นอยที่สุด

1.5 – 2.4 นอย

2.5 – 3.4 ปานกลาง

3.5 – 4.5 มาก

4.5 – 5.0 มากที่สุด

ตารางที ่3.2 แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอกระบวนการอบรม และตอหลักสูตรหลังการอบรมทันที

ของผูเขารับการอบรมจํานวน 7 คน พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในกระบวนการอบรม อยูในระดับ มาก

ที่สุด

ในการประเมินระดับความพึงพอใจดานหลักสูตร พบวา ผูเขารับการอบรมมคีวามพึงพอใจดานการนําความรู

ไปใชประโยชน ระยะเวลาอบรม ชวงเวลาที่อบรม อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของเนื้อหา

และวิทยากร และความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลา อยูในระดับมากที่สุด

โดยรวม ผูเขาอบรมมคีวามพึงพอใจทัง้ในดานกระบวนการอบรมและตอหลักสูตรหลังการอบรมทันที อยูใน

ระดับมากท่ีสดุ นอกจากน้ี ผูเขาอบรมจํานวน 6 คน จาก 7 คน คิดวา จะสามารถความรูทีไ่ดรับระหวางการอบรมไปใช

ประโยชนได
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ตารางท่ี 3.1.ขอมูลทั่วไปของผูเขารบัการอบรม

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ผลิตภัณฑ อาชีพ การศึกษา รายไดตอเดือน ทราบขาวจาก

1 คุณอัชราภาภิญโญ ขาวเกรียบรวมรส รับจาง ม.ปลาย/ปวช 9,001-10,000 ประธานกลุม

2 คุณสมหมาย แกวประดิษฐ ขาวเกรียบรวมรส วิสาหกิจชุมชน ประถม 9,001-10,000 เจาหนาที่ของรัฐ

3 คุณพิชญานิษซสขุเจริญ ขาวเกรียบรวมรส รับจาง ม.ปลาย/ปวช 6,001-7,000 คนรูจัก

4 คุณสุพร ไคลมี ขาวเกรียบรวมรส รับจาง ม.ปลาย/ปวช 7,001-8,000 เจาหนาที่ของรัฐ

5 คุณกานตพิชชาภุมรินทร ขาวเกรียบรวมรส นักเรียน ประถม - -

6 คุณสมภพ สุนทรวิจิตร นมแพะผูพัน เกษตรกร ป.ตรี 30,000 คนรูจัก

7 คุณมานพทองแยม ไสอั่วนพรัตน คาขาย ม.ปลาย/ปวช 9,001-10,000 จดหมายเชญิ
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ตารางท่ี 3.2. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอกระบวนการอบรม และตอหลักสูตรหลังการอบรมทันที (N = 7)

ขอมูลวัดความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
Mean SD

ดานกระบวนการ:

- ขั้นตอนการใหบริการ 4.7 0.5 มากท่ีสุด

- เจาหนาที่ผูใหบริการ 5.0 0.0 มากท่ีสุด

- ส่ิงอํานวยความสะดวก 4.5 0.5 มากท่ีสุด

ดานหลังสูตรการอบรม:

- การนําความรูไปใชประโยชน 4.4 0.5 มาก

- ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.7 0.5 มากท่ีสุด

- ความเหมาะสมของวทิยากร 4.7 0.5 มากท่ีสุด

- ระยะเวลาอบรม 4.3 0.8 มาก

- ชวงเวลาท่ีอบรม 4.3 0.8 มาก

- ความคุมคาเมื่อเทยีบกับเวลา 4.7 0.5 มากท่ีสุด

รวม 4.6 0.6 มากท่ีสุด

ดังท่ีไดรายงานไวใน ตารางท่ี 2.1 ถึง 2.3ถึงผลของการเขาพบผูผลิตท้ัง 3 ราย ณ สถานท่ีผลิตของผูผลิต

ราย ในเบ้ืองตนพบวา สําหรับผูผลิตท้ัง 3 ราย ไมมีความจําเปนเรงดวนในการปรับปรุงบรรจุภัณฑท่ีใชในปจจุบัน

(แมการปองกันที่ไมดีนักของบางบรรจุภัณฑ อาจสงผลใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาสั้น คุณภาพผลิตภัณฑ

อาหารเสื่อมลงเร็ว กลาวคือ ผลเสียตกอยูกับผูผลิต แตไมไดทําใหผูบริโภคไดรับอันตราย) อีกทั้ง ผูผลิตทุกรายมี

ความจํานงท่ีจะชะลอการปรับปรุงบรรจุภัณฑของตนเองไวกอน ดวยเหตุผลที่ตางกันออกไป คณะทาํงานจึงได

ปรึกษากนัแลวลงความเหน็วา การอบรมใหผูผลิตมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑดีขึ้น จะชวยผูผลิตในระยะ

ยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่ผูผลิตพรอมจะปรับปรุงบรรจุภัณฑจะสามารถนําความรูตางๆ ไปใชได

ภายหลังจากการอบรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ คณะทํางานจึงไดทําการติดตามผลหลังการการเขาเยี่ยม

สถานท่ีผลิตและเม่ือไดถายทอดเทคโนโลยีแลวเสร็จ โดยแบบติดตามการประเมินผลของผูผลติสินคา OTOP ทั้ง 3

รายไดแสดงไวใน ภาคผนวกท่ี 1 และรายละเอียดความคืบหนาของการนําความรูไปใชรายงานไวในตารางท่ี 4.1

ตารางท่ี 4.1.รายละเอียดความคืบหนาของการนําความรูท่ีไดรับการถายทอดไปใช

ผลิตภัณฑ รายละเอียดความคืบหนา

ขาวเกรียบรวมรส ภายหลังเขาพบท่ีสถานท่ีผลิต: ผูผลิตทราบถึงขอดอยของบรรจุภัณฑของตน และประสงคจะ

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ แตไมไดมีความเรงดวน เนื่องจากในขณะนั้นทางผูผลิตมุงไปที่การปรับปรุง/

กอสรางสถานที่ผลิตแหงใหม
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ภายหลังการอบรม: ผูผลิตแจงวา สถานที่ผลิตแหงใหม กอสรางใกลแลวเสร็จแลว จะลองทําการ

ผลิตคร้ังแรกประมาณปลายเดือนมีนาคม (30 – 31 มีนาคม 2557) เพ่ือตรวจสอบวา ตองมีการ

ปรับเปลี่ยนสวนของอาคารสวนไหนอีกหรือไม และเมื่อยายสถานที่ผลิตแลวเสร็จอยางสมบูรณ ทาง

ผูผลิตอาจจะลองผลิตผลิตภัณฑใหมีขนาดเล็กลง รวมถึงประชุมภายในกลุมเก่ียวกับการเปล่ียน

ขนาดบรรจุใหม แลวจึงจะทําการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑในภายหลัง เม่ือไดขอสรูปทุกอยางแลว

คณะทํางานจึงไดแนะนําขอควรปรับปรุงใหแกผูผลิต และทั้งสองฝายเห็นรวมกันถึงแนวทางในการ

ปรับปรุง ดังนี้

- ใชวัสดุบรรจุภัณฑท่ีทําจาก Biaxial-oriented Poly(propylene) หรือ BOPP เชนเดิม

(ในสวนของผลิตภัณฑขาวเกรียบชนิดทอดแลว พรอมรับประทาน) เน่ืองจากผลิตภัณฑ

จําหนายหมดเร็ว และไมไดตั้งใจใหมีอายุการเก็บรักษานาน จึงไมจําเปนตองเพิ่มการปอง

ผลิตภัณฑภายใน ดวยการเปลี่ยนเปนวัสดุที่ปองกันไดมากขึ้น

- ออกแบบบรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิใหม ไดแก เปลี่ยนชื่อยี่หอ เพิ่มรายละเอียดภาษาอังกฤษ

และปรับเปลี่ยนลวดลาย/สีสันใหเหมาะกับตลาดของขวัญของฝากมากขึ้น

- เพ่ิมสวนของบรรจุภัณฑรวมกลุมข้ึนมา สําหรับผูบริโภคท่ีตองการซ้ือผลิตภัณฑมากกวา 1

ถงุข้ึนไป โดยลวดลายของบรรจุภัณฑรวมกลุม (อาจอยูในรูปแบบถุงพลาสติกหรือกลอง

กระดาษ) ตองมีความสอดคลองกับลวดลายของบรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิ และอาจเพิ่มเติม

รายละเอียดเก่ียวกับกลุมผูผลิต เชน ความเปนมาและท่ีตั้งของสถานผลิต เพ่ือเปนการ

โฆษณาตอไป

ไสอ่ัวสมุนไพร ภายหลังเขาพบที่สถานที่ผลิต: ผูผลิตไมประสงคปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑของตน นอกจากจะมีการ

พัฒนาผลิตภณัฑใหมข้ึน

ภายหลังการอบรม: ผูผลิตแจงวา อยูในระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ไสอั่วรมควัน) คาดวา จะ

ไดสูตรที่เหมาะสม และพรอมเริ่มผลิตไดในเดือนเมษายน 2557 คณะทํางานจึงไดแนะนําและทั้ง

สองฝายเห็นรวมกันถึงแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้

- ใชวัสดุบรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิ เปนวัสดุประเภทเดิม และทําการบรรจุภายใตสุญญากาศ

เชนเดิม เนื่องเปนวิธีที่เหมาะสมแลวกับผลิตภัณฑอาหารประเภทดังกลาว

- หากจะออกแบบบรรจุภณัฑขั้นปฐมภูมิใหแกผลิตภัณฑท่ีกําลังพัฒนา ควรออกแบบใหมี

ลวดลายไปในทางเดียวกับผลิตภัณฑท่ีวางขายอยูเดิมท้ัง 3 ชนิด แตใชโทนสีหลักให

แตกตางออกไปจากเดิม เพื่อใหผูบริโภคสามารถแยกชนิดผลิตภัณฑทั้ง 4 ประเภท ออก

จากกันได

- สําหรับตลาดของขวัญของฝาก ใหเพิ่มสวนของบรรจุภัณฑรวมกลุมข้ึนมา (สําหรับ
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ผูบริโภคที่ตองการซ้ือผลิตภัณฑมากกวา 1 ถุงข้ึนไป)ในรูปแบบของถุงพลาสติกหรือถุง

กระดาษ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิต เชน ความเปนมาและที่ตั้งของสถานผลิต

ประกอบอยูดวย

- ผูผลิตเห็นดวยวา หากในอนาคตคิดจะทําการปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑท้ัง 4

ชนิด ผูผลิตจะเลือกออกแบบใหบรรจุภัณฑใหมีโทนสีท่ีสดนอยลง เพ่ือใหตัวของผลิตภัณฑ

เดนมากยิ่งขึ้น แลวเลือกใชสีสดเพียงเล็กนอยในรูปแบบของตัวหนังสือ (บนพื้นสีออนหรือ

สีเขม) เพื่อระบุประเภทของผลิตภัณฑภายในที่แตกตางกัน ซึ่งจะทําใหผูบริโภคสังเกตเห็น

ผลิตภัณฑไดชัดเจนยิ่งขึ้น

นมแพะผูพัน ภายหลังเขาพบที่สถานที่ผลิต: ผูผลิตประสงคปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑของตน จากวัสดุ HDPE เปน

วัสดุแกว แตแจงขอระงับการทดลองใชบรรจุภัณฑแบบใหมไว เนื่องจากตองการปรับปรุงสถานที่

ผลิตและกระบวนการผลิตใหเรียบรอยกอน

ภายหลังการอบรม: คณะทํางานและผูผลิตมีความเห็นรวมกันถึงแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้

- ผูผลิตมีตัวเลือกของวัสดุบรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิ 3 ตัวเลือก คือ 1) ใชวัสดุ HDPE แบบเดิม

โดยอาจเลือกปรับเปลี่ยนลวดลายของบรรจุภัณฑดวยการใชสติกเกอรหรือฟลมหด เพื่อ

ระบุรสชาติของนมรสตางกัน 2)ใชวัสดุ Poly(ethylene terephthalate ) หรือ PETท่ีมี

ลักษณะใสเพื่อโชวใหเห็นผลิตภัณฑภายใน อีกทั้งยังเปนวัสดุที่มีการปองกันที่ดีกวา แลว

เลือกใชสติกเกอรหรือฟลมหด เพื่อระบุรสชาติ และ 3)ใชวัสดุแกว

- เพ่ิมสวนของบรรจุภัณฑรวมกลุมข้ึนมา (สําหรับผูบริโภคท่ีตองการซ้ือผลิตภัณฑมากกวา 1

ขวด ขึ้นไป) ในรูปแบบของถุงพลาสติก โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูผลิต เชน ความ

เปนมาและที่ตั้งของสถานผลิต ประกอบอยูดวย แลวปรับราคาเปนราคาขายสง 3 ขวด

แทนการขายปลกีขวดเดียว

- ผูผลิตจะเพิ่มวงแหวนฟลมหด รัดรอบฝาขวด เพื่อทําหนาที่ในการบงบอกการปนเปอน

เปนการเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูบริโภค

กิจกรรมท่ี 3 อบรมใหความรูเ ก่ียวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ ให กับ

ผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ

ติดตามผลโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการ

(Process) ผลงาน (Output) กลาวคือ
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1. ส่ิงท่ีปอนเขาไป (Input) การอบรมใหความรูดานการทําตลาดออนไลน

 2. กระบวนการ (Process) ในกระบวนการน้ีหลงัจากการอบรมผูดําเนินโครงการฯอบรมใหความรู

ดานการทาํตลาดออนไลน ไดติดตามความกาวหนาดานการตลาดออนไลนโโดยมีการติดตามหลังจากการฝกอบรม

เปนระยะเวลา 2 เดือน

3. ผลลัพธ (Outcome) หลงัจากการฝกอบรม พบวาไดมีข้ันตอนดังน้ี

1. จัดทํา Facebook โดยใชชื่อวา “Thip Rainbow Crisp” ซึ่งเปนการสรางเครือขายสังคมออนไลนที่

สามารถโตตอบกับผูบริโภคไดอยางกวางขวางสงผลใหทราบถึงกระแสตอบรบัและความคิดเห็นของลกูคา พรอมทั้ง

เปน การเปดโอกาสใหกับผูบริโภคท่ีมีความสนใจในผลติภัณฑติดตามขาวสารของรานอีกดวย ทําใหลกูคาเกิดความ

เช่ือม่ันในการ Update ขอมูลขาวสารที่ทันสมัยโดยเฉพาะรูปภาพ รวมถึง Review ที่ไดรับระหวางลูกคาดวยกัน

จะสามารถสราง ความเชื่อถือไดมากกวาการโฆษณาทั่วไป ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญในการควบคุมเนื้อหาที่

เกี่ยวของกับการติดตอกับลูกคาโดยตรงใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดังรูป

รูปที่ 2 แสดงหนาจอการจัดทํา Facebook โดยใชช่ือวา “Thip Rainbow Crisp”
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รูปที่ 3 แสดงหนาจอรายละเอียดเก่ียวกับสินคาบน Facebook

2. การจัดทํา Fanpage โดยใชช่ือวา “Thip Rainbow Crisp” โดยมีคุณสมบัติที่คลายคลึงกับ Facebook โดยจะ

ทําการเพิ่มสมาชิกโดยการเชื้อเชิญสมาชิกจาก Facebook นอกจากน้ีการเพ่ิมสมาชิกดวยการกด Like แลว ยัง

เปนการสงเสริมทางการตลาดในสังคมออนไลนไดอยางกวางขวางอีกดวย ดังรูป

รูปที่ 4 แสดงหนาจอการจัดทํา Fanpage โดยใชช่ือวา “Thip Rainbow Crisp”
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รูปที่ 5 แสดงหนาจอการจัดการ Fanpage ของ “Thip Rainbow Crisp”

3.โฆษณาฟรีผานเว็บไซตพันธทิพย โดยการใชบริการลงโฆษณา ฟรีบนเว็บไซตผาน www.pantip.com

โดยเลือกหมวดหมูไปยังสินคาทั่ วไป ประเภทอาหารคาว เนื่องดวยในหมวดหมูนี้จะมีผูเขามาเยี่ยมชมสวนใหญมี

ความสนใจ และตองมีการสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ อาหารโดยมีการโพสตและอัพเดตขอมูลอยาง

ตอเนื่อง นอกจากน้ียังสามารถใหรายละเอียดท้ังในสวนของรูปภาพ การติดตอ และรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ดังรูป
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รูปที่ 6 แสดงหนาจอการโฆษณาฟรีผานเว็บไซตพันธทิพย

4.การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิรซ (e-Commerce) เปนการเพิ่ม

ยอดการจัดจําหนาย โดยการใชบริการจัดทําระบบอีคอมเมิรซ ฟรีบนเว็บไซตผาน www.lnwshop.comโดย

lnwshop เปนบริการเปดรานคาออนไลนฟรี (free e-commerce shop) โดยจะทําธุรกรรมที่ผานสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส เชน การซ้ือขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส เปนตน จุดเดน

ของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญของ

องคประกอบของธุรกิจท่ีมองเห็นจับตองได เชนอาคารที่ทําการ หองจัดแสดงสินคา (show room) คลังสินคา

พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน ดังน้ันขอจํากัดทางภูมิศาสตรคือ ระยะทางและเวลาทํา

การแตกตางกัน จึงไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ อีคอมเมิรซใชติดตอกับลูกคาไดหลายระดับ ธุรกิจกับลูกคา

ธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับภาครัฐ ฯ สาระของการติดตอจะมี 4-5 ประการ คือ

· การขาย รวมการโฆษณา แสดงสินคา เสนอราคา ส่ังซ้ือ คํานวณราคา

· การชําระเงิน การตกลงวิธีชําระเงนิ ส่ังโอนเงิน ใหขอมลูบัญชีธนาคารท่ีใชตัดบัญชี ตลอดจนเงินดิจทัิล

รูปแบบใหม ๆ

· การขนสง แจงวิธีการสงมอบของ คาขนสง และสถานท่ีติดตอและระบบติดตามสินคาท่ีสง

· บริการหลังการขาย การติดตอภายในบริษัท เชนระบบบัญชี คลังสนิคา ระบบส่ังซ้ือสินคาและวัตถุดิบ ส่ัง

ผลติ ตลอดจนบริการลกูคาหลังการขาย
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โดยไดสรางเว็บ http://thiprainbowcrisp.lnwshop.com/  ซึ่งผูประกอบการไดนําระบบอีคอมเมิรซมา

ใชในการติดตอกับลูกคา ตลอดจนการบริหารจัดการตางๆ ใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากข้ีนอีกดวย ดังรูป

รูปที่ 7 แสดงหนาจอการทําระบบอีคอมเมิรซของ “Thip Rainbow Crisp”

รูปที่ 7 แสดงหนาจอระบบตระกราสินคาในระบบอีคอมเมิรซของ “Thip Rainbow Crisp”
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รูปที่ 8 แสดงหนาจอบริหารจัดการระบบอีคอมเมริซของ “Thip Rainbow Crisp”

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนา วิเคราะหกระบวนการรมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร

ศึกษาชนิดของกล่ินควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน

ศึกษาชนิดของกลิน่ควันท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑไสอ่ัวรมควัน โดยแปรชนิดของกล่ินควัน 3 ชนิด คือ

A B และ C และวิเคราะหคุณสมบัติดานตางๆ ผลการศึกษาคาความเปนกรดดาง คาปริมาณนํ้าอิสระ คาความช้ืน

คาสผีวิบริเวณผิวนอกและคาสีผิวบริเวณหนาตัดตามขวาง (คาสีในระบบ L* a* b*) แสดงในตารางที่ 1 และคา

ความชอบคุณลักษณะทางประสาทสมัผัสของไสอ่ัวรมควันแสดงในตารางท่ี 2

เม่ือพิจารณาคาความเปนกรดดางและคา aw พบวา ชนิดของกลิน่ควันท่ีทดสอบไมมีผลตอผลิตภัณฑ (P>

0.05)  โดยผลิตภัณฑมีคาความเปนกรดดางประมาณ 6.5 ซึ่งมีคาคอนขางเปนกลาง และคา aw มีคาประมาณ

0.97 สอดคลองกับงานวิจัยของโสมศิริ และสุจินดา (ม.ป.ป.) ที่วัดคา aw ของไสอั่วทั้ง 3 สูตรไดในชวง 0.95-0.97

สําหรบัคาความช้ืนของไสอ่ัวรมควันท้ัง 3 สูตรน้ันมีความผันแปรกบัชนิดของกลิน่ควัน โดยใหคาความช้ืนสูงในสูตร

A เน่ืองจากเปนกลิน่ควันแบบนํ้า ในขณะท่ีสูตร B และ C จะมีคาความชื้นตํ่ากวาเนื่องจากเปนกลิ่นควันแบบผง

เม่ือพจิารณาคาสีพบวาชนิดของกลิน่ควันท่ีทดสอบมีผลตอคา L* (คาความสวางจากสีขาวที่มีคา L* เทากับ 100

ไปจนถึงสดํีาท่ีมีคา L* เทากบั 0) และคา b* (แสดงคาสีนํ้าเงิน (-) เหลือง (+) ของผลิตภัณฑ) ของไสอั่วรมควันที่

ทําการวิเคราะหคาสผิีวบรเิวณหนาตัดตามขวาง และมีผลตอคา a* (แสดงคาสีเขียว (-) แดง (+) ของผลิตภัณฑ)

ของไสอ่ัวรมควันท่ีทําการวิเคราะหคาสีผิวบรเิวณผิวนอก (P<0.05)
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เมือ่พิจารณาดานประสาทสัมผสั พบวาชนิดของกลิ่นควันที่ทดสอบไมมีผลตอระดับความชอบของไสอั่ว

รมควนัในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฎ สีและเนื้อสัมผัส (P>0.05) แตชนิดของกลิ่นควันที่

ทดสอบมีผลตอระดับความชอบของไสอั่วรมควันในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นควัน กลิ่นโดยรวม

รสชาติและความชอบโดยรวม (P<0.05)  โดยระดับคะแนนความชอบในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสท้ัง 4 ดาน

ดังกลาว อยูในระดับชอบเล็กนอย (6) ถึงชอบปานกลาง (7) โดยสูตร A และ B ไดรับคะแนนความชอบสูงกวาสูตร

C และไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) เมือ่พจิารณากรรมวิธีผลิต พบวาในข้ันตอนการผสม

สวนผสมตางๆ จะทําไดยากในสตูร A ซ่ึงเปนกลิน่ควันแบบนํ้า ทําใหสวนผสมคอนขางเปยกและติดกันเปนกอน ท้ัง

ยังสงผลในการยางโดยทาํใหแหงไดชากวาและมีการเกาะตัวกันของสวนผสมในบางจดุ ซ่ึงทําใหเกิดเปนกอนแข็งสี

ดําขนาดเล็กในผลิตภัณฑ ดูไมนารับประทาน อีกทั้งสูตร B เปนสูตรที่มีคาความช้ืนตํ่ากวาสูตร A ซึ่งสงผลตอ

คุณภาพของผลติภัณฑในการเก็บรกัษา จึงเลอืกสูตร B เพ่ือใชในการทดลองข้ันตอไป

ตารางที่ 1 คะแนนการทดสอบคาความเปนกรดดาง (pH) คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) คาความชื้น คาสีผิวบริเวณผิว

นอกและคาสผิีวบรเิวณหนาตัดตามขวาง (L* a* b*) ของไสอั่วรมควันที่แปรชนิดของกลิ่นควัน

ลักษณะทดสอบ
คะแนนเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน1

สูตรไสอ่ัวรมควัน

A B C

pHns 6.53 ± 0.05 6.51 ± 0.03 6.53 ± 0.07

aw
ns 0.97 ± 0.01 0.97 ± 0.01 0.97 ± 0.00

คาความชื้น 53.20 ± 0.60a 48.14 ± 0.62c 50.88 ± 1.43b

คาสีผิวนอก L*ns 42.95 ± 1.11 42.47 ± 1.59 42.51 ± 1.34

a* 9.43 ± 1.28a 8.92 ± 1.31ab 7.45 ± 0.53b

b*ns 26.83 ± 1.71 24.66 ± 1.75 24.50 ± 1.89

คาสีหนาตัด L* 49.51 ± 0.66a 46.91 ± 1.07b 44.43 ± 1.22c

a*ns
4.22 ± 0.26 5.64 ± 0.46 4.72 ± 2.43

b* 18.87 ± 0.77a
17.84 ± 0.66b 18.03 ± 0.31ab

1  abc คาเฉล่ียท่ีมอัีกษรพิมพเล็กกํากับตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)

ตารางที่ 2 คะแนนความชอบคุณลักษณะทางประสาทสมัผัสของไสอ่ัวรมควันท่ีแปรชนิดของกล่ินควัน

คะแนนเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน1
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ลักษณะทดสอบ สูตรไสอ่ัวรมควัน

A B C

ลักษณะปรากฎns 7.00 ± 1.46 7.17 ± 1.32 7.06 ± 1.26

สีns 7.37 ± 1.14 7.29 ± 1.38 7.14 ± 1.00

กล่ินควัน 7.06 ± 1.35a 7.06 ± 1.26a 6.34 ± 1.64b

กลิ่นโดยรวม 7.37 ± 1.22a 7.03 ± 1.52ab 6.49 ± 1.48b

รสชาติ 7.43 ± 1.50a 7.00 ± 1.21ab 6.43 ± 1.44b

เน้ือสัมผัสns
7.40 ± 1.33 6.83 ± 1.42 7.03 ± 1.52

ความชอบโดยรวม 7.40 ± 1.14a 7.11 ± 1.23ab 6.66 ± 1.49b

1  abc คาเฉล่ียท่ีมอัีกษรพิมพเล็กกํากับตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)

ศึกษาปริมาณของกล่ินควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน

ศึกษาปริมาณของกลิน่ควันท่ีเหมาะสมสําหรับไสอ่ัวรมควัน โดยแปรระดับเปน 4 ระดับคือ รอยละ 0.5 1

1.5 และ 2 และวิเคราะหคุณสมบัติดานตางๆ ผลการศึกษาคาความเปนกรดดาง คาปริมาณนํ้าอิสระ คาความช้ืน

คาสผีวิบริเวณผิวนอกและคาสีผิวบริเวณหนาตัดตามขวาง (คาสีในระบบ L* a* b*) แสดงในตารางที่ 3 และคา

ความชอบคุณลักษณะทางประสาทสมัผัสของไสอ่ัวรมควันแสดงในตารางท่ี 4

ปริมาณของกล่ินควันท่ีทดสอบไมมีผลตอผลติภัณฑ (P>0.05) ในลกัษณะทดสอบคาความชื้น แตมีผลตอ

ผลติภัณฑในลักษณะทดสอบคาความเปนกรดดาง คา aw และคาสี (P<0.05) เมื่อพิจารณาคาสีพบวาปริมาณของ

กล่ินควันท่ีทดสอบมีผลตอคา L* (คาความสวางจากสีขาวท่ีมีคา L* เทากบั 100 ไปจนถึงสีดําที่มีคา L* เทากับ 0)

และคา b* (แสดงคาสีนํ้าเงิน (-) เหลอืง (+) ของผลติภัณฑ) ของไสอ่ัวรมควันท่ีทําการวิเคราะหคาสีผิวบริเวณหนา

ตัดตามขวาง และมีผลตอคา a* (แสดงคาสเีขียว (-) แดง (+) ของผลิตภัณฑ)  ของไสอั่วรมควันที่ทําการวิเคราะห

คาสีผิวบริเวณผิวนอก (P<0.05)

เมือ่พิจารณาดานประสาทสัมผสั พบวาชนิดของกลิ่นควันที่ทดสอบไมมีผลตอระดับความชอบของไสอั่ว

รมควนัในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฎ สีและเนื้อสัมผัส (P>0.05) แตชนิดของกลิ่นควันที่

ทดสอบมีผลตอระดับความชอบของไสอั่วรมควันในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นควัน กลิ่นโดยรวม

รสชาติและความชอบโดยรวม (P<0.05)  โดยระดับคะแนนความชอบในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสท้ัง 4 ดาน

ดงักลาว อยูในระดับชอบเล็กนอย (6) ถึงชอบปานกลาง (7) โดยสูตร D และ E ไดรับคะแนนความชอบในทั้ง 4

คุณลักษณะสูงกวาสูตร F และสูตร G และไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) จึงพิจารณาถึง

ตนทุนการผลิตระหวางสูตร D และสูตร E ซึ่งพบวาสูตร D ใชปริมาณกลิ่นควันนอยกวาจึงมีตนทุนที่ตํ่ากวา จึง

เลือกสูตร D เพ่ือใชในการทดลองข้ันตอไป
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ตารางที่ 3 คะแนนการทดสอบคาความเปนกรดดาง (pH) คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) คาความชื้น คาสีผิวบริเวณผิว

นอกและคาสผิีวบรเิวณหนาตัดตามขวาง (L* a* b*) ของไสอัว่รมควันท่ีแปรปริมาณของกลิน่ควัน

ลักษณะทดสอบ
คะแนนเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน1

สูตรไสอ่ัวรมควัน

D E F G

pH 6.53 ± 0.07a 6.42 ± 0.02b 6.50 ± 0.02ab 6.49 ± 0.01ab

aw 0.97 ± 0.00b 0.97 ± 0.00b 0.97 ± 0.01b 0.99 ± 0.00a

คาความชื้นns
50.88 ± 1.43 49.60 ± 0.56 50.31 ± 0.83 50.89 ± 0.94

คาสีผิวนอก L*ns
42.51 ± 1.34 43.30 ± 2.52 43.27 ± 1.48 43.35 ± 1.28

a* 7.45 ± 0.53ab 7.41 ± 1.24ab 8.18 ± 1.34a 6.66 ± 0.79b

b*ns
24.50 ± 1.89 24.98 ± 1.68 25.37 ± 1.13 24.22 ± 1.70

คาสีหนาตัด L* 44.43 ± 1.22a 39.53 ± 2.02b 44.21 ± 0.33a 44.61 ± 1.79a

a*ns
4.72 ± 2.43 3.75 ± 0.56 5.40 ± 1.28 5.21 ± 0.25

b* 18.03 ± 0.31a 15.38 ± 1.81b 18.84 ± 1.44a 18.06 ± 1.06a

1  abc คาเฉล่ียท่ีมอัีกษรพิมพเล็กกํากับตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)

ตารางที่ 4 คะแนนความชอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไสอั่วรมควันที่แปรปริมาณของกลิ่นควัน

ลักษณะทดสอบ
คะแนนเฉล่ีย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน1

สูตรไสอ่ัวรมควัน

D E F G

ลักษณะปรากฎns 6.77 ± 1.72 6.69 ± 1.62 6.94 ± 1.57 6.51 ± 1.65

สีns 6.54 ± 1.76 6.49 ± 1.46 6.74 ± 1.48 6.26 ± 1.79

กล่ินควัน 7.26 ± 1.54a 6.77 ± 1.40ab 6.46 ± 1.31b 6.26 ± 1.56b

กลิ่นโดยรวม 7.03 ± 1.58a 6.74 ± 1.50ab 6.20 ± 1.49b 6.40 ± 1.44ab

รสชาติ 6.86 ± 1.40a 7.06 ± 1.24a 6.49 ± 1.52ab 6.03 ± 1.45b
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เน้ือสัมผัสns
7.09 ± 1.25 6.74 ± 1.63 6.97 ± 1.62 6.37 ± 1.19

ความชอบโดยรวม 7.14 ± 1.14a 7.06 ± 1.16a 6.71 ± 1.23a 6.03 ± 1.27b

1  abc คาเฉล่ียท่ีมอัีกษรพิมพเล็กกํากับตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)

ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค

ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑไสอั่วรมควันสูตรที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยทําการศึกษา

การยอมรบัของผูบรโิภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสุดทายดวยการใชแบบสอบถาม  โดยใชวิธีการใหคะแนนความชอบระดับ

1-9 คะแนน เตรียมผลติภัณฑใหผูทดสอบโดยหัน่เปนช้ินตามขวาง ใหผูทดสอบใหคะแนนเม่ือพจิารณาไสอัว่รมควัน

ในคุณลักษณะลักษณะปรากฏ กลิ่นควัน กลิ่นโดยรวม รสชาติ และความชอบโดยรวม ทําการทดสอบกลุมผูบริโภค

จํานวน 100 คน และวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก  ปริมาณความชื้น  โปรตีน   ไขมัน เถา และ

คารโบไฮเดรต

ผลการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑไสอั่วรมควันแสดงในตารางที่ 5-7 โดยแสดง

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามในการสํารวจผูบริโภค พฤติกรรมการบริโภคของผูตอบ

แบบสอบถามในการสํารวจผูบริโภค และคะแนนความชอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไสอั่วรมควันที่เปน

ผลติภัณฑสุดทาย ตามลําดับ

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบรโิภคท่ีตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 5 พบวาผูบริโภคเปนหญิง

รอยละ 31 ชายรอยละ 69 สวนใหญมีอายุตํ่ากวา 30 ปรอยละ 90 กลุมอายุ 31-40 ปรอยละ 4 กลุมอายุ 41-50

ปรอยละ 4 และอายุมากกวา 50 ปรอยละ 2 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 71 ระดับตํ่า

กวาปริญญาตรีรอยละ 27 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 2 มีอาชีพนักเรยีน/นักศึกษารอยละ 87 นักวิทยาศา

สาตรรอยละ 3 ธุรกิจสวนตัวรอยละ 3 และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 6

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไสอั่วรมควันของผูบริโภค แสดงในตารางที่ 6 พบวาผูบริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามเปนผูบริโภคที่เคยรับประทานไสอั่วรอยละ 95 โดยรอยละ 82.11 ของผูที่เคยรับประทานจะบริโภค

เดือนละ 1-2 ครั้ง และมีผูบริโภคที่ไมเคยรับประทานไสอั่วรอยละ 5 สําหรับความสนใจหากวามีผลิตภัณฑไสอั่ว

รมควันวางขายน้ัน พบวารอยละ 96 ของผูบรโิภคใหความสนใจ แสดงใหเห็นวาไสอั่วรมควันเปนผลิตภัณฑใหมที่

นาจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูบริโภค

การทดสอบความชอบของผูบรโิภคท่ีมีตอไสอัว่รมควันดังแสดงในตารางท่ี 7  ผูบริโภคมีคะแนนความชอบ

เฉล่ียตอไสอ่ัวรมควันในดานลักษณะปรากฏ กล่ินควัน และกล่ินโดยรวมอยูในระดับชอบปานกลาง (7) สวนคะแนน

ความชอบเฉล่ียตอไสอ่ัวรมควันในดานรสชาติ และความชอบโดยรวม อยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7-8)

ตารางที่ 5 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามในการสาํรวจผูบรโิภค
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคของผูตอบแบบสอบถามในการสํารวจผูบริโภค

ปจจัย ความถ่ี (จํานวน) ความถ่ี (รอยละ)

เคยรับประทานไสอั่วหรือไม
เคย 95 95

ไมเคย 5 5

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการบริโภคตอ 1

เดือน

1 - 2 ครั้ง 78 82.11

3 - 4 ครั้ง 10 10.53

5 - 6 ครั้ง 2 2.11

มากกวา 6 คร้ังข้ึนไป 5 5.26

ความสนใจหากมีผลิตภัณฑไสอั่วรมควัน
สนใจ 96 96

ไมสนใจ 4 4

ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถ่ี (รอยละ)

เพศ ชาย 69

หญิง 31

อายุ ตํ่ากวา 30 ป 90

31 - 40 4

41 - 50 4

มากกวา 50 2

วุฒิการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 27

ปริญญาตรี 71

สูงกวาปริญญาตรี 2

อาชีพ นักเรยีน/นกัศึกษา 87

นักวิทยาศาสตร 3

ธุรกิจสวนตัว 3

อ่ืนๆ 6
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ตารางที่ 7 คะแนนความชอบคุณลักษณะทางประสาทสมัผัสของไสอ่ัวรมควันท่ีเปนผลิตภัณฑสุดทาย

คุณลักษณะ คาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ลักษณะปรากฏ 7.18 ± 1.15

กลิ่นควัน 7.14 ± 1.22

กล่ินโดยรวม 7.34 ± 1.12

รสชาติ 7.65 ± 1.28

ความชอบโดยรวม 7.57 ± 1.03

ทัศนคติดานการยอมรับดังแสดงดังตารางท่ี 8 พบวาผูบรโิภคใหการยอมรับไสอั่วรมควันรอยละ 98 สวน

ทัศนคติการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคตอไสอ่ัวรมควัน พบวาผูบริโภคสวนใหญซ้ือรอยละ 89 ดวยเหตุผลหลักเรียง

ตามลําดับคือ สนใจในผลิตภัณฑ รสชาติอรอยมีความเผด็รอน มีกลิน่หอม  สวนผูบริโภคท่ีไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม

รอยละ 7 ดวยเหตุผลที่ไมแนใจวาจะอรอยหรือไม และผูบริโภคที่ไมซื้อรอยละ 4 เน่ืองจากผูบริโภครูสึกวา

ผลติภัณฑมีรสชาติเผ็ดเกนิไป ไมชอบรับประทาน และราคาแพง

ตารางที่ 8 ทัศนคติดานการยอมรับและราคาของผลติภัณฑสุดทาย

ปจจัย ความถ่ี (รอยละ)

การยอมรับ

ยอมรบั 98

ไมยอมรบั 2

การตัดสนิใจซ้ือ

ซื้อ 89

ไมแนใจ 7

ไมซื้อ 4

การวิเคราะหคุณภาพของไสอั่วรมควันที่ไดรับการพัฒนาแลว พบวา เมื่อนําไสอั่วรมควันที่พัฒนาแลวมา

วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ (ผลแสดงดังตารางที่ 9) ซ่ึงไดแก คาสีและคา aw น้ัน ไสอ่ัวรมควันมีคาสี L* a* b*

บรเิวณผิวนอกเทากับ 44.99  8.30  26.79 ตามลําดับ มีคาสี L* a* b* บริเวณหนาตัดตามขวางเทากับ 44.44
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4.61  19.87 ตามลําดับ และคา aw เทากับ 0.98 คุณภาพทางเคมีพบวามีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน

คารโบไฮเดรต เถาและเสนใยทั้งหมด เทากับรอยละ 48.79 ± 0.85   15.05 ± 0.42 29.23 ± 3.19 1.64 ±
0.00 5.29 ± 0.17 และ 0.02 ± 0.01 ตามลําดับ

ตารางที ่9 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของไสอ่ัวรมควันสูตรทีไ่ดรับการพัฒนาแลว

ปจจัยคุณภาพ คาเฉลี่ย

คุณภาพทางกายภาพ

คาสี L* a* b* บรเิวณผวินอก 44.99  8.30  26.79

คาสี L* a* b* บริเวณหนาตัดตามขวาง 44.44  4.61  19.87

คา aw 0.98

คุณภาพทางเคมี

ปริมาณความชื้น (รอยละของน้ําหนักเปยก)  48.79 ± 0.85

ปริมาณโปรตีน (รอยละของนํ้าหนักเปยก) 15.05 ± 0.42

ปริมาณไขมัน (รอยละของนํ้าหนักเปยก)   29.23 ± 3.19

ปริมาณคารโบไฮเดรต * (รอยละของนํ้าหนักเปยก) 1.64 ± 0.00

ปริมาณเถา (รอยละของนํ้าหนักเปยก)

ปริมาณเสนใยทั้งหมด
5.29 ± 0.17

 0.02 ± 0.01

* ไดจากการหักลบ

ในขณะทีท่าํการพัฒนาสูตรไสอั่วรมควัน ไดมีการติดตอสื่อสารกับผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีอยาง

สมํ่าเสมอ เน่ืองจากการผลิตไสอัว่ถือเปนการแปรรปูอาหารท่ีตองใชความชํานาญและเทคนิคในการปฏิบัติ จึงตอง

ขอคําแนะนําจากผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี และไดรับความชวยเหลอืเปนอยางดี

หลังจากพัฒนาสูตรผลิตภัณฑไสอั่วรมควันเสร็จสมบูรณแลว ไดนําสูตรดังกลาวไปแจงใหผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยีไดรับทราบและทดลองปฏิบัติจนไดผลดี
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บทท่ี 4

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

4.1 ผลการดําเนินงานภาพรวมโครงการ

กิจกรรมท่ี 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP

กลุมแมบานปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีไดรับการชวยเหลอืในดานคําปรึกษาในการปรับปรุงพัฒนา

สถานท่ีผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน และไดรับขอเสนอแนะ แนวทางตางๆ จนสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต

ขาวเกรียบรวมรส ใหอยูในระดับทีผ่านเกณฑมาตรฐาน Primary GMP ได ซึ่งอยูในระหวางการรอรับการประเมิน

จากสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากน้ัน กลุมฯยังไดรับเอกสารตางๆท่ีเกีย่วของ และสรปุรายงาน

การพัฒนาศักยภาพการผลติเลมน้ี เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการใหผลิตใหดีย่ิงข้ึนตอไป

กิจกรรมท่ี 2 อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

ปญหาท่ีพบในระหวางการดําเนินงาน แบงเปนหัวขอใหญๆ  ไดดังน้ี

1. ปญหาดานระยะเวลาดําเนินงาน

เน่ืองจากผูดําเนินงานหลักของกิจกรรมเปนอาจารยประจํา และภาระงานสอนและงานวิจัยท่ีคอนขางมาก

ทําใหการนัดแนะเพ่ือพูดคุยหารือกันและการนัดแนะเพ่ือซ้ือตัวอยางผลิตภัณฑ (เน่ืองจากตองทําการหารือกันใน

ชั้นตนกอนวา บรรจุภัณฑของผูผลิตควรไดรับการปรับปรุงดานใด แลวจึงรวมกันเดินทางไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ตัวอยางท่ีตองการนําไปแสดงใหผูผลติไดเห็น ในระหวางการเขาพบ) ในเบ้ืองตน ใชเวลาคอนขางนาน รวมถึงการ

หาเวลาเขาเยี่ยมชมผูผลิตน้ันหาเวลาท่ีวางตรงกันทั้งทางผูผลิตเองและคณะดําเนินงานไดยาก จึงทําใหการ

ดําเนินงานลาชา

2. ปญหาความไมพรอมทางดานงบประมาณ/กระบวนการผลิตของผูผลติ

ผูผลติทกุคนขาดความเขาใจในเบื้องตนวา กิจกรรมนี้ มีขึ้นเพื่อใหการอบรมเพิ่มความรูดานบรรจุภัณฑ

และรวมถึงการใหความชวยเหลอืแนะนําขอควรปรบัปรุงแกผูผลิต โดยมิไดมีงบประมาณจัดสรรชวยเหลือในการ

จัดทําบรรจุภัณฑใหม

เมื่อผูผลิตไดรับการอธิบายใหเขาใจถูกตองแลว พบวา การปรับปรุงบรรจุภัณฑยังไมเกิดเปนรูปธรรม

เน่ืองจากผูผลิตมีความตองการจะปรับปรุงดานอื่นๆ กอน และการปรับปรุงดานอ่ืนน้ัน คาดวา จะแลวเสร็จ

ประมาณตนเดือนเมษายนจึงทําไดเพียงใหคําแนะนําแกผูผลิตแตละรายอยางละเอียด ภายหลังการอบรม โดยไดมี

การนัดหมายอยางคราวๆ ใหผูผลติติดตอคณะทํางานเพ่ือขอความชวยเหลือตอไป ทันทีท่ีพรอมจะทําการปรับปรุง

บรรจุภัณฑ
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3. ผูผลิตปฏิเสธจะรบัคําแนะนําของคณะทํางาน

ผูผลิตบางราย มีความภูมิใจในบรรจุภัณฑท่ีใชมาแตด้ังเดิม และไมพรอมจะรับคําแนะนําในการปรับปรุง

คณะทํางานจึงทาํไดเพียง จัดอบรมใหความรูดานบรรจุภัณฑในเบ้ืองตน โดยหวังวา ผูผลิตจะเลง็เหน็ประโยชนของ

การปรับปรุงบรรจุภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑของผูผลิตพัฒนาไปไดมากยิ่งขึ้น เพิ่มกลุมผูบริโภคใหมากขึ้น มิใชจํากัดอยู

ภายในผูบริโภคกลุมทองถ่ินน้ัน ท้ังน้ี ภายหลังจากอบรม ทางผูผลติเล็งเห็นความสําคัญของการปรบัปรงุบรรจุภัณฑ

เพ่ือตลาดท่ีกวางข้ึนมากข้ึน แตก็ยังไมเห็นความเริม่ดวนท่ีจะปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ

กิจกรรมท่ี 3 อบรมใหความรูเ ก่ียวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ ให กับ

ผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ

จากการตรวจสอบติดตามผล (ในขอ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดในแผนงานแลว หาก

พบวาไมตรงตามหรือไมบรรลุตามที่คาดหวัง ใหหาสาเหตุและดําเนินการแกไข ปรับปรุงใหไดผลตามเกณฑที่

กําหนด และหากเปนเรือ่งทีต่องดําเนินการแกไขอยางตอเน่ืองใหใชหลักแนวคิดวงลอคุณภาพ PDCA โดยการนํา

บันทึกการติดตามผลมาวิเคราะหหาประเด็นขอผิดพลาด และเสนอแนวทางการแกไขและปรับปรุง จนบรรลุ

วตัถุประสงคของแผนงาน

หลังการดําเนินการจัดทําการตลาดออนไลนขางตนพบวา สมาชิกทางกลุมยังไมเชี่ยวชาญในการใช

เทคโนโลยีจึงสงผลใหไมมกีารเคลื่อนไหวในสื่อตาง ๆ ที่ไดมีการดําเนินการไวขางตน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมี

การติดตามผลอยางตอเน่ืองโดยการพูดคุยทางโทรศัพท การเวะเขาไปเย่ียมเพ่ือสอนเพ่ิมเติม เปนตน

แผนฉุกเฉิน

กรณีท่ี 1 หากการทําตลาดออนไลนเปนที่รูจักมากขึ้นทําใหมีการสั่งซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการแกไข

1. เตรียมความพรอมในการของเครื่องจักรที่จะเขามาชวยในกระบวนการการผลิต

2. มีการรวมมือกับพันธมิตรในการผลิต

กรณีท่ี 2 หากเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนทําใหสินคามีคูแขงมากขึ้น

แนวทางการแกไข

1. มีแผนการรองรับในการผลิตสินคาที่มีความหลากหลายมากข้ึนใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่

เปลีย่นไป

2. จะทําการจดทรัพยสนิทางปญญากับผลติภัณฑ
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กิจกรรมท่ี 4 พัฒนา วิเคราะหกระบวนการรมควันใหกับผลิตภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร

ไสอ่ัวรมควันสูตรท่ีไดรับการพัฒนาแลวและมีความเหมาะสมทีสุ่ดคือ ไสอ่ัวสูตรท่ีเปนกล่ินควันแบบผงชนิด

ที่ 1 ที่ปริมาณรอยละ 0.5 โดยไดรับการยอมรับจากผูบริโภครอยละ 98

ไสอ่ัวรมควันสูตรท่ีไดรับการพัฒนาแลว มีคุณสมบัติทางเคมีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกําหนด

ไดแก มีปริมาณโปรตีนไมตํ่ากวารอยละ 13 และมีปริมาณไขมันไมเกินรอยละ 30

ในการผสมกลิ่นควันแบบตางๆ ลงในสวนผสมควรคลุกเคลาสวนผสมใหเขากันอยางดี เพื่อปองกันการ

เกาะติดกนัของชิ้นสวนผสมอันเนื่องมาจากกลิ่นควัน ซึ่งจะทําใหเกิดจุดดําหรือกอนแข็งในผลิตภัณฑ และทําให

ผลิตภัณฑมีความไมสม่ําเสมอ ไมนารับประทาน

ไดมีการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยีโดยการไปเย่ียมชม แตทางผูเขารบัการถายทอดเทคโนโลยีแจง

วาไมไดผลิตขายจริงแลว เน่ืองจากเปนการเพิม่ตนทุน
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ภาคผนวก ก

 รายชื่อผูเขารับบริการ
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รายช่ือผูเขารับบริการ โครงการ “การผลติกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน”
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท
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ภาคผนวก ข

 ประมวลภาพกิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวเกรียบรวมรสใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP
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กิจกรรมท่ี 2 อบรมใหความรูทางดานบรรจุภัณฑ ใหกับผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ

– กิจกรรมเขาเยี่ยมผูผลิตขาวเกรียบรวมรส

การเขาเย่ียมมีข้ึนในชวงเชาของวันพฤหัสท่ี 23มกราคม 2557 ณ สถานประกอบการเดิมของผูผลิตขาว

เกรียบรวมรส

ภาพท่ี บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของผลิตภัณฑขาวเกรียบรวมรส ที่ใชในปจจุบัน แบบที ่1; บรรจุภัณฑเปนถุงใส ทํา

จากวัสดุ BOPP และทําการบรรจุดวยการปดผนึกปากถุงดวยความรอน รูปดานบน แสดงฉลากของผลิตภัณฑ

ตางๆ ท่ีผูผลิตใชในปจจุบัน
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ภาพท่ี ผ2.2.บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของผลิตภัณฑขาวเกรียบรวมรส ที่ใชในปจจุบัน แบบที่ 2; บรรจุภัณฑใชการ

พิมพลวดลายลงไปบนถุงโดยตรง ทําจากวัสดุ BOPP และทําการบรรจุดวยการปดผนึกกนถุงดวยความรอน รูป

ดานซาย แสดงดานหนาของถุง และรปูดานขวา แสดงดานหลงัของถุง

– กิจกรรมเขาเยี่ยมผูผลิตไสอั่วสมุนไพร

การเขาเยี่ยมมีข้ึนในชวงเชาของวันศุกรที่ 24 มกราคม 2557 ณ สถานประกอบการ (เปนสถานที่

จําหนายดวย) ของผูผลิตไสอ่ัวสมุนไพร
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ภาพท่ี ผ2.3.บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของผลิตภัณฑไสอั่วสมุนไพร ที่ใชในปจจุบัน แบบที่ 1; บรรจุภัณฑใชการพิมพ

ลวดลายลงไปบนถุงโดยตรง ทําการบรรจุแบบสุญญากาศ รูปดานซาย แสดงดานหนาของถุง และรูปดานขวา

แสดงดานหลังของถุง

ภาพท่ี ผ2.4.บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของผลิตภัณฑไสอั่วสมุนไพร ที่ใชในปจจุบัน แบบที่ 2; บรรจุภัณฑใชการพิมพ

ลวดลายลงไปบนถุงโดยตรง ทําการบรรจุแบบสุญญากาศ รูปดานซาย แสดงดานหนาของถุง และรูปดานขวา

แสดงดานหลังของถุง

ภาพท่ี ผ2.5.บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของผลิตภัณฑไสอั่วสมุนไพร ที่ใชในปจจุบัน แบบที่ 3; บรรจุภัณฑใชการพิมพ

ลวดลายลงไปบนถุงโดยตรง ทําการบรรจุแบบสุญญากาศ รูปดานซาย แสดงดานหนาของถุง และรูปดานขวา

แสดงดานหลังของถุง
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– กิจกรรมเขาเยี่ยมผูผลิตนมแพะผูพัน

การเขาเย่ียมมีข้ึนในชวงบายของวันศุกรท่ี 24 มกราคม 2557 ณ สถานประกอบการของผูผลิตนมแพะผู

พัน

ภาพท่ี ผ2.6.บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของผลิตภัณฑนมแพะผูพันที่ใชในปจจุบัน; บรรจุภัณฑใชการพิมพลวดลายลง

ไปบนขวดโดยตรง ทําจากวัสดุ HDPE รูปดานซาย แสดงบรรจภัุณฑของผลติภัณฑนมแพะรสจืด และรูปดานขวา

แสดงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนมแพะรสหวาน

– การอบรมดานบรรจุภัณฑ

การอบรมจดัข้ึนในวันพฤหัสท่ี 27 มีนาคม 2557 ณ หอง ???ช้ัน 3อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยมหดิล

วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหวางเวลา 9:30 ถึง 16:00 น.
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ภาคผนวกที่ 3–เอกสารคูมือและตัวอยางบรรจุภัณฑประกอบการอบรม

ผูเขาอบรมไดรับแจก คูมือประกอบการอบรม (ภาคผนวก 3.1)ตัวอยางบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ที่จัดสรรไว

ใหเฉพาะผูผลติแตละรายแตกตางกันไปตามชนิดของผลิตภัณฑของผูผลติรายน้ันๆ (ภาคผนวก 3.2) และเอกสาร

ประกอบการอบรม ในรูปแบบ handout จากpowerpointที่ใชประกอบการบรรยายและ workshop (ทั้งหมด

44 หนา) (ภาคผนวก 3.3)

ภาพท่ี ผ3.1.คูมือและเอกสารประกอบการอบรมที่แจกใหแกผูเขาอบรม
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- คูมือประกอบการอบรม

คูมือประกอบการอบรม ‘บรรจุภัณฑ รูสักนิด เพ่ือคิดตอ’ จัดทาํข้ึนโดย ดร.สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติ

ศิลป กิจเชวงกุล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแนะแนวทางในการปรับปรุงบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการเนื้อหา

ประกอบดวยความรูเบื้องตนในดานตางๆ เก่ียวกับบรรจุภัณฑ ไดแก หนาท่ีของบรรจุภัณฑ ประเภทของบรรจุ

ภัณฑ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ ปฏิสัมพันธของบรรจุภัณฑ อายุการเก็บรักษา ฉลากผลิตภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑ

กรณีศึกษาในการออกแบบบรรจุภัณฑ ขอแนะนําเบื้องตนในการออกแบบบรรจุภัณฑ และบรรจุภัณฑที่มีลักษณะ

ย่ังยืน คูมือน้ีมีความยาว 109 หนา (ไมขอแสดงรายละเอียดภายใน)

ภาพท่ี ผ3.2.คูมือประกอบการอบรม
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– ตัวอยางบรรจุภัณฑประกอบการอบรม

ภาพท่ี ผ3.3.ตัวอยางบรรจุภัณฑ ที่แจกใหแกผูเขาอบรมที่ผลิตขาวเกรียบรวมรส

ภาพท่ี ผ3.4. ตัวอยางบรรจุภัณฑ ที่แจกใหแกผูเขาอบรม ที่ผลิตไสอั่วสมุนไพร
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ภาพท่ี ผ3.5. ตัวอยางบรรจุภัณฑ ที่แจกใหแกผูเขาอบรม ที่ผลิตนมแพะผูพัน

กิจกรรมท่ี 3 อบรมใหความรูเ ก่ียวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผนธุรกิจ ให กับ

ผูประกอบการท้ัง 3 ผลิตภัณฑ และผูท่ีสนใจ
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ภาคผนวก ค

แบบทดสอบทางประสาทสัมผสั
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ภาคผนวกท่ี 1 แบบทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9 Point Hedonic Scale

ตัวอยาง ผลิตภัณฑไสอั่วรมควัน (ศึกษาชนิด)

ช่ือผูทดสอบ                                                             วันที่

คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอยางจากซายไปขวา  โดยใหคะแนนความชอบตามลําดับคะแนนท่ีไดกําหนดไว

ขางลาง  และกรุณาบวนปากระหวางตัวอยาง

การใหคะแนน

  9  = ชอบมากทีสุ่ด  4 = ไมชอบเล็กนอย

  8  = ชอบมาก   3  = ไมชอบปานกลาง

  7  = ชอบปานกลาง  2 = ไมชอบมาก

  6  = ชอบเล็กนอย  1 = ไมชอบมากทีสุ่ด

             5 = เฉย ๆ

รหัสตัวอยาง

ลักษณะปรากฏ

สี

กลิ่นควัน

กล่ินโดยรวม

รสชาติ

เนือ้สัมผัส

ความชอบรวม

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขอบคุณคะ

ภาคผนวกท่ี 2 แบบทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9 Point Hedonic Scale

ตัวอยาง ผลิตภัณฑไสอั่วรมควัน (ศึกษาปรมิาณ)

ช่ือผูทดสอบ                                                                     วันที่
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คําแนะนํา : กรุณาทดสอบตัวอยางจากซายไปขวา  โดยใหคะแนนความชอบตามลําดับคะแนนท่ีไดกําหนดไว

ขางลาง  และกรุณาบวนปากระหวางตัวอยาง

การใหคะแนน

  9  = ชอบมากทีสุ่ด  4 = ไมชอบเล็กนอย

  8  = ชอบมาก   3  = ไมชอบปานกลาง

  7  = ชอบปานกลาง  2 = ไมชอบมาก

  6  = ชอบเล็กนอย  1 = ไมชอบมากทีสุ่ด

             5 = เฉย ๆ

รหัสตัวอยาง

ลักษณะปรากฏ

สี

กลิ่นควัน

กล่ินโดยรวม

รสชาติ

เนือ้สัมผัส

ความชอบรวม

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขอบคุณคะ

ภาคผนวกท่ี 3 แบบทดสอบการยอมรับของผูบริโภค

แบบสอบถาม

เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม

เร่ือง การสาํรวจพฤติกรรม และความตองการในผลิตภัณฑไสอ่ัวรมควัน

คําชี้แจง: แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบงานวิจัยในโครงการพัฒนาและวิเคราะหกระบวนการรมควัน

ใหกับผลติภัณฑไสอ่ัวสมุนไพร ภายใตคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงใครขอความ
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รวมมือจากทาน กรุณาทดสอบผลิตภัณฑและตอบแบบสอบถามใหครบถวน ขอมูลทัง้หมดจะเปนประโยชนอยาง

ย่ิงสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี โดยขอมูลดังกลาวจะถูกวิเคราะหผลเปนภาพรวมของงานวิจัยเทาน้ัน ขอขอบพระคุณทุก

ทานที่ใหความรวมมือ

คําแนะนํา โปรดกรอกขอความลงในชองวางหรือใสเคร่ืองหมายP ในชองวางตามความคิดเห็นของทาน

สวนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ  [   ] หญิง   [   ] ชาย

2. อายุ  [   ] ตํ่ากวา 30 ป  [   ] 31 – 40 ป

[   ] 41 – 50 ป   [   ] มากกวา 50 ปข้ึนไป

3.วุฒิการศึกษา

[   ] ตํ่ากวาปริญญาตรี   [   ] ปรญิญาตรี

[   ] สูงกวาปรญิญาตรี

4. อาชีพ

[   ] แพทย   [   ] พยาบาล  [   ] นักเรียน , นักศึกษา

[   ] ขาราชการ   [   ] นักวิทยาศาสตร [   ] แมบาน

[   ] ธุรกิจสวนตัว  [   ] อื่นๆระบุ...................

สวนท่ี 2 ขอมูลเชิงพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม

คําอธิบาย : ไสอ่ัว เปนผลิตภัณฑท่ีทําจากเน้ือหมู มันหมู ปรุงรสดวยเครื่องปรงุรสและเครือ่งเทศ หรือ

สมุนไพร เชน เกลอื นํ้าตาล ซีอ๊ีวขาว พริกแหง ตะไคร กระเทียม หอม ใบมะกรูด ขมิ้น ผสมใหเขากัน บรรจุในไส

หมูทีล่างสะอาดแลวหรือไสชนิดอ่ืนท่ีบริโภคได แลวนําไปทําใหสุก วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาสูตรของ

ผลิตภัณฑไสอั่วรมควัน

5. ทานเคยรับประทานไสอั่วหรือไม

[   ] เคย [   ] ไมเคย (ไมตองทาํขอ 6)

6. ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีทานรบัประทานไสอ่ัวตอเดือน

[   ] 1 - 2 ครั้ง [   ] 5 - 6 ครั้ง

[   ] 3 - 4 ครั้ง [   ] มากกวา 6 ครัง้ข้ึนไป

7. หากมีการพัฒนาสูตรของผลติภัณฑไสอ่ัวรมควันทานสนใจจะรบัประทานหรอืไม

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1781/pork-%E0%B9%D7%E9%CD%CB%C1%D9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1899/taste-%C3%CA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0754/condiment-%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%BB%C3%D8%A7%C3%CA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1331/spice-%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%E0%B7%C8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2364/herb-%CA%C1%D8%B9%E4%BE%C3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1464/salt-%E0%A1%C5%D7%CD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-%B9%E9%D3%B5%D2%C5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2799/lemonglass-%B5%D0%E4%A4%C3%E9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2354/garlic-%A1%C3%D0%E0%B7%D5%C2%C1


87

  [   ] สนใจ   [   ] ไมสนใจ

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ

8. กรุณาทดสอบชิมผลิตภัณฑไสอ่ัวรมควัน และใหคะแนนความชอบ 1-9 คะแนน ใหตรงกับความชอบ

ของทานท่ีมตีอผลิตภัณฑ โดยมีระดับคะแนนดังตอไปน้ี

9 = ชอบมากทีสุ่ด  8 = ชอบมาก  7 = ชอบปานกลาง

6 = ชอบเล็กนอย  5 = เฉยๆ  4 = ไมชอบเล็กนอย

3 = ไมชอบปานกลาง  2 = ไมชอบมาก  1 = ไมชอบมากทีสุ่ด

ขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

9. ทานยอมรบัผลิตภัณฑไสอั่วรมควันนีห้รือไม

[   ] ยอมรบั

[   ] ไมยอมรบั เพราะ..........................................................................................................

10. หากมีผลติภัณฑไสอ่ัวรมควันวางจําหนายในราคา 50 บาท (120 กรัม) ทานคิดวาจะซ้ือผลิตภัณฑน้ี

หรือไม

[   ] ซือ้ เพราะ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

(   )  รสชาติอรอย (   )  ความแปลกใหม

(   )  สนใจในผลิตภัณฑ (   )  อยากทดลอง

(   )  อยากรบัประทาน (   )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………..

[   ] ไมแนใจเพราะ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

(   )  ไมแนใจวารสชาติจะอรอยหรือไม

(   )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………………………………………..

[   ] ไมซือ้เพราะ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

(   ) ไมชอบรับประทานไสอั่ว (   )  ราคาแพง

คุณลกัษณะ คะแนน

ลักษณะปรากฏ

กลิ่นควัน

กล่ินโดยรวม

รสชาติ

ความชอบโดยรวม
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(   )  มีกลิน่รสแปลก  (   ) อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………..….

ขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณสําหรับความรวมมือ
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ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบคําบรรยาย
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– เอกสารประกอบคําบรรยาย การอบรมดานบรรจุภัณฑ
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– เอกสารประกอบคําบรรยาย การอบรมดานความรูเก่ียวกับการตลาดออนไลน การสงออก และการทําแผน

ธุรกิจ
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ภาคผนวก จ

มาตรฐานผลิตภัณฑไสอั่ว
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชุน
ไสอั่ว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไสอ่ัวพรอมบริโภคที่ทําจากเนื้อหมู บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ไสอ่ัว หมายถงึ ผลติภณัฑทาํจากเนือ้หม ูมนัหม ูปรงุรสดวยเครือ่งปรุงรส และเคร่ืองเทศหรอืสมนุไพร เชน

เกลือ น้าํตาล ซอ๊ีีวขาว พริกแหง ตะไคร กระเทยีม หอม ใบมะกรดู ขมิน้ บดหรอืโขลก อาจเตมิกระดกูหมอูอน
ดวยกไ็ด ผสมใหเขากัน บรรจใุนไสหมทูีล่างสะอาดแลวหรอืไสชนดิอืน่ทีบ่รโิภคได แลวนาํไปทาํใหสุก

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรงเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน มีการกระจายตัวของสวนประกอบ
ที่ใชอยางสม่ําเสมอ

๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช ไมไหมเกรียม

๓.๓ กล่ินรส
ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช มีกล่ินหอมของเครื่องเทศ ปราศจากกลิ่นรสอื่น
ที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินหืน กล่ินอับ กล่ินเหม็น รสเปรี้ยว

๓.๔ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองไมรวนหรือแข็งกระดาง

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม

ตองไมพบสิง่แปลกปลอมทีไ่มใชสวนประกอบทีใ่ช เชน เสนผม ขนสตัว ดนิ ทราย กรวด ช้ินสวนหรอืส่ิงปฏิกูล
จากสตัว
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๓.๖ โปรตีน
ตองไมนอยกวารอยละ ๑๓ โดยน้ําหนัก

๓.๗ ไขมัน
ตองไมเกินรอยละ ๓๐ โดยน้ําหนัก

๓.๘ วัตถุเจือปนอาหาร
หามใชวัตถุกันเสียและสีสังเคราะหทุกชนิด

๓.๙ จุลินทรีย
๓.๙.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๙.๒ ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๓.๙.๓ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๓.๙.๔ คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๓.๙.๕ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๙.๖ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔.  สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทําไสอ่ัว ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕.  การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจุไสอ่ัวในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง ผนึกไดเรียบรอย และสามารถปองกันการปนเปอนจาก
ส่ิงสกปรกภายนอกได

๕.๒ น้ําหนักสุทธิของไสอ่ัวในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุไสอ่ัวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ไสอ่ัวสมุนไพร ไสกรอกลานนา
(๒) น้ําหนักสุทธิ
(๓) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๔) ขอแนะนําในการเก็บรักษาและการบริโภค เชน ควรเก็บในที่เย็น
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ไสอ่ัวที่มีสวนประกอบเดียวกัน  ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน  ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบสิง่แปลกปลอม การบรรจ ุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุ เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๕. และขอ ๖. จงึจะถือวาไสอ่ัวรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กล่ินรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบ
แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาไสอ่ัวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบโปรตีน ไขมัน วัตถุเจือปนอาหาร และจุลินทรีย
ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๕ หนวยภาชนะบรรจ ุ นาํมาทาํเปนตวัอยางรวม เมือ่
ตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ถึงขอ ๓.๙ จึงจะถือวาไสอ่ัวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ทีกํ่าหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางไสอ่ัวตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาไสอ่ัวรุนนั้นเปน
ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี กล่ินรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบไสอ่ัวอยางนอย ๕ คน

แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ วางตัวอยางไสอ่ัวในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรง

เดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน มีการ
กระจายตัวของสวนประกอบที่ใชอยาง
สม่ําเสมอ

๔ ๓ ๒ ๑

สี ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบ
ทีใ่ช ไมไหมเกรียม

๔ ๓ ๒ ๑

กล่ินรส ตองมีกล่ินรสที่ดีตามธรรมชาติของสวน
ประกอบที่ใช มีกล่ินหอมของเครื่องเทศ 
ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน 
กล่ินหืน กล่ินอับ กล่ินเหม็น รสเปรี้ยว

๔ ๓ ๒ ๑

ลักษณะเนื้อสัมผัส ตองไมรวนหรือแข็งกระดาง ๔ ๓ ๒ ๑

๘.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๓ การทดสอบโปรตีน ไขมัน และวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๔ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๕ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องช่ังที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย

 ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
 ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
 ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

 ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอม
แซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา

 ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา

 ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน

ติดตั้งไดงาย  มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มกีารกาํจดัขยะ ส่ิงสกปรก และน้าํทิง้ อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลติภณัฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ

แยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา

ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ  ไมไวเล็บยาว  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก
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