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การสืบสานและการตอยอดภูม ิป ญญาอาหารทองถ ิ่นดวยการม ีส วนรวมของชุมชน  

 ตําบลแจ ห ม อ ําเภอแจ ห ม จ ังหวัดลําปาง   

 

บทค ัดย อ 

 

อาหารทองถ่ินในตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ที่มี ช่ือเสียงเปนที่รูจักไดแก 

ผลิตภัณฑนํ้าปู ดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา “พระยาคําลือคูบาน มะขามหวานคูเมือง เงาพระธาตุ

ลือเล่ือง เมืองนํ้าปูดี” การสืบสานวัฒนธรรมอาหารทองถ่ินตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหมเพ่ือใหเกิดความหลากหลาย และเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคในปจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป เปนผลิตภัณฑหน่ึงที่สามารถสราง

ความเปนอัตลักษณใหแกชุมชน และจัดเปนอาหารเมนูแนะนําสําหรับผูมาเยือนได  งานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุภัณฑผงโรยขาวนํ้าพริกนํ้าผัก

สําเร็จรูปพรอมศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงหา

แนวทางการเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมดานภาษาไทยถ่ินเหนือ และวัฒนธรรม

อาหารพ้ืนบาน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง   

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงเสนขนมจีนนํ้าปู พบวาสภาวะที่เหมาะสม

ที่สุดในการทําแหงเสนขนมจีนนํ้าปูคือ การอบที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 7 ช่ัวโมง 

ที่สภาวะน้ีเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปมีคาความช้ืนรอยละ 6.03±0.02 ปริมาณนํ้าอิสระ 0.55±0.01 

และคาความคงทนตอการแตกหัก 497±24.70 นิวตันสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35+2 องศา

เซลเซียสไดเปนระยะเวลา 42 วันโดยเปนขนมจีนนํ้าปูที่มีโปรตีน และมีธาตุเหล็กสูง 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีและการรับรองคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน เปน

ปญหาที่ควรไดรับการแกไขเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตใหสูงข้ึน ในเบื้องตนไดจัดทําฉลากบรรจุ

ภัณฑที่มีขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑนํ้าปูอางอิงไดวา เปนผลิตภัณฑอาหารทีอุ่ดมดวยโปรตีน และ

มีธาตุเหล็กสูงและสามารถส่ังซ้ือไดที่ http://www.nampoo.mgacademic.com 

การสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ินดวยหนังสือนอกเวลาผลงานเขียน “บทเรียน

จากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต”นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใหความพึงพอใจ

http://www.nampoo.mgacademic.com/
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ระดับมากที่สุดดานความเปนเอกลักษณของภาษาไทยถ่ินเหนือ (4.5+0.53 คะแนน) ดานแนวคิดและ

การนําเสนอเน้ือหาชัดเจน (4.6+0.52 คะแนน) ใหความรูดานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน 

(4.7+0.48 คะแนน) และมีความพอใจดานการสอดแทรกคณุธรรม (4.8+0.42 คะแนน) ทําใหนักเรียน

รูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน (4.5+0.53 คะแนน) และรูสึกมีความสุขที่ไดอานผลงานเขียนเลม

น้ี (4.6+0.52 คะแนน) 

กระบวนการขับเคล่ือนการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน จึงตองใชความรวมมือ

ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ  รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ทองถ่ินใหเหมาะสมตอยุคสมัย  และการสรางเยาวชนรุนใหมใหตระหนักและรูซ้ึงถึงวัฒนธรรมของ

ตนเองผานส่ือตางๆหลายชองทาง เพ่ือมีสวนรวมตอการเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษวัฒนธรรม

อาหารทองถ่ินของตนเอง 

ค ําสาํคญั: อาหารทองถ่ิน  ภูมิปญญาอาหารทองถ่ิน  การสืบสานภูมิปญญาอาหารทองถ่ิน   การตอ

ยอดภูมิปญญาอาหารทองถ่ิน  ขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป 
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The Succession and Development of Local Food Wisdom by the Participation of 

Chae Hom Sub-district Community at Chae Hom District, Lampang Province 

Abstract 

Local food in Chae Hom sub-district, Chae Hom district, Lampang province 

that is well known is crab paste product which is called “Nam Poo” as the motto of 

Chae Hom district, "Phraya Kamlue is couple to the community, sweet Tamarind is 

twin to the city, Phrathat shadow is famous, the city of good crab paste product 

“Nam Poo". The succession of local food culture must be taken in conjunction with 

the development of new types of food products to achieve diversity and be suitable 

for the lifestyle of today's consumers. Product development of “Nam Poo” as instant 

crab paste rice noodle is one of the products that can make the identity of the 

community and a menu recommended for visitors. This research aims to develop 

instant crab paste rice noodle and vegetable chili paste Furikake packaging design 

with studies on the distribution of products through E-Commerce. This research also 

finds to disseminate of the part-time book for succession of Northern Thailand 

language and Local Food Wisdom in elementary schools And secondary schools in  

Lampang - Chae Hom  district. 

The study of optimal conditions for drying crab paste rice noodle found that 

the best conditions for making instant crab paste rice noodle had optimal drying 

temperature at 44 °C for seven hours. At this condition, instant crab paste rice 

noodle had moisture content of 6.03 ± 0.02 percent, water activity of 0.55 ± 0.01, 

and the resistance to fracture 497 ± 24.70 Newton, could be kept at 35+ 2
0
C for a 

period of 42 days by the crab paste rice noodle having rich in protein and high iron. 

Technological development and quality assurance of local food products are 

the problem issue that should be resolved in order to raise production standards to 

be higher. Initially, the community has labeled packaging with nutrition information 

of “Nam Poo” citing that it is a diet rich in protein and high in iron and can be 

ordered at http://www.nampoo.mgacademic.com. 
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The succession of local wisdom in food production is worked with a part-time 

book a writing "Lessons from the field, the School of Life" for junior and senior high 

school students. The satisfaction was at the highest level in a unique language of 

dialect in the north (4.5 + 0.53 points), the concept and presented clearly (4.6 + 0.52 

points), knowing the wisdom of local food production (4.7 + 0.48 points), and 

satisfied the insertion of morality (4.8 + 0.42 points). This causes students to have 

pride in the local culture (4.5 + 0.53 points) and happy to read the written work of 

this book (4.6 + 0.52 points). 

Process-driven intellectual heritage of local food production requires the 

cooperation of all the community, the public sector, and academia including the use 

of technology to develop local food product to suit the generation; and creating a 

new generation to recognize and appreciate their own culture through various media 

channels in order to participate in the part of their own local culture. 

Key Words: local food, local food wisdom, succession of local food wisdom, 

development of local food wisdom, instant crab paste rice noodle  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

อําเภอแจหมเปนหน่ึงใน 13 อําเภอของจังหวัดลําปางที่มีเอกลักษณวัฒนธรรมอาหารทองถ่ินที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะหมู 8 บานหนองนาวตําบลแจหม  ในเขตปกครองของเทศบาลตําบลแจหม มีการสืบทอดการผลิต 

“นํ้าปู” และ “นํ้าผัก” เปนผลิตภัณฑอาหารที่ข้ึนช่ือของทองถ่ินมาชานาน  

นํ้าปูเปนเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะก่ึงแข็งก่ึงเหลวสีดํามีกล่ินหอมของปูและใชสมุนไพรเปนสวนผสม 

นิยมบริโภคในแถบภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชเปนเครื่องปรงุรสในอาหารบางอยางเชนเดียวกับกะป นํ้า

ปูเปนอาหารที่ข้ึนช่ือของคนภาคเหนือมาชานานมีการผลิตในหลายทองที่ แตนํ้าปูที่มี ช่ือเสียงคือนํ้าปูของ

อําเภอแจหมจังหวัดลําปางดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา“พระยาคําลือคูบาน มะขามหวานคูเมือง เงาพระ

ธาตุลือเล่ือง เมืองนํ้าปูดี” (พระอภิวงค อภิวังโส)    วิถีชีวิตของคนภาคเหนือมีอาชีพหลักคือ  การเกษตร  ใน

ฤดูทํานาชวงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายนจะมีปูนามากในชวงตนฤดูฝน ซ่ึงปูจะทําลายตนกลา จนไดรับ

ความเสียหาย  ชาวบานจึงเก็บปูนามาทาํนํ้าปูเพ่ือเปนการกําจัดศตัรูพืชทีไ่ดประโยชนในการแปรรปูเปนอาหาร

ไวรับประทานไดตลอดป  ข้ันตอนการผลิตนํ้าปูเมื่อเก็บปูมาไดจํานวนมากตามตองการแลวจะนําปูมาแชนํ้า

เพ่ือใหปูคายส่ิงสกปรกออกมาแลวจึงนํามาลางใหสะอาดดวยนํ้าเปลาอีก 2-3 ครั้ง จากน้ันจึงนําปูมาตําให

ละเอียดพรอมกับสมุนไพรแลวคั้นเอาแตนํ้าปกูรองใสหมอดินหมักทิ้งไว 1 คืนเพ่ือใหไดกล่ินที่แรงเพ่ิมข้ึนและมี

สีดํา แลวนําตั้งไฟแลวเคี่ยวจนไดนํ้าปูที่ขนหนืดคลายครีมสีดํา  ในการเคี่ยวนํ้าปูตองใชหมอดินเพราะหมอดิน

สามารถเก็บความรอนไดดีและทําใหนํ้าปูระอุตลอดเวลา ในการเคี่ยวน้ันจะใชไมพายหรือตระกรอคนอยาง

สม่ําเสมอไมใหนํ้าปูไหมติดกนหมอ ในการเคี่ยวนํ้าปูจะมีการสะสมโดยการเทนํ้าปูดิบที่ในครั้งตอไปเทรวมกับ

นํ้าปูที่เคี่ยวไวแลว โดยจะเติมและเคี่ยวรวมกันจนไดปรมิาณทีเ่พ่ิมข้ึนตามตองการ  จากน้ันจึงเติมเกลือสินเธาว

เล็กนอยเพ่ือเพ่ิมรสชาติ  เมื่อนํ้าปูแหงจะจับกันเปนกอนสีดํานํามาใส “ออม” หรือกระปุกซ่ึงมีหนาตาเหมือน

กระปุกของกะปหรือบรรจุใสกระบอกไมไผในสมัยกอน นํามาปดฝาใหเเนน แลวเก็บไวบริโภคตลอดทั้งป  

(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ,  2542)  วิถีการบริโภคนํ้าปูในสมัยกอนในครอบครัวที่มีลูกมากจะนํา

นํ้าปูมาปายบนแผนขาวเหนียวแลวมวนเปนปนใหลูกรับประทานกอนไปโรงเรียนหรือไปทํานา นอกจากน้ียังใช

เปนเครื่องปรุงรสหรือชูรสในอาหารทองถ่ินไดหลายชนิดโดยใหกล่ินหอมปูและรสชาติมันกลมกลอม นํ้าปูเขา

กันไดดีกับหนอไม เชน แกงหนอไม  ยําหนอไม หรือ รับประทานหนอไมตมกับนํ้าพริกนํ้าปู เปนตน 
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จากการตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ พบวา นํ้าปูเปนผลิตภัณฑอาหารทีม่ีปริมาณโปรตีนสูงถึงรอย

ละ 30 โดยในนํ้าปู 100 กรัม มีกรดอะมิโนที่สําคัญถึง 13 ชนิด นอกจากน้ียังประกอบดวยธาตุเหล็กในปริมาณ

สูงถึงรอยละ 0.19 ซ่ึงเมื่อบริโภคนํ้าปูในปริมาณ 1 กรัม จะไดรับธาตุเหล็กรอยละ 20 ของปริมาณที่แนะนําให

บริโภคในหน่ึงวัน (Thai RDI) จึงกลาวไดวา นํ้าปูเปนผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง

เหมาะสมตอการสงเสริมเพ่ือบริโภคดังน้ัน การนํานํ้าปูมาใชเปนสวนผสมหน่ึงในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

แปลกใหม นอกจากจะเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑในทองถ่ินแลว ยังเปนการเพ่ิมชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑนํ้าปูโดยอาศยัรูปแบบผลิตภัณฑใหม ชวยเผยแพรใหผูบริโภคตางทองถ่ินที่อาจไมคุนเคยกับ

รสชาติและลักษณะของนํ้าปูดั้งเดิมไดรับประทาน 

ขนมจีนเปนผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทีม่ีผูนิยมรบัประทานในทุกภาคของประเทศไทยนับตัง้แตชนบท

จนถึงเมืองใหญรวมถึงประเทศในแถบอาเซียน ไดแก ประเทศลาว กัมพูชา พมา และเวียดนามโดยแตละ

ประเทศมีช่ือเรียกและวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกตางกันดังน้ัน การนํานํ้าปูมาใชเปนสวนผสมในการผลิตเสน

ขนมจีนและผลิตภัณฑนํ้ายากะทิ ทําใหเกิดลักษณะเสนขนมจีนสีดํา มีเอกลักษณดานรสชาติ โดยผูวิจัยมี

แนวคิดมาจากเสนสปาเก็ตตี้หมึกดํา ซ่ึงเปนที่นิยมของชาวตะวันตก จึงนับเปนการสรางความแตกตางใหกับ

ผลิตภัณฑเสนขนมจีน โดยผสานเอาเอกลักษณและภูมิปญญาของทองถ่ินเขามาแตงเติม เพ่ิมสีสันและความ

แปลกใหมในการรับประทาน นอกจากน้ี ยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ อีกทั้งเสริมคุณประโยชนทาง

โภชนาการการสงเสริมใหผูคนรับรูควบคูกับการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของอําเภอแจหม 

นับเปนการสรางความเปนเอกลักษณใหกับชุมชน ผลักดันใหเปนอาหารแนะนําสําหรับผูมาเยือน และสามารถ

ตอยอดในเชิงธุรกิจในรูปแบบผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปไดตอไป 

ผลิตภัณฑนํ้าผักเปนอีกหน่ึงตัวอยางอาหารที่ไดจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเปน

ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณของชุมชนหนองนาว   วิธีการผลิตเริ่มจากนําผักกาดมาลางใหสะอาดและนําไปตําใน

ครก เติมขาวเหนียวน่ึง แลวนําไปหมักไวในไหหรือถัง โดยใชเวลาหมักประมาณ 5-6 วัน จากน้ันจึงนํานํ้าผักที่

หมักไวมาตมและเคี่ยวจนไดนํ้าผักแหง แลวจึงนําไปตากแดด และเก็บรักษาในกระปุก สามารถเก็บไวไดนาน

หลายเดือน    นํ้าผักนิยมใชเปนสวนผสมของอาหาร โดยนํามาตํากับนํ้าพริก ชวยเสริมรสชาติอาหารใหอรอย 

ซ่ึงนับวาเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่ควรอนุรักษและตอยอดใหมีความหลากหลายดานผลิตภัณฑ 

ในอดีตหลังฤดูการเก็บเก่ียวขาว เกษตรกรจะนิยมปลูกผักกาดเขียวปลี จากน้ันนํามาดองเพ่ือผลิตนํ้า

ผักไวบริโภคภายในครัวเรือน  แตดวยวิถีชีวิตของคนชนบทที่เริ่มเปล่ียนแปลง กระบวนการผลิตนํ้าผักที่ตองใช

ใชความประณตีในการคัดเลือกวัตถุดิบ ใชระยะเวลาการหมักดองหลายวัน และตองเคี่ยวไฟออนเปนเวลานาน 

ทําใหปจจุบันผูผลิตนํ้าผักมีการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนลดลง แตนิยมซ้ือจากกลุมผูผลิตนํ้าผัก ที่ใชวัตถุดิบ

ผักกาดเขียวปลีจากแหลงตางๆนํามาผลิตเปนนํ้าผักขายเปนอาชีพ ดวยคุณลักษณะดานการชวยเสริมรสชาติ

ใหกับอาหารผูวิจัยจงึมีแนวความคิดที่จะนํา “นํ้าผัก” มาใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบ
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ใหม ซ่ึงนอกจากจะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑแลว ยังเปนการเผยแพร “นํ้าผัก” อันเปนอาหารที่มี

เอกลักษณเฉพาะทองถ่ินใหเปนที่รูจักในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน  

จากการตรวจสอบเอกสาร และฐานขอมูลตางๆ เพ่ือใชประกอบการสรางแนวความคิดผลิตภัณฑ 

(product idea generation) แบบสรางดวยตัวเอง (self-creation) ทําใหสามารถกําหนดชนิดของผลิตภัณฑ

ที่จะทําการพัฒนาตามที่นักพัฒนาผลิตภัณฑตองการไดโดยโครงการวิจัยน้ี ไดเลือกพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาว

หรือฟูริคาเกะ (furikake) จากนํ้าพริกนํ้าผัก เน่ืองจากผลิตภัณฑในรูปแบบน้ีสามารถใชเปนผงปรงุรสในอาหาร

ชนิดอ่ืนนอกเหนือจากขาวได เชน บะหมี่ พิซซา สลัด นอกจากน้ียังสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนใน

ปจจุบันที่รีบเรง สงผลใหวัฒนธรรมการบริโภคเปล่ียนไป โดยมีความตองการอาหารจานดวนที่มีรสชาติอรอย 

อีกทั้งผูบริโภคยุคใหมยังละเลยหรอืไมใหความใสใจแกอาหารทองถ่ินจนแทบจะถูกลืมเลือนไป ดังน้ัน ผูวิจัยจึง

มีแนวความคิดที่จะนําเอาวัตถุดิบทีม่ีอยูในทองถ่ินมาใชเปนสวนผสมในการผลิตผงโรยขาวจากนํ้าพริกนํ้าผักให

มีรสชาติเปนที่ยอมรับของผูบรโิภค สามารถรับประทานไดงาย สะดวก รวดเร็วเหมาะสําหรับผูบริโภคทุกเพศ 

ทุกวัย ซ่ึงนอกจากจะเปนการสืบสานวัฒนธรรมการบริโภคของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาในอดีตแลว ยังเปน

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีรูปแบบของผลิตภัณฑอันทันสมัย สามารถที่จะจําหนายภายในประเทศ

และสงออกไปยังตางประเทศได ซ่ึงเปนอีกแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมโอกาสทางการตลาด ปรับเปล่ียนตําแหนง

ผลิตภัณฑ (product positioning) ปรับเปล่ียนกลุมลูกคาเปาหมาย (target consumer) รวมถึงเพ่ิมชองทาง

ในการจัดจําหนายใหแกกลุมผูประกอบการ และเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภคอีกดวย 

  นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ไดเขารวมการวิจัยเชิงพ้ืนที่

ที่อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในโครงการ ขาวแคบ-แคบหมู จากนํ้าพริกนํ้าผักสูครัวโลก ซ่ึงไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา  การดําเนินงานในครั้งน้ันไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก

คุณแกวมูล  เช้ือบุญยืน ผูนําชุมชนกลุมผูผลิตนํ้าผัก-นํ้าปู  แตขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

ในการลงทุน  ตอมาในป พ.ศ. 2549 ทางกลุมเกษตรกรนํ้าผักสนใจนําผลิตภัณฑกากเหลือทิ้งในกระบวนการ

ผลิตนํ้าผักมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  จึงไดเขารวมทํา

วิจัยในโครงการการพัฒนาสูตรการผลิตขนมขบเคี้ยวจากกากเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตนํ้าผัก โดยไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ IRPUS   ในขณะดําเนินโครงการกลุมผูผลิตนํ้าผัก-นํ้าปูไดสูญเสียผูนํากลุม   

จึงทําใหการประสานงานขาดความตอเน่ือง และเกิดการแบงแยกกลุมผูผลิตจนไมสามารถนําองคความรูทีไ่ดไป

ตอยอดในชุมชน 
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  จากน้ันในป พ.ศ. 2550 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ไดดําเนินการในโครงการ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้าผักและการพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้าผัก-นํ้าพริกนํ้าผักโดยการดําเนินงานครั้งน้ี

ไดรับการสนับสนุนจากคุณยายแกว ขาวออน ปราชญชาวบานที่มีความประสงคถายทอดองคความรู

กระบวนการผลิตนํ้าผักที่มีเยาวชน ประกอบกับองคความรูดานอาหารปลอดภัย และงบประมาณที่ใชสนับสนุน

กระบวนการผลิตใหถูกตองตามหลัก GHP จากโครงการ IRPUS ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหารไดรับ โครงการน้ีทําใหกลุมผูผลิตนํ้าผัก-นํ้าปเูกิดความตระหนักในเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการผลิต

อาหารมากข้ึน  และนอกจากน้ีทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ยังไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (งบประมาณแผนดิน) ประจําป 2550 โดยดําเนินการรวมกับ

สาขาวิชาภาษาไทย  และสาขาวิชาปฐมวัย ในโครงการการสืบสานภูมิปญญาชาวบานการผลิตผลิตภัณฑ

อาหารทองถ่ินสูบทเรียนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส   ซ่ึงไดพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) ข้ึน โดยมี

เน้ือหาประกอบดวย  องคความรูดานกระบวนการผลิตนํ้าผัก  กระบวนการผลิตนํ้าปู และกระบวนการผลิต

ขาวแตน   ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลําปาง รวมถึงนิทานพ้ืนบานที่พัฒนาจากการบูรณา

การการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รวมกับองคความรูการผลิตผลิตภัณฑ

อาหารพ้ืนบานทั้ง 3 ชนิดไดแก นํ้าปู นํ้าผัก และขาวแตน  ที่ใชเทคนิคหลักเปนการเลาเรื่องดวยภาษาไทยถ่ิน

เหนือที่สะทอนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตจากตําบลแจหม   โดยใหช่ือวา “บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหง

ชีวิต” กอนเสร็จส้ินโครงการทางคณะผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเขารวมรับการวิพากษจากโรงเรียนใน

ชุมชน และมีผูใหความสนใจนิทานพ้ืนบานเพ่ือนําไปปรับใชในการเรียนการสอน แตขาดการสนับสนุน

งบประมาณการจัดพิมพเผยแพรจึงทําใหการดําเนินงานดังกลาวหยุดชะงัก    

  ปจจุบันทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรในการปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกสน้ีเพ่ือใชในการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ในรายวิชาการแปรรูปอาหาร 2 โดยจัดทําเพ่ิมเติมในสวน

ของวีดีโอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนํ้าผัก วีดีโอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนํ้าปู   วีดีโอการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน และบทเพลงพ้ืนบานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน ซ่ึงไดรับ

การสนับสนุนบรรเลงดนตรีพ้ืนบานจากกลุมผูสูงอายุบานหนองนาว ตําบลแจหมเปนอยางดี (สามารถสืบคน

ขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.localfood.lpru.ac.th)  

  รวมทั้งในปการศึกษา 2556 น้ี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดพัฒนาสูตรการ

ผลิตผงโรยขาวจากนํ้าพริกนํ้าผัก (ภาพที่ 1.1) และผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูพรอมรับประทาน (ภาพที่ 1.2) 

http://www.localfood.lpru.ac.th/
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ซ่ึงทางกลุมผูผลิตนํ้าผัก-นํ้าปู ใหความสนใจและมีความประสงคใหมีการตอยอดภูมิปญญาผลิตภัณฑอาหาร

พ้ืนบานน้ีแกชุมชน     นอกจากน้ีผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูยังไดรับการพิจารณาผานรอบคัดเลือก 1 ใน 15 

ทีม จากจํานวนผูเขาแขงขัน 32 ทีมในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร (Food Innovation Contest 

2014)  ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย สมาคมสภาวิชาการ

อุตสาหกรรมเกษตร และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ผลิตภัณฑผงโรยขาวที่พัฒนาจากนํ้าพริกนํ้าผักของกลุมแมบานนํ้าผัก ตําบลแจหม 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 ผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูพรอมรับประทานของกลุมแมบานนํ้าปู ตําบลแจหม 

จากการดําเนินงานที่ผานมาคณะผูวิจัยเหน็วา  การขับเคล่ือนการสืบสานภูมิปญญาอาหารทองถ่ินของ

คนในชุมชนยังขาดความเช่ือมโยงระหวางภูมิปญญาอาหารทองถ่ิน  ความทันสมัย และการสืบสานของคนใน

ชุมชนจากการสนับสนุนของเทศบาลตําบลแจหม  คณะผูวิจัยยังไมเห็นกระบวนการการสืบสานภูมิปญญา

อาหารทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมของเยาวชนในชุมชน และคนในชุมชนยังไมทราบถึงองคความรูการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินที่สามารถรวมคิด และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร เพ่ือใหเกิดความหลากหลายและทําใหคนในชุมชนเห็นชองทางการผลิตที่

สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยบนเอกลักษณของทองถ่ินได การสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของ

ชุมชน นักศึกษา คณาจารยและนักเรียนในโรงเรียน และเทศบาลตําบลแจหมจึงเปนกลไกการสรา ง

กระบวนการสืบสานภูมิปญญาอาหารทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม ถายทอดองคความรูตางๆในรูปแบบบทเรียน
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สําเร็จรูปใหกับเยาวชนในชุมชน เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ินอยาง

แทจริง 

 ดังน้ันเพ่ือใหองคความรูจากการวิจัยนําสูการปฏิบัติไดจริงในชุมชน คณะผูวิจัยจึงใชกระบวนการมี

สวนรวมของชุมชนในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการโดยใชการตอยอดองคความรูดานอาหารทองถ่ิน

จากผลงานวิจัยในปที่ผานมาในเชิงพาณิชย เพ่ือสรางชองทางการจําหนายและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

รวมถึงการถายทอดกระบวนการการใชบทเรียนสําเร็จรูปที่แสดงความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมดาน

ภาษาไทยถ่ินเหนือและอาหารของจังหวัดลําปางเผยแพรไปยังเยาวชนในพ้ืนที่ ใหเกิดการสืบสานภูมิปญญา

วัฒนธรรมการผลิตอาหารพ้ืนบานอยางเปนรูปธรรมตอไป 

วัตถปุระสงค  

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุภัณฑผง

โรยขาวนํ้าพริกนํ้าผักสําเร็จรูป 

2. เพ่ือศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนนํ้าปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวสําเร็จรูป

ของชุมชนตําบลแจหมผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมดานภาษาไทยถ่ินเหนือ และ

วัฒนธรรมอาหารพ้ืนบาน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดร ับ  

1. ชุมชนมีผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวนํ้าพริกนํ้าผักสําเร็จรูป ที่มีความทันสมัย 

มีชองทางการจัดจําหนายหลายรูปแบบ แสดงถึงอาหารที่เปนเอกลักษณของชุมชน 

2. บทเรียนสําเร็จรูปที่ไดรับการวิเคราะห สังเคราะหใหเหมาะสมตอการเรียนการสอนของเยาวชนใน

พ้ืนที่เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมดานภาษาไทยถ่ินเหนือ และวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบาน 

3. กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาครัฐ (เทศบาลตําบลแจหม) ภาคประชาชน (ชุมชนตําบล

แจหม) ภาควิชาการ (โรงเรียนในพ้ืนที่และมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง) และภาคเอกชน (สํานักพิมพลานนา

โพสต) 

 

ค ําถามหลกัในการวจิยั 

การสืบสานและการตอยอดภูมิปญญาอาหารทองถ่ินที่เกิดจากการเรียนรูรวมกันระหวาง ชุมชน 

นักศึกษา คณาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนในพ้ืนที่ รวมถึงเทศบาลตําบลแจหม ที่เปนหนวยงานภาครัฐใน

พ้ืนที่ จะสามารถสรางความย่ังยืนใหกับการพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบานไดหรือไม 
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นิยามศ ัพท 

 อาหารทองถ ิน่ (local food) หมายถึง อาหารที่นิยมบริโภคในทองถ่ิน ที่มีวิธีการผลิตสืบทอดกันมา

ยาวนาน โดยวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถ่ิน ราคาไมแพงมีความเปนเอกลักษณในแตละทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวของกับ 

อาชีพ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ประวัติศาสตร และสภาพทางภูมิศาสตร  

ภูมปิ ญญาอาหารทองถ ิ่น (local food wisdom) หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

สรางสรรคเปนเมนูอาหารที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  มีสารอาหารที่เปนประโยชน และมีวิธีการผลิตที่ไดรับการ

ถายทอดจากรุนสูรุนเปนเวลานาน 

 การสืบสานภูม ิป ญญาอาหารทองถ ิ่น (succession of local food wisdom) หมายถึง  การ

สืบคนวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต การแปรรูปอาหารทองถ่ิน โดยถายทอดผานส่ือการเรียนรูใหกับเยาวชนและ

คนในทองถ่ินไดศึกษา เรียนรูถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับอาหารทองถ่ินน้ัน 

 การตอยอดภมูปิ ญญาอาหารทองถ ิ่น  (development of local food wisdom) หมายถึง การ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินใหมีรูปลักษณที่ทันสมัย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ คนในทองถ่ินอ่ืนๆ

สามารถบริโภคได โดยยังคงเอกลักษณดานรสชาติของอาหารทองถ่ินชนิดน้ันๆไดอยางลงตัว 

  

ขนมจนีน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูป  (instant crab paste rice noodle) หมายถึง ผลิตภัณฑแปรรูปจาก

แปงขาวเจา มีนํ้าปูเปนสวนผสมกอนการข้ึนรูปเสนขนมจีน ทําใหเสนขนมจีนมีสีดํา มีกล่ินของนํ้าปูผสมอยู โดย

นําไปอบแหงเพ่ือใหสะดวกตอการเก็บรักษา  
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บทที่ 2 

 เอกสารและงานวิจัยที่เก ี่ยวของ  

 

2.1  แนวคดิเก ีย่วกบัการจดัการธรุกจิชมุชน วิสาหกจิชมุชน  

ปจจุบันแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย การผลิตสินคา

และบริการใหไดมากที่สุดบนพ้ืนฐานความเช่ือที่วาหนทางสรางความสุขใหกับคนในสังคมและสรางความมั่นคง

ใหกับประเทศชาต ิโดยการจัดความสมดุลระหวาง การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมในชนบท จากผลดังกลาวมา

ขางตนทําใหแนวความคิดเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนกลับมาสําคัญและกลายเปนกระแสการพัฒนาที่เนนการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่เนนการพ่ึงตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  

    อน่ึง กลุมอาชีพที่เขารวมโครงการฯ อาจกลาวไดวา เปนกลุม ธุรกิจชุมชน ดังน้ัน คณะนักวิจัยจึงมี

ความจําเปนตองทําความเขาใจกับคําวา “ธุรกิจชุมชน” เพ่ือจะไดมองภาพของกลุมอาชีพที่เขารวมโครงการ

ดวยความเขาใจมากข้ึนอีกทั้งแนวคิดของ อภิชัย พันธเสน  (2545) ไดอธิบาย คําวาธุรกิจชุมชน  วาเปนธุรกิจของชุมชน 

เพ่ือชุมชนและจัดการโดยชุมชน รวมถึง RobertAllen (อางใน ณรงค  เพชรประเสริฐ, 2542)  อธิบายวาธุรกิจชุมชน

(community enterprises) หรือธุรกิจชุมชน(community businesses) ในประเทศตาง ๆจัดตั้งข้ึนมาในหลาย

รูปแบบ ไดแก สหกรณ สมาคม ชาวนา กลุมออมทรัพย ธนาคารหมูบาน กองทุนพัฒนา  และธุรกิจที่จัดตั้งและถือหุนโดย

ลูกจาง หรืออาจเปนองคกรการผลิต การคาที่จัดตั้งข้ึนโดยสมาชิกของชุมชนการบริหารและควบคมุโดยสมาชิก

ชุมชนโดยมีลักษณะรวม ดังน้ี 

    1.  มีวัตถุประสงคที่จะสรางผลไดแกชุมชน เชนรายไดและการจางงาน 

    2.  สมาชิกชุมชนเปนผูควบคุมและจัดการไมใชนักลงทุนหรือนักธุรกิจโดยทั่วไป การตัดสินใจในทาง

ธุรกิจจะผานคณะกรรมการบริหารซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน 

    3.  รายไดของธุรกิจชุมชนมาจากการขายไมใชมาจากเงินชวยเหลือธุรกิจชุมชนจึงเปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่มีการลงทุนเพ่ือใหไดกําไร 

    ในขณะเดียวกันรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2542) ไดใหคํานิยาม คําวา วิสาหกิจ

ชุมชน หมายความวา ชุมชนที่รวมกันผูกนิติสัมพันธในการประกอบการทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

บริการและกิจการอ่ืนใดโดยอาศัยวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตและการประดิษฐคิดคนจากทรัพยากรและภูมิปญญา

ของชุมชน เพ่ือประโยชนแหงความสําเร็จในการพ่ึงตนเอง พ่ึงพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน เพ่ือการสรางสรรคเรียนรู

รวมกัน เพ่ือความอยูดีกินดีอยางพอเพียง โดยมุงประโยชนทางสังคมแกชุมชนมากกวาการแสวงหากําไรสูงสุด  

    จากความหมายของธุรกิจชุมชนตางๆ ขางตน คณะผูวิจัยสรุปไดวา วิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมที่

บุคคลหรือองคกรในชุมชนมีสวนเปนเจาของกิจกรรมและ/หรือชวยดําเนินงานบางสวนหรือทั้งหมด โดย

ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ มีการเรียนรู และการจัดการรวมกันเพ่ือดําเนินการในการผลิต การ
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แปรรูปการคาและการบริการที่มุ งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอย างสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของชุมชน อันจะนําไปสูชีวิตความเปนอยูที่ดีและการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 

-  องคประกอบสําคัญในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

    เมื่อคิดจะเปนผูประกอบการแลว จะตองคํานึงถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู หรือความสามารถหลัก 

(core competency)ไมวาจะเปนทุนเดิม ประสบการณ เพราะการทําธุรกิจใชวาจะทําแลวประสบความสําเร็จ และ

ร่ํารวยทุกคน นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในปจจุบัน เคยมีบทเรียนในดานความลมเหลวหรืออุปสรรคมาแลว

ทั้งส้ิน แตกลับมาประสบความสําเร็จเชนทุกวันน้ีก็เพราะวามีการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนบริหารจัดการ

ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและไมยอมทอถอย เพราะฉะน้ัน การที่กลุมธุรกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพจะดําเนิน

ธุรกิจแลวประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย ๆ ปจจัยเพ่ือการเรียนรูจะตอสูกับปญหา

อุปสรรคทั้งปวง 

     จากคูมือการฝกอบรม การสงเสริมกลุมสตรีอยางย่ังยืน ซ่ึงจัดทําโดยกรมสงเสริมสหกรณรวมกับ

สํานักงานสวนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของสํานักงานอาหารและเกษตรองคการสหประชาชาต ิ(FAO) กลาววา

องคประกอบสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจ ประกอบไปดวยขอมูล ดังน้ี 

     1.  แรงจูงใจ และความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจน้ันๆ (Motivation and determination) ซ่ึงถือวา

เปนเรื่อง สําคัญที่สุด เพราะความตั้งใจเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะนําธุรกิจไปสูการทํางาน ดวยความมุงมั่นขยัน

ขันแข็ง อยากที่จะเรียนรู อยากที่จะทํา และจะนําไปสูความสําเร็จ 

     2.  ความสามารถและประสบการณในการทําธุรกิจ (Ability and experience) ซ่ึงถือวาเปนศักยภาพ    

ที่ตนเองมีอยู หรือความสามารถหลัก  

     3.  แนวคิดการตลาด (Idea with market ) ซ่ึงถือวาเปนแนวทางในการขยายชองทางในการดําเนิน

ธุรกิจใหเจริญเติบโตข้ึน 

     4.  ทรัพยากร (Resource) ถือวาเปนปจจัยในการสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิผล 

 

2.2  ทฤษฎ ีการม ีส วนรวม (Participatory  Theory) 

    หัวใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ การจัดการชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน 

เพราะฉะน้ันจึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทีต่องทําควบคูกันไป โดยมีเปาหมาย ที่ตองการสงเสริมใหคนใน

ชุมชนรูจักนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนโดยการรวมตัวกันในรูปขององคกรหรือวิสาหกิจ

ชุมชนโดยมีนักวิจัยจากภายนอกชุมชน ชวยทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก นักจัดองคกรชวยอบรมความรู

และเพ่ิมทักษะที่จําเปนใหกับคนในชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) อีกทั้งความเช่ือพ้ืนฐานของทีม

วิจัยคือ การมีสวนรวมและการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาชุมชน หรือกลุมใหเกิดความเขมแข็งการ

จะพัฒนากลุมใหเขมแข็งน้ันจะตองเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) ใหกับกลุมอาชีพ จนในที่สุดกลุม
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มีความเช่ือวากลุมสามารถทําไดดวยตนเองและเกิดความตระหนักที่จะพัฒนากลุม ของตนเองใหประสบ 

ความสําเร็จ 

     อน่ึง ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ไดกลาวถึงการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับชุมชน 

(community empowerment) วาเปนการเสริมสรางชุมชนใหมีพลังความสามารถที่จะดําเนินการส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ไดดวยการตัดสินใจของตนเอง การมีสวนรวมและการเรียนรูเปนทั้งกระบวนการและเปาหมายในการ

ทํางานที่ตองมีอยูอยางตอเน่ืองและถือวาเปนหัวใจในการทํางานกับชุมชนในทุกข้ันตอน นับตั้งแตการศึกษา

และวิเคราะหชุมชน ซ่ึงไมไดหมายความวา การศึกษาชุมชน เปนหนาที่ของนักวิจัยจากภายนอก แตในความ

เปนจริงแลวการศึกษาชุมชนยังเปนไปเพ่ือใหชุมชนไดศึกษาวิเคราะหตนเอง  ซ่ึงจะนําไปสูการหาทางเลือกใน

การพัฒนาโดยกระบวนการจัดการ ตั้งแตการวางแผนงานโครงการ ลงมือปฏิบัติและติดตามผลงาน 

     การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือในกระบวนการของชุมชน ยอมสราง

ใหเกิดการเรียนรูได ตั้งแตเริ่มโครงการจนส้ินสุดโครงการและสรางพลังผลักดันใหริเริ่มโครงการหรือดําเนินงาน

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ แตอีกนัยหน่ึงกระบวนการเขารวมของประชาชนและพัฒนาการที่เกิดข้ึน ยอมแสดงใหเห็น

นัยทางการเมืองของการมีสวนรวม ดวยเหตุที่วาการพัฒนา  เปนกิจกรรมที่ภาครัฐมีบทบาทหลักมาอยางยาวนานและ

ภาครัฐเปนฝายศึกษา วิเคราะหสถานการณหรือปญหา กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรของการพัฒนา ตลอดจนเปนฝาย

จัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากร  

      ดังน้ัน จึงเปนการพัฒนาที่มาจากเบื้องบนโดยประชาชนไมมีโอกาสเรียนรูและจัดการกับการ

เปล่ียนแปลงที่ตนเปนผูมีสวนไดสวนเสียดวย การมีสวนรวมจึงเปนทางเลือกในการพัฒนาที่มิไดมีความหมายเพียง

การใหโอกาสแกประชาชนที่จะเขารวม แตเปนการคืนสิทธิและอํานาจใหประชาชนในการกําหนดอนาคตของ

ตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากรของชุมชน คืนสิทธิและอํานาจให

ประชาชนในการกําหนดอนาคตของตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช

ทรัพยากรของชุมชน เปนตน 

2.3  ความรูความเขาใจ ในการใชบริการระบบพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกส 

ชลดา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความรูความเขาใจ และพฤติกรรมของ

ผูใชอินเตอรเน็ตคนไทย ที่มีตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูที่เคยใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผู

ไมเคยใชมีระดับความรูความเขาใจไมแตกตางกัน  และปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศไมใชปจจัยที่มี

ความสัมพันธตอระดับความรูความเขาใจในเรื่องการพาณิชยอิเล็อทรอนิกส  ปจจัยที่มีความสัมพันธ คือ อายุ  
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ระดับการศึกษา  อาชีพและระดับรายได  ศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (2542 : 1)ไดสํารวจความเขาใจและ

ความตองการของบุคคลทั่วไปเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีความเขาใจถูกตองเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และสวนใหญจะเปนผูที่เคยใชอินเตอรเน็ตมาแลว  

ในขณะที่สวนใหญเห็นวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความจําเปนกับกิจการของบริษัทและตองการที่จะ

นํามาใชกับกิจการบริษัท  อยางไรก็ดี  ยังมีบริษัทสวนนอยเทาน้ันที่มีการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

กับกิจการของบริษัทอยางจรงิจัง  วิเคราะหปจจัยอ่ืน ๆ  ที่มีผลกระทบตอความเขาใจและความตองการในการ

ใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวา คนสวนใหญยังไมคอยไววางใจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ขาด

ความรูความเขาใจเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ดีพอ  ปญหาความปลอดภัยในการซ้ือขายสินคา และ

ปญหาการขาดกฎหมายที่จะมารองรับซ่ึงกลุมตัวอยางไดเสนอขอคิดเห็นในประเด็นที่ควรเรงแกไขกอนคือ 

ความปลอดภัยในการส่ังซ้ือสินคา  การเรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน  การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบเครือขายการส่ือสาร  กฎหมายที่จะรองรับ  และทาทีการสนับสนุนของภาครัฐ 

ศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2542 : 1)ไดสํารวจความเขาใจและความตองการสําหรับสินคา

หัตถกรรมไทย  จากการจัดงานสัมมนา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับสินคาหัตถกรรมไทย  มีผูรวมสัมมนา

ประมาณ 500  คน  โดยเปนผูผลิตสินคาหัตถกรรมรอยละ 22.67 ผูจัดจําหนายสินคาหัตถกรรมรอยละ 28  ผู

สงออกสินคาหัตถกรรมรอยละ 12.67  หนวยงานรัฐที่สนับสนุนการผลิตและการจําหนายสินคาหัตถกรรมรอย

ละ 3.33  และเปนผูสนใจที่อยูในธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของกับสินคาหัตถกรรมรอยละ 13.33  ตัวแทนที่ปรึกษา

ทางดานคอมพิวเตอรหรือการพัฒนาเว็บไซตอีกรอยละ 3.33  และกลุมผูสนใจที่อยูในธุรกิจอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับ

สินคาหัตถกรรมอีกรอยละ 20.67 พบวา ผูเขารวมสัมมนารอยละ 42  ไมเคยใชอินเตอรเน็ตมากอนรอยละ 58  

เคยใชอินเตอรเน็ต  โดยการใชอินเตอรเน็ตสวนใหญรอยละ 91.46  ใชเพ่ือประโยชนในการหาขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ  ที่ตองการ  รองลงมารอยละ 71.95 ใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  รอยละ 24.39  ใชเพ่ือส่ัง

จองและซ้ือสินคาและบริการ  รอยละ 12.20 ใชเพ่ือชําระเงินผานทางอินเตอรเน็ต  สําหรับความคิดเห็นการ

ทําการคาดวยระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  ผูตอบแบบสอบถามรรอยละ 87.67  คิดวาการทําธุรกิจในปจจุบัน

และอนาคตอันใกลจําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําเอาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชกับการดําเนิน

ธุรกิจ 

  -  พฤติกรรมในการซื้อสินค าผานระบบพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกส 

 ณัฐ  ฉันทพิรียพันธ, บรรจง  วิจักขณวงศ  และปราโมทย  วิรุตมวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

เรื่อง ความตองการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร  พบวา  

ผูใชอินเตอรเน็ตที่เคยซ้ือสินคาและบริการมากอนมีเปอรเซ็นตที่ต่ํามากแตสวนใหญมคีวามสนใจทีซ้ื่อสินคาและ
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บริการผานระบบอินเตอรเน็ต ปจจัยที่มีสวนสนับสนุนที่สําคัญ คือ คาใชจายในการใชอินเตอรเน็ต  การ

ศึกษาวิจัยความตองการของผูบริโภคใหชัดเจนปรับปรุงวิธีการชําระเงินใหผูบริ โภคมีความมั่นใจมากข้ึน  

รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของ จะชวยใหการซ้ือสินคาและบริการผานระบบ

อินเตอรเน็ตสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในลักษณะเดียวกันน้ี  ปราโมทย  ลือนาม (2541: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ต  ในการซ้ือสินคาและบริการทางอินเตอรเน็ต  

พบวาผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญไมมีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือสินคาและบริการ  จํานวนเว็บไซตที่เขาใชเฉล่ีย

สวนใหญนอยกวา 10 เว็บไซตตอสัปดาห  สวนใหญใชเวลา 5-10  ช่ัวโมงตอสัปดาห และผูใชสวนใหญคิดวา

การรับรูขาวสารและโฆษณาบนอินเตอรเน็ตคือ สะดวก  สวนสาเหตุสําคัญที่สุดในการไมซ้ือสินคาและบริการ

ทางอินเตอรเน็ต คือ ไมมั่นใจระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน 

 ในปตอมาธเนศ  ผดุงสัตยวงศ (2542 : บทคัดยอ)ไดศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูใช

อินเตอรเน็ตที่มีตอความเช่ือมั่นของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการ

อินเตอรเน็ตน้ันมีจํานวนผูที่เคยซ้ือสินคาหรือบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ตในอัตราสวนที่นอยมาก โดย

เหตุผลสําคัญของผูที่ไมซ้ือสินคาหรือบริการน้ันเพราะไมมั่นใจในความปลอดภัยและบางสวนคิดวา  ยังไมมี

ความจําเปน  ทัศนคติ  เก่ียวกับปจจัยที่กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมคิดวาสามารถชวยเพ่ิมความมั่นใจ คือ การมี

กฎหมายรองรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ และปเดียวกัน  ภูริทัด  ไพทักษศรี (2542 : บทคัดยอ) 

ไดศึกษาพฤติกรรมของผูใชบรกิารอินเตอรเน็ตในการเลือกซ้ือสินคาและบรกิารในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับธุรกิจบนอินเตอรเน็ต  แตไมเคยซ้ือสินคาหรือบริการผานทางระบบ

อินเตอรเน็ตซ่ึงเหตุผลสวนใหญ เปนเพราะยังไมมั่นใจในระบบความปลอดภัยเมื่อมีการชําระเงินดวยบัตร

เครดิต  รวมถึงไมเช่ือมั่นในคุณภาพสินคาและยังไมมีความจําเปนที่จะซ้ือสินคาเหลาน้ัน ดังน้ันผูประกอบการ

ควรจะปรับปรุงผลิตภัณฑ  ราคาชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประเภทน้ี  และมีการศึกษาเก่ียวกับสถานภาพของการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจากมุมมองผูบริโภค โดยสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมในการซ้ือสินคาทาง

อินเตอรเน็ต พบวา ผูบริโภครอยละ 84 ยังไมเคยซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต มีเพียงรอยละ 74 ที่

กลาววา อยากทดลองซ้ือสินคา และรอยละ 16 เคยซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตและมีเพียงรอยละ 4 

เทาน้ันที่เคยซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตหลายครั้ง (มากกวา 2 ครั้ง) และสินคาที่ ส่ังซ้ือรอยละ 50 

เปนสินคาจากตางประเทศ รอยละ 50 เคยส่ังซ้ือสินคาในประเทศไทย สินคาสวนใหญที่มีการส่ังซ้ือ ไดแก 

หนังสือ ซีดี และวีดีโอ บริการขอมูลและซอฟแวร ตามลําดับ สวนปญหาที่สําคัญที่ผูบริโภคไมเคยส่ังซ้ือทาง

อินเตอรเน็ตเพราะวิตกกังวล ไมมั่นใจวาจะไดรบัสินคาตรงกับที่โฆษณาและการไมมวิีธีการชําระเงินที่ปลอดภัย 
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ตอมา บุษบา มาลาศรี (2544) ก็ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทย พบวาผูใชบริการอินเตอรเน็ตสวนมากยังไมเคยซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สวน

กลุมที่เคยซ้ือสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันมีเหตุผลสําคัญในการซ้ือสินคาและบริการ

คือ ตองการทดลองซ้ือ และเหตุผลรองลงมา คือ สินคาที่ไมมีขายในประเทศไทย โดยสินคาที่นิยมซ้ือแบง

ออกเปนสินคาที่จับตองไดมี 3 ประเภท คือ หนังสือ แผนซีดี และเทปเพลง และสินคาที่จับตองไมได คือ 

ซอฟแวรและเพลง สําหรับวิธีการชําระเงินคาซ้ือสินคาและบริการน้ันนิยมชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา 

คือ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และชําระเงินปลายทางเมื่อไดรับสินคา สวนปญหาและอุปสรรคจากการซ้ือ

สินคาและบริการ คือ ปญหาจากการที่มีผูแอบอางนําบัตรเครดิตไปใช รองลงมา ไดแก การไดรับสินคาลาชา 

ข้ันตอนการส่ังซ้ือที่ยุงยาก และสินคามีคุณภาพไมตรงกับที่โฆษณา ตามลําดับ สวนปญหาของผูที่ไมเคยซ้ือ

สินคาผานทางระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส คือ ไมสามารถเห็นสินคาของจรงิ ไมมีความสะดวกในการชําระเงิน 

และไมมั่นใจในระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน 

-  ป จจ ัยที่ม ีผลตอการซื้อสินค าและบริการผานระบบอินเตอรเน ็ต 

ชรัญญา แสงล้ิมสุวรรณ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

ความตองการซ้ือหนังสือผานระบบอินเตอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 มีประสบการณในการ

ใชอินเตอรเน็ตมานานกวา 2 ป โดยจะใชเวลาเกินครั้งละ 2 ช่ัวโมง และมีความถ่ีในการใชมากกวา 3 ครั้งตอ

สัปดาห กลุมตัวอยางสวนใหญตองการซ้ือหนังสือประเภทวิชาการ หนังสือภาษาตางประเทศ เรื่องส้ันและนว

นิยายไมเกินครั้งละ 600 บาท โดยตองการชําระเงินโดยวิธีการเก็บเงินปลายทางเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ 

การจัดสงโดยพนักงานขายของราน กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการจัดจําหนายมากที่สุด 

รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดบัและ อารีย 

มยังพงษ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตแรงจูงใจสวนใหญปจจุบันอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุระหวาง 20-

30 ป วุฒิการศึกษาช้ันสูงสุดระดับปริญญาตรีและรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท โดยมี

วัตถุประสงคที่สําคัญสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการดูขอมูลขาวสาร และสวนใหญยังไมเคยซ้ือสินคาและ

บริการผานอินเตอรเน็ตเพ่ือการดูขอมูลขาวสาร และสวนใหญยังไมเคยซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอร แตมี

เพียงสวนนอยเทาน้ันที่เคยซ้ือ ผูใชบริการอินเตอรเน็ตมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต ในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานปจจัยจําเปนของ

ผูบริโภค และอรรถประโยชนของผูบริโภค สวนดานภาพลักษณสินคาและบริการ  พบวา กลุมที่เคยซ้ือสินคา

และบริการมีความคิดเห็นในดานน้ี อยูระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปจจัยทั้ง 3 
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ดานของผูใชบริการอินเตอรเน็ตระหวางกลุมที่เคยซ้ือสินคาและบรกิารกับกลุมที่ไมเคยซ้ือ พบวามีความคดิเห็น

แตกตางกันในดานภาพลักษณของสินคาและบริการ 

-  การประกอบการในระบบพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกส 

วรรณี สุทธิศรีปก, สุกัญญา พิบูลย พันธ และประวิทย สิทธิฤทธ์ิ (2538) ไดศึกษาการทํา 

Electronic Marketing Research สําหรับการเสนอขายสินคาและบริการบนระบบอินเตอรเน็ต กลุมตัวอยาง 

คือ ผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย พบวา สินคาที่ควรทําการซ้ือขายสินคาบนอินเตอรเน็ต ไดแกคอมพิวเตอร

และอุปกรณสํานักงาน กลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใหความสําคัญแกส่ือโฆษณาสูง รายไดมี

ผลตอระดับราคาสินคาและระดับการศึกษามีผลตอความสนใจในชนิดของสินคาและบริการ ตอมาในป 2540 

ทวิติยา สินธุพงศ (2540) ไดศึกษาสถานภาพความตองการและปญหาการใชอินเตอรเน็ตของธุรกิจสงออก 

รวมทั้งความคดิเห็นทีม่ีตอการใชอินเตอรเน็ตในอนาคต พบวา ธุรกิจสงออกมีการนําอินเตอรเน็ตมาใชเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการติดตอส่ือสารกับลูกคาใหมีความสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน และเพ่ิมโอกาสในการแขงขันทาง

การตลาด อีกทั้งขยายผลไปสูการคาระดับโลก เพ่ือรองรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต ในป พ .ศ. 2542 

กิตติคุณ พฤกษย่ังยืน (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พบวา ขนาดตลาดของกลุมตัวอยางยังมีอยูนอยมากเมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูใชเครือขายอินเตอรเปนประจํา 

โดยมีปจจัยเน่ืองมาจากความไมมั่นใจ ในระบบการชําระเงินผานบตัรเครดติ และการใหรายละเอียดของสินคา

จะเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางมีความสนใจมากที่สุด ตอมาในป พ.ศ. 2543 ณัฐกานต นิกรพงษสิน (2543 : 

บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจและแนวโนมของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา 

ผูประกอบการมีความพึงพอใจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง สวนปญหาและอุปสรรค ไดแก 

ความเส่ียงเน่ืองจากไมมีเอกสารหรือสัญญาที่เปนรูปแบบของกระดาษจึงขาดความเช่ือมั่นแกลูกคา กฎหมาย

ระบบธุรกิจขามพรมแดนไมชัดเจน ความแตกตางในกาคุมครองผูบรโิภคของแตละประเทศ ไมมีความปลอดภัย 

สวนแนวโนมในอนาคตของผูประกอบการ พบวา แนวโนมในอนาคตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีความนิยม

สูงข้ึน การคาปลีกมีการเปล่ียนแปลงมีการเปล่ียนแปลง เกิดพอคาคนกลางแบบใหมที่มีช่ือเสียง เช่ือถือไดมา

ชวยลดความเส่ียงและสรางความไววางใจของผูประกอบการและผูบริโภค จะมีผูประกอบการอีกมากที่จะเปด

รานคาออนไลนและผูใชอินเตอรเน็ตจะคนหา ซ้ือสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต รูปแบบการประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะเปนการคาระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business :  B-to-B) และ

ผูประกอบการในประเทศไทยสวนใหญพรอมจะประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการคาระหวาง

ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer : C- to-C) 
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2.4 ขนมจ ีนน้ําป ู 

ขนมจีนนํ้าปูเปนผลิตภัณฑที่ผานการศึกษาและพัฒนาสูตรทีเ่หมาะสมในการผลิต (ชลธิชา, 2556) ที่มี

แนวคิดในการสรางความหลากหลายดานรสชาตแิละดานการบริโภคแกเสนขนมจีน โดยประยุกตเอาผลิตภัณฑ

ชุมชนเขามาเปนสวนผสมในการผลิตเสนขนมจีน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการอันสงผลไปถึงการเพ่ิม

มูลคาใหกับผลิตภัณฑอีกดวย (ชลธิชา, 2556) 

จากการมีวิถีชีวิตที่แตกตางกันของประชากรในแตละทองถ่ิน อันสงผลตอวัฒนธรรมการบริโภคที่

แตกตางกัน ที่พบเห็นไดจากการทํานาของชาวอําเภอ แจหม จังหวัด ลําปาง ที่ถายทอดจากรุนสูรุนตามฤดกูาร

ทํานา ซ่ึงการกําจัดปูนาที่เปนศัตรูสําคัญของตนขาวน้ันไดกอใหเกิดอีกวิถีชีวิตหน่ึงในการผลิตอาหารและการ

ถนอมอาหารใหมีไวรับประทานไดตลอดปของคนในทองถ่ินเชนกันโดยนํามาแปรรูปเปน “นํ้าปู” หรือ “นํ้าปู” 

(Crab paste) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่สรางช่ือเสียงและเปนเอกลักษณของชุมชน ดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา 

“พระยาคําลือคูบานมะขามหวานคูเมืองเงาพระธาตุลือเล่ืองเมืองนํ้าปูดี” และจากผลิตภัณฑที่สรางช่ือเสียง

ใหกับชุมชนจึงกอใหเกิดแรงผลักดันในการสรางแนวคิดทีจ่ะนํานํ้าปมูาเติมลงไปในขนมจีน เน่ืองจากนํ้าปูน้ันถือ

วาเปนอาหารทองถ่ินของจังหวัดลําปางที่มคีวามเปน  อัตลักษณ  อีกทั้งเปนอาหารที่ยังมีคณุคาทางโภชนาการสูง คือ 

มีปริมาณโปรตีนถึงรอยละ 36 (พรรณทพิยและคณะ, 2550) โดยงานเน้ือหาหลักของงานวิจัยน้ัน    ไดมีการศึกษา

สูตรที่เหมาะสมในการผลิตขนมจีนนํ้าปู และอายุการเก็บรักษาของขนมจีนนํ้าปูทั้งน้ีการนํานํ้าปูมาใชเปน

สวนผสมในการผลิตเสนขนมจีน นับเปนการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑเสนขนมจีน โดยผสานเอา

เอกลักษณและภูมิปญญาของทองถ่ินเขามาแตงเติม เพ่ิมสีสันและความแปลกใหมในการรับประทาน 

นอกจากน้ี ยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ อีกทั้งเสริมคุณประโยชนทางโภชนาการอีกดวย 

สูตรการผลิตขนมจีนนํ้าปู (ภาพที่ 2.1) ปรับปรุงตามสูตรและวิธีการผลิตของงานวิจัยการพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑตนแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กดวยนํ้าปู (ชลธิชา, 2556) 

ตารางที ่2.1 สูตรการผลิตขนมจีนนํ้าปู 

                                                   สวนผสม ปรมิาณ (กรมั) 

1. แปงขนมจีน 400 กรัม แบงเปน 2 สวน คือ 

 1.1 แปงสวนที่ 1 ใชทําเจล 80 

1.2 แปงสวนที่ 2 ใชผสม 320 

2. แปงสาลีอเนกประสงค 100 

3. แปงมันสําปะหลัง 25 

4. เกลือ 2 

5. นํ้าปู 46 
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ตารางที ่2.1 (ตอ)  

                                                   สวนผสม ปรมิาณ (กรมั) 

6. ตะไคร 600 

7. นํ้า 300 แบงเปน 2 สวนคือ  

7.1 นํ้าสะอาด 150 

7.2 นํ้าสําหรับผสมตะไคร 150 

ที่มา : ชลธิชา (2556) 

กรรมวิธีการผลิตขนมจีนนํ้าปู มีข้ันตอนดังน้ี 

(1) การเตรียมเจลแปงสุกทําไดโดยแบงแปงขนมจีนมา 400 กรัม จากน้ันนําแปงขนมจีนที่แบงใน 

สวนที่หน่ึง มาละลายกับนํ้าสะอาด อัตราสวน 1:1 กับแปงที่แบงทําเจลแลวนําไปเคี่ยวไฟออน (75-80 องศา

เซลเซียส) คนตลอดเวลาจนแปงสุกเปนเจลทั่วถึงกัน (สารละลายไอโอดีนไมเปล่ียนเปนสีนํ้าเงิน) 

(2) การนวดผสมนําแปงขนมจีนที่เหลือและเจลแปงสุกที่ไดมานวดผสมใหเปนเน้ือเดียวกันคอยๆ

เติมเกลือ แปงมัน แปงสาลีลงไประหวางการนวดและเติมนํ้าปผูสมนํ้าตะไครและใชเวลาในการนวดประมาณ 15 

นาทีแลวกรองดวยผาไนลอน 

(3) การโรยเสนนําแปงขนมจีนที่นวดและกรองเรียบรอยแลวมาโรยเสนดวยที่โรยเสนขนมจีนการ 

โรยเสนจะโรยลงในกะละมังใสนํ้าตั้งไฟที่อุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียสเมื่อเสนสุกดีแลวตักเสนลงในนํ้าเย็นและ

นําเสนแชนํ้าสีจากน้ันจึงจับเสนขนมจีนเรียงใสกระจาดแลวใชผาขาวบางชุบนํ้าหมาดๆคลุมไวเพ่ือรักษาความช้ืน

ของเสนขนมจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ขนมจีนนํ้าปู 
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ตารางที ่2.2 คุณคาทางโภชนาการของขนมจีนนํ้าปู 

สารอาหาร                                                        ปริมาณ 

ความช้ืน (รอยละ)                                                                         73.68 ± 0.99 

ไขมัน (รอยละ)                                                                              0.04 ± 0.01 

กากใย (รอยละ)                                                                             0.19 ± 0.02 

เถา (รอยละ)                                                                                 0.88 ± 0.19 

โปรตีน (รอยละ)                                                                             6.01 ± 0.05 

คารโบไฮเดรต (รอยละ)                                                                   19.92 ± 0.25 

คาพลังงาน (Kcal/100g)                                                                 101.21± 1.06 

ธาตุเหล็ก (mg/100g)                                                                      14.44± 2.45 

ที่มา : ชลธิชา (2556) 

2.5 งานวิจ ัยที่เก ี่ยวของการผลิตขนมจ ีนอบแห ง 

  

 อรอนงค และคณะ (2535) จากการทดลองทําขนมจีนอบแหงแบบก่ึงสําเร็จรูปที่ทําจากแปงขาวเจา 

พรีเจลาติไนซผสมกับแปงขาวเจาและนํ้าในอัตราสวน 15 : 85 : 140 โดยใชวิธีทําแหง 2 วิธีคือ แบบแรกการ

อบแหงในตูอบแบบถาดและแบบที่สองใชวิธีแชเยือกแข็ง-คืนรูปแลวจึงอบแหงในตูอบแบบถาด ผลการทดลอง

ปรากฏวาขนมจีนอบแหงแบบแรกมีลักษณะเสนคอนขางแข็ง ในขณะที่แบบทีส่องจะทาํใหเสนขนมจีนคอนขาง

เปราะ สวนลักษณะสีของขนมจีนตางกันโดยแบบแรกจะออกเหลือนวลแตแบบที่สองจะสีขาวขุน เมื่อทดลอง

เก็บขนมจีนอบแหงในถุงพอลิเอทิลีน 3 สัปดาห ขนมจีนอบแหงทั้ง 2 แบบจะดูดซึมความช้ืนภายในถุงเพ่ิมข้ึน

จนมีความช้ืนของเสนประมาณรอยละ8 จึงจะคงที่ ในการคืนรูปของขนมจีนอบแหงน้ัน ปรากฏวา ขนมจีน

อบแหงแบบแรกใชเวลาการคืนรูปในนํ้าเดือด 10 นาที นานกวาแบบที่สอง (7 นาที) และดูดซึมซึมนํ้ากลับคืน

ไดรอยละ 91.47 นอยกวาแบบที่สอง (รอยละ 107.02) เมื่อนําขนมจีนที่คืนรูปแลวทั้งสองแบบมาทดสอบการ

ยอมรับของผูบริโภค 15 คน โดยใหชิมกับนํ้าแกงเขียวหวานไก ผูชิมพบวาขนมจีนทั้งสองแบบไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ .05 และแสดงความคิดเห็นวาไมชอบเล็กนอยในลักษณะเน้ือสัมผัสในขณะที่รูสึกเฉยๆ กับ

ลักษณะปรากฏ สีและกล่ินรส 

 รัชชานนท และวุฒิชาติ (2548) มีแนวคิดนําเผือกหอมมาผลิตเปนขนมจีนก่ึงสําเร็จรูป โดยทดลองใช

เผือกหอม 3 ระดับ คือ สูตรที่ 1 ไมใชเผือกหอม สูตรที่ 2 ใชเผือกหอมรอยละ 10 ของสวนผสม สูตรที่ 3 ใช

เผือกหอมรอยละ 20 ของสวนผสม และสูตรที่ 4 ใชเผือกหอมรอยละ 30 โดยอบดวยตูอบลมรอนแบบไฟฟา 

นาน 4-5 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 65-75 องศาเซลเซียส จากน้ันนํามาคืนรูปและทดสอบการยอมรับจากผูบริโภค 

จากน้ันจึงหาอัตราสวนที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรม Mixture Design พบวา อัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิต
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ขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปเสริมเผือกหอม คือ แปงขาวจาวรอยละ 42 เผือกหอมรอยละ 13 และนํ้ารอยละ 45 และ

ระยะเวลาที่ใ ชในการลวกเพ่ือคืนรูปของขนมจีนที่ 8 นาทีไดรับการยอมรับมากที่สุด และวิเคราะห

องคประกอบทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียของผลิตภัณฑขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปเสริมเผือกหอม พบวามี

ปริมาณโปรตีนรอยละ 2.06 ปริมาณเย่ือใยรอยละ 0.7 ปริมาณเถา 35.92 คา water activity (aw) 

0.68±0.44 ปริมาณความช้ืนรอยละ 8.1±0.02 คาสีที่วัดโดยสมุดเทียบสี Munsellcolour system ไดคาเปน 

5P 9/2 ซ่ึงมีลักษณะเปนสีขาวอมชมพูออนๆ สวนปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในอาหาร มีปริมาณ 

5.6×10
2
CFU/g และจําวนยีสตราที่ตรวจวิเคราะห พบวา มีปริมาณ 4.6×10 CFU/g ซ่ึงแสดงวาขนมจีนก่ึง

สําเร็จรูปเสริมเผือกหอมมีคุณภาพด ีและเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน 140/2546 

 เลิศลักษณ (2548) ไดศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงของกลุมผูผลิตตําบลบางพระ 

จังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงมีลักษณะทีเ่ปราะแตกงาย รูปทรงของกอนขนมจีนมีขนาดไมเทากัน จึงตองคํานึงถึงความ

แข็งแรง สามารถปองกันการแตกหักของเสนขนมจีน สะดวกในการนําออกมาบริโภคสงเสริมภาพลักษณใหกับ

ตราสินคา มีความสะดวกในการเปดใชงาน นําเสนอขอมูลในรายละเอียดไดอยางครบถวน บรรจุภัณฑขนมจีน

อบแหง แบบที่ 3 เปนที่นาพึงพอใจในระดับมากคาเฉล่ีย 4.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 บรรจุภัณฑมี 2 

ส ว น  คื อ  บ ร ร จุ ภัณ ฑ ช้ั น ใ น ลั กษ ณ ะ เ ป นซ อง พลา สติ ก ใ ช พ ล า สติ ก ใ ส วั สดุ ป ร ะ กบ ช นิ ด 

OPP20/pe27µ/LLDPE30µ เพ่ือปองกันการซึมผานของความช้ืน และบรรจุภัณฑช้ันนอกมีลักษณะเปนกลอง

กระดาษที่มีคุณสมบัติผลิตภัณฑปองกันการแตกหักของเสนขนมจีนจากแรงกดทับจากการเรียงซอน พิจารณา

เลือกใชกระดาษหนาขาวหลังเทา ความหนา 310 แกรม การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง 

เนนการออกแบบใหผูบริโภคเกิดความทรงจําที่ดีเก่ียวกับขนมจีนอบแหง จากเทคนิคการออกแบบเปนชุด 

(package uniform) ใหดูงาย ทันสมัย สรางอารมณรวมจาการสัมผัสดวยตา เปนการยึดเอกลักษณบางอยาง

บนตัวบรรจุภัณฑเช่ือมโยงใหรูวาเปนชุดเดียวกัน ซ่ึงกลุมเปาหมายสวนใหญมีความเห็นวาผลงานการออกแบบ

บรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงของกลุมผูผลิตตําบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรามีความสวยงามและเหมาะสมใน 

ทุก ๆ ดาน 

 สิริชัย (2545) จดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตขนมจีนแหงก่ึงสําเร็จรูปประกอบดวยการทําความ

สะอาดปลายขาวหรอืเมล็ดขาวการแชขาวและหมกัขาวการบดขาวพรอมนํ้าการกรองแยกแปงการน่ึงแปงใหสุก

การนวดแปงสุกการข้ึนรูปเสนดวยเครื่องอัดเสนใหไดขนาดของเสน 1.3 มิลลิเมตรตัดเสนจัดรูปเสนและอบเสน

ใหแหงในเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนจะไดเสนขนมจีนแหงทีค่ืนรูปดวยการตมในนํ้าเดือด 5 – 10 นาทีตอมา

สิริชัยและคณะไดทดลองปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตใหสามารถลดระยะเวลาการคืนรูปใหเร็วข้ึนโดยตมในนํ้า

เดือดไดภายใน 3 – 5 นาทีและจดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเสนขนมจีนแหงก่ึงสําเร็จรูปคืนรูปเร็วในป 

พ.ศ.2546 

 นนทกรณ, (2548) ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงเพ่ือทดสอบความพึงพอใจของ

ผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง การออกแบบบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงของกลุมผูผลิตตําบลพระ 
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จังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงมีลักษณะที่เปราะแตกงาย รูปทรงของกอนขนขมจีนอบแหงมีขนาดไมเทากัน จึงตองนึก

ถึงความแข็งแรง สามารถปองกันการแตกหักของเสนขนมจีน สะดวกในการนําออกมาบริโภคสงเสริม

ภาพลักษณใหกับตราสินคา มีความสะดวกในการเปดใชงาน นําเสนอขอมูลในรายละเอียดครบถวน บรรจุ

ภัณฑขนมจีนอบแหง แบบที่ 3 เปนที่นาพึงพอใจในระดับมากคาเฉล่ีย 4.10 คาเบี่ยงมาตรฐาน 0.42 บรรจุ

ภัณฑ มี 2 สวน คือ บรรจุภัณฑ ช้ันในลักษณะเปนซองพลาสติกใชพลาสติกใสวัสดุประกบ ชนิด 

OPP20µ/pe27µ/LLDPE30µ เพ่ือปองกันการซึมผานของความช้ืน และบรรจุภัณฑช้ันนอกมีลักษณะเปน

กลองกระดาษที่มีคุณสมบัติผลิตภัณฑปองกันการแตกหักของเสนขนมจีนจากแรงกดทับจากการวางเรียงซอน

กัน  

 

2.6 ผงโรยขาว (ฟ ูร ิคาเกะ) (Kumagai และ Nihonfurikakekonwakai, 2001) 

 พระราชบัญญัติอาหารของประเทศญ่ีปุนไดใหความหมายของฟูริคาเกะวา  “เปนผลิตภัณฑทาง

การเกษตร ผลิตภัณฑสัตวนํ้า หรือผลิตภัณฑปศุสัตวตางๆ ในรูปเดิมหรือผสมกับสวนผสมอ่ืนๆ แลวนํามาปรุง

รส แลวผานกระบวนการ เชน การตัดเปนช้ิน การบด หรือการทําใหเปนเม็ด เปนตน เวลารับประทานจะนํามา

โรยบนขาว หรืออาหารเสน” 

 สมาคมฟูริคาเกะแหงชาต ิประเทศญ่ีปุน ไดใหความหมายฟูริคาเกะวา “เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการ

นําผลิตภัณฑสัตวนํ้า ผลิตภัณฑทางการเกษตร ผลิตภัณฑปศุสัตวชนิดใดชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดมาปรุงรส

และทําแหง หรือนําผลิตภัณฑเหลาน้ีมาผสมกับสาหราย งา เครื่องปรุงรส หรือสวนผสมอ่ืนๆ” ผลิตภัณฑ

เหลาน้ีมักจะนํามาโรยบนอาหารหลัก นอกจากน้ี สาหรายสีเขียวที่ใชโรยโอโคโนมิยากิ หรือทางโคะยากิน้ัน ก็

นับเปนฟูริคาเกะเชนกัน 

 ผลิตภัณฑฟูริคาเกะไดมีการนํามารับประทานกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 

2 ไดมีผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของปลาโบนิโตะขูดฝอย งา และสาหราย ออกวางจําหนายภายใตช่ือทางการคา

วา “Ze ha umai” และตอมาในป ค.ศ. 1960 ไดมีผลิตภัณฑฟูริคาเกะภายใตช่ือทางการคาวา “noritama” 

ซ่ึงประกอบดวยไข สาหราย และเครื่องปรุงรส ซ่ึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก และในปจจุบันไดมีการผลิต

เปนอาหารสําเร็จรูป ทําใหรับประทานพรอมกับขาวไดงายข้ึน จึงไดรับความนิยมอยางกวางขวางทั้งในเด็กและ

ผูสูงอายุ 

 การผลิตผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) หรือที่เรียกวากระบวนการผลิต “Noritama” มีสวนผสมที่นิยมใชใน

การผลิต คือ งาคั่ว งาปรุงรส สาหราย เน้ือปลาโบนิโตะอบแหง ไขเม็ด ไขผสมซอส เกลือ วิธีการผลิตจะเริ่ม

จากการเตรียมสวนผสมแตละชนิด ดังน้ี 
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- งาคั่ว ทําการคัดเลือกงา และกําจัดส่ิงสกปรก จากน้ันนําไปลางนํ้า แลวจึงนําไปคั่วใหสุก 

- สาหราย นําไปทําใหสุก แลวนําไปตัดใหเปนฝอย 

      -   เน้ือปลาโบนิโตะ (Bonito flake) นําเน้ือปลาสดมาน่ึงสุก จากน้ันนําไปปรุงรส แลวทําแหง 

ดวยลมรอน 

     -   ไข นําไขผงผสมกับสวนผสมอ่ืนๆ จากน้ันนําไปข้ึนรูปใหทลัีกษณะเปนเม็ดเล็กๆ แลวนําไปทํา

แหง 

 เมื่อเตรียมสวนผสมเสร็จเรียบรอยแลว จะนําสวนผสมทั้งหมดมาผสมรวมกัน ช่ังนํ้าหนักบรรจุใส

ภาชนะและปดผนึก 

 สําหรับในประเทศไทย พบรายงานการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาวจากวัตถุดิบ

ภายในประเทศหลากหลายชนิด เชน ดวงรัตน (2554) ไดพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) จากผักสลัด 

พบวา สูตรผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด คือ สูตรที่ประกอบดวยผักอบแหงรอยละ 17 งาขาวรอยละ 

20 งาดํารอยละ 20 ซีอ๊ิวขาวรอยละ 16 นํ้าดื่มรอยละ 16 นํ้าตาลทรายรอยละ 6 เกลือรอยละ 2 และสาหราย

ทะเลรอยละ 3ในขณะที่ รจนา (2551) ไดศึกษาสูตรทีเ่หมาะสมในการผลิตผงโรยขาวจากปลาสลิด พบวา สูตร 

คือ สูตรที่ประกอบดวย เน้ือปลาสลิดอบแหงรอยละ 58.35 งาขาวรอยละ 9.73 งาดํารอยละ 9.73 ซีอ๊ิวขาว

รอยละ 7.78 นํ้าตาลทรายรอยละ 3.77 เกลือรอยละ 1.89 สาหรายทะเลรอยละ 0.97 และเติมผงปรุงรสรอย

ละ 3-5 ของนํ้าหนักผลิตภัณฑสุดทาย นอกจากน้ี ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑผงปรุงรสสําเร็จรูปจากปลาโอลาย 

พบวา ผงปรุงรสที่เหมาะสมประกอบดวย ปลาอบแหง แครอทอบแหง ฟกทองอบแหง บวบอบแหง งาดํา งา

ขาว เกลือ และสาหรายปรุงรสผสมกับนํ้าพริกในปริมาณรอยละ 50.84, 8.79, 8.79, 8.79, 6.01, 6.01, 5.69 

และ 5.08 ตามลําดับ (เปลงสุรีย, 2546) 
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บทที่ 3 

วิธ ีการดําเนินงาน 

 

3.1 ศ ึกษาการพฒันาผลติภณัฑ อาหารเสนขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปูและการออกแบบบรรจภุณัฑ ผงโรยขาว

น้ําพรกิน้าํผกัสาํเรจ็รปู 

 

ตอนที่ 1 ศ ึกษาขอม ูลทางการตลาดของผลิตภ ัณฑขนมจ ีนน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูป  

 ทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป โดยสํารวจ

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป ความตองการของผูบริโภค และคุณลักษณะตางๆ 

ของผลิตภัณฑ รวมถึงลักษณะของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคตองการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยทําการสํารวจ

ในผูบริโภคทั่วไป จากน้ันจึงนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ เพ่ือใชอธิบายคุณลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑที่

ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ และเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปที่

ผูบริโภคตองการตอไป 

 

ตอนที ่2 ศ ึกษาสภาวะการอบแห งและการคนืรปูของเสนขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปู 

 2.1 ผลิตเสนขนมจ ีนน้ําป ู โดยดัดแปลงและกระบวนการผลิตตามสูตรของงานวิจัยการพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑตนแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กดวยนํ้าปู (ชลธิชา, 2556) และโครงการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปเพ่ือการสงออก (สิริชัย, 2543) 

ตารางที ่3.1 สูตรการผลิตขนมจีนนํ้าป ู

 

 

 

 

 

 

 

สวนผสม ปริมาณ (กรัม) 

1. แปงขาวสําเร็จรูป ตรา เหรียญทองกาวหนา 1000 

2. นํ้าปู 54 

3. ตะไคร 600 

4. นํ้าสะอาดแบงเปน 2 สวน 

 4.1 นํ้าสวนที่ 1 ใชผสมกับแปง  500 

4.2 นํ้าสวนที่ 2 ใชผสมกับตะไคร 300 
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วิธกีารผลติ  

 1. ผสมแปง นํ้า นํ้าปูผสมนํ้าตะไครและสีผสมอาหารใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน เทใสถาดหนาประมาณ 1 

เซนติเมตร แลวนําไปน่ึงไอนํ้าใหแปงสุกใชเวลาน่ึง 20 นาที 

 2. การนวดผสมตักกอนแปงที่สุกแลว นําไปนวดผสมเพ่ือใหสวนผสมเปนเน้ือเดียวกัน และแปงเกิด     

เจลาติไนซมากข้ึน ใชเวลา 15 นาที 

3.ข้ึนรูปกอนแปงดวยเครื่องทําเสนบะหมี่แบบหมุนมือไดเสนขนมจีนสดแลวอบในเครื่องอบแหงลม

รอน ไดเสนขนมจีนก่ึงสําเร็จรูป 

หมายเหตุ ในข้ันตอนการผสมนํ้าปู ใหปนตะไครกับนํ้าในอัตราสวน 2:1 จากน้ันกรองนํ้าตะไคร แลว

นํามาผสมกับนํ้าปู แสดงข้ันตอนการผลิตขนมจีนนํ้าปูดังภาพที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการผลิตขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป 

สีผสมอาหาร 

(3.6 มิลลิลิตร) 

 

แป้งขา้วสําเร็จรูป 

(1000 กรัม) 

 

นํ้าสะอาด 

(500 มิลลิลิตร) 

 

ตะไคร้ 

(600 กรัม) 

 

นํ้าสะอาด 

(300 มิลลิลิตร) 

 

นํ้าปู 

(54 กรัม) 

 
ป่ันละเอียด 

คัน้นํ้าตะไคร้ 

ผสม 

ป่ันผสม 

กรอง 

ไดน้ํ้าปูผสมนํ้าตะไคร้ 

(300 กรัม) 

 

น่ึง 20 นาที 

ผสม 

ป่ันนวดผสม 15 นาที 

ข้ึนรูป อบแหง้ 
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2.2 การศกึษาสภาวะการอบแห งทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑ ขนมจนีน้าํป ู

         2.2.1 การออกแบบการทดลองโดยปจจัยในการศกึษาการทาํแหงเสนขนมจีนนํ้าปูประกอบดวย 

อุณหภูมิ (X1) มีคาอยูระหวาง 35-55 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการอบแหง (X2) อยูระหวาง 4-7 

ช่ัวโมง คาของตัวแปรเหลาน้ีไดจากการศึกษาเบื้องตนและตัวแปรตามที่ตองการศึกษาประกอบดวย ความช้ืน 

ปริมาณนํ้าอิสระ ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย คาความคงทนตอการแตกหัก สี คาความเปนกรด-ดางและคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน กล่ินรส ความชอบโดยรวม) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 รายละเอียดการออกแบบการทดลองแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที ่3.2 ตัวแปรอิสระและระดบัของตวัแปรที่ศกึษา 

ตัวแปร 
ระดับ 

-1.41421 -1 0 +1 +1.41421 

X1 30.86 35 45 55 59.14 

X2 3.38 4 5.5 7 7.62 

ตารางที่ 3.3 ส่ิงทดลองในการศึกษาสภาวะการอบแหงของผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูโดยใชตูอบลมรอน 

สิ่งทดลอง เวลา (ชั่วโมง) อ ุณหภูม ิ (°C) 

1 3.20 45 

2 4.00 35 

3 4.00 55 

4 5.50 45 

5 7.00 35 

6 5.50 59 

7 5.50 45 

8 5.50 45 

9 7.00 55 

10 7.40 45 

11 5.50 45 

12 5.50 31 

 

นําขนมจีนนํ้าปูที่ผลิตไดเก็บในถุงพอลีเอทิลีนอะลูมิเนียมฟอยลถุงละ 2 กอน ที่อุณหภูมิหอง แตละส่ิง

ทดลองวัดคาซํ้าจํานวน 3 ซํ้า ทําการวัดคาคุณภาพ ดังตอไปน้ี 
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1. ศ ึกษาค ุณสมบ ัติของผลิตภ ัณฑเสนขนมจ ีนอบแห ง 

  1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 

   1. อัตราการดูดซึมนํ้า (Rehydration test) วัดโดยตมเสนขนมจีนทั้งกอน (ช่ัง

นํ้าหนักกอนตม) ในนํ้าเดือดนาน 8 นาที นําเสนข้ึนจากนํ้า วางบนกระชอนประมาณ 15 นาที แลวจึงช่ัง

นํ้าหนักหลังคืนตัว (Wr) นํามาคํานวณอัตราการคืนตัวเมื่อเสนสุก ตามวิธีของ Oh และคณะ (1983) 

      

     R  = นํ้าหนักหลังคืนตัว (Wr) 

      นํ้าหนักเริ่มตน     (Wd) 

 

    2. ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย (Cooking loss determination) ตามวิธีการ AACC 

(2000) 

    3. ความคงทนตอการแตกหัก (Breaking strength) ใชเครื่องวัดเน้ือสัมผัส 

(Texture Analyser) โดยการใชหัววัด Three-point bend โดยมีรายละเอียดการ Setting ดังน้ี 

    3.1 Mode: Measure Force in tention 

     3.2 Option: Return to Start 

  3.3 Pre-Test Speed: 1.0 mm/s 

  3.4 Test Speed: 3.0 mm/s 

  3.5 Post-Test Speed: 10.0 mm/s 

  3.6 Distance: 100 mm 

  3.7 Trigger Type: Auto-5g 

  3.8 Data Acquisition Rate: 200 pps 

      1.2 คุณสมบัติทางเคมี 

1. ความช้ืน (AOAC,2000) 

2. คาวอเตอรแอคติวิตี (aw)  

 2. ศ ึกษาค ุณสมบ ัติของผลิตภ ัณฑเสนขนมจ ีนอบแห งหลังการค ืนรูป  

  2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 

   1. สีใชเครื่องวัดคาสี Hunter Colorimeter (L, a, b)   

           2.2 คุณสมบัติทางเคมี 

1. ความเปนกรด – ดาง (AOAC, 2000)  

  2.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส  



25 
 

  ทดสอบความชอบ ดวยวิธี  Hedonic scoring 9 point โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คนให 

คะแนนคุณลักษณะของผลิตภัณฑในดานความชอบโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน และความเหนียวนุม  วาง

แผนการทดลองแบบ CRD คะแนนที่ไดนํามาวิเคราะห ANOVA (Analysis of Variance)  เปรียบเทียบความ

แตกตางคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (ทําการทดลอง 3 ซํ้า)

  

ตอนที ่3  ศ ึกษากระบวนการผลติน้าํยากะทผิสมน้าํปผูง 

 3.1   วิธกีารผลติน้าํยากะท ิ

             1) การเตรียมสวนผสมตามสูตรการผลิตผลิตภัณฑนํ้ายากะทิ  

สวนผสม ปริมาณ(รอยละ) 

กะทิ 34.57 

เน้ือปลานิล 4.15 

กระชาย 10.02 

ตะไคร 6.50 

นํ้าพริก 21.15 

กระเทียม 7.19 

หอมแดง 8.71 

นํ้าตาลปบ 5.12 

เกลือ 0.52 

นํ้า 2.07 

 

   2) นําสวนผสม ตะไคร กระชาย หอมแดง กระเทียม เกลือ และเน้ือปลาลงไปตมในนํ้าหางกะทจิน

เดือด 

   3) จากน้ันนําสวนผสมที่ตมเสร็จแลว มาปนจนละเอียด แลวนําไปตมในนํ้าหางกะทอีิกครั้ง 

 4)  ตั้งกระทะจนรอน นําพริกแกงลงผัดกับหัวกะทิจนแตกมัน และมีกล่ินหอม 

 5) นําเครื่องแกงที่ได ลงไปในนํ้าหางกะทจินเดือดแลว ปรุงรสดวยนํ้าตาลปบ 

 

 3.2  ศ ึกษาสตูรการผลติน้าํยากะทผิสมน้าํป ู

           ทําการทดลองสูตรนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูทั้งหมด 4 สูตรโดยมีการเพ่ิมนํ้าปูอัตราสวนรอยละ 0, 1 , 3 

และ 5 ลําดับ 

           จากน้ันทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสทดสอบความชอบ ดวยวิธี  Hedonic scoring 9 point 

และทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ ( Just about right ) 5 สเกล โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน วาง
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แผนการทดลองแบบ RCBD คะแนนที่ไดนํามาวิเคราะห ANOVA (Analysis of Variance )เปรียบเทียบความ

แตกตางคาเฉล่ียดวยวิธี  Duncan’s Multiple Rang Teat ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  

 

3.3  ศ ึกษาวธิกีารอบแห ง น้ํายากะทผิสมน้าํป ู

      จากการศึกษากรรมวิธีการอบแหงโดยจัดส่ิงทดลองแบบCentral composite design (CCD) 

  โดยกําหนด 2 ปจจัย คือ อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียส และเวลา 3 - 5 ช่ัวโมงหาสูตรที่เหมาะสมโดยวิธี 

  Optimization จากโครงรางพ้ืนที่ผิวตอบสนอง (Response surface methodology; RSM) ความช้ืนไมเกิน       

  รอยละ 13 โดยนํ้าหนักศึกษาและตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปู โดยนํามาวัด  

  รอยละปริมาณความช้ืนดวยเครือ่ง Sartorius MA 100 คาวอเตอรแอคติวิตี้ดวยเครื่อง Aw QUICK (rotronic  

  instrument corp.) และวัดคาสีดวยเครื่อง Hunter Lab 

 

  ตอนที่ 4 ออกแบบบรรจ ุภ ัณฑผลิตภ ัณฑขนมจ ีนน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูปและผงโรยขาวน้ําพริกน้ําผัก 

 

          4.1 การทาํนายอายกุารเกบ็รกัษาขนมจนีน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูป โดยวิธ ีเร งสภาวะ (Accelerated 

Shelf- life Testing; ASLT) (Labuza, 1986) 

 นําผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป  บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด  ถุงละ 60 กรัมใสรวมเขากับ

บรรจุภัณฑนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง  ปดปากถุงใหสนิทแลวนําไปเก็บตูบม (Incubator) ที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 

55 องศาเซลเซียสสุมตัวอยางทุก 2 สัปดาหเปนเวลา 6 สัปดาห มาวิเคราะหหาคาความช้ืน คาปริมาณนํ้าอิสระ

คาความคงทนตอการแตกหักปริมาณจุลินทรียทัง้หมดยีสตและราและทดสอบคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสซ่ึง

คุณลักษณะที่ใชประเมินคือลักษณะปรากฏ สีกล่ินและความชอบโดยรวมโดยใชผูทดสอบทั่วไป  (ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) จํานวน 30 คน เพ่ือใชหาดัชนีส้ินสุดอายุการเก็บและอายุการเก็บขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูปผูทดสอบจะตรวจลักษณะตางๆของผลิตภัณฑที่ถูกใหรหัสทางสถิติไวแลวตามแบบทดสอบ 9-point 

hedonic scale โดยประเมินการทดสอบทางดาน ลักษณะปรากฏ สีกล่ินและความชอบโดยรวม 

 การหาอายุการเก็บใชความสัมพันธดังตอไปน้ี (ASTM F, 1980; Labuza, 1986; Tung etal., 2001; 

Mizrahi, 2004) 

  Q10=  ; Q1 =    

 

=  

 

  หมายเหตุ: (1) เมื่อθs(T)     = อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ T (วัน),      
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θS(T+10)= อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ T + 10 (วัน) 

               (2) Q10และ Q1 = อัตราสวนของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ที่มีอุณหภูมิหางกัน 10 °C และ 1°C 

ตามลําดับ           

      (3) ΔT = ผลตางของอุณหภูมิที่ทํานายกับอุณหภูมิ T 

 

  4.2 การจดัทาํบรรจ ุภ ัณฑของผลิตภ ัณฑขนมจ ีนน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูป โดยจัดทํา 4 รูปแบบ ตาม

ผลการวิจัยในตอนที่ 1 นํารูปแบบบรรจุภัณฑที่ไดประเมินความชอบโดยวิธี Ranking test จากตัวแทนผูผลิต

นํ้าผักนํ้าปูและผูบริโภคทั่วไป จํานวน 70 คน 

 

  4.3 การจดัทาํบรรจภุณัฑ ของผลิตภ ัณฑผงโรยขาว (ใชสูตรการผลิตจากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ

ผงโรยขาวจากนํ้าพริกนํ้าผัก ) จํานวน3 รูปแบบ ไดแก ขวดแกว  ขวดพลาสติก และซองอลูมิเนียมฟอยด ประเมิน

ความชอบโดยวิธี Ranking test โดยกลุมผูผลิตนํ้าผักนํ้าปูและผูบริโภคทั่วไป จํานวน 70 คน 

 

3.2 ศ ึกษาชองทางการจดัจาํหนายผลติภณัฑ อาหารเสนขนมจนีน้าํปแูละผลิตภ ัณฑผงโรยขาวสําเร็จรูปของ

ชุมชนตําบลแจ ห มผานระบบพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกส 

 

1. จัดประชุมเพ่ือประกาศความรวมมืออยางเปนทางการ จัดทําบันทึกขอตกลงการดําเนินงาน

ระหวางภาคีในพ้ืนที่ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เทศบาลตาํบลแจหม ผูนําชุมชน และโรงเรียน

ในเขตเทศบาลตําบลแจหม เพ่ือสืบสานและตอยอดภูมิปญญาอาหารทองถ่ินดวยการมีสวนรวมของชุมชน        

ตําบลแจหมและรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

2. สํารวจพ้ืนที่กับทีมวิจัยชุมชน เพ่ือบันทึกขอมูลภาคสนามและเก็บขอมูล จากการลงพ้ืนที่แลว

นํามาวิเคราะห แยกประเด็นเปนหมวดหมูที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัยแบบมี

สวนรวมในดานสถานการณกลุม ดวยเทคนิค SWOT รวมถึงวิเคราะหการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จากอดีต

จนถึงปจจุบัน 

3. ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและวิสาหกิจชุมชนออกแบบแนวทางแกไขจุดออนและ

เพ่ิมจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนฯ แนวคิดการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน  

4. เพ่ิมชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสออกแบบ website ที่

เหมาะสมตอการจําหนายผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินสําเร็จรูป 

5. จัดอบรมผูดูแลระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถชวยดําเนินการประสานงานระหวาง

ผูขาย และผูซ้ือในการสงสินคาชุมชน 
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3.3 ศ ึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรยีนสาํเรจ็รปูเพ ือ่สบืสานวฒันธรรมดานภาษาไทยถิน่เหนอื และวฒันธรรม

อาหารพ ื้นบ าน ในโรงเรียนระดับประถมศ ึกษา และม ัธยมศ ึกษาในอําเภอแจ ห ม จ ังหวัดลําปาง 

 

1. นําผลการวิจัยจากการทดลองใช บทเรียนสําเร็จรูป “บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต” ใน

โรงเรียนบานหนองนาวนํามาจัดพิมพเปนเอกสาร เพ่ือนําไปทดลองใชในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนตน  จํานวนอยางละ 15 ชุด  

2. รับฟงขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากคุณครู และนักเรียนที่ไดทดลองใชบทเรียนสําเร็จรปูในการ

เรียนการสอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงเน้ือหา รูปแบบการ

จัดพิมพที่เหมาะสมตอการเผยแพร 

3. จัดพิมพและเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปที่ผานการทดลองใชจริงในเขตสถานศึกษาตําบลแจหม

จังหวัดลําปาง  
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 

 

4.1 ศ ึกษาการพฒันาผลติภณัฑ อาหารเสนขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปูและการออกแบบบรรจภุณัฑ 

ผงโรยขาวน้าํพรกิน้าํผกัสาํเรจ็รปู 

 

ตอนที่ 1 ศ ึกษาขอม ูลทางการตลาดของผลิตภ ัณฑขนมจ ีนน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูป  

การศึกษาขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปจากทองตลาดจะชวยกําหนด

เคาโครงผลิตภัณฑเบื้องตนได โดยทําการสํารวจจากผูบริโภคทั่วไปจํานวน 150 คน โดยใช

แบบสอบถาม คําถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 พฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริโภค

ขนมจีน ความถ่ีในการซ้ือหรือการบรโิภค และชนิดของนํ้าขนมจีนที่ใชรับประทานกับขนมจนีสวนที ่2 

ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปซ่ึงประกอบดวย ความคิดเห็นตอ

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป ลักษณะการข้ึนรูปของเสนขนมจีนนํ้าปูอบแหง และ

ราคาตอผลิตภัณฑ 1 ช้ิน และสวนที่ 3 ลักษณะของบรรจุภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่ผูบริโภค

ตองการ สําหรับบรรจุเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป  

 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค 

ลักษณะผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ (รอยละ) 

1. เพศ 

                ชาย 

                      หญิง 

 

49 

101 

 

 

   32.67 

 67.33 

2. อายุ              

                 15-30 ป 

31-45 ป 

                             46-60 ป 

                             ≥  60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

                 ต่ํากวาหรือเทียบเทาประถมศึกษา 

 

101 

28 

21 

- 

 

10 

 

   67.33 

   18.67 

   14.00 

    - 

 

     6.67 
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4. อาช ีพ 

               นักเรียน / นักศึกษา 

               รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

               พนักงานบริษัท / รับจาง 

               เจาของกิจการ/อาช ีพอิสระ 

               แมบาน 

               อื่นๆ 

 

74 

 4 

       22 

27 

12 

11 

 

 49.33 

 2.67 

  14.67 

 8.00 

 8.00 

 7.33 

5. รายไดตอเดือน 

               ต่ํากวา 5,000 บาท 

               5,000-10,000 บาท 

                           10,000 – 15,000 บาท 

                           มากกวา15,000 บาท 

 

84 

44 

14 

 8 

 

  56.00 

29.33 

 9.33 

 5.33 

จากการสํารวจผูบริโภคทั่วไปจํานวน 150 คน พบวาผูทดสอบสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 

67.33 มีอายุอยูในชวง 15 – 30 ป รอยละ67.33 การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 49.33 อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 49.33 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 56.00 (ตารางที่ 4.1)  

จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ในอําเภอ

เมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 150 คน โดยศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีน และ

ความตองการของผูบริโภคทีม่ีตอผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปก่ึูงสําเร็จรูป ขอมูลที่ไดจําแนกเปนตาราง ดังน้ี 

สวนที่ 1 พฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีน ความถ่ีในการซ้ือหรือการบริโภค และชนิด

ของนํ้าขนมจีนที่ใชรับประทานกับขนมจีน (ตารางที่ 4.2)  

 

ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการบริโภคขนมจีน 

พฤติกรรมการบริโภค ความถี่ (%) 

1.  ทานเคยรับประทานผลิตภัณฑขนมจีนหรือไม 

 เคย 

 

142 

 

94.67 

                 มัธยมตน 

                 มัธยมปลาย/ปวช. 

                 อนุปริญญา/ปวส. 

                 ปริญญาตรี 

                 สูงกวาปริญญาตรี 

                 อื่นๆ 

20 

25 

14 

74 

2 

5 

   13.33 

   16.67 

     9.33 

   49.33 

     1.33 

     3.33 



31 
 

 ไมเคย 8 5.33 

2. ทานรับประทานผลิตภัณฑขนมจีนบอยแคไหน 

                           1 ครั้ง / เดือน 

                2 ครั้ง / เดือน 

                3 ครั้ง / เดือน 

     มากกวา 3 ครั้ง / เดือน 

 

16 

22 

36 

68 

 

11.27 

15.49 

25.35 

47.89 

3. ทานชอบรับประทานขนมจีนกับนํ้าขนมจนีชนิดใด 

นํ้าเงี้ยว                      

นํ้ายากะทิ                      

นํ้ายาแกงเขียวหวาน      

นํ้ายาปา 

 

45 

74 

18 

5 

 

31.69 

52.11 

12.68 

3.52 

จากการสํารวจดานพฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีน พบวาผูบริโภค       สวน

ใหญรอยละ 94.67 เคยรับประทานขนมจีน ความถ่ีในการบริโภค มากกวา 3 ครั้งตอเดือน คิดเปน

รอยละ 47.89 เปนไปตามคํากลาวที่วาขนมจีนเปนอาหารพ้ืนบานของชาวไทยตั้งแตสมัยโบราณ 

จนถึงปจจุบันก็ยังนิยมบริโภคอยางแพรหลาย โดยจะพบการบริโภคขนมจีนไดในทุกภาคของประเทศ

ไทย (อรอนงคและคณะ, 2535) และนํ้ายาขนมจีนที่ผูบริโภคนิยมรับประทานกับเสนขนมจีนมากที่สุด

คือ นํ้ายากะทิคิดเปนรอยละ 52.11 

 

สวนที่ 2 ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปซ่ึงประกอบดวย ความ

คิดเห็นตอการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป ลักษณะการข้ึนรูปของเสนขนมจีนนํ้าปู

อบแหง และราคาตอผลิตภัณฑ 1 ช้ิน (ตารางที่ 4.3) 

 

ตารางที่ 4.3 แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป 

ความตองการของผูบริโภค      ความถี ่ (รอยละ) 

1. ถามีการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปทานจะซ้ือ

หรือไม เพราะเหตุใด 

ซ้ือ เพราะ 

มีประโยชนตอสุขภาพ 

 

 

138 

39 

 

 

92.00 

26.00 
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เปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ 

แปลกใหม 

ไมซ้ือ 

74 

25 

12 

49.33 

16.67 

 8.00 

2. ทานคิดวาลักษณะของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปก่ึูงสําเร็จรปูควรมี

ลักษณะแบบใด 

กอนกลม 

แทงตรง 

 

 

128 

22 

 

 

85.33 

14.67 

3. ทานคิดวาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปก่ึูงสําเร็จรปู 1 หนวยบริโภค 

(สําหรับบริโภค 1 ครั้ง) นํ้าหนัก 55-70 กรัม ควรมีราคาเทาใด 

                20 บาท 

                25 บาท 

                30 บาท 

                35 บาท 

 

 

50 

76 

20 

4 

 

 

33.33 

50.67 

13.33 

2.67 

 

จากการศึกษาดานความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีน พบวา รอยละ 92.00 

ผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่พัฒนาได โดยแบงออกตามเหตุผลที่

เลือกซ้ือได 3 เหตุผลหลักคือ เลือกซ้ือเพราะเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจ (รอยละ49.33) 

เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน (รอยละ 26.00) และเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหม (รอยละ 16.67) 

นอกจากน้ีผูบริโภคยังมีความเห็นวาเสนขนมจีนนํ้าปูอบแหงควรมีลักษณะการข้ึนรูปเปนกอนกลม คิด

เปนรอยละ 85.33 โดยมีความตองการซ้ือผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปสําหรับรับประทาน 1 

ครั้ง นํ้าหนัก 55-70 กรัม ในราคา 25 บาทคิดเปนรอยละ 50.67 ซ่ึงมีราคาที่ใกลเคียงกับทองตลาด

และสามารถซ้ือไดสําหรับกลุมคนทุกชนช้ัน 

 

สวนที่ 3 ลักษณะของบรรจุภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่ผูบริโภคตองการ สําหรับบรรจุเสน

ขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 บรรจุภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่ผูบริโภคตองการ 

ความตองการของผูบริโภค      ความถี ่      (%) 

บรรจุภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรปูควรมีลักษณะอยางไร 

บรรจุดวยพลาสติกอยางด ี(บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปทั่วไป) 

บรรจุดวยพลาสติกใส+ตดิฉลาก 

          บรรจุดวยพลาสตกิและใสกลองสวยงาม 

 

81 

34 

35 

 

54.00 

22.67 

23.33 

 

จากการสํารวจเก่ียวกับลักษณะของบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่

ผูบริโภคตองการ พบวาผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 54.00) ตองการบรรจุภัณฑชนิดพลาสติกอยางดี 

เชนเดียวกับผลิตภัณฑบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปในทองตลาด เน่ืองจากชวยถนอม ชวยยืดอายุและปองกัน

คุมครองผลิตภัณฑจากการซึมผานของอากาศ กล่ิน ความรอน ความช้ืนจากภายนอก อีกทั้งมีความ

สะดวกและเหมาะสมตอการขนสง นอกจากน้ียังสามารถออกแบบและพิมพลวดลายใหมีความ

สวยงาม และดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดเปนอยางดี (นนทกรณ, 2548) 

จากการศึกษาขอมูลทางการตลาด ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปู

ก่ึงสําเร็จรูป และความตองการเก่ียวกับลักษณะของบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูป จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูบริโภค สรุปไดวา พฤติกรรมของ

ผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีนทั่วไปสวนใหญเคยรับประทานขนมจีนโดยรับประทานมากกวา 3 ครั้ง

ตอเดือน และนิยมรับประทานขนมจีนพรอมกับนํ้ายากะท ิถามีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้า

ปูก่ึงสําเร็จรูปผูบริโภคสวนใหญมีความสนใจที่จะซ้ือเพราะเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจ มี

ประโยชน และเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมจากทองตลาด นอกจากน้ียังมีความตองการขนมจีน

นํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่มีลักษณะเปนกอนกลม บรรจุดวยพลาสติกอยางดี และควรมีราคา 25 บาท 

สําหรับผลิตภัณฑ 1 ช้ิน นํ้าหนัก 55-70 กรัม 

 

ตอนที ่2 ศ ึกษาสภาวะการอบแห งและการคนืรปูของขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปู 

เมื่อทําการผลิตเสนขนมจีนนํ้าปูสดจํานวน 12 ส่ิงทดลอง นําไปวัดคาคุณภาพดานกายภาพ 

(ตารางที่ 4.5) ไดแก อัตราการดูดซึมนํ้า ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย ความคงทนตอการแตกหัก 

คุณภาพดานเคมี ไดแก ความช้ืน ปริมาณนํ้าอิสระ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส นําผลวิเคราะห

ทั้งหมดมาทําการวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชอธิบาย

ความสัมพันธระหวางตวัแปรตาม (Yi) และเลือกแบบจําลองที่มีระดับความเช่ือมั่นมากกวารอยละ 95 
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(p≤ 0.05) คาสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ มากกวาหรือเทากับ 0.75 มาสรางพ้ืนผิวตอบสนองเพ่ือหา

สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต หาสภาวะโดยกําหนดชวงคณุภาพขนมจีนอบแหง จากขนมจีน

อบแหง ตรา Supreme Thai (สูตรควบคุม) ที่มีคาความช้ืนอยูในชวง 5.35±0.12 ปริมาณนํ้าอิสระอยู

ในชวง 0.56±0.01 อัตราการดูดซึมนํ้าอยูระดับสูงสุด ความคงทนตอการแตกหักอยูในชวง 

458.35±57.98 นิวตัน ปริมาณของแข็งที่สูญเสียอยูระดบัต่าํสุด และคะแนนการยอมรับทางประสาท

สัมผัสสูงสุด กับตัวแปรอิสระคืออุณหภูมิและเวลาที่ใชในการอบแหง โดยเลือกใชสมการที่สามารถ

อธิบายความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวไดดีที่สุด  

ตารางที ่4.5 สมการทํานายคณุภาพเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรปู 

ค่าตอบสนอง สมการทํานาย R2 P-
value 

Y1 : ความช้ืน (ร้อยละ) 45.77898-0.848* X1-3.89901* X2+4.18535E-
003(X1)2+0.13158*( X2)2 +0.033222* X1 X2 

0.9088 0.0002 

Y2 : ปริมาณนํา้อิสระ 
2.63853-0.032211* X1-0.29003* 
X2+2.38125E-004(X1)2+0.26102*( X2)2-
1.26667E-003* X1 X2 

0.8791 0.0005 

Y3 : อตัราการดูดซึมนํ้า 0.82103-0.081494* X1+0.44568* X2+1.23333 
E003(X1)2-0.04*( X2)2  +1.55556E-003* X1 X2 

0.7344 0.0109 

Y4 : ความคงทนตอ่การ

แตกหกั (N)      

488.70055+16.32098* X1-27.95535* X2 -
0.29173* 
( X1)2 -0.52762*( X2)2 +0.16491* X1 X2 

0.9247 0.0001 

Y5 : ลกัษณะปรากฏ 
-70.58871+1.89555* X1+9.46218* X2-
0.017838(X1)2-0.78944*( X2)2 +1.6667E-003* 
X1 X2 

0.6335 0.0373 

Y6 : ความเหนียวนุม่   
-56.47288+1.51096* X1+7.59913* X2-
0.014119* 
( X1)2 -0.63083*( X2)2-1.56912E-015* X1 X2 

0.6379 0.0356 

Y7 : ความชอบโดยรวม 

-106.41822+2.94293* X1+15.52315* X2-
0.026625* 
( X1)2 -1.14667*( X2)2-0.061167* X1 X2 
  

0.7264 0.0154 

1. X1=Temperature (°C) 
2. X2 =Time (hr)
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ตารางที ่ 4.6 ปจจัยการอบแหงทีม่ีผลตอคณุภาพเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรปู 

1. a-dMeans within the same column followed by different letters are significant different (p 05). 

2. nsMeansnon-significant different (p > 0.05) 
3. ND means no determined. 

ปจจ ัย ค ุณภาพเสนขนมจ ีนน ้ําป ูแห ง ค ุณภาพเสนขนมจ ีนน ้ําป ูหลังการค ืนตัว 

อุณหภูม ิ 

(°C) 

เวลา

(hr) 

ความชื้น 

(รอยละ) 

ปริมาณน้ํา

อิสระr (aw ) 

อัตราการดูด

ซึมน้ํา 

ปริมาณ

ของแข็งที่

สูญเสีย 

ความคงทนตอการ

แตกหัก  

(N) 

pH 

 

ลักษณะ

ปรากฏ  
สี กลิ่น 

ความเหนียว

นุม   
ความชอบโดยรวม 

35 4 11.26b±0.07 0.84b±0.00 0.97fg±0.04 0.47 abc±0.05 604.83a±17.31 6.81ns±0.18 ND ND ND ND ND 

35 7 8.22d±0.11 0.77c±0.00 1.07ef±0.06 0.43abc±0.12 532.48ab±30.69 6.59 ns±0.07 ND ND ND ND 
ND 

45 3.20 10.02c±0.06 0.84b±0.00 0.95fg±0.06 0.53abc±0.04 566.38a±4.47 6.56 ns±0.03 ND ND ND ND 
ND 

45 5.50 6.04g±0.17 0.56d±0.01 1.42c±0.05b 0.45 abc±0.06 502.82abc±58.94 6.62 ns±0.01 7.93a±0.83 7.0ns±1.03 5.70ns±1.15 7.67a±1.06 8.17a±0.96 

45 5.50 6.93e±0.13 0.56e±0.00 1.19cd±0.07 0.38c±0.10 496.25abc±51.83 6.56 ns±0.07 7.87a±0.86 7.03ns±0.99 5.40ns±1.21 7.63a±0.89 8.52a±0.87 

45 5.50 6.92f±0.09 0.56d ±0.00 1.20de±0.15 0.43bc±0.07 511.92abc±2.40 6.59 ns±0.11 8.03a±0.79 7.1ns±0.87 5.80ns±1.26 7.63a±0.84 8.27a±0.79 

45 5.50 7.53f±0.52 0.52d±0.00 1.30de±0.03 0.36abc±0.17 503.01ab±32.61 6.64 ns±0.03 7.83a±0.81 7.03ns±1.20 5.67ns ±1.10 7.67a±0.85 8.03a±0.79 

45 7.40 4.80h±0.17 0.47f±0.00 1.38cd±0.08 0.48abc±0.11 438.22c±17.57 6.80 ns±0.07 4.47c±1.04 7.00ns±1.17 5.60ns±1.33 3.93b±1.08 3.93c±1.12 

55 4.00 6.00g±0.08 0.57d±0.00 1.37cd±0.13 0.48abc±0.05 406.48bc±82.51 6.78 ns±0.08 3.92b±1.02 6.81ns±0.92 5.63ns±1.16 3.94a±0.92 4.03b±0.95 

55 7.00 4.95h±0.21 0.43g±0.00 1.57b±0.12 0.58a±0.08  344.03a±28.24 6.90 ns±0.05 4.80c±0.92 6.97ns±1.07 5.63ns±1.30  4.03b±1.30 5.43c±1.19 

59 5.50 2.51i±0.20 0.30h±0.00 2.35a±0.25 0.55ab±0.10 327.75d±4.84 6.87 ns±0.06 3.07d±1.11 6.97ns±0.96 5.63ns±1.16 3.60b±1.63 3.47d±1.36 

31 5.50 12.80a±0.14 0.87a ±0.00 0.83g ±0.09 0.49abc±0.05 564.92a ±20.27 6.57 ns±0.05 ND ND ND ND ND 

 

35 
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ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการอบแหงเสนขนมจีนนํ้าปู กับ

คุณภาพผลิตภัณฑดานความช้ืน ปริมาณนํ้าอิสระ อัตราการดูดซึมนํ้า ความคงทนตอการแตกหัก 

ความชอบดานสี และความชอบดานกล่ิน (ตารางที่ 4.6) เมื่อเลือกสมการความสัมพันธที่มีคา

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจตัง้แต 0.75 ไดแก ความช้ืน ปริมาณนํ้าอิสระ และความคงทนตอการแตกหัก 

มาสรางกราฟโครงรางและนํากราฟมาซอนทับกันโดยกําหนดชวงจากคุณภาพขนมจีนอบแหงตรา สูพ

รีมไทยซ่ึงกําหนดใหเปนสูตรควบคุมที่มีคาความช้ืนอยูในชวงรอยละ5.35±0.12 ปริมาณนํ้าอิสระ 

0.56±0.01 และคาความคงทนตอการแตกหักอยูในชวง 458.35±57.98 นิวตัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.1 พ้ืนผิวตอบสนองสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป 

 

จากการวิเคราะหสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจากกราฟพ้ืนผิวตอบสนอง (ภาพที่ 4.1) พบวา

สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทําแหงเสนขนมจีนนํ้าปู คือ การอบที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียสเปน

เวลา 7 ช่ัวโมง จากน้ันเพ่ือเปนการยืนยันผลการทดลองโดยใชคาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดมาทดลองซํ้า

และเปรียบเทียบคาทีไ่ดจากการทาํนายผล ผลการทดลองพบวา คาที่ไดจากการทํานายมีคาใกลเคียง

กับคาที่ไดจากการทดลองจรงิโดยพิจารณาจากคาความคลาดเคล่ือน ซ่ึงมีคาต่ํากวารอยละ 5 (พริกชา, 

2555) (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบคุณภาพเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูประหวางสภาวะการผลิตจรงิและคาการ

ทํานาย 

คุณภาพ คาทดสอบจริง คาการทํานาย ความคลาดเคลื่อน(รอยละ) 

ความชื้น (รอยละ) 6.03 5.98 0.84 

ปริมาณน้ําอิสระ 0.55 0.53 3.77 

ความคงทนตอการแตกหัก (N)      497 474 4.85 

อัตราการดูดซ ึมน้ํา 1.27 1.29 1.78 

ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย 0.41 0.43 4.65 

pH 6.64 6.66 0.30 

1. Bias = [( Predictive values – Test values)/ Predictive values] ×100 

 

ตอนที ่3  ศ ึกษากระบวนการผลติน้าํยากะทผิสมน้าํปผูง 

3.1 ศ ึกษาปริมาณการยอมรับน้ําป ูที่ใชในการผลิตน้ํายากะทิผสมน้ําป ู 

เมื่อผลิตนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูที่มีการแปรปริมาณนํ้าปเูปน 3 ระดับ คือ รอยละ 1 (สูตรที่ 1), 3 

(สูตรที่ 2) และ 5 (สูตรที่ 3) และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชวิธีการทดสอบแบบ  9-

point Hedonic Scaleพบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบในดานสี กล่ินรสชาติ และ ความชอบ

โดยรวมสูตรที่ 1 สูงสุดเทากับ7.33 ± 0.91คะแนน,7.50 ± 1.01 , 7.63 ± 1.13และ 8.03 ±  0.85

ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ(p≤ 0.05) กับสูตรที่ 2 และ 3  (ตารางที่  4.8)ดังน้ัน จึง

เลือกสูตรที่ผูทดสอบใหคะแนนความชอบมาก คือ สูตรที่ 1 

ตารางที่ 4.8 การยอมรับของผูบริโภคตอปริมาณนํ้าปูที่เพ่ิมในนํ้ายากะทิ 

1. a-d Means within the same column followed by different letters are significant different (p≤05). 

 

สูตรที่ คาคะแนนความชอบ (เฉลี่ย) 

สี กลิ่น รสชาตื  

 

ความชอบโดยรวม 

1 7.33 ± 0.91 
a
 7.50 ± 1.01

a
 7.63 ± 1.13

a
  8.03±  0.85

a
 

2 7.17± 0.95
b
 7.10 ± 0.99

b
 7.33 ± 0.99 

b
  7.50± 1.01 

b
 

3 6.83 ± 0.70
b
 6.90 ± 1.16

b
 7.27 ± 1.31

b
  7.03±1.38

b
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3.2 ศ ึกษาสภาวะการอบแห งน้ํายากะทิผสมน้ําป ู 

เมื่อทําการผลิตนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูจํานวน 10  ส่ิงทดลอง นําไปวัดคาคุณภาพดานกายภาพ 

ไดแก  ความช้ืน ปริมาณนํ้าอิสระ ความหนืด คาการละลาย คาสี นําผลวิเคราะหทั้งหมดมาทําการ

วิเคราะหสมหารถดถอยเพ่ือสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรทีใ่ชอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร

ตาม (Yi) โดยกําหนด คาความช้ืน และคาวอเตอรแอกติวิตี ของผลิตภัณฑนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง ไม

เกิน รอยละ 13 และ 0.65 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานของ(มผช. 498/2547) กับตัวแปรอิสระคือ

อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการอบแหง โดยเลือกใชสมการที่สามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปร

ดังกลาวไดดีที่สุดไดผลดัง (ตารางที่ 4.9) 

ตารางที่ 4.9  สมการทํานายคุณภาพนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง 

 
*X1  =Temperature (°C) , X2 = Dehydration time ( min) 

ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการอบแหงนํ้ายากะทิผสมนํ้าปู 

กับคุณภาพ (ตารางที่ 4.6)ซ่ึงไดแก ความช้ืน ปริมาณนํ้าอิสระ คาการละลาย  เมื่อเลือกสมการ

ความสัมพันธที่มีคาความแตกตางทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดแก ความช้ืน ปริมาณนํ้า

อิสระ และคาการละลายสรางกราฟโครงรางและนํากราฟมาซอนทับกันโดยกําหนดชวงที่ตรงคุณภาพ

นํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง โดยกําหนดความช้ืนและปริมาณนํ้าอิสระไมเกินรอยละ 13 และ 0.65 ซ่ึง

กําหนดในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.498/2547) (ภาพที่  4.2) 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 พ้ืนผิวตอบสนองสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง 

คาตอบสนอง สมการทํานาย R
2
 P-value 

Y1 : ความชื้น (รอยละ) 

 

=+126.05634-1.28884*x21.08906 * 

x1+0.011419* x2 * x1 

0.8889 0.0029 

Y2 :คาการละลาย =-12.76923+0.19124 * x2+0.13658*x1 

    -1.73750E-003* x2* x1 

0.7445 0.0328 

Y3 : ปริมาณน้ําอิสระ  =+2.77207-0.030331* x2-0.014400 * 

x1+5.46875E-005 * x2
2-3.28125E-005 * 

x1
2+1.93750E-004 * x2* x1 

0.9597 0.0068 
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การวิเคราะหสามารถสรุปผลไดวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทําแหงนํ้ายากะทิผสมนํ้าปู

ผง คืออุณหภูมิในการทําแหง 102.06 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการทําแหงนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง 

78.56 นาที จากน้ันเพ่ือเปนการยืนยันผลการทดลองโดยใชคาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดมาทดลองซํ้า

และเปรียบเทียบคาทีไ่ดจากการทาํนายผล ผลการทดลองพบวา คาที่ไดจาการทํานายมีคาใกลเคียงกับ

คาที่ไดจากสภาวะจริงโดยพิจารณาจากคาความคลาดเคล่ือน ซ่ึงมีคาต่ํากวารอยละ 5 (พริกชา,2555) 

(ตารางที่ 4.10) 

ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบคุณภาพนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง ระหวางสภาวะการผลิตจริงและคาการ

ทํานาย 

*Bias = [(Predictive values – Test values) / Predictive values)] × 100 

   

ตอนที ่4 ออกแบบบรรจภุณัฑ ผลติภณัฑ ขนมจนีน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูปและผงโรยขาวน้ําพริกน้ําผัก 

 

   4.1 การทาํนายอายกุารเกบ็รกัษาขนมจนีน้าํปกู ึ่งส ําเร็จ รูป โดยวิธ ีเร งสภาวะ (Accelerated    

   Shelf- life Testing; ASLT) 

 

4.1.1 เสนขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปู 

ค ุณภาพทางเคม ี 

 เมื่อนําเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพที่บรรจุในบรรจุภัณฑจริง (อะลูมิเนียมฟอยล) แลว

ทําการศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยเก็บผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จภาพทีอุ่ณหภูมิตางกัน 3 ระดับ 

คือ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส นาน 6 สัปดาห พบวาคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) และคาความช้ืนมี

แนวโนมลดลงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิสูงข้ึนและอายุการเก็บนานข้ึน (ภาพที่ 4.3, 4.4) 

 

 

 

คาตอบสนอง สมการทํานาย R
2
 P-value 

ความชื้น (รอยละ) 2.15 3.25 0.0338 

ปริมาณน้ําอิสระ 0.49 0.47 0.0425 

คาการละลาย 2.17 2.26 0.0398 
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1.A-C Mean within the same horizontal with different letters are significantly different (p≤0.05) 

2.  a-c Mean within the same vertical with different letters are significantly different (p≤0.05) 

3.  ns Mean non significant 

 

ภาพที่ 4.3 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าอิสระของเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูประหวางอายุการเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิ 35, 45และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A-C Mean within the same horizontal with different letters are significantly different (p≤0.05) 

2.  a-c Mean within the same vertical with different letters are significantly different (p≤0.05) 

3.  ns Mean non significant 

ภาพที ่4.4 การเปล่ียนแปลงความช้ืนของเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรปูระหวางอายุการเก็บรกัษาที่

อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 

 

ค ุณภาพทางกายภาพ 

คาความคงทนตอการแตกหักของเสนขนมจีนมีแนวโนมลดลงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิสูงข้ึนและ

อายุการเก็บนานข้ึนเน่ืองจากอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑทําใหเกิดการสูญเสียของนํ้าตลอด
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ระยะเวลาการเก็บรักษาจึงสงผลใหคณุลักษณะของเสนขนมจีนมีความเปราะและแตกหักงาย (ไพบูลย

, 2532) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.A-C Mean within the same horizontal with different letters are significantly different (p≤0.05) 

2.  a-c Mean within the same vertical with different letters are significantly different (p≤0.05) 

ภาพที ่4.5 การเปล่ียนแปลงความเปราะและแตกหกังายของเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูประหวางอายุ

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
 

 

ค ุณภาพทางดานจลุนิทรยี  

 จากการกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมจีนแหง (มผช.140/2546) กําหนดให

จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1× 10
3
cfu/g และจํานวนยีสตและราตองไมเกิน 10cfu/g เมื่อทํา

การตรวจสอบคุณภาพทางดานชีววิทยาของผลิตภัณฑเสนขนมจีนนํ้าปูอบแหงพบวา ผานตามเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.140/2546) ที่กําหนด (ตารางที่ 4.11) อาจเน่ืองจากเสนขนมจีนนํ้าปู

อบแหงมีความช้ืนต่ํา คาปริมาณนํ้าอิสระนอยกวา 0.6 จึงไมเหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของจุลินทรยี

ที่ทําใหอาหารเส่ือมเสีย รวมทั้งยีสต และเช้ือรา (Jay, 1998) 
 
ตารางที ่4.11 คุณภาพดานจุลินทรยีของเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรปูระหวางอายุการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 

อายุ

การ

เก็บ 

อ ุณหภูมิ 

35◦C 45◦C 55◦C 

ปร ิมาณจลุนิทรยี 

ท ั้งหมด (cfu/g) 

ย ีสตแ ละรา 

(cfu/g) 

ปรมิาณจลุนิทรยี 

ท ั้งหมด (cfu/g) 

ย ีสตแ ละรา 

(cfu/g) 

ปรมิาณจลุนิทรยี 

ท ั้งหมด (cfu/g) 

ย ีสตแ ละรา 

(cfu/g) 

0 

2 

4 

6 

2.0×10 

2.3×10 

2.8×10 

1.0×102 

ND 

ND 

ND 

ND 

2.0×10 

3.0×10 

3.0×10 

3.3×10 

ND 

ND 

ND 

ND 

2.0×10 

2.8×10 

3.0×10 

3.0×10 

ND 

ND 

ND 

ND 

1. ND means not determined. 
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4.1.2 น้ํายากะทิผสมน้ําป ูผง   

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพ ดานเคมี และ ดานปริมาณจุลินทรีย

ยีตส ราทั้งหมดของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ   35 , 45 และ 55 องศาเซลเซียส 

เปนระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห 

การเปล่ียนแปลงทางดานปริมาณความช้ืน (ภาพที่ 4.6, 4.7) พบวาเมื่ออายุการเก็บรักษา

นานข้ึนจนครบ  6 สัปดาห เมื่อเก็บนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงนานข้ึนปริมาณความช้ืนเพ่ิมข้ึนทุกสัปดาห 

โดยผูวิจัยทําการตรวจปริมาณความช้ืนทุกๆ 2 สัปดาห  โดยนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงที่เก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน แตไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนชุมชน 

นํ้ายาขนมจีนก่ึงสําเร็จรูป ( มผช. 498/2547)ที่กําหนดใหความช้ืนตองไมเกินรอยละ 13 โดยนํ้าหนัก 

โดยมีคา Aw อยูในระดับสูงกวา 0.65 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสวนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนเริ่มลดลงเมื่อเก็บรักษานานข้ึนและมีคา Aw ต่ํากวาคาที่กําหนด 

 

 

1.  A-C Mean within the same horizontal with different letters are significantly different (p≤0.05) 

2 .  a-c Mean within the same vertical with different letters are significantly different (p≤0.05) 

 

ภาพที ่4.6 การเปล่ียนแปลงความช้ืนของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 

35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 
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1.  A-C Mean within the same horizontal with different letters are significantly different (p≤0.05) 

2.  a-c Mean within the same vertical with different letters are significantly different (p≤0.05) 

 

ภาพที่ 4.7 การเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าอิสระของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 

เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิในสภาวะเรงเปนเวลานานข้ึน สงผลทําใหมีคาความสวาง 

(L*)ลดลง สวนคาสีแดง (a*) เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษา และมีแนวโนมลดลงหรือคา(a*)เปน

ลบแสดงคาสีเปนสีเขม(คลํ้า) สวนคาสีเหลือง (b*) เพ่ิมข้ึนและใหคาเปนลบทําใหคาสีของผลิตภัณฑ

เปนสีที่เขมข้ึน (ดํา) (ภาพที่ 4.8)เน่ืองจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางๆในสภาวะเรง ทําใหสีของ

ผลิตภัณฑมีการเปล่ียนแปลงจากสีเหลืองเปนสีสมเขม(คลํ้า) เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงข้ึนจะทําลาย

โครงสราง และสารอาหารประเภทโปรตีน ทําใหเส่ือมสภาพ จึงสงผลตอการเปล่ียนแปลงคาสีของ

ผลิตภัณฑ(ATSM F.,1980) 

 

A,b 
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(a) 

 
(b) 

 

(c ) 
*A-C Mean within the same  temperature with different letters are significantly different (p≤0.05) 

 *a-c Mean within the same  week with different letters are significantly different (p≤0.05) 

       *ns Mean not significant with different letters are significantly different (p>0.05) 

 

ภาพที ่4.8 การเปล่ียนแปลงคาสีของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35, 

45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห; (a) L * (lightness), (b) a * (redness) and (c) b * 

(yellowness) 

(Aa,b,b)          (BCa,b,b)       (Ca,b,b)     (Aba,b,b) 
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จากการทดลองพบวาคา TBA สัปดาหเริ่มตนของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง มีคาเทากับ 1.375 

malonaldehyde/kgและมีคาเพ่ิมมากข้ึนเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน (ภาพที่ 4.9 (a))และ

พบวา นํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส มีคา TBA มีแนวโนม

สูงกวา 35 องศาเซลเซียส เพราะอุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลทําใหเกิดลิปดออกซิเดชัน และเกิดเพอร

ออกไซดของแอลดีไฮดที่ไดจากกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวมากข้ึน 

 จากการทดลอง พบวาคาPVสัปดาหเริ่มตนของผลิตภัณฑนํ้ายากะทิผสมนํ้าปู มีคาเทากับ 

10.7 meq/kg มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน(ภาพที่ 4.9 (b))โดยชวงแรก

ของการเก็บรักษาผลิตภัณฑจะเกิดเพอรออกไซดอยางชาๆแตเมื่อเก็บรักษามากข้ึนระยะหน่ึง มีผลทํา

ใหคา PV จะเพ่ิมข้ึนสูงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และมีกล่ินที่ผิดปกติ ซ่ึง

เกิดจากกรดไขมันอิสระที่เปนกรดไขมันที่มีสายส้ัน(short chain fatty acid) เปนสารมีกล่ินและเมื่อ

หลุดออกมาเปนโมเลกุลอิสระทําใหเกิดกล่ินผิดปกติในอาหาร และกรดไขมันอิสระชนิดไม่อ่ิมตัว 

(unsaturated fatty acid)สามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิปด (lipid oxidation) ซ่ึงเปน

ปฏิกิริยาลูกโซที่ทําใหการเหม็นหืนเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว(Reische,1998)และมีการกําหนด

วา ผลิตภัณฑประเภทนํ้ามันหรือมีองคประกอบของนํ้ามันในปริมาณมาก ตองมีคา PV ไมเกิน 50 

meq/kg (จินดา,2553) ดังน้ันคา PV ที่เกิน 50 meq/kg เปนดัชนีบงช้ีการเส่ือมเสียของผลิตภัณฑ

นํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง 

 

 

 

 

 

 

(a) 

ภาพที ่4.9 การเปล่ียนแปลงคา TBA และ PV ของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห; (a) TBA (Thiobarbituric acid), (b) PV 

(Peroxide value). 
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(b) 

 *A-C Mean within the same  temperature with different letters are significantly different (p≤0.05) 
  *a-c Mean within the same  week with different letters are significantly different (p≤0.05) 
*ns Mean not significant with different letters are significantly different (p>0.05) 

ภาพที ่4.9 (ตอ) การเปล่ียนแปลงคา TBA และ PV ของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงระหวางอายุการเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห; (a) TBA (Thiobarbituric acid), (b) PV 

(Peroxide value). 

คุณภาพด้านจุลินทรีย์ 

ตารางที ่4.12 คุณภาพดานจุลินทรียของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 

35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 

อายุการ

เก็บ 

(สัปดาห) 

อ ุณหภูมิ 

35◦C 45◦C 55◦C 
ปร ิมาณ

จุล ินทร ีย 

ท ั้งหมด 

(cfu/g) 

ย ีสตแ ละรา 

(cfu/g) 

ปร ิมาณ

จลุนิทรยี ท ัง้หมด 

(cfu/g) 

ย ีสตแ ละรา 

(cfu/g) 

ปร ิมาณ

จลุนิทรยี ท ัง้หมด 

(cfu/g) 

ย ีสตแ ละรา 

(cfu/g) 

0 
2 
4 
6 

ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 

3.86×101 

ND 
ND 
ND 
ND 

 

ND 
ND 
ND 

7.24×102 

ND 
ND 
ND 
ND 

 
1. ND means not determined. 

จากการวิเคราะหคณุภาพดานจุลินทรียของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง  เมื่อทําการเก็บรักษาเปน

ระยะเวลานานข้ึนใน 4 สัปดาหแรก  ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน นํ้ายาขนมจีนก่ึงสําเร็จรูป 
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(มผช. 498/2547) จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1 × 10
3
 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ยีสตและรา 

ตองไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม เมื่อทําการตรวจสอบพบวา ผานตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไวไมมีการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมีกระบวนการกรรมวิธีทีส่ะอาดและ

ถูกตองตามหลักอนามัย ในกระบวนการแปรรปูดวยความรอนที่สามารถทําลายเช้ือจุลินทรียไดทัง้หมด

รวมถึงมีสวนผสมจากสมุนไพรตางที่ชวยยับย้ังเช้ือจุลินทรียได จึงทําใหไมเกิดการปนเปอนของเช้ือ

ดังกลาว แตเมื่อการเก็บรักษาเขาสูระยะเวลาสัปดาหที่ 6 ที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียสตรวจ

พบเช้ือจุลินทรียเจริญเติบโตแตยังอยูในเกณฑมาตรฐานดังน้ันจึงสรุปไดวานํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผงที่เก็บ

รักษาไวในอุณหภูมิ (45±2 องศาเซลเซียส ) และ(55±2 องศาเซลเซียส) มีอายุการเก็บอยูที่นอยกวา6 

สัปดาห 

 

ค ุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมจ ีนน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูป  

          ผูทดสอบทั้ง 30 คนใหคะแนนในแตละดานทั้งทางคุณลักษณะปรากฏ ดานสี ดานกล่ิน และ

ความชอบโดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) (ตารางที่ 4.13) ซ่ึงในสัปดาหเริ่มตน

คะแนนในแตละดานของตัวอยางมีคาสูง โดยทางดานลักษณะทั่วไปมีคะแนนเฉล่ีย 6.82±1.26 

คะแนน จัดวามีลักษณะที่ดตีามธรรมชาติของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปน้ันๆสวนประกอบก็มี

ลักษณะที่กระจายตัวสม่าํเสมอ ดานสีมีคะแนนเฉล่ีย 6.42±1.47 คะแนน ซ่ึงจัดวามีลักษณะสีที่ดีตาม

ธรรมชาติของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปน้ันๆและสีสม่ําเสมอ สวนทางดานกล่ินมีคะแนนเฉล่ีย   

7.32±1.20 คะแนน ซ่ึงแสดงวามีกล่ินหอมนารับประทานตามธรรมชาติของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูปน้ันๆและดานความชอบโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 6.96±1.14 คะแนน แสดงใหเห็นวาทดสอบ

มีการยอมรับของผลิตภัณฑ (ความชอบโดยรวม) ในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลางแตเมื่อ

ระยะเวลาผานไป ผลปรากฏวาระดบัคะแนนทางดานตางๆลดลงอยางเห็นไดชัดเจนกระทั่งในสัปดาห

ที่ 6 คุณลักษณะทางดานลักษณะปรากฏ สี และกล่ิน มีระดับคะแนนของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูปในพบวาระดบัคะแนนของการยอมรบัของผลิตภัณฑ อยูในระดับคะแนนเฉล่ียที่ 4.90±1.32, 

4.30±1.29 และ 4.83±1.42 คะแนน ตามลําดับ ซ่ึงแสดงวา ผูทดสอบไมใหการยอมรบัผลิตภัณฑแลว 

จึงถือวาส้ินสุดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ 

การทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป ใชวิธีเรงอุณหภูมิเพ่ือที่จะให

ผลิตภัณฑมีการเส่ือมเสียเร็วกวาปกติ เพราะอุณหภูมิจัดเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดการเรงปฏิกิริยา

ตางๆในอาหาร สงผลทําใหเกิดลักษณะดานใดดานหน่ึงของอาหารเปล่ียนแปลงไป วิธีน้ีใชเพ่ือ

ประมาณผลของสภาวะแวดลอมตออายุการเก็บของผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิค Q10 ซ่ึงไดเลือกสภาวะ

การเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 55  องศาเซลเซียส เปนสภาวะที่เรงอุณหภูมิแกผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูปแลวนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส เพ่ือหาระยะเวลาที่ส้ินสุดการยอมรับของผลิตภัณฑผล
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การทดลองพบวาที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส ไดรับการยอมประสาทสัมผัสนานที่สุด 28 

และ 14 วัน เมื่อนําผลจากการวิเคราะหมาทํานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูป ที่สภาวะการเก็บอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไวได 55 วันดังสมการที่ 1 

เมื่อเทียบกับการทดลองจริงสามารถเก็บรักษาไวได 42 วัน ซ่ึงมีความคาดเคล่ือน รอยละ 23.64 ดัง 

และสามารถคํานวณอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสไดเทากับ 77 วัน ดังสมการที่ 2 

(ATSM, 1980) 

Q10 = ;  =  = 2 

Q1 =     = 1.07 

 = 1.0710           =   =  

 = 1.0710 * 28    = 55.08 …สมการท่ี (1) 

Q10 =        =  = 2 

Q1 =           = 1.07 

 = 1.0715       =   =  

 = 1.0715 * 28    = 77.26…สมการท่ี (2) 

หลังจากการศึกษาอายุการเก็บรักษา ทําการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ โดยมีแนวความคิด

หลักคือ การผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณลักษณ ของอําเภอ

แจหม จังหวัดลําปาง เขากับศิลปะสมัยใหม โดยใชรูปภาพวิถีชีวิตในดานตางๆของชาวอําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง เชน การทํานา การจับปูนาที่เกิดข้ึนในชวงฤดูการทํานา ประกอบกับภาพลายเสนและ

กราฟกสมัยใหม รวมทั้งภาพของผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป โดยเนนรูปแบบที่มีสีสันสวยงาม 

ดูสะอาดตา มีความเรียบหรูแตทันสมัย การจัดองคประกอบจะเนนที่ตัวอักษร เพ่ือใหอานงาย 

ประกอบดวยสัญลักษณทางการคาอยางครบถวน(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2541)เชน 

ตราสินคา ช่ือสินคา นํ้าหนักสุทธิ สวนประกอบโดยประมาณ ตารางแสดงขอมูลโภชนาการ ที่อยู

ผูผลิต คําแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา วันที่ผลิตและหมดอายุ เปนตน 
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ตารางที ่4.13 คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑของเสนขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูประหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห 

อายุการ

เก็บ 

(สัปดาห) 

คุณลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความชอบโดยรวม 

35◦C 45◦C 55◦C 35◦C 45◦C 55◦C 35◦C 45◦C 55◦C 35◦C 45◦C 55◦C 

0 

2 

4 

6 

6.82 a± 1.26 

6.87 a ± 1.41 

6.47 a ± 1.28 

4.90 b ± 1.32 

6.82 a ± 1.26 

6.10 b ± 1.37 

4.93 c ± 1.23 

ND 

6.82 a ± 1.26 

4.83 b ± 1.37 

ND 

ND 

6.42 a ± 1.47 

6.63 a ± 1.25 

6.20 a ± 1.27 

4.30 b ± 1.29 

6.42 a ± 1.47 

5.93 a ± 1.28 

4.23 b ± 1.41 

ND 

6.42 a ± 1.47 

4.40 b ± 1.45 

ND 

ND 

7.32 a ± 1.20 

6.43 b ± 1.52 

6.27 b ± 1.39 

4.83 c ± 1.42 

7.32 a ± 1.20 

5.83 b ± 1.39 

5.20 c ± 1.35 

ND 

7.32 a ± 1.20 

5.63 b ± 1.30 

ND 

ND 

6.96 a ± 1.14 

6.73 a ± 1.31 

6.43 a ± 1.22 

5.20b ± 1.47 

6.96 a ± 1.14 

6.03 b ± 1.25 

5.53 b ± 1.31 

ND 

6.96 a ± 1.14 

5.47 b ± 1.46 

ND 

ND 

1.  Means with different superscripts (a, b, c,…) indicate significant different (P≤.05). 
2.  Crab paste rice noodle was determinate sensory characteristics with dehydrated crab paste curry powder 
3.  ND = Means not determined
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จากการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑบนถุงอะลูมิเนียมฟอยดสําหรับบรรจผุลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปก่ึูง

สําเร็จรูปไดฉลากบรรจุภัณฑทั้งหมด 4 รูปแบบ (ตารางที ่4.14) 

ตารางที่ 4.14 รูปแบบบรรจุภัณฑของขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป 

ร ูปแบบบรรจ ุภัณฑ  ด้านหน้า ด้านหลัง 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

  

 

 

 

4 
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ตารางที่ 4.15 การจัดลําดับความชอบของบรรจุภัณฑของขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป 

ลําดับความชอบ  รูปแบบบรรจุภัณฑ คะแนนการจัดลําดับ 

1 1 151
b
 

2 4 194
ab

 

3 2 195
ab

 

4 3 200
a
 

1.  a-b Means within the same column followed by different letters were significantly different (p≤0.05) 
2.Ranking score point calculatefrom rank sum test 
3.  Minimum of ranking score means within the maximum preference 

 

จากการศึกษาการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปทั้งหมด 4 รูปแบบ 

(ตารางที่ 4.15) พบวารูปแบบฉลากบรรจุภัณฑทีไ่ดรับความชอบเปนอันดับที่ 1 คือ รูปแบบที่ 1 โดยมีคะแนน 

Ranking score เทากับ 151 คะแนน ซ่ึงไมแตกตางจากรูปแบบที่ 4 และ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>

0.05) ซ่ึงมีคะแนนเทากับ 194 และ 195 คะแนน ตามลําดับ และแตกตางจากรูปแบบ ที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p≤ 0.05) โดยมีคะแนนเทากับ 200 คะแนน ดังน้ันจึงสรุปไดวา เลือกใชรูปแบบฉลากบรรจุภัณฑใน

รูปแบบที่ 1 เปนฉลากบรรจุภัณฑของขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปเน่ืองจากวามีคะแนน Ranking score นอยที่สุด

เปนอันดับที่ 1 เพราะรูปแบบดังกลาวใชแนวคิดที่เนนถึงความสะอาดของผลิตภัณฑดวยการใชสีขาวเปนสีพ้ืน  

บงบอกถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย ความสะอาดตามีผลตอการดึงดูดความสนใจ ความทันสมัยชวยสราง

ความแปลกใหม มีผลตอการทําใหผูบริโภคเกิดความทรงจําที่ด ีและแสดงถึงความสดใหมอยูตลอดเวลา การจัด

องคประกอบที่เนนถึงความเหมาะสมดานขนาด สัดสวน ลายเสน (นนทกรณ, 2548) ภาพและรายละเอียดของ

สินคาบนฉลากมองเห็นไดงายและชัดเจน ขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริโภคมีความครบถวน (สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 194, 2548) ดังน้ันจึงทําใหผูบริโภคชอบ

รูปแบบฉลากบรรจุภัณฑมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 
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ตารางที่ 4.16 รูปแบบบรรจุภัณฑของผงโรยขาวสําเร็จรูป 

ร ูปแบบบรรจ ุภัณฑ  ลักษณะวัสดุที่ใช้ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

จากการศึกษาการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผงโรยขาวทั้งหมด 3 รูปแบบพบวา ผูบริโภค

จํานวน 70 คนเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑหมายเลข 3 เปนอันดับหน่ึง  รองลงมาไดแก หมายเลข 1 และ 2 

ตามลําดับ  โดยมีคะแนนการจดัลําดับเปน 153  182  และ 210 คะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p< 0.05)โดยใหเหตุผลในการเลือกซ้ือที่การพกพาสะดวก  กินไมหมดเก็บรับประทานตอได และสามารถใช

เปนของฝากได 
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4.2 ศ ึกษาชองทางการจดัจาํหนายผลติภณัฑ อาหารเสนขนมจนีน้าํปแูละผลิตภ ัณฑผงโรยขาวสําเร็จรูปของ

ชุมชนตําบลแจ ห มผานระบบพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกส 

 

 จากการลงนามความรวมมอืของเทศบาลตําบลแจหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และโรงเรียนบาน

หนองนาววาดวยความรวมมือดานการสนับสนุนโครงการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน 

ดวยการมีสวนรวมของชุมชนเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผานมา (ภาพที่ 4.10) ปจจุบันทางเทศบาลตําบลแจ

หมไดระบุการสนับสนุนการสืบสานอาหารทองถ่ินจากการยกระดับคุณภาพการผลิตของกระบวนการผลิตนํ้า

ผัก และนํ้าปู ดวยการสนับสนุนการสรางโรงงานนํ้าปูในปงบประมาณ 2559 โดยกําหนดงบประมาณการ

กอสรางที่ 2,000,000 บาท  (ภาพที่ 4.11) เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารทองถ่ิน และผลิตภัณฑตอยอดอาหาร

ทองถ่ินที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาวาสะอาดปลอดภัย  สามารถเช่ือมโยงกับการ

สงเสริมการทองเที่ยว และการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายในรูปแบบตางๆไดหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.10 หนังสือความรวมมือดานการสนับสนุนโครงการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน 

ดวยการมีสวนรวมของชุมชน 
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ภาพที ่4.11 ประกาศเทศบาลตําบลแจหม เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 

 จากการลงพ้ืนที่วิเคราะหสถานการณกลุมวิสาหกิจชุมชน นํ้าปู-นํ้าผัก หนองนาว-บานเดนดวยเทคนิค 

SWOTแสดงผลการวิเคราะหดงัตารางที ่4.17ภาพประกอบการดาํเนินงานแสดงดังภาพที่ 4.12 
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ตารางที ่4.17 ผลการวิเคราะหสถานการณกลุมวิสาหกิจชุมชน นํ้าปู-นํ้าผัก หนองนาว-บานเดน 

จ ุดแข็ง จ ุดออน 

1. กลุมมีสูตรเฉพาะที่สืบทอดภูมิปญญาการ

ผลิตอาหารทองถ่ินมาตั้งแตอดีต 

2. สมาชิกในกลุมมีความชํานาญในการผลิต 

3. กลุมมีความสามัคคี 

4. ผลิตภัณฑนํ้าปูสามารถเก็บไดระยะเวลานาน

โดยไมเสียคุณภาพ 

5. ลักษณะนํ้าปูของกลุม คือมีสูตรเฉพาะของ

ตนเอง  นํ้าปูมีเ น้ือปูมาก ละเอียดและมีสีมันวาว  

กล่ินหอม ไมไดตกแตงสี  สามารถเก็บรักษาไดนาน

เปนป โดยที่สีและกล่ินยังคงสภาพ 

6. กลุมมีองคความรูดานนํ้าผัก-นํ้าปู และมี

ปราชญชาวบานที่ผลิตนํ้าผัก-นํ้าปูจนเปนที่ยอมรับ 

7. กลุมมีผลิตภัณฑตอยอดจากนํ้าผัก-นํ้าปู

หลากหลาย 

1. อุปกรณในการผลิตมีจํานวนนอย ไมเพียงพอ 

2. ผลิตนํ้าปูไดเฉพาะฤดูทํานา 

3. บรรจุภัณฑที่ใชเปนแบบเดียวกับนํ้าปูจาก

แหลงผลิตอ่ืน ไมดึงดูดใจ 

4. สินคาของกลุมหาซ้ือไดยากเน่ืองจากขาด

สถานที่จัดจําหนายที่มีความสะดวกสําหรับลูกคา 

5. ตราสินคาของกลุมสมาชิกไมไดทํา ไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

6. ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถทําใหกลุม

ผลิตในเชิงพาณิชยได 

7. ขาดสถานที่ผลิตที่ไดรับการรับรองจากอย. 

โอกาส อุปสรรค 

1. เทศบาลตําบลแจหมใหการสนับสนุน 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหคําปรึกษาและ

เปนแหลงในการวิจัยดานอาหาร 

3. ผลิตภัณฑนํ้าผัก-นํ้าปูของกลุมมีช่ือเสียงเปน

ที่ตองการของตลาด 

1. กล่ินเหม็นเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

2. การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในนาขาวทําใหปูมี

ปริมาณนอยลง 

3. ขาดแคลนปูนาในการผลิต 
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ภาพที ่4.12 การพบสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน นํ้าปู-นํ้าผัก หนองนาว-บานเดน และเทศบาลตําบลแจหมเพ่ือ

วิเคราะห SWOT 

จากผลการวิเคราะหสถานการณกลุมฯ  ปญหาเบื้องตนที่สามารถแกไขไดโดยทันที คือ การกําหนด

รูปแบบบรรจุภัณฑเพ่ือใหสามารถผลิตผลิตภัณฑกลุมไดในรูปแบบเดียวกัน และตองควบคุมคุณภาพของการ

ผลิตไดอยางเปนมาตรฐาน 
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 จากปญหาที่ไดกลาวถึงรปูแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑนํ้าปู และนํ้าผักที่กลุมวิสาหกิจชุมชน นํ้าปู-นํ้าผัก

ใช (ภาพที่ 4.13) ทางคณะผูวิจัย ไดจัดอบรมเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะถึงรูปแบบบรรจุภัณฑของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนเพ่ือใหเกิดประโยชนและมีขอมูลทางวิชาการแกผูบริโภค โดยใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเขามามี

สวนรวมในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑเพ่ือใหมีขอมูลถูกตองและอางอิงขอมูลโภชนาการจากผลงานวิจัย  

จากการตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ พบวา นํ้าปูเปนผลิตภัณฑอาหารทีม่ีปริมาณโปรตีนสูงถึงรอย

ละ 30  โดยในนํ้าปู 100 กรัม มีกรดอะมิโนที่สําคัญ ประกอบดวย  ทรีโอนีน (Threonine) 88.43 มิลลิกรัม 

เมทิโอนีน (Methionine) 84.84 มิลลิกรัม โพรลีน (Proline) 56.29 มิลลิกรัม กรดกลูตามิก (Glutamic 

acid)35.34 มิลลิกรัม ฮีสทิดีน (Histidine) 35.34 มิลลิกรัม  ลูซีน (Leucine)19.48 มิลลิกรัม อะลานีน

(Alanine) 16.01 มิลลิกรัม ไอโซลูซีน(Isoleucine) 5.04 มิลลิกรัม กรดแอสพารติก (Aspartic acid) 2.41 

มิลลิกรัม ไลซีน (Lysine) 3.11มิลลิกรัม ไกลซีน (Glycine) 2.23  มิลลิกรัม ฟนิลอะลานีน (Phenylalanine) 

1.23 มิลลิกรัม และ เซรีน (Serine) 0.27 มิลลิกรัม  นอกจากน้ีนํ้าปูยังประกอบดวยปริมาณธาตุเหล็กสูงรอย

ละ 0.19 ซ่ึงเมื่อบริโภคนํ้าปู 1 กรัมคิดเปนปริมาณธาตุเหล็กที่แนะนําใหบริโภคตอวันถึงรอยละ 12.7 จึงกลาว

ไดวา นํ้าปูเปนผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินที่เปนแหลงอาหารของธาตุเหล็กเหมาะสมตอการสงเสริมเพ่ือบริโภค

(ชลธิชา  และคณะ, 2559)  ดังน้ันจึงออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผลิตภัณฑนํ้าปู และนํ้าผักใหกับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน นํ้าปู-นํ้าผักเพ่ือใชในการจําหนาย (ภาพที่ 4.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13  รูปแบบฉลากบรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑนํ้าผัก และนํ้าปู 
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ภาพที ่4.14  การจัดทําฉลากผลิตภัณฑนํ้าผัก และนํ้าปูโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอปริมาณการผลิตและจําหนาย

ของสินคาชุมชน การใช พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce ซ่ึงเปนการดําเนินธุรกิจโดยใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสทําใหเผยแพรสินคาชุมชนไดอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึน และตอบสนองตอพฤติกรรมผูซ้ือในยุค

ดิจิตอลมากย่ิงข้ึน แตเน่ืองจากการพัฒนาชองทางการจัดจาํหนายดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ี ยังมีขอจํากัดตอกลุม

วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนคนรุนเกาที่ยังเขาไมถึงเทคโนโลยี ดังน้ันทางเทศบาลตําบลแจหม จึงจัดเจาหนาที่ฝาย

พัฒนาชุมชนเขารวมอบรมหลักสูตร “การสรางเว็บไซตองคกรทางธุรกิจ” ซ่ึงดําเนินการโดยคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือรองรับการจัดจําหนายสินคาของชุมชนในอนาคต  สวนตางๆของ

เว็บไซตประกอบดวย หนาแสดงผลิตภัณฑ ตะกราสินคา  ข้ันตอนการชําระเงิน และการติดตอผูจําหนาย

รายละเอียดในเว็บไซตสามารถเขาถึงขอมูลไดที่http://www.nampoo.mgacademic.com(ภาพที่ 4.15) 

ขณะน้ีทางเทศบาลมีนโยบายพัฒนาสินคาชุมชนอ่ืนๆที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน เพ่ือนํา เสนอเพ่ิมเติมใน

รายการสินคาปตอๆไป การทํางานรวมกันดังกลาวสงผลตอความรวมมือในการสืบสานวัฒนธรรมอาหาร

ทองถ่ินตั้งแตการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการจัดจําหนาย ซ่ึงเปนการบูรณาการความรวมมือของ 4 

หนวยงาน ประกอบดวย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เกษตรอําเภอแจหม และเทศบาลตําบลแจหม ซ่ึงไดลงนามความรวมมือดานการสนับสนุนโครงการเกษตร

ปลอดภัยและการสืบสานวัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดวยการมีสวนรวมของชุมชน เทศบาล

ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เมื่อวันอังคารที่  28  กรกฎาคม 2558 ที่ผานมา (ภาพที่ 4.16) โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. เทศบาลตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จะเปนหนวยงานที่สนับสนุนดาน

งบประมาณ หรือกําลังบุคลากรที่มีความรูในหนวยงาน เพ่ือรวมกันกําหนดแผนงบประมาณประจําป และรวม

ดําเนินการในการสนับสนุนสงเสริมโครงการเกษตรปลอดภัยและการสืบสานวัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรดวยการมีสวนรวมของชุมชนจากการดําเนินงานของทุกฝาย  

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความรูในการใหบริการวิชาการ และงานวิจัยที่เกิดจากความตองการที่จะพัฒนาองคความรูการ

ผลิตผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินตั้งแตเริ่มตนจากการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตลอดจนการขยายตลาด

เชิงพาณิชย  รวมถึงถายทอดองคความรูที่ไดผานบทเรียนทองถ่ินสูเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดการสืบสานภูมิ

ปญญาอยางเปนรูปธรรม 

http://www.nampoo.mgacademic.com/
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3. สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง จะสนับสนุนสงเสริมการผลิตวัตถุดิบทางการ

เกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และประสานงานดานเครือขายเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เพ่ือใหเกิด

เครือขายทางการตลาดอยางเปนระบบ 

4. คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความรูในการใหบริการวิชาการ และงานวิจัยที่เกิดจากความตองการของชุมชน วิสาหกิจชุมชน

กลุมอาชีพ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่จะพัฒนาองคความรูดานการจัดการผลิต 

บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตรธุรกิจ การตลาดและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินการเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ิน การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเขาสูเชิงพาณิชย 

 ดังน้ันจากการทํางานทีม่ีความรวมมอืของคนในชุมชน จึงเปนแรงขับเคล่ือนใหหนวยงานตางๆในพ้ืนที่

เห็นความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหสามารถดําเนินการสืบสานวัฒนธรรม

อาหารทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.15 ตัวอยางรายละเอียดในหนาเว็บไซตของศูนยสงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ภาพที่ 4.16  พิธีลงนามวาดวยความรวมมือดานการสนับสนุนโครงการเกษตรปลอดภัยและการสืบสาน

วัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดวยการมีสวนรวมของชุมชน 

4.3  ศ ึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรยีนสาํเรจ็รปูเพ ือ่สบืสานวฒันธรรมดานภาษาไทยถิน่เหนอื และวฒันธรรม

อาหารพ ื้นบ าน ในโรงเรียนระดับประถมศ ึกษา และม ัธยมศ ึกษาในอําเภอแจ ห ม จ ังหวัดลําปาง 

 

จากการนําผลงานเขียนเรื่อง“บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต” ทดลองใชในนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที ่6 จํานวน 12 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 โรงเรียนบานหนองนาว  โดยมีคุณครูจํานวน 

3 ทานเขารวมโครงการ ไดแก วิชาคณิตศาสตร  : คุณครูแสงจันทร  คําอักษร, วิชาภาษาไทย : คุณครูศิริวรรณ  

แกวอรุณ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี : อาจารยสุรีรัตน  พรหมคํา  พบวานักเรียนใหความพึงพอใจ

ดานสาระการเรียนรูที่ไดรับอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ4.82+0.29 คะแนน และเห็นวา 

ผลงานเขียนน้ีสามารถใหความรูดานการภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ินเปนประโยชนตอการเรียนการสอน

ในระดับประถมศกึษา และผูอานทั่วไปในระดับมากที่สุด 5.00+0.00 คะแนน  และในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบโครงการทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนานและไดปฏิบัติจริงจากภูมิปญญา

อาหารทองถ่ิน  และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

จากการดําเนินงานในระดับช้ันประถมศึกษาโดยการใชการเรียนการสอนแบบโครงการ  ไมสามารถ

นํามาปรับใชกับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในโรงเรียนแจหมวิทยาได  

เน่ืองจาก เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมเสริม จึงทําให 

คุณครูถวิล  มิ่งสมร ตําแหนงครูชํานาญการ และคุณครูจินดา  เครืออินตา คุณครูสาขาภาษาไทยโรงเรียนแจ

หมวิทยา  ดําเนินการใหนักเรียนที่สนใจเขารวมโครงการ นําผลงานเขียนเลมดังกลาวไปอานเปนหนังสือนอก

เวลาในชวงปดเทอม แลวจึงประมวลผลจากแบบสอบถามและสัมภาษณเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุง

การดําเนินงานแกไขการจัดพิมพหนังสือ  จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาช้ันปที ่3 



62 
 

จํานวน 10 คน และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 10 คน  แสดงผลความพึงพอใจดังตารางที่ 

4.18 และ 4.19 

ตารางที ่4.18 ความพึงพอใจดานการจดัพิมพและสาระการเรียนรูทีไ่ดรับ 

รายการประเม ิน 

ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. ระดับความ

พอใจ  

1.รูปเลมของบทเรยีน 

   1.1 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสมพกพาสะดวก 4.8 0.42 มากที่สุด 

1.2 มีการจัดวางภาพเขียนและกราฟฟกเหมาะสมตอการ

อาน 4.3 0.67 มาก 

1.3 ขนาดตัวหนังสือและการจัดวางเหมาะสมตอการอาน 

4.7 0.48 มากที่สุด 

2. สาระการเรยีนรูท ีไ่ดรบั 

   2.1 เน้ือหาสาระกระบวนการผลิตอาหารทองถ่ินถูกตอง 4.4 0.52 มาก 

2.2 มีความเปนเอกลักษณของภาษาไทยถ่ินเหนือ 4.5 0.53 มากที่สุด 

2.3 แนวคิดและการนําเสนอเน้ือหาชัดเจน ไมสับสน 

สามารถทําใหผูอานติดตามเน้ือหาของบทเรียนได

โดยสะดวก 4.6 0.52 มากที่สุด 

2.4 ใหความรูดานการภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ินเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา และ

ผูอานทั่วไป 4.7 0.48 มากที่สุด 

2.5 มีการสอดแทรกคุณธรรม เชน การมีนํ้าใจ   การ

ชวยเหลือผูอ่ืน  และความออนนอม เปนตน 4.8 0.42 มากที่สุด 

2.6 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงภูมิ

ปญญาการผลิตอาหารทองถ่ินไดจริง 4.4 0.52 มาก 
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ตารางที ่4.19 การประเมินตนเองของนักเรียนในขณะเรียนรู 

รายการประเม ิน 

ระดับคะแนน 

ค าเฉลี่ย S.D. ระดับความ

พอใจ  

1.นักเรียนมีสุข/ความสนุกที่ไดอานบทเรียนสําเร็จรปู 

บทเรียนจากทองทุง  โรงเรียนแหงชีวิต 

4.5 0.53 มากที่สุด 

2. นักเรียนเขาใจในกระบวนการผลิตอาหารทองถ่ินไดแก 

นํ้าปู นํ้าผัก และขาวแตน มากข้ึน 

4 0.47 มาก 

3. นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินที่ไดรบัการ

ถายทอดเปนหนังสือเผยแพรใหคนทั่วไปรบัทราบ 

4.6 0.52 มากที่สุด 

 จากการสัมภาษณตัวแทนนักเรียนจํานวน 5 คนที่ใหขอมูลเพ่ือการปรับปรุง (ภาพที่ 4.17) หลังจาก

อานผลงานเขียน“บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต”นักเรียนเสนอวา อยากใหเขียนเปนการตูนคลาย

หนังสือการตูนญี่ปุนในปจจุบัน และใหมีสีสันของรูปเลมมากย่ิงข้ึน  ทางคณะผูวิจัยจึงไดเสนอขอมูลใหกับทาง

เทศบาลเพ่ือสนับสนุนการจัดพิมพเลมส่ีสีและมีรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือถายทอดภูมิปญญาการผลิต

อาหารทองถ่ินในเยาวชน  โดยกําหนดในแผนสามป (พ.ศ.2560 – 2562)ของเทศบาลตําบลแจหม อําเภอ    

แจหม จังหวัดลําปางในยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวทางที่  3  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี     

ภูมิปญญาทองถ่ินและการทํานุบํารุงศาสนา ซ่ึงกําหนดใหจัดทาํ  โครงการสบืสานภมูปิ ญญาทองถ ิน่ส ูเยาวชน   

ปละ 100,000 บาท   

 

 

 

 

ภาพที่ 4.17 การสัมภาษณเยาวชนตัวแทนในระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนแจหมวิทยา 
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ดังน้ันกระบวนการขับเคล่ือนการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน จึงตองใชความรวมมือทั้ง

ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ  ในการสรางเยาวชนรุนใหมใหตระหนักและรู ซ้ึงถึงวัฒนธรรมของ

ตนเองผานส่ือตางๆหลายชองทาง เพ่ือมีสวนรวมตอการเปนสวนหน่ึงของการอนุรักษวัฒนธรรมตนเอง 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 ศ ึกษาการพฒันาผลติภณัฑ อาหารเสนขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปูและการออกแบบบรรจภุณัฑ ผงโรยขาว

น้ําพรกิน้าํผกัสาํเรจ็รปู 

ตอนที ่1 ศ ึกษาขอมลูทางการตลาดของผลติภณัฑ ขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปู 

 จากการศึกษาขอมูลทางการตลาด ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึง

สําเร็จรูป และความตองการเก่ียวกับลักษณะของบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป โดยทํา

การสํารวจจากผูบริโภคทั่วไปจํานวน 150 คน พบวาผูบริโภครอยละ 94.67 เคยรับประทานขนมจีนและ

รับประทานมากกวา 3 ครั้งตอเดือน โดยนิยมรับประทานขนมจีนรวมกับนํ้ายากะทิ (รอยละ 52.11) นํ้าเงี้ยว 

(รอยละ31.69) นํ้าแกงเขียวหวาน (รอยละ 12.68) และนํ้ายาปา (รอยละ 3.52) ผูบริโภครอยละ 92.00 มี

ความสนใจซ้ือเพราะเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจ (รอยละ 49.33) มีประโยชนตอรางกาย (รอยละ 

26.00) และเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมจากทองตลาด (รอยละ 16.67) ผูบริโภครอยละ 85.33 นิยม

ขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูปที่มีลักษณะเปนกอนกลม บรรจุดวยพลาสติกอยางดี และควรมีราคา 25 บาท ตอ

ผลิตภัณฑ 1 ช้ิน ที่มีขนาดบรรจุ 55-70 กรัม 

ตอนที ่2 ศ ึกษาสภาวะการอบแห งและการคนืรปูของขนมจนีน้าํปกู ึง่สาํเรจ็รปู 

สภาวะที่ เหมาะสมในการอบแหง เสนขนมจีนนํ้าปู  โดยวางแผนการทดลองแบบ Central 

Composite Design และหาสภาวะที่เหมาะสมดวย Response Surface Methodology (RSM) โดยปจจัยที่

ศึกษาประกอบดวย อุณหภูมิ (X1) 35-55 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการทาํแหง (X2) 4-7 ช่ัวโมง พบวา

สภาวะที่เหมาะสมทีสุ่ดในการทําแหงเสนขนมจีนนํ้าปูคือ การอบที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 

7 ช่ัวโมง ที่สภาวะน้ีเสนขนมจีนนํ้าปู ก่ึงสําเร็จรูปมีคาความช้ืนรอยละ 6.03±0.02 ปริมาณนํ้าอิสระ 

0.55±0.01 และคาความคงทนตอการแตกหัก 497±24.70 นิวตัน 

ตอนที ่3  ศ ึกษากระบวนการผลติน้าํยากะทผิสมน้าํปผูง 

ปริมาณนํ้าปูสําหรับการผลิตนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูโดยแปรผันปริมาณเปน 4 ระดับ ไดแก รอยละ 0 , 

1, 3 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางดานประสาทสัมผัสเพ่ือใหไดสูตรทีด่พีบวา ปริมาณนํ้าปูรอยละ 1  
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ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุดเมื่อไดสูตรนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูแลวจึงศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหง

นํ้ายากะทิผสมนํ้าปู เพ่ือใหไดผลิตภัณฑนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูที่ไดคุณภาพอยูในมาตรฐานที่กําหนด  พบวา

สภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ 102 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการอบแหง 80 นาที คาความช้ืน    

รอยละ 3.25 และคา Aw รอยละ 0.47 โดยนํ้าหนัก ดานคุณภาพของนํ้ายากะทิผสมนํ้าปูผง พบวา คาความ

สวาง (L*)คาความเปนสีแดง (a*)และคาความเปนสีเหลือง (b*) มีคา 97.02,0.15 และ 1.85 ตามลําดับ  

  ตอนที่ 4 ออกแบบบรรจ ุภ ัณฑผลิตภ ัณฑขนมจ ีนน้ําป ูก ึ่งส ําเร็จ รูปและผงโรยขาวน้ําพริกน้ําผัก 

จากการคํานวณคาการทํานายอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 , 45 และ 55 องศาเซลเซียส 

ผลิตภัณฑขนมจีนนํ้าปูก่ึงสําเร็จรูป สามารถเก็บรักษาเปนระยะเวลา 55 วัน ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสซ่ึง

เปนคาการคํานวณจากสมการทํานายอายุการเก็บรักษา  และเมื่อนําผลิตภัณฑมาทดสอบอายุการเก็บรักษาจริง

ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดเปนระยะเวลา 42 วัน คิดเปนคาความคลาดเคล่ือน รอยละ 23 

โดยมีปริมาณจุลินทรียไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.140/2546) และผูบริโภคใหการยอมรับคุณภาพ

ทางกายภาพและประสาทสัมผัส เมื่อนําขอมูลทางโภชนาการไปออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ พบวา บรรจุภัณฑ

รูปแบบที่ 1 ไดรับความชอบสูงสุดซ่ึงใชแนวคิดในการออกแบบ ที่เนนถึงความสะอาดของผลิตภัณฑดวยการใชสี

ขาวเปนสีพ้ืนบงบอกถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย การจัดองคประกอบที่เนนถึงความเหมาะสมดานขนาด 

สัดสวน ลายเสน ภาพและรายละเอียดของสินคาบนฉลากมองเห็นไดงายและชัดเจน ขอมูลที่เปนประโยชนตอ

ผูบริโภคมีความครบถวนสมบูรณ 

 

5.2  ศ ึกษาชองทางการจดัจาํหนายผลติภณัฑ อาหารเสนขนมจนีน้าํปแูละผลติภณัฑ ผงโรยขาวสําเร็จรูปของ

ชุมชนตําบลแจ ห มผานระบบพาณิชย อ ิเล ็กทรอนิกส 

 

การวิเคราะหสถานการณปญหาของกลุมวิสาหกิจชุมชน นํ้าปู-นํ้าผัก หนองนาว-บานเดน มีจุดแข็ง

คือ กลุมมีสูตรการผลิตนํ้าปู-นํ้าผักเฉพาะทีสื่บทอดภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ินมาตัง้แตอดีตสมาชิกกลุมมี

ความชํานาญในการผลิตมีความสามัคคีผลิตภัณฑนํ้าปู-นํ้าผักสามารถเก็บไดระยะเวลานานโดยไมเสียคุณภาพ 

มีผลิตภัณฑตอยอดจากนํ้าผัก-นํ้าปูหลากหลาย  ทางกลุมไดรับโอกาสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและ

เทศบาลตําบลแจหมในการสนับสนุนการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน แตยังขาดการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีและการรับรองคุณภาพการผลิต ในเบื้องตนทางมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําฉลากบรรจุภัณฑที่มีขอมูล

โภชนาการของผลิตภัณฑนํ้าปูที่อางอิงไดวา เปนผลิตภัณฑอาหารที่อุดมดวยโปรตีน และมีธาตุเหล็กสูงและ

จัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (http://www.nampoo.mgacademic.com)  ใหกับ 0กลุมวิสาหกิจชุมชน 

โดยมีเจาหนาที่ในเทศบาลตําบลแจหมใหการสนับสนุน   
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จากการทดลองใชฉลากบรรจุภัณฑที่ไดออกแบบเพ่ือทดลองจําหนายในงานตางๆ พบวา สินคามี

ความนาเช่ือถือมากข้ึนจากการรับรองของหนวยงานภาครัฐที่มีสวนรวมสนับสนุนอาหารทองถ่ิน และทําให

สินคามีความนาสนใจจากขอมูลโภชนาการทีแ่สดงบนฉลาก   แตการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังคงตอง

ปรับปรุง และใชเวลาพัฒนาทั้งทางดานผูผลิต และผูดูแลระบบเว็บไซต เน่ืองจากผูผลิตยังไมสามารถผลิตสินคา

ไดตามความตองการของลูกคาไดทันที เน่ืองจากสินคาอาหารทองถ่ินตองอาศัยวัตถุดิบตามธรรมชาติ  และ

ไมไดใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต จึงตองอาศัยระบบการบริหารจัดการกลุม และการดูแลการจัดการวัตถุดิบ

เริ่มตนใหเพียงพอตอการผลิตตลอดป  ประกอบกับผูดแูลระบบเว็บไซต ซ่ึงเปนเจาหนาที่เทศบาลยังขาดทักษะ

ดานคอมพิวเตอร จึงสงผลตอการใชงานจริง 

5.3  ศ ึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรยีนสาํเรจ็รปูเพ ือ่สบืสานวฒันธรรมดานภาษาไทยถิน่เหนอื และวฒันธรรม

อาหารพ ื้นบ าน ในโรงเรียนระดับประถมศ ึกษา และม ัธยมศ ึกษาในอําเภอแจ ห ม จ ังหวัดลําปาง 

 

การประยุกตใชบทเรียนสําเร็จรูป “บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต” ในระดับประถมศึกษา 

สามารถดําเนินการไดโดยใชการเรียนการสอนแบบโครงการบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย และ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คุณครูประจําวิชาเปนผูนํา และมีสวนรวมในการขับเคล่ือนการสืบสาน

วัฒนธรรมดานภาษาไทยถ่ินเหนือ และวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบานตามแผนการเรียนการสอนที่ไดกําหนดไวให

สอดคลองกับ การประยุกตใชบทเรียนสําเร็จรูป    แตการประยุกตใชบทเรียนสําเร็จรูปผานการเรียนรูใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในโรงเรียนแจหมวิทยา  พบปญหาอุปสรรคดานเวลาในการเรียน

การสอนที่มีเน้ือหาในแตละวิชามากจนทําใหคุณครูยังไมสามารถนําผลงานเขียนเขาสูการเรียนการสอนได  

ดังน้ันผลงานเขียนเลมน้ีจึงใชเปนหนังสืออานนอกเวลาชวงปดเทอม ที่ใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมอาหาร

ทองถ่ิน   ผลจากการอาน พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใหความพึงพอใจระดับ

มากที่สุดดานความเปนเอกลักษณของภาษาไทยถ่ินเหนือ (4.5+0.53 คะแนน) ใหแนวคิดและการนําเสนอ

เน้ือหาชัดเจน ไมสับสน สามารถทําใหผูอานติดตามเน้ือหาของบทเรียนไดโดยสะดวก (4.6+0.52 คะแนน)ให

ความรูดานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน (4.7+0.48 คะแนน)และมีความพอใจดานการสอดแทรก

คุณธรรม (4.8+0.42 คะแนน)การประเมินตนเองของนักเรียนในขณะเรียนรู พบวา นักเรียนมีระดับพึงพอใจ

มากที่สุด ดานความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินที่ไดรับการถายทอดเปนหนังสือเผยแพรใหคนทั่วไป

รับทราบ (4.5+0.53คะแนน)และรูสึกมีความสุข มีความสนุกที่ไดอานผลงานเขียนเลมน้ี  (4.6+0.52 คะแนน) 
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ขอเสนอแนะ 

1. ปจจุบันรูปแบบการนําเสนออาหารทองถ่ิน ยังมีขอจํากัดในเรื่อง การนําเสนอรูปแบบอาหารใหดู

ทันสมัยและยังขาดความหลากหลายในการนําเสนอ ทั้งๆที่ผลิตภัณฑนํ้าปูและนํ้าผัก เปนวิถีชีวิตของชุมชนที่ถูก

สืบทอดดานกรรมวิธีการผลิตและรสชาติที่มีเอกลักษณและเปนที่ยอมรับวาเปนอาหารที่เล่ืองช่ือของอําเภอ  

แจหม  ดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา “พระยาคําลือคูบาน มะขามหวานคูเมือง เงาพระธาตลืุอเล่ือง เมืองนํ้า

ปูดี”    ดังน้ัน การจัดจําหนายสินคาอาหารทองถ่ินควรไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัย และมีกระบวนการ

ผลิตที่ไดมาตรฐาน เปนการเผยแพรวัฒนธรรมอาหารทองถ่ินที่มเีอกลักษณใหผูคนในพ้ืนที่อ่ืนไดรับทราบถึงวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเปนจุดดึงดูดสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชน เพ่ือเพ่ิม

การจัดจําหนายสินคา และสรางรายไดใหกับชุมชนไดมากข้ึน 

2. กลุมวิสาหกิจชุมชนนํ้าผัก นํ้าปู มีสมาชิกสวนใหญเปนผูสูงอายุและเปนกลุมที่ไมใชเทคโนโลยีออนไลน

ในการส่ือสาร ซ่ึงสงผลตอการขยายตลาดโดยการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจัดจําหนายสินคา

วัฒนธรรมอาหารทองถ่ินในชุมชน  ทั้งน้ีในปจจุบันผูบริโภคไดใชการจําหนายและซ้ือขายผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมากถึงรอยละ 51.2  ดังน้ันระบบพานิชอิเล็กทรอนิกสเพ่ือจําหนายสินคาชุมชนควรมีผูดูแลที่มี

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภคที่จะเขาถึง และเปนการประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวในชุมชนไดอีกทางหน่ึง  

3. การส่ือสารดานคุณคาของอาหารทองถ่ินยังไมไดรับการถายทอดอยางเปนรูปธรรมกับเยาวชน ซ่ึง

คณะนักวิจัยเห็นวา การสืบทอดภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถ่ิน ตองอาศัยความรวมมือทั้งภาคประชาชนใน

การสืบทอดอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน โดยมีแรงหนุนจากงบประมาณของหนวยงานภาครัฐสนับสนุน พรอมผลักดัน

นโยบายเชิงรุกตางๆในพ้ืนที่  และมีนักวิชาการที่ใหขอมูลคุณคาทางโภชนาการของอาหารทองถ่ิน และ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตใหปลอดภัยเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล   ดังน้ันในปงบประมาณพ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลแจหม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงไดสนับสนุนโครงการ การ

จัดการวัตถุดิบการผลิตอาหารทองถ่ินใหปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารทองถ่ิน เพ่ือ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานอนุรักษวัฒนธรรมอาหารทองถ่ินอยางตอเน่ือง 
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