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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอก
ข้าวเม่า เป็นการวิจยั เชิงส�ารวจ เก็บรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้วธิ กี ารสังเกต
และการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�าคัญในชุมชน รวมทัง้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาร้อยละ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการ
ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านช่องทางการจ�าหน่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.25 ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนากาละแมเป็นชิ้นพอดีค�า คิดเป็นร้อยละ 53.88 เช่นเดียวกับ
ข้าวเหนียวแดง คิดเป็นร้อยละ 50.20 ส�าหรับกระยาสารท ส่วนใหญ่ตอ้ งการเป็นรูปแบบดัง้ เดิม คิดเป็น
ร้อยละ 55.10 ด้านฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องการให้มีชื่อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
96.77 ผลการศึกษาความสามารถของเจ้าของสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า
ในการ ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้นของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พบว่า ด�าเนินการตามเกณฑ์ได้ทกุ รายการ 4 หัวข้อ จากทัง้ หมด 6 หัวข้อ ผลการปรับปรุงสถานทีผ่ ลิต
สามารถปรับปรุงได้ดังนี้ 1) บริเวณที่เก็บฟืนส�าหรับใช้จุดเตาไฟท�าขนม ปรับปรุงโดยการน�าไม้
มากัน้ ในบริเวณทีเ่ ก็บฟืนให้เป็นสัดส่วนมากขึน้ แต่ยงั สามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวก 2) บริเวณล้าง
ท�าความสะอาดอุปกรณ์ทใี่ ช้การผลิต ปรับปรุงโดยการก่อปูนยกพืน้ สูง และปูกระเบือ้ งทีม่ พี นื้ ผิวเรียบ
สภาพแข็งแรง พร้อมอ่างล้างมือ และ 3) บริเวณทีเ่ ก็บน�า้ ตาลมะพร้าว ปรับปรุงโดยท�าประตูไม้บานพับ
มีกลอนปิดเรียบร้อย สามารถป้องกันสัตว์เลี้ยงและสิ่งปลอมปน
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Abstract
This research aimed to develop a standard for Thai desserts at Trok-khaw-mao
community. It was survey research. The data were collected from related documents,
observation and key informant interviews in the community. Also, an accidental sampling
method was used in gathering data from groups of Thai consumers in Bangkok. An
interview and questionnaire were used as research tools. The data were analyzed using
standard deviations and percentage. The majority of the respondents wanted to develop
the products in terms of distribution channel (70.25%). In terms of the product features,
most respondents wanted to develop Ka-la-mae to be bite-sized (53.88%) as well as
Khaw-niao-daeng (50.20%). Meanwhile, 55.10% of the respondents wanted to keep the
original features of Kra-ya-sart. In addition, the majority of the respondents wanted the
product names to appear on the labels (96.77%). The study revealed that the Thai dessert
entrepreneurs at Trok-khaw-mao community were capable of implementing 4 of 6 criteria
of the FDA’s Primary Good Manufacturing Practice. As for the development of manufacturing
sites, the results were: 1) the storage area for firewood was fenced by pieces of wood
to make it more separate but easy to reach, 2) the cleaning area for manufacturing tools
was improved by making a higher cement floor covered with firm smooth-surface tiles and
adding a washbasin, and 3) the storage area for coconut sugar was adjusted by installing
a wooden folding door with a bolt in order to protect the sugar from pets and contaminants.
Keywords : Standard, Thai Dessert, Trok-khaw-mao Community
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บทน�า
ในเขตบางกอกน้อยมีชุมชนแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเป็นชุมชนดั้งเดิม ตั้งแต่
สมัยธนบุรี ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมคลองบางกอกน้อย สันนิษฐานว่าอพยพมาจากอยุธยา เดิมเรียกบ้านสวน
แต่เพราะมีการท�าข้าวเม่าเกือบทุกหลังคาเรือน และท�าอาหารจากข้าวเม่ามากมายหลายชนิด ไม่วา่ จะ
เป็นข้าวเม่าคลุก ข้าวเม่าน�้ากะทิ ข้าวเม่าทอด ข้าวเม่าหมี่ จึงเรียกว่า “ชุมชนบ้านข้าวเม่า” โดยมี
ข้าวเปลือกจากอยุธยา สุพรรณบุรี นครชัยศรี และต�าบลบางพรม อ�าเภอตลิง่ ชันบางส่วน โดยบรรทุก
เรือล่องมาตามล�าน�า้ ผ่านคลองบางกอกน้อยมาส่งถึงบ้าน และยังมีการแปรรูปผลไม้อกี หลายอย่าง
เช่น พุทรากวน ขนุนกวน กล้วยกวน สัปปะรดกวน ซึ่งเมื่อ 100 กว่าปีก่อนมีกลุ่มคนมอญเข้ามา
ผสมกับคนพืน้ ที่ และได้นา� วัฒนธรรมการกวนขนม คือ กาละแมและข้าวเหนียวแดง เข้ามาเผยแพร่จงึ
เป็นผลิตภัณฑ์ประจ�าชุมชนอีกอย่างหนึง่ โดยคนไทยสมัยก่อนนิยมใช้ในการท�าบุญและมอบให้กนั
และกันตามขนมธรรมเนียมประเพณีไทยมาแต่ครั้งโบราณ (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ,
2554 : 252) ปัจจุบันการท�าข้าวเม่าได้เลิกราจากชุมชนไปแล้ว เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ต้องใช้
คนมาก ประกอบกับค่านิยมการกินลดน้อยลง ส่วนขนมกวน เช่น กาละแมและข้าวเหนียวแดง
ยังคงสืบทอดต่อมา แต่เหลือท�าอยู่เพียง 2 บ้านเท่านั้น ซึ่งเป็นการท�าเป็นครั้งคราวเพื่อขายและ
ตามเทศกาล และท�าในปริมาณทีน่ อ้ ยมาก ประกอบกับปัจจุบนั น�า้ ตาลและกะทิแพงมาก จนเป็นปัญหา
ในการขายขนมกาละแมและข้าวเหนียวแดง บ้านข้าวเม่าที่มีภูมิปัญญาในการท�าข้าวเม่าก�าลัง
เหลือแค่ชื่อ ในปี พ.ศ. 2548 ชาวบ้านข้าวเม่าน�าโดยคุณอนุชา เกื้อจรูญ ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายภาคส่วน และทางวัดสุทธาวาสร่วมกันจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ชุมชนตรอกข้าวเม่าทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความเป็นมารวมทั้งวิถีชีวิตและสังคมซึ่งผูกพันอยู่กับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม และสิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือการให้ความรู้เรื่องการท�าข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวเม่า การท�ากาละแมและข้าวเหนียวแดงที่แตกต่างจากที่อื่นๆ กาละแมของตรอกข้าวเม่า
เรียกว่า “กาละแมเม็ด” เพราะกวนตัง้ แต่ขา้ วเหนียวยังเป็นเม็ด ไม่ได้กวนจากแป้งข้าวเหนียว ซึง่ เป็นเรือ่ ง
น่าอัศจรรย์และน่าเหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อกวนได้ที่แล้ว กาละแมดังกล่าว จะมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย
นุ่มและเหนียวหนึบ น่ารับประทาน ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ท�าจากข้าวเหนียว คือ ข้าวเหนียวแดง
แต่ตา่ งกันตรงทีข่ า้ วเหนียวแดงจะใช้ขา้ วเหนียวใหม่ ส่วนกาละแมนัน้ จะใช้ขา้ วเหนียวเก่าเพราะจะ
ได้เมล็ดสวย ไม่เละ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่ายในปัจจุบนั ประเภทอาหารพืน้ บ้าน
อาหารพื้นเมือง ของกิน ของฝาก เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารจากกลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีการผลิตเพื่อ
จ�าหน่ายกันอย่างแพร่หลาย และเป็นทีน่ ยิ มในหมูผ่ บู้ ริโภคอย่างกว้างขวาง ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงมี
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นโยบายทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ ยกระดับสถานทีผ่ ลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่ายดังกล่าว
ด้วยมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นที่มั่นใจของผู้บริโภค
ทัง้ ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ท�าให้สามารถขยายตลาดการค้าขายออกไปได้ทงั้ ในและ
ต่างประเทศ (กองพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556 : 2) ผูว้ จิ ยั
ได้เห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน ได้แก่ กาละแมและข้าวเหนียวแดง และต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แก่คนรุน่ หลังให้ชว่ ยกันสืบทอดต่อๆ ไป จึงได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่าให้ได้
มาตรฐาน เพื่อช่วยส่งเสริมการจ�าหน่ายและให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
และยังรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า

วิธีดา� เนินการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�าคัญ ซึง่ เป็นทัง้ ประธานชุมชนตรอกข้าวเม่า ผูผ้ ลิตขนมไทยและเจ้าของ
สถานที่ผลิต จ�านวน 1 คน โดยศึกษาการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
2. ผู้บริโภคชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ�านวน
ประชากรทั้งหมด โดยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูบ้ ริโภคชาวไทยอายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป ในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว ตลาดนัด
ตลาดน�้าที่ชุมชนตรอกข้าวเม่าน�าผลิตภัณฑ์ขนมไทยไปออกร้านจ�าหน่าย และบริเวณใกล้เคียง
ชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ก�าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ซึ่งใช้ในการค�านวณหาขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่าง ในกรณีทไี่ ม่ทราบประชากรทัง้ หมด โดยใช้สตู รของซิคมันด์ (Zikmund, 2000 : 450)
ดังนัน้ การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ ะมีขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง คือ 385 คน เพือ่ ความสะดวก
และป้องกันการผิดพลาดจึงท�าการเก็บข้อมูลเป็นจ�านวน 400 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง โดยมีประเด็นค�าถามครอบคลุม
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่าเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด และปลายปิด (Open
and close-ended) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) และมีหลายค�าตอบให้เลือก (Multiple choice questions)
ส่ ว นที่ 3 ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมไทยของชุ ม ชนตรอกข้ า วเม่ า
ลักษณะเป็นแบบหลายค�าตอบให้เลือก (Multiple choice questions) และแบบปลายเปิด (Openended questions)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ของชุมชนตรอกข้าวเม่า แจกแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชน
ตรอกข้าวเม่าให้กลุ่มบริโภคชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัด
ตลาดน�้าที่ชุมชนตรอกข้าวเม่าน�าผลิตภัณฑ์ขนมไทยไปออกร้านจ�าหน่าย อาทิ งานตลาดน�้าวิถีไทย
คลองผดุงกรุงเกษม งานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ และบริเวณใกล้เคียงชุมชนตรอก
ข้าวเม่า โดยน�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน�าไปวิเคราะห์ผล
2. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศึกษาเอกสารข้อมูลมาตรฐานการผลิตอาหารส�าหรับ
ผู ้ ผ ลิ ต อาหารพื้ น บ้ า น อาหารพื้ น เมื อ ง ของกิ น ของฝาก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ของส� า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และด�าเนินการขอรับรองมาตรฐานส�าหรับการผลิตอาหารร่วมกับเจ้าของ
สถานที่ผลิต และร่วมหารือเพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิต เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของ
ชุมชนตรอกข้าวเม่า
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน แล้ววิเคราะห์เนือ้ หา น�าเสนอในรูปแบบความเรียง ในประเด็นการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า มาวิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถี่ และ
การหาร้อยละ น�าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา
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สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 68.75 มีอายุ 36-45 คิดเป็นร้อยละ 35.25 และประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 28.50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย พบว่า ส่วนใหญ่
ให้เหตุผลในการเลือกซื้อขนมไทยเพราะรสชาติ คิดเป็นร้อยละ 66.75 ซื้อขนมไทยที่ร้านขาย
ขนมไทย คิดเป็นร้อยละ 33 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมไทยต่อครั้ง 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.75
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า คิดเป็นร้อยละ 40.50
ส่วนผู้ที่เคยซื้อขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่าเลือกซื้อ กาละแมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.66
โดยซื้อขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่ามากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
ความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า ต้องการให้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านช่องทางการจ�าหน่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.25 รองลงมา คือฉลาก
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.75 และบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.75 ความคิดเห็นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการ
ให้พัฒนารูปลักษณ์กาละแมเป็นรูปแบบชิ้นพอดีค�า คิดเป็นร้อยละ 53.88 ส�าหรับข้าวเหนียวแดง
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นรูปแบบชิ้นพอดีค�า คิดเป็นร้อยละ 50.20 ซึ่งใกล้เคียงกับรูปแบบ
ดัง้ เดิม ส�าหรับกระยาสารทผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้ งการเป็นรูปแบบดัง้ เดิม คิดเป็นร้อยละ
55.10 ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านฉลากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องการให้มีชื่อผลิตภัณฑ์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.77 รองลงมา คือ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 92.83
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า
ผลการด�าเนินการขอรับรองมาตรฐานส�าหรับการผลิตอาหาร ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
คนส�าคัญ ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและเจ้าของสถานทีผ่ ลิตได้ศกึ ษาคูม่ อื และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�าเนินการ
ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน)
ตามมาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น หรือ Primary GMP ซึง่ เป็นมาตรฐานตามกฎหมายอาหารขัน้ พืน้ ฐานทีต่ อ้ ง
ได้รับการรับรองจึงจะน�าผลการรับรองไปขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไปจนถึง
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) หลังจากได้ด�าเนินการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารฯ
ทีศ่ นู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา พบว่า ปัญหาส�าคัญที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การตรวจคือ ประเด็นสถานที่ตั้งและ
อาคารผลิต โดยอาคารผลิตหรือบริเวณผลิตต้องมีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน
จากที่พักอาศัย และสามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารหรือบริเวณผลิตหรือสัมผัสอาหาร
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ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนส�าคัญได้นา� ข้อมูลไปชีแ้ จงและหารือกับครอบครัวทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันทราบ ผลปรากฏว่า
ทางครอบครัวไม่สามารถให้ปรับปรุงสถานทีผ่ ลิตตามเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยให้เหตุผลว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้วถิ กี ารด�าเนินชีวติ ของคนในบ้าน
และคนในชุมชนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานที่ผลิตอยู่ภายในบริเวณบ้านที่มีการอาศัยอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัวใหญ่ และอีกเหตุผลหนึ่งคือสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านประธานชุมชนตรอกข้าวเม่า
ทีม่ คี นในชุมชนเข้ามาพูดคุยหารือเกีย่ วกับกิจกรรมหรือปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน จึงไม่สะดวกทีจ่ ะ
ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานได้
ผลการส�ารวจความสามารถเจ้าของสถานที่ผลิต/ผู้ผลิตขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า
ในการด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขัน้ ต้นหรือ Primary GMP ของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 6 หัวข้อ พบว่ามี 4 หัวข้อด�าเนินการแล้วทุกรายการ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล และการบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
ส�ควบคุ
าหรับมกระบวนการผลิ
สถานที่ตั้งและอาคารผลิ
ไม่และการบ
สามารถด�ารุางเนิ
การตามเกณฑ์
ได้ 3 รายการส าหรั
ได้แบก่สถานที
มีสัตว์่ ตเลีั้ ง้ยง
ต การสุขาภิบตาล
รั กนษาและการท
าความสะอาด
ในบริ
เวณสถานที
ลิต ไม่มาเนิ
กี ารแยกบริ
เวณผลิได้ตอาหารออกเป็
่ เวณสถานที
กั อาศัยและผลิ
ภัณมี ฑ์
และอาคารผลิ
ตไม่สผ่ ามารถด
นการตามเกณฑ์
รายการ ได้แก่นมีสัสดัตส่ว์วเลีนจากที
้ยงในบริพ
่ ผ ลิ ตตไม่
อืการแยกบริ
่นๆ และไม่
สามารถป้
องกันสันตสัว์ดแส่ละแมลงเข้
าสู่บยและผลิ
ริเวณหรื
หัวข้อบุอคงกัลากรและ
เวณผลิ
ตอาหารออกเป็
วนจากที่พักอาศั
ตภัอณสัฑ์มอผัื่นสๆอาหารได้
และไม่ ส ามารถป้
น สั ต ว์
สุและแมลงเข้
ขลักษณะผูาสู้ป่บฏิริเบวณหรื
ัติงานด�
า
เนิ
น
การแล้
ว
และสามารถด�
า
เนิ
น
การได้
ท
ก
ุ
รายการ
ยกเว้
น
1
รายการ
อสัมผัสอาหารได้ หัวข้อบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติง านด าเนิ น การแล้ ว และคือ
ไม่
มวี ธิ กี ารหรื
ข้อปฏิ
ตั สิ า� หรัยกเว้
บผูไน้ ม่1เกีรายการ
ย่ วข้องกัคืบอการผลิ
ทีม่ คี อวามจ�
องเข้บาผูไปในบริ
สามารถด
าเนินอการได้
ทุกบรายการ
ไม่ มี วิ ธี กตารหรื
ข้ อ ปฏิาเป็
บัตนิ สต้าหรั
้ ไม่ เ กี่ ยวข้เวณผลิ
อ งกั บ ต
เนื
อ่ งจากเปิดให้ผเู้ ยีย่ มชมเข้ามาในบริเวณสถานทีผ่ ลิตได้เพียงเตือนไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเตาไฟขณะ
การผลิตที่มีความจาเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิต เนื่องจากเปิดให้ผู้เยี่ยมชมเข้ า มาในบริ เ วณสถานที่ ผ ลิ ต
กวนขนมเพื
่อเป็นการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตราย
ได้เพียงเตือนไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเตาไฟขณะกวนขนมเพื่อเป็นการป้องกั นไม่ให้ ได้รั บอันตราย
ผลการปรับปรุงสถานที่ผลิตสามารถปรับปรุงได้ดังนี้
ผลการปรับปรุงสถานที่ผลิตสามารถปรั บปรุงได้ดังนี้
1) บริเวณที่เก็บฟืนส�าหรับใช้จุดเตาไฟท�าขนม ปรับปรุงโดยการน�าไม้มากั้นในบริเวณ
) บริเวณที่เก็บฟืนสาหรับใช้จุดเตาไฟท าขนม ปรั บปรุ ง โดยการน าไม้ ม ากั้ น ในบริ เ วณที่
ที่เก็บฟืนให้เป็นสัดส่วนและมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น แต่ก็ยังสามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวก
เก็บฟืนให้เป็นสัดส่วนและมีระเบียบเรียบร้อ ยมากขึ้น แต่ก็ยังสามารถหยิบใช้ได้อย่ างสะดวก

นปรั บบปรุปรุ
งง
ก่ก่ออนปรั

ปรับ
บปรุ
หลัหลังงปรั
ปรุงง

2) บริเวณล้างทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้การผลิต ปรับปรุงโดยการก่ อ ปู น ยกพื้ น สู ง และ
ปูกระเบื้องที่มีพื้นผิวเรียบ สภาพแข็งแรงและสะอาด พร้อมทาอ่างล้างมือในบริเวณผลิต
__ 11__ 2_60.indd 25

26/12/2560 10:26:42

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
- ธังนวาคม 2560
ก่ อนปรั บปรุ

26

หลังปรั บปรุสุชงาดา ธโนภานุวัฒน์

เวณล้
างทาาความสะอาดอุ
ที่ใทช้กี่ใช้ารผลิ
ต ปรัตบปรุ
อ ปู น ยกพื
ง และ
2) บริ) เบริวณล้
างท�
ความสะอาดอุปปกรณ์
กรณ์
การผลิ
ปรังบโดยการก่
ปรุงโดยการก่
อปู้ นนสูยกพื
้นสูง
ปูกระเบืก้อระเบื
งที่ม้อีพงที
ื้นผิ่มวเรีีพยื้นบผิวสภาพแข็
งแรงและสะอาด
พร้อมทาอ่าพร้
งล้อางมื
และปู
เรียบ สภาพแข็
งแรงและสะอาด
มท�อาในบริ
อ่างล้เวณผลิ
างมือตในบริเวณผลิต

ง ง
ก่ก่อนปรั
นปรับปรุ
บปรุ

หลังงปรั
ปรั บบปรุ
หลั
ปรุง ง

3) บริ)เบริ
วณที
่เก็่เบก็น�บน้้าตาลมะพร้
วซึ่ง่งเป็เป็นนวัตวัตถุดถุิบดสิบาคัส�าญคัในการผลิ
ญในการผลิ
ปรุงโดยท�
าประตู
เวณที
าตาลมะพร้าาวซึ
ต ปรัตบปรั
ปรุ งบโดยท
าประตู
ไม้
ไม้
บานพั
มีกลอนปิ
เป็นยระเบี
ยบร้อยสามารถป้
นสัตว์เ่งลีปลอมปนได้
้ยงและสิ่งปลอมปนได้
บานพั
บ มีบกลอนปิ
ดเป็นดระเบี
บเรี ยยบร้บเรี
อ ยสามารถป้
องกันสัตว์อเลีงกั้ยงและสิ

นปรับปรุบปรุ
ก่ก่ออนปรั
ง ง

หลั
ปรุง ง
หลังงปรั
ปรั บบปรุ

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิ
จยั ้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของเดชา เอกอุ ด มพงศ์ (
ผลการศึ
กษาพฤติกรรมผู
ศึ กษา
ผลการศึ
กษาพฤติก้นรรมผู
บ้ ริโภค สอดคล้องงกั
จยั ของเดชา
เอกอุ
: 52)
พฤติกรรมการบริ
โภคขนมไทยพื
เมืองของประชาชนในจั
หวับดพังานวิ
งงา พบว่
ากลุ่ ม ตั ว อย่
า งส่ดมพงศ์
ว นใหญ่(2551
เ ป็ น เพศ
ศึหญิ
กษาพฤติ
้นเมืองของประชาชนในจั
พังงา
า กลุ่ม้ ตัน เมื
วอย่
ง ร้อยละกรรมการบริ
มีอาชีโพภคขนมไทยพื
รับราชการ ร้อยละ
ปัจจัยที่ช่วยทาให้ตงัดหวั
สินดใจเลื
อกซืพบว่
้ อ ขนมไทยพื
อ งาง
ส่ส่ววนใหญ่
56.00
าชีพกลุรับ่มตัราชการ
ยละ 41.50
ยทีอ่ชน่วคิยท�ด าเป็ให้น ร้ตอัดยละ
สินใจ
นใหญ่เเป็ป็นนเรืเพศหญิ
่องของอร่งอร้ยถูอกยละ
ปากเป็
นอันดัมีบอแรก
วอย่างซื้อร้อมากกว่
า ครั้ งปัต่จอจัเดื
ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยพื้นเมืองของประชาชนในจั ง หวั ด พั ง งามากที่ สุ ด ร้ อ ยละ
และความน่าเชื่อถือของสินค้าได้รับการพิจารณาก่อนที่จะซื้อขนมไทยพื้นเมืองมากที่สุดร้อยละ
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เลือกซื้อขนมไทยพื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอร่อยถูกปากเป็นอันดับแรก กลุ่มตัวอย่าง
ซือ้ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ขนมไทยพืน้ เมืองของ
ประชาชนในจังหวัดพังงามากที่สุดร้อยละ 47.80 และความน่าเชื่อถือของสินค้าได้รับการพิจารณา
ก่อนที่จะซื้อขนมไทยพื้นเมืองมากที่สุดร้อยละ 45.50 เช่นเดียวกับงานวิจัยของประเสริฐ ปราศรี
(2546) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริโภคเป็นกลุม่ กึง่ นิยมไทยกึง่ สมัยใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41-50 ปี และงานวิจยั
ของจตุพร พงศ์พาณิช (2550) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ ขนมไทยในอ�าเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า จ�านวนเงินทีซ่ อื้ ขนมไทยโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ จ�านวน 51-100 บาท ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกั
ซื้อขนมไทยเดือนละ 1 - 3 ครั้ง ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในปัญหาด้านการจัดจ�าหน่ายในระดับมาก
ได้แก่ ร้านจ�าหน่ายขนมไทยมีน้อย ท�าให้หาซื้อได้ยาก ร้านจ�าหน่ายขนมไทยแต่ละแห่งตั้งอยู่ในที่
ทีม่ กี ารสัญจรไปมาไม่สะดวก ส่วนปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมไทยไม่บอกวันหมดอายุ ขนมไทย
มีอายุการเก็บรักษาสั้น และขนมไทยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า สอดคล้องกับกาละแมกะทิสด แม่กองแก้ว (2555) ที่มี
รูปแบบกาละแมทีต่ ดั เป็นชิน้ เล็กๆ ขนาดพอดีคา� และรูปแบบข้าวเหนียวแดงของเจิม จ�าเดิม (2554)
ในจังหวัดชุมพรทีต่ ดั เป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม เช่นเดียวกับกระบวนการท�ากระยาสารทของเฮีย้ ง สีสยั (มปป.)
จากร้านแม่แก้ว ชุมชนปิ่นด�าริห์ จังหวัดก�าแพงเพชรที่ตัดเป็นแผ่นๆ
ผลการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า สอดคล้องกับงานวิจยั
ของภูริ กุลานุวัติ (2552) ศึกษาการพัฒนาแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามสุขลักษณะ
ทั่วไป โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตอาหารพร้อมบริโภคทันทีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า
หากต้องให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์เหล่านัน้ ผูป้ ระกอบการเห็นว่าเป็นเกณฑ์ทเี่ หมาะสมด้วย
เข้าใจในเหตุผลของการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัย และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ ยกเว้นการปรับปรุงสถานที่ผลิตที่ต้องอาศัยเงินทุนค่อนข้างมาก หรือสภาพอาคารเดิม
ไม่เอื้อให้ปรับได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของฉวีวรรณ์ ภูชนะศรี (2551) ศึกษาความพร้อมของสถานที่
ผลิตอาหารนอกเหนือ 54 ประเภทในการปฏิบัติตาม GMP กฎหมายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า สถานทีผ่ ลิตอาหารส�าเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันทีทพี่ บข้อบกพร่องเป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
ท�าการผลิตในปริมาณน้อยจึงดัดแปลงที่พักอาศัยบางส่วนเป็นสถานที่ผลิตอาหาร จึงท�าให้สถาน
ที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เนื่องจากขาดเงินทุนใน
การสร้างสถานที่เฉพาะ เรื่องสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง และอาคารผลิต กลุ่มตัวอย่างสถานที่ผลิต
อาหารส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด คือ อาคาร
ผลิตไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์และแมลง รองลงมาคือ อาคารผลิตมีสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้ว หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต และอาคารผลิตไม่แยกจากที่พักอาศัย
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และเรื่องบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องที่พบมากที่สุด เช่นเดียวกับสถานที่ผลิต
อาหารในกลุ่มอื่นๆ คือ สถานที่ผลิตส่วนมากไม่มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติส�าหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตทีม่ คี วามจ�าเป็นต้องเข้าในบริเวณผลิต อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ซึง่ มีประเภทอาหารทีค่ อ่ นข้างหลากหลายและมีระดับแตกต่างกัน ได้แก่
สถานที่ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกจะมีอาคารผลิตเป็นสัดส่วนและมีวิธีการปฏิบัติท่ีถูกสุขลักษณะ
ในขณะที่สถานที่ผลิตอาหารพร้อมบริโภคทันทีที่มีขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนจะ
ดัดแปลงบางส่วนของที่พักอาศัยเป็นสถานที่ผลิต และไม่มีการอบรมหรือควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน เรือ่ งการสุขาภิบาล ข้อบกพร่องทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือไม่มอี า่ งล้างมือ
บริเวณผลิตหรืออยู่ในต�าแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ผลการปรับปรุงสถานที่ผลิตขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การผลิตขั้นต้นของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2556 : 9)
ในข้อที่ว่าอาคารผลิตหรือบริเวณผลิตสะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ และไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้
แล้ว และมีอ่างล้างมือ และอุปกรณ์พร้อมสบู่หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ท�าให้มือแห้งอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ เพียงพอ และสะอาด อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งการขนย้ายวัตถุดิบ
ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ผลการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ขนมไทยน�าภูมปิ ญ
ั ญาไทยสูส่ ากล กรณีศกึ ษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”
เพือ่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ควรศึกษาร่วมกับงานวิจยั เรือ่ งการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และงานวิจยั เรือ่ ง
การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่าซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการ
วิจัยเดียวกัน
2. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดประชุม ชีแ้ จง ระเบียบข้อปฏิบตั แิ ก่ผผู้ ลิต/
ผูป้ ระกอบและผูท้ สี่ นใจเพือ่ รับทราบการเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนจัดอบรมสัมมนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างภาครัฐทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารและหามาตรการในการแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติ
ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสรรพื้นที่ส�าหรับการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมไทย
ของชุมชนตรอกข้าวเม่า เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และยัง
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารของเขตบางกอกน้อย
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