ข
การสืบ สานและการตอ ยอดภูม ิป ญ ญาอาหารทอ งถิ่น ดวยการมีส วนรวมของชุม ชน
ตํา บลแจห ม อํา เภอแจห ม จัง หวัด ลํา ปาง
บทคัด ยอ
อาหารทองถิ่นในตําบลแจหม อํ า เภอแจ ห ม จั ง หวั ด ลํ า ปาง ที่ มี ชื่อเสี ย งเป นที่ รู จั กได แ ก
ผลิตภัณฑน้ําปู ดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา “พระยาคําลือคูบาน มะขามหวานคูเมือง เงาพระธาตุ
ลือเลื่อง เมืองน้ําปูดี” การสืบ สานวั ฒนธรรมอาหารท องถิ่ นต องดํ า เนิ นการควบคู กับ การพั ฒนา
ผลิตภัณฑอาหารรูปแบบใหมเพื่อใหเกิดความหลากหลาย และเหมาะสมต อการดํ า เนิ นชี วิ ต ของ
ผูบริโภคในปจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสํา เร็จรูป เปนผลิตภัณฑหนึ่งที่สามารถสร า ง
ความเปนอัตลักษณใหแกชุมชน และจัดเปนอาหารเมนู แนะนํ า สํ า หรั บ ผู ม าเยื อนได งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุภัณฑผงโรยขาวน้ําพริกน้ําผัก
สําเร็จรูปพรอมศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึ ง หา
แนวทางการเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดานภาษาไทยถิ่นเหนือ และวั ฒนธรรม
อาหารพื้นบาน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงเสนขนมจีนน้ําปู พบว า สภาวะที่ เหมาะสม
ที่สุดในการทําแหงเสนขนมจีนน้ําปูคือ การอบที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 7 ชั่วโมง
ที่สภาวะนี้เสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปมีคา ความชื้นรอยละ 6.03±0.02 ปริมาณน้ําอิสระ 0.55±0.01
และคาความคงทนตอการแตกหัก 497±24.70 นิว ตั นสามารถเก็ บ รั กษาที่ อุณ หภู มิ 35+2 องศา
เซลเซียสไดเปนระยะเวลา 42 วันโดยเปนขนมจีนน้ําปูที่มีโปรตีน และมีธาตุเหล็กสูง
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและการรับรองคุณ ภาพการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ อาหารท องถิ่ น เป น
ปญหาที่ควรไดรับการแกไขเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น ในเบื้องตนไดจัดทําฉลากบรรจุ
ภัณฑที่มีขอมูลโภชนาการของผลิตภัณฑน้ําปูอางอิงไดวา เปนผลิตภัณฑอาหารทีอ่ ุดมดวยโปรตีน และ
มีธาตุเหล็กสูงและสามารถสั่งซื้อไดที่ http://www.nampoo.mgacademic.com
การสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่นดวยหนังสือนอกเวลาผลงานเขี ย น “บทเรี ย น
จากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต”นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใหความพึงพอใจ
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ระดับมากที่สุดดานความเปนเอกลักษณของภาษาไทยถิ่นเหนือ (4.5+0.53 คะแนน) ดานแนวคิดและ
การนําเสนอเนื้อหาชัดเจน (4.6+0.52 คะแนน) ให ค วามรู ด า นภู มิ ป ญ ญาการผลิ ต อาหารท องถิ่ น
(4.7+0.48 คะแนน) และมีความพอใจดานการสอดแทรกคุณธรรม (4.8+0.42 คะแนน) ทําใหนักเรียน
รูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น (4.5+0.53 คะแนน) และรูสึกมีความสุขที่ไดอานผลงานเขียนเล ม
นี้ (4.6+0.52 คะแนน)
กระบวนการขับเคลื่อนการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่น จึงตองใชความรว มมื อ
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ รวมถึงการใชเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ อาหาร
ทองถิ่นใหเหมาะสมตอยุคสมัย และการสรางเยาวชนรุนใหมใหตระหนักและรูซึ้ง ถึ ง วั ฒนธรรมของ
ตนเองผานสื่อตางๆหลายชองทาง เพื่อมี สว นร ว มต อการเป นส ว นหนึ่ ง ของการอนุ รั กษ วั ฒนธรรม
อาหารทองถิ่นของตนเอง
คําสําคัญ: อาหารทองถิ่น ภูมิปญญาอาหารทองถิ่น การสืบสานภูมิปญญาอาหารทองถิ่น การตอ
ยอดภูมิปญญาอาหารทองถิ่น ขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
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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.

จ
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
อําเภอแจหมเปนหนึ่งใน 13 อําเภอของจังหวัดลําปางที่มีเอกลักษณวัฒนธรรมอาหารทองถิ่นที่ชัดเจน
โดยเฉพาะหมู 8 บานหนองนาวตําบลแจหม ในเขตปกครองของเทศบาลตําบลแจหม มีการสืบทอดการผลิต
“น้ําปู” และ “น้ําผัก” เปนผลิตภัณฑอาหารที่ขึ้นชื่อของทองถิ่นมาชานาน
น้ําปูเปนเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวสีดํามีกลิ่นหอมของปูและใช สมุ นไพรเป นส ว นผสม
นิยมบริโภคในแถบภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชเปนเครื่องปรุงรสในอาหารบางอยางเชนเดียวกับกะป น้ํา
ปูเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของคนภาคเหนือมาชานานมีการผลิ ต ในหลายท อ งที่ แต น้ํา ปู ที่ มี ชื่อเสี ย งคื อน้ํ า ปู ของ
อําเภอแจหมจังหวัดลําปางดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา “พระยาคําลือคูบาน มะขามหวานคูเมือง เงาพระ
ธาตุลือเลื่อง เมืองน้ําปูดี” (พระอภิวงค อภิวังโส) วิถีชีวิตของคนภาคเหนือมีอาชีพหลักคือ การเกษตร ใน
ฤดูทํานาชวงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายนจะมีปูนามากในชวงตนฤดูฝน ซึ่งปูจะทําลายตนกลา จนไดรับ
ความเสียหาย ชาวบานจึงเก็บปูนามาทําน้ําปูเพื่อเปนการกําจัดศัตรูพืชทีไ่ ดประโยชนในการแปรรูปเปนอาหาร
ไวรับประทานไดตลอดป ขั้นตอนการผลิตน้ําปูเมื่อเก็บปูมาไดจํานวนมากตามตองการแลว จะนํ า ปู ม าแช น้ํา
เพื่อใหปูคายสิ่งสกปรกออกมาแลวจึงนํามาลางใหสะอาดดวยน้ําเปลาอีก 2-3 ครั้ ง จากนั้ นจึ ง นํ า ปู ม าตํ า ให
ละเอียดพรอมกับสมุนไพรแลวคั้นเอาแตน้ําปูกรองใสหมอดินหมักทิ้งไว 1 คืนเพื่อใหไดกลิ่นที่แรงเพิ่มขึ้นและมี
สีดํา แลวนําตั้งไฟแลวเคี่ยวจนไดน้ําปูที่ขนหนืดคลายครีมสีดํา ในการเคี่ยวน้ําปูตองใชหมอดินเพราะหมอดิน
สามารถเก็บความรอนไดดีและทําใหน้ําปูระอุตลอดเวลา ในการเคี่ยวนั้นจะใชไมพ ายหรื อตระกร อคนอย า ง
สม่ําเสมอไมใหน้ําปูไหมติดกนหมอ ในการเคี่ยวน้ําปูจะมีการสะสมโดยการเทน้ําปูดิบที่ในครั้งตอไปเทรวมกับ
น้ําปูที่เคี่ยวไวแลว โดยจะเติมและเคี่ยวรวมกันจนไดปริมาณทีเ่ พิ่มขึ้นตามตองการ จากนั้นจึงเติมเกลือสินเธาว
เล็กนอยเพื่อเพิ่มรสชาติ เมื่อน้ําปูแหงจะจับกันเปนกอนสีดํานํามาใส “ออม” หรือกระปุกซึ่งมีหนา ตาเหมื อน
กระปุกของกะปหรือบรรจุใสกระบอกไมไผในสมัยกอน นํ า มาป ด ฝาให เเน น แล ว เก็ บ ไว บ ริ โภคตลอดทั้ ง ป
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ , 2542) วิถีการบริโภคน้ําปูในสมัยกอนในครอบครัวที่มีลูกมากจะนํ า
น้ําปูมาปายบนแผนขาวเหนียวแลวมวนเปนปนใหลูกรับประทานกอนไปโรงเรียนหรือไปทํานา นอกจากนี้ยังใช
เปนเครื่องปรุงรสหรือชูรสในอาหารทองถิ่นไดหลายชนิดโดยใหกลิ่นหอมปูและรสชาติมันกลมกลอม น้ํ า ปู เข า
กันไดดีกับหนอไม เชน แกงหนอไม ยําหนอไม หรือ รับประทานหนอไมตมกับน้ําพริกน้ําปู เปนตน
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จากการตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ พบวา น้ําปูเปนผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีปริมาณโปรตีนสูงถึงรอย
ละ 30 โดยในน้ําปู 100 กรัม มีกรดอะมิโนที่สําคัญถึง 13 ชนิด นอกจากนี้ยังประกอบดวยธาตุเหล็กในปริมาณ
สูงถึงรอยละ 0.19 ซึ่งเมื่อบริโภคน้ําปูในปริมาณ 1 กรัม จะไดรับธาตุเหล็กรอยละ 20 ของปริมาณที่แนะนําให
บริโภคในหนึ่งวัน (Thai RDI) จึงกลาวไดวา น้ําปูเปนผลิตภัณฑอาหารท องถิ่ นที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง
เหมาะสมตอการสงเสริมเพื่อบริโภคดังนั้น การนําน้ําปูมาใช เป นส ว นผสมหนึ่ ง ในการพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี
แปลกใหม นอกจากจะเปนการเพิ่มมู ลค า ให กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นท องถิ่ นแล ว ยั ง เป นการเพิ่ ม ช องทางการจั ด
จําหนายผลิตภัณฑน้ําปูโดยอาศัยรูปแบบผลิตภัณฑใหม ชวยเผยแพรใหผูบริโภคตางทองถิ่นที่อาจไมคุนเคยกับ
รสชาติและลักษณะของน้ําปูดั้งเดิมไดรับประทาน
ขนมจีนเปนผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทีม่ ีผูนิยมรับประทานในทุกภาคของประเทศไทยนับตัง้ แตชนบท
จนถึงเมืองใหญรวมถึงประเทศในแถบอาเซียน ไดแก ประเทศลาว กั ม พู ชา พม า และเวี ย ดนามโดยแต ละ
ประเทศมีชื่อเรียกและวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกตางกันดังนั้น การนําน้ําปูมาใชเปนสวนผสมในการผลิตเสน
ขนมจีนและผลิตภัณฑน้ํายากะทิ ทําใหเกิดลักษณะเส นขนมจี นสี ดํ า มี เอกลั กษณ ด า นรสชาติ โดยผู วิ จั ย มี
แนวคิดมาจากเสนสปาเก็ตตี้หมึกดํา ซึ่งเปนที่นิยมของชาวตะวันตก จึงนับเปนการสรางความแตกต า งให กับ
ผลิตภัณฑเสนขนมจีน โดยผสานเอาเอกลักษณและภูมิปญญาของทองถิ่นเขามาแต ง เติ ม เพิ่ ม สี สันและความ
แปลกใหมในการรับประทาน นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ อีกทั้งเสริมคุ ณ ประโยชน ท าง
โภชนาการการสงเสริมใหผูคนรับรูควบคู กับ การโฆษณาประชาสั ม พั นธ แหล ง ท องเที่ ย วของอํ า เภอแจ ห ม
นับเปนการสรางความเปนเอกลักษณใหกับชุมชน ผลักดันใหเปนอาหารแนะนําสําหรับผูมาเยือน และสามารถ
ตอยอดในเชิงธุรกิจในรูปแบบผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปไดตอไป
ผลิตภัณฑน้ําผักเปนอีกหนึ่งตัวอยางอาหารที่ ไ ด จ ากการแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตร โดยเป น
ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณของชุมชนหนองนาว วิธีการผลิตเริ่มจากนําผักกาดมาลางใหสะอาดและนํา ไปตํ า ใน
ครก เติมขาวเหนียวนึ่ง แลวนําไปหมักไวในไหหรือถัง โดยใชเวลาหมักประมาณ 5-6 วัน จากนั้นจึงนําน้ําผักที่
หมักไวมาตมและเคี่ยวจนไดน้ําผักแหง แลวจึงนําไปตากแดด และเก็บรักษาในกระปุก สามารถเก็บไวไ ด นาน
หลายเดือน น้ําผักนิยมใชเปนสวนผสมของอาหาร โดยนํามาตํากับน้ําพริก ชวยเสริมรสชาติอาหารใหอร อย
ซึ่งนับวาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรอนุรักษและตอยอดใหมีความหลากหลายดานผลิตภัณฑ
ในอดีตหลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาว เกษตรกรจะนิยมปลูกผักกาดเขียวปลี จากนั้นนํามาดองเพื่ อผลิ ต น้ํ า
ผักไวบริโภคภายในครัวเรือน แตดวยวิถีชีวิตของคนชนบทที่เริ่มเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตน้ําผักที่ตองใช
ใชความประณีตในการคัดเลือกวัตถุดิบ ใชระยะเวลาการหมักดองหลายวัน และตองเคี่ยวไฟออนเปนเวลานาน
ทําใหปจจุบันผูผลิตน้ําผักมีการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนลดลง แตนิยมซื้อจากกลุมผูผลิตน้ําผัก ที่ใชวัตถุดิบ
ผักกาดเขียวปลีจากแหลงตางๆนํามาผลิตเปนน้ําผักขายเปนอาชีพ ดวยคุณลักษณะดานการชวยเสริ ม รสชาติ
ใหกับอาหารผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนํา “น้ําผัก” มาใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบ
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ใหม ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มมู ลค า ให กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ แล ว ยั ง เป นการเผยแพร “น้ํ า ผั ก” อั นเป นอาหารที่ มี
เอกลักษณเฉพาะทองถิ่นใหเปนที่รูจักในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
จากการตรวจสอบเอกสาร และฐานขอมูลตางๆ เพื่อใชป ระกอบการสร า งแนวความคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ
(product idea generation) แบบสรางดวยตัวเอง (self-creation) ทําใหสามารถกําหนดชนิดของผลิตภัณฑ
ที่จะทําการพัฒนาตามที่นักพัฒนาผลิตภัณฑตองการไดโดยโครงการวิจัยนี้ ไดเลือกพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาว
หรือฟูริคาเกะ (furikake) จากน้ําพริกน้ําผัก เนื่องจากผลิตภัณฑในรูปแบบนี้สามารถใชเปนผงปรุงรสในอาหาร
ชนิดอื่นนอกเหนือจากขาวได เชน บะหมี่ พิซซา สลัด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนใน
ปจจุบันที่รีบเรง สงผลใหวัฒนธรรมการบริโภคเปลี่ยนไป โดยมีความตองการอาหารจานดวนที่มีรสชาติอรอย
อีกทั้งผูบริโภคยุคใหมยังละเลยหรือไมใหความใสใจแกอาหารทองถิ่นจนแทบจะถูกลืมเลือนไป ดังนั้น ผูวิจัยจึง
มีแนวความคิดที่จะนําเอาวัตถุดิบทีม่ ีอยูในทองถิ่นมาใชเปนสวนผสมในการผลิตผงโรยขาวจากน้ําพริกน้ําผักให
มีรสชาติเปนที่ยอมรับของผูบริโภค สามารถรับประทานไดงาย สะดวก รวดเร็วเหมาะสําหรับผูบริโภคทุกเพศ
ทุกวัย ซึ่งนอกจากจะเปนการสืบสานวัฒนธรรมการบริโภคของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาในอดีตแล ว ยั ง เป น
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีรูปแบบของผลิตภัณฑอันทันสมัย สามารถที่จะจําหนายภายในประเทศ
และสงออกไปยังตางประเทศได ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการตลาด ปรับเปลี่ยนตํา แหน ง
ผลิตภัณฑ (product positioning) ปรับเปลี่ยนกลุมลูกคาเปาหมาย (target consumer) รวมถึงเพิ่มชองทาง
ในการจัดจําหนายใหแกกลุมผูประกอบการ และเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคอีกดวย
นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดเขารวมการวิจัยเชิงพื้นที่
ที่อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในโครงการ ขาวแคบ-แคบหมู จากน้ําพริกน้ําผักสูครัวโลก ซึ่งไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การดําเนินงานในครั้งนั้นไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก
คุณแกวมูล เชื้อบุญยืน ผูนําชุมชนกลุมผูผลิตน้ําผัก-น้ําปู แตขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครั ฐ
ในการลงทุน ตอมาในป พ.ศ. 2549 ทางกลุมเกษตรกรน้ําผักสนใจนําผลิตภัณฑกากเหลือทิ้งในกระบวนการ
ผลิตน้ําผักมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จึงไดเขารวมทํา
วิจัยในโครงการการพัฒนาสูตรการผลิตขนมขบเคี้ยวจากกากเหลือทิ้งในกระบวนการผลิ ต น้ํ า ผั ก โดยได รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ IRPUS ในขณะดําเนินโครงการกลุมผูผลิตน้ําผัก-น้ําปูไดสูญเสียผูนํากลุม
จึงทําใหการประสานงานขาดความตอเนื่อง และเกิดการแบงแยกกลุมผูผลิตจนไมสามารถนําองคความรูทไี่ ดไป
ตอยอดในชุมชน
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จากนั้นในป พ.ศ. 2550 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดดําเนินการในโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําผักและการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําผัก-น้ําพริกน้ําผักโดยการดํ า เนิ นงานครั้ ง นี้
ไดรับการสนับสนุ นจากคุ ณ ยายแก ว ขาวอ อน ปราชญ ชาวบ า นที่ มี ค วามประสงค ถา ยทอดองค ค วามรู
กระบวนการผลิตน้ําผักที่มีเยาวชน ประกอบกับองคความรูดา นอาหารปลอดภัย และงบประมาณที่ใชสนับสนุน
กระบวนการผลิตใหถูกตองตามหลัก GHP จากโครงการ IRPUS ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อาหารไดรับ โครงการนี้ทําใหกลุมผูผลิตน้ําผัก-น้ําปูเกิดความตระหนักในเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการผลิต
อาหารมากขึ้น และนอกจากนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ยั ง ได รั บ งบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (งบประมาณแผ นดิ น) ประจํ า ป 2550 โดยดํ า เนิ นการร ว มกั บ
สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาปฐมวัย ในโครงการการสื บ สานภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
อาหารทองถิ่นสูบทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิ กส (E-learning) ขึ้ น โดยมี
เนื้อหาประกอบดวย องคความรูดานกระบวนการผลิตน้ําผัก กระบวนการผลิตน้ําปู และกระบวนการผลิ ต
ขาวแตน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลําปาง รวมถึงนิทานพื้นบานที่พัฒนาจากการบู ร ณา
การการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร ว มกั บ องค ค วามรู การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
อาหารพื้นบานทั้ง 3 ชนิดไดแก น้ําปู น้ําผัก และขาวแตน ที่ใชเทคนิคหลักเปนการเลาเรื่องดวยภาษาไทยถิ่น
เหนือที่สะทอนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตจากตําบลแจหม โดยใหชื่อวา “บทเรียนจากทองทุง โรงเรี ย นแห ง
ชีวิต” กอนเสร็จสิ้นโครงการทางคณะผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเขารวมรับการวิพากษจากโรงเรียนใน
ชุมชน และมีผูใหความสนใจนิ ท านพื้ นบ า นเพื่ อนํ า ไปปรั บ ใช ใ นการเรี ย นการสอน แต ขาดการสนั บ สนุ น
งบประมาณการจัดพิมพเผยแพรจึงทําใหการดําเนินงานดังกลาวหยุดชะงัก
ปจจุบันทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดรับงบประมาณสนั บ สนุ นจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในการปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกสนี้เพื่ อใช ใ นการเรี ย นการสอนสํ า หรั บ นั กศึ กษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ในรายวิชาการแปรรูปอาหาร 2 โดยจัดทําเพิ่ม เติ ม ในส ว น
ของวีดีโอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑน้ําผัก วีดี โอกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํา ปู วี ดี โอการบู ร ณาการ
กระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน และบทเพลงพื้นบานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารท องถิ่ น ซึ่ ง ได รั บ
การสนับสนุนบรรเลงดนตรีพื้นบานจากกลุมผูสูงอายุบานหนองนาว ตําบลแจหมเปนอยางดี (สามารถสื บ ค น
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.localfood.lpru.ac.th)
รวมทั้งในปการศึกษา 2556 นี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ได พั ฒนาสู ต รการ
ผลิตผงโรยขาวจากน้ําพริกน้ําผัก (ภาพที่ 1.1) และผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูพรอมรับประทาน (ภาพที่ 1.2)
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ซึ่งทางกลุมผูผลิตน้ําผัก-น้ําปู ใหความสนใจและมีความประสงคใหมีการตอยอดภูมิปญญาผลิ ต ภั ณ ฑ อาหาร
พื้นบานนี้แกชุมชน

นอกจากนี้ผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูยังไดรับการพิจารณาผานรอบคัดเลือก 1 ใน 15

ทีม จากจํานวนผูเขาแขงขัน 32 ทีมในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร (Food Innovation Contest
2014) ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ท างอาหารแห ง ประเทศไทย สมาคมสภาวิ ชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ภาพที่ 1.1 ผลิตภัณฑผงโรยขาวที่พัฒนาจากน้ําพริกน้ําผักของกลุมแมบานน้ําผัก ตําบลแจหม

ภาพที่ 1.2 ผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูพรอมรับประทานของกลุมแมบานน้ําปู ตําบลแจหม
จากการดําเนินงานที่ผานมาคณะผูวิจัยเห็นวา การขับ เคลื่อนการสืบสานภูมิปญญาอาหารทองถิ่นของ
คนในชุมชนยังขาดความเชื่อมโยงระหวางภูมิปญญาอาหารทองถิ่น ความทันสมัย และการสืบสานของคนใน
ชุมชนจากการสนับสนุนของเทศบาลตําบลแจหม คณะผูวิจัยยังไมเห็ นกระบวนการการสื บ สานภู มิ ป ญ ญา
อาหารทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมของเยาวชนในชุมชน และคนในชุมชนยังไมทราบถึ ง องค ค วามรู การพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ อาหารท องถิ่ นที่ สามารถร ว มคิ ด และออกแบบพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ร ว มกั บ นั กศึ กษาสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร เพื่อใหเกิดความหลากหลายและทําใหคนในชุมชนเห็นชองทางการผลิ ต ที่
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยบนเอกลักษณของทองถิ่นได การสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของ
ชุ ม ชน นั กศึ กษา คณาจารย และนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น และเทศบาลตํ า บลแจ ห ม จึ ง เป นกลไกการสร า ง
กระบวนการสืบสานภูมิปญญาอาหารทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม ถายทอดองคความรูตางๆในรูปแบบบทเรียน
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สําเร็จรูปใหกับเยาวชนในชุมชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่นอยาง
แทจริง
ดังนั้นเพื่อใหองคความรูจากการวิจัยนําสูการปฏิบัติไดจริงในชุมชน คณะผูวิจั ย จึ ง ใช กระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการโดยใชการตอยอดองคความรูด านอาหารทองถิ่น
จากผลงานวิจัยในปที่ผานมาในเชิงพาณิชย เพื่อสรางชองทางการจําหนายและสรางรายไดใหกับคนในชุ ม ชน
รวมถึงการถายทอดกระบวนการการใชบทเรียนสําเร็จ รู ป ที่ แสดงความเป นเอกลั กษณ ท างวั ฒนธรรมด า น
ภาษาไทยถิ่นเหนือและอาหารของจังหวัดลําปางเผยแพรไ ปยังเยาวชนในพื้นที่ ใหเกิ ด การสื บ สานภู มิ ป ญ ญา
วัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบานอยางเปนรูปธรรมตอไป
วัต ถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ ผง
โรยขาวน้ําพริกน้ําผักสําเร็จรูป
2. เพื่อศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้ําปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวสําเร็ จ รู ป
ของชุมชนตําบลแจหมผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิ กส
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเผยแพร บทเรี ยนสํ าเร็ จรู ปเพื่ อสื บสานวั ฒนธรรมด านภาษาไทยถิ่ นเหนื อ และ
วัฒนธรรมอาหารพื้นบาน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ประโยชนท ี่ค าดวา จะไดร ับ
1. ชุมชนมีผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวน้ําพริกน้ําผักสําเร็จรูป ที่มีความทันสมั ย
มีชองทางการจัดจําหนายหลายรูปแบบ แสดงถึงอาหารที่เปนเอกลักษณของชุมชน
2. บทเรียนสําเร็จรูปที่ไดรับการวิเคราะห สังเคราะหใหเหมาะสมตอการเรียนการสอนของเยาวชนใน
พื้นที่เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมดานภาษาไทยถิ่นเหนือ และวัฒนธรรมอาหารพื้นบาน
3. กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาครัฐ (เทศบาลตําบลแจหม) ภาคประชาชน (ชุมชนตํา บล
แจหม) ภาควิชาการ (โรงเรียนในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง) และภาคเอกชน (สํ า นั กพิ ม พ ลานนา
โพสต)
คําถามหลักในการวิจยั
การสืบสานและการตอยอดภูมิปญญาอาหารท องถิ่ น ที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู ร ว มกั นระหว า ง ชุ ม ชน
นักศึกษา คณาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงเทศบาลตําบลแจหม ที่เปนหนวยงานภาครั ฐใน
พื้นที่ จะสามารถสรางความยั่งยืนใหกับการพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมอาหารพื้นบานไดหรือไม
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นิย ามศัพ ท
อาหารทองถิน่ (local food) หมายถึง อาหารที่นิยมบริโภคในทองถิ่น ที่มีวิธีการผลิตสืบทอดกันมา
ยาวนาน โดยวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น ราคาไมแพงมีความเปนเอกลักษณในแตละทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวของกับ
อาชีพ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ประวัติศาสตร และสภาพทางภูมิศาสตร
ภูมปิ ญ ญาอาหารทอ งถิ่น (local food wisdom) หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
สรางสรรคเปนเมนูอาหารที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีสารอาหารที่เปนประโยชน และมีวิธีการผลิตที่ไดรับการ
ถายทอดจากรุนสูรุนเปนเวลานาน
การสืบ สานภูม ิป ญ ญาอาหารทอ งถิ่น (succession of local food wisdom) หมายถึง การ
สืบคนวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต การแปรรูปอาหารทองถิ่น โดยถายทอดผานสื่อการเรียนรูใหกับ เยาวชนและ
คนในทองถิ่นไดศึกษา เรียนรูถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับอาหารทองถิ่นนั้น
การตอยอดภูมปิ ญ ญาอาหารทองถิ่น (development of local food wisdom) หมายถึง การ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นใหมีรูปลักษณที่ทันสมัย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ คนในท องถิ่ นอื่ นๆ
สามารถบริโภคได โดยยังคงเอกลักษณดานรสชาติของอาหารทองถิ่นชนิดนั้นๆไดอยางลงตัว
ขนมจีนน้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป (instant crab paste rice noodle) หมายถึง ผลิตภัณฑแปรรูปจาก
แปงขาวเจา มีน้ําปูเปนสวนผสมกอนการขึ้นรูปเสนขนมจีน ทําใหเสนขนมจีนมีสีดํา มีกลิ่นของน้ําปูผสมอยู โดย
นําไปอบแหงเพื่อใหสะดวกตอการเก็บรักษา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจ ัย ที่เกี่ย วขอ ง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
ปจจุบันแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย การผลิตสินค า
และบริการใหไดมากที่สุดบนพื้นฐานความเชื่อที่วาหนทางสรางความสุขใหกับคนในสังคมและสรางความมั่นคง
ใหกับประเทศชาติ โดยการจัดความสมดุลระหวาง การพัฒนาตามแนวทางทุนนิยมในชนบท จากผลดังกลาวมา
ขางตนทําใหแนวความคิดเรื่อง เศรษฐกิจชุ ม ชนกลั บ มาสํ า คั ญ และกลายเป นกระแสการพั ฒนาที่ เน นการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่เนนการพึ่งตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
อนึ่ง กลุมอาชีพที่เขารวมโครงการฯ อาจกลาวไดวา เปนกลุม ธุรกิจชุมชน ดังนั้น คณะนั กวิ จั ย จึ ง มี
ความจําเปนตองทําความเขาใจกับคําวา “ธุรกิจชุมชน” เพื่อจะไดมองภาพของกลุมอาชีพที่เขารว มโครงการ
ดวยความเขาใจมากขึ้นอีกทั้งแนวคิดของ อภิชัย พันธเสน (2545) ไดอธิบาย คําว าธุ รกิ จชุ มชน ว าเป นธุ รกิ จของชุ มชน
เพื่ อชุ มชนและจั ดการโดยชุ มชน รวมถึ ง RobertAllen (อ างใน ณรงค เพชรประเสริ ฐ, 2542) อธิ บายว าธุ รกิ จชุ มชน
(community enterprises) หรือธุรกิจชุมชน(community businesses) ในประเทศตาง ๆจัดตั้งขึ้นมาในหลาย
รูปแบบ ไดแก สหกรณ สมาคม ชาวนา กลุมออมทรัพย ธนาคารหมูบาน กองทุนพัฒนา และธุรกิจ ที่ จั ด ตั้ ง และถื อหุ นโดย
ลูกจาง หรืออาจเปนองคกรการผลิต การคาที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของชุมชนการบริหารและควบคุมโดยสมาชิก
ชุมชนโดยมีลักษณะรวม ดังนี้
1. มีวัตถุประสงคที่จะสรางผลไดแกชุมชน เชนรายไดและการจางงาน
2. สมาชิกชุมชนเปนผูควบคุมและจัดการไมใชนักลงทุนหรือนักธุรกิจโดยทั่วไป การตัดสินใจในทาง
ธุรกิจจะผานคณะกรรมการบริหารซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน
3. รายไดของธุรกิจชุมชนมาจากการขายไมใชมาจากเงินชวยเหลือธุรกิจชุมชนจึงเปนกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีการลงทุนเพื่อใหไดกําไร
ในขณะเดียวกันรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2542) ไดใหคํานิยาม คํ า ว า วิ สาหกิ จ
ชุมชน หมายความวา ชุมชนที่รวมกันผูกนิติสัมพันธในการประกอบการทางดานเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
บริการและกิจการอื่นใดโดยอาศัยวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และการประดิษฐคิดคนจากทรัพยากรและภู มิ ป ญ ญา
ของชุมชน เพื่อประโยชนแหงความสําเร็จในการพึ่งตนเอง พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน เพื่อการสรางสรรคเรียนรู
รวมกัน เพื่อความอยูดีกินดีอยางพอเพียง โดยมุงประโยชนทางสังคมแกชุมชนมากกวาการแสวงหากําไรสูงสุด
จากความหมายของธุรกิจชุมชนตางๆ ขางตน คณะผูวิจัยสรุปไดวา วิสาหกิจชุมชน คื อ กิ จ กรรมที่
บุคคลหรือองคกรในชุมชนมีสวนเปนเจาของกิจ กรรมและ/หรื อช ว ยดํ า เนิ นงานบางส ว นหรื อทั้ ง หมด โดย
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ มีการเรียนรู และการจัดการรวมกันเพื่อดําเนินการในการผลิต การ
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แปรรู ป การค าและการบริ การที่ มุ งพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนได อย า งสอดคล องกั บ สั ง คม วั ฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน อันจะนําไปสูชีวิตความเปนอยูที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- องคประกอบสําคัญในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน
เมื่อคิดจะเปนผูประกอบการแลว จะตองคํานึงถึงศักยภาพที่ ต นเองมี อยู หรื อความสามารถหลั ก
(core competency)ไมวาจะเปนทุนเดิม ประสบการณ เพราะการทําธุรกิจใชวาจะทําแล วประสบความสํ าเร็ จ และ
ร่ํารวยทุกคน นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในปจจุบัน เคยมีบทเรียนในดานความลมเหลวหรื ออุ ป สรรคมาแล ว
ทั้งสิ้น แตกลับมาประสบความสําเร็จเชนทุกวันนี้ก็เพราะวามีการวิ เคราะห ขอมู ล ตลอดจนบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและไมยอมทอถอย เพราะฉะนั้น การที่กลุมธุรกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพจะดําเนิน
ธุรกิจแลวประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ ปจจัยเพื่อการเรียนรูจะตอสู กับ ป ญ หา
อุปสรรคทั้งปวง
จากคูมือการฝกอบรม การสงเสริมกลุมสตรีอยางยั่งยื น ซึ่ ง จั ด ทํ า โดยกรมส งเสริ มสหกรณ ร ว มกั บ
สํานักงานสวนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกของสํานักงานอาหารและเกษตรองคการสหประชาชาติ (FAO) กลาววา
องคประกอบสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจ ประกอบไปดวยขอมูล ดังนี้
1. แรงจูงใจ และความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจนั้นๆ (Motivation and determination) ซึ่งถือวา
เปนเรื่อง สําคัญที่สุด เพราะความตั้งใจเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนํ าธุ รกิ จไปสู การทํ า งาน ด ว ยความมุ ง มั่ นขยั น
ขันแข็ง อยากที่จะเรียนรู อยากที่จะทํา และจะนําไปสูความสําเร็จ
2. ความสามารถและประสบการณในการทําธุรกิจ (Ability and experience) ซึ่ งถื อว าเป นศั กยภาพ
ที่ตนเองมีอยู หรือความสามารถหลัก
3. แนวคิดการตลาด (Idea with market ) ซึ่งถือวาเปนแนวทางในการขยายช องทางในการดํ า เนิ น
ธุรกิจใหเจริญเติบโตขึ้น
4. ทรัพยากร (Resource) ถือวาเปนปจจัยในการสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิผล
2.2 ทฤษฎีก ารมีส วนรวม (Participatory Theory)
หัวใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ การจัดการชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน
เพราะฉะนั้นจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทีต่ อ งทําควบคูกันไป โดยมีเปาหมาย ที่ตองการสงเสริมใหคนใน
ชุมชนรูจักนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนโดยการรวมตัวกันในรูป ขององคกรหรือวิสาหกิ จ
ชุมชนโดยมีนักวิจัยจากภายนอกชุมชน ชวยทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก นักจัดองคกรชวยอบรมความรู
และเพิ่มทักษะที่จําเปนใหกับคนในชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) อีกทั้งความเชื่อพื้นฐานของทีม
วิจัยคือ การมีสวนรวมและการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาชุมชน หรือกลุมใหเกิดความเขมแข็งการ
จะพัฒนากลุมใหเขมแข็งนั้นจะตองเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) ใหกับกลุมอาชีพ จนในที่สุดกลุม
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มีความเชื่อวากลุมสามารถทําไดดวยตนเองและเกิ ด ความตระหนั กที่ จ ะพั ฒนากลุ ม ของตนเองให ประสบ
ความสําเร็จ
อนึ่ง ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได กล า วถึ ง การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจให กับ ชุ ม ชน
(community empowerment) วาเปนการเสริมสรางชุมชนใหมีพลังความสามารถที่จะดําเนินการสิ่ ง ใดสิ่ ง
หนึ่ง ไดดวยการตัดสินใจของตนเอง การมีสวนรวมและการเรียนรูเปนทั้งกระบวนการและเป า หมายในการ
ทํางานที่ตองมีอยูอยางตอเนื่องและถือวาเปนหัวใจในการทํางานกับชุมชนในทุกขั้นตอน นั บ ตั้ ง แต การศึ กษา
และวิเคราะหชุมชน ซึ่งไมไดหมายความวา การศึกษาชุมชน เปนหนาที่ของนักวิจัยจากภายนอก แตใ นความ
เปนจริงแลวการศึกษาชุมชนยังเปนไปเพื่อใหชุมชนไดศึกษาวิเคราะหตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการหาทางเลือกใน
การพัฒนาโดยกระบวนการจัดการ ตั้งแตการวางแผนงานโครงการ ลงมือปฏิบัติและติดตามผลงาน
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือในกระบวนการของชุมชน ยอมสราง
ใหเกิดการเรียนรูได ตั้งแตเริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการและสรางพลังผลักดันใหริเริ่มโครงการหรือดําเนินงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แตอีกนัยหนึ่งกระบวนการเขารวมของประชาชนและพัฒนาการที่เกิดขึ้น ยอมแสดงให เห็ น
นัยทางการเมืองของการมีสวนรวม ดวยเหตุที่วาการพัฒนา เปนกิจกรรมที่ภาครัฐมีบทบาทหลักมาอยางยาวนานและ
ภาครัฐเปนฝายศึกษา วิเคราะหสถานการณหรือปญหา กําหนดเป าหมายและยุ ทธ ศาสตร ของการพั ฒนา ตลอดจนเป นฝ าย
จัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากร
ดังนั้น จึงเปนการพั ฒนาที่ ม าจากเบื้ องบนโดยประชาชนไม มี โอกาสเรี ย นรู และจั ด การกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่ตนเปนผูมีสวนไดสวนเสียดวย การมีสวนรวมจึงเปนทางเลือกในการพัฒนาที่มิไดมีความหมายเพียง
การใหโอกาสแกประชาชนที่จะเขารวม แตเปนการคืนสิทธิและอํานาจใหประชาชนในการกํ าหนดอนาคตของ
ตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากรของชุมชน คืนสิทธิและอํานาจให
ประชาชนในการกําหนดอนาคตของตนเอง โดยพั ฒนาขี ด ความสามารถในการจั ด การและควบคุ ม การใช
ทรัพยากรของชุมชน เปนตน
2.3 ความรูค วามเขา ใจในการใชบ ริก ารระบบพาณิชยอ ิเ ล็ก ทรอนิก ส
ชลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความรูความเขาใจ และพฤติกรรมของ
ผูใชอินเตอรเน็ตคนไทย ที่มีตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูที่เคยใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผู
ไมเคยใชมีระดับ ความรู ค วามเข า ใจไม แตกต า งกั น และป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แก เพศไม ใ ช ป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธตอระดับความรูความเขาใจในเรื่องการพาณิชยอิเล็อทรอนิกส ปจจัยที่มีความสัมพันธ คือ อายุ
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ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได ศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2542 : 1)ไดสํารวจความเข า ใจและ
ความตองการของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามส ว น
ใหญมีความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสวนใหญจะเปนผูที่เคยใช อินเตอร เน็ ต มาแล ว
ในขณะที่สวนใหญเห็นวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความจําเปนกับกิจการของบริ ษั ท และต องการที่ จ ะ
นํามาใชกับกิจการบริษัท อยางไรก็ดี ยังมีบริษัทสวนนอยเทานั้นที่มีการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิ กส
กับกิจการของบริษัทอยางจริงจัง วิเคราะหปจ จัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอความเขาใจและความตองการในการ
ใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวา คนสวนใหญยังไมคอยไววางใจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ดีพอ ป ญ หาความปลอดภั ย ในการซื้ อขายสิ นค า และ
ปญหาการขาดกฎหมายที่จะมารองรับซึ่งกลุมตัวอยางไดเสนอขอคิดเห็ นในประเด็ นที่ ค วรเร ง แก ไ ขก อนคื อ
ความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคา การเรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบเครือขายการสื่อสาร กฎหมายที่จะรองรับ และทาทีการสนับสนุนของภาครัฐ
ศูนยพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2542 : 1)ได สํา รวจความเข า ใจและความต องการสํ า หรั บ สิ นค า
หัตถกรรมไทย จากการจัดงานสัมมนา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับสินคาหัตถกรรมไทย มีผูร ว มสั ม มนา
ประมาณ 500 คน โดยเปนผูผลิตสินคาหัตถกรรมรอยละ 22.67 ผูจัดจําหนายสินคาหัตถกรรมรอยละ 28 ผู
สงออกสินคาหัตถกรรมรอยละ 12.67 หนวยงานรัฐที่สนับสนุนการผลิตและการจําหนายสินคาหัตถกรรมรอย
ละ 3.33 และเปนผูสนใจที่อยูในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับสินคาหัตถกรรมร อยละ 13.33 ตั ว แทนที่ ป รึ กษา
ทางดานคอมพิวเตอรหรือการพัฒนาเว็บไซตอีกรอยละ 3.33 และกลุมผูสนใจที่อยูในธุรกิจอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ
สินคาหัตถกรรมอีกรอยละ 20.67 พบวา ผูเขารวมสัมมนารอยละ 42 ไมเคยใชอินเตอรเน็ตมากอนรอยละ 58
เคยใชอินเตอรเน็ต โดยการใชอินเตอรเน็ตสวนใหญรอยละ 91.46 ใชเพื่อประโยชนในการหาขอมู ลข า วสาร
ตาง ๆ ที่ตองการ รองลงมารอยละ 71.95 ใชเพื่อเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร รอยละ 24.39 ใชเพื่อสั่ง
จองและซื้อสินคาและบริการ รอยละ 12.20 ใชเพื่อชําระเงินผานทางอินเตอรเน็ต สําหรับความคิด เห็ นการ
ทําการคาดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามรรอยละ 87.67 คิดวาการทําธุรกิจในปจจุบัน
และอนาคตอันใกลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําเอาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิ กส ม าประยุ กต ใ ช กับ การดํ า เนิ น
ธุรกิจ
- พฤติก รรมในการซื้อ สิน คา ผา นระบบพาณิชยอ ิเ ล็ก ทรอนิก ส
ณัฐ ฉันทพิรียพันธ, บรรจง วิจักขณวงศ และปราโมทย วิรุตมวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง ความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร พบวา
ผูใชอินเตอรเน็ตที่เคยซื้อสินคาและบริการมากอนมีเปอรเซ็นตที่ต่ํามากแตสวนใหญมคี วามสนใจทีซ่ ื้อสินคาและ
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บริการผานระบบอินเตอรเน็ต ปจจัยที่มีสวนสนับสนุ นที่ สํา คั ญ คื อ ค า ใช จ า ยในการใช อินเตอร เน็ ต การ
ศึกษาวิจัยความตองการของผูบริโภคใหชัดเจนปรั บ ปรุ ง วิ ธี การชํ า ระเงิ นให ผูบ ริ โภคมี ค วามมั่ นใจมากขึ้ น
รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข อง จะช ว ยให การซื้ อสิ นค า และบริ การผ า นระบบ
อินเตอรเน็ตสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในลักษณะเดี ย วกั นนี้ ปราโมทย ลื อนาม (2541:
บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ต ในการซื้อสินคาและบริการทางอิ นเตอร เน็ ต
พบวาผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญไมมีวัตถุประสงคในการใชเพื่อสินคาและบริการ จํานวนเว็บไซตที่เขาใชเฉลี่ ย
สวนใหญนอยกวา 10 เว็บไซตตอสัปดาห สวนใหญใชเวลา 5-10 ชั่วโมงตอสัปดาห และผูใชสวนใหญ คิ ด ว า
การรับรูขาวสารและโฆษณาบนอินเตอรเน็ตคือ สะดวก สวนสาเหตุสําคัญที่สุดในการไมซื้อสินคาและบริการ
ทางอินเตอรเน็ต คือ ไมมั่นใจระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน
ในปตอมาธเนศ ผดุ ง สั ต ย ว งศ (2542 : บทคั ด ย อ)ได ศึ กษาพฤติ กรรมและทั ศ นคติ ของผู ใ ช
อิ นเตอร เน็ ต ที่ มี ต อความเชื่ อมั่ นของการพาณิ ชย อิเ ล็ กทรอนิ กส พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ เป นผู ใ ช บ ริ การ
อินเตอรเน็ตนั้นมีจํานวนผูที่เคยซื้อสินคาหรือบริการผานเครือขายอินเตอร เน็ ต ในอั ต ราส ว นที่ นอยมาก โดย
เหตุผลสําคัญของผูที่ไมซื้อสินคาหรือบริการนั้นเพราะไมมั่นใจในความปลอดภัยและบางส ว นคิ ด ว า ยั ง ไม มี
ความจําเปน ทัศนคติ เกี่ยวกับปจจัยที่กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมคิดวาสามารถชวยเพิ่มความมั่นใจ คือ การมี
กฎหมายรองรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ และปเดียวกัน ภูริทัด ไพทักษศรี (2542 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในการเลือกซื้อสินคาและบริการในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ย วกั บ ธุ ร กิ จ บนอิ นเตอร เน็ ต แต ไ ม เคยซื้ อสิ นค า หรื อบริ การผ า นทางระบบ
อินเตอรเน็ตซึ่งเหตุผลสวนใหญ เปนเพราะยังไมมั่นใจในระบบความปลอดภั ย เมื่ อมี การชํ า ระเงิ นด ว ยบั ต ร
เครดิต รวมถึงไมเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาและยังไมมีความจําเปนที่จะซื้อสินคาเหลานั้น ดังนั้นผูประกอบการ
ควรจะปรับปรุงผลิตภัณฑ ราคาชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภคเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้ และมีการศึกษาเกี่ยวกับ สถานภาพของการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจากมุมมองผูบริโภค โดยสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมในการซื้อสินคาทาง
อินเตอรเน็ต พบวา ผูบริโภครอยละ 84 ยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต มี เพี ย งร อยละ 74 ที่
กลาววา อยากทดลองซื้อสินคา และรอยละ 16 เคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตและมีเพียงรอยละ 4
เทานั้นที่เคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตหลายครั้ง (มากกวา 2 ครั้ง) และสิ นค า ที่ สั่ง ซื้ อร อยละ 50
เปนสินคาจากตางประเทศ รอยละ 50 เคยสั่งซื้อสินคาในประเทศไทย สิ นค า ส ว นใหญ ที่ มี การสั่ ง ซื้ อ ได แ ก
หนังสือ ซีดี และวีดีโอ บริการขอมูลและซอฟแวร ตามลําดับ สวนปญหาที่สําคัญที่ผูบริ โภคไม เคยสั่ ง ซื้ อทาง
อินเตอรเน็ตเพราะวิตกกังวล ไมมั่นใจวาจะไดรบั สินคาตรงกับที่โฆษณาและการไมมวี ิธีการชําระเงินที่ปลอดภัย
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ตอมา บุษบา มาลาศรี (2544) ก็ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย พบวาผูใชบริการอินเตอรเน็ตสวนมากยังไมเคยซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็ กทรอนิ กส ส ว น
กลุมที่เคยซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีเหตุผลสําคัญในการซื้อสินคาและบริ การ
คือ ตองการทดลองซื้อ และเหตุผลรองลงมา คือ สินคาที่ไมมีขายในประเทศไทย โดยสิ นค า ที่ นิย มซื้ อแบ ง
ออกเปนสินคาที่จับตองไดมี 3 ประเภท คือ หนังสือ แผนซี ดี และเทปเพลง และสิ นค า ที่ จั บ ต องไม ไ ด คื อ
ซอฟแวรและเพลง สําหรับวิธีการชําระเงินคาซื้อสินคาและบริการนั้นนิยมชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมา
คือ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และชําระเงินปลายทางเมื่อไดรับสินคา สวนปญหาและอุปสรรคจากการซื้ อ
สินคาและบริการ คือ ปญหาจากการที่มีผูแอบอางนําบัตรเครดิตไปใช รองลงมา ไดแก การไดรับสินคาลาชา
ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ยุงยาก และสินคามีคุณภาพไมตรงกับที่โฆษณา ตามลําดับ ส ว นป ญ หาของผู ที่ ไ ม เคยซื้ อ
สินคาผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ไมสามารถเห็นสินคาของจริง ไมมีความสะดวกในการชําระเงิน
และไมมั่นใจในระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน
- ปจ จัย ที่ม ีผลตอ การซื้อ สิน คา และบริก ารผา นระบบอิน เตอรเ น็ต
ชรัญญา แสงลิ้มสุวรรณ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ความตองการซื้อหนังสือผานระบบอินเตอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 มีประสบการณในการ
ใชอินเตอรเน็ตมานานกวา 2 ป โดยจะใชเวลาเกินครั้งละ 2 ชั่วโมง และมีความถี่ในการใชมากกวา 3 ครั้ ง ต อ
สัปดาห กลุมตัวอยางสวนใหญตองการซื้อหนังสือประเภทวิชาการ หนังสือภาษาตางประเทศ เรื่องสั้นและนว
นิยายไมเกินครั้งละ 600 บาท โดยตองการชําระเงินโดยวิธีการเก็บเงินปลายทางเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคื อ
การจัดสงโดยพนักงานขายของราน กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการจั ด จํ า หน า ยมากที่ สุด
รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับและ อารีย
มยังพงษ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตแรงจูงใจสวนใหญปจจุบันอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุระหวาง 2030 ป วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรีและรายไดตอเดือนอยู ร ะหว า ง 5,001-10,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อการดูขอมูลขาวสาร และส ว นใหญ ยั ง ไม เคยซื้ อสิ นค า และ
บริการผานอินเตอรเน็ตเพื่อการดูขอมูลขาวสาร และสวนใหญยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอร แต มี
เพียงสวนนอยเทานั้นที่เคยซื้อ ผูใช บ ริ การอิ นเตอร เน็ ต มี ค วามคิ ด เห็ นต อป จ จั ย ที่ มี ผลต อแรงจู ง ใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอิ นเตอร เน็ ต ในระดั บ มาก 2 ด า น คื อ ด า นป จ จั ย จํ า เป นของ
ผูบริโภค และอรรถประโยชนของผูบริโภค สวนดานภาพลักษณสินคาและบริการ พบวา กลุมที่เคยซื้ อสิ นค า
และบริการมีความคิดเห็นในดานนี้ อยูระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็ นที่ มี ต อป จ จั ย ทั้ ง 3
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ดานของผูใชบริการอินเตอรเน็ตระหวางกลุมที่เคยซื้อสินคาและบริการกับกลุมที่ไมเคยซื้อ พบวามีความคิดเห็น
แตกตางกันในดานภาพลักษณของสินคาและบริการ
- การประกอบการในระบบพาณิชยอ ิเ ล็ก ทรอนิก ส
วรรณี สุ ท ธิ ศ รี ป ก, สุ กั ญ ญา พิ บู ลย พั นธ และประวิ ท ย สิ ท ธิ ฤทธิ์ (2538) ได ศึ กษาการทํ า
Electronic Marketing Research สําหรับการเสนอขายสินคาและบริการบนระบบอินเตอรเน็ต กลุมตัวอยาง
คือ ผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย พบวา สินคาที่ควรทําการซื้อขายสินคาบนอินเตอรเน็ต ไดแกคอมพิวเตอร
และอุปกรณสํานักงาน กลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญแกสื่อโฆษณาสูง รายไดมี
ผลตอระดับราคาสินคาและระดับการศึกษามีผลตอความสนใจในชนิดของสินคาและบริการ ตอมาในป 2540
ทวิติยา สินธุพงศ (2540) ไดศึกษาสถานภาพความตองการและปญหาการใช อินเตอร เน็ ต ของธุ ร กิ จ ส ง ออก
รวมทั้งความคิดเห็นทีม่ ีตอ การใชอินเตอรเน็ตในอนาคต พบวา ธุรกิจสงออกมีการนําอินเตอรเน็ตมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตอสื่อสารกับลูกคาใหมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้ น และเพิ่ ม โอกาสในการแข ง ขั นทาง
การตลาด อีกทั้งขยายผลไปสูการคาระดับโลก เพื่อรองรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต ในป พ.ศ. 2542
กิตติคุณ พฤกษยั่งยืน (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พบวา ขนาดตลาดของกลุมตัวอยางยังมีอยูนอยมากเมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูใชเครือขายอินเตอรเป นประจํ า
โดยมีปจจัยเนื่องมาจากความไมมั่นใจ ในระบบการชําระเงินผานบัตรเครดิต และการใหรายละเอียดของสินคา
จะเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางมีความสนใจมากที่สุด ตอมาในป พ.ศ. 2543 ณั ฐกานต นิ กรพงษ สิน (2543 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจและแนวโนมของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบว า
ผูประกอบการมีความพึงพอใจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง สวนปญหาและอุ ป สรรค ได แก
ความเสี่ยงเนื่องจากไมมีเอกสารหรือสัญญาที่เปนรูปแบบของกระดาษจึงขาดความเชื่อมั่นแกลูกคา กฎหมาย
ระบบธุรกิจขามพรมแดนไมชัดเจน ความแตกตางในกาคุม ครองผูบริโภคของแตละประเทศ ไมมีความปลอดภัย
สวนแนวโนมในอนาคตของผูประกอบการ พบวา แนวโนมในอนาคตพาณิ ชย อิเล็ กทรอนิ กส จ ะมี ค วามนิ ย ม
สูงขึ้น การคาปลีกมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลง เกิดพอคาคนกลางแบบใหมที่มีชื่อเสียง เชื่ อถื อได ม า
ชวยลดความเสี่ยงและสรางความไววางใจของผูประกอบการและผูบริโภค จะมีผูประกอบการอีกมากที่จะเปด
รานคาออนไลนและผูใชอินเตอรเน็ตจะคนหา ซื้อสินคาและบริการบนอินเตอรเน็ต รูปแบบการประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะเปนการคาระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B-to-B) และ
ผูประกอบการในประเทศไทยสวนใหญพรอมจะประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการคาระหวาง
ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer : C- to-C)
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2.4 ขนมจีน น้ํา ปู
ขนมจีนน้ําปูเปนผลิตภัณฑที่ผานการศึกษาและพัฒนาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิต (ชลธิชา, 2556) ที่มี
แนวคิดในการสรางความหลากหลายดานรสชาติและดานการบริโภคแกเสนขนมจีน โดยประยุกตเอาผลิตภัณฑ
ชุมชนเขามาเปนสวนผสมในการผลิตเสนขนมจีน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการอั นส ง ผลไปถึ ง การเพิ่ ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑอีกดวย (ชลธิชา, 2556)
จากการมีวิถีชีวิตที่แตกตางกันของประชากรในแตละทองถิ่ น อั นส ง ผลต อวั ฒนธรรมการบริ โภคที่
แตกตางกัน ที่พบเห็นไดจากการทํานาของชาวอําเภอ แจหม จังหวัด ลําปาง ที่ถายทอดจากรุนสูรุนตามฤดูการ
ทํานา ซึ่งการกําจัดปูนาที่เปนศัตรูสําคัญของตนขาวนั้นไดกอใหเกิดอีกวิถีชีวิตหนึ่งในการผลิตอาหารและการ
ถนอมอาหารใหมีไวรับประทานไดตลอดปของคนในทองถิ่นเชนกันโดยนํามาแปรรูปเปน “น้ําปู” หรือ “น้ําปู”
(Crab paste) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สรางชื่อเสียงและเปนเอกลักษณของชุมชน ดังคําขวัญของอําเภอแจ ห ม ที่ ว า
“พระยาคําลือคูบานมะขามหวานคูเมืองเงาพระธาตุลือเลื่องเมืองน้ําปูดี” และจากผลิต ภั ณ ฑ ที่ สร า งชื่ อเสี ย ง
ใหกับชุมชนจึงกอใหเกิดแรงผลักดันในการสรางแนวคิดทีจ่ ะนําน้ําปูมาเติมลงไปในขนมจีน เนื่องจากน้ําปูนั้นถือ
วาเปนอาหารทองถิ่นของจังหวัดลําปางที่มคี วามเปน อัตลักษณ อีกทั้งเปนอาหารที่ยังมีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง คือ
มีปริมาณโปรตีนถึงรอยละ 36 (พรรณทิพยและคณะ, 2550) โดยงานเนื้อหาหลักของงานวิจัยนั้น ไดมีการศึกษา
สูตรที่เหมาะสมในการผลิตขนมจีนน้ําปู และอายุการเก็บรักษาของขนมจี นน้ํ า ปู ทั้ ง นี้ การนํ า น้ํ า ปู ม าใช เป น
สวนผสมในการผลิตเสนขนมจีน นับเปนการสรางความแตกตางให กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ เส นขนมจี น โดยผสานเอา
เอกลักษณ แ ละภู มิ ป ญ ญาของท องถิ่ นเข า มาแต ง เติ ม เพิ่ ม สี สันและความแปลกใหม ใ นการรั บ ประทาน
นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ อีกทั้งเสริมคุณประโยชนทางโภชนาการอีกดวย
สูตรการผลิตขนมจีนน้ําปู (ภาพที่ 2.1) ปรับปรุงตามสูตรและวิธีการผลิตของงานวิจัยการพัฒนาสู ต ร
ผลิตภัณฑตนแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กดวยน้ําปู (ชลธิชา, 2556)
ตารางที่ 2.1 สูตรการผลิตขนมจีนน้ําปู
สวนผสม
1. แปงขนมจีน 400 กรัม แบงเปน 2 สวน คือ
1.1 แปงสวนที่ 1 ใชทําเจล
1.2 แปงสวนที่ 2 ใชผสม
2. แปงสาลีอเนกประสงค
3. แปงมันสําปะหลัง
4. เกลือ
5. น้ําปู

ปริมาณ (กรัม)
80
320
100
25
2
46
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
สวนผสม
6. ตะไคร

ปริมาณ (กรัม)
600

7. น้ํา 300 แบงเปน 2 สวนคือ
7.1 น้ําสะอาด

150

7.2 น้ําสําหรับผสมตะไคร
ที่ม า : ชลธิชา (2556)

150

กรรมวิธีการผลิตขนมจีนน้ําปู มีขั้นตอนดังนี้
(1) การเตรียมเจลแปงสุกทําไดโดยแบงแปงขนมจีนมา 400 กรัม จากนั้นนําแปงขนมจีนที่แบงใน
สวนที่หนึ่ง มาละลายกับน้ําสะอาด อัตราสวน 1:1 กับแปงที่แบงทําเจลแลวนําไปเคี่ยวไฟอ อน (75-80 องศา
เซลเซียส) คนตลอดเวลาจนแปงสุกเปนเจลทั่วถึงกัน (สารละลายไอโอดีนไมเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน)
(2) การนวดผสมนําแปงขนมจีนที่เหลือและเจลแปงสุกที่ไดมานวดผสมใหเปนเนื้อเดียวกันคอยๆ
เติมเกลือ แปงมัน แปงสาลีลงไประหวางการนวดและเติมน้ําปูผสมน้ําตะไครและใชเวลาในการนวดประมาณ 15
นาทีแลวกรองดวยผาไนลอน
(3) การโรยเสนนําแปงขนมจีนที่นวดและกรองเรียบรอยแลวมาโรยเสนดวยที่โรยเสนขนมจีนการ
โรยเสนจะโรยลงในกะละมังใสน้ําตั้งไฟที่อุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียสเมื่อเสนสุกดีแลวตักเสนลงในน้ําเย็นและ
นําเสนแชน้ําสีจากนั้นจึงจับเสนขนมจีนเรียงใสกระจาดแลวใชผาขาวบางชุบน้ําหมาดๆคลุมไวเพื่อรักษาความชื้น
ของเสนขนมจีน

ภาพที่ 2.1 ขนมจีนน้ําปู
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ตารางที่ 2.2 คุณคาทางโภชนาการของขนมจีนน้ําปู
สารอาหาร
ความชื้น (รอยละ)
ไขมัน (รอยละ)
กากใย (รอยละ)
เถา (รอยละ)
โปรตีน (รอยละ)
คารโบไฮเดรต (รอยละ)
คาพลังงาน (Kcal/100g)
ธาตุเหล็ก (mg/100g)
ที่ม า : ชลธิชา (2556)

ปริม าณ
73.68 ± 0.99
0.04 ± 0.01
0.19 ± 0.02
0.88 ± 0.19
6.01 ± 0.05
19.92 ± 0.25
101.21± 1.06
14.44± 2.45

2.5 งานวิจ ัย ที่เ กี่ย วขอ งการผลิต ขนมจีน อบแหง
อรอนงค และคณะ (2535) จากการทดลองทําขนมจีนอบแหงแบบกึ่งสําเร็จรูปที่ทําจากแปงขา วเจ า
พรีเจลาติไนซผสมกับแปงขาวเจาและน้ําในอัตราสวน 15 : 85 : 140 โดยใชวิธีทําแหง 2 วิธีคือ แบบแรกการ
อบแหงในตูอบแบบถาดและแบบที่สองใชวิธีแชเยือกแข็ง-คืนรูปแลวจึงอบแหงในตูอบแบบถาด ผลการทดลอง
ปรากฏวาขนมจีนอบแหงแบบแรกมีลักษณะเสนคอนขางแข็ง ในขณะที่แบบทีส่ องจะทําใหเสนขนมจีนคอนขาง
เปราะ สวนลักษณะสีของขนมจีนตางกันโดยแบบแรกจะออกเหลือนวลแตแบบที่สองจะสีขาวขุน เมื่ อทดลอง
เก็บขนมจีนอบแหงในถุงพอลิเอทิลีน 3 สัปดาห ขนมจีนอบแหงทั้ง 2 แบบจะดูดซึมความชื้นภายในถุงเพิ่มขึ้ น
จนมีความชื้นของเสนประมาณรอยละ8 จึงจะคงที่ ในการคืนรูปของขนมจีนอบแห ง นั้ น ปรากฏว า ขนมจี น
อบแหงแบบแรกใชเวลาการคืนรูปในน้ําเดือด 10 นาที นานกวาแบบที่สอง (7 นาที) และดูดซึมซึมน้ํากลับคืน
ไดรอยละ 91.47 นอยกวาแบบที่สอง (รอยละ 107.02) เมื่อนําขนมจีนที่คืนรูปแลวทั้งสองแบบมาทดสอบการ
ยอมรับของผูบริโภค 15 คน โดยใหชิมกับน้ําแกงเขียวหวานไก ผูชิมพบวาขนมจีนทั้งสองแบบไม แตกต า งกั น
อยางมีนัยสําคัญที่ .05 และแสดงความคิดเห็นวาไมชอบเล็กนอยในลักษณะเนื้อสัมผัสในขณะที่รูสึกเฉยๆ กั บ
ลักษณะปรากฏ สีและกลิ่นรส
รัชชานนท และวุฒิชาติ (2548) มีแนวคิดนําเผือกหอมมาผลิตเปนขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป โดยทดลองใช
เผือกหอม 3 ระดับ คือ สูตรที่ 1 ไมใชเผือกหอม สูตรที่ 2 ใชเผือกหอมรอยละ 10 ของสวนผสม สูต รที่ 3 ใช
เผือกหอมรอยละ 20 ของสวนผสม และสูตรที่ 4 ใชเผือกหอมรอยละ 30 โดยอบดวยตูอบลมร อนแบบไฟฟ า
นาน 4-5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 65-75 องศาเซลเซียส จากนั้นนํามาคืนรูปและทดสอบการยอมรั บ จากผู บ ริ โภค
จากนั้นจึงหาอัตราสวนที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรม Mixture Design พบวา อัตราสวนที่เหมาะสมในการผลิต
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ขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปเสริมเผือกหอม คือ แปงขาวจาวรอยละ 42 เผือกหอมรอยละ 13 และน้ํารอยละ 45 และ
ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการลวกเพื่ อคื นรู ป ของขนมจี นที่ 8 นาที ไ ด รั บ การยอมรั บ มากที่ สุด และวิ เคราะห
องคประกอบทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียของผลิตภัณฑขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปเสริม เผื อกหอม พบว า มี
ปริ ม าณโปรตี นร อยละ 2.06 ปริ ม าณเยื่ อใยร อยละ 0.7 ปริ ม าณเถ า 35.92 ค า water activity (aw )
0.68±0.44 ปริมาณความชื้นรอยละ 8.1±0.02 คาสีที่วัดโดยสมุดเทียบสี Munsellcolour system ไดคาเปน
5P 9/2 ซึ่งมีลักษณะเปนสีขาวอมชมพู ออนๆ ส ว นปริ ม าณจํ า นวนจุ ลินทรี ย ทั้ ง หมดในอาหาร มี ป ริ ม าณ
5.6×102CFU/g และจําวนยีสตราที่ตรวจวิเคราะห พบวา มีปริมาณ 4.6×10 CFU/g ซึ่ง แสดงว า ขนมจี นกึ่ ง
สําเร็จรูปเสริมเผือกหอมมีคุณภาพดี และเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน 140/2546
เลิศลักษณ (2548) ไดศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงของกลุ ม ผู ผลิ ต ตํ า บลบางพระ
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีลักษณะทีเ่ ปราะแตกงาย รูปทรงของกอนขนมจีนมีขนาดไมเทากัน จึงตองคํานึงถึงความ
แข็งแรง สามารถปองกันการแตกหักของเสนขนมจีน สะดวกในการนําออกมาบริโภคสงเสริมภาพลักษณใหกับ
ตราสินคา มีความสะดวกในการเปดใชงาน นําเสนอขอมูลในรายละเอียดไดอยางครบถวน บรรจุภัณฑขนมจีน
อบแหง แบบที่ 3 เปนที่นาพึงพอใจในระดับมากคาเฉลี่ย 4.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 บรรจุ ภัณ ฑ มี 2
ส ว น คื อ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ชั้ น ใ นลั กษ ณ ะ เ ป นซ อง พ ล า ส ติ ก ใ ช พ ล า ส ติ กใ ส วั ส ดุ ป ร ะ กบ ช นิ ด
OPP20/pe27µ/LLDPE30µ เพื่อปองกันการซึมผานของความชื้น และบรรจุภัณฑชั้นนอกมีลักษณะเปนกลอง
กระดาษที่มีคุณสมบัติผลิตภัณฑปองกันการแตกหักของเสนขนมจีนจากแรงกดทับจากการเรียงซอน พิจารณา
เลือกใชกระดาษหนาขาวหลังเทา ความหนา 310 แกรม การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑขนมจี นอบแห ง
เนนการออกแบบใหผูบริโภคเกิดความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับขนมจี นอบแห ง จากเทคนิ ค การออกแบบเป นชุ ด
(package uniform) ใหดูงาย ทันสมัย สรางอารมณรวมจาการสัมผัสดวยตา เปนการยึดเอกลักษณบางอยาง
บนตัวบรรจุภัณฑเชื่อมโยงใหรวู าเปนชุดเดียวกัน ซึ่งกลุมเปาหมายสวนใหญมีความเห็นวาผลงานการออกแบบ
บรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงของกลุมผูผลิตตําบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรามีความสวยงามและเหมาะสมใน
ทุก ๆ ดาน
สิริชัย (2545) จดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตขนมจีนแหงกึ่งสําเร็ จ รู ป ประกอบด ว ยการทํ า ความ
สะอาดปลายขาวหรือเมล็ดขาวการแชขาวและหมักขาวการบดขาวพรอมน้ําการกรองแยกแปงการนึ่งแปงใหสุก
การนวดแปงสุกการขึ้นรูปเสนดวยเครื่องอัดเสนใหไดขนาดของเสน 1.3 มิลลิเมตรตัดเสนจัดรูปเสนและอบเสน
ใหแหงในเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนจะไดเสนขนมจีนแหงทีค่ ืนรูปดวยการตมในน้ําเดือด 5 – 10 นาทีตอมา
สิริชัยและคณะไดทดลองปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตใหสามารถลดระยะเวลาการคืนรูปใหเร็วขึ้นโดยต ม ในน้ํ า
เดือดไดภายใน 3 – 5 นาทีและจดอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเสนขนมจี นแห ง กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป คื นรู ป เร็ ว ในป
พ.ศ.2546
นนทกรณ, (2548) ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑขนมจี นอบแห ง เพื่ อทดสอบความพึ ง พอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง การออกแบบบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหงของกลุม ผู ผลิ ต ตํ า บลพระ
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จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีลักษณะที่เปราะแตกงาย รูปทรงของกอนขนขมจีนอบแหงมีขนาดไมเทากัน จึงตองนึ ก
ถึงความแข็งแรง สามารถป องกั นการแตกหั กของเส นขนมจี น สะดวกในการนํ า ออกมาบริ โภคส ง เสริ ม
ภาพลักษณใหกับตราสินคา มีความสะดวกในการเปดใชงาน นําเสนอขอมูลในรายละเอี ย ดครบถ ว น บรรจุ
ภัณฑขนมจีนอบแหง แบบที่ 3 เปนที่นาพึงพอใจในระดับมากคาเฉลี่ย 4.10 คาเบี่ ย งมาตรฐาน 0.42 บรรจุ
ภั ณ ฑ มี 2 ส ว น คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ ชั้น ในลั ก ษณะเป นซองพลาสติ ก ใช พ ลาสติ ก ใสวั ส ดุ ป ระกบ ชนิ ด
OPP20µ/pe27µ/LLDPE30µ เพื่อปองกันการซึมผานของความชื้น และบรรจุ ภัณ ฑ ชั้นนอกมี ลักษณะเป น
กลองกระดาษที่มีคุณสมบัติผลิตภัณฑปองกันการแตกหักของเสนขนมจีนจากแรงกดทับจากการวางเรีย งซ อน
กัน
2.6 ผงโรยขา ว (ฟูร ิค าเกะ) (Kumagai และ Nihonfurikakekonwakai, 2001)
พระราชบัญญัติอาหารของประเทศญี่ปุนไดใหความหมายของฟู ริ ค าเกะว า “เป นผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง
การเกษตร ผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรือผลิตภัณฑปศุสัตวตางๆ ในรูปเดิมหรือผสมกับสวนผสมอื่นๆ แลวนํามาปรุง
รส แลวผานกระบวนการ เชน การตัดเปนชิ้น การบด หรือการทําใหเปนเม็ด เปนตน เวลารับประทานจะนํามา
โรยบนขาว หรืออาหารเสน”
สมาคมฟูริคาเกะแหงชาติ ประเทศญี่ปนุ ไดใหความหมายฟูริคาเกะวา “เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการ
นําผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผลิตภัณฑทางการเกษตร ผลิตภัณฑปศุสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิ ด มาปรุ ง รส
และทําแหง หรือนําผลิตภัณฑเหลานี้มาผสมกับสาหราย งา เครื่ องปรุ ง รส หรื อส ว นผสมอื่ นๆ” ผลิ ต ภั ณ ฑ
เหลานี้มักจะนํามาโรยบนอาหารหลัก นอกจากนี้ สาหรายสีเขียวที่ใชโรยโอโคโนมิยากิ หรือทางโคะยากิ นั้น ก็
นับเปนฟูริคาเกะเชนกัน
ผลิตภัณฑฟูริคาเกะไดมีการนํามารับประทานกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่
2 ไดมีผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของปลาโบนิโตะขูดฝอย งา และสาหราย ออกวางจําหนายภายใตชื่อทางการค า
วา “Ze ha umai” และตอมาในป ค.ศ. 1960 ไดมีผลิตภัณฑฟูริคาเกะภายใตชื่อทางการคาวา “noritama”
ซึ่งประกอบดวยไข สาหราย และเครื่องปรุงรส ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก และในปจจุบันไดมีการผลิ ต
เปนอาหารสําเร็จรูป ทําใหรับประทานพรอมกับขาวไดงายขึ้น จึงไดรับความนิยมอยางกวางขวางทั้งในเด็กและ
ผูสูงอายุ
การผลิตผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) หรือที่เรียกวากระบวนการผลิต “Noritama” มีสวนผสมที่นิยมใชใน
การผลิต คือ งาคั่ว งาปรุงรส สาหราย เนื้อปลาโบนิโตะอบแหง ไขเม็ด ไขผสมซอส เกลือ วิ ธี การผลิ ต จะเริ่ ม
จากการเตรียมสวนผสมแตละชนิด ดังนี้
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- งาคั่ว ทําการคัดเลือกงา และกําจัดสิ่งสกปรก จากนั้นนํา ไปลางน้ํา แลวจึงนําไปคั่วใหสุก
- สาหราย นําไปทําใหสุก แลวนําไปตัดใหเปนฝอย
- เนื้อปลาโบนิโตะ (Bonito flake) นําเนื้อปลาสดมานึ่งสุก จากนั้นนําไปปรุงรส แลวทําแหง
ดวยลมรอน
- ไข นําไขผงผสมกับสวนผสมอื่นๆ จากนั้นนําไปขึ้นรูปใหทลี ักษณะเปนเม็ดเล็กๆ แลวนําไปทํา
แหง
เมื่อเตรียมสวนผสมเสร็จเรียบรอยแลว จะนําสวนผสมทั้งหมดมาผสมรวมกั น ชั่ ง น้ํ า หนั กบรรจุ ใ ส
ภาชนะและปดผนึก
สําหรับในประเทศไทย พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ผงโรยข า วจากวั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศหลากหลายชนิด เชน ดวงรัตน (2554) ไดพัฒนาผลิตภัณฑผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) จากผักสลัด
พบวา สูตรผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด คือ สูตรที่ประกอบดวยผักอบแหงรอยละ 17 งาขาวรอยละ
20 งาดํารอยละ 20 ซีอิ๊วขาวรอยละ 16 น้ําดื่มรอยละ 16 น้ําตาลทรายรอยละ 6 เกลือรอยละ 2 และสาหราย
ทะเลรอยละ 3ในขณะที่ รจนา (2551) ไดศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิตผงโรยขาวจากปลาสลิด พบวา สูตร
คือ สูตรที่ประกอบดวย เนื้อปลาสลิดอบแหงรอยละ 58.35 งาขาวรอยละ 9.73 งาดํารอยละ 9.73 ซี อิ๊ว ขาว
รอยละ 7.78 น้ําตาลทรายรอยละ 3.77 เกลือรอยละ 1.89 สาหรายทะเลรอยละ 0.97 และเติมผงปรุงรสรอย
ละ 3-5 ของน้ําหนักผลิตภัณฑสุดทาย นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑผงปรุงรสสําเร็จรูปจากปลาโอลาย
พบวา ผงปรุงรสที่เหมาะสมประกอบดวย ปลาอบแหง แครอทอบแหง ฟกทองอบแหง บวบอบแหง งาดํา งา
ขาว เกลือ และสาหรายปรุงรสผสมกับน้ําพริกในปริมาณรอยละ 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 ีก ารดําเนิน งาน
3.1 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑผงโรยขาว
น้ําพริกน้าํ ผักสําเร็จรูป
ตอนที่ 1 ศึก ษาขอ มูล ทางการตลาดของผลิต ภัณฑขนมจีน น้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป
ทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนของผลิ ต ภั ณ ฑ และบรรจุ ภัณ ฑ ขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ง สํ า เร็ จ รู ป โดยสํ า รวจ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป ความตองการของผูบริ โภค และคุ ณ ลั กษณะต า งๆ
ของผลิตภัณฑ รวมถึงลักษณะของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคตองการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยทําการสํา รวจ
ในผูบริโภคทั่วไป จากนั้นจึงนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ เพื่อใชอธิบายคุณลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ และเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปที่
ผูบริโภคตองการตอไป
ตอนที่ 2 ศึกษาสภาวะการอบแหงและการคืนรูปของเสนขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูป
2.1 ผลิตเสน ขนมจีน น้ํา ปู โดยดัดแปลงและกระบวนการผลิตตามสูตรของงานวิจัยการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑตนแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กดวยน้ําปู (ชลธิชา, 2556) และโครงการวิจั ย และพั ฒนา
ผลิตภัณฑขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปเพื่อการสงออก (สิริชัย, 2543)
ตารางที่ 3.1 สูตรการผลิตขนมจีนน้ําปู
สวนผสม
1. แปงขาวสําเร็จรูป ตรา เหรียญทองกาวหนา
2. น้ําปู
3. ตะไคร
4. น้ําสะอาดแบงเปน 2 สวน
4.1 น้ําสวนที่ 1 ใชผสมกับแปง
4.2 น้ําสวนที่ 2 ใชผสมกับตะไคร

ปริมาณ (กรัม)
1000
54
600
500
300
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วิธ กี ารผลิต
1. ผสมแปง น้ํา น้ําปูผสมน้ําตะไครและสีผสมอาหารใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน เทใสถาดหนาประมาณ 1
เซนติเมตร แลวนําไปนึ่งไอน้ําใหแปงสุกใชเวลานึ่ง 20 นาที
2. การนวดผสมตักกอนแปงที่สุกแลว นําไปนวดผสมเพื่อใหสวนผสมเป นเนื้ อเดี ย วกั น และแป ง เกิ ด
เจลาติไนซมากขึ้น ใชเวลา 15 นาที
3.ขึ้นรูปกอนแปงดวยเครื่องทําเสนบะหมี่แบบหมุนมือไดเสนขนมจีนสดแล ว อบในเครื่ องอบแห ง ลม
รอน ไดเสนขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป
หมายเหตุ ในขั้นตอนการผสมน้ําปู ใหปนตะไครกับน้ําในอัตราสวน 2:1 จากนั้นกรองน้ําตะไคร แล ว
นํามาผสมกับน้ําปู แสดงขั้นตอนการผลิตขนมจีนน้ําปูดังภาพที่ 3.1
สี ผสมอาหาร

แป้ งข้าวสําเร็ จรู ป

นํ้าสะอาด

ตะไคร้

นํ้าสะอาด

นํ้าปู

(3.6 มิลลิลิตร)

(1000 กรัม)

(500 มิลลิลิตร)

(600 กรัม)

(300 มิลลิลิตร)

(54 กรัม)

ปั่ นละเอียด
ผสม

คัน้ นํ้าตะไคร้
ปั่ นผสม
กรอง

ได้น้าํ ปูผสมนํ้าตะไคร้

ผสม

(300 กรัม)

ปั่ นนวดผสม 15 นาที
นึ่ง 20 นาที

ขึ้นรู ป

อบแห้ง

ภาพที่ 3.1 กระบวนการผลิตขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
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2.2 การศึกษาสภาวะการอบแหงทีเ่ หมาะสมของผลิตภัณฑขนมจีนน้าํ ปู
2.2.1 การออกแบบการทดลองโดยปจจัยในการศึกษาการทําแหงเสนขนมจีนน้ําปูประกอบดวย
อุณหภูมิ (X1 ) มีคาอยูระหวาง 35-55 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการอบแห ง (X 2 ) อยู ร ะหว า ง 4-7
ชั่วโมง คาของตัวแปรเหลานี้ไดจากการศึกษาเบื้องตนและตัวแปรตามที่ตองการศึกษาประกอบดวย ความชื้น
ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย คาความคงทนตอการแตกหัก สี คาความเปนกรด-ดางและคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส (ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส ความชอบโดยรวม) กําหนดระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 รายละเอียดการออกแบบการทดลองแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3.2 ตัวแปรอิสระและระดับของตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปร
X1
X2

-1.41421
30.86
3.38

-1
35
4

ระดับ
0
45
5.5

+1
55
7

+1.41421
59.14
7.62

ตารางที่ 3.3 สิ่งทดลองในการศึกษาสภาวะการอบแหงของผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูโดยใชตูอบลมรอน
สิ่ง ทดลอง
เวลา (ชั่วโมง)
อุณหภูม ิ (°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
นําขนมจีนน้ําปูที่ผลิตไดเก็บในถุงพอลีเอทิลีนอะลูมิเนียมฟอยลถุงละ 2 กอน ที่อุณหภูมิหอง แตละสิ่ง
ทดลองวัดคาซ้ําจํานวน 3 ซ้ํา ทําการวัดคาคุณภาพ ดังตอไปนี้
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1. ศึก ษาคุณสมบัต ิของผลิต ภัณฑเ สน ขนมจีน อบแหง
1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ
1. อัตราการดู ด ซึ ม น้ํ า (Rehydration test) วั ด โดยต ม เส นขนมจี นทั้ ง ก อน (ชั่ ง
น้ําหนักกอนตม) ในน้ําเดือดนาน 8 นาที นําเสนขึ้นจากน้ํา วางบนกระชอนประมาณ 15 นาที แล ว จึ ง ชั่ ง
น้ําหนักหลังคืนตัว (Wr) นํามาคํานวณอัตราการคืนตัวเมื่อเสนสุก ตามวิธีของ Oh และคณะ (1983)
R = น้ําหนักหลังคืนตัว (Wr)
น้ําหนักเริ่มตน (Wd)
2. ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย (Cooking loss determination) ตามวิธี การ AACC
(2000)
3. ความคงทนต อ การแตกหั ก (Breaking strength) ใช เครื่ องวั ด เนื้ อสั ม ผั ส
(Texture Analyser) โดยการใชหัววัด Three-point bend โดยมีรายละเอียดการ Setting ดังนี้
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. ความชื้น (AOAC,2000)
2. คาวอเตอรแอคติวิตี (a w )
2. ศึก ษาคุณสมบัต ิของผลิต ภัณฑเ สน ขนมจีน อบแหง หลัง การคืน รูป
2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ
1. สีใชเครื่องวัดคาสี Hunter Colorimeter (L, a, b)
2.2 คุณสมบัติทางเคมี
1. ความเปนกรด – ดาง (AOAC, 2000)
2.3 การทดสอบทางประสาทสัมผัส
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ทดสอบความชอบ ด วยวิ ธี Hedonic scoring 9 point โดยใช ผูทดสอบชิ มจํ านวน 30 คนให
คะแนนคุณลักษณะของผลิตภัณฑในดานความชอบโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และความเหนียวนุม วาง
แผนการทดลองแบบ CRD คะแนนที่ ได นํามาวิ เคราะห ANOVA (Analysis of Variance) เปรี ยบเที ยบความ
แตกตางคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests ที่ระดับความเชื่ อมั่ นร อยละ 95 (ทํ าการทดลอง 3 ซ้ํ า)
ตอนที่ 3 ศึกษากระบวนการผลิตน้าํ ยากะทิผสมน้าํ ปูผง
3.1 วิธ กี ารผลิตน้าํ ยากะทิ
1) การเตรียมสวนผสมตามสูตรการผลิตผลิตภัณฑน้ํายากะทิ
สวนผสม
ปริม าณ(รอ ยละ)
กะทิ
34.57
เนื้อปลานิล
4.15
กระชาย
10.02
ตะไคร
6.50
น้ําพริก
21.15
กระเทียม
7.19
หอมแดง
8.71
น้ําตาลปบ
5.12
เกลือ
0.52
น้ํา
2.07
2) นําสวนผสม ตะไคร กระชาย หอมแดง กระเทียม เกลือ และเนื้อปลาลงไปตมในน้ําหางกะทิจน
เดือด
3) จากนั้นนําสวนผสมที่ตมเสร็จแลว มาปนจนละเอียด แลวนําไปตมในน้ําหางกะทิอีกครั้ง
4) ตั้งกระทะจนรอน นําพริกแกงลงผัดกับหัวกะทิจนแตกมัน และมีกลิ่นหอม
5) นําเครื่องแกงที่ได ลงไปในน้ําหางกะทิจนเดือดแลว ปรุงรสดวยน้ําตาลปบ
3.2 ศึกษาสูตรการผลิตน้าํ ยากะทิผสมน้าํ ปู
ทําการทดลองสูตรน้ํายากะทิผสมน้ําปูทั้งหมด 4 สูตรโดยมีการเพิ่มน้ําปูอัตราส ว นร อยละ 0, 1 , 3
และ 5 ลําดับ
จากนั้นทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสทดสอบความชอบ ด ว ยวิ ธี Hedonic scoring 9 point
และทิศทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ ( Just about right ) 5 สเกล โดยใช ผูท ดสอบชิ ม จํ า นวน 50 คน วาง
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แผนการทดลองแบบ RCBD คะแนนที่ไดนํามาวิเคราะห ANOVA (Analysis of Variance )เปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Rang Teat ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
3.3 ศึกษาวิธกี ารอบแหง น้ํายากะทิผสมน้าํ ปู
จากการศึกษากรรมวิธีการอบแหงโดยจัดสิ่งทดลองแบบCentral composite design (CCD)
โดยกําหนด 2 ปจจัย คือ อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียส และเวลา 3 - 5 ชั่วโมงหาสูตรที่เหมาะสมโดยวิธี
Optimization จากโครงรางพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response surface methodology; RSM) ความชื้นไมเกิน
รอยละ 13 โดยน้ําหนักศึกษาและตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพของน้ํายากะทิผสมน้ําปู โดยนํามาวัด
รอยละปริมาณความชื้นดวยเครือ่ ง Sartorius MA 100 คาวอเตอรแอคติวิตี้ดวยเครื่อง Aw QUICK (rotronic
instrument corp.) และวัดคาสีดวยเครื่อง Hunter Lab
ตอนที่ 4 ออกแบบบรรจุภ ัณฑผลิต ภัณฑขนมจีน น้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป และผงโรยขา วน้ํา พริก น้ํา ผัก
4.1 การทํานายอายุการเก็บรักษาขนมจีนน้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป โดยวิธ ีเ รง สภาวะ (Accelerated
Shelf- life Testing; ASLT) (Labuza, 1986)
นําผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด ถุ ง ละ 60 กรั ม ใส ร วมเข า กั บ
บรรจุภัณฑน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง ปดปากถุงใหสนิทแลวนําไปเก็บตูบม (Incubator) ที่อุณหภูมิ 35, 45 และ
55 องศาเซลเซียสสุมตัวอยางทุก 2 สัปดาหเปนเวลา 6 สัปดาห มาวิเคราะหหาคาความชื้น คาปริมาณน้ําอิสระ
คาความคงทนตอการแตกหักปริมาณจุลินทรียทงั้ หมดยีสตและราและทดสอบคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสซึ่ง
คุ ณ ลั กษณะที่ ใ ช ป ระเมิ นคื อลั กษณะปรากฏ สี กลิ่ นและความชอบโดยรวมโดยใช ผูท ดสอบทั่ ว ไป (ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) จํานวน 30 คน เพื่อใชหาดัชนีสิ้นสุดอายุการเก็บและอายุการเก็บขนมจีนน้ําปูกึ่ง
สําเร็จรูปผูทดสอบจะตรวจลักษณะตางๆของผลิตภัณฑที่ถูกใหรหัสทางสถิติไวแลวตามแบบทดสอบ 9-point
hedonic scale โดยประเมินการทดสอบทางดาน ลักษณะปรากฏ สีกลิ่นและความชอบโดยรวม
การหาอายุการเก็บใชความสัมพันธดังตอไปนี้ (ASTM F, 1980; Labuza, 1986; Tung etal., 2001;
Mizrahi, 2004)
Q 10 =

; Q1 =

=
หมายเหตุ: (1) เมื่อθ s(T)

= อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ T (วัน),
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θ S(T+10)= อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ T + 10 (วัน)
(2) Q 10 และ Q 1 = อัตราสวนของอัตราการเกิดปฏิกิริย า ที่ มี อุณ หภู มิ ห า งกั น 10 °C และ 1°C
ตามลําดับ
(3) ΔT = ผลตางของอุณหภูมิที่ทํานายกับอุณหภูมิ T
4.2 การจัดทําบรรจุภ ัณฑของผลิต ภัณฑขนมจีน น้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป โดยจัดทํา 4 รูปแบบ ตาม
ผลการวิจัยในตอนที่ 1 นํารูปแบบบรรจุภัณฑที่ไดประเมินความชอบโดยวิธี Ranking test จากตัวแทนผูผลิต
น้ําผักน้ําปูและผูบริโภคทั่วไป จํานวน 70 คน
4.3 การจัดทําบรรจุภณ
ั ฑของผลิตภัณฑผงโรยขาว (ใชสูตรการผลิตจากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ
ผงโรยขาวจากน้ําพริกน้ําผัก ) จํานวน3 รูปแบบ ไดแก ขวดแก ว ขวดพลาสติ ก และซองอลู มิ เนี ยมฟอยด ประเมิ น
ความชอบโดยวิธี Ranking test โดยกลุมผูผลิตน้ําผักน้ําปูและผูบริโภคทั่วไป จํานวน 70 คน
3.2 ศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้าํ ปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวสําเร็จ รูป ของ
ชุมชนตําบลแจห มผานระบบพาณิชยอ ิเล็กทรอนิกส
1. จัดประชุมเพื่อประกาศความรวมมืออยางเปนทางการ จั ด ทํ า บั นทึ กข อตกลงการดํ า เนิ นงาน
ระหวางภาคีในพื้นที่ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เทศบาลตําบลแจหม ผูนําชุมชน และโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลแจหม เพื่อสืบสานและตอยอดภูมิปญญาอาหารท องถิ่ นด ว ยการมี สว นร ว มของชุ ม ชน
ตําบลแจหมและรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
2. สํารวจพื้นที่กับทีมวิจัยชุมชน เพื่อบันทึกขอมูลภาคสนามและเก็ บ ข อมู ล จากการลงพื้ นที่ แล ว
นํามาวิเคราะห แยกประเด็นเปนหมวดหมูที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัยแบบมี
สวนรวมในดานสถานการณกลุม ดวยเทคนิค SWOT รวมถึงวิเคราะหการดํ าเนิ นงานของวิ สาหกิ จ ชุ ม ชน จากอดี ต
จนถึงปจจุบัน
3. ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและวิสาหกิจชุมชนออกแบบแนวทางแก ไ ขจุ ด อ อนและ
เพิ่มจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนฯ แนวคิดการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น
4. เพิ่มชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสออกแบบ website ที่
เหมาะสมตอการจําหนายผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นสําเร็จรูป
5. จัดอบรมผูดูแลระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถชวยดําเนินการประสานงานระหวาง
ผูขาย และผูซื้อในการสงสินคาชุมชน
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3.3 ศึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปเพือ่ สืบสานวัฒนธรรมดานภาษาไทยถิน่ เหนือ และวัฒนธรรม
อาหารพื้นบาน ในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษาในอําเภอแจห ม จังหวัดลําปาง
1. นําผลการวิจัยจากการทดลองใช บทเรียนสําเร็จรูป “บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต” ใน
โรงเรียนบานหนองนาวนํามาจัดพิมพเปนเอกสาร เพื่อนําไปทดลองใชในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวนอยางละ 15 ชุด
2. รับฟงขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากคุณครู และนักเรียนที่ไดทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูปในการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต น เพื่ อนํ า ข อมู ลมาปรั บ ปรุ ง เนื้ อหา รู ป แบบการ
จัดพิมพที่เหมาะสมตอการเผยแพร
3. จัดพิมพและเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปที่ผานการทดลองใชจริงในเขตสถานศึ กษาตํ า บลแจ ห ม
จังหวัดลําปาง
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บทที่ 4
ผลการดําเนิน งาน
4.1 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
ผงโรยขาวน้าํ พริกน้าํ ผักสําเร็จรูป
ตอนที่ 1 ศึก ษาขอ มูล ทางการตลาดของผลิต ภัณฑขนมจีน น้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป
การศึกษาขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปจากทองตลาดจะชวยกําหนด
เค า โครงผลิ ต ภั ณ ฑ เบื้ องต นได โดยทํ า การสํ า รวจจากผู บ ริ โภคทั่ ว ไปจํ า นวน 150 คน โดยใช
แบบสอบถาม คําถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 พฤติกรรมของผู บ ริ โภคต อการบริ โภค
ขนมจีน ความถี่ในการซื้อหรือการบริโภค และชนิดของน้ําขนมจีนที่ใชรับประทานกับขนมจีนสวนที่ 2
ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปซึ่งประกอบดวย ความคิดเห็นตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป ลักษณะการขึ้นรูปของเส นขนมจี นน้ํ า ปู อบแห ง และ
ราคาตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้น และสวนที่ 3 ลักษณะของบรรจุภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จภาพที่ผูบริโภค
ตองการ สําหรับบรรจุเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค
ลัก ษณะผูต อบแบบสอบถาม

ความถี่

(รอยละ)

ชาย
หญิง

49
101

32.67
67.33

15-30 ป

101
28
21
-

67.33
18.67
14.00
-

10

6.67

1. เพศ

2. อายุ
31-45 ป
46-60 ป
≥ 60 ป
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาหรือเทียบเทาประถมศึกษา

30
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

4. อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท / รับจาง
เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ
แมบาน
อื่นๆ
5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
มากกวา15,000 บาท

74
4
22
27
12
11

49.33
2.67
14.67
8.00
8.00
7.33

84
44
14
8

56.00
29.33
9.33
5.33

จากการสํารวจผูบริโภคทั่วไปจํานวน 150 คน พบวาผูทดสอบสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
67.33 มีอายุอยูในชวง 15 – 30 ป รอยละ67.33 การศึกษาระดับปริญญาตรีร อยละ 49.33 อาชี พ
นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 49.33 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 56.00 (ตารางที่ 4.1)
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม จากกลุมผูบริโภคที่มีอายุตั้ ง แต 15 ป ขึ้นไป ในอํ า เภอ
เมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 150 คน โดยศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริ โภคขนมจี น และ
ความตองการของผูบริโภคทีม่ ีตอ ผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป ขอมูลที่ไดจําแนกเปนตาราง ดังนี้
สวนที่ 1 พฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีน ความถี่ใ นการซื้อหรือการบริ โภค และชนิ ด
ของน้ําขนมจีนที่ใชรับประทานกับขนมจีน (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการบริโภคขนมจีน
พฤติก รรมการบริโ ภค

ความถี่

(%)

142

94.67

1. ทานเคยรับประทานผลิตภัณฑขนมจีนหรือไม
เคย

31
ไมเคย

8

5.33

2. ทานรับประทานผลิตภัณฑขนมจีนบอยแคไหน
1 ครั้ง / เดือน
2 ครั้ง / เดือน

16

11.27

3 ครั้ง / เดือน

22

15.49

36

25.35

68

47.89

น้ําเงี้ยว

45

31.69

น้ํายากะทิ

74

52.11

น้ํายาแกงเขียวหวาน
น้ํายาปา

18
5

12.68
3.52

มากกวา 3 ครั้ง / เดือน
3. ทานชอบรับประทานขนมจีนกับน้ําขนมจีนชนิดใด

จากการสํารวจดานพฤติกรรมของผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีน พบวาผูบ ริ โภค
ส ว น
ใหญรอยละ 94.67 เคยรับประทานขนมจีน ความถี่ในการบริโภค มากกวา 3 ครั้งต อเดื อน คิ ด เป น
รอยละ 47.89 เปนไปตามคํากลาวที่วาขนมจีนเปนอาหารพื้ นบ า นของชาวไทยตั้ ง แต สมั ย โบราณ
จนถึงปจจุบันก็ยังนิยมบริโภคอยางแพรหลาย โดยจะพบการบริโภคขนมจีนไดในทุกภาคของประเทศ
ไทย (อรอนงคและคณะ, 2535) และน้ํายาขนมจีนที่ผูบริโภคนิยมรับประทานกับเสนขนมจีนมากที่สุด
คือ น้ํายากะทิคิดเปนรอยละ 52.11
สวนที่ 2 ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปซึ่งประกอบดวย ความ
คิดเห็นตอการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ํ า ปู กึ่ง สํ า เร็ จ รู ป ลั กษณะการขึ้ นรู ป ของเส นขนมจี นน้ํ า ปู
อบแหง และราคาตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้น (ตารางที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
ความตอ งการของผูบ ริโ ภค

ความถี่

1. ถามีการพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปทานจะซื้อ
หรือไม เพราะเหตุใด
ซื้อ เพราะ

138

92.00

มีประโยชนตอสุขภาพ

39

26.00

(รอยละ)
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เปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ
แปลกใหม
ไมซื้อ
2. ทานคิดวาลักษณะของผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปควรมี
ลักษณะแบบใด
กอนกลม
แทงตรง
3. ทานคิดวาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป 1 หนวยบริโภค
(สําหรับบริโภค 1 ครั้ง) น้ําหนัก 55-70 กรัม ควรมีราคาเทาใด
20 บาท
25 บาท
30 บาท
35 บาท

74

49.33

25

16.67

12

8.00

128

85.33

22

14.67

50

33.33

76

50.67

20

13.33

4

2.67

จากการศึกษาดานความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจีน พบวา รอยละ 92.00
ผูบริโภคสวนใหญจะซื้อผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จภาพที่พัฒนาได โดยแบ ง ออกตามเหตุ ผลที่
เลือกซื้อได 3 เหตุผลหลักคือ เลือกซื้อเพราะเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจ (ร อยละ49.33)
เปนผลิตภัณฑที่มีประโยชน (รอยละ 26.00) และเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหม (รอยละ 16.67)
นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีความเห็นวาเสนขนมจีนน้ําปูอบแหงควรมีลักษณะการขึ้นรูปเปนกอนกลม คิด
เปนรอยละ 85.33 โดยมีความตองการซื้อผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป สํ า หรั บ รั บ ประทาน 1
ครั้ง น้ําหนัก 55-70 กรัม ในราคา 25 บาทคิดเปนรอยละ 50.67 ซึ่งมีราคาที่ใกลเคียงกับทองตลาด
และสามารถซื้อไดสําหรับกลุมคนทุกชนชั้น
สวนที่ 3 ลักษณะของบรรจุภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จภาพที่ ผูบ ริ โภคต องการ สํ า หรั บ บรรจุ เส น
ขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป (ตารางที่ 4.4)
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ตารางที่ 4.4 บรรจุภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จภาพที่ผูบริโภคตองการ
ความตอ งการของผูบ ริโ ภค
บรรจุภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปควรมีลักษณะอยางไร
บรรจุดวยพลาสติกอยางดี (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั่วไป)

ความถี่

บรรจุดวยพลาสติกใส+ติดฉลาก
บรรจุดวยพลาสติกและใสกลองสวยงาม

(%)

81

54.00

34

22.67

35

23.33

จากการสํา รวจเกี่ ย วกั บ ลั กษณะของบรรจุ ภัณ ฑ ผลิ ต ภั ณ ฑ ขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ง สํ า เร็ จ ภาพที่
ผูบริโภคตองการ พบวาผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 54.00) ตองการบรรจุภัณฑชนิดพลาสติ กอย า งดี
เชนเดียวกับผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในทองตลาด เนื่องจากชวยถนอม ช ว ยยื ด อายุ และป องกั น
คุมครองผลิตภัณฑจากการซึมผานของอากาศ กลิ่น ความรอน ความชื้นจากภายนอก อี กทั้ ง มี ค วาม
สะดวกและเหมาะสมตอการขนส ง นอกจากนี้ ยั ง สามารถออกแบบและพิ ม พ ลวดลายให มี ค วาม
สวยงาม และดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดเปนอยางดี (นนทกรณ, 2548)
จากการศึกษาขอมูลทางการตลาด ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมจี นน้ํ า ปู
กึ่งสําเร็จรูป และความตองการเกี่ยวกับลักษณะของบรรจุ ภัณ ฑ สํา หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ง
สําเร็จรูป จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูบริ โภค สรุ ป ได ว า พฤติ กรรมของ
ผูบริโภคตอการบริโภคขนมจีนทั่วไปสวนใหญเคยรับประทานขนมจีนโดยรับประทานมากกวา 3 ครั้ง
ตอเดือน และนิยมรับประทานขนมจีนพรอมกับน้ํายากะทิ ถามีการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑขนมจีนน้ํา
ปูกึ่งสําเร็จรูปผูบริโภคสวนใหญมีความสนใจที่จะซื้อเพราะเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีความน า สนใจ มี
ประโยชน และเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมจากทองตลาด นอกจากนี้ยังมีความตองการขนมจีน
น้ําปูกึ่งสําเร็จภาพที่มีลักษณะเปนกอนกลม บรรจุ ด ว ยพลาสติ กอย า งดี และควรมี ร าคา 25 บาท
สําหรับผลิตภัณฑ 1 ชิ้น น้ําหนัก 55-70 กรัม
ตอนที่ 2 ศึกษาสภาวะการอบแหงและการคืนรูปของขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูป
เมื่อทําการผลิตเสนขนมจีนน้ําปูสดจํานวน 12 สิ่งทดลอง นําไปวัดคาคุณภาพดา นกายภาพ
(ตารางที่ 4.5) ไดแก อัตราการดู ด ซึ ม น้ํ า ปริ ม าณของแข็ ง ที่ สูญ เสี ย ความคงทนต อการแตกหั ก
คุณภาพดานเคมี ไดแก ความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส นําผลวิ เคราะห
ทั้ ง หมดมาทํ า การวิ เคราะห สมการถดถอยเพื่ อสร า งแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ที่ ใ ช อธิ บ าย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Yi) และเลือกแบบจําลองที่มีระดับความเชื่อมั่นมากกวารอยละ 95
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(p≤ 0.05) คาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ มากกวาหรือเทากับ 0.75 มาสรางพื้นผิวตอบสนองเพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต หาสภาวะโดยกําหนดชวงคุณภาพขนมจีนอบแหง จากขนมจีน
อบแหง ตรา Supreme Thai (สูตรควบคุม) ที่มีคาความชื้นอยูในชวง 5.35±0.12 ปริมาณน้ําอิสระอยู
ในช ว ง 0.56±0.01 อั ต ราการดู ด ซึ ม น้ํ า อยู ร ะดั บ สู ง สุ ด ความคงทนต อการแตกหั กอยู ใ นช ว ง
458.35±57.98 นิวตัน ปริมาณของแข็งที่สูญเสียอยูระดับต่าํ สุด และคะแนนการยอมรับทางประสาท
สัมผัสสูงสุด กับตัวแปรอิสระคืออุณหภูมิและเวลาที่ใชในการอบแหง โดยเลื อกใช สมการที่ สามารถ
อธิบายความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวไดดีที่สุด
ตารางที่ 4.5 สมการทํานายคุณภาพเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
ค่าตอบสนอง

สมการทํานาย

Y1 : ความชื้น (ร้อยละ)

45.77898-0.848* X1-3.89901* X2+4.18535E003(X1)2+0.13158*( X2)2 +0.033222* X1 X2
2.63853-0.032211* X1-0.29003*
X2+2.38125E-004(X1)2+0.26102*( X2)21.26667E-003* X1 X2
0.82103-0.081494* X1+0.44568* X2+1.23333
E003(X1)2-0.04*( X2)2 +1.55556E-003* X1 X2
488.70055+16.32098* X1-27.95535* X2 0.29173*
( X1)2 -0.52762*( X2)2 +0.16491* X1 X2
-70.58871+1.89555* X1+9.46218* X20.017838(X1)2-0.78944*( X2)2 +1.6667E-003*
X1 X2
-56.47288+1.51096* X1+7.59913* X20.014119*
( X1)2 -0.63083*( X2)2-1.56912E-015* X1 X2
-106.41822+2.94293* X1+15.52315* X20.026625*
( X1)2 -1.14667*( X2)2-0.061167* X1 X2

Y2 : ปริ มาณนํ า้ อิสระ
Y3 : อัตราการดูดซึมนํ้า
Y4 : ความคงทนต่อการ
แตกหัก (N)
Y5 : ลักษณะปรากฏ
Y6 : ความเหนียวนุม่

Y7 : ความชอบโดยรวม

1. X 1 =Temperature (°C)
2. X 2 =Time (hr)

R2

Pvalue

0.9088 0.0002
0.8791 0.0005
0.7344 0.0109
0.9247 0.0001

0.6335 0.0373

0.6379 0.0356

0.7264 0.0154

34
ตารางที่ 4.6 ปจจัยการอบแหงทีม่ ีผลตอคุณภาพเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
ปจ จัย

คุณภาพเสน ขนมจีน น้ําปูแ หง
ปริม าณ
ปริม าณน้ํา
อัตราการดูด
ของแข็งที่
อิสระr (a w )
ซึม น้ํา
สูญเสีย

คุณภาพเสน ขนมจีน น้ําปูห ลัง การคืน ตัว
ความคงทนตอการ
แตกหัก
(N)

อุณหภูม ิ
(°C)

เวลา
(hr)

ความชื้น
(รอยละ)

35

4

11.26b±0.07

0.84b±0.00

0.97fg±0.04

0.47 abc±0.05

604.83a±17.31

35

7

8.22d±0.11

0.77c±0.00

1.07ef±0.06

0.43abc±0.12

45

3.20

10.02c±0.06

0.84b±0.00

0.95fg±0.06

45

5.50

6.04g±0.17

0.56d±0.01

45

5.50

6.93e±0.13

45

5.50

45

ลักษณะ
ปรากฏ

สี

กลิ่น

ความเหนียว
นุม

ความชอบโดยรวม

6.81ns±0.18

ND

ND

ND

ND

ND

532.48ab±30.69

6.59 ns±0.07

ND

ND

ND

ND

ND

0.53abc±0.04

566.38a±4.47

6.56 ns±0.03

ND

ND

ND

ND

ND

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

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

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

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
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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
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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

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

31

1. Means 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.
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a-d

pH
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ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการอบแหงเสนขนมจีนน้ํ า ปู กั บ
คุณภาพผลิตภัณฑดานความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ อัตราการดู ด ซึ ม น้ํ า ความคงทนต อการแตกหั ก
ความชอบดานสี และความชอบด า นกลิ่ น (ตารางที่ 4.6) เมื่ อเลื อกสมการความสั ม พั นธ ที่ มี ค า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจตัง้ แต 0.75 ไดแก ความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ และความคงทนตอการแตกหัก
มาสรางกราฟโครงรางและนํากราฟมาซอนทับกันโดยกําหนดชวงจากคุณภาพขนมจีนอบแหงตรา สูพ
รีมไทยซึ่งกําหนดใหเปนสูตรควบคุมที่มีคาความชื้นอยูในชวงรอยละ5.35±0.12 ปริ ม าณน้ํ า อิ สระ
0.56±0.01 และคาความคงทนตอการแตกหักอยูในชวง 458.35±57.98 นิวตัน

ภาพที่ 4.1 พื้นผิวตอบสนองสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
จากการวิเคราะหสภาวะที่เหมาะสมที่สุดจากกราฟพื้ นผิ ว ตอบสนอง (ภาพที่ 4.1) พบว า
สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทําแหงเสนขนมจีนน้ําปู คือ การอบที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซี ย สเป น
เวลา 7 ชั่วโมง จากนั้นเพื่อเปนการยืนยันผลการทดลองโดยใชคาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดมาทดลองซ้ํา
และเปรียบเทียบคาทีไ่ ดจากการทํานายผล ผลการทดลองพบวา คาที่ไดจากการทํานายมีคาใกลเคียง
กับคาที่ไดจากการทดลองจริงโดยพิจารณาจากคาความคลาดเคลื่อน ซึ่งมีคาต่ํากวารอยละ 5 (พริกชา,
2555) (ตารางที่ 4.7)
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ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบคุณภาพเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูประหวางสภาวะการผลิตจริงและคาการ
ทํานาย
คุณภาพ

คาทดสอบจริง

คาการทํานาย

ความคลาดเคลื่อน(รอยละ)

ความชื้น (รอยละ)
ปริมาณน้ําอิสระ
ความคงทนตอการแตกหัก (N)
อัตราการดูดซึมน้ํา
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย
pH

6.03
0.55
497
1.27
0.41
6.64

5.98
0.53
474
1.29
0.43
6.66

0.84
3.77
4.85
1.78
4.65
0.30

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

ตอนที่ 3 ศึกษากระบวนการผลิตน้าํ ยากะทิผสมน้าํ ปูผง
3.1 ศึก ษาปริม าณการยอมรับ น้ํา ปูท ี่ใ ชใ นการผลิต น้ํา ยากะทิผสมน้ํา ปู
เมื่อผลิตน้ํายากะทิผสมน้ําปูที่มีการแปรปริมาณน้ําปูเปน 3 ระดับ คือ รอยละ 1 (สูตรที่ 1), 3
(สูตรที่ 2) และ 5 (สูตรที่ 3) และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชวิธีการทดสอบแบบ 9point Hedonic Scaleพบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบในดานสี กลิ่นรสชาติ 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)ดังนั้น จึง
เลือกสูตรที่ผูทดสอบใหคะแนนความชอบมาก คือ สูตรที่ 1
ตารางที่ 4.8 การยอมรับของผูบริโภคตอปริมาณน้ําปูที่เพิ่มในน้ํายากะทิ
สูตรที่

คาคะแนนความชอบ (เฉลี่ย)
สี

กลิ่น

รสชาตื

ความชอบโดยรวม

1

7.33 ± 0.91 a

7.50 ± 1.01a

7.63 ± 1.13a

8.03± 0.85a

2

7.17± 0.95b

7.10 ± 0.99b

7.33 ± 0.99 b

7.50± 1.01 b

3

6.83 ± 0.70b

6.90 ± 1.16b

7.27 ± 1.31b

7.03±1.38b

1. a-d Means within the same column followed by different letters are significant different (p≤05).
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3.2 ศึก ษาสภาวะการอบแหง น้ํา ยากะทิผสมน้ํา ปู
เมื่อทําการผลิตน้ํายากะทิผสมน้ําปูจํานวน 10 สิ่งทดลอง นําไปวัดคาคุณภาพดานกายภาพ
ไดแก ความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ ความหนืด คาการละลาย คาสี นําผลวิเคราะหทั้งหมดมาทํ า การ
วิเคราะหสมหารถดถอยเพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรทใี่ ชอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตาม (Yi) โดยกําหนด คาความชื้น และคาวอเตอรแอกติวิตี ของผลิตภัณฑน้ํายากะทิผสมน้ํ า ปู ผง ไม
เกิน รอยละ 13 และ 0.65 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานของ(มผช. 498/2547) กั บ ตั ว แปรอิ สระคื อ
อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการอบแหง โดยเลือกใชสมการที่สามารถอธิบายความสั ม พั นธ ของตั ว แปร
ดังกลาวไดดีที่สุดไดผลดัง (ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 สมการทํานายคุณภาพน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง
คาตอบสนอง
Y 1 : ความชื้น (รอยละ)
Y 2 :คาการละลาย
Y 3 : ปริม าณน้ําอิสระ

สมการทํานาย
=+126.05634-1.28884*x 2 1.08906 *
x 1 +0.011419* x 2 * x 1
=-12.76923+0.19124 * x 2 +0.13658*x 1
-1.73750E-003* x 2 * x 1
=+2.77207-0.030331* x 2 -0.014400 *
x 1 +5.46875E-005 * x 2 2-3.28125E-005 *
x 1 2+1.93750E-004 * x 2 * x 1

R2

P-value

0.8889

0.0029

0.7445

0.0328

0.9597

0.0068

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

ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและเวลาในการอบแหงน้ํา ยากะทิ ผสมน้ํ า ปู
กับคุณภาพ (ตารางที่ 4.6)ซึ่งไดแก ความชื้ น ปริ ม าณน้ํ า อิ สระ ค า การละลาย เมื่ อเลื อกสมการ
ความสัมพันธที่มีคาความแตกตางทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดแก ความชื้น ปริมาณน้ํา
อิสระ และคาการละลายสรางกราฟโครงรางและนํากราฟมาซอนทับกันโดยกําหนดชวงที่ตรงคุณภาพ
น้ํายากะทิผสมน้ําปูผง โดยกําหนดความชื้นและปริ ม าณน้ํ า อิ สระไม เกิ นร อยละ 13 และ 0.65 ซึ่ ง
กําหนดในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.498/2547) (ภาพที่ 4.2)

ภาพที่ 4.2 พื้นผิวตอบสนองสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง
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การวิเคราะหสามารถสรุปผลไดวาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทําแหงน้ํายากะทิผสมน้ําปู
ผง คืออุณหภูมิในการทําแหง 102.06 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการทําแหงน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง
78.56 นาที จากนั้นเพื่อเปนการยืนยันผลการทดลองโดยใชคาสภาวะที่เหมาะสมที่ สุด มาทดลองซ้ํ า
และเปรียบเทียบคาทีไ่ ดจากการทํานายผล ผลการทดลองพบวา คาที่ไดจาการทํานายมีคา ใกลเคียงกับ
คาที่ไดจากสภาวะจริงโดยพิจารณาจากคาความคลาดเคลื่อน ซึ่งมีคาต่ํากวารอยละ 5 (พริกชา,2555)
(ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบคุณภาพน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง ระหวางสภาวะการผลิตจริงและค า การ
ทํานาย
คาตอบสนอง

สมการทํานาย

R2

P-value

ความชื้น (รอยละ)
ปริมาณน้ําอิสระ

2.15
0.49

3.25
0.47

0.0338
0.0425

คาการละลาย

2.17

2.26

0.0398

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

ตอนที่ 4 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑผลิตภัณฑขนมจีนน้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป และผงโรยขา วน้ํา พริก น้ํา ผัก
4.1 การทํานายอายุการเก็บรักษาขนมจีนน้าํ ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป โดยวิธ ีเ รง สภาวะ (Accelerated
Shelf- life Testing; ASLT)
4.1.1 เสนขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูป
คุณภาพทางเคมี
เมื่อนําเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จภาพที่ บ รรจุ ใ นบรรจุ ภัณ ฑ จ ริ ง (อะลู มิ เนี ย มฟอยล ) แล ว
ทําการศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยเก็บผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จภาพทีอ่ ุณหภูมิตา งกัน 3 ระดับ
คือ 35 45 และ 55 องศาเซลเซียส นาน 6 สัปดาห พบวาคาปริมาณน้ําอิสระ (aw ) และคาความชื้นมี
แนวโนมลดลงเมื่อเก็บที่อุณหภูมิสูงขึ้นและอายุการเก็บนานขึ้น (ภาพที่ 4.3, 4.4)
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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 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําอิสระของเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูประหวางอายุ การเก็ บ
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

ภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูประหวางอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
คุณภาพทางกายภาพ
คาความคงทนตอการแตกหักของเสนขนมจีนมีแนวโนมลดลงเมื่ อเก็ บ ที่ อุณ หภู มิ สูง ขึ้ นและ
อายุการเก็บนานขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑทําใหเกิ ด การสู ญ เสี ย ของน้ํ า ตลอด
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ระยะเวลาการเก็บรักษาจึงสงผลใหคณ
ุ ลักษณะของเสนขนมจีนมีความเปราะและแตกหักงาย (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)

ภาพที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงความเปราะและแตกหักงายของเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูประหวางอายุ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
คุณภาพทางดานจุลนิ ทรีย 
จากการกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมจี นแห ง (มผช.140/2546) กํ า หนดให
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1× 103cfu/g และจํานวนยีสตและราตองไมเกิน 10cfu/g เมื่อทํา
การตรวจสอบคุณภาพทางดานชีววิทยาของผลิตภัณฑเสนขนมจีนน้ําปูอบแหงพบวา ผานตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.140/2546) ที่กําหนด (ตารางที่ 4.11) อาจเนื่องจากเสนขนมจีนน้ําปู
อบแหงมีความชื้นต่ํา คาปริมาณน้ําอิสระนอยกวา 0.6 จึงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ที่ทําใหอาหารเสื่อมเสีย รวมทั้งยีสต และเชื้อรา (Jay, 1998)
ตารางที่ 4.11 คุณภาพดานจุลินทรียของเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูประหวางอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
อายุ
การ
เก็บ
0
2
4
6

35◦C
ปริมาณจุลนิ ทรีย  ยีส ตแ ละรา
ทั้ง หมด (cfu/g)
(cfu/g)
2.0×10
ND
2.3×10
ND
2.8×10
ND
2
1.0×10
ND

1. ND means not determined.

อุณหภูม ิ
45◦C
ปริมาณจุลนิ ทรีย  ยีส ตแ ละรา
ทั้ง หมด (cfu/g)
(cfu/g)
2.0×10
ND
3.0×10
ND
3.0×10
ND
3.3×10
ND

55◦C
ปริมาณจุลนิ ทรีย  ยีส ตแ ละรา
ทั้ง หมด (cfu/g)
(cfu/g)
2.0×10
ND
2.8×10
ND
3.0×10
ND
3.0×10
ND
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4.1.2 น้ํา ยากะทิผสมน้ํา ปูผง
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ ดานเคมี และ ด า นปริ ม าณจุ ลินทรี ย
ยีตส ราทั้งหมดของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35 , 45 และ 55 องศาเซลเซียส
เปนระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห
การเปลี่ยนแปลงทางดานปริมาณความชื้น (ภาพที่ 4.6, 4.7) พบวา เมื่ ออายุ การเก็ บ รั กษา
นานขึ้นจนครบ 6 สัปดาห เมื่อเก็บน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงนานขึ้นปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห
โดยผูวิจัยทําการตรวจปริมาณความชื้นทุกๆ 2 สัปดาห โดยน้ํ า ยากะทิ ผสมน้ํ า ปู ผงที่ เก็ บ รั กษาที่
อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตไมเกิ นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ชุม ชนชุ ม ชน
น้ํายาขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป ( มผช. 498/2547)ที่กําหนดใหความชื้นตองไมเกินรอยละ 13 โดยน้ําหนัก
โดยมีคา Aw อยูในระดับสูงกวา 0.65 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสวนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
ความชื้นเริ่มลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้นและมีคา 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)

ภาพที่ 4.6 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
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A,b

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 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําอิสระของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิในสภาวะเรงเปนเวลานานขึ้น สงผลทําใหมีคาความสว า ง
(L*)ลดลง สวนคาสีแดง (a*) เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา และมีแนวโนมลดลงหรือคา(a*)เปน
ลบแสดงคาสีเปนสีเขม(คล้ํา) สวนคาสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นและใหคาเปนลบทําใหคาสี ของผลิ ต ภั ณ ฑ
เปนสีที่เขมขึ้น (ดํา) (ภาพที่ 4.8)เนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณ หภู มิ ต า งๆในสภาวะเร ง ทํ า ให สีของ
ผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป นสี สม เข ม (คล้ํ า ) เนื่ องจากอุ ณ หภู มิ ที่ สูง ขึ้ นจะทํ า ลาย
โครงสราง และสารอาหารประเภทโปรตีน ทําใหเสื่อมสภาพ จึงสงผลต อการเปลี่ ย นแปลงค า สี ของ
ผลิตภัณฑ(ATSM F.,1980)
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(Aa,b,b)

(BCa,b,b)

(Ca,b,b)

(Aba,b,b)

(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)

ภาพที่ 4.8 การเปลี่ยนแปลงคาสีของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35,
45 และ 55 °C เป นเวลา 6 สั ป ดาห ; (a) L * (lightness), (b) a * (redness) and (c) b *
(yellowness)
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จากการทดลองพบวาคา TBA สัปดาหเริ่มตนของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง มีคาเทากับ 1.375
malonaldehyde/kgและมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่ม ขึ้ น (ภาพที่ 4.9 (a))และ
พบวา น้ํายากะทิผสมน้ําปูผงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส มีคา TBA มีแนวโนม
สูงกวา 35 องศาเซลเซีย ส เพราะอุ ณ หภู มิ ที่ สูง ขึ้ นมี ผลทํ า ให เกิ ด ลิ ป ด ออกซิ เดชั น และเกิ ด เพอร
ออกไซดของแอลดีไฮดที่ไดจากกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวมากขึ้น
จากการทดลอง พบวาคาPVสัปดาหเริ่มตนของผลิตภัณฑน้ํายากะทิ ผสมน้ํ า ปู มี ค า เท า กั บ
10.7 meq/kg มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น(ภาพที่ 4.9 (b))โดยชวงแรก
ของการเก็บรักษาผลิตภัณฑจะเกิดเพอรออกไซดอยางชาๆแตเมื่อเก็บรักษามากขึ้นระยะหนึ่ง มีผลทํา
ใหคา PV จะเพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และมีกลิ่นที่ผิดปกติ ซึ่ง
เกิดจากกรดไขมันอิสระที่เปนกรดไขมันที่มีสายสั้น(short chain fatty acid) เปนสารมีกลิ่นและเมื่ อ
หลุดออกมาเปนโมเลกุลอิสระทําใหเกิดกลิ่นผิดปกติ ใ นอาหาร และกรดไขมั นอิ สระชนิ ด ไม่อิ่ มตั ว
(unsaturated fatty acid)สามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิปด (lipid oxidation) ซึ่งเปน
ปฏิกิริยาลูกโซที่ทําใหการเหม็นหืนเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว(Reische,1998)และมีการกําหนด
วา ผลิตภัณฑประเภทน้ํามันหรือมีองคประกอบของน้ํามันในปริม าณมาก ต องมี ค า PV ไม เกิ น 50
meq/kg (จินดา,2553) ดังนั้นคา PV ที่เกิน 50 meq/kg เปนดัชนีบงชี้การเสื่ อมเสี ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ
น้ํายากะทิผสมน้ําปูผง

(a)
ภาพที่ 4.9 การเปลี่ยนแปลงคา TBA และ PV ของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่
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)

ภาพที่ 4.9 (ตอ) การเปลี่ยนแปลงคา TBA และ PV ของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงระหวางอายุการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห; (a) TBA (Thiobarbituric acid), (b) PV
(Peroxide value).
คุณภาพด้ านจุ ลินทรีย์
ตารางที่ 4.12 คุณภาพดานจุลินทรียของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงระหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
อายุการ
เก็บ
(สัป ดาห)
0
2
4
6

อุณหภูม ิ
45◦C

35◦C

55◦C

ปริม าณ
จุล ิน ทรีย 
ทั้ง หมด
(cfu/g)

ยีส ตแ ละรา
(cfu/g)

ปริม าณ
จุลนิ ทรีย ทัง้ หมด
(cfu/g)

ยีส ตแ ละรา
(cfu/g)

ปริม าณ
จุลนิ ทรีย ทัง้ หมด
(cfu/g)

ยีส ตแ ละรา
(cfu/g)

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.

จากการวิเคราะหคณ
ุ ภาพดานจุลินทรียของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง เมื่อทําการเก็บรักษาเปน
ระยะเวลานานขึ้นใน 4 สัปดาหแรก ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน น้ํายาขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป
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(มผช. 498/2547) จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1 × 103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ยีสตและรา
ตองไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม เมื่อทําการตรวจสอบพบวา ผ า นตามเกณฑ ม าตรฐานที่
กําหนดไวไมมีการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีกระบวนการกรรมวิธีทสี่ ะอาดและ
ถูกตองตามหลักอนามัย ในกระบวนการแปรรูปดวยความรอนที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียไดทงั้ หมด
รวมถึงมีสวนผสมจากสมุนไพรตางที่ชวยยับยั้งเชื้อจุลินทรียได จึงทําใหไ ม เกิ ด การปนเป อนของเชื้ อ
ดังกลาว แตเมื่อการเก็บรักษาเขาสูระยะเวลาสัปดาหที่ 6 ที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียสตรวจ
พบเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตแตยังอยูในเกณฑมาตรฐานดังนั้นจึงสรุปไดวาน้ํายากะทิผสมน้ําปูผงที่เก็บ
รักษาไวในอุณหภูมิ (45±2 องศาเซลเซียส ) และ(55±2 องศาเซลเซียส) มีอายุการเก็บอยูที่นอยกวา6
สัปดาห
คุณภาพทางประสาทสัม ผัส ของขนมจีน น้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป
ผูทดสอบทั้ง 30 คนใหคะแนนในแตละดานทั้งทางคุณลักษณะปรากฏ ดานสี ดานกลิ่น และ
ความชอบโดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) (ตารางที่ 4.13) ซึ่งในสัปดาหเริ่มตน
คะแนนในแตละดานของตัวอยางมีคา สู ง โดยทางด า นลั กษณะทั่ ว ไปมี ค ะแนนเฉลี่ ย 6.82±1.26
คะแนน จัดวามีลักษณะที่ดตี ามธรรมชาติของผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปนั้นๆสวนประกอบก็มี
ลักษณะที่กระจายตัวสม่าํ เสมอ ดานสีมีคะแนนเฉลี่ย 6.42±1.47 คะแนน ซึ่งจัดวามีลักษณะสีที่ดีตาม
ธรรมชาติของผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปนั้นๆและสีสม่ําเสมอ สวนทางดานกลิ่นมีคะแนนเฉลี่ย
7.32±1.20 คะแนน ซึ่งแสดงวามีกลิ่นหอมนารับประทานตามธรรมชาติของผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่ง
สําเร็จรูปนั้นๆและดานความชอบโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 6.96±1.14 คะแนน แสดงใหเห็นวาทดสอบ
มีการยอมรับของผลิตภัณฑ (ความชอบโดยรวม) ในระดั บ ชอบเล็ กน อยถึ ง ชอบปานกลางแต เมื่ อ
ระยะเวลาผานไป ผลปรากฏวาระดับคะแนนทางดานตางๆลดลงอยางเห็นไดชัดเจนกระทั่งในสัปดาห
ที่ 6 คุณลักษณะทางดานลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น มีระดับคะแนนของผลิตภัณ ฑ ขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ง
สําเร็จรูปในพบวาระดับคะแนนของการยอมรับของผลิตภัณฑ อยูในระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.90±1.32,
4.30±1.29 และ 4.83±1.42 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งแสดงวา ผูทดสอบไมใหการยอมรับผลิตภัณฑแลว
จึงถือวาสิ้นสุดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
การทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป ใชวิธีเรงอุณหภูมิเพื่อที่จะให
ผลิตภัณฑมีการเสื่อมเสียเร็วกวาปกติ เพราะอุณหภูมิจัดเปนปจจัยหนึ่งที่ทํา ให เกิ ด การเร ง ปฏิ กิริ ย า
ตางๆในอาหาร สงผลทําใหเกิด ลั กษณะด า นใดด า นหนึ่ ง ของอาหารเปลี่ ย นแปลงไป วิ ธี นี้ใ ช เพื่ อ
ประมาณผลของสภาวะแวดลอมตออายุการเก็บของผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิค Q10 ซึ่งไดเลือกสภาวะ
การเก็บที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส เปนสภาวะที่เรงอุณหภูมิแกผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่ง
สําเร็จรูปแลวนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อหาระยะเวลาที่สิ้นสุดการยอมรับของผลิตภัณฑผล
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การทดลองพบวาที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส ไดรับการยอมประสาทสั ม ผั สนานที่ สุด 28
และ 14 วัน เมื่อนําผลจากการวิเคราะหมาทํานายอายุการเก็บรักษาของผลิ ต ภั ณ ฑ ขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ง
สําเร็จรูป ที่สภาวะการเก็บอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไวได 55 วันดังสมการที่ 1
เมื่อเทียบกับการทดลองจริงสามารถเก็บรักษาไวได 42 วัน ซึ่งมีความคาดเคลื่อน รอยละ 23.64 ดั ง
และสามารถคํานวณอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสไดเทากับ 77 วัน ดังสมการที่ 2
(ATSM, 1980)
Q 10 =

; = =2

Q1 =
= 1.0710

= 1.07
=

=

= 1.0710 * 28 = 55.08 …สมการที่ (1)
Q 10 =

=

Q1 =
= 1.0715

=2

= 1.07
=

=

= 1.0715 * 28 = 77.26…สมการที่ (2)
หลังจากการศึกษาอายุการเก็บรักษา ทําการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ โดยมีแนวความคิ ด
หลักคือ การผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณ ลักษณ ของอํ า เภอ
แจหม จังหวัดลําปาง เขากับศิลปะสมัยใหม โดยใชรูปภาพวิถีชีวิตในดานตางๆของชาวอําเภอแจ ห ม
จังหวัดลําปาง เชน การทํานา การจับปูนาที่เกิดขึ้นในชวงฤดูการทํานา ประกอบกับภาพลายเสนและ
กราฟกสมัยใหม รวมทั้งภาพของผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป โดยเนนรูปแบบที่มีสีสันสวยงาม
ดูสะอาดตา มีความเรียบหรูแต ทั นสมั ย การจั ด องค ป ระกอบจะเน นที่ ตั ว อั กษร เพื่ อให อา นง า ย
ประกอบดวยสัญลักษณทางการคาอยางครบถวน(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2541)เชน
ตราสินคา ชื่อสินคา น้ําหนักสุทธิ สวนประกอบโดยประมาณ ตารางแสดงข อมู ลโภชนาการ ที่ อยู
ผูผลิต คําแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา วันที่ผลิตและหมดอายุ เปนตน
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ตารางที่ 4.13 คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑของเสนขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูประหวางอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35, 45 และ 55 °C เปนเวลา 6 สัปดาห
อายุการ
เก็บ

คุณลักษณะปรากฏ
35◦C
45◦C
55◦C

35◦C

สี
45◦C

55◦C

35◦C

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

กลิ่น
45◦C

55◦C

ความชอบโดยรวม
35◦C
45◦C
55◦C

(สัปดาห)
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

7.32 a ± 1.20 7.32 a ± 1.20
5.83 b ± 1.39 5.63 b ± 1.30
5.20 c ± 1.35
ND
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 6.96 a ± 1.14
6.03 b ± 1.25 5.47 b ± 1.46
5.53 b ± 1.31
ND
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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จากการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑบนถุงอะลูมิเนียมฟอยดสําหรับบรรจุผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่ง
สําเร็จรูปไดฉลากบรรจุภัณฑทั้งหมด 4 รูปแบบ (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 รูปแบบบรรจุภัณฑของขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
รูป แบบบรรจุภัณ ฑ

1

2

3

4

ด้ านหน้ า

ด้ านหลัง
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ตารางที่ 4.15 การจัดลําดับความชอบของบรรจุภัณฑของขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป
ลําดับความชอบ

รูปแบบบรรจุภัณฑ

คะแนนการจัดลําดับ

1

1

151b

2

4

194ab

3

2

195ab

4

3

200a

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

จากการศึกษาการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็ จ รู ป ทั้ ง หมด 4 รู ป แบบ
(ตารางที่ 4.15) พบวารูปแบบฉลากบรรจุภัณฑทไี่ ดรับความชอบเปนอันดับที่ 1 คือ รูปแบบที่ 1 โดยมีคะแนน
Ranking score เทากับ 151 คะแนน ซึ่งไมแตกตางจากรูปแบบที่ 4 และ 2 อยางมีนัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>
0.05) ซึ่งมีคะแนนเทากับ 194 และ 195 คะแนน ตามลําดับ และแตกตางจากรูปแบบ ที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤ 0.05) โดยมีคะแนนเทากับ 200 คะแนน ดังนั้นจึงสรุปไดวา เลือกใชรูปแบบฉลากบรรจุภัณฑใน
รูปแบบที่ 1 เปนฉลากบรรจุภัณฑของขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปเนื่องจากวามีคะแนน Ranking score นอยที่สุด
เปนอันดับที่ 1 เพราะรูปแบบดังกลาวใชแนวคิดที่เนนถึงความสะอาดของผลิตภัณฑดวยการใชสีขาวเปนสีพื้ น
บงบอกถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย ความสะอาดตามีผลตอการดึงดูดความสนใจ ความทันสมั ย ช ว ยสร า ง
ความแปลกใหม มีผลตอการทําใหผูบริโภคเกิดความทรงจําที่ดี และแสดงถึงความสดใหมอยูตลอดเวลา การจัด
องคประกอบที่เนนถึงความเหมาะสมดานขนาด สัดสวน ลายเสน (นนทกรณ, 2548) ภาพและรายละเอียดของ
สินคาบนฉลากมองเห็นไดงายและชัดเจน ข อมู ลที่ เป นประโยชน ต อผู บ ริ โภคมี ค วามครบถ ว น (สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 194, 2548) ดังนั้นจึงทําใหผูบริโภคชอบ
รูปแบบฉลากบรรจุภัณฑมากที่สุดเปนอันดับที่ 1
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ตารางที่ 4.16 รูปแบบบรรจุภัณฑของผงโรยขาวสําเร็จรูป
รูป แบบบรรจุภัณ ฑ

ลักษณะวัสดุท่ ใี ช้

1

2

3

จากการศึกษาการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผงโรยขาวทั้งหมด 3 รูปแบบพบวา ผู บ ริ โภค
จํานวน 70 คนเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑหมายเลข 3 เปนอันดับหนึ่ ง รองลงมาได แก หมายเลข 1 และ 2
ตามลําดับ โดยมีคะแนนการจัดลําดับเปน 153 182 และ 210 คะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p< 0.05)โดยใหเหตุผลในการเลือกซื้อที่การพกพาสะดวก กินไมหมดเก็บรับประทานตอได และสามารถใช
เปนของฝากได
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4.2 ศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้าํ ปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวสําเร็จ รูป ของ
ชุมชนตําบลแจห มผานระบบพาณิชยอ ิเล็กทรอนิกส
จากการลงนามความรวมมือของเทศบาลตําบลแจหม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และโรงเรียนบาน
หนองนาววาดวยความรวมมือดานการสนับสนุนโครงการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่น
ดวยการมีสวนรวมของชุมชนเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผานมา (ภาพที่ 4.10) ปจจุบันทางเทศบาลตํา บลแจ
หมไดระบุการสนับสนุนการสืบสานอาหารทองถิ่นจากการยกระดับคุณภาพการผลิตของกระบวนการผลิต น้ํ า
ผัก และน้ําปู ดวยการสนับสนุนการสรางโรงงานน้ําปูในปงบประมาณ 2559 โดยกํ า หนดงบประมาณการ
กอสรางที่ 2,000,000 บาท (ภาพที่ 4.11) เพื่อใหสามารถผลิตอาหารทองถิ่น และผลิตภัณฑตอยอดอาหาร
ทองถิ่นที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาวา สะอาดปลอดภั ย สามารถเชื่ อมโยงกั บ การ
สงเสริมการทองเที่ยว และการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายในรูปแบบตางๆไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.10 หนังสือความรวมมือดานการสนับสนุนโครงการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่น
ดวยการมีสวนรวมของชุมชน
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ภาพที่ 4.11 ประกาศเทศบาลตําบลแจหม เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
จากการลงพื้นที่วิเคราะหสถานการณกลุมวิสาหกิจชุมชน น้ําปู-น้ําผัก หนองนาว-บานเดนดวยเทคนิค
SWOTแสดงผลการวิเคราะหดงั ตารางที่ 4.17ภาพประกอบการดําเนินงานแสดงดังภาพที่ 4.12
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหสถานการณกลุมวิสาหกิจชุมชน น้ําปู-น้ําผัก หนองนาว-บานเดน
จุด แข็ง
1. กลุมมี สูต รเฉพาะที่ สืบ ทอดภู มิ ป ญ ญาการ
ผลิตอาหารทองถิ่นมาตั้งแตอดีต
2. สมาชิกในกลุมมีความชํานาญในการผลิต
3. กลุมมีความสามัคคี
4. ผลิตภัณฑน้ําปูสามารถเก็บไดระยะเวลานาน
โดยไมเสียคุณภาพ
5. ลักษณะน้ําปูของกลุม คือมีสูตรเฉพาะของ
ตนเอง น้ํ า ปู มี เ นื้ อปู ม าก ละเอี ย ดและมี สีมั นวาว
กลิ่นหอม ไมไดตกแตงสี สามารถเก็ บ รั กษาได นาน
เปนป โดยที่สีและกลิ่นยังคงสภาพ
6. กลุมมีองคค วามรู ด า นน้ํ า ผั ก-น้ํ า ปู และมี
ปราชญชาวบานที่ผลิตน้ําผัก-น้ําปูจนเปนที่ยอมรับ
7. กลุ ม มี ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ ยอดจากน้ํ า ผั ก-น้ํ า ปู
หลากหลาย
โอกาส
1. เทศบาลตําบลแจหมใหการสนับสนุน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหคําปรึกษาและ
เปนแหลงในการวิจัยดานอาหาร
3. ผลิตภัณฑน้ําผัก-น้ําปูของกลุมมี ชื่อเสี ย งเป น
ที่ตองการของตลาด

จุด ออ น
1. อุปกรณในการผลิตมีจํานวนนอย ไมเพียงพอ
2. ผลิตน้ําปูไดเฉพาะฤดูทํานา
3. บรรจุภัณฑที่ ใ ช เป นแบบเดี ย วกั บ น้ํ า ปู จ าก
แหลงผลิตอื่น ไมดึงดูดใจ
4. สินค า ของกลุ ม หาซื้ อได ย ากเนื่ องจากขาด
สถานที่จัดจําหนายที่มีความสะดวกสําหรับลูกคา
5. ตราสิ นค า ของกลุ ม สมาชิ กไม ไ ด ทํ า ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6. ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถทํ า ให กลุ ม
ผลิตในเชิงพาณิชยได
7. ขาดสถานที่ผลิตที่ไดรับการรับรองจากอย.

อุป สรรค
1. กลิ่นเหม็นเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
2. การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในนาขาวทําใหปูมี
ปริมาณนอยลง
3. ขาดแคลนปูนาในการผลิต
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ภาพที่ 4.12 การพบสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน น้ําปู-น้ําผัก หนองนาว-บานเดน และเทศบาลตําบลแจหมเพื่อ
วิเคราะห SWOT
จากผลการวิเคราะหสถานการณกลุมฯ ปญหาเบื้องตนที่สามารถแกไขไดโดยทันที คือ การกํ า หนด
รูปแบบบรรจุภัณฑเพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑกลุมไดในรูปแบบเดียวกัน และตองควบคุมคุณภาพของการ
ผลิตไดอยางเปนมาตรฐาน
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จากปญหาที่ไดกลาวถึงรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑน้ําปู และน้ําผักที่กลุมวิสาหกิจชุมชน น้ําปู-น้ําผัก
ใช (ภาพที่ 4.13) ทางคณะผูวิจัย ไดจัดอบรมเพื่อรับฟงขอเสนอแนะถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ ของกลุ ม วิ สาหกิ จ
ชุมชนเพื่อใหเกิดประโยชนและมีขอมูลทางวิชาการแกผูบริโภค โดยใหนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเขามามี
สวนรวมในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑเพื่อใหมีขอมูลถูกตองและอางอิงขอมูลโภชนาการจากผลงานวิจัย
จากการตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ พบวา น้ําปูเปนผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีปริมาณโปรตีนสูงถึงรอย
ละ 30 โดยในน้ําปู 100 กรัม มีกรดอะมิโนที่สําคัญ ประกอบดวย ทรีโอนีน (Threonine) 88.43 มิ ลลิ กรั ม
เมทิ โอนี น (Methionine) 84.84 มิ ลลิ กรั ม โพรลี น (Proline) 56.29 มิ ลลิ กรั ม กรดกลู ต ามิ ก (Glutamic
acid)35.34 มิ ลลิ กรั ม ฮี สทิ ดี น (Histidine) 35.34 มิ ลลิ กรั ม ลู ซีน (Leucine)19.48 มิ ลลิ กรั ม อะลานี น
(Alanine) 16.01 มิลลิกรัม ไอโซลูซีน(Isoleucine) 5.04 มิลลิกรั ม กรดแอสพาร ติ ก (Aspartic acid) 2.41
มิลลิกรัม ไลซีน (Lysine) 3.11มิลลิกรัม ไกลซีน (Glycine) 2.23 มิลลิกรัม ฟนิลอะลานี น (Phenylalanine)
1.23 มิลลิกรัม และ เซรีน (Serine) 0.27 มิลลิกรัม นอกจากนี้น้ําปูยังประกอบดวยปริมาณธาตุเหล็กสู ง ร อย
ละ 0.19 ซึ่งเมื่อบริโภคน้ําปู 1 กรัมคิดเปนปริมาณธาตุเหล็กที่แนะนําใหบริโภคตอวันถึงรอยละ 12.7 จึงกลาว
ไดวา น้ําปูเปนผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นที่เปนแหลงอาหารของธาตุเหล็กเหมาะสมตอการสงเสริ ม เพื่ อบริ โภค
(ชลธิชา และคณะ, 2559) ดังนั้นจึงออกแบบฉลากบรรจุภัณฑผลิตภัณฑน้ําปู และน้ําผักใหกับกลุมวิสาหกิ จ
ชุมชน น้ําปู-น้ําผักเพื่อใชในการจําหนาย (ภาพที่ 4.14)

ภาพที่ 4.13 รูปแบบฉลากบรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑน้ําผัก และน้ําปู
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ภาพที่ 4.14 การจัดทําฉลากผลิตภัณฑน้ําผัก และน้ําปูโดยการมีสวนรวมของชุมชน
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การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอปริมาณการผลิตและจําหนา ย
ของสินคา ชุ ม ชน การใช พาณิ ชย อิเล็ กทรอนิ กส หรื อ E-Commerce ซึ่ ง เป นการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ โดยใช สื่อ
อิเล็กทรอนิกสทําใหเผยแพรสินคาชุมชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น และตอบสนองตอพฤติกรรมผู ซื้อในยุ ค
ดิจิตอลมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้ ยังมีขอจํากัดตอกลุม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนคนรุนเกาที่ยังเขาไมถึงเทคโนโลยี ดังนั้นทางเทศบาลตําบลแจหม จึงจัดเจ า หน า ที่ ฝา ย
พัฒนาชุมชนเขารวมอบรมหลักสูตร “การสรางเว็บไซตองคกรทางธุรกิจ” ซึ่งดําเนิ นการโดยคณะวิ ท ยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อรองรับการจัดจําหนายสินคาของชุ ม ชนในอนาคต ส ว นต า งๆของ
เว็บไซตประกอบดวย หนาแสดงผลิตภัณฑ ตะกราสินคา ขั้นตอนการชํ า ระเงิ น และการติ ด ต อผู จํ า หน า ย
รายละเอียดในเว็บไซตสามารถเข า ถึ ง ข อมู ลได ที่ http://www.nampoo.mgacademic.com(ภาพที่ 4.15)
ขณะนี้ทางเทศบาลมีนโยบายพัฒนาสินคาชุมชนอื่นๆที่เป นเอกลั กษณ ของท องถิ่ น เพื่ อนํ า เสนอเพิ่ ม เติ ม ใน
รายการสินคาปตอๆไป การทํางานรวมกันดังกลาวสงผลตอความร ว มมื อในการสื บ สานวั ฒนธรรมอาหาร
ทองถิ่นตั้งแตการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการจัดจําหนาย ซึ่ ง เป นการบู ร ณาการความร ว มมื อของ 4
หนวยงาน ประกอบดวย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ า ปาง
เกษตรอําเภอแจหม และเทศบาลตําบลแจหม ซึ่งไดลงนามความรวมมือดา นการสนั บ สนุ นโครงการเกษตร
ปลอดภัยและการสืบสานวัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดวยการมีสวนรวมของชุมชน เทศบาล
ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผานมา (ภาพที่ 4.16) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.
เทศบาลตํ า บลแจ ห ม อํ า เภอแจ ห ม จั ง หวั ด ลํ า ปาง จะเป นหน ว ยงานที่ สนั บ สนุ นด า น
งบประมาณ หรือกําลังบุคลากรที่มีความรูในหนวยงาน เพื่อรวมกันกําหนดแผนงบประมาณประจําป และรวม
ดําเนินการในการสนับสนุนสงเสริมโครงการเกษตรปลอดภัยและการสืบสานวัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรดวยการมีสวนรวมของชุมชนจากการดําเนินงานของทุกฝาย
2.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความรูในการใหบริการวิชาการ และงานวิจัยที่เกิดจากความตองการที่จะพัฒนาองคค วามรู การ
ผลิตผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นตั้งแตเริ่มตนจากการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตลอดจนการขยายตลาด
เชิงพาณิชย รวมถึงถายทอดองคความรูที่ไดผานบทเรียนทองถิ่นสูเยาวชนในพื้นที่เพื่อใหเกิ ด การสื บ สานภู มิ
ปญญาอยางเปนรูปธรรม

60
3.

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จะสนับสนุนสงเสริมการผลิตวัตถุดิบทางการ

เกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และประสานงานดา นเครื อข า ยเกษตรอิ นทรี ย เกษตรปลอดภั ย เพื่ อให เกิ ด
เครือขายทางการตลาดอยางเปนระบบ
4.

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ า ปางจะส ง เสริ ม สนั บ สนุ นงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความรูในการใหบริการวิชาการ และงานวิจัยที่เกิดจากความตองการของชุม ชน วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน
กลุมอาชีพ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ที่ จ ะพั ฒนาองค ค วามรู ด า นการจั ด การผลิ ต
บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตรธุรกิจ การตลาดและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อสนั บ สนุ นการ
ดําเนินการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑทองถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเขาสูเชิงพาณิชย
ดังนั้นจากการทํางานทีม่ ีความรวมมือของคนในชุมชน จึงเปนแรงขับเคลื่อนใหหนวยงานตางๆในพื้นที่
เห็นความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหสามารถดําเนินการสืบสานวัฒนธรรม
อาหารทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น

ภาพที่ 4.15 ตัวอยางรายละเอียดในหนาเว็บไซตของศูนยสงเสริมอาชีพและวัฒนธรรมทองถิ่น
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ภาพที่ 4.16 พิธีลงนามวาดวยความรวมมือดานการสนับสนุ นโครงการเกษตรปลอดภั ย และการสื บ สาน
วัฒนธรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดวยการมีสวนรวมของชุมชน
4.3 ศึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปเพือ่ สืบสานวัฒนธรรมดานภาษาไทยถิน่ เหนือ และวัฒนธรรม
อาหารพื้นบาน ในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษาในอําเภอแจห ม จังหวัดลําปาง
จากการนําผลงานเขียนเรื่อง“บทเรียนจากทองทุง โรงเรีย นแห ง ชี วิ ต ” ทดลองใช ใ นนั กเรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 12 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 โรงเรียนบานหนองนาว โดยมีคุณครูจํานวน
3 ทานเขารวมโครงการ ไดแก วิชาคณิตศาสตร : คุณครูแสงจันทร คําอักษร, วิชาภาษาไทย : คุณครูศิริวรรณ
แกวอรุณ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี : อาจารยสุรีรัตน พรหมคํา พบวานักเรียนใหความพึงพอใจ
ดานสาระการเรียนรูที่ไดรับอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ4.82+0.29 คะแนน และเห็ นว า
ผลงานเขียนนี้สามารถใหความรูดานการภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่นเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา และผูอานทั่วไปในระดับมากที่สุด 5.00+0.00 คะแนน และในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโครงการทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุ ข สนุ กสนานและได ป ฏิ บั ติ จ ริ ง จากภู มิ ป ญ ญา
อาหารทองถิ่น และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได
จากการดําเนินงานในระดับชั้นประถมศึกษาโดยการใชการเรียนการสอนแบบโครงการ ไม สามารถ
นํามาปรับใชกับการเรียนการสอนในระดับมัธ ยมศึ กษาตอนต นและตอนปลายในโรงเรี ย นแจ ห ม วิ ท ยาได
เนื่องจาก เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมเสริม จึ ง ทํ า ให
คุณครูถวิล มิ่งสมร ตําแหนงครูชํานาญการ และคุณครูจินดา เครืออินตา คุณครูสาขาภาษาไทยโรงเรียนแจ
หมวิทยา ดําเนินการใหนักเรียนที่สนใจเขารวมโครงการ นําผลงานเขียนเลมดังกลาวไปอานเป นหนั ง สื อนอก
เวลาในชวงปดเทอม แลวจึงประมวลผลจากแบบสอบถามและสัมภาษณเพื่อรับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การดําเนินงานแกไขการจัดพิมพหนังสือ จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3
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จํานวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 10 คน แสดงผลความพึงพอใจดังตารางที่
4.18 และ 4.19
ตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจดานการจัดพิมพและสาระการเรียนรูทไี่ ดรับ
ระดับ คะแนน
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับ ความ
พอใจ

4.8

0.42

มากที่สุด

4.3

0.67

มาก

4.7

0.48

มากที่สุด

2.1 เนื้อหาสาระกระบวนการผลิตอาหารทองถิ่นถูกตอง

4.4

0.52

มาก

2.2 มีความเปนเอกลักษณของภาษาไทยถิ่นเหนือ

4.5

0.53

มากที่สุด

4.6

0.52

มากที่สุด

4.7

0.48

มากที่สุด

4.8

0.42

มากที่สุด

4.4

0.52

มาก

1.รูป เลมของบทเรียน
1.1 ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสมพกพาสะดวก
1.2 มีการจัดวางภาพเขียนและกราฟฟกเหมาะสมตอการ
อาน
1.3 ขนาดตัวหนังสือและการจัดวางเหมาะสมตอการอาน
2. สาระการเรียนรูท ไี่ ดรบั

2.3 แนวคิดและการนําเสนอเนื้อหาชัดเจน ไมสับสน
สามารถทําใหผูอานติดตามเนื้อหาของบทเรียนได
โดยสะดวก
2.4 ใหความรูดานการภูมิปญ ญาการผลิตอาหารทองถิ่นเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และ
ผูอานทั่วไป
2.5 มีการสอดแทรกคุณธรรม เชน การมีน้ําใจ การ
ชวยเหลือผูอื่น และความออนนอม เปนตน
2.6 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงภูมิ
ปญญาการผลิตอาหารทองถิ่นไดจริง
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ตารางที่ 4.19 การประเมินตนเองของนักเรียนในขณะเรียนรู
ระดับ คะแนน
รายการประเมิน

คา เฉลี่ย

S.D.

ระดับ ความ
พอใจ

1.นักเรียนมีสุข/ความสนุกที่ไดอานบทเรียนสําเร็จรูป

4.5

0.53

มากที่สุด

4

0.47

มาก

4.6

0.52

มากที่สุด

บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต
2. นักเรียนเขาใจในกระบวนการผลิตอาหารทองถิ่นไดแก
น้ําปู น้ําผัก และขาวแตน มากขึ้น
3. นักศึกษารูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นที่ไดรบั การ
ถายทอดเปนหนังสือเผยแพรใหคนทั่วไปรับทราบ
จากการสัมภาษณตัวแทนนักเรียนจํานวน 5 คนที่ใหขอมูลเพื่อการปรับปรุง (ภาพที่ 4.17) หลั ง จาก
อานผลงานเขียน“บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต”นักเรียนเสนอว า อยากให เขี ย นเป นการ ตู นคล า ย
หนังสือการตูนญี่ปุนในปจจุบัน และใหมีสีสันของรูปเลมมากยิ่งขึ้น ทางคณะผูวิจัยจึงไดเสนอขอมูลใหกับทาง
เทศบาลเพื่อสนับสนุนการจัดพิมพเลมสี่สีและมีรูปแบบการเรี ย นการสอนเพื่ อถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาการผลิ ต
อาหารทองถิ่นในเยาวชน โดยกําหนดในแผนสามป (พ.ศ.2560 – 2562)ของเทศบาลตํ า บลแจ ห ม อํ า เภอ
แจหม จังหวัดลําปางในยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแนวทางที่ 3 การส ง เสริ ม ศิ ลปวั ฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นและการทํานุบํารุงศาสนา ซึ่งกําหนดใหจัดทํา โครงการสืบสานภูมปิ ญ ญาทองถิน่ สูเ ยาวชน
ปละ 100,000 บาท

ภาพที่ 4.17 การสัมภาษณเยาวชนตัวแทนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนแจหมวิทยา
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ดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อนการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่น จึงตองใชความรวมมือทั้ ง
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ในการสรางเยาวชนรุนใหมใหตระหนักและรู ซึ้ง ถึ ง วั ฒนธรรมของ
ตนเองผานสื่อตางๆหลายชองทาง เพื่อมีสวนรวมตอการเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษวัฒนธรรมตนเอง
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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผล และขอ เสนอแนะ
5.1 ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูปและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑผงโรยขาว
น้ําพริกน้าํ ผักสําเร็จรูป
ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูป
จากการศึกษาขอมูลทางการตลาด ความต องการของผู บ ริ โภคที่ มี ต อผลิ ต ภั ณ ฑ ขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ง
สําเร็จรูป และความตองการเกี่ยวกับลักษณะของบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป โดยทํา
การสํารวจจากผูบริโภคทั่วไปจํานวน 150 คน พบวาผูบริโภครอยละ 94.67 เคยรั บ ประทานขนมจี นและ
รับประทานมากกวา 3 ครั้งตอเดือน โดยนิยมรับประทานขนมจีนรวมกับน้ํายากะทิ (รอยละ 52.11) น้ํา เงี้ ย ว
(รอยละ31.69) น้ําแกงเขียวหวาน (รอยละ 12.68) และน้ํายาปา (รอยละ 3.52) ผู บ ริ โภคร อยละ 92.00 มี
ความสนใจซื้อเพราะเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีความนาสนใจ (รอยละ 49.33) มีประโยชนตอรางกาย (ร อยละ
26.00) และเปนผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหมจากทองตลาด (รอยละ 16.67) ผูบริโภคร อยละ 85.33 นิ ย ม
ขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูปที่มีลักษณะเปนกอนกลม บรรจุดวยพลาสติกอยางดี และควรมี ร าคา 25 บาท ต อ
ผลิตภัณฑ 1 ชิ้น ที่มีขนาดบรรจุ 55-70 กรัม
ตอนที่ 2 ศึกษาสภาวะการอบแหงและการคืนรูปของขนมจีนน้าํ ปูกงึ่ สําเร็จรูป
สภาวะที่ เหมาะสมในการอบแห ง เส น ขนมจี น น้ํ า ปู โดยวางแผนการทดลองแบบ Central
Composite Design และหาสภาวะที่เหมาะสมดวย Response Surface Methodology (RSM) โดยปจจัยที่
ศึกษาประกอบดวย อุณหภูมิ (X1) 35-55 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการทําแหง (X2) 4-7 ชั่วโมง พบวา
สภาวะที่เหมาะสมทีส่ ุดในการทําแหงเสนขนมจีนน้ําปูคือ การอบที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา
7 ชั่ ว โมง ที่ สภาวะนี้ เส นขนมจี นน้ํ า ปู กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป มี ค า ความชื้ นร อยละ 6.03±0.02 ปริ ม าณน้ํ า อิ สระ
0.55±0.01 และคาความคงทนตอการแตกหัก 497±24.70 นิวตัน
ตอนที่ 3 ศึกษากระบวนการผลิตน้าํ ยากะทิผสมน้าํ ปูผง
ปริมาณน้ําปูสําหรับการผลิตน้ํายากะทิผสมน้ําปูโดยแปรผันปริมาณเปน 4 ระดับ ไดแก รอยละ 0,
1, 3 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางดานประสาทสัมผัสเพื่อใหไดสูตรทีด่ พี บวา ปริมาณน้ําปูรอยละ 1
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ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุดเมื่อไดสูตรน้ํายากะทิผสมน้ําปูแลวจึงศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห ง
น้ํายากะทิผสมน้ําปู เพื่อใหไดผลิตภัณฑน้ํายากะทิผสมน้ําปูที่ ไ ด คุ ณ ภาพอยู ใ นมาตรฐานที่ กํา หนด พบว า
สภาวะที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ 102 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการอบแห ง 80 นาที ค า ความชื้ น
รอยละ 3.25 และคา Aw รอยละ 0.47 โดยน้ําหนัก ดานคุณภาพของน้ํายากะทิผสมน้ําปูผง พบวา ค า ความ
สวาง (L*)คาความเปนสีแดง (a*)และคาความเปนสีเหลือง (b*) มีคา 97.02,0.15 และ 1.85 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ออกแบบบรรจุภ ัณฑผลิต ภัณฑขนมจีน น้ํา ปูก ึ่ง สํา เร็จ รูป และผงโรยขา วน้ํา พริก น้ํา ผัก
จากการคํานวณค า การทํ า นายอายุ การเก็ บ รั กษาที่ อุณ หภู มิ 35, 45 และ 55 องศาเซลเซี ย ส
ผลิตภัณฑขนมจีนน้ําปูกึ่งสําเร็จรูป สามารถเก็บรักษาเปนระยะเวลา 55 วัน ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียสซึ่ง
เปนคาการคํานวณจากสมการทํานายอายุการเก็บรักษา และเมื่อนําผลิตภัณฑมาทดสอบอายุการเก็บรักษาจริง
ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดเปนระยะเวลา 42 วัน คิดเปนคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 23
โดยมีปริมาณจุลินทรียไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.140/2546) และผูบริโภคใหการยอมรับคุณ ภาพ
ทางกายภาพและประสาทสัมผัส เมื่อนําขอมูลทางโภชนาการไปออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ พบว า บรรจุ ภัณ ฑ
รูปแบบที่ 1 ไดรับความชอบสูงสุดซึ่งใชแนวคิดในการออกแบบ ที่เนนถึงความสะอาดของผลิตภัณฑดวยการใชสี
ขาวเปนสีพื้นบงบอกถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย การจัดองคประกอบที่ เน นถึ ง ความเหมาะสมด า นขนาด
สัดสวน ลายเสน ภาพและรายละเอียดของสินคาบนฉลากมองเห็นไดงายและชัดเจน ขอมูลที่ เป นประโยชน ต อ
ผูบริโภคมีความครบถวนสมบูรณ
5.2 ศึกษาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสนขนมจีนน้าํ ปูและผลิตภัณฑผงโรยขาวสําเร็จ รูป ของ
ชุมชนตําบลแจห มผานระบบพาณิชยอ ิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหสถานการณปญหาของกลุมวิสาหกิจชุมชน น้ําปู-น้ําผัก หนองนาว-บานเดน มี จุ ด แข็ ง
คือ กลุมมีสูตรการผลิตน้ําปู-น้ําผักเฉพาะทีส่ ืบทอดภูมิปญ ญาการผลิตอาหารทองถิ่นมาตัง้ แตอดีตสมาชิกกลุมมี
ความชํานาญในการผลิตมีความสามัคคีผลิตภัณฑน้ําปู-น้ําผักสามารถเก็บไดระยะเวลานานโดยไมเสียคุณภาพ
มีผลิตภัณฑตอยอดจากน้ําผัก-น้ําปูหลากหลาย ทางกลุมไดรับโอกาสจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏลํ า ปางและ
เทศบาลตําบลแจหมในการสนับสนุนการสืบสานภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่น แตยังขาดการพั ฒนาด า น
เทคโนโลยีและการรับรองคุณภาพการผลิต ในเบื้องตนทางมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําฉลากบรรจุภัณฑที่มีขอมูล
โภชนาการของผลิตภัณฑน้ําปูที่อางอิงไดวา เปนผลิตภัณฑอาหารที่อุดมดวยโปรตี น และมี ธ าตุ เหล็ กสู ง และ
จัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (http://www.nampoo.mgacademic.com) ใหกับ กลุมวิสาหกิจชุมชน
0

โดยมีเจาหนาที่ในเทศบาลตําบลแจหมใหการสนับสนุน
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จากการทดลองใชฉลากบรรจุภัณฑที่ไดออกแบบเพื่อทดลองจําหนายในงานต า งๆ พบว า สิ นค า มี
ความนาเชื่อถือมากขึ้นจากการรับรองของหนวยงานภาครัฐที่มีสวนรวมสนับสนุ นอาหารท องถิ่ น และทํ า ให
สินคามีความนาสนใจจากขอมูลโภชนาการทีแ่ สดงบนฉลาก แตการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังคงตอง
ปรับปรุง และใชเวลาพัฒนาทั้งทางดานผูผลิต และผูดูแลระบบเว็บไซต เนื่องจากผูผลิตยังไมสามารถผลิตสินคา
ไดตามความตองการของลูกคาไดทันที เนื่องจากสินคาอาหารทองถิ่นตองอาศัยวัตถุดิบตามธรรมชาติ และ
ไมไดใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต จึงตองอาศัยระบบการบริหารจัดการกลุม และการดูแลการจัดการวัตถุดิ บ
เริ่มตนใหเพียงพอตอการผลิตตลอดป ประกอบกับผูดแู ลระบบเว็บไซต ซึ่งเปนเจาหนาที่เทศบาลยังขาดทักษะ
ดานคอมพิวเตอร จึงสงผลตอการใชงานจริง
5.3 ศึกษาแนวทางการเผยแพรบทเรียนสําเร็จรูปเพือ่ สืบสานวัฒนธรรมดานภาษาไทยถิน่ เหนือ และวัฒนธรรม
อาหารพื้นบาน ในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษาในอําเภอแจห ม จังหวัดลําปาง
การประยุกตใชบทเรียนสําเร็จรูป “บทเรียนจากทองทุง โรงเรียนแหงชีวิต” ในระดั บ ประถมศึ กษา
สามารถดําเนินการไดโดยใชการเรียนการสอนแบบโครงการบูรณาการในรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คุ ณ ครู ป ระจํ า วิ ชาเป นผู นํา และมี สว นร ว มในการขั บ เคลื่ อนการสื บ สาน
วัฒนธรรมดานภาษาไทยถิ่นเหนือ และวัฒนธรรมอาหารพื้นบานตามแผนการเรียนการสอนที่ไดกําหนดไว ใ ห
สอดคลองกับ การประยุกตใชบทเรียนสําเร็จรูป แตการประยุกต ใ ช บ ทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ผ า นการเรี ย นรู ใ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในโรงเรียนแจหมวิทยา พบปญหาอุปสรรคดานเวลาในการเรียน
การสอนที่มีเนื้อหาในแตละวิชามากจนทําใหคุณครูยังไมสามารถนําผลงานเขี ย นเข า สู การเรี ย นการสอนได
ดังนั้นผลงานเขียนเลมนี้จึงใชเปนหนังสืออานนอกเวลาชวงปดเทอม ที่ใหนักเรียนได เรี ย นรู วั ฒนธรรมอาหาร
ทองถิ่น ผลจากการอาน พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใหความพึงพอใจระดั บ
มากที่สุดดานความเปนเอกลักษณของภาษาไทยถิ่นเหนือ (4.5+0.53 คะแนน) ให แนวคิ ด และการนํ า เสนอ
เนื้อหาชัดเจน ไมสับสน สามารถทําใหผูอานติดตามเนื้อหาของบทเรียนไดโดยสะดวก (4.6+0.52 คะแนน)ให
ความรูดานภูมิปญญาการผลิ ต อาหารท องถิ่ น (4.7+0.48 คะแนน)และมี ค วามพอใจด า นการสอดแทรก
คุณธรรม (4.8+0.42 คะแนน)การประเมินตนเองของนักเรียนในขณะเรียนรู พบวา นักเรียนมีร ะดั บ พึ ง พอใจ
มากที่สุด ดานความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดเปนหนังสือเผยแพร ใ ห ค นทั่ ว ไป
รับทราบ (4.5+0.53คะแนน)และรูสึกมีความสุข มีความสนุกที่ไดอานผลงานเขียนเลมนี้ (4.6+0.52 คะแนน)
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ขอ เสนอแนะ
1. ปจจุบันรูปแบบการนําเสนออาหารทองถิ่น ยังมีขอจํากัด ในเรื่ อง การนํ า เสนอรู ป แบบอาหารให ดู
ทันสมัยและยังขาดความหลากหลายในการนําเสนอ ทั้งๆที่ผลิตภัณฑน้ําปูและน้ําผัก เปนวิถีชีวิตของชุมชนที่ถูก
สืบทอดดานกรรมวิธีการผลิตและรสชาติที่มีเอกลักษณและเปนที่ยอมรับวาเปนอาหารที่ เลื่ องชื่ อของอํ า เภอ
แจหม ดังคําขวัญของอําเภอแจหมที่วา “พระยาคําลือคูบา น มะขามหวานคูเมือง เงาพระธาตุลือเลื่อง เมืองน้ํา
ปูดี” ดังนั้น การจัดจําหนายสินคาอาหารทองถิ่นควรไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัย และมีกระบวนการ
ผลิตที่ไดมาตรฐาน เปนการเผยแพรวัฒนธรรมอาหารทองถิ่นที่มเี อกลักษณใหผูคนในพื้นที่อื่นไดรับทราบถึงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน สามารถเปนจุดดึงดูดสําหรับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชน เพื่ อเพิ่ ม
การจัดจําหนายสินคา และสรางรายไดใหกับชุมชนไดมากขึ้น
2. กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ําผัก น้ําปู มีสมาชิกสวนใหญเปนผูสูงอายุและเปนกลุมที่ไมใชเทคโนโลยีออนไลน
ในการสื่อสาร ซึ่งสงผลตอการขยายตลาดโดยการใช ร ะบบพาณิ ชย อิเล็ กทรอนิ กส เพื่ อจั ด จํ า หน า ยสิ นค า
วัฒนธรรมอาหารทองถิ่นในชุมชน ทั้งนี้ในปจจุบันผูบริโภคไดใชการจําหนายและซื้อขายผ า นระบบพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสมากถึงรอยละ 51.2 ดังนั้นระบบพานิชอิเล็กทรอนิกสเพื่อจําหนายสินคาชุมชนควรมี ผูดู แลที่ มี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคที่จะเขาถึง และเปนการประชาสัมพั นธ การ
ทองเที่ยวในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง
3. การสื่อสารดานคุณคาของอาหารทองถิ่นยังไมไดรับการถายทอดอยางเปนรูปธรรมกั บ เยาวชน ซึ่ ง
คณะนักวิจัยเห็นวา การสืบทอดภูมิปญญาการผลิตอาหารทองถิ่น ตองอาศัยความรวมมือทั้งภาคประชาชนใน
การสืบทอดอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน โดยมีแรงหนุนจากงบประมาณของหนวยงานภาครัฐสนับสนุน พรอมผลักดัน
นโยบายเชิงรุกตางๆในพื้นที่ และมีนักวิชาการที่ ใ ห ขอมู ลคุ ณ ค า ทางโภชนาการของอาหารท องถิ่ น และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตใหปลอดภัยเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ดังนั้นในปงบประมาณพ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลแจหม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงไดสนับสนุนโครงการ การ
จัดการวัตถุดิบการผลิตอาหารท องถิ่ นให ป ลอดภั ย และยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต อาหารท องถิ่ น เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอนุรักษวัฒนธรรมอาหารทองถิ่นอยางตอเนื่อง

