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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ขนมไทยจัดไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแกที่คนไทยรุนหลังสามารถศึกษาได
จากหลักฐานตาง ๆ ในอดีต  เชน  กาพยเหเรือชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย  ที่มีเนื้อความเปนการเลาถึงวิธีการทําขนมไทย  และชื่นชมถึงความวิจิตรบรรจง
และชางประดิษฐของคนไทยในยุคโบราณ  ขนมไทยจึงนับไดวามีบทบาทในชีวิตความเปนอยูทีสํ่าคญั
ของคนไทยอยางหนึ่ง  เพราะนอกจากจะรับประทานในชีวิตประจําวันแลวยังนิยมนําไปใชทําบุญ
ถวายพระและเกี่ยวพันถึงเรื่องขนบธรรมเนียม  ประเพณี  งานเทศกาลงานบุญอีกดวย  อาทิ  งานสงกรานต
นิยมทําขาวเหนียวแดง  กาละแม  งานตักบาตรวันออกพรรษานิยมทําขนมขาวตมผัด ขาวตมลูกโยน 
นอกจากเทศกาลงานบุญตามประเพณีแลว ยังมีงานบุญที่เกี่ยวกับความเปนอยูในบานอีก  อาทิ  งาน
บุญวันเกิด  ขึ้นบานใหม  ขนมไทยที่ใชก็แตกตางไปจากงานบุญประเพณี  ดังเชนในงานมงคลใช
ขนมไทยที่มีช่ือข้ึนตนดวยคําวาทอง  เชน  ทองหยิบ  ทองหยอด  เปนตน  เพราะเชื่อวาในอนาคตในบาน
จะมีทองใชอยางเหลือเฟอ  นอกจากนี้  ยังมีขนมชั้น  เพราะเชื่อวาตอไปจะไดเล่ือนชั้นเลื่อนตําแหนง  
เปนตน  จึงกลาวไดวาขนมไทยมีความสําคัญ มีความเปนมาอันยาวนาน และคนรุนหลังควรใสใจใน
ความสําคัญ  และรวมสืบสานความภาคภูมิใจนี้ไวใหสมกับที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค  ส่ิงลํ้าคาจนเปน
ตํานานที่เลาขานไดไมรูจบ 

 การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป  พ.ศ. 2540  ทําใหเกิดกระแสนิยมไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ดังเห็นไดจากโครงการรณรงคของภาคเอกชนและภาครัฐบาลเกิดขึ้นในการที่จะรณรงคใหคนไทย
กินของไทย  ใชของไทย  เที่ยวเมืองไทย  รวมใจประหยัด  และจากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค
สินคาไทยโดยบริษัท  ศูนยวิจัยไทยพาณิชย  จํากัด  พบวาผูบริโภคถึงรอยละ  44  จากจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  หันมาบริโภคและใชบริการเฉพาะสินคาและบริการในประเทศ  ไดแก  การ
ทองเที่ยว  เสื้อผาเครื่องแตงกาย  สินคาจําเปน  ผลไมและขนม  ในสวนของขนมพบวา ขนมไทย
จัดเปนที่นิยมของผูบริโภคเนื่องจาก  มีผูบริโภคถึง  รอยละ  71  ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่
บริโภคเฉพาะขนมไทย  (โสภาพรรณ  บริรักษสราวุธ,  2545,  หนา 1)  นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่
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เกิดขึ้นจะมีผลทําใหคนไทยหันมานิยมไทยดังกลาวขางตนแลว  รัฐบาลยังกําหนดนโยบายเรื่องหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน  โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการสรางกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของคนในทองถ่ิน  ใชวัตถุดิบ  ทรัพยากรทองถ่ิน  และนําภูมิปญญา
ทองถ่ินสูสากล  เปนการยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากทําใหคนในทองถ่ินพึ่งตนเองได 

 ขนมไทยประเภทหนึ่งที่ผูบริโภครูจักมากที่สุดคือ  ขนมชั้น  และขาวตมผัด  เนื่องจาก
หาซื้อไดงายและมีรสชาติอรอย  โดยเฉพาะขนมชั้นมีรสชาติหวานมัน  แตไมนิยมซื้อเก็บไวเปน
เวลานานเพราะเกิดการเสียงายและไมปลอดภัยในการนํามาบริโภค  จึงเกิดปญหาตอการผลิตและ
จําหนาย  (โสภาพรรณ บริรักษสราวุธ,  2545,  หนา  132)  นับตั้งแตป  พ.ศ. 2537  แนวโนมของปญหา
ความไมสะอาดปลอดภัยของอาหารที่ผูบริโภคไดรับยังคงมีความนาเปนหวงอยูมาก  ทั้งทางดาน
การปนเปอนดวยเช้ือโรค  พิษของเชื้อโรค  และสารเคมีประเภทตาง ๆ อาหารที่ปนเปอนดังกลาว 
สวนหนึ่งไดผานกระบวนการผลิตและขนสงจากแหลงผลิตอาหารระดับตาง ๆ ที่มีขั้นตอนการผลิต  
ประกอบ  ปรุง  จําหนาย  ตลอดจนการขนสงที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลโดยผานสื่อนําโรค  เชน  แมลง
พาหะนําโรค  ภาชนะบรรจุ  อุปกรณ  น้ํา  และผูสัมผัสอาหาร  และจากการที่ผูบริโภคตองการอาหาร
ที่ปลอดภยัเพิ่มขึ้น  จึงจําเปนที่ผูเกี่ยวของตองปรับกระบวนการควบคุมดูแลการผลิตอาหารใหสามารถ
ตอบสนองความตองการดังกลาวได  และตองใหความสําคัญตอการจัดการและควบคุมปจจัยที่เปน
สาเหตุใหอาหารถูกปนเปอน  ไดแก  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ผลิตอาหาร  ภาชนะ  และอุปกรณที่ใช
กับอาหาร  ขณะเดียวกันผูผลิตตองใหความสําคัญตอรูปลักษณผลิตภัณฑและคุณภาพ  ไดแก  รสชาติดี  
สะอาด  ปลอดภัย  และไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  เพราะเปนสวนเสริมผลิตภัณฑ
ใหทําหนาที่สมบูรณและเชิญชวนใหใชยิ่งขึ้น  (สิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ,  2541,  หนา  35-36)  

 กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได
กอตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2529  ปจจุบันมีนางบุญลอม  ผดุงกุล  เปนประธานกลุมแมบาน  ทางกลุมแมบาน
มีการผลิตขนมไทยหลายชนิด  ขนมชั้นเปนขนมชนิดหนึ่งที่กลุมแมบานผลิตขึ้นจําหนาย   และทํา
รายไดใหกับกลุมแมบานเปนอยางดีเนื่องจากเปนขนมที่มีรสชาติอรอย  หวานมัน  อยางไรก็ตาม  
ผูวิจัยในฐานะที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรทองถ่ิน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาในระดับทองถ่ิน  สูการเปนวิทยากรดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (Good 
Hygiene Practice : GHP)  ที่ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติจัดขึ้น  ไดทําการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนรวมกับกลุมแมบานพบวา  สภาพการผลิตขนมชั้นที่เปนอยูในปจจุบันยังไมสะอาด 
ขาดหลักการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ดังนั้น  กลุมแมบาน
จึงมีความจําเปนและตองการยกระดับขั้นตอนการผลิตดังกลาวใหสะอาดและถูกตองตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  เพื่อสามารถสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคที่ตองการ
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อาหารทั้งที่มีรสชาติดี  การผลิตที่สะอาดและมีความปลอดภัย  มิฉะนั้นแลว  ขั้นตอนการผลิตที่ไม
สะอาดไมถูกสุขลักษณะจะสงผลใหอาหารสกปรก  เนาเสียงาย  เก็บไดไมนาน  และจะทําให
ผูบริโภคเจ็บปวยจากการบริโภคอาหารที่ไมบริสุทธิ์กอใหเกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร  (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ,  หนวยบริการดานความปลอดภัย
ของอาหาร,  2547,  หนา 51,  58)  จากปญหาดังกลาวกลุมแมบานและผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
กระบวนการผลิตขนมชั้นใหสะอาดและถูกตองตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  รวมทั้ง 
กลุมแมบานไดเรียนรูรวมกันถึงกระบวนการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอีกทางหนึ่งดวย 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.2.1  เพื่อวิเคราะหหากระบวนการผลิตขนมชั้นที่ไมถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
 1.2.2  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตขนมชั้นใหสะอาดถกูตองตามหลักสุขลักษณะทีด่ใีน

การผลิตอาหาร  
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1  กระบวนการผลิตขนมชั้นไดรับการพัฒนาใหสะอาดถูกตองตามหลักสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหาร  

 1.3.2  สงเสริมใหกลุมแมบานเรียนรูรวมกันในการคนหาปญหา  และหาทางแกไขปญหา  
ซ่ึงอาจนําไปใชเปนพื้นฐานในการแกไขปญหาอื่นได 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากร  คือ  สมาชกิกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  จาํนวน  15  คน  ระยะเวลาที่ศกึษาวจิัย  รวม  3  เดือน  (มิถุนายน-สิงหาคม 2549) 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ผูวิจยัไดนํากรอบแนวคดิของกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมมาประยกุตใช
ในการศึกษาวจิัย  รายละเอียดปรากฏในภาพ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.6.1  กลุมแมบาน  หมายถึง  กลุมแมบานเกษตรกรสตรพีัฒนา  ตําบลบางเตย  จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

การเตรียมการ 
- การศึกษาบริบทชุมชนและผลิตภัณฑ 
- การสรางความสัมพันธ 
- การเขาหาแกนนํา การรวมกันคนหาปญหา/สาเหตุของปญหา 

- สํารวจขอมูลการผลิตที่ปฏิบัติอยูจริง 
- พิจารณา/วิเคราะหขั้นตอนการผลิตที่ไมถูกสุขลักษณะ 
- วิเคราะหสาเหตุทีส่งผลใหไมถูกสุขลักษณะ 

รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา 
-  คนหาวิธีการ/วิธีปฏิบัติที่ทําใหกระบวนการผลิต
ถูกสุขลักษณะ 

รวมกันวางแผนและดําเนินการแกไขปญหา 
- วางแผน/ กําหนดกิจกรรมและระยะเวลาที่จะปรับปรุงแกไข
กระบวนการผลิตที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะ 

การปฏิบัติตามแผน 
- การปฏิบัติตามแผน/กิจกรรม/เวลาที่กําหนด 

รวมกันประเมินผล 
- ประเมินผลความสําเร็จในการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิตที่
ไมถูกสุขลักษณะ 
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มเติม(กรณีที่ไมบรรลุผลตามแผน) การสรุปผล 

- รวมกันรับทราบความสําเร็จและถือปฏิบัติในสิ่งที่
รวมกันพัฒนา 
- เกิดสุขลักษณะทีด่ีในการผลิตขนมชั้น 
- เกิดการเรียนรูในการแกไขปญหาและพัฒนารวมกัน
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 1.6.2  การมีสวนรวม  หมายถึง  การที่สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  ตาํบล
บางเตย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เขามามีสวนรวมในการใหขอมูล  การคนหาปญหาและแนวทางแกไข 
การวางแผน  การรวมปฏิบัติ  การประเมนิผล  และการรับรูความสําเรจ็  ในการพัฒนาการผลิตขนมชัน้
ใหมีคุณภาพตามสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 

 1.6.3  ขนมชั้น  หมายถึง  ขนมไทยประเภทนึ่งมีลักษณะเปนชั้นสีขาวสลับสีเขียว  ที่มี
สวนผสมประกอบดวยแปง  กะทิ  น้ําตาล  และสีเขียวจากใบเตย การนึ่งขนมจะเทแปงสีขาวลงไปนึ่ง
ใหสุกกอนแลวเทแปงสีเขยีวลงนึ่งตาม  ทําสลับชั้นเชนนีจ้นไดขนมครบ  8  ช้ัน  มีรสชาติหวานมนั  
กลมกลอม มีกล่ินหอมจากใบเตย  เนื้อขนมมีผิวมัน นุมและไมติดมือ  

 1.6.4  สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (Good  Hygiene  Practice : GHP)  หมายถึง
หลักเกณฑการจัดการและควบคุมปจจัย  7  ประการ  ที่เปนสาเหตุใหอาหารถูกปนเปอน  ไดแก  
ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ผลิตอาหาร  ภาชนะและอุปกรณที่ใชกับอาหาร  การขนสง  วัตถุดิบที่ใช
ผลิตอาหาร  การปรุงอาหาร  และบรรจุภัณฑ  เพื่อใหการผลิตอาหารมีคุณภาพและปลอดภัยตอ
ผูบริโภค  
 


