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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบัน กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวหลายแห่งไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร การวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ปลาแดดเดียวให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มแม่บ้าน
แปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน จากการสํารวจ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มแม่บ้านมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการปรับปรุง
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ให้อาหาร
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
 หลังจากเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองมาตรฐานความสะอาดการผลิตอาหาร
ตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร จีเอชพี และกระบวนการผลิต จีเอ็มพี พบว่า กลุ่มแม่บ้าน
มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการปฏิบัติให้มีความสะอาดตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารเพ่ือนําไปสู่กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่สะอาดขึ้น การปรับปรุงโรงเรือนที่ใช้ผลิตให้มี
ความสะอาด เหมาะสม ถูกสุขลักษณะมากขึ้น ในด้านการพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวให้มีมาตรฐานคงที่
เฉพาะกลุ่มพบว่า กลุ่มแม่บ้านมีความคิดเห็นร่วมกันว่า สูตรที่ทําให้ปลาแดดเดียวมีรสชาติดี ความเค็ม
กําลังพอดี เน้ือแน่นนุ่ม และสีสวยน่ารับประทาน คือ สูตรที่ 3 ที่มีส่วนประกอบปลาดุกอุย 1 กิโลกรัม 
ต่อนํ้าซอสปรุงอาหาร 100 มิลลิลิตร ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาแดดเดียว พบว่า กลุ่มแม่บ้าน
มีความพึงพอใจที่ได้มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ ชนิดถุงกระดาษดราฟสูญญากาศที่มีความสวยงาม เหมาะสม           
มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม สามารถเก็บรักษาปลาแดดเดียวในตู้เย็นช่องแข็งได้นาน 60 วัน อันจะนําไปสู่
การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้ดีย่ิงข้ึน   
 
 
 
คําสําคญั: สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การมีส่วนร่วม กระบวนการผลิต ปลาแดดเดียว  
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ABSTRACT 
 
 At present, dried fish processing in many places did not follow good food 
processing hygiene principles. Thus, the objectives of this study were to create 
participatory process in the development of dried fish processing that followed good 
food processing hygiene principles and. to develop an attractive dried fish package 
that be unique for the study group. The study samples were 30 housewives who were 
the member of dried fish processing group at 37/7 Village 5, Tha-Khai sub-district, Mueang 
district, Chachoengsao province. According to survey, in-depth interview, and group 
discussion, it was found that, all housewives were ready to participate in the 
improvement of dried fish processing that comply to good food processing hygiene 
principles in which producing safety food for consumer.   
 After participating workshop on Good Hygiene Practice (GHP) and Good 
Manufacturing Practice (GMP) the housewife group perceived the benefits of cleaning 
practices according to GHP in which leading to cleaner dried fish processing as well 
as the improvement of dried fish processing building to be more clean, suitable and 
having good hygiene. Regarding the development of standard and unique for dried 
catfish recipe, the housewife group had a common agreement that the 3rd recipe 
made the dried fish had good test, moderate salinity, having soft texture, and 
attractive color to consume. The ingredient included 1 kilogram of catfish per 100 
milliliters of sauces. Concerning the development of dried catfish package, the 
housewife group was satisfied with new vacuum draft paper bag package that was 
beautiful, appropriate, unique for the group, and dried catfish can be kept up to 
60 days in freezer in which increasing the value added. 
Keywords: Good food processing hygiene, participation, production process, dried fish, 

dried fish 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

            วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี  
โรจนไพศาลกิจ อาจารยที่ปรึกษาหลัก และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา อาจารยท่ีปรึกษารวม 
ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย 
ตลอดจนตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งมาโดยตลอด พรอมทั้ง
ใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณดวยดี ซึ่งผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทาน
เปนอยางสูง  
 สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณครอบครัวและสมาชิกกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว บานเลขที่ 
37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี
ตลอดจนถึงอาจารยนิตยา คมธรรม ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
คณาจารย เจาหนาท่ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เจาหนาที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เจาหนาที่กลุมพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพุทธโสธร 
และเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ชวยช้ีแนะแนวทางใหคําแนะนํา ในการทํางาน
วิจัยเปนอยางดียิ่ง ที่ใหการสนับสนุนใหกําลังใจตลอดมา จนผูวิจยัทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
  คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา ผูมีพระคุณ บูรพาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัย
มาโดยตลอด ผูวิจัยขอมอบวิทยานิพนธนี้แดผูท่ีสนใจในการพัฒนากระบวนการแปรรูปปลาแดดเดียว
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อนําขอมูลในสวนที่เหมาะสมไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมตอไป 
 
               

                 นางสาวสุกัญญา บัวผัน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ประมาณปลายป พ.ศ. 2530 เกษตรกรไดนําพันธุปลาดุกชนิดหนึ่งจากประเทศลาวเขามาเลี้ยง
ในประเทศไทย ซึ่งกรมประมงไดใหชื่อวาปลาดุกเทศ (ปลาดุกยักษ หรือปลาดุกรัสเซีย) มีถ่ินกําเนิด
ในทวีปแอฟริกา เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิด     
มคีวามตานทานโรคและสภาพแวดลอมสูงเปนปลาท่ีมีขนาดใหญเม่ือเจริญเติบโตเต็มที่ แตปลาดุกชนิดนี้
มเีนื้อเหลว และมีสีซีดขาว ไมนารับประทาน ตอมานักวิชาการไทยไดประสบความสําเร็จในการผสมเทียม
ขามพันธุระหวางปลาดุกอุยเพศเมีย และปลาดุกยักษเพศผู ไดปลาลูกผสมเรียกวา ดุกอุยเทศ หรือ 
บิ๊กอุย ซึ่งผลท่ีไดนั้นบิ๊กอุยเปนที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงงาย มีอัตราการเจริญเติบโต
ที่รวดเร็ว อีกทั้งทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมไดดีกวาปลาดุกชนิดอ่ืน ท้ังยังเปนที่นิยมบริโภคของ
ประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก ทําใหปจจุบันปลาดุกบิ๊กอุยไดรับการนิยมและเขามาแทนท่ี
ตลาดปลาดุกดานไปโดยปริยายและกลายเปนปลาเศรษฐกิจที่เปนที่นิยมตอเนื่องมาตลอด ทั้งในแงของ
ปลาเนื้อและปลาแปรรูปในปจจุบันมีผูประกอบการมากขึ้น ทําใหตนทุนการเลี้ยงไมสูงมากนัก และ
ทําใหมีปลาเขาตลาดไดอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังไดปลาที่ดี มีรสอรอย ขนาดไดมาตรฐาน ทําใหผูบริโภค
ซื้อปลาที่ราคาไมแพง แนวโนมตลาดทิศทางของการเพาะเลี้ยงบิ๊กอุยจึงเปนไปอยางสวยงาม 
เมื่อเลี้ยงปลาดุกไดประมาณ 3-5 เดือน ถึงเวลาจับปลาขาย ปลาตามทองตลาดจะเรียกชื่อแตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับขนาด สวนมากจะนิยมเรียกตามขนาดอยู 3 ประเภท คือ ปลาขนาด 3-5 ตัวตอกิโลกรัม 
จะเรียกกันวาปลายาง หรือปลาแดดเดียว (เปนขนาดปลาที่ลูกคาตองการมากที่สุด) ปลาขนาด 2 ตัว
ตอกิโลกรัม จะเรียกวาปลาโบ แตไมเปนที่นิยมมากเทาไร เพราะมีขนาดใหญเกินกวาความตองการ 
และขนาดครึ่งกิโลกรัมข้ึนไปจะเรียกปลาหั่น ซึ่งราคาปลาไมมีผูใดกําหนดจะเปนไปตามกลไกตลาด 
ขึ้นอยูกับมีผลผลิตในตลาดมากหรือนอย ถาปลาในตลาดมีมากราคาก็จะต่ํา แตถาปลาในตลาดมีนอย
ราคาก็จะสูง และที่สําคัญที่สุดคือความตองการของผูบริโภความีมากหรือนอยเพียงใดดวย แตในปจจุบัน
มีผูนิยมบริโภคปลาดุกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (โชคชัย เหลืองธุวปราณีต, 2547, หนา 493)  

 ปลาแดดเดียวเปนผลิตภัณฑที่อยูคูกับคนไทยมานาน ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวบาน
สมัยกอนนํามาแปรรูปเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยมีการนําปลาสดมาตัดแตง แลวลางน้ํา
ใหสะอาด คลุกเคลากับเกลือ เกลือจะซึมเขาไปในเนื้อปลาทําใหจุลินทรียที่ปนเปอนมากับตัวปลา
ชะลอการเจริญเติบโต เนื่องจากสภาวะที่จุลินทรียเจริญเติบโตนั้นไมเหมาะสม ทําใหปลาแดดเดียว   
มีอายกุารเก็บรักษานานยิ่งข้ึน แตในดานกระบวนการผลิตที่ยังคงพบเห็นคือ ระหวางการแปรรูปปลา
แดดเดียวยังไมถูกสุขลักษณะตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เชน การชั่ง การตวง การวัด 
อุปกรณในการผลิตไมสะอาด ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรีย การเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันหรือเกิดการเหม็นหืนได หรือผูผลิตบางกลุมอาจยังไมไดปฏิบัติตามขอกําหนด
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สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดการปนเปอนลงไปในอาหาร อาหาร
เนาเสียงาย อาหารเก็บไดไมนาน ลวนกอใหเกิดความไมปลอดภัยดานอาหาร เปนผลใหผูบริโภค
ขาดความเชื่อม่ันและความพึงพอใจได และในทางปฏิบัติหากกลุมผูผลิตมีความตองการที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑของกลุมตนเองควรนําหลักเกณฑวาดวยสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GHP (good hygiene 
practices) และหลักเกณฑตามมาตรฐาน GMP (good manufacturing practices) เขามาประยุกตใช
ดวยกัน เนื่องจากหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GHP (good hygiene practice) เปนขอกําหนด
สําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก ระดับชุมชน ระดับครัวเรือน หรือรานอาหารขนาดเล็กบางแหง 
เน่ืองจากขอกําหนดใน GHP มีความเขมงวดนอยกวาเกณฑของ GMP โดยผอนปรนในเรื่องการบริหาร
การผลิต การจัดเก็บเอกสาร รายงานการตรวจสอบคณุภาพสินคาเปนตน จึงเหมาะสําหรับผูประกอบการ
ขนาดเล็ก ที่ยังไมสามารถพัฒนากระบวนการผลิตใหถึงระดับ GMP ได เนื่องจากมีขอจํากัดดานเงินทุน 
เทคโนโลยี และบุคลากร การผลิตตามมาตรฐาน GHP จะเปนไปโดยความสมัครใจและยังไมมี
การประกาศใชเปนกฎหมายบังคับใชแตอยางใด แมวาการผลิตสินคาตามหลักเกณฑ GHP 
จะชวยสรางความม่ันใจแกผูที่ใชสินคาดังกลาวไดในระดับหนึ่งวาเปนสินคาท่ีผานกระบวนการผลิต
ที่ทําใหสินคา มีคุณภาพไดมาตรฐาน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการจําเปนตองเรงพัฒนาการผลิตสินคา
ใหตรงตามหลักเกณฑสากลที่มีมาตรฐานสูงข้ึน เชน GMP ทั้งนี้เพ่ือสรางเกราะปองกันใหสินคาของตน
สามารถยืนหยัดและแขงขันได ยิ่งในภาวะปจจุบันที่ประเทศคูคามักหยิบยกประเด็นมาตรฐานสินคา 
เขามาเชื่อมโยงกับการคาระหวางประเทศมากขึ้นทุกขณะ 

 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงจะเขาไปสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียว ของกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อการคนหาขอมูลของกระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันที่กลุมแมบาน
ยังคงปฏิบัติอยู จากการสํารวจกระบวนการผลิตปลาแดดเดียวเบื้องตนพบวา สมาชิกกลุมแมบาน     
มทีั้งหมดจํานวน 30 คน และประกอบอาชีพแปรรูปปลาแดดเดียวเปนอาชีพเสริม พบกระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวในบางข้ันตอนที่ยังไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เชน การวางวัตถุดิบ
ไวกับพ้ืน การชั่งตวงวัดยังไมเหมาะสม วัสดุอุปกรณในการผลิตไมสะอาด ไมมีบรรจุภัณฑที่ชวย
ในการยืดอายุของผลิตภัณฑใหไดนานมากข้ึนและไมมีองคประกอบตางๆ ที่แสดงถึงความโดดเดน 
ดูดี มีมาตรฐานและเอกลักษณเฉพาะอันจะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑปลาแดดเดียวอีกดวย 
ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดการปนเปอนลงไปในอาหาร อาหารเนาเสียงาย อาหารเก็บไดไมนาน 
ลวนกอใหเกิดความไมปลอดภัยดานอาหาร เปนผลใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจได 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความมุงเนนที่จะสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวของกลุมแมบานใหเปนตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร โดยจะประยุกตใช
หลักเกณฑวาดวยสุขลักษณะที่ดีในการผลิต GHP (good hygiene practices) และหลักเกณฑ
ตามมาตรฐาน GMP (good manufacturing practices) เขามาประยุกตใชดวยกัน เพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีและขีดความสามารถในการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว
ของกลุมแมบานสูการพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราใหเขมแข็งไดอีกทางหนึ่ง 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1.2.1 เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบัน
ที่ไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
           1.2.2 เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
         1.2.3 เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาบรรจุภัณฑของปลาแดดเดียวใหมี
ความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความมุงเนนที่จะเขาไปสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑปลาแดดเดียว 2 ดาน คือ ดานกระบวนการผลิต และดานบรรจุภัณฑ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตในการวิจัยไวดังนี ้ 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ขอบเขตดานเนื้อหาที่จะพัฒนามี 2 ดาน คือ ดานกระบวนการผลิต และดานบรรจุภัณฑ 
โดยมีรายละเอียดที่จะพัฒนาดังนี ้ 
  1) ดานกระบวนการผลิต 
    ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และขั้นตอนการเตรียมวัสด/ุอุปกรณ 

   ข้ันตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิต (การปฏิบัติที่ถูกตองในการปรุงอาหาร การชั่งตวง
วัดอยางเหมาะสม การจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ) 
  2) ดานบรรจุภัณฑ 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาสภาวะการเก็บรักษาและอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม  
    ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และ
มีเอกลักษณเฉพาะกลุม  
 1.3.2 ขอบเขตดานประชากร/กลุมตัวอยาง 
 สมาชิกกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว บานเลขที่ 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
 ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือนพฤศจิกายน 2557- มิถุนายน 2558        
เปนระยะเวลา 8 เดือน 
  1.3.4 ขอบเขตดานสถานท่ีที่ใชในการวิจัย 
  สถานที่ผลิตของกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว บานเลขที่ 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การรวมกันคนหาปญหา/สาเหตุของปญหา 
- สํารวจขอมูลการผลิตที่ปฏิบัติอยูจริง 
- พิจารณา/วิเคราะหขั้นตอนการผลิต 
  ที่ไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต 
  อาหาร 
- วิเคราะหสาเหตุที่สงผลใหไมเปนไปตาม 
  หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 

1.4 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดดังนี ้

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม
มาประยุกตใช เพ่ือใหสมาชิกกลุมแมบานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมดานการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการเขารวมกําหนดปญหาของกลุม ตัดสินใจรวมกันวางแผน
แกไขปญหา รวมการปฏิบัติ การประเมินผล และการรับรูความสําเร็จรวมกันจากการพัฒนาของกลุม
โดยมรีายละเอียดปรากฏในภาพ 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การเตรียมการ 
- การศึกษาบริบทชุมชนและผลิตภัณฑ 
- การสรางความสัมพันธ 
- การเขาหาแกนนํา 

รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา 
- คนหาวิธีการ/วิธีปฏิบัติที่ทําให 
  กระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ 
 รวมกันวางแผนและดําเนินการแกไขปญหา 

- วางแผน/กําหนดกิจกรรมและระยะเวลา 
   ที่จะปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 
   ที่ไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต 
   อาหาร 
 

การปฏิบัติตามแผน 
- การปฏิบัติตามแผน/กิจกรรม/เวลา 
  ที่กําหนด 

รวมกันประเมินผล 
- ประเมินผลความสําเร็จในการปรับปรุงแกไข 
   กระบวนการผลิตที่ไมเปนไปตาม 
   หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 

การสรุปผล 
- รวมกันรับทราบความสําเร็จและ 
   ถือปฏิบัติในสิ่งท่ีรวมกันพัฒนา 
- เกิดสุขลักษณะที่ดีในการผลิต    
  ปลาแดดเดียว 
- เกิดการเรียนรูในการแกไขปญหาและ 
  พัฒนารวมกัน 
- ไดบรรจุภัณฑที่มีความปลอดภัย  
  เหมาะสม สวยงาม มีเอกลักษณ 
  เฉพาะกลุม 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทดังนี้ 
 1.5.1 กลุมแมบาน หมายถึง กลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.5.2 การสรางกระบวนการมีสวนรวม หมายถึง กลุมแมบานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานการพัฒนาทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการเขารวมกําหนดปญหาของกลุม ตัดสินใจรวมกันวางแผน
แกไขปญหา รวมการปฏิบัติ การประเมินผล และการรับรูความสําเร็จรวมกันจากการพัฒนาของกลุม 
 1.5.3 ปลาแดดเดียว หมายถึง ปลาดุกอุยสด ขนาด 100-200 กรัม/ตัว ตัดแตงแลว ปรุงรส
ดวยซีอ๊ิวขาว หมักใหเขากัน นําไปทําใหแหงพอหมาดโดยการตากแดด กอนบริโภคตองนําไปทําใหสุก 
 1.5.4 สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GHP (good hygiene practice) หมายถึง 
การใชขอกําหนดในเรื่องของ สุขลักษณะสวนบุคคล สูตร และบรรจุภัณฑ ในการพัฒนา 
 1.5.5 หลักกฎหมายจีเอ็มพี GMP (good manufacturing practice) หมายถึง 
การใชเกณฑเฉพาะในเรื่องของ การควบคุมกระบวนการผลิต ในการพัฒนา 
 1.5.6 แนวทางการประยุกตใชขอกําหนด GHP และหลักกฎหมาย GMP หมายถึง การคนหา
ขอมูลเบื้องตนที่เก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารในการผลิตปลาแดดเดียว นําขอมูลมาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหกลุมแมบานมีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับขอกําหนด GHP 
และ GMP เสนอแนวทาง วิธีการปรับปรุงแกไขเพ่ือจะนําไปใชในการพัฒนา  
 1.5.7 การพัฒนากระบวนการผลิต หมายถึง การถายทอดองคความรู ความเขาใจ การศึกษา
คนควา ทดลองรวมกับกลุมแมบาน  
 1.5.8 การพัฒนาบรรจุภัณฑ หมายถึง กลุมแมบานมีบรรจุภัณฑใหมที่มีการเก็บรักษา
และอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม มีความปลอดภัย สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม  
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนที่ไดรับดังนี ้
 1.6.1 สงเสริมใหกลุมแมบานคนหาปญหาและแนวทางในการแกปญหาแบบมีสวนรวม 

1.6.2 ไดกระบวนการผลิตปลาแดดเดียวท่ีเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
1.6.3 ไดบรรจุภัณฑใหมที่มีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากตํารา 

เอกสาร วารสาร และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 2.1 สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
  2.1.1 ความหมายของสุขลักษณะที่ด ี
   2.1.2 มาตรฐานของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
 2.2 หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  
  2.2.1 ความหมายของจีเอ็มพี 
  2.2.2 ลักษณะของเกณฑที่นํามาใชบังคบั 
  2.2.3 ประเภทอาหารที่ถูกบังคบัใหใชจีเอ็มพี 
  2.2.4 ขอกําหนดหลักเกณฑจีเอ็มพี 
  2.2.5 ประโยชนจากจีเอ็มพี 
  2.2.6 ระยะเวลาเริ่มมีผลบังคบัใช 
 2.3 การคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
      2.3.1 กลุมแปรรูปปลาแดดเดียว 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
      2.3.2 กลุมแปรรูปปลาแดดเดียวของวรรณเพ็ญ ฮวบบุรี อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  
  2.3.3 กลุมแปรรูปปลาแดดเดียวของอุไร สงนุย หมู 11 ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 
  2.3.4 กลุมแมบานแปรรูปอาหารจากปลาดุก ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

 2.4 วัตถุดิบ 
       2.4.1 ปลาดุก 

  2.4.2 เกลือ  
 2.4.3 ซอสปรุงรส  
 2.4.4 พริกไทยเม็ด  

  2.4.5 งาขาว 
   2.4.6 ขิง  
   2.4.7 ขมิ้น  
   2.4.8 น้ําตาลทรายขาว  
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 2.5 การถนอมอาหาร 
 2.5.1 การถนอมอาหาร 
 2.5.2 วิธีการการถนอมอาหาร 

 2.5.3 เกลือและการใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร  
 2.5.4 เทคโนโลยีในการถนอมอาหารโดยการทําใหแหง 

 2.6 บรรจุภัณฑ 
 2.6.1 ความหมายของบรรจุภัณฑ 
 2.6.2 ความสําคัญของการบรรจุภัณฑ 
 2.6.3 ลักษณะของบรรจุภัณฑ 
 2.6.4 ประโยชนของบรรจุภัณฑอาหาร 
 2.6.5 ประเภทของบรรจุภัณฑอาหาร 
 2.6.6 สมบัติของบรรจุภัณฑสําหรับอาหารแหง 

 2.7 แนวความคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
  2.7.1 ความหมายของการมสีวนรวม 
  2.7.2 ลักษณะรูปแบบและข้ันตอนของการมีสวนรวม 
  2.7.3 เปาหมายและประโยชนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  2.7.4 ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  2.7.5 การแบงปนการวิจัย 
  2.8 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  2.8.1 การใชกระบวนการมีสวนรวมในการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
  2.8.2 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
  2.8.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑปลาแดดเดียว 
 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1 สุขลักษณะที่ดีในการผลิต  
 
 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอาหาร ผูผลิตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใสใจในเรื่องของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ เพราะหากผลิตภัณฑไมมีคุณภาพ เนาเสีย หรือมีสารปนเปอน อาจเปนอันตรายตอ
ผูบริโภคได ผูผลิตจําเปนตองมีการควบคุมความสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร เพราะความสะอาด
ในกระบวนการผลิตชวยใหอาหารมีคุณภาพและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไวไดนานขึ้น ตองมี
ความตะหนักไวเบื้องตนวา คุณภาพ เกิดจากมีกระบวนการผลิตที่ดี มิใชเกิดจากการตรวจสอบ ดังนั้น 
หากผูผลิตสามารถควบคุมกระบวนการผลิตใหมีลักษณะท่ีดี มีมาตรฐานตั้งแตตน ผลที่ตามมาคือ 
คุณภาพผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคเม่ือผานการตรวจสอบ ผลท่ีออกมายอมแสดงใหเห็นวา
ผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพอยางแทจริง แตหากละเลยตอเรื่องของสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 
การควบคุมคุณภาพการผลิต เมื่อผลิตภัณฑไดรับการตรวจสอบ ผลที่ออกมาก็ยอมแสดงถึงคุณภาพ
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ทีไ่มไดมาตรฐาน ดังนั้น คุณภาพสามารสรางไดหากผูผลิตมีความตระหนักในเรื่องสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหารอยางเขาใจ 
 2.1.1 ความหมายของสุขลักษณะท่ีด ี
 การบริโภคอาหารถือเปนเรื่องที่สําคัญในการดํารงชีวิต เปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มนุษยทุกคน
ตองการ ดังนั้น อาหารที่รับประทานนั้นจึงควรมีความปลอดภัย ปราศจากสารพิษและเชื้อโรค 
เพ่ือใหผูบริโภคมีสุขภาพอนามัยที่ดีและไมกอใหเกิดโรคกับผูบริโภค เชน ทองเสีย ทองรวง อาหารเปนพิษ 
เปนตน ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคเกิดการเสียชีวิตได หากไดรับการปนเปอนในอาหารเปนจํานวนมาก 
ซึ่งพบเห็นจากขาวบอยครั้ง ทั้งนี้การเกิดความปนเปอนและไมปลอดภัยในอาหารนั้น สามารถ
พบไดทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต สําหรับในการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรมนั้นไดมีระบบ
ประกันคุณภาพ และระบบตรวจสอบที่ถูกบังคบัใชอยางเขมงวดตามกฎหมายที่เก่ียวของ แตในขณะที่
การผลิตอาหารในระดับครัวเรือนหรือรานอาหารขนาดเล็กบางแหง ยังขาดคุณภาพมาตรฐาน และ
ไมไดมีกฎหมายบังคับใชอยางชัดเจน จึงทําใหผูบริโภคอาหาร อาจมีความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดจาก
อาหารอยูตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพดานสุขอนามัยของรานอาหารจึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ทีส่ามารถสรางความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยของอาหารใหกับผูบริโภค โดยการพัฒนาคุณภาพ
ดังกลาวนั้นจะใชหลักของจีเอชพี ซึ่งไดประยุกตจากหลักกฎหมายจีเอ็มพีเขาดวยกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2544, หนา 60) 
 2.1.2 หลักเกณฑวาดวยสุขลักษณะที่ดตีามหลักจีเอชพ ี
 จีเอชพเีปนหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (united 
states food and drug administration: USFDA) จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางพ้ืนฐานในการควบคุม
การผลิตสินคาประเภทอาหาร ยา เครื่องสําอาง และเวชภัณฑตางๆ หลักเกณฑหรือขอกําหนดของจีเอชพี
ในการควบคมุคณุภาพสินคาตางๆ ครอบคลุมตั้งแตสุขอนามัยของสถานท่ีผลิต วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ 
ซึ่งตองสะอาดเพ่ือปองกันสิ่งปนเปอนในสินคา นอกจากนี้ยังควบคุมสุขอนามัยในทุกขั้นตอนการผลิต 
การบํารุงรักษาสถานที่ผลิต และการขนสงจนกวาสินคาจะถึงมือผูบริโภค หลักเกณฑจีเอชพี 
มีความคลายคลึงกับเกณฑมาตรฐานจีเอ็มพี หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตซึ่งเปนมาตรฐานหนึ่ง
ที่ USFDA กําหนดข้ึน เพ่ือใชควบคุมการผลิตสินคาประเภทเดียวกับจีเอชพีเพื่อใหไดสินคาที่มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
  1) ความเปนมาของจีเอชพี 
   เปนมาตรฐานสุขลักษณะทีด่ีในการผลิต ใหความปลอดภัยดานอาหารที่ประยุกตใช
จีเอ็มพี ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการผลิตอาหารของกลุมชุมชน ซึ่งมีขอจํากัดหลายดาน
เม่ือเทียบกับโรงงานอตุสาหกรรมที่มีการบังคับใชกฎหมายจีเอ็มพี โดยที่การผลิตอาหารของกลุมชุมชน
ก็มีความสําคัญ และจําเปนตองผลิตอาหารใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและความปลอดภัยตอผูบริโภค
เชนเดียวกัน 
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  2) จุดประสงคในการทําจีเอชพี 
   เปนการสรางองคความรู และความเขาใจพ้ืนฐานดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารใหแกกลุมชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารใหไดตามมาตรฐานจีเอ็มพี 
ตอไป 
  3) ประโยชนของการจัดทําระบบจีเอชพี ตอผูผลิตในระดับชุมชน มีดังนี้ 
   (1) เปนการประยุกตใชหลักจีเอ็มพี ใหเหมาะสมกับการผลิตอาหารในระดับ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล 
   (2) ใหความสําคัญกับการผลิต 7 ขอ ไดแก ก. วัตถุดิบ ข. อาคาร สถานที่ ค. วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร ง. การขนสงขนยาย จ. คน ผูปฏิบัติงาน ฉ. สูตรกรรมวิธีการผลิต       
ช. บรรจุภัณฑ 
   (3) ดําเนินการผลิตเปนระบบ ถูกสุขลักษณะ สะอาด และสามารถทํางานได
อยางปลอดภัย 
   (4) ชวยใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสม่ําเสมอ ไดมาตรฐานและปลอดภัยตอผูบริโภค 
ตลอดจนมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น อันสงผลใหสามารถวางขายในตลาดไดนานข้ึน 
   (5) เปนพื้นฐานในการพัฒนาสูมาตรฐานการผลิตในระดับที่สูงขึ้น ทีม่ีผลตอการยื่น
คําขอรับเลข สารบบอาหาร หรือ เครื่องหมาย อย. ของกลุม ซึ่งสามารถชวยสรางความเชื่อถือใหกับ
ผูบริโภค และเปนเครื่องมือในการแขงขันกับผูผลิตอ่ืนในตลาดได 
  4) สุขลักษณะสวนบุคคล 
   (1) คนงานในบริเวณผลิตอาหารไมมีบาดแผล ไมเปนโรคหรือพาหะของโรค 
ตาม พรบ.อาหาร 
   (2) แตงกายสะอาด เสื้อคลุมหรือผากันเปอนสะอาด 
   (3) มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใชในบริเวณผลิตอยางเหมาะสม 
   (4) ไมสวมใสเครื่องประดับ 
   (5) มือและเล็บตองสะอาด 
   (6) ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน 
   (7) สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาด หรือกรณีไมสวมถุงมือ ตองมี 
มาตรการดูแลความสะอาดและฆาเชื้อมือกอนปฏิบัติงาน 
   (8) มีการสวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผมอยางใดอยางหนึ่งตามความจําเปน 
   (9) มีการฝกอบรมคนงานดานสุขลักษณะตามความเหมาะสม 
   (10) มีวิธีการหรือขอปฏิบัติสําหรับผูไมเก่ียวของกับการผลิตที่มีความจําเปนตอง
เขาในบริเวณผลิต (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544, หนา 60) 
 

2.2 หลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดีตามหลักจีเอ็มพ ี
  

 อาหารเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับมนุษย เพราะอาหารเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหมนุษยเรามีชีวิตอยูได 
ถาอาหารดีไดมาตรฐานและปลอดภัยเมื่อบริโภคเขาไปรางกายมนุษยจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่
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จากอาหารนั้น แตถาอาหารไมดี ไมปลอดภัยก็อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตได หนทางหนึ่ง
ทีจ่ะเปนการเพ่ิมมาตรฐานของอาหารและเพิ่มความรับผิดชอบของผูประกอบการในการผลิตอาหาร 
นั่นคือ การนําเอาหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารจีเอ็มพี มาใชในการผลิตอาหาร ซึ่งนับวาเปน
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น และผลสุดทาย
จะตกอยูกับผูบริโภค เพราะจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่มีคุณคา สมประโยชน และ
มีความปลอดภัยยิ่งข้ึน  
           2.2.1 ความหมายจีเอ็มพี  
 จีเอ็มพี หมายถึง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเปนเกณฑหรือขอกําหนด
ขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนในการผลิตและควบคุม เพ่ือใหผูผลิตปฏิบัติตามและทําใหสามารถผลิตอาหารได
อยางปลอดภัย โดยเนนการปองกันและขจัดความเสี่ยงใดๆ ที่จะทําใหอาหารเปนพิษ เปนอันตราย
หรือเกิดความไมปลอดภัยแกผูบริโภค โดยครอบคลุมปจจัยทุกดานท่ีเกี่ยวของ ตั้งแตโครงสรางอาคาร
ขั้นพื้นฐาน ระบบการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพไดมาตรฐานทุกข้ันตอน 
นับตั้งแตเริ่มตนวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกขอมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ
ผลิตภัณฑ เพ่ือใหถึงมือผูบริโภคอยางมั่นใจ และจีเอ็มพี ยังเปนระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน
กอนที่จะนําไปสูระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ที่สูงกวาตอไป เชน HACCP (hazards analysis and 
critical control points) และ ISO 9000 อีกดวย เกณฑดังกลาวมาจากการทดลองปฏิบัติและพิสูจนแลว 
จากกลุมนักวิชาการดานอาหารทั่วโลกวา ถาสามารถผลิตอาหารไดตามเกณฑนี้จะทําใหอาหารนั้น 
เกิดความปลอดภัยและเปนที่เชื่อถือยอมรับจากผูบริโภค (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา, 
2552, หนา 9) 
       2.2.2 ลักษณะของเกณฑจีเอ็มพี  
      จีเอ็มพี เปนมาตรการบังคับใชยึดตามแนวทางขอบังคับซึ่งเปนที่ยอมรับของสากล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐาน codex (codex standard) แตมีการปรับใหงายขึ้นเพื่อสามารถ
ปฏิบัติไดจริงสําหรับประเทศไทย โดยคํานึงถึงความพรอมของผูผลิตในประเทศไทยซึ่งมีขอจํากัด
ดานความรู เงินทุนและเวลา เพ่ือใหผูผลิตทุกระดับโดยเฉพาะขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีจํานวนมาก 
สามารถปรับปรุงและปฏิบัติไดตามเกณฑ และเปนขอกําหนดแนวกวางที่สามารถประยุกตใชกับอาหาร
ทุกชนิด ซึ่งในตอนแรกจะบังคับใชกับอาหาร 54 ชนิด แตในอนาคตจะประกาศเพ่ิมเพ่ือใหครอบคลุม
อาหารทุกชนิด และสําหรับกรณีของอาหารกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่มีปญหาเฉพาะที่สําคัญจะมีการออก
ขอกําหนดเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑนั้นขึ้น เชน จีเอ็มพีน้ําบริโภค ซึง่จะกําหนดรายละเอียดที่ครอบคลุม
และเครงครัดชัดเจนขึ้น เพื่อลดและขจัดความเสี่ยง ทําใหเกิดความปลอดภัยของผลิตภัณฑมากขึ้น  
แตอยางไรก็ตามขอกําหนดนี้ยังคงสอดคลองตามแนวทางของหนวยงานมาตรฐานระหวางประเทศ 
เพ่ือไมใหขัดกับหลักสากลดวย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2552, หนา 9) 
  2.2.3 ประเภทอาหารที่ถูกบังคับใหใชจีเอม็พ ี
 อาหารดังตอไปนี้ เปนอาหารที่กําหนดใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) 
พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ดังตาราง 1  
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ตาราง 1  ขอบขายอาหารที่ถูกบังคับใหตองมีจีเอ็มพี  
 

อาหารประเภท ตัวอยาง 
1) อาหารท่ัวไปที่แปรรูป ที่บรรจุในภาชนะ 
    พรอมจําหนายนอก (นอกเหนือจากอาหาร 
    แชเยือกแข็ง กวยเตี๋ยว และเสนหมี่ที่ทําจาก 
    แปงขาวเจาเปนองคประกอบที่ตอง 
    ปฏิบัติตาม จีเอ็มพีทั่วไป) 

 

   (1) สัตวและผลิตภัณฑ เนื้อสัตวสดและแหง สัตวน้ํา กะป ปลาแดดเดียว 
   (2) พืชและผลิตภัณฑ พืชผัก ผลไมสดและแหง ถั่วและนัต พืชผักดอง 

กะทิ ฟองเตาหู 
   (3) แปงและผลิตภัณฑ แปงชนิดตางๆ วุนเสน สปาเก็ตตี้ อุดง ขนมปงปน 

ขาวสุก 
   (4) ผลิตภัณฑสําหรับทําอาหารชนิดตางๆ  
 
       ที่ยังไมพรอมบริโภค 

ผลิตภัณฑแตงหนาขนม ผลิตภัณฑสอดไสหรือ
ราดหนาขนม สงัขยาใบเตย 

   (5) เครื่องปรุงรส  น้ํามันหอมเจียว ผงเครื่องปรุงรส เครื่องแกง 
ที่ยังไมผานความรอน  

   (6) น้ําตาล  น้ําตาลทราย แบะแซ 
   (7) เครื่องเทศ  มัสตารด พริกไทย พริกปน ผักชีแหง ตนหอมแหง 

กระเทียม เมล็ดผักชี  
2) อาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูป 
    ที่พรอมบริโภคทันทีที่ยังไมถูกบังคับจีเอ็มพี   
    (นอกเหนือจากอาหารพรอมปรุงที่จัดเปนชุด  
    ผลิตภัณฑขนมอบ และผลิตภัณฑจาก 
    เนื้อสัตว) 

ถั่วอบกรอบ ถั่วคั่ว ถั่วทอด ถั่วกวน ขาวแตน ขนม
นางเล็ด เตาหูยี้ เตาหูกระดาน (รับประทานโดยตรง
โดยจิ้มกับซิว้) เตาหูสําหรับนําไปทอดทานกับน้ําจิ้ม 
ผลิตภัณฑแตงหนาขนม ผลิตภัณฑสอดไสหรือ
ราดหนาขนม สังขยาใบเตย ขาวหลามตัด บะจาง 
ผลไมแชอิ่ม ผลไมอบแหง ลูกเกด ลูกพลับแหง  
เก้ียมฉาย ขิงดอง ผักกาดดองน้ํายา (กินกับขนมจีน) 
น้ําสลัด น้ําพริกตางๆ (เชน น้ําพริกะป น้ําพริกเผา) 
มายองเนส เปนตน 

3) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
    ตามขอ 3(2) ที่ไดรับยกเวนที่ไมตอง 
    ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 144  

ขาวเกรียบ เมล็ดธัญพืชคั่วหรืออบ ถั่วคั่วหรืออบ  
นัตคั่วหรืออบ พืชผัก ผลไมอบหรือทอดกรอบ 
อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง เมล็ดพืชอบแหงหือทอด 
ผงเครื่องเทศ ผงเครื่องปรุงตางๆ แปงประกอบอาหาร 
พืชผัก ผลไมท่ีทําใหแหง เนื้อสัตวที่ทําใหแหง  
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ตาราง 1  (ตอ)  
 

อาหารประเภท ตัวอยาง 
รวมทั้ง น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ของประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535) เรื่องอาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่ไดรับการยกเวนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ใหไมตองปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับอ่ืน
ที่เกี่ยวของ ไดแก อาหารขบเคี้ยว ประเภทอาหารอบกรอบชนิดที่ไมมีการสอดไส ขาวเกรียบ เมล็ด
ธัญพืชคั่วหรืออบ ถั่วคั่วหรืออบ นัคคั่วหรืออบ พืชผัก ผลไมอบหรือทอดกรอบ อาหารขบเคี้ยวชนิด
พอง และเมล็ดพืชอบหรือแหง รวมทั้งผงเครื่องเทศเครื่องปรุงตางๆ แปงประกอบอาหาร พืชผัก ผลไม
ที่ทําใหแหง เนื้อสัตวที่ทําใหแหง  

ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ประกาศฯ ฉบับที่ 144, 2535, หนา 25)  
 
    2.2.4 ขอกําหนดหลักเกณฑจีเอ็มพ ี
 ขอกําหนดจีเอ็มพี ที่จะเปนเกณฑบังคบัใชเปนการปรับปรุงระบบการควบคุมความปลอดภัย
ทีผู่ผลิตอาหารจะตองปฏิบัติตาม โดยจะตองดําเนินการจัดเตรียมสภาพแวดลอมในโรงงานผลิต 
การปฏิบัติใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล หลักสุขอนามัยและความสะอาดทั้งในการผลิต และบุคลากร
ในสายงานผลิตดวย โดยใหตระหนักถึงความสะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัยเพ่ือสรางสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตเปนสําคญั วิธีการผลิตอาหารจะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นผูผลิตจะตองคาํนึงถึงสิ่งตางๆ ดังตาราง 2 
แสดงการเปรียบเทียบระหวางจีเอ็มพีทั่วไป และจีเอ็มพีข้ันตน  
 
ตาราง 2  ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  
 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
วาดวยสุขลักษณะทั่วไปจีเอ็มพี 

ประกาศ 193 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 

ขั้นตนจีเอ็มพี ประกาศฯ 342 
1) สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
    (1) สถานท่ีตั้ง สถานที่ตั้งตัวอาคารและ 
         ที่ใกลเคียงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

    (1) สถานท่ีตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง 
        มีลักษณะดังตอไปนี้ 

         ก. ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว         ก. ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว 
         ข. ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล         ข. ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล 
         ค. ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ         ค. ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ 
         ง. ไมมีวัตถุอันตราย         ง. ไมมีวัตถุอันตราย 
         จ. ไมมีคอกปศุสัตวหรือสถานเลี้ยงสัตว         จ. ไมมีคอกปศุสัตวหรือสถานเลี้ยงสัตว 
         ฉ. ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก         ฉ. ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก 
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ตาราง 2  (ตอ)  
 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
วาดวยสุขลักษณะทั่วไปจีเอ็มพี 

ประกาศ 193 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนายข้ันตน 

จีเอ็มพี ประกาศฯ 342 
         ช. มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคาร 
             เพ่ือระบายน้ําทิ้ง  

        ช. มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคาร 
            เพ่ือระบายน้ําทิ้ง 

     (2) อาคารผลิต มีลักษณะดังตอไปนี้      (2) อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต 
          ก. มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปน   
             สัดสวนจากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑ  
             อ่ืนๆ 

         ก. สะอาด ถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบ  
            และไมมีสิ่งของที่ไมใชแลว  

          ข. มีพ้ืนที่เพียงพอในการผลิต          ข. มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเปน  
             สัดสวนจากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑอื่นๆ 

          ค. มีการจัดบริเวณการผลิตเปน   
             ตามลําดับสายงานการผลิต 

         ค. มีการจัดบริเวณการผลิตเปนตามลําดับ 
             สายงานการผลิต 

          ง. แบงแยกพ้ืนที่การผลิตเปนสัดสวน  
             เพ่ือปองกันการปนเปอน 

         ง. แบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน 
            เพ่ือปองกันการปนเปอน 

          จ. พ้ืน ผนัง และเพดานของอาคารผลิต           จ. มีทอหรือทางระบายน้ําทิ้ง   
              ก) พ้ืนคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย 
                  มีความลาดเอียงเพียงพอ  

             ก) พื้นคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย   
                 มีความลาดเอียงเพียงพอ 

              ข) ผนังคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย              ข) ผนังคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย 
              ค) เพดานคงทน เรียบ รวมทั้งอุปกรณ 
                  สิ่งที่ยึดติดอยูดานบน ไมกอใหเกิด 
                  การปนเปอน  

             ค) เพดานคงทน เรียบ รวมทั้งอุปกรณ 
                 สิ่งท่ียึดติดอยูดานบน ไมกอใหเกิด 
                 การปนเปอน 

           ฉ. มีแสงแสวางเพียงพอสําหรับ 
               การปฏิบัติงาน  

         ฉ. มีแสงแสวางเพียงพอสําหรับ 
             การปฏิบัติงาน  

           ช. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
               สําหรับการปฏิบตังิาน  

         ช. มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับ   
             การปฏิบัติงาน  

           ซ. อาคารผลิตมมีาตรการปองกัน 
               การปนเปอนจากสัตวและแมลง  

         ซ. อาคารผลิตมีมาตรการปองกัน 
             การปนเปอนจากสัตวและแมลง  

           ฌ. ไมมสีิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของ 
               กับการผลิตอยูในบริเวณอาคารผลิต  

 

2) การออกแบบ  2) การออกแบบ  
    (1) ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม  
         ไมเปนพิษทนตอการกัดกรอน 

   (1) ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมเปนพิษ    
        ทนตอการกัดกรอน  

    (2) รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของ   
        จุลินทรีย   

   (2) งายแกการทําความสะอาด 

    (3) งายแกการทําความสะอาด   
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3) การติดตั้ง  3) การติดตั้ง  
    (1) ถูกตองเหมาะสม และเปนไปตาม 
        สายงานการผลิต  

    (1) ถูกตองเหมาะสม และเปนไปตามสายงาน       
        การผลิต  

    (2) อยูในตําแหนงท่ีทําความสะอาดไดงาย   
4) พื้นผิวหรือโตะปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับ    
    อาหารทําดวยวัสดุเรียบ ไมเปนสนิม  
    ไมเปนพิษ ทนตอการกัดกรอน และสูง 
    จากพ้ืนตามความเหมาะสม 

4) พื้นผิวหรือโตะปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับอาหาร 
    ทําดวยวัสดุเรียบ ไมเปนสนิม ไมเปนพิษ ทนตอ 
    การกัดกรอน และสูงจากพื้นตามความเหมาะสม  

5) จํานวนเพียงพอ  5) ติดตั้งในตําแหนงที่ทําความสะอาดไดงาย  
    (1) วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจุ    (1) วัตถุดิบ สวนผสมตางๆ และภาชนะบรรจุ  
         ก. มีการคัดเลือก        ก. มีการคดัเลือก 
         ข. มีการลางทําความสะอาด 
            อยางเหมาะสมในบางประเภท 
            ที่จําเปน 

        ข. มีการลางทําความสะอาดอยางเหมาะสม 
           ในบางประเภทที่จําเปน 

         ค. มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม          ค. มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม  
         ง. มีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามท่ีกฎหมาย 

           กําหนด  
    (2) ในระหวางการผลิตอาหาร 
          มีการดําเนินการขนยายวัตถุดิบ  
         สวนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ   
         ในลักษณะที่ไมเกิดการปนเปอน 

    (2) ในระหวางการผลิตอาหารมีการดําเนินการ 
         ขนยายวัตถุดิบ สวนผสม ภาชนะบรรจุ และ 
         บรรจุภัณฑในลักษณะที่ไมเกิดการปนเปอน  

    (3) น้ําแข็งที่สัมผัสกับอาหารใน 
         กระบวนการผลิต  

    (3) น้ําแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต   
         

         ก. มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม 
             มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

         ก. มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐาน        
             ของกระทรวงสาธารณสุข 

         ข. มีการขนยาย การเก็บรักษา และ 
            การนําไปใชในสภาพถูกสุขลักษณะ  

         ข. มีการขนยาย การเก็บรักษา และ 
             การนําไปใชในสภาพถูกสุขลักษณะ 

     (4) ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการ
          ผลิต 

     (4) น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 

         ก. มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม 
            มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

          ก. มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐาน  
              ของกระทรวงสาธารณสุข 
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        ข. มีการขนยายการเก็บรักษา และ 
            การนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

       ข. มีการขนยายการเก็บรักษา และ 
           การนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

   (5) น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต     (5) มีการควบคุมกระบวนการผลิตอยางเหมาะสม 
        ก. มีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตาม          
            มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 

        ข. มีการขนยายการเก็บรักษา และ 
            การนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

 

   (6) มีการควบคมุกระบวนการผลิต 
       อยางเหมาะสม  

   (6) ผลิตภัณฑ 
       ก. มีการคดัแยกหรือทําลายผลิตภัณฑ 

            ท่ีไมเหมาะสม 
        ข. มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสมและขนสง       

           ในลักษณะที่ปองกันการปนเปอนและ        
           การเสื่อมสลาย 

   (7) ผลิตภัณฑ   
       ก. มีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพของ  
           ผลิตภัณฑและเก็บบันทึกไวอยางนอย  
           2 ป 

 

       ข. มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภัณฑ 
           ที่ไมเหมาะสม 

 

       ค. มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม  
       ง. มีการขนสงในลักษณะที่ปองกัน 
          การปนเปอนและการเสื่อมสลาย 

 

   (8) มีบันทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิต     
       ประจําวันและเก็บบันทึกไวอยางนอย 2 ป 

 

6) การสุขาภิบาล  6) การสุขาภิบาล  
    (1) น้ําที่ใชภายในสถานท่ีผลิตเปนน้ําสะอาด     (1) น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตเปนน้ําสะอาด 
    (2) มีภาชนะสําหรับใสขยะพรอมฝาปด    
        ตั้งอยูในท่ีที่เหมาะสมและเพียงพอ 

    (2) มีภาชนะสําหรับใสขยะพรอมฝาปด และ   
        ตั้งอยูในท่ีที่เหมาะสมและเพียงพอ และ 
        มีวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม 

    (3) มีวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม     (3) มีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครก 
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    (4) มีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครก     (4) หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม 
          ก. หองสวมแยกจากบริเวณผลิตหรือ 

             ไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 
          ข. หองสวมอยูในสภาพที่ใชงานไดและ   

             สะอาด 
          ค. หองสวมมีจํานวนเพียงพอกับ 

             ผูปฏิบัติงาน 
          ง. มีอางลางมือพรอมสบูหรือน้ํายา 

             ฆาเชื้อโรคและอุปกรณทําใหมือแหง 
          ฉ. อางลางมือและอุปกรณอยูในสภาพ 

             ที่ใชงานไดและสะอาด 
          ช. อางลางมือมีจํานวนเพียงพอกับ 

             ผูปฏิบัติงาน 
    (5) หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม     (5) อางลางมือบริเวณผลิต 
         ก. หองสวมแยกจากบริเวณผลิตหรือ 
             ไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 

         ก. มีสบูหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค 

         ข. หองสวมอยูในสภาพที่ใชงานไดและ            
             สะอาด 

         ข. อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด 

         ค. หองสวมมีจํานวนเพียงพอกับ          
             ผูปฏิบัติงาน 

         ค. มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน 

         ง. มีอางลางมือพรอมสบูหรือน้ํายา 
            ฆาเชื้อโรคและอุปกรณทําใหมือแหง 

         ง. อยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

         จ. อางลางมือและอุปกรณอยูในสภาพ 
             ที่ใชงานไดและสะอาด 

 

         ฉ. อางลางมือมีจํานวนเพียงพอกับ          
             ผูปฏิบัติงาน 

 

    (6) อางลางมือบริเวณผลิต  
         ก. มีสบูหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค  
         ข. อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด  
         ค. มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน  
         ง. อยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม  
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    (7) มีมาตรการในการปองกันและกําจัดมิให  
        สัตวหรือแมลงเขาในบริเวณผลิต 

 

         ก. อาคารผลิตอยูในสภาพที่สะอาด  
             มีวิธีการหรือมาตรการดูแล 
             ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

      ก. อาคารผลิตอยูในสภาพที่สะอาด มีวิธีการ 
          หรือมาตรการดูแลทําความสะอาด 
          อยางสม่ําเสมอ 

         ข. มีการทําความสะอาดเครื่องมือ           
             เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
             กอนและหลังปฏิบัติงาน 

      ข. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
          การผลิต มีการทําความสะอาด 
          อยางสม่ําเสมอ และในสภาพที่ใชงานได  

         ค. มีการทําความสะอาดเครื่องมือ  
             เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
             ที่สัมผัสกับอาหารอยางสม่ําเสมอ 

      ค. มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือ 
          สารเคมีอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการรักษา  
          สุขลักษณะและตองมีปายแสดงชื่อ 
          แยกใหเปนสัดสวนและปลอดภัย 

         ง. มีการเก็บอุปกรณที่ทําความสะอาด 
            แลวใหเปนสัดสวน และอยูในสภาพ 
            ที่เหมาะสมรวมถึงไมปนเปอนจาก 
            จลุินทรีย ฝุนละอองและอ่ืนๆ 

 

         จ. การลําเลียงขนสงภาชนะและอุปกรณ 
             ที่ทําความสะอาดแลว อยูในลักษณะ 
             ทีป่องกันการปนเปอนจากภายนอกไดดี 

 

         ฉ. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ  
             การผลิต มีการดูแลบํารุงรักษาให 
             อยูในสภาพใชงานไดอยางมี 
             ประสิทธิภาพสม่ําเสมอ 

 

         ช. มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาด 
             หรือสารเคมีอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ 
             การรักษาสุขลักษณะและตองมีปาย 
             แสดงชื่อแยกใหเปนสัดสวนและ 
             ปลอดภัย 

 

      (8) คนงานในบริเวณผลิตอาหารไมมี 
           บาดแผล ไมเปนโรคหรือพาหะของโรค 
           ตามที่ระบุในกฎกระทรวง 

   (8) คนงานในบริเวณผลิตอาหารไมมีบาดแผล  
        ไมเปนโรคหรือพาหะของโรคตามท่ีระบุ 
        ในกฎกระทรวง 

      (9) คนงานที่ทําหนาที่สัมผัสกับอาหารขณะ 
          ปฏิบัติงานตองปฏิบัติดังนี้  

  (9) คนงานที่ทําหนาที่สัมผัสกับอาหาร 
      ขณะปฏิบัติงานตองปฏิบัติดังนี ้
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ตาราง 2  (ตอ)  
 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
วาดวยสุขลักษณะทั่วไปจีเอ็มพี 

ประกาศ 193 

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย 

ขั้นตนจีเอ็มพี ประกาศฯ 342 
          ก. แตงกายสะอาด เสื้อคลุมหรือผากัน 
              เปอนสะอาด  

         ก. แตงกายสะอาด เสื้อคลุมหรือผากัน 
             เปอนสะอาด 

          ข. มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใช 
              ในบริเวณผลิตอยางเหมาะสม 

         ข. มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใชใน  
             บริเวณผลิตอยางเหมาะสม 

          ค. ไมสวมใสเครื่องประดับ          ค. ไมสวมใสเครื่องประดับ 
          ง. มือและเล็บตองสะอาด          ง. มือและเล็บตองสะอาด 
          จ. ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่ม 
              ปฏิบัติงาน 

         จ. ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่ม 
             ปฏิบัติงาน 

          ฉ. สวมถุงมอืที่อยูในสภาพสมบูรณและ 
              สะอาด หรือกรณีไมสวมถุงมือตองมี 
              มาตรการดูแลความสะอาดและ 
              ฆาเชื้อมือกอนปฏิบัติงาน 

          ฉ. มีการสวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม 
              อยางใดอยางหนึ่งตามความจําเปน 

          ช. มีการสวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม 
              อยางใดอยางหนึ่งตามความจําเปน 

 

    (10) มีการฝกอบรมคนงานดานสุขลักษณะ 
          ตามความเหมาะสม 

    (10) มีการแสดงคาํเตือนหามหามมิใหบุคคลใด 
          แสดงพฤติกรรมอันนารังเกียจในสถานที่ 
          ผลิตอาหาร  

    (11) มีวิธีการหรือขอปฏิบัติสําหรับ 
          ผูไมเก่ียวของกับการผลิตที่ม ี
          ความจําเปนตองเขาในบริเวณผลิต 

    (11) มีวิธีการหรือขอปฏิบัตสิําหรับ 
          ผูไมเก่ียวของกับการผลิตที่ม ี
          ความจําเปนตองเขาในบริเวณผลิต 

ที่มา: (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2535, หนา 25)  
 

      2.2.5 ประโยชนจากจีเอ็มพ ี
     1) อาหารจะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะผูประกอบการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิต เพื่อลดและขจัดโอกาสที่จะมีการปนเปอนในอาหารและเม่ือกําหนดใหจีเอ็มพี 
เปนกฎหมายใหผูประกอบการปฏิบัติตาม ผูประกอบการก็จะตองปรับปรุงการผลิต ใหมีมาตรฐาน
การผลิตที่ดีขึ้นกวาเดิม หากฝาฝนจะถูกดําเนินคด ี 
   2) ทําใหมีการพัฒนาสถานที่ผลิต เมื่อเริ่มใหผูประกอบการมีจีเอ็มพี ที่สอดคลองกับ
สากล ถึงแมจะไมไดปฏิบัติในรายละเอียดทั้งหมด แตสอดคลองในทุกขอของสากล ในระยะตอไป
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีปญหาในเรื่องการจัดระบบจีเอ็มพี จะคอยๆ จัดทําระบบ
จีเอม็พี ใหไดมาตรฐานใกลเคียงระบบสากล และสามารถกาวไปสูสากลได คือ สามารถเตรียมความพรอม
ไปสูสังคมโลกไดดีข้ึน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

19 

       2.2.6 ระยะเวลาเริ่มมีผลบังคับใช 
 มผีลบังคับใชหลังจากประกาศเปนกฎหมาย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 

เปนตนไป โดยผูประกอบการรายใหมตองปฏิบัติใหไดตามเกณฑทันที สวนผูประกอบการรายเกาไดรับ
การผอนผันใหปรับปรุงสถานที่และการผลิตใหไดตามเกณฑเปนเวลา 2 ป เพ่ือชวยใหผูประกอบการ 
มีเวลาในการปรับปรุงใหไดตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเม่ือพนกําหนด คือตั้งแต วันที่ 26 กรกฎาคม 2546 
ผูประกอบการจะตองปรับปรุงการผลิตใหมีมาตรฐานการผลิตใหเปนไปตามเกณฑจีเอ็มพี หากฝาฝน
จะตองถูกดําเนินคดี 

  จะเห็นวาการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีจีเอ็มพีนี้ เปนสิ่งที่ดีมีประโยชนท้ังตอ
ผูประกอบการและผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูบริโภค จะทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจวา อาหาร 
ที่จะบริโภคนั้นเปนอาหารที่คุณภาพ ปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตอาหารนั้นไดถูกควบคุม       
ทุกขั้นตอน ตั้งแต สถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา 
การทําความสะอาด ตลอดจนกระท่ังบุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544, หนา 101) 
 

2.3 การคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว  
 

 ปลาแดดเดียวเปนผลิตภัณฑที่อยูคู กับคนไทยมานาน ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่
ชาวบานสมัยกอนนํามาแปรรูปเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยการนําปลาสดมาตัดแตง ลาง
น้ําใหสะอาด คลุกเคลากับเกลือ หลังจากนั้นก็นําไปตากแดด โดยท่ีชาวบานสมัยกอนอาจจะไมได
คํานึงถึงเรื่องของสุขลักษณะที่ดีในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว ผูวิจัยจึงได
คนหากระบวนการผลิตในของแตละชุมชนมา 4 ชุมชน เพ่ือนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษา คนหา
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวมาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตและ
บรรจุภัณฑใหกับกลุมแมบาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ปลาแดดเดียวเปนผลิตภัณฑที่อยูคูกับคนไทยมานาน ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินที่ชาวบาน
สมัยกอนนํามาแปรรูปเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยการนําปลาสดมาตัดแตง ลางนํ้าใหสะอาด 
คลุกเคลากับเกลือ หลังจากนั้นก็นําไปตากแดด โดยชาวบานสมันกอนอาจจะไมไดคาํนึงถึงเรื่องของ
สุขลักษณะที่ดีในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว ผูวิจัยจึงไดคนหา
กระบวนการผลิตในของแตละชุมชนมา 4 ชุมชน เพ่ือนําองคความรูที่ไดจากการศึกษา คนหา
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวมาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตและ
บรรจุภัณฑใหกับกลุมแมบาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
         2.3.1 กลุมแปรรูปปลา 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จากการสัมภาษณนายสุรศักดิ์ เนียรมงคล (2558) ประธานกลุม พบกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
ดังนี้ 
  1) ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบ  
   (1) คัดเลือกปลาดุกอุยที่มีอายุครบ 3 เดือน ขนาด 100-200 กรัม/ตัว  
    (2) น้ําซอสปรุงอาหาร 2 ทัพพี 
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    การเตรียมวัสดุและอุปกรณ 
    (3) มีด  
     (4) เขียง  
     (5) ชามผสม  
     (6) ตะกรา  
     (7) ฝาพัดลมสําหรับตากปลา 

   2) ขั้นตอนท่ี 2 การผลิต  
 (1) ชั่งน้ําหนักปลาดุกที่มีอายุครบ 3 เดือน ขนาด 100-200 กรัม/ตัว หนัก 1 กิโลกรัม 

    (2) ทุบหัวปลาดุกสดเพ่ือทําใหปลาตาย 
    (3) นําปลาดุกที่ตายแลวมาตัดแตงตามแนวกลางลําตัวอยาใหขาดจากกันจาก
สวนหางมาถึงลําตัว เอาไสออก ลางน้ําสะอาด 1 ครั้ง 
    (4) พักใสตะกรารอปลาดุกสะเด็ดน้ําประมาณ 10 นาที 
    (5) นําปลาดุกที่สะเด็ดน้ําแลวมาคลุกเคลากับซอสปรุงอาหารประมาณ 2 ทัพพี 
หมักไวประมาณ 30 นาที 
    (6) นําปลาที่ผานการหมักแลวมาตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง 
    (7) ครบเวลาเก็บปลาใสตะกรา รอการบรรจุ 
    (8) บรรจุปลาดุกแดดเดียวลงในถุงพลาสติกเพ่ือจําหนาย  
           2.3.2 กลุมแปรรูปปลาวรรณเพ็ญ ฮวบบรุี อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวโดย (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัย, ออนไลน, 2555) พบกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว ดังนี้  
  1) ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบ  
   (1) คัดเลือกปลาดุก ขนาด 300 กรัม/ตัว หนัก 100 กิโลกรัม 
   (2) เกลือ 150 กรัม (3) พริกไทยเม็ด 200 กรัม  
   (4) งาขาว + ขิง + ขมิ้น ผสมกัน 200 กรัม  
   (5) น้ําตาลทรายขาว 50 กรัม  
    การเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

    (6) มีด  
     (7) เขียง  

     (8) กะละมัง  
     (9) ตะหลิว  
     (10) กระทะ 
    2) ขั้นตอนท่ี 2 การผลิต  

 (1) ทุบหัวปลาดุกเพื่อทําใหปลาตาย จากนั้นนําลางดวยน้ําเกลือ เหตุผลที่ใช
น้ําเกลือลางเพราะน้ําเกลือจะทําใหเนื้อปลานั้นดูใส และดับกลิ่นคาว 
    (2) นําแลตัดหัวควักไสออก แลวก็นําไปลางทําความสะอาดอีกครั้ง 
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    (3) ในการลางครั้งนี้จะตองลางโดยใชแปรงขัดเมือกปลาออกใหหมด เพื่อเปน
การลางกลิ่นคาวปลาออก 
    (4) พักใสตะกรารอปลาดุกสะเด็ดน้ําประมาณ 10 นาที 
    (5) นําเครื่องปรุงที่เตรียมไว เทผสมลงไปในกะละมัง จากนั้นก็นําปลาที่สะเด็ดน้ํา
แลวออกไปตากแดดประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
    (6) บรรจุปลาแดดเดียวใสถุงเพ่ือจําหนาย  
 2.3.3 กลุมแปรรูปปลาอุไร สงนุย หมู 11 ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว พบกระบวนการผลิตดังนี้ (จากหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ, 2557, หนา 19) 
  1) ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบ  

 (1) คัดเลือกปลาดุกที่มีอาย ุ45-60 วัน 
 (2) เกลือ 500 กรัม  

     การเตรียมวัสดุและอุปกรณ 
    (3) มีด  
      (4) เขียง  
     (5) กะละมัง 
  2) ขั้นตอนท่ี 2 การผลิต  
    (1) คัดเลือกปลาดุกที่มีอาย ุ45-60 วัน ลางทําความสะอาด 
    (2) ตัดหัว และผาทองมานําลางอีกครั้ง 
    (3) นําไปแชในน้ําเกลือตมสุกประมาณ 10 นาที 
    (4) แลวจึงนําไปผึ่งแดด 
  2.3.4 กลุมแปรรูปปลาตําบลบงึคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว พบกระบวนการผลิตดังนี้ (จากหนังสือพิมพ
บานเมือง, 2557, หนา 14) 
  1) ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบ 
    (1) ชั่งปลาดุก น้ําหนัก 300 กิโลกรัม 
    (2) เกลือ  
     (3) ขมิ้น 
     การเตรยีมวัสดุและอุปกรณ 
    (4) มีด  
     (5) เขียง  
     (6) กะละมัง 
  2) ขั้นตอนท่ี 2 การผลิต  
    (1) นําปลาดุกมาน็อคเกลือแลวนํามาตัดหัวลางน้ําใหสะอาด  
    (2) นําปลามาแผเอาไสออกแลวลางน้ําใหสะอาดอีกครั้ง 
    (3) นําปลาที่ลางสะอาดแลวมาแชในน้ําปรุงรสที่เตรียมไวประมาณ 30 นาที 
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    (4) หลังจากนั้นนําปลามาตากแดดพ่ึงลมใหเย็นแลวนําบรรจุหีบหอ 
 จากการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใน 4 ชุมชน พบวา ในขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตปลาแดดเดียวมีขอแตกตางกันในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบ แตละชุมชนจะมีการประยุกต
วัตถุดิบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของชุมชนเพื่อใหงายตอการแปรรูปนั่นเอง แตสิ่งสําคัญที่คนพบคือ
ทุกกลุมชุมชนจะใหความสําคัญในเรื่องของสุขลักษณะความสะอาดในกระบวนการผลิตอยางเหมาะสม 
จึงควรนํากระบวนการผลิตท่ีดีในการผลิตปลาแดดเดียวของแตละชุมชนมาประยุกตใชในการพัฒนา
กระบวนผลติปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารใหกับกลุมแมบานตอไป 
 

2.4 วัตถุดิบ 
          
 การไดบริโภคอาหารดี รสชาติอรอย นอกจากจะดีตอสุขภาพรางกายแลว ยังถือเปนความสุข
ทางใจอยางหนึ่ง แตการจะปรุงอาหารที่ดีที่สุดขึ้นมาสักจานนั้น ตองเริ่มตนอยางถูกตองตั้งแต
การเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัย ประโยชน ประหยัด อยางเชนการเลือกซื้องายๆ คือ เหงือกตองมีสีแดงสด 
ไมมีกลิ่นเหม็นและเมือก ตาใสไมจมลงไปในเบาตา เนื้อแนนแข็ง เกล็ดใส ทองไมแตก ดังนั้น การเลือก
วัตถุดิบแตละชนิดควรคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยเพ่ือการบริโภคอาการที่ดีตอสุขภาพ 

 2.4.1 ปลาดุกอุย 
 ปลาแตละสายพันธุจะมีคุณคาทางโภชนาการตางกัน โปรตีนจากเนื้อปลามีคุณคาทางชีวภาพสูง 
เพราะประกอบไปดวย กรดอะมิโนที่จําเปน อยูในสัดสวนที่ถูกตอง และยอยไดงาย เนื้อปลามีลักษณะ
ออนนุมเคี้ยวงาย จึงเหมาะสําหรับเด็กและผูสูงอายุ โดยเนื้อปลาดุก 100 กรัม จะมีความชื้น 74.5 กรัม 
โปรตีน 19.1 กรัม ไขมัน 5.2 กรัม คารโบไฮเดรต 0.1 กรัม เถา 1.1 กรัม (อารีย พรหมสุวรรณ, 2549, 
หนา 95)  

 2.4.2 เกลือ 
 เกลือ เปนแรธาตุสวนใหญประกอบดวยโซเดียมคลอไรด (NaCl) มีลักษณะเปนผลึกสีขาว 
เปนหนึ่งในเครื่องปรุงรสที่เกาแกที่สุดและหาไดงายที่สุด ใหรสเค็ม เหมาะแกถนอมอาหาร เชน 
การหมักเกลือ (salt curing) ทําใหยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทําใหอาหารเสื่อมเสีย (microbial 
spoilage) และจุลินทรีย กอโรค (pathogen) น้ําเกลือเย็นจัดเขมขนยังใชเพื่อเปนตัวกลาง 
การแชเยือกแข็งอาหาร (freezing) โดยการจุม (immersion freezing) ชนิดของเกลือที่ใชในอาหาร 
มี 2 ชนิดหลัก ไดแก 
   1) เกลือสมุทร เปนเกลือที่ไดจากการขังน้ําทะเลในนาพักเพื่อใหมีโคลนตมตกตะกอน 
และมีความเค็มเพิ่มขึ้น จากนั้นระบายน้ําเขาสูนาอีกแหงเพื่อใหน้ําระเหยไปโดยกระแสลม และ
ความรอนจากแสงอาทิตยจนเกลือตกผลึก ทิ้งไวใหแหง แลวเติมไอโอดีน 
   2) เกลือสินเธาว เปนเกลือที่ไดจากการตมน้ําเกลือจากบอเกลือภูเขา แลวนํามา
เติมสารไอโอดีน ในอัตราสวน เกลือ 6 กิโลกรัมตอไอโอดีนผง 0.50 กรัม หรือ เกลือ 6 กิโลกรัม
ตอไอโอดีนเขมขน (น้ํา) 15 ซีซีหรือมิลลิลิตร เกลือสินเธาวเปนเกลือที่เหมาะสําหรับใชในการอุตสาหกรรม 
เพราะมีความชื้น แมกนีเซียม และแคลเซียม คอนขางต่ํา (พลอยจรัส ประกัตฐโกมล, 2553, หนา 46) 
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 2.4.3 ซอสปรุงรส 
 ซอสปรุงรส ทํามาจากถั่วเหลือง กากถ่ัวเหลือง และผลิตภัณฑอยางอื่นที่ไดจากถั่วเหลือง 

โดยการใชกรดเขมขนสกัดเอาโปรตีนออกจากถั่วเหลือง ซึ่งตางจากซีอ๊ิวที่ใชวิธีการหมักถั่วเหลือง
เพ่ือใหโปรตีนจากถ่ัวเหลืองออกมาโดยวิธีการยอยสลาย ประโยชนของซอสปรุงรสคือชวยปรับแตงรสชาติ
อาหารใหดีข้ึน อรอยขึ้น ซอสปรุงรสที่มีขายกันในทองตลาดจะใหรสชาติเค็ม ดังนั้นการใชซอสปรุงรส
เปนการเติมความเค็มใหอาหารแทนการใชเกลือ น้ําปลา หรือซีอ๊ิวขาวนั่นเอง เพียงแตจะใหรสชาติ
ที่ดีกวา อรอยกวาและมีกลิ่นหอมมากวา นอกจากนี้ซอสปรุงรสยังประกอบไปดวยโปรตีนหรือ
กรดอะมิโนที่เปนประโยชนตอรางกายอีกดวย (พลอยจรัส ประกัตฐโกมล, 2553, หนา 65)  
 2.4.4 พริกไทยเม็ด 
 ผลแกตากแหงท้ังเปลือก เรียกวา พริกไทยดํา สวนผลแกเอาเปลือกออกเหลือแตเม็ด เรียกวา 
พริกไทยขาวหรือพริกไทยลอน มีกลิ่นหอมคอนขางฉุน รสเผ็ดรอน ใชทั้งเมล็ดหรือนําไปปนละเอียด 
ใชแตงกลิ่นอาหาร ชวยดับกลิ่นคาว ใชถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว และเปนสวนประกอบในการทํา
ปลาแดดเดียว หมูแดดเดียว เนื้อแดดเดียว ไสกรอกอีสานเปนตน (พลอยจรัส ประกัตฐโกมล, 2553, 
หนา 38)  
 2.4.5 งาขาว 
 เมล็ดงาประกอบดวยน้ํามันระหวาง 46.4-52.0% มีโปรตีน 19.8-24.2% ซึ่งมีสัดสวนดี
จึงเปนอาหารที่ดี มีสารมีไธโอนีนและทริพโทแฟนสูง มีแคลเซี่ยม โปรแตสเซี่ยม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 
และเหล็ก น้ํามันงาที่ดีไดมาจากการหีบโดยไมใชความรอน (cold pressed) น้ํามันงาชนิดนี้ไดรับ
ความนิยมสูง เพราะไมมีการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของโมเลกุลน้ํามันและไมมีสารเคมีตกคาง 
จึงนิยมนํามาใชประกอบอาหารไดทุกประเภท เนื่องจากอุณหภูมิในการประกอบอาหารประมาณ 
100 องศาเซลเซยีส ไมไดทําลายคณุคาทางโภชนาการของน้ํามัน (หากใชแลวไมควรนํากลับมาใชซ้ํา) 
ดังนั้น ทั้งผัด ทอด หมักหมู หมักเนื้อ หมักเนื้อปลา ทําน้ําจิ้มสุกี ้ชวยดับกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล 
(พลอยจรัส ประกัตฐโกมล, 2553, หนา 41) 
 2.4.6 ขิง 

 ขิงมีเหงาอยูใตดิน เปลือกนอกสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ สวนที่ใช
นํามาประกอบอาหาร ไดแก เหงา หนอออน เนื้อออนในลําตนและชอดอกออน ขิงเปนเครื่องเทศ
ที่ใชในการแตงกลิ่นอาหาร เพิ่มรสชาติและดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว และยังมีสารอาหารที่มีคุณคาตอ
รางกายมากมายทั้งโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต แคลเซียม และวิตามินเออีกดวย (พลอยจรัส 
ประกัตฐโกมล, 2553, หนา 38) 
 2.4.7 ขม้ิน 
 ขมิ้นที่ใชปรุงอาหารไทยมีสีออกสมเหลืองและมีกลิ่นและรสชาติที่รุนแรง นิยมนํามาใช
ในการหมักเนื้อปลา เพ่ือใหเนื้อปลามีสีสวยกลิ่นหอมชวนใหนารับประทาน ควรเก็บในถุงพลาสติก
และแชไวในตูเย็นเพ่ือเก็บไวไดนานข้ึน มีสรรพคุณชวยลดและบรรเทาแผลพุพอง ชวยใหระบบยอย
อาหารทํางานดีขึ้นและลดอาการหดเกร็งของลําไส ลดอาการจุกเสียดและปวดทอง (พลอยจรัส 
ประกัตฐโกมล, 2553, หนา 38) 
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 2.4.8 น้ําตาลทรายขาว 
 การลดสัดสวนระหวางปริมาณน้ําและของแข็งที่มีในอาหาร ทําไดโดยการเติมของแข็ง เชน 
น้ําตาลและเกลือลงในอาหาร ตัวอยางเชน การแชอ่ิมโดยใชน้ําตาลความเขมขนสูงๆ หรือการดองเค็ม 
(salt stock) ซึ่งเปนการเก็บรักษาหรือถนอมอาหารโดยใชเกลือความเขมขนสูงประมาณ 16 % ทําให
น้ําอิสระลดลง อาหารจึงเก็บไดนาน ผลิตภัณฑที่ผานการดองเค็มแบบนี้ตองนํามาลางเพื่อลดความเค็ม
และปรุงแตงรสชาติกอนนํามาบริโภค (อรพิน ชัยประสพ, 2546, หนา 275)  
 

2.5 การถนอมอาหาร  
 

 ในสมัยโบราณ ปลาเปนอาหารหลักอยางหนึ่งของคนไทย ซึ่งหาไดงายตามแมน้ําลําคลอง 
ดังนั้น ในวันที่จับปลาไดมาก ก็จะมีการแบงปนใหญาติ หรือเพ่ือนบาน ไดรับประทานกันอยางท่ัวถึง 
ตามนิสัยโอบออมอารีของคนไทยในสมัยกอน สวนที่เหลือจะเก็บรักษาไว โดยการหมักเกลือ ทําเปน
ปลารา ตากแดด หรือยางรมควัน เปนตน ถึงแมวาคนไทยสมัยกอน จะไมทราบทฤษฎี หรือหลักการ
ในการถนอมรักษาผลิตผลการเกษตรในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตก็ไดมีการปฏิบัติตอๆ กัน
มาหลายชั่วอายุคน เปนวิธีงายๆ ไมมีกรรมวิธียุงยาก หรือซับซอน โดยอาศัยธรรมชาติเปนสวนชวย
ในการถนอมรักษา โดยมีทั้งการเก็บในลักษณะสด และแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม 
โดยที่คุณภาพเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด และสามารถเก็บไวไดนานยิ่งขึ้น                       

 2.5.1 การถนอมอาหาร 
 การถนอมอาหาร หมายถึง กระบวนการเก็บและรักษาอาหาร เพื่อชะลอการเนาเสียของ

อาหาร หรือปองกันโรคอาหารเปนพิษ ในขณะที่ยังรักษาคุณคาทางโภชนาการ สีสัน และกลิ่นใหคงอยู 
จะทําโดยใชวิธีการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรียอ่ืนๆ และการหนวงปฏิกิริยา
ระหวางไขมันกับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งเปนสาเหตุของการเนาเสีย (rancidity) ของอาหาร การถนอม
อาหารนี้อาจรวมถึงการรักษาอายุตามธรรมชาติ และสีสันของอาหารซึ่งเกิดจากการปรุงอาหาร เชน 
การเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลของเนื้อแอปเปลเมื่อสัมผัสกับอากาศ และการถนอมอาหารบางประเภท
จําเปนตองปดผนึกอาหารหลังจากที่ผานกระบวนการตางๆ เพื่อปองกันการเกิดปจจัยของการเนาเสีย 
ทําใหอาหารนั้นสามารถเก็บไวไดนานมากกวาปกติ 

 2.5.2 วิธีการถนอมอาหาร 
 การถนอมอาหารโดยการดอง คือ การใชจุลินทรียบางชนิดท่ีไมเปนอันตรายตอมนุษย 

โดยจุลินทรทรียนั้นจะสรางสารบางอยางขึ้นมาในอาหาร ซึ่งสามารถยับยั้งการดูดซึมสารอาหารของ
จุลินทรีย ดังนั้นผลของการหมักดองจะทําใหอาหารปลอดภัยจากจุลินทรทรียชนิดอื่นๆ และยังทําให
เกิดอาหารชนิดใหมๆ ที่มีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เปนการเพิ่มกลิ่น และรสชาติของอาหาร
ใหแปลกออกไป การถนอมอาหารโดยการดองมีหลายวิธีดังนี ้
  1) การดองเปรี้ยว ผักที่นิยมนํามาดอง เชน ผักกาดเขียว กะหล่ําปลี ผักเสี้ยน ถั่วงอก 
เปนตน วิธีทําคือ นําเอาผักมาเคลากับเกลือ โดยผสมน้ําเกลือกบน้ําสมตมใหเดือด ทิ้งไวใหเย็น 
นํามาเทราดลงบนผักท่ีเรียงไวในภาชนะ เทใหทวมผักปดฝาภาชนะไมใหลมเขา หมักทิ้งไว 4-7 วัน 
ก็นํามารับประทานได 
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  2) การดอง 3 รส คือ รสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวาน ผักที่นิยมดองแบบนี้คือ ขิงดอง 
กระเทียมสด ผักกาดเขียน การดองชนิดนี้คือ นําเอาผักมาเคลากับเกลือแลวผสมน้ําสม น้ําตาล เกลือ 
ตมใหเดือด ทิ้งไวใหเย็น แลวนํามาเทราดลงบนผักปดฝาทิ้งไวประมาณ 2-3 วัน ก็นํามารับประทานได 
  3) การดองหวาน ผักและผลไมที่นิยมนํามาดอง เชน มะละกอ หัวผักกาด กะหล่ําปลี 
เปนตน โดยตมน้ําตาล น้ําสมสายชู เกลือ ใหออกรสหวานนําใหเดือดทิ้งไวใหเย็น เทราดลงบนผัก
ผลไม ทิ้งไว 2-3 วัน ก็นํามารับประทานได 
  4) การดองเค็ม อาหารท่ีนิยมสวนใหญจะเปนพวกเนื้อสัตวและผัก เชน ปูเค็ม ปลาเค็ม 
กะป หัวผักกาดเค็ม ไขเค็ม เปนตน ตมน้ําสมสายชูและเกลือใหออกรสเค็มจัดเล็กนอยใหเดือดทิ้งไว
ใหเย็น กรองใสภาชนะที่จะบรรจุอาหารดอง แลวหมักทิ้งไว 4-9 เดือนจึงนํามารับประทาน 
  5) การหมักดองที่ทําให เกิดแอลกอฮอล คือการหมักอาหารพวกแปง น้ําตาล 
โดยใชยีสตเปนตัวชวยใหเกิดแอลกอฮอล เชน ขาวหมาก ไวน เปนตน 
 การถนอมอาหารโดยการเชื่อม การเชื่อมและการกวนเปนวิธีถนอมอาหารโดยการยับยั้ง
การดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย โดยอาศัยสารน้ําตาลปองกันไมใหอาหารนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
บูดเนาเสียหาย การถนอมอาหารโดยการเชื่อม 3 วิธี ดังนี้  
  1) การเชื่อมแบบธรรมดา อาจเคี่ยวจนน้ําเชื่อมขนเหนียว น้ําเชื่อมแทรกซึม
เขาในเนื้อของสิ่งท่ีเชื่อมแลวใชน้ําเชื่อมที่เหลือแชหลอไวอีกชั้นหนึ่ง เชน กลวยเชื่อม สาเกเชื่อม 
ลูกตาลเชื่อม ขนุนเชื่อม เปนตน หรืออาจเคี่ยวตอไปจนน้ําเชื่อมแกจัด เมื่อเย็นลงจะแหงและแข็งตัว 
  2) การถนอมอาหารดวยการแชอ่ิม เปนการถนอมอาหารโดยใชน้ําตาลปริมาณมาก คือ 
นําอาหารมาแชในน้ําเชื่อม และเปลี่ยนเพ่ิมความเขมขนจนถึงจุดอ่ิมตัวแลวนํามาทําแหง มักใชกับผลไม
ที่มีรสขม รสขื่น หรือรสเปรี้ยวจัด ทําใหสิ่งนั้นรสจืดลงเสียกอนโดยวิธีตางๆ เชน แชน้ําเกลือ แชน้ําปูน 
แชสารสม เปนตน ผลไมท่ีนิยมนํามาแชอิ่ม เชน มะมวง มะขาม มะกอก มะยม เปนตน  
  3) การฉาบ เปนการนําเอาผักหรือผลไมท่ีทําสุกแลว เชน เผือกทอด มันทอด กลวยทอด 
เปนตน วิธีฉาบ คือ เคี่ยวน้ําตาลใหเปนน้ําเชื่อมแกจัดจนเปนเกล็ด แลวเทลงผสมคลุกเคลากับ
ของที่ทอดไว ทิ้งไวใหเย็นจนน้ําเชื่อมเกาะเปนเกล็ดตดิอยูบนผิวอาหารที่ฉาบ 
 การถนอมอาหารดวยวิธีการกวน คือ การที่นําเนื้อผลไมที่สุกแลวผสมกับน้ําตาล โดยใชความรอน 
เพ่ือกวนผสมใหกลมกลืนกัน โดยมีรสหวาน และใหเขมขนขึ้น การใสน้ําตาลในการกวนมี 2 วิธี คือ  
  1) ใสน้ําตาลแตนอยใชกวนผลไม เพ่ือทําแยม เยลลี่ เปนตน และ 
  2) การกวนโดยใชปริมาณน้ําตาลมาก เชน การกวนผลไมแบบแหง เชน กลวยกวน 
สับปะรดกวน ทุเรียนกวน เปนตน  
 การถนอมอาหารดวยวิธีการทําแยม เปนการตมเนื้อผลไมปนกับน้ําตาลดวยไฟออนในระยะแรก 
แลวคอยๆ เพ่ิมไฟขึ้นทีละนอย หมั่นคนสม่ําเสมอ จนกระทั่งแยมเหนียวตามตองการ กลาวคือ เมื่อใช
ชอนตักขึ้นแลว 
 การถนอมอาหารดวยวิธีการรมควัน เปนการถนอมอาหารที่เกิดการยับยั้งการเกิดสารพิษ 
มกีรรมวิธีที่ตางไปจากการตากแหงธรรมดา นอกจากจะทําใหอาหารแหงแลว ยังชวยรักษาใหอาหาร
เก็บไดนาน มีกลิ่นหอมและรสชาติแปลกซึ่งเปนที่นิยมกันมาก แตมีขอเสียตรงที่กรรมวิธีในการแปรรูป
คอนขางซับซอน กระบวนการยุงยาก และใชเวลานาน การรมควันท่ีสามารถทําไดในครอบครัวจะเปน
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แบบธรรมชาติโดยการสุมไฟดวยไมกาบมะพราว ขี้เลื่อย ซางขาวโพด ใหแขวนอาหารไวเหนือกองไฟ
ใชไฟออนๆ เพ่ือใหรมควันอาหารไปพรอมกับไอรอน จะชวยทําใหอาหารแหงเร็ว เชน รมควันปลา 
เปนตน 
 การถนอมอาหารโดยตากแหง เปนการขจัดน้ําออกจากอาหารเปนวิธีที่งายและประหยัด
มากที่สุด ใชไดกับอาหารประเภทเนื้อสัตว ผักและผลไม ความสําคัญของการทําแหง ก็เพื่อลดปริมาณ 
ความชื้นอิสระทําใหการเจริญเติบโตของรา/แบคทีเรียหยุดชะงัก ทําใหอาหารไมเกิดการบูดเนา เชน 
เนื้อเค็ม ปลาเค็ม กลวยตาก เปนตน การถนอมอาหารโดยตากแหง กอนตากแหงจะตองลางใหสะอาด 
ถาเปนพวกผักมักลวกดวยน้ําเดือดเสียกอน ทําใหหยุดยั้งปฏิกิริยาเคมี บางรายนิยมนําผลไมไปรมควัน
กํามะถันออนๆ กอนที่จะตากแหง ซึ่งจะชวยใหมีสีและรสดีข้ึน ทั้งยังปองกันไมใหเกิดรสเปรี้ยวและ
ชวยกันไมใหแมลงกัดกินอีกดวย อาหารท่ีนิยมถนอมโดยการตากแหง มักเปนประเภทผัก ผลไม และเนื้อ 
การตากแหงอาหารประเภทเนื้อ มักใชเกลือชวยเพื่อกันการบูดเนาและชวยใหมีรสชาติดีข้ึน (สุวรรณ 
วิรัชกุล, 2548, หนา 75-79) 

 2.5.3 เกลือและการใชประโยชนในอตุสาหกรรม 
 การหมักเกลือจะเกิดการออสโมซิส (osmosis) เนื่องจากความเขมขนที่แตกตางกันระหวาง

เกลือที่ใชหมัก และภายชิ้นอาหารที่ใชเปนวัตถุดิบ ทําใหน้ําในวัตถุดิบจะเคลื่อนออกมาภายนอก 
ในขณะที่เกลือสวนผสมหรือเครื่องปรุง เคลื่อนท่ีเขาไปในวัตถุดิบ มีผลทําใหอาหารมีความชื้น มีสวนสําคัญ 
ที่ชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial spoilage) และ
จุลินทรียกอโรค (pathogen) รวมทั้งปรสิต (parasite) ซึ่งเปนอันตรายในอาหาร (food hazard) 
ทําใหเกิดความปลอดภัย อาหารมีอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น นอกจากนี้การหมักเกลือ ยังทําให
ไดผลิตภัณฑ อาหารมีกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่แตกตาง และไดผลิตภัณฑใหมที่เพ่ิมมูลคาใหกับ
วัตถุดิบ 

 การใชเกลือในรูปของสารละลายที่ความเขมขนมากกวารอยละ 4 จะสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีทําใหอาหารเนาเสีย (microbial spoilage) ไดเกือบหมดทุกชนิด 
แตก็ยังมีแบคทีเรียที่สามารถทนเกลือ (halophilic bacteria) บางชนิด ซึ่งเปนสาเหตุของการเสื่อมเสีย
ของอาหารยังเจริญไดอยู 

 การใชเกลือเพื่อยับยั้งจุลินทรียทุกชนิดอยางสมบูรณ ตองการความเขมขน ไมต่ํากวารอยละ 17 
แตก็อาจทําใหอาหารมีรสเคม็จัดจนเกินไป ดังนั้นการหมักเกลือจึงอาจใชการรวมกับการถนอมอาหาร
ดวยวิธีอ่ืน เชน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา (cold storage) การพาสเจอไรซ (pasteurization) การใช
วัตถุกันเสีย (preservative) การทําแหง (dehydration) เปนตน การหมักเกลือสามารถทําได 2 วิธีการ 
ดังนี้ 
  1) การหมักแหง (dry curing) เปนการใชเกลือ และสวนผสมอ่ืน เชน เครื่องเทศ 
น้ําตาลผสมกัน ในรูปผงแหง แลวทาสวนผสมที่ผิวนอกหรือคลกุใหทั่ววัตถุดิบ โดยทั่วไปปริมาณของเกลือ
ที่ใชจะประมาณ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักวัตถุดิบ 
  2) การหมักดวยน้ําเกลือ หรือการหมักดอง (wet curing, wet immersion brining, 
pickle curing) เปนการหมักโดยการเตรียมเกลือใหอยูในรูปของสารละลาย หรือน้ําเกลือกอน 
ซึ่งน้ําเกลือมีความเขมขนของเกลือระหวาง 15-25 เปอรเซ็นต แลวจึงนําวัตถุดิบที่ตองการหมักมาแช 
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โดยใหน้ําเกลือทวมวัตถุดิบ หากใชเครื่องเทศเปนสวนผสมดวย อาจหอดวยผาขาวบางแลวแชไว
ในน้ําเกลือ นอกจากนี้การหมักเกลืออาจใชเครื่องหมักเนื้อสุญญากาศ (vacuum tumbler) 
ซึ่งในสภาพสุญญากาศในภาชนะปด เพ่ือเรงใหการหมักเกิดเร็วขึ้น วัตถุประสงคของการหมัก
ดวยน้ําเกลือ ก็เพ่ือดึงน้ําออกจากอาหารจนถึงจุดที่จุลินทรีย ไมสามารถเจริญไดในขณะเดียวกันเกลือ
จะซึมเขาสูอาหารอาจจะมากพอที่จะทําลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย 

 2.5.4 เทคโนโลยีในการถนอมอาหารโดยการทําใหแหง 
 การทําผลิตผลของชุมชนใหแหงนั้น ชุมชนจะใชวิธีตากแดด และผึ่งลม แตบางครั้งสภาพ

อากาศ มีความชื้นสูง หรือในฤดูฝน การตากแดด และผึ่งลม จะทําไมได นอกจากนี้ยังมีปญหาเก่ียวกับ
ความไมสะอาด เนื่องจากฝุนละอองในขณะตาก และการรบกวนจากสัตว ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่จะตองอาศัยเทคโนโลยีในการทําใหแหง โดยสรางเครื่องมือขึ้นใชสําหรับอบผลิตผลใหแหง 
จึงเรียกวิธีการนี้วา การอบแหง และเรียกผลิตภัณฑที่ผลิตไดโดยวิธีนี้วา ผลิตภัณฑอาหารอบแหง 
หลักในการทําอาหารใหแหง คือ จะตองไลน้ําหรือความชื้นที่มีอยูในผลิตผลทางการเกษตรออกไป 
แตจะยังมีความชื้นเหลืออยูในผลิตภัณฑ มากนอยแลวแตชนิดของอาหาร  

  1) ใชกระแสลมรอนสัมผัสกับอาหาร เชน ตูอบแสงอาทิตย ตูอบลมรอน 
  2) พนอาหารที่เปนของเหลวไปในลมรอน เครื่องมือที่ใช คือ เครื่องอบแหงแบบพนฝอย 
  3) ใหอาหารขนสัมผัสผิวหนาของลูกกลิ้งรอน เครื่องมือที่ใช คือ เครื่องอบแหง
แบบลูกกลิ้ง 
  4) กําจัดความชื้นในอาหารในสภาพที่ทําน้าํ ให เปนน้าํแข็ง แลวกลายเปนไอ
ในหองสุญญากาศ ซึ่งเปนการทําใหอาหารแหงแบบเยือกแข็ง เครื่องมือ คือ เครื่องอบแหงแบบเยือกแข็ง 
  5) ลดความชื้นในอาหารโดยใชไมโครเวฟ 
 เครื่องมือที่ใชในการอบอาหารจํานวนมากในคราวเดียวกันใหแหงนั้น มีหลายแบบ 
และแตละแบบ ก็มีหลายขนาด ดังนั้นตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพของอาหาร ที่จะทําการอบ และ
คุณสมบัติที่ตองการของผลิตภัณฑอบแหง ซึ่งพอจะยกตัวอยางเครื่องมือที่มีการใชกันอยางแพรหลาย
คือ 
  1) ตูอบหรือโรงอบที่ใชความรอนจากแสงอาทิตย การทําอาหารใหแหงในสมัยโบราณ 
มักจะตากแดด ซึ่งไมสามารถควบคุมความรอน และคุณภาพของผลิตภัณฑได ดังนั้น จึงไดมีการคิดคน
สรางตูอบ หรือโรงอบ ที่ใชความรอนจากแสงอาทิตย เพ่ือทําอาหารใหแหง ขอดีสําหรับการใชตูอบ
ที่ใชความรอนจากแสงอาทิตยนี้ คือ  
   (1) ไดผลิตภัณฑสีสวย และสม่ําเสมอ  
   (2) สะอาดเพราะสามารถควบคุมไมใหฝุนละอองหรือแมลงเขาไปได  
   (3) ใชเวลานอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติ ทําใหประหยัดเวลาในการตากได 
ประมาณหนึ่งในสาม 
   (4) ประหยัดพื้นท่ีในการตาก เพราะในตูอบสามารถวางถาดที่จะใสผลิตผลได 
หลายถาดหรือหลายชั้น  
   (5) ประหยัดแรงงานในการที่ไมตองเก็บอาหารที่กําลังตากเขาที่รมในตอนเย็น 
และเอาออกตากในตอนเชาเหมือนสมัยกอน ซึ่งมีผลทําใหตนทุนในการผลิตอาหารแหงลดลง  
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  2) เครื่องอบแหงที่ใชความรอนจากแหลงอื่น ความรอนที่ใชกับเครื่องอบประเภทนี้ 
สวนมากจะไดจากกระแสไฟฟา หรือกาซ ซึ่งสรางขึ้น เพื่อใชอบอาหารใหแหงในระบบอุตสาหกรรม 
มีหลายแบบหลายขนาด โดยใชหลักการท่ีแตกตางกัน เชน  
   (1) เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตูหรือถาด มีลักษณะเปนตูที่บุดวยวัสดุที่เปนฉนวน 
มถีาดสําหรับวางอาหารท่ีจะอบ ความรอนกระจายภายในตู โดยแผงที่ชวยการไหลเวียนของลมรอน 
หรือโดยพัดลม เครื่องมือชนิดนี้จะใชอบอาหารท่ีมีปริมาณนอย หรือสําหรับงานทดลอง 
   (2) เครื่องอบแหงดวยลมรอนแบบตอเนื่อง มีลักษณะคลายอุโมงค นําอาหาร
ทีต่องการอบแหงวางบนสายพานที่เคลื่อนผานลมรอนในอุโมงค เมื่ออาหารเคลื่อนออกจากอุโมงค 
ก็จะแหงพอดี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปรับอุณหภูมิของลมรอน และความเร็วของสายพาน ที่เคลื่อนผาน
ลมรอนในอุโมงค ตัวอยางอาหาร เชน ผักหรือผลไมอบแหง  
   (3) เครื่องอบแหงแบบพนฝอย การทํางานของเครื่องอบแบบนี้ คือ ของเหลว
ที่ตองการทําใหแหงตองฉีดพนเปนละอองเขาไปในตูที่มีลมรอนผานเขามา เม่ือละอองของอาหาร และ
ลมรอนสัมผัสกัน จะทําใหน้ําระเหยออกไป แลวอนุภาคที่แหงจะลอยกระจายในกระแสลม เขาสู
เครื่องแยกเปนผงละเอียด แลวนําอาหารผงนั้น บรรจุในภาชนะตอไป เชน กาแฟผงสําเร็จรูป ไขผง 
น้ําผลไมผง ซุปผง เปนตน  
   (4) เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ ง ประกอบดวย ลูกกลิ้ งทําดวยเหล็กไรสนิม 
อาจเปนแบบลูกกลิ้งคู หรือลูกกลิ้งเดี่ยวก็ได ภายในมีลักษณะกลวง และทําใหรอน ดวยไอน้ํา หรือ
ไฟฟา อาหารท่ีจะทําแหง ตองมีลักษณะเละๆ ปอนเขาเครื่องตรงผิวนอกของลูกกลิ้งเปนแผนฟลมบางๆ 
แผนฟลมของอาหารที่แหงติดบนผิวหนาของลูกกลิ้ง แซะออก โดยใบมีด ที่ติดใหขนานกับผิวหนาของ
ลูกกลิ้ง จะไดผลิตภัณฑอบแหงท่ีเปนแผนบางๆ และกรอบเปนเกล็ด หรือเปนผง  
   (5) เครื่องอบแหงแบบเยือกแข็ง ประกอบดวย เครื่องที่ทําใหอาหารเย็นจัด 
แผนใหความรอน และตูสุญญากาศ หลักการในการทําแหงแบบนี้ คือ การไลน้ําจากอาหารออกไป 
ในสภาพที่น้ําเปนน้ําแข็ง แลวกลายเปนไอ หรือท่ีเรียกวา เกิดการระเหยขึ้น ภายในตูสุญญากาศ 
ผลิตภัณฑเยือกแข็งจะวางอยูในถาด และถาดวางอยูบนแผนใหความรอน ถาใชไมโครเวฟในกระบวนการ
อบแหงรวมกับการทําแหงแบบเยือกแข็งจะชวยลดเวลาของการทําแหงลงไปในถึงหนึ่งในสิบตัวอยาง
ผลิตภัณฑท่ีประสบความสําเร็จมากที่สุด คือ กาแฟผงสําเร็จรูป  
   (6) ตูอบแหงแบบที่ใชไมโครเวฟ ขณะนี้ไดมีการใชไมโครเวฟเพ่ือลดความชื้นของผัก 
เชน กะหล่ําปลี จากรอยละ 90-95 เหลือความชื้นเพียงรอยละ 5-7 เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแหง
แบบใชลมรอน จะชวยลดเวลาเหลือเพียงหนึ่งในหา ซึ่งจะทําใหลดคาใชจาย และผลิตภัณฑที่จะมี
คณุภาพดี และมีสีสวย (กษมา ฤดีชื่น, 2558, หนา 114-148) 

 

2.6 บรรจุภัณฑ 
 
  บรรจุภัณฑในระดับชุมชนสวนใหญไมคอยมีความโดดเดน มีรูปแบบคลายคลึงกัน และ
ใชบรรจุภัณฑเดิมๆ บางผลิตภัณฑไมมีแมแตชื่อสินคาและที่อยูผูผลิต สงผลใหผูบริโภคที่ตองการซื้อซ้ํา
ไมทราบวาจะซื้อผลิตภัณฑอีกครั้งไดจากที่ไหน ไมสามารถแยกแยะผลิตภัณฑของกลุมตนเองกับคูแขงได 
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เพราะไมมีการระบุตัวตนที่ชัดเจน ฉะนั้นกลุมผูผลิตควรมีบรรจุภัณฑที่สามารถสรางความประทับใจ
ตั้งแตแรกเห็น สามารถสื่อสารคุณคาตราสินคาไดดวยตัวของบรรจุภัณฑนั้นเอง   

 2.6.1 ความหมายของบรรจุภัณฑ 
  บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอ หมายถึง ศาสตรและศิลป ท่ีใช ในการบรรจุสินคา
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิต
จนถึงมือลูกคาอยางปลอดภัยดวยตนทุนการผลิตท่ีเหมาะสม 
 จากความหมายพอสรุปไดวาบรรจุภัณฑนั้นหมายถึง เรื่องวิทยาศาสตร และเรื่องของศิลปะ
ทีใ่ชเพื่อการบรรจุสินคาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและทําใหเกิดความเสียหายกับสิ่งแวดลอม และ
บรรจุภัณฑนั้นจะตองปกปองตัวสินคาใหอยูในสภาพทีดีจากแหลงผลิตจนถึงมือลูกคาโดยไมใหไดรับ
ความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑนั้นๆ จะตองมีตนทุนของการผลิตที่ไมสูงจนเกินไป  

 2.6.2 ความสําคัญของบรรจุภัณฑ 
 ประเทศของเรามีสินคาผลิตผลทางดานการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย เชน ผักสด 

ผลไมสด และสินคาที่เปนอาหารจากทะเล สิ่งที่กลาวมานี้จะไดรับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะ
ของอากาศการบรรจุหีบหอ และการขนสงที่เหมาะสมมีสวนที่จะชวยลดความเสียหายเหลานั้นลงได 
ซึ่งการชวยใหผลผลิต ที่กลาวถึงมือผูบริโภคในสภาพที่ดี และจะทําใหขายไดในราคาที่สูงอีกดวย 
 นอกจากนี้แลวผลิตภัณฑอ่ืนๆ รวมทั้งผลิตภัณฑจากอาหารแปรรูปถาการบรรจุภัณฑและ
การขนสงที่เหมาะสมมีสวนที่ชวยลดความเสียหายและสามารถจําหนายไดในราคาที่สูงเชนกัน 
จะเห็นไดวา การบรรจุภัณฑนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอผลผลิตทั้งหลาย ซึ่งสามารถสรุป
เปนรายละเอียดเปนขอๆ ไดดังนี ้
  1) รักษาคุณภาพและปกปองตัวสินคา เริ่มตั้งแตการขนสง การเก็บใหผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑเสียหายจากการปนเปอนจากฝุนละออง แมลง คน ความชื้น ความรอน แสงแดด และ
การปลอมปน เปนตน 
  2) สามารถใหความสะดวกในเรื่องการขนสง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนสง 
เพราะสามารถรวมหนวยของผลิตภัณฑเหลานั้นเปนหนวยเดียวได เชน ผลไมหลายผลนําลงบรรจุ   
ในลังเดียว หรือเครื่องดื่มที่เปนของเหลวสามารถบรรจุลงในกระปองหรือขวดได เปนตน 
  3) สงเสริมการตลาด บรรจุภัณฑเปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑจะตอง
ทําหนาที่บอกกลาวสิ่งตางๆ ของตัวผลิตภัณฑ โดยการบอกขอมูลที่จําเปนทั้งหมดของตัวสินคา และ
จะตองมีรูปลักษณท่ีสวยงาม สะดุดตา เชิญชวนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งหนาที่ดังกลาวของบรรจุภัณฑ 
เปนเสมือนพนักงานขายที่ไรเสียง (silent salesman) 

2.6.3 ลักษณะของบรรจุภัณฑ 
ความสับสนในเรื่องบรรจุภัณฑที่พบบอย คือ การเรียกขานสิ่งตางๆ ที่ใชบรรจุผลิตภัณฑวา 

เปนบรรจุภัณฑไปเสียทั้งหมด ตัวอยางเชน ซื้อซอนมะเขือเทศมา 1 ขวดแลวเทแบงลงในถวยเล็กๆ 
บนโตะอาหาร ขวดซอสเปนบรรจุภัณฑ สวนถวยแบงนั้นจะเปนภาชนะบรรจุ เปนตน โดยสรุปแลว
ความสําคัญของบรรจุภัณฑจะมาจากสาเหตุ 4 ประการ อันประกอบไปดวย 

  1) การรองรับรวบรวม 
  2) การปกปองคุมครอง 
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  3) ความสะดวกสบายในการใชสอยและการผลิต 
  4) การสื่อประชาสัมพันธใหกับตัวผลิตภัณฑ 
 สิ่งที่กลาวมาทั้ง 4 ประการ นั้นเปนลักษณะอันพึงประสงคของบรรจุภัณฑที่จําเปนประกอบ

เขาดวยกันจึงจะเปนบรรจุภัณฑที่ดี ดังนั้นภาชนะบรรจุตางๆ ที่เพิ่มองคประกอบดังกลาวครบ 
ก็จะกลายเปนบรรจุภัณฑไดเหมือนกัน เชน ถวยพลาสติกใสที่บรรจุน้ํา เปนตน (จุฬาภรณ เลิศบวรวงศ, 
2548, หนา 181) 

 2.6.4 ประโยชนของบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑ เขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเติบโต

ควบคูไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑอาหารมีบทบาทสําคัญในการยืดอายุ
การเก็บรักษาและรักษาคุณภาพอาหารทั้ง ในดานกลิ่น สี รสชาติ และความอรอยคงอยูจนกระทั่ง
ถึงมือผูบริโภค ทั้งยังชวยใหการขนสงมีผลิตภัณฑมีความสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังชวยในการสงเสริม
การตลาด บรรจุภัณฑ ในการสงเสริมการตลาด บรรจุภัณฑที่ออกแบบสวยงามสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑ และใชเปนสื่อโฆษณาไดดวยตัวเอง  

 2.6.5 ประเภทของบรรจุภัณฑอาหาร 
 บรรจุภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารมีอยูหลายชนิด ไดแก 
  1) บรรจุภัณฑกระดาษ เชน aseptic carton เปนบรรจุภัณฑที่มีตนทุนต่ําสามารถ

ทําการพิมพสอดสีไดงายและไมทําลายสิ่งแวดลอม 
  2) บรรจุภัณฑแกว เปนบรรจุภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง และสามารถ

นํากลับมาใชใหมไดมากที่สุด 
  3) บรรจุภัณฑโลหะ เชน กระปอง มีความแข็งแรงทนทางตอการขนสง สามารถ

เก็บรักษาคุณภาพอาหารไดนานและใชมากในการผลิตผลิตภัณฑที่ตองผานกระบวนการฆาเชื้อ
ดวยความรอน 

  4) บรรจุภัณฑพลาสติก นิยมใชอยู 2 ประเภท คือ ประเภทคงรูป เชน ขวด ถวย ลัง 
และประเภทออนตัว (flexible packaging) เชน ฟลมพลาสติกถึง ซองพลาสติก เปนตน 

 2.6.6 สมบัติของบรรจุภัณฑสําหรับอาหารแหง 
  1) สามารถปองกันความชื้น (moisture barrier) บรรจุภัณฑสําหรับอาหารแหง
จะตองปองกันการดูดกลับความชื้นจากบรรยากาศ อากาศรอบๆ คือ ควรมีคาอัตราการดูดกลับความชื้น 
(water vapor transmission rate) ต่ํา ซึ่งคานี้ขี้นอยูกับชนิด และคุณภาพ ตลอดจนความหนาของ
วัสดุที่ใชผลิตบรรจุภัณฑอาหารแหงที่มีสวนประกอบที่ดูดน้ําไดดี (hydroscopic) เชน น้ําตาล 
โดยเฉพาะน้ําตาลฟรักโตส (fructose) ความชื้นจะเปนเหตุสําคัญที่ทําใหอาหารแหงเนาเสีย (food 
spoilage) ตอไปนี้ 

   ทางกายภาพ เชน การเกาะกันเปนกอนสําหรับอาหารผงทําใหไมสามารถไหลได
อยางเปนอิสระ การเยิ้มของน้ําตาล 
   ทางเคมี เชน การเกิดกลิ่นหืน (rancidity) เพราะน้ําเปนสาเหตุเริ่มตนของ
การเกิดปฏิกิริยา hydrolysis ทําใหไตรกลีเซอไรด ในโมเลกุลของน้ํามัน และไขมัน แตกตัวเปน 
กรดไขมันอิสระโดยเฉพาะ กรดไขมันที่ไมอ่ิมตัว ซึง่เปนสารตั้งตนของการเกิดปฏิกิริยา lipid oxidation 
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  2) สามารถปองกันอากาศ อากาศโดยเฉพาะออกซิเจน เปนสาเหตุสําคัญของ
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เชน lipid oxidation ซึ่งทําใหอาหารเกิดกลิ่นหืน และยังเปนผลใหอาหาร
สูญเสียคุณคาทางโภชนาการ โดยเฉพาะกรดไขมันที่จําเปน (essential fatty acid) บรรจุภัณฑ
อาหารแหงที่ดีจะตองสามารถปองกันกาชออกซิเจน (oxygen absorber) เพื่อชวยดูดซับออกซิเจน  
ที่มีอยูแลวในบรรจุภัณฑกอนปดผนึก และจะซึมผานบรรจุภัณฑระหวางการเก็บรักษา 
  3) มีความทนทานตอการกดหรือการกระแทก บรรจุภัณฑอาหารแหงที่ดีจะตองทนตอ
การกด การกระแทกไดดี ทั้งนี้เนื่องจากเนื้ออาหารแหงมักแข็ง เปราะ แตกงาย และมีสวนแหลมคม
สามารถทิ่มแทงภาชนะบรรจุได (จุฬาภรณ เลิศบวรวงศ, 2548, หนา 202) 

 

2.7 แนวความคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
 
 ในการตอบโจทยจากการพัฒนาและการแกไขปญหาที่มุงไปที่การคนหาแนวทางอันเปนรูปธรรม
ทีเ่กิดจากการระดมสมองในลักษณะของการมีสวนรวมของหลายฝายที่เก่ียวของ โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนของการวิจัยจากรูปแบบดั้งเดิมที่การตั้งประเด็นของปญหาเริ่มตนและจบกระบวนการ
โดยผูวิจัยนั้น ซึ่งจะพบวางานวิจัยหลากหลายชิ้นไมไดถูกนําไปเผยแพรหรือนําไปทดลองใชใหถูกเรื่อง 
ถูกงาน ถูกกลุมเปาหมาย อันท่ีไดยินกันบอยๆ วา มีแตนักวิจัย แตงานวิจัยถูกเก็บขึ้นหิ้ง อันเปน
การสูญเสียทั้งกําลังความคิด งบประมาณและทรัพยากรเวลาไปอยางนาเสียดายยิ่ง เปนงานวิจัย
ที่เริ่มตนจากชุมชน ชุมชนมีสวนรวม ทั้งในมิติของการรวมกันเรียนรูรวมกันแสดงหาปญหา และคิดคน
แนวทางออกเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาที่เปนเรื่องอันเปนฉันทามติของชุมชน รวมทั้งรวมรับผลของ
การพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกทําหนาที่เปนผูเอ้ืออํานวย หรือวิทยากรกระบวนการรวมกับนักวิจัย
ชุมชนที่ชาวบานแลวนั้น คงเปนที่นาเสียดายหากงานวิจัยชิ้นนั้นจะไมไดมีการนําไปใชประโยชน ดังนั้น
ผูวิจัยตองสนใจในประเด็นของการสรางกระบวนการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน รูปแบบ ขอสังเกต 
คําแนะนําตางๆ เพราะสิ่งเหลานี้เปนหัวใจสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา
ใหเห็นเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในระดับชุมชนและผูวิจัยนั่นเอง 

 2.7.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
  ธีรพงษ แกวหาวงษ (2544, หนา 199-226) ไดกลาวถึง การศึกษาวิเคราะหแบบมีสวนรวม 
(PRA: participatory rural appraisal) ไววา ความพยามยามของนักวิจัยที่เขาไปทํางานรวมกับ
ประชาชนสวนหนึ่งมีแนวคิดวาทําอยางไรใหชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งจะเปนการสรางประสบการณ
ใหชุมชนสามารถคนหา วิเคราะหสรุปและวางแผนไดอยางเปนระบบ ตลอดจนนักวิจัยสามารถคนหา
ขอมูลที่ตองการไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเขาใจกรอบแนวคิดของชุมชนในการมองปญหา 
มองแนวทางการแกไขหรือการพัฒนา อันจะมีสวนทําใหการพัฒนาเปนไปตามความตองการของชุมชน
ที่แทจริงสามารถนําไปสูกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในท่ีสุด  

 สําหรับขอดีของหลักการวิเคราะหแบบมีสวนรวม คือ เปนการรวมวิเคราะหขอมูลกับ
ประชาชนแทนการใหขอมูลจากนักวิจัยฝายเดียว ชวยใหสามารถเขาถึงขอมูล แลกเปลี่ยนมุมมอง 
หรือกรอบแนวคิดของทุกฝาย ขณะเดียวกันเปนการสงเสริมการเขารวมมือกันของชุมชนกอใหเกิด
ประสบการณเรียนรูและถายทอด  
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 สุภางค จันทวานิช (2545, หนา 67) กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เปนการวิจัยที่นําแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกัน คือ การปฏิบัติการ หมายถึง กิจกรรม
ที่โครงการวิจัยจะตองดําเนินการ และคําวา การมีสวนรวม เปนการมีสวนเกี่ยวของของทุกฝาย
ที่เขารวมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะหสภาพปญหาหรือสถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการดําเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย โดยมีความหมายถึง วิธีการที่ใหผูถูกวิจัยหรือ
ชาวบาน เขามามีสวนรวมในการวิจัย เปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวม
อยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแตการระบุปญหาของการดําเนินการ 
การชวยใหขอมูลและการชวยวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหาวิธีแกไขปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้นๆ 
ซึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขอมูลจาการทําวิจัยทุกขั้นตอนชาวบานเปนผูรวมกําหนด
ปญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแกไขปญหา กระบวนการวิจัยจึงดําเนินไปในลักษณะของ
การแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย เพ่ือใหไดขอสรุปเปนขั้นๆ สวนกระบวนการ
สังเคราะหขอมูลเปนไปในเชิงการวิภาษ ซึ่งชาวบานจะคอยๆ เรียนรูดวยตัวเอง และดวยวิธีการวิจัย
เชนนี้ ขอมูลที่ไดจึงมีความชัดเจน สะทอนความคิดอานตลอดจนนิสัยใจคอของชาวบาน สะทอน
ความตองการและแบบแผนในการดําเนินชีวิตของเขา การวิจัยแบบนี้จึงเปนวิธีการที่สนับสนุนให
ชาวบานหรือตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู
คนหาขอมูล การศึกษาวิเคราะหถึงปญหา รวมทั้งการแกไขปญหาที่กําลังประสบอยู โดยการรวมกัน
วางแผน และกําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมทั้งการปฏิบัติตามแผน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกตองตรงตามความตองการ ประกอบกับการใชภูมิปญญาและทุนที่มี
อยูในชุมชน การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ 
นอกจากจะสงผลดังท่ีไดกลาวไปแลว ยังชวยใหเกิดการพัฒนาของผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยได
เปนอยางดีและอีกทางหนึ่งการวิจัยยังเปนสวนสําคัญในการสรางองคความรูใหแกประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมการวิจัย ซึ่งสามารถเปนตัวนําของการพัฒนาลงสูชุมชนทองถิ่น อยางไดผลและมีประสิทธิภาพ
อีกดวย 
 ขนิษฐา กาญจนสินนท (2549, หนา 19) กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไววา 
หมายถึง การวิจัยท่ีพยายามศึกษาชุมชน โดยเนนการวิเคราะหปญหา ศึกษาหาแนวทางในการแกไข
ปญหา วางแผนและดําเนินการตามแผนในการแกไขปญหา รวมทั้งการดําเนินการประเมินผล 
โดยท่ีทุกขั้นตอนดังกลาวสมาชิกชุมชนเขารวมดวย อันเปนการสงเสริมใหชุมชนไดเกิดการเรียนรู 
ไดพัฒนาตนเองในการทํางาน 
 นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544, หนา 61-62) กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เปนกลยุทธที่สะทอนใหเห็นถึงการเดินทางไปสูการพัฒนา โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีเปนอยูไปสู
สิ่งท่ีสามารถเปนไปได ทั้งในระดับปจเจกชนและระดับสังคม โดยหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอยูที่
กระบวนการวิจัย ซึ่งใชแนวทางความรวมมือระหวางนักวิจัย กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้กระบวนการวิจัย
จะตองเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระ และสงเสริมคุณคาของชีวิตและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
จะเขารวมสังเกต ตรวจสอบสถานการณตางๆ สะทอนความคิดเห็นและความตองการของตน 
ทรัพยากรที่มีอยู อุปสรรคและปญหาที่ปรากฏอยู ตรวจสอบทางเลือกที่เปนไปได และมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีจิตสํานึกไปสูการเปลี่ยนแปลงใหม 
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 กลาวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง การรวมกันดําเนินกระบวนการวิจัย
โดยผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งท่ีเปนชาวบานและนักพัฒนากับผูวิจัยภายนอก เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพื่อใหเห็นภาพแหงคุณลักษณะสําคัญของการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมที่เดนชัด  

  2.7.2 ลักษณะรูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวม 
 ในเชิงทฤษฎีแลวการมีสวนรวมตอการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานั้นมีหลายมิติ

สามารถจําแนกออกไดเปนมิติตางๆ ประกอบดวย มิติแรก คือ การรวมศึกษาและวิเคราะหปญหา 
ซึ่งเปนการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการศึกษาชุมชน วิเคราะหชุมชน คนหาปญหาและสาเหตุ
ของปญหาภายในชุมชนรวมกัน และมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการดวย
เปนการกระตุนใหประชาชนไดเรียนรูสภาพของชุมชน วิถีชีวิต สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตน ในการจัดทําและประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัย มิติที่สอง คือ
รวมวางแผน เปนการวางแผนการพัฒนาหลังจากไดขอมูลเบื้องตนของชุมชนแลว และนําขอมูล
มาวิเคราะหหาปญหา สาเหตุของปญหาเรียบรอย แลวนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน
เพ่ือกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใชเพ่ือการวิจัย มิติที่สาม คือ รวมดําเนินการ 
เปนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการพัฒนา หรือเปนข้ันตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัย
ที่ ไดวางไว ขั้นตอนนี้ เปนข้ันตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนใหกับชุมชน 
โดยการสนับสนุนดานเงินทุน วัสดุอุปกรณ และแรงงาน รวมทั้งการเขารวมในการบริหารงาน 
การประสานขอความชวยเหลือจากภายนอกในกรณีที่มีความจําเปน มิติที่สี่ คือรวมรับผลประโยชน 
โดยประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนดการแจกจายผลประโยชนจากกิจกรรมการวิจัยในชุมชน
ในพื้นฐานที่เทาเทียม เสมอภาคกัน และมิติที่หา คือ เปนการมีสวนรวมติดตามประเมินผล
การดําเนินงานวิจัย และผลของการพัฒนาจากการดําเนินการไปแลววาสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
มีปญหาอุปสรรค และขอจํากัดอยางไร เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที และนําขอผิดพลาด
ไปเปนบทเรียนในการดําเนินการตอไป การเปดใหประชาชนหรือชาวบานที่เก่ียวของไดมีโอกาสเขารวม
กระบวนการวิจัยนั้น นับไดวาเปนคุณคาโดยแทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ ซึ่งกอใหเกิดรากฐาน
แหงความยั่งยืนของการพัฒนา 

 ไพโรจน ชลารักษ (2548, หนา 20-21) กลาวไววา หากจะใหมีการพิจารณาในรูปของ
กระบวนการวิจัย การมีสวนรวมของฝายตางๆ สามารถระบุไดตามลําดับข้ันหรือกระบวนการวิจัย  
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดหลายขั้นตอน ซึ่งชวยใหเห็นบทบาทหนาที่ของผูเขารวมการวิจัย
แตละฝายไดอยางชัดเจน และในทางปฏิบัติกระบวนการวิจัยก็ตองดําเนินไปโดยความรวมมือกับ
ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอนตั้งแตตนจนจบสิ้นกระบวนการ ดังตอไปนี ้
  1) ขั้นการศึกษาบริบท ในขั้นนี้ นักวิจัยจะทําการกําหนดพื้นที่หรืออาณาบริเวณ
ที่จะทําการศึกษาวิจัยเพ่ือทําประชาคม โดยมีนักพัฒนาประชาสัมพันธชักชวนใหชาวบานเขารวม และ
ชาวบานเขารวมกิจกรรมการวิจัย 
  2) ขั้นการกําหนดปญหา ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะตองสรุปคําถามหรือปญหา รวมทั้ง
อธิบายเปาหมายและวัตถุประสงคของการแกไขปญหาใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเห็นภาพ และ
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เกิดความเขาใจตรงกัน สวนนักพัฒนาทําความเขาใจประเด็นปญหา และมองถึงผลของการวิจัยได
อยางชัดเจน ครอบคลุมสวนเกี่ยวของอื่นๆ โดยชาวบานไดเขารวมกิจกรรมเพื่อใหขอมูล และ
แสดงความคิดเห็นความตองการ ในกระบวนการวิจัยข้ันการกําหนดปญหารวมกับชาวบานในชุมชน 
จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูวิจัยจะตองดําเนินการใหเกิดผลอยางแทจริง กอนจะเริ่มดําเนินงานในข้ันตอนอ่ืน  

3) ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติ
งานวิจัยใหชัดเจน รวมท้ังระบุดวยวาผูมีสวนเก่ียวของกับการทําวิจัยแตละฝายจะมีสวนรวมอะไร  
และอยางไร เมื่อใดบาง พรอมทั้งแผนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย สวนนักพัฒนา
จะเขารวมปฏิบัติการวิจัย โดยติดตามผลการดําเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของ
การดําเนินงานวามีสิ่งใดท่ีผิดพลาด หรือไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมาย หรือมีสิ่งใดที่เกิดแทรกซอน
ขึ้นมาหรือไม โดยชาวบานจะมีสวนรวมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และตรวจสอบผลวา
พึงพอใจหรือไม 
  4) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแกไขระหวางการปฏิบัติงานวิจัย
ในข้ันนี้ นักวิจัยที่สวนรวมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม
โดยอาศัยขอมูลจากทุกฝาย แลวนํามาทําการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย โดยนักพัฒนาจะเขามีสวนรวมดวยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัยและประเมิน
วาผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายหรือไม เปนตน และประชาชนหรือชาวบานจะเขารวมดวยการรับรู
ถึงการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติงานตามที่นักวิจัยกําหนด รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับที่แสดงถึง
ความพึงพอใจ และความสําเร็จของการดําเนินการวิจัย 
  5) ขั้นการสรุปผลการวิจัย ในข้ันตอนนี้ นักวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย และ
เรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยออกเผยแพร นักพัฒนามีสวนรวมดวยการรับทราบและตรวจสอบ
ประเมินผลการวิจัยวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง 
โดยชาวบานเขามีสวนรวมดวยการใหขอมูลยอนกลับผลของการวิจัยวาพึงพอใจและไดผลตามที่
คาดหวังไวหรือไม และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบขอมูลดวยวาเพราะเหตุใด 

 2.7.3 เปาหมายและประโยชนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 พันธุทิพย รามสูตร (2546, หนา 35) กลาวไววา เปาหมายหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมนั้น มีปลายประการประกอบดวย 
  1) คนหาความรูพื้นบานที่เปนที่ยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย 
  2) สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางวัฒนธรรม 
  3) สรางดุลยภาพระหวางวิทยาศาสตร ความรูทางวิชาการและความรูพ้ืนฐาน 
  4) ยอมรับในความไมเทาเทียมกันของภาวะสังคมเศรษฐกิจ 
 สวนเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น อรุณรุง บุณธนันตพงศ ไดกลาวไว
ดังตอไปนี้ 
  1) ชาวบาน ชุมชน ผูดอยโอกาสจะตื่นตัว ไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถ
คิดวิเคราะหเหตุการณตางๆ ไดอยางถูกตอง มีความเชื่อมั่นในทางที่จะใหความรวมมือกันหรือ
มสีวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือกอประโยชนสูงสุดแกตนเอง
และชุมชน 
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  2) ประชาชนไดรับการแกไขปญหา ผูดอยโอกาสมีโอกาสมากขึ้น การจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ มีการกระจายอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งมีขอมูลขาวสารที่สงผลใหเกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตอคนในชุมชน 
  3) มีวิจัยและพัฒนาไดเรียนรูจากชุมชน ไดประสบการณการทํางานรวมกับชุมชน 
อันกอใหเกิดความเขาใจอันดี และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองของนักวิจัยและพัฒนาอยางแทจริง 
  4) ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที เนื่องจากไดลงมือทํากิจกรรม
โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชน และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เกิดการผนึกกําลัง
รวมกัน โดยท่ีประชาชนเปนผูรวมคดิ รวมวางแผน รวมดําเนินการ ตลอดจนเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ผลงานที่โครงการที่ดําเนินการอยู  

 2.7.4 ระเบียบวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 กิจกรรมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในทัศนะของกมล สุดประเสริฐ มีแตกตางกัน

อยูสองชุดซึ่งจําแนกไดดังนี้ 
  1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ผูประสานงาน หรือผูอํานวยการวิจัย โดยเปนกิจกรรมการแสวงหาความรูของนักวิจัยตามโครงการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในชุมชนพ้ืนที่เปาหมายของผูวิจัยแตละคน โดยจุดมุงหมายที่สําคัญ
ของนักวิจัยคือ การสรางรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลกัการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรและสามารถที่จะเผยแพรแกสังคมได โดยรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลนั้น จะตองเปนรูปแบบที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมสิ้นเปลืองเงินทองและกอใหมีคาใชจายมากนัก แตในเวลาเดียวกันก็ไดผลตอบแทน
จากการวิจัยคอนขางสูง 
  2) กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชน 
หรือเรียกวา กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการของชุมชน เปนกิจกรรมที่เกิดจากความพยายาม
ในการแกไขปญหาชุมชนของนักวิจัยที่ปฏิบัติการรวมกันกับชุมชน โดยนักวิจัยทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน 
หรือเปนผูอํานวยการวิจัย ซึ่งมีบทบาทหลักในการเปนผูชวยเหลือในกระบวนการวิจัย ตั้งแตแรกเริ่ม 
และคอยๆ ลดการชวยเหลือลง และหวังวาเม่ือดําเนินการวิจัยไปจนสิ้นสุดโครงการแลว ประชาชน
จะมีความรูจากการเรียน รูรวมกัน และสรางพลังที่พอเพียงกระทั่งสามารถแกไขปญหาของชุมชนได
โดยลําพังอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองรอรับการชวยเหลือจากภายนอกอีก   

 2.7.5 การแบงปนผลการวิจัย 
 การแบงปนผลการวิจัยหรือการแบงปนผลการวิจัยกับผูอื่น หรืออาจเรียกวา การแบงปน
ขอคนพบจากการศึกษา การคืนขอมูลแกชุมชน ซึ่งการคืนขอมูลอาจดําเนินการในลักษณะไมเปนทางการ
ในพ้ืนที่อยูแลว แตทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับการดําเนินการคืนขอมูลในลักษณะที่เปนทางการดวย 
เชน การประชุมเพื่อตรวจสอบขอมูล ซึ่งเปนการดําเนินการเฉพาะในการตรวจสอบคุณภาพของ
การวิจัยปฏิบัติการ เพ่ือใหผูเกี่ยวของไดตรวจสอบขอมูลของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ทางสุขภาพในชุมชน  
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  1) ประโยชนของการคืนขอมูลแกชุมชน  
   การคืนขอมูลแกชุมชนในการดําเนินการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ทางสุขภาพในชุมชน มีประโยชนในดานตางๆ ดังนี้  
   (1) ทบทวนความถูกตองของผลการวิจัย 
   (2) เพิ่มเติมขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
   (3) การตีความขอคนพบ 
   (4) กระตุนการรับรู สงเสริมความตระหนักหรือความรวมมือในการดําเนินการ
ในอนาคต  
  2) แนวทางการดําเนินการในการแบงปนขอมูลผลการวิจัย   

    แนวทางการดําเนินการในการแบงปนขอมูลผลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ทางสุขภาพในชุมชน อาจดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี ้

 (1) การจัดทําคําตอบของคําถามการวิจัยในเบ้ืองตน และจัดทําขอสรุปนั้นในรูปแบบ
ทีเ่หมาะสมสําหรับการแบงปนขอมูล 

 (2) การเชิญชวนใหคนเขามาแสดงความคิดเห็นและสะทอนขอคนพบจากการวิจัย
อยางกวางขวาง ซึ่งอาจรวมถึงการเผยแพรสาธารณะในรูปแบบตางๆ ทั้งน้ีขึ้นกับบริบทของแตละชุมชน 

 (3) การจัดทําขอบเขตของขอสรุปของขอคนพบจากการวิจัย และพิจารณาเก่ียวกับ
การนําไปประยุกตใชในการดําเนินการตอไปในวงรอบตอไปของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ทั้งนี้เพ่ือสรางความยั่งยืนในการดําเนินการเชิงพัฒนาจากสถานการณปญหาการวิจัย โดยควรพิจารณา
ในภาพรวมของสถานการณ (กุลวดี โรจนไพศาลกิจ, 2558, หนา 183-184)  

 

2.8 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

 หากจะกลาวแบบสั้นๆ วาผลงานวิจัยที่เก่ียวของนั้นคืออะไร คําตอบที่ดีที่สุดคงไมพนคําวา
การศึกษางานของผูอ่ืนมาแลวกอนที่จะมาทําการวิจัยของตนเองนั่นอง แตในการศึกษาผลงานวิจัยที่
เก่ียวของนั้นผูวิจัยตองตั้งคําถามและตอบคําถามในงานวิจัยของตนเองใหไดเสียกอน เชน งานวิจัยนี้
เปนของใคร ศึกษาหรือพัฒนาขึ้นเมื่อพ.ศ.อะไร งานวิจัยที่ผูวิจัยนํามาศึกษานั้นมีลักษณะสําคัญ
อยางไร และจากการศกึษางานวิจัยนั้นผูวิจัยพบจุดเดนคืออะไร และมีขอจํากัดอยางไร เมื่อผูวิจัยสรุป
ประเด็นดังกลาวไดแลว จึงนํามาเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง   

 2.8.1 การใชกระบวนการมีสวนรวมในการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
 พิสมัย ทองไพบูลย (2551) ไดทําการวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการทําปลาเค็ม
แดดเดียว ผลงานวิจัย พบวาการที่จะสรางสรรควัฒนธรรมภายในองคกรใหยั่งยืนไดนั้นตองใช
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมวัฒนธรรม โดยเนนการนําคุณคาและ
ความหมายมาปรับหรือประยุกตใชหรือการสรางสรรคขึ้นมาใหม อันจะนําไปสูการเชื่อมโยงการพัฒนา
ในชุมชน ทองถิ่น และประเทศ จากการที่คนอยูรวมกันเปนชุมชน แตละชุมชมยอมมีแนวทางหรือ
วธิีการจัดการและสรางสรรควัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีของแตละสังคม บางสังคมอาจจะมี
การจดบันทึกเรื่องราวและรองรอยของความรูไวอยางเปนระบบ แตในขณะที่อีกสังคมหนึ่งไมเนน
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การจดบันทึกอาจจะใชวิธีการถายทอด สืบทอด ดวยการเลาตอๆ กันมา เชนเดียวกับชุมชนตําบลบานนา 
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงประกอบอาชีพการทําปลาเค็มแดดเดียวโดยนําความรู
จากภูมิปญญาทองถ่ินสืบทอดกระบวนการผลิตการทําปลาเคม็แดดเดียวคงไวอยางยั่งยืน  
 ละเมียด ศรสําเร็จ (2554) ไดทําการวิจัย กรณีศึกษา: กลุมแมบานเกษตรกรการทําปลาดุก
แดดเดียว บานคลองปกกา หมูที่ 7 ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบทอด
มาจากสมัยกอนชาวบานมีอาชีพหลัก คือเลี้ยงปลาเปนสวนใหญ เชน ปลาสลิด ปลากะพง ปลาดุก 
และเลี้ยงกุง มีชวงหนึ่งปลาดุกมีราคาถูกมากและมีปลาจํานวนมาก จึงริเริ่มการทําปลาดุกแดดเดียว 
แตที่มีชื่อเสียงและรสชาติอรอย เปนที่ถูกปากและนิยมของคนทั่วไป ผลิตภัณฑปลาดุกแดดเดียว
เกือบจะสูญหายไปเนื่องจากปญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ํา ปลาและน้ํามันพืชที่ใชทอดมีราคาแพง และ
ในฤดูฝนที่มีปญหาเรื่องแดดไมมี สมาชิกสวนใหญมีเวลานอยลงในการทําปลาดุกแดดเดียว แตในปจจุบัน
ผลิตภัณฑ ปลาดุกแดดเดียวก็ไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ซึ่งทําใหผลิตภัณฑ
มีมูลคาเพิ่ม และเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึนเอกลักษณ และจุดเดนของผลิตภัณฑ เพ่ือยืนยัน
ความมีมาตรฐานของผลิตภัณฑของกลุมคือ หนังสือรับรองจากสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เม่ือ พ.ศ. 2544 และไดรับสัญลักษณ OTOP คัดสรร 3 ดาว และเกียรติบัตรรับรองจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2548 
  สกุล รุมนาค (2550) ไดทําวิจัยเรื่องการจัดการการเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร ตําบลเขาถาน 
อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี จากการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเลี้ยงปลาดุก
แบบครบวงจร เพื่อเพ่ิมรายไดและลดคาใชจายของคนในชุมชน โดยใชรูปแบบงานวิจัยและพัฒนา
โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา อดีตเลี้ยงปลาดุกพันธปลา
จากฟารมและเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปดวยตนทุนสูง ผลผลิตไมคุมทุนเนื่องจากปลามักเปนโรคงาย 
การงานวิจัยเริ่มจากทําใหเกิดองคความรูในเรื่องของกระบวนการจัดการเลี้ยงปลาดุกใหครบวงจร 
เริ่มจากการผสมพันธุปลาดุกโดยการผสมเทียม การผลิตอาหาร ทดลองเลี้ยง และการแปรรูปผลผลิต 
เชน การทําปลาดุกรา แปรรูปปลาแดดเดียว และนําเศษปลาที่เหลือจากการแปรรูปมาทําปุยหมัก
ชีวภาพ ใชในสวนผลไม และสวนยางพารา เปนการใชทัพยากรทั้งหมดอยางคุมคา 

 ชํานาญ ทองเกียรติกุล (2551) ไดทําการวิจัย กรณีศึกษา: กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูป
ปลาสลิด อัมพวา ปลาสลิด หรือปลาใบไม เปนปลาน้ําจืดพื้นบานของประเทศไทยมีแหลงกําเนิดอยูใน
ที่ลุมภาคกลาง มีชื่อวิทยาศาสตรวา trichogaster pecteralis ปลาสลิด เปนปลาที่เลี้ยงงาย ทนตอ
ความเปนกรดและน้ําที่มีปริมาณออกซิเจนนอยไดดี มีหวงโซอาหารสั้น คือ กินแพลงตอนเปนอาหาร 
ตนทุนการผลิตต่ํา ปลาสลิดชอบอยูในบริเวณที่มีน้ํานิ่ง เชน หนอง บึง ขั้นตอนของการพัฒนา
กลุมแมบานเกษตรกรคือ มีกรมประมง มาใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลาสลิด การแปรรูปปลาสลิด และ
ปลาหมอ พรอมมาสรางโรงเรือนให แบงเปนการแปรรูปสองชนิด คือปลาสลิดหอม และปลาสลิดเค็ม 
ปลาสลิดหอม จะหมักเกลือแตนอย หมัก 1 คืน ลางเกลือออกจนเกือบหมดนําออกตากแหง ประมาณ 
1-2 วัน ปลาจะหอมอรอยและไมเค็ม แตขอเสียเนื้อปลาจะแหงแข็งหนังเหี่ยว จะตองคัดปลา
ขนาดใหญพิเศษ ไมนิยมทํา เพราะตองคัดขนาดปลาตัวใหญจริงๆ ตนทุนสูง สวนปลาเค็มแดดเดียว 
หมักเกลือในอัตราสูง และตากแดด 1 วัน เนื้อจะนุม รสคอนขางเค็มจนถึงเค็มจัด ไมคอยหอม 
ปลาจะเตงตึง แตคอนขางชื้น ผิวไมเงามัน บางเจาจะใชน้ํามันเช็ดปลาใหปลาดูเงางาม 
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 วิลาวัลย มีอินถา (2553) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุมแปรรูป
ปลาแดดเดียว อําเภอทาปลา จั งหวัดอุตรดิตถ  จากการสัมภาษณและสํารวจสถานที่ผลิต
ไดเก็บรวบรวมขอมูลและนําทฤษฎี swot analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานตอไปทั้งในปจจุบันและอนาคตวา 
มีโอกาสขยายตัวไดมากนอยเพียงใด และยังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาปรับปรุง
เพ่ือการพัฒนาระบบโครงสรางชุมชนใหเข็มแข็ง สรางความรักและสามัคคีแกคนในชุมชนตอไป 
โดยสรุปปญหาและอุปสรรคของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจพบวา 1) แรงงานขาดความรูและความเขาใจ
ดานมาตรฐานความสะอาดตามหลักจีเอชพี ในระดับวิสาหกิจชุมชนในขั้นตอนการผลิต 2) แรงงาน
ขาดเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด การบัญชี และการสงออก ทําใหการขยายตลาดไดลําบาก 
3) ทรัพยากรบางชนิดเริ่มขาดแคลนมากข้ึน และวัตถุดิบมีราคาเพ่ิมข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
ความสามารถในการแขงขันของกลุมจึงลดลง สมาชิกตองระดมเงินทุนในการประกอบอาชีพสูง 
4) จํานวนสมาชิกที่มีการรวมกลุมมีจํานวนนอย ทําใหภาระหนาท่ีหลายอยางตกอยูกับคนเพียงหนึ่งคน
คือ ประธานกลุมนั่นเอง 
   ฐิติกร ศรีทองดี (2554) ไดทําวิจัยระดับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: การทําปลาชอนแดดเดียว 
อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี จากการสัมภาษณและคนควาจากขอมูลทุติยภูมิ โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสสมัยใหมนํามาประยุกตใชในการวิจัย พบวา 1) ตนทุนในการผลิตคอนขางสูง 
อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบและคาขนสงสูง อีกทั้งกลุมชุมชนสวนใหญขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกลุม และไมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ทําใหปญหาตนทุนการผลิตสูงเปนปญหา
หลักของกลุมชุมชน 2) ผลิตภัณฑในแตละชุมชนมีความเหมือนกัน ทําใหเกิดการแขงขันกันในดานราคา
และคุณภาพ เกิดแยงลูกคากัน ทําใหสวนแบงการตลาดในสินคามีคอนขางนอย 3) กระบวนการผลิต
ปลาชอนแดดเดียวไมมีประสิทธิภาพ ขาดมาตรฐานความสะอาดตามหลักจี เอช พี และจี เอ็ม พี และ
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเพียงเบื้องตนหวังวางานวิจัยฉบับนี้
จะเปนขอมูลพื้นฐานที่ดีในการนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน สําหรับที่มีความสนใจ
ที่จะพัฒนางานวิจัยฉบับนี้ใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนมากยิ่งข้ึนตอไป 
  พรรณทิพย สุวรรณสาครกุล (2558) ไดทําการวิจัย เรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิดเค็มแหง กลุมแมบานแปรรูปปลาสลิด อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา การพัฒนาผลิตภัณฑปลาสลิดเค็มแหงใหไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบสุขลักษณะในดานการลดการปนเปอน
ในวัตถุดิบ การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือตองจัดใหเปนหมวดหมูและ
ปองกันฝุนละออง และผูปฏิบัติงานตองมีการฝกอบรมใหความรูในดานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหารตามลําดับ 

2.8.2 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
 นงนุช รักสกุลไทย (2558) ไดทําการวิจัย เรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 

เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียวที่ไมมีการเติมสารกันบูด ศึกษารวมกับวิสาหกิจชุมชนผูผลิต
ปลาดุกแดดเดียว โดยทําการวิเคราะหกระบวนการผลิตปจจุบันที่ดําเนินการผลิตปจจุบันที่ดําเนินการอยู 
จากนั้นทําการปรับปรุงกระบวนการ โดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีเฮอรเดิล และกรรมวิธีการผลิต
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ที่เหมาะสมจีเอชพี และจีเอ็มพี เขาดวยกัน พบวากระบวนการโดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีเฮอรเดิล 
และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม คือ ตองดําเนินการผลิตตามหลักของจีเอชพี และจีเอ็มพี เขาดวยกัน
ตองใชวิธีในการผลิตใหสั้นที่สุด โดยกระบวนการท่ีเหมาะสมและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาดุก
แดดเดียวของกลุมวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ คือ ใชวัตถุดิบปลาสดที่ยังมีชีวิตนํามาชําแหละ 
ลางทําความสะอาด แชสารละลายเกลือ น้ําตาล คลุกเคลาตามสูตร ตากแดด 4 ชั่วโมง จากนั้นบรรจุ
ในถุงสุญญากาศ ทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน 60 วัน เมื่อเก็บไวในตูเย็นชองแชแข็ง 

 2.8.3 การพฒันาบรรจุภัณฑปลาแดดเดียว 
 วันเพ็ญ ทิพยสัน (2554) ไดทําการวิจัย เรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตและรูปแบบ

บรรจุภัณฑปลาดุกแดดเดียว ศึกษารวมกับกลุมแมบานเกษตรกรโพหักรุงเจริญ โดยทําการสํารวจ
กระบวนการผลิตปจจุบันที่ดําเนินการอยู วิเคราะหปญหาที่ทําใหปลาดุกแดดเดียวไมประสบผลสําเร็จ 
พบปญหาในเรื่องมาตรฐานความสะอาดในดานกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา โดยประยุกตใช
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารจีเอชพี และหลักกฎหมายจีเอ็มพี ผสมผสานเขาดวยกัน
ในการแกปญหา พบวา ปลาดุกแดดเดียวที่ผานกระบวนการผลิตที่สะอาดในทุกขั้นตอน สามารถ
สรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ความพึงพอใจตอผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น และใชบรรจุภัณฑชนิด
ถุงสุญญากาศสามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียวไดนาน 60 วัน 

 ภาวดิา ประสิทธิเม (2556) ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษาและการปรับปรุงบรรจุภัณฑอาหาร
นํากลับบานเพ่ือรักษาอุณหภูมิ พบวา บรรจุภัณฑที่นํามาใชในการบรรจุอาหาร ไดแก กระดาษดราฟ 
กระดาษลูกฟูก กระดาษเคลือบไข ซึ่งกระดาษทั้ง 3 ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน
ทีแ่ตกตางกัน โดยกระดาษดราฟ เปนกระดาษที่ทําจากเยื่อไม มีทั้งชนิดที่ไมฟอกสี ซึ่งทนตอแรงดึง
และการฉีกขาดไดดี เหมาะสําหรับเปนวัสดุหีบหอในการขนสง และชนิดที่ผานการฟอกสี นิยมใช
เปนถุงในการบรรจุอาหารแบบฟาสฟูดส กระดาษดารฟในประเทศไทยสามารถจัดเกรดออกเปน
หลายเกรด เชน เกรดเอส จะใชสําหรับเปนดานพิมพของกลองบรรจุนม แตถาเกรดเอ จะนิยมใชเปน
กลองสําหรับบรรจุ อาหารเพ่ือการสงออก เชน อาหารทะเลแชแข็ง อาหารกระปอง อาหารแหง เปนตน 
อาหารบางชนิดสามารถเก็บรักษาไดนานประมาณ 8 เดือน 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดสรุปประเด็นสําคัญและนําแนวคิดวิธีการ
ที่เหมาะสมมาปรับประยุกตใชในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปลา
แดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหารของกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว 
37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 
5 ขั้นตอนดังนี ้

 ข้ันตอนที่ 1 การคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันที่ ไม เปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมีดังนี ้
  1) สรางความสัมพันธแบบหุนสวนกับกลุมแมบานโดยการเขาหาแกนนําดวยวิธีการ
พบปะไมเปนทางการ เพ่ือคนหาขอมูลเบื้องตนในดานกระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันของ
กลุมแมบาน 
  2) จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย วิธีการ และแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

40 

  3) สํารวจหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารจีเอชพี ในเรื่องของสุขลักษณะสวนบุคคล 
สูตร และบรรจุภัณฑ และตามหลักกฎหมายจีเอ็มพี ในเรื่องของการควบคุมกระบวน การผลิต 
โดยพิจารณา 4 ข้ันตอนดังนี้ คือขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ ขั้นตอนที่ 2 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการผลิต (การปฏิบัติที่ถูกตองในการปรุงอาหาร การชั่ง
ตวงวัดอยางเหมาะสม การจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ) ข้ันตอนท่ี 4 การบรรจุปลาแดดเดียวลงในบรรจุภัณฑ
  4) วิเคราะหขอมูลจากสวนที่ 1 แบบสัมภาษณในการคนหากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียว สวนที่ 2 แบบบันทึกการสังเกตขั้นตอนการผลิต สวนที่ 3 แบบบันทึกปญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการพัฒนา สวนที่ 4 แบบสํารวจดานสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
  5) รวบรวมขอมูลที่ไดจากจากการวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินสภาพปญหา และ
การกําหนดแนวทางการแกไขรวมกับกลุมแมบาน 
  6) จัดประชุมกลุมยอย เพ่ือรวมกันนําเสนอปญหาที่ทําใหกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว
ของกลุมแมบานไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
  7) จัดประชุมกลุมยอย เพ่ือรวมกันวางเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในการปรับปรุงแกไข 
สูการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร  
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑของปลาแดดเดียวใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม 
และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม เปนการพัฒนาก่ึงการทดลอง  
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ
ปลาแดดเดียว กอนและหลังจากการพัฒนา  
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลกัสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร โดยมขีั้นตอนในการประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

41 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว   
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยรวมกับกลุมแมบาน 
แปรรูปปลาแดดเดียว 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตขั้นตอน
การคนหาขอมูล วิธีการ แนวทางการแกไขปรับปรุง การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และ
สรุปผล โดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี ้
 

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง  
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนสมาชิกกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว บานเลขที่ 
37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 
 

3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
  
  วิธีการดําเนินการในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต   
ปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารฉบับนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   
เชิงปริมาณ และก่ึงการทดลอง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 การคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันที่ ไม เปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 การคนหากระบวนการผลิตมีดังนี ้
  1) สรางความสัมพันธแบบหุนสวนกับกลุมแมบานโดยการเขาหาแกนนําดวยวิธีการ
พบปะไมเปนทางการ เพ่ือคนหาขอมูลเบื้องตนในดานกระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันของ
กลุมแมบาน 
  2) มีการจัดประชุมเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
  3) สํารวจหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารจีเอชพี ในเรื่องของสุขลักษณะสวนบุคคล 
สูตร และบรรจุภัณฑ และตามหลักกฎหมายจีเอ็มพี ในเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิต 
โดยพิจารณา 4 ข้ันตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ ขั้นตอนที่ 2 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการผลิต (การปฏิบัติที่ถูกตองในการปรุงอาหาร 
การชั่งตวงวัดอยางเหมาะสม การจัดเก็บท่ีถูกสุขลักษณะ) ข้ันตอนท่ี 4 การบรรจุปลาแดดเดียวลงใน
บรรจุภัณฑ  
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  4) วิเคราะหขอมูลจากสวนที่ 1 แบบสัมภาษณในการคนหากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียว สวนที่ 2 แบบบันทึกการสังเกตข้ันตอนการผลิต สวนที่ 3 แบบบันทึกปญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการพัฒนา สวนท่ี 4 แบบสํารวจดานสุขลักษณะในการผลิตอาหาร ดังปรากฏ
ในภาคผนวก ก  
  5) รวบรวมขอมูลที่ไดจากจาการวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินสภาพปญหา และ
การกําหนดแนวทางการแกไขรวมกับกลุมแมบาน  
  6) จัดประชุมกลุมยอย เพ่ือรวมกันนําเสนอปญหาที่ทําใหกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว
ของกลุมแมบานไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ดังปรากฏในภาคผนวก ก 
  7) จัดประชุมกลุมยอย รวมกับกลุมแมบานเพื่อวางแผนปรับปรุงแกไขสูการพัฒนา
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ดังปรากฏ
ในภาคผนวก ก 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะท่ีดี
ในการผลิตอาหารการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวเปนการพัฒนาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงานสูการพัฒนา ดังนี ้
  1) การจัดอบรมใหความรูเรื่องมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมายใหเปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารรวมกับกลุมแมบาน 
  2) การจัดอบรมใหความรูเรื่องเทคนิค วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุมรวมกับกลุมแมบาน 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑของปลาแดดเดียวใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม 
และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
 การพัฒนาบรรจุภัณฑเปนการพัฒนาก่ึงการทดลอง โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการทดลอง
ดังนี้ 
   1) ศึกษาและทดลองเพ่ือพัฒนาสูตรใหมีมาตรฐานคงท่ีเฉพาะกลุมรวมกับกลุมแมบาน 
โดยประยุกตใชสูตรจาก วันเพ็ญ ทิพยสัน (2544) และเกณฑการใหคะแนนตามมาตรฐานปลาแดดเดียว 
มผช. 298/2549 ดังปรากฏในภาคผนวก ก  
  2) การทดลองออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และ
มเีอกลักษณเฉพาะกลุมรวมกับกลุมแมบาน โดยประยุกตใชจากเกณฑมาตรฐานปลาแดดเดียว มผช. 
298/2549 ดังปรากฏในภาคผนวก ก 
  3) ศึกษาและทดลองสภาวะการเก็บรักษาและยืดอายุการเก็บรักษาปลาแดดเดียว
ที่เหมาะสมรวมกับกลุมแมบาน โดยประยุกตใชจากเกณฑมาตรฐานปลาแดดเดียว มผช. 298/2549 
ดังปรากฏในภาคผนวก ก 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
ปลาแดดเดียว กอนและหลังจากการพัฒนา 
 การประเมินผลการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวและการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
กอนและหลังจากการพัฒนา โดยมีข้ันตอนในการประเมินผลดังนี ้
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  1) จัดประชุมกลุมยอย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันถึงความพึงพอใจที่ไดจากการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑปลาแดดเดียว 
  2) บันทึกผลของความพึงพอใจไดจากการในการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนา
บรรจุภัณฑปลาแดดเดียว 
  ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 การประเมินผลจากการใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
โดยมีข้ันตอนในการประเมินผลดังนี ้
  1) จัดประชุมกลุมยอย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการประเมินผลการจากการใช
กระบวนการมีสวนในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว  
  2) นําขอมูลท่ีไดจากการบันทึกผลของความพึงพอใจในการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียว มาวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และถอดบทเรียนหลังจากการวิจัยรวมกัน 
  3) สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการถอดบทเรียนในการวิจัย 
  4) นําองคความรูที่ไดจากการวิจัยเผยแพรสูชุมชนและสาธารณะชน  
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจําเปนตองสรางความสัมพันธหรือคุนเคยกับ
คนในพ้ืนที่หรือกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตองการทําการวิจัยเปนอยางมาก เพื่อที่ผูวิจัยจะไดขอมูลที่แทจริง
ใหไดมากที่สุด ดังนั้น ผูวิจัย ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญที่การเก็บขอมูล ซึ่งขึ้นอยูกับการเลือกเครื่องมือ
แบบใดมาประยุกตใชกับงานเนื้อหาในงานวิจัยนั้นๆ นั่นเอง และในการวิจัยครัง้นี้เครื่องมือ ที่ใชคือ 
  1) แบบสัมภาษณในการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันที่ไมเปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ดังปรากฏในภาคผนวก ก  
  2) แบบบันทึกการสังเกตขั้นตอนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันที่ไมเปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ดังปรากฏในภาคผนวก ก  
  3) แบบบันทึกปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ปลาแดดเดียว ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ดังปรากฏในภาคผนวก ก 

  4) แบบสํารวจดานสุขลักษณะในการผลิตอาหาร โดยประยุกตใชจากหลักกฎหมาย 
จี เอ็ม พี ดังปรากฏในภาคผนวก ก 
  5) กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ เครื่องบันทึกเสียง 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 
 3.4.1 หลังจากทีไ่ดสรางความคุนเคยหรือความสัมพันธกับกลุมแมบานแลว ผูวิจัยไดนัดหมาย
วันที่จะลงพ้ืนที่สัมภาษณ สํารวจขอมูลตามแบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสังเกต แบบสํารวจ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตตามหลักจีเอ็มพี ตามวันเวลาที่ไดนัดหมายกันทางโทรศัพท  
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 3.4.2 นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสังเกต และแบบสํารวจ มาทําการมา
วิเคราะห สังเคราะห ใหมีความสมบูรณและถูกตองของขอมูล  
 3.4.3 นําผลจากการวิเคราะห สังเคราะห ที่มีความสมบูรณและถูกตองของขอมูลที่สุดแลวนั้น 
มาใชประกอบในการจัดอภิปรายกลุม เพ่ือรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในการหาวิธีการหรือแนวทาง
ในการแกไข ปรับปรุงปญหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร  
 3.4.4 ดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหเปนตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร ตามมติที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 3.4.5 ประเมินผลที่ไดจากการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน โดยการเปรียบเทียบกอนและ
หลังการพัฒนามาตรฐานดานความสะอาดใน 4 ขั้นตอน การผลิตดังกลาวขางตนตามบริบทพื้นท่ี
ในชุมชน  
 3.4.6 สรุปผลของความสําเรจ็จากการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหมีความสะอาด 
ความเหมาะสมเปนไปตามเกณฑหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 

 ผูวิจัยนําผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลา 
แดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร มาถอดบทเรียนเพ่ือสรุปประเด็นตางๆ 
ที่ไดจากการวิจัยโดยรูปแบบของตารางและรูปภาพลงในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห
เนื้อหาเชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว       
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กรณีศึกษา: กลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว 
37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวและบรรจุภัณฑตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน โดยจะนําเสนอ
ผลการวิจัยและพัฒนา ออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 

4.1 สรุปผล ขั้นตอนที่ 1 การคนหากระบวนการผลิตที่ไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร  
 
 สวนที่ 1 ประวัติความเปนมา  
  1) นายเกียรติศักดิ์ เนียรมงคล ประธานกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว มีสมาชิก
ทั้งหมด 30 คน กลาวไววา อาชีพที่ทํารายไดใหกับชุมชนมากที่สุด คือ เลี้ยงปลา จึงมีความคิด
จะนําปลาดุกอุยที่เลี้ยงมาแปรรูปเพ่ือสรางรายไดเปนอาชีพเสริม ดังภาพ 2  
 

 

 
 

 
ภาพ 2  แกนนํา นายเกียรติศักดิ์ เนียรมงคล ประธานกลุมแมบาน 
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   2) ลักษณะทั่วไปของปลาดุกอุย จะเลี้ยงงาย โตเร็ว จึงเปนที่นิยมเลี้ยงกันมาก
ในกลุมชุมชน มีรสชาติดีเนื้อปลานุม ฟู กลิ่นดี สีของผิวหนังคอนขางเหลือง เปนปลาที่อาศัยอยูใน
แหลงน้ําจืด ดังนั้นทางกลุมจึงนิยมนําเอาปลาดุกอุยมาทําการแปรรูปเปนปลาดุกแดดเดียว ดังภาพ 3 
 
 

 
 
 
ภาพ 3  ลักษณะทั่วไปของปลาดุกอุย 
 
 สวนที่ 2 ดานกระบวนการผลิตปลาแดดเดียว โดยพิจารณา 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ ข้ันตอนท่ี 3 กระบวนการผลิต 
ขั้นตอนที่ 4 การบรรจุ 
  ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบและสวนประกอบปจจุบันของกลุมแมบาน ดังนี้ 
  1) การคัดเลือกวัตถุดิบ 
   (1) คัดเลือกปลาดุกอุย ที่มีอายุได 3 เดือน น้ําหนัก 100-200 กรัม/ตัว ดังภาพ 4 
 

 
 
 
ภาพ 4  คัดเลือกปลาดุกอุย 
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     (2) การคัดแยกปลา ดังภาพ 5 
 
 

 
 
 
ภาพ 5  การคดัแยกปลา พบวางปลาไวกับพ้ืน สงผลใหเกิดสิ่งสกปรกตางๆ ลงไปปนเปอนกับตัวปลา 
 
     (3) น้ําซอสปรุงอาหาร ดังภาพ 6  
 
 

 
 
 
ภาพ 6  น้ําซอสปรุงอาหาร  
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     (4) น้ําซอสปรุงอาหาร ประมาณ 2 ทัพพี ดังภาพ 7 
 
 

 
 
ภาพ 7  น้ําซอสปรุงอาหาร ประมาณ 2 ทัพพี 
 
  ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมวัสดุและอุปกรณปจจุบันของกลุมแมบาน  
    2) วัสดุและอุปกรณ 
     (1) มีด เขียง ดังภาพ 8  
 
     

 
 
 
ภาพ 8  เขียง มีด พบคราบสนิมและเชื้อรา 
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    (2) ชามผสม ดังภาพ 9 
 
 

 
 
ภาพ 9  ชามผสมชนิดอลูมิเนียม พบสนิมและคราบสิ่งสกปรก  
 
    (3) ตะกราสําหรับพักปลาใหสะเด็ดน้ํา ดังภาพ 10 
 
 

 
 
ภาพ 10  ตะกราสําหรับพักปลาใหสะเด็ดน้ํา พบคราบสิ่งสกปรก 
 
    (4) ฝาครอบพัดลมที่เหลือใชสําหรับตากปลา ดังภาพ 11  
 
 

 
 

ภาพ 11  ฝาครอบพัดลมที่เหลือใชสําหรับตากปลา พบคราบสนิมและสิ่งสกปรกปนเปอน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

50 

 

  ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการผลิตเดิมของกลุมแมบาน     
   1) ชั่งปลาดุกอุยสด 1 กิโลกรัม 
   2) ทุบหัวปลาดุกอุยสดเพ่ือทําใหปลาตาย แลวลางดวยน้ําสะอาด 
   3) ตัดแตงตามแนวกลางลําตัว อยาใหขาดจากกัน จากสวนหางมาถึงลําตัว เอาไสออก 
แลวลางน้ําสะอาด 2 ครั้ง 
   4) พักใสตะกรารอปลาดุกอุยสะเด็ดน้ําประมาณ 10 นาที 
   5) คลุกเคลากับน้ําซอสปรุงอาหาร ประมาณ 2 ทัพพี หมัก 30 นาที 
   6) ตากแดด ประมาณ 2 ชั่วโมง 
   7) ครบเวลาเก็บปลาใสตะกรา รอการบรรจุ 
   8) บรรจุปลาแดดเดียวลงในถุงพลาสติกเพ่ือจําหนาย 
 ขั้นตอนที่ 4 การบรรจุปลาแดดเดียวลงในบรรจุภัณฑเดิม ดังภาพ 12   

 

 
 

ภาพ 12  บรรจุภัณฑเดิม  
 
 สรุปผลจากการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปจจุบันที่ไมเปนไปตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร โดยนําหลักกฎหมายจีเอ็มพี มาประยุกตใช พบปญหาที่ทําให
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารดังนี ้
   1) การคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ พบ คัดแยกปลาไวกับพื้น  
   2) ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ พบ เขียง มีด ชามผสม ตะกรา มีเชื้อรา 
เปนสนิม ใชฝาครอบพัดลมเปนสนิมในการตากปลา อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยดานอาหาร 
เปนผลใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจได  
   3) ขั้นตอนการผลิต พบ ทุบหัวปลาดุกอุยสดเพ่ือทําใหปลาตาย อาจทําใหเนื้อปลาช้ํา    
   4) การปรุงน้ําซอสปรุงอาหาร พบ ใชการกะประมาณ ไมใชการชั่งตวงวัดอยางเหมาะสม 
อาจทําใหรสชาติของปลาแดดเดียวไมมีรสชาติคงที่  
   5) การเก็บรักษา พบ ไมมีผาขาวบางคลุมหรือกลองบรรจุเพ่ือปองกันสัตวหรือแมลง
ในชวงเวลารอการจําหนาย   
   6) บรรจุภัณฑ พบ ไมมีบรรจุภัณฑที่ยืดอายุการเก็บรักษาปลาแดดเดียวใหนานข้ึน 
และไมมีบรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
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 และจากการจัดอภิปรายกลุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เพ่ือนําเสนอวิธีการและแนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหารรวมกันดังนี้ 
   1) ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ  
    (1) การคัดแยกกองปลาดุกอุยสดไวกับพื้น แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหา
ภาชนะรองตัวปลาใหสะอาด  
   2) ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ 
    (1) เขียง มีด ชามผสม และตะกรา ขึ้นรา เปนสนิม แนวทางการแกไขปรับปรุง
จัดหาเขียง มีด ชามผสม และตะกราที่สะอาด และลางทําความสะอาดตากแดดทุกครั้งหลังการใชงาน
    (2) ใชฝาครอบพัดลมเปนสนิมในการตากปลา แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหา
มุงลวดสําหรับตากปลา และลางทําความสะอาดตากแดดทุกครั้งหลังการใชงาน 
   3) ขั้นตอนการผลิต 
     (1) ทุบหัวปลาดุกอุยสดเพื่อทําการน็อคปลา แนวทางการแกไขปรับปรุง ใชเกลือโรย
ไปที่ตัวปลา เนื้อปลาไมช้ําเพราะน้ําเกลือที่ซึมออกมาเปนการลดการจับออกซิเจนของเหงือกปลาทําให
ปลาขาดออกซิเจนไดอยางรวดเร็ว และการใชเกลือสามารถชวยในเรื่องของการถนอมอาหารไดนานขึ้น
และลักษณะเนื้อสัมผัสจะคงสภาพเปนเนื้อของปลาดุกแดดเดียว  
    (2) การปรุงน้ําซอสปรุงอาหารใชการกะประมาณ แนวทางการแกไขปรับปรุง
จัดหาถวยชั่งตวงวัดอยางเหมาะสม เพ่ือใหปลาแดดเดียวมีรสชาติของคงท่ี 
    (3) ไมมีผาขาวบางคลุมหรือกลองบรรจุเพื่อปองกันสัตวหรือแมลงในชวงเวลา
รอการจําหนาย แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหากลองบรรจุปลาแดดเดียวในชวงรอการจําหนาย  
    (4) ไมมีบรรจุภัณฑที่ยืดอายุการเก็บรักษาปลาแดดเดียวใหนานข้ึน และไมมี
บรรจภุัณฑที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหาบรรจุภัณฑ
ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและยืดอายุปลาแดดเดียว  
 และจากการไดแนวทางในการปรับปรุงแกไขแลวจึงรวมกันคนหาวิธีการที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาในบริบทพื้นที่ของกลุมแมบานดังนี้ 
   1) การจัดอบรมใหความรูในเรื่องมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมาย ใหเปนไป
ตามหลักสุขลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหารจี เอช พี และหลักกฎหมายจี เอ็ม พี   
   2) การจัดอบรมใหความรูในเรื่องเทคนิค วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย
เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
   3) จัดใหมีการศึกษาและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวใหมีมาตรฐานคงที่
เฉพาะกลุม  
   4) จัดใหมีการทดลองออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม
และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
   5) ศึกษาและทดลองสภาวะการเก็บรักษาปลาแดดเดียวที่เหมาะสมในการยืดอายุ
ปลาแดดเดียว 
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4.2 สรุปผล ขั้นตอนที่ 2 การพฒันากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ใหเปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 

 
   1) การจัดอบรมใหความรู ในเรื่องมาตรฐาน ขอ กําหนด และหลักกฎหมาย 
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ สถานที่ผลิตแปรรูป
ปลาแดดเดียว 37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังภาพ 13  
 

 
 
ภาพ 13  การเขารับอบรมใหความรูในเรือ่งมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมายจีเอชพี และ 
            หลักกฎหมายจีเอ็มพี 
 
   2) การจัดอบรมใหความรูในเรื่องเทคนิค วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม ดังภาพ 14 
 

 
  
ภาพ 14  การเขารับการอบรมเรื่องเทคนิค วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม  
            สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
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4.3 สรุปผล ขั้นตอนที่ 3 การพฒันาบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม 
และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม  
 
           1) การศึกษาและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวใหมีมาตรฐานคงที่เฉพาะกลุม 
โดยประยุกตใชสูตรจาก วันเพ็ญ ทิพยสัน (2544) และเกณฑการใหคะแนนตามมาตรฐานปลาแดดเดียว 
มผช. 298/2549 ดังตาราง 3  
 
ตาราง 3  การศึกษาและทดลองเพ่ือพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวใหมีมาตรฐานคงที่เฉพาะกลุม 
 

สูตรเดิม สูตรปรับปรุง 
1) ชั่งปลาดุก 1 กิโลกรัม 1) ชั่งปลาดุกอุย 3 กิโลกรัม ขนาด 100-200 กรัม    

    หนัก 1 กิโลกรัม  
2) ทุบหัวปลาดุก เพื่อทําน็อคปลา 2) ใชเกลือโรยไปที่ตัวปลา เนื้อปลาไมช้ําเพราะน้ําเกลือ 

    ที่ซึมออกมาเปนการลดการจับออกซิเจนของ 
    เหงือกปลาทําใหปลาขาดออกซิเจนไดอยางรวดเร็ว  
    และการใชเกลือสามารถชวยในเรื่องของการถนอม 
    อาหารไดนานขึ้น และลักษณะเนื้อสัมผัสยังคง 
    สภาพเปนเนื้อของปลาแดดเดยีว  

3) ตัดแตงปลาดุก เอาไสออก ลางน้ํา    
    สะอาด 1 ครั้ง 

3) นําปลาดุกที่ตายแลวมาตัดแตง แลวแลปลาตาม 
    แนวกลางลําตัวอยาใหขาดจากกัน จากสวนหาง 
    มาถึงลําตัว เอาไสออก  
    เพ่ิมเติม: ในการใชแปรงขัดกอนเลือด ที่ยังมีติด 
    อยูที่ตัวปลา จะดีกวาการใชมีด หลังจากนั้นลางน้ํา 
    สะอาด 2 ครั้ง 

4) พักใสตะกรารอปลาดุกสะเด็ดน้ํา  
    10 นาท ี

4) พักใสตะกรารอปลาดุกสะเด็ดน้ํา 10 นาที 

5) นําปลาดุกมาคลุกเคลากับซอสปรุง 
    อาหาร ประมาณ 2 ทัพพี พักไว  
    30 นาท ี

5) ชั่งตวงน้ําซอสปรุงอาหาร 50, 75, 100 มิลลิลิตร    
    นําปลาดุกมาคลุกเคลากับน้ําซอสปรุงอาหาร 
    ที่เตรียมไว หมักไว 30 นาที  

6) นําปลามาตากแดด ควรตากเวลาเที่ยง  
    เนื่องจากแดดกําลังดี  

6) นําปลาตากแดด ใชเวลา 4 ชั่วโมง โดยแบงเปน  
    2 ชั่วโมงแรก ใหตากดานหนา อีก 2 ชั่วโมง 
    ใหพลิกอีกดานของตัวปลา  

7) ครบเวลาเก็บปลาใสตะกรา 7) ครบเวลาเก็บปลาแดดเดียวใสตะกราใช 
    ผาขาวบางคลุม หรือใสกลองที่มีฝาปด  
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 การทดลองสูตร ดังภาพ 15 ใชเกณฑการใหคะแนน ดีมาก 4 ดี 3 พอใช 2 ตองปรับปรุง 1 
ตามมาตรฐานปลาแดดเดียว มผช. 298/2549 โดยมีละเอียดดังนี ้
  1) ลักษณะทั่วไป ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาแดดเดียวชนิดเดียวกัน และมี
ขนาดท่ีใกลเคยีงกัน ลําตัวหรือผิวหนังตองไมแตกหรือฉีกขาด 

2) ส ีตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว 
3) กลิ่นรส ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนที่

ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา 
4) ลักษณะเนื้อสัมผัส ตองแนน ไมแข็งกระดางหรือนิ่มเละ 

 

(a) 
 

(b) 
 

               (c) 

(d) 
 

(e) (f) 

 
(g) 

 
(h) (i) 

(j) (k) 
 

(l) 
ภาพ 15  การทดลองพัฒนาสูตรปลาแดดเดียว 
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 จากการรวมกันศึกษาและทดลองพัฒนาสูตรมีวิธีการ คือภาพ (a), (b) และ (c) เปนภาพ
แสดงปริมาณน้ําซอสปรุงอาหารที่ใชในการทดลอง 50, 75 และ 100 มิลลิลิตร ภาพ (d), (e) และ (f) 
เปนภาพแสดงกําลังไปที่ใชในการทอด ภาพ (g), (h) และ (i) เปนภาพทีแ่สดงถึงคุณลักษณะปลาแดด
เดียวตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 298/2549 ภาพ (j), (k) และ (l) เปนภาพที่กลุมแมบาน
แสดงความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหไดมตสิูตรปลาแดดเดียวคงที่เฉพาะกลุม และจากผลการทดลอง 
พบวา สูตรที่ 1 ใชน้ําซอสปรุงรสอาหาร 50 มิลลิลิตร ไมมีรสรสชาติของปลาแดดเดียว ยังมีกลิ่นคาว
ปลาติดอยู สูตรที่ 2 ใชน้ําซอสปรุงรสอาหาร 75 มิลลิลิตร มีรสรสชาติของปลาแดดเดียว แตออน
ความเค็มไป สูตรที่ 3 ใชน้ําซอสปรุงอาหาร 100 มิลลิลิตร มีรสรสชาติของปลาแดดเดียว ความเค็ม
กําลังพอดี เนื้อแนนนุม สีสวยนารับประทาน กลุมแมบานมีความคิดเห็นรวมกันที่จะใชสูตรที่ 3 เปน
สูตรคงท่ีของกลุมแมบาน  
 2) การทดลองออกแบบบรรจุภัณฑใหมคีวามปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณ
เฉพาะกลุมรวมกับกลุมแมบาน ดังภาพ 16  โดยประยุกตใชจากเกณฑมาตรฐานปลาแดดเดียว มผช. 
298/2549 โดยมีละเอียดดังนี้  
  (1) เครื่องหมายและฉลาก 

ที่ภาชนะบรรจุปลาแดดเดียวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ 
เครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหชัดเจน 
   ก. ชื่อผลิตภัณฑ เชน ปลาชอนแดดเดียว ปลาสําลีแดดเดียว เปนตน 

ข. สวนประกอบที่สําคญั 
ค. ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถาม)ี 
ง. น้ําหนักสุทธิ 
จ. วัน เดือน ปท่ีทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา 

“ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)” 
ฉ. ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน ทําใหสุกกอนบริโภค 
ช. ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมาย 

การคาที่จดทะเบียน 
 

 
                 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
ภาพ 16  การออกแบบบรรจุภัณฑเดิม กับ บรรจุภัณฑใหม  
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 จากการทดลองออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมี
เอกลักษณเฉพาะกลุม พบวากลุมแมบานมีความพึงพอใจกับบรรจุภัณฑใหมชนิดถุงกระดาษดารฟที่มี
ความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม อันจะนําไปสูการเพ่ิมมูลคาของสินคา
ไดดียิ่งข้ึน   
 3) การศึกษาและทดลองสภาวะการเก็บรักษาปลาแดดเดียวที่เหมาะสมในการยืดอายุปลา  
แดดเดียว ดังภาพ 17  
   (1) นําปลาดุกที่ผานการพัฒนาสูตรใหเปนมาตรฐานคงที่เฉพาะกลุมแลวและผานการ
ตากแดดที่เหมาะสมแลวนั้นมาบรรจุลงในถุงสุญญากาศ  
   (2) นําปลาแดดเดียวที่บรรจุลงในถุงสุญญากาศ แลวเก็บรักษาในอุณหภูมิตูเย็น (4.0 

 2.0 องศาเซลเซียส) 
   (3) ตรวจคุณภาพในลักษณะการเสื่อมเสียของปลาแดดเดียวที่อุณหภูมิตูเย็น (4.0  
2.0 องศาเซลเซียส) โดยประยุกตใชจากเกณฑมาตรฐานปลาแดดเดียว มผช.  298/2549 มีรายการ
ตรวจคุณภาพดังนี้ 
    ก. ลักษณะทั่วไป 

ภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาชนิดเดียวกัน มีขนาดใกลเคียง 
กัน ลําตัวหรือผิวหนังตองไมแตกหรือฉีกขาด 
     ข. สี 
      ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว 
     ค. กลิ่นรส 

ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว และปราศจาก 
กลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับกลิ่นหืน กลิ่นเนา 
 
   ง. ลักษณะเนื้อสัมผัส 

ตองแนน ไมแข็งกระดางหรือนิ่มเละ 
จ. สิ่งแปลกปลอม 

ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม  
เศษฝุน ผง ดิน กรวด ทราย และชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว 

ฉ. บรรจุภัณฑ 
ใหบรรจุปลาแดดเดียวในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และ 

สามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอกได  
ช. น้ําหนักสุทธ ิ

น้ําหนักสุทธิของปลาแดดเดียวในแตละภาชนะบรรจ ุตองไมนอย 
กวาที่ระบุไวที่ฉลาก 
  (4) บันทึกผลการศึกษาและทดลอง ดังตาราง 4 
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(a) 

 
(b) 
 

ภาพ 17  การศึกษาและทดลองบรรจุภัณฑเดิม กับ บรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศ  
 
ตาราง 4  การศกึษาและทดลองสภาวะการเก็บรักษาปลาแดดเดียวที่เหมาะสมในการยืดอายุปลา  
แดดเดียว 
 
วัน คุณภาพในลักษณะการเสื่อมเสียของปลาแดดเดียว 

ที่อุณหภูมิตูเย็น (4.0  2.0 องศาเซลเซียส) 
1 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น

รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

2 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

3 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

4 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

5 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

6 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

7 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
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หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 
8 – 9  สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น

รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

10 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

 
ตาราง 4  (ตอ)  
 
วัน คุณภาพในลักษณะการเสื่อมเสียของปลาแดดเดียว 

ที่อุณหภูมิตูเย็น (4.0  2.0 องศาเซลเซียส) 
11 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น

รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

12 – 21  สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

22 สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

23 – 30  สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

31 – 59  สีของเนื้อปลามีธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่น
รสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดาง
หรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

60 สีของเนื้อปลายังคงมีสที่เปนธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาดุกแดดเดียว 
ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนท่ีไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไม
แข็งกระดางหรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 

 
 จากตาราง 4 พบวาบรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาแดดเดียว
ไดนาน 60 วัน โดยเก็บรักษาในตูเย็นชองแข็ง (4.0  2.0 องศาเซลเซียส) และทําใหสีของเนื้อปลามี
ธรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน 
กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดางหรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุง
สุญญากาศปลาแดดเดียว  
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4.4 สรุปผล ขั้นตอนที่ 4 ผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 
 
 หลังจากไดมีการจัดอบรมใหความรูในเรื่องของมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมาย        
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหารจีเอชพี และหลักกฎหมายจีเอ็มพี รวมถึงการพัฒนา
บรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุมเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงไดมีการจัดการอภิปรายกลุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ถึงความพึงพอใจที่ไดรับจากการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว พบวา กลุมแมบาน 
มคีวามตระหนักถึงประโยชนของมาตรฐาน ขอกําหนด กฎหมายตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารมากขึ้น และปรับปรุงโรงเรือนท่ีใชผลิตใหมีความสะอาดมีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะมากข้ึน
กวาเดิม ในดานบรรจุภัณฑกลุมแมบานมีความพึงพอใจกับบรรจุภัณฑใหมชนิดถุงกระดาษดารฟที่มี
ความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม ที่สําคัญคือ กลุมแมบานพึงพอใจกับ
บรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศท่ีสามารถยืดอายุของปลาแดดเดียวไดนาน 60 อันจะนําไปสูการเพ่ิมมูลคา
ของสินคาไดดียิ่งข้ึน   

 

4.5 สรุปผล ขั้นตอนที่  5 ผลจากการใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา
กระบวนการผลิต 
 

 จากการประเมินผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนแลวไดมีการจัดการ
อภิปรายกลุม ครั้งท่ี 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เพ่ือวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และถอดบทเรียน
เพ่ือนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยเผยแพรสูชุมชนและสาธารณชน พบวา ในการที่กลุมแมบานทุกคน
เขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรมของการวิจัย โดยเริ่มตั้งแตการรวมกันคนหาปญหากําหนดปญหา 
วางแผน ตัดสินใจ การปฏิบัติ การประเมินผล และการรับรูความสําเร็จรวมกันจนถึงวันสรุปผลการวิจัย
พบการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังภาพ 18-ภาพ 23  

 
 

 
 
   (1) วิธีการเดิม การคัดแยกปลาไวกับพ้ืน          (2) วิธีการใหม มีการคัดแยกในภาชนะรองตัวปลา 
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     (3) วิธีการเดิม ทุบหัวปลาเพื่อทําการน็อคปลา   (4) วิธีการใหม ชั่งเกลือเม็ดเพ่ือทําการน็อคปลา 
 

ภาพ 18  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  
 

 
     
     (5) วิธีการเดิม เขียงข้ึนรา มีดมีคราบสนิม      (6) วิธีการใหม เขียง มีด ชามผสม ตะกรา  
                                                                 มีความสะอาด และขนาดเหมาะสม 
                                                                 ในการแลปลา 

      

       
 
      (7) วิธีการเดิม ใชฝาพัดลมเกาๆ มีฝุน มีคราบสนิม   (8) วิธีการใหม มีตะแกรงมุงลวดตากปลา 
 

ภาพ 19  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ 
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     (9) วิธีการเดิม ยังมีกอนเลือดติดอยูตามตัวปลา    (10) วิธีการใหม ใชแปรงขัดกอนเลือดทําให 

 ตัวปลามีสะอาดมากข้ึน  
 

                   
 
      (11) วิธีการเดิม ไมมีการตวงปริมาตรน้ําซอสปรุงอาหาร (12) วิธีการใหม มีการตวงปริมาตร 
                                                                               น้ําซอสทุกครั้งที่ผลิต 
    
ภาพ 20  ขั้นตอนการผลิต 
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   (13) บรรจุภัณฑเดิมถุงพลาสติก                      (14) บรรจุภัณฑใหม ใชถุงกระดาษดารฟ   

 
 

ภาพ 21  การออกแบบบรรจุภัณฑชนิดถุงกระดาษดารฟ  
 

 
 
    (15) บรรจุภัณฑเดิมถุงพลาสติก                    (16) บรรจุภัณฑใหม ชนิดถุงสุญญากาศ  
 
 

ภาพ 22  การศึกษาทดลองบรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศ  
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 (17) ใชบรรจุภัณฑใหมบรรจุปลาแดดเดียวออกจําหนายท่ีตลาดรอยปบานใหม 
 

 
 
 (18) ใชบรรจุภัณฑใหมบรรจุปลาแดดเดียวออกจําหนายที่ตลาดนัดหนาปมบางจากตลาด
บานใหม 
 
ภาพ 23  ภาพการนําบรรจุภัณฑใหมไปใชประโยชน  
 
 จากการถอดบทเรียนจากความสําเร็จในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ 
พบวา กลุมแมบานทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีไดรวมกันพัฒนาและมีมติรวมกันที่จะนําวิธีการ
และแนวทางการปรับปรุงแกไขที่รวมกันพัฒนาขึ้นนี้ มายึดถือเปนขอปฏิบัติในการผลิตปลาแดดเดียว
ทีม่ีมาตรฐานตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของกลุมแมบานตอไป และจะนําองคความรู
ใหมที่ไดรับจากการเขารวมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวในครั้งน้ี ไปเผยแพรสูชุมชนและสาธารณะชนตอไป โดยมีรายละเอียดปรากฏ ดังภาพ 24 
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ภาพ 24  กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวของกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียวหลังการพัฒนา 

การเตรียมวัตถุดิบ
และสวนประกอบ  

 

คัดเลือกปลา ที่มีอายุครบ 3 เดือน 
ขนาด 100-200 กรัม/ตัว โดยมี
ภาชนะรองตัวปลา 

น้ําซอสปรุงอาหาร 

การคลุกเคลา 
 

ตวงน้ําซอสปรุงอาหาร 100 มิลลิลิตร  
นําปลาที่สะเด็ดน้ําแลวมาคลุกเคลา 
ใหเขากัน 

 

การตาก 

กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวของกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียวหลังการพัฒนา 

วัสดุและอุปกรณ 
     

(1) มีด (2) เขียง (3) ชามผสม  
(4) ตะกรา  

ขั้นตอนการผลิต  
     

การน็อคปลา 
 

นําปลาที่ตายแลวมาตัด
แตงตามแนวกลางลําตัว
อยาใหขาดจากกันจาก
สวนหางมาถึงลําตัว เอาไส
ออก ใชแปรงขัดกอนเลือด
ที่ติดอยูตามตัวปลา  
ลางน้ําสะอาด 2 ครั้ง  
 

พักปลา 
ใสตะกรา  

รอสะเด็ดน้ํา 

10 นาที 

หมักไวประมาณ 30 นาที 

ถาแดดแรงจัด ใชเวลา 4 ชั่วโมง โดยแบงเปน 
2 ชั่วโมงแรก ใหตากดานหนา อีก 2 ชั่วโมง 
ใหพลิกอีกดานของตัวปลา 

การบรรจุ 

โรยเกลือเม็ด
เพ่ือน็อคปลา 

บรรจุปลาแดดเดียวลงในบรรจุภัณฑ  
เพ่ือการจําหนาย 

ครบเวลาเก็บปลา
ใสตะกราคลุม 
ดวยผาขาวบาง 
หรือใสกลองปดฝา
ใหมิดชิด ระหวาง
รอการบรรจุ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีสวนรวมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว       
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กรณีศึกษา: กลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว 
37/7 หมู 15 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิต   
ปลาแดดเดียวและบรรจุภัณฑตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน โดยจะสรุปผล 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ และนําเสนอออกเปน 3 หัวขอดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

 ประเด็นที่ 1 สรุปผลจากการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ ไม เปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
 ผลการคนหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร พบวา นายเกียรติศกัดิ์ เนียรมงคล เปนประธานกลุมแมบานแปรรูปปลาแดดเดียว มีสมาชิกทั้งหมด 
จํานวน 30 คน และจากการนําขอกําหนดของจีเอชพี และหลักกฎหมายจีเอ็มพี มาประยุกตใช
ในการคนหากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ พบปญหาที่ทําใหกระบวนการผลิตปลาแดดเดียวของ
กลุมแมบานไมเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารดังนี ้
  1) การคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ พบ คัดแยกปลาไวกับพื้น  
  2) ขั้นตอนการเตรียมวัสดแุละอุปกรณ พบ เขียง มีด ชามผสม ตะกรา มีเชื้อรา เปนสนิม 
ใชฝาครอบพัดลมเปนสนิมในการตากปลา อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยดานอาหาร เปนผลใหผูบริโภค
ขาดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจได 
  3) ขั้นตอนการผลิต พบ ทุบหัวปลาดุกอุยสดเพื่อทําใหการนอคปลา อาจทําให
เนื้อปลาช้ํา  
  4) การปรุงน้ําซอสปรุงอาหาร พบใชการกะประมาณ ไมใชการชั่งตวงวัดอยางเหมาะสม 
อาจทําใหรสชาติของปลาแดดเดียวไมมีรสชาติคงที ่
  5) การเก็บรักษา พบ ไมมีผาขาวบางคลุมหรือกลองบรรจุเพื่อปองกันสัตวหรือแมลง
ในชวงเวลารอการจําหนาย 
  6) บรรจุภัณฑ พบ ไมมีบรรจุภัณฑที่ยืดอายุการเก็บรักษาปลาแดดเดียวใหนานข้ึน 
และไมมีบรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
 และไดมีการจัดอภิปรายกลุม ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือนําเสนอวิธีการ
และแนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือใหกระบวนการผลิตเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร ไดวิธีการและแนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมกันดังนี ้
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    1) แนวทางแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิต 
      (1) ข้ันตอนการคัดเลือกวัตถุดิบและสวนประกอบ  
        การคดัแยกกองปลาดุกอุยสดไวกับพ้ืน แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหาภาชนะ
รองตัวปลาใหสะอาด  
     (2) ข้ันตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ 
               ก. เขียง มีด ชามผสม และตะกรา ขึ้นรา เปนสนิม แนวทางการแกไขปรับปรุง 
จัดหาเขียง มีด ชามผสม และตะกราที่สะอาด และลางทําความสะอาดตากแดดทุกครั้งหลังการใชงาน
       ข. ใชฝาครอบพัดลมเปนสนิมในการตากปลา แนวทางการแกไขปรับปรุง 
จัดหามุงลวดสําหรับตากปลา และลางทําความสะอาดตากแดดทุกครั้งหลังการใชงาน 
     (3) ข้ันตอนการผลิต 
       ก. ทุบหัวปลาดุกอุยสดเพื่อทําการน็อคปลา แนวทางการแกไขปรับปรุง 
ใชเกลือโรยไปที่ตัวปลา ทําใหเนื้อปลาไมช้ํา เพราะน้ําเกลือที่ซึมออกมาเปนการลดการจับออกซิเจน
ของเหงือกปลาทําใหปลาขาดออกซิเจนไดอยางรวดเร็ว และการใชเกลือสามารถชวยในเรื่องของ
การถนอมอาหารไดนานข้ึนและลักษณะเนื้อสัมผัสจะคงสภาพเปนเนื้อของปลาดุกแดดเดียว 
       ข. การปรุงน้ําซอสปรุงอาหารใชการกะประมาณ แนวทางการแกไขปรับปรุง 
จัดหาถวยชั่งตวงวัดอยางเหมาะสม เพ่ือใหปลาแดดเดียวมีรสชาติของคงท่ี 
       ค. ไมมีผาขาวบางคลุมหรือกลองบรรจุเพ่ือปองกันสัตวหรือแมลงในชวงเวลา
รอการจําหนาย แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหากลองบรรจุปลาแดดเดียวในชวงรอการจําหนาย  
      ง. ไมมีบรรจุภัณฑที่ยืดอายุการเก็บรักษาปลาแดดเดียวใหนานขึ้น และไมมี
บรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม แนวทางการแกไขปรับปรุง จัดหาบรรจุภัณฑ
ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและยืดอายุปลาแดดเดียว  
   2) วิธีการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาในบริบทพื้นที่ของกลุมแมบานดังนี้ 
     (1) การจัดอบรมใหความรูในเรื่องของมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมาย
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารจีเอชพี และหลักกฎหมายจีเอ็มพ ี  
     (2) การจัดอบรมใหความรูในเรื่องเทคนิค วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมี
ความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
    (3) จัดใหมีการศึกษาและทดลองเพ่ือพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวใหมีมาตรฐาน
คงที่เฉพาะกลุม  
    (4) จัดใหมีการทดลองออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม 
และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม 
    (5) ศึกษาและทดลองสภาวะการเก็บรักษาปลาแดดเดียวท่ีเหมาะสมในการยืดอายุ
ปลาแดดเดียว 

 ประเด็นที่ 2 สรุปผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให เปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
   1) ผลจากการจัดอบรมใหความรูในเรื่องของมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมาย
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารจีเอชพี และหลักกฎหมายจีเอ็มพี พบวา 
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กลุมแมบานทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชนของการมีมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมาย
ตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงโรงเรือนที่ใชผลิตใหมีความสะอาด
มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะมากขึ้นกวาเดิมที่กําลังดําเนินการอยู 
   2) ผลจากการจัดอบรมใหความรูในเรื่องเทคนิค วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑใหมี
ความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม พบวา กลุมแมบานทุกคนมีความรู 
ความเขาใจ ความตระหนักถึงประโยชนของการออกแบบบรรจุภัณฑที่ เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
จากการที่ไดรวมกันศึกษาถึงวัสดุที่เหมาะสมในการที่จะนํามาเปนบรรจุภัณฑนั้น การพิมพตัวอักษร 
ลงบนบรรจุภัณฑก็สําคัญ เนื่องจากในปจจุบันบรรจุภัณฑไดมีการผลิตทางการคาเพิ่มมากขึ้นและ
ชนิดของบรรจุภัณฑก็หลากหลายมากขึ้น ฉะนั้นการเลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมในการพิมพ
เปนสิ่งจําเปนที่ตองระวังเชนกัน ทําอยางไรเพ่ือไมใหเกิดการปนเปอนจากสารเคมีที่พิมพลงบนบรรจุภัณฑ
ปนเปอนไปกับผลิตภัณฑปลาแดดเดียว และยังตองคํานึงถึงเครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุปลา
แดดเดียวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดใหชัดเจน เชน 
ชื่อเรยีกผลิตภัณฑ เชน ปลาชอนแดดเดียว ปลาดุกแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว เปนตน สวนประกอบ
ทีส่ําคัญ ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี) น้ําหนักสุทธิ วัน เดือน ปที่ผลิต และวัน เดือน ป
ที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)” ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา 
เชน ทําใหสุกกอนบริโภค ควรเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือ
เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน เปนตน 
   3) ผลจากทดลองเพ่ือพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวใหมีมาตรฐานคงที่เฉพาะกลุม พบวา 
สูตรท่ี 1 น้ําซอสปรุงรสอาหาร 50 มิลลิลิตร ไมมีรสรสชาติของปลาแดดเดียว ยังมีกลิ่นคาวปลาติดอยู 
สูตรท่ี 2 น้ําซอสปรุงรสอาหาร 75 มิลลิลิตร มีรสรสชาติของปลาแดดเดียว แตออนความเค็ม สูตรที่ 3 
น้ําซอสปรุงอาหาร 100 มิลลิลิตร มีรสรสชาติของปลาแดดเดียว ความเค็มกําลังพอดี เน้ือแนนนุม สีสวย
นารับประทาน กลุมแมบานมคีวามคิดเห็นรวมกันที่จะใชสูตรที่ 3 เปนสูตรคงที่ของกลุมแมบาน  
  4) ผลจากการทดลองออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และ
มีเอกลักษณเฉพาะกลุม พบวา กลุมแมบานมีความพึงพอใจกับบรรจุภัณฑใหมชนิด ถุงกระดาษดารฟ
มคีวามปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม อันจะนําไปสูการเพ่ิมมูลคาของ
สินคาไดดียิ่งข้ึน   
   5) ผลจากการทดลองสภาวะการเก็บรักษาปลาแดดเดียวที่เหมาะสมในการยืดอายุ
ปลาแดดเดียว พบวา บรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศ สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาแดดเดียวไดนาน 
60 วัน โดยเก็บรักษาในอุณหภูมิตูเย็นชองแข็ง (4.0   2.0 องศาเซลเซียส) และทําใหสีของเนื้อปลา 
มธีรรมชาติ มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว โดยปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค 
เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดางหรือนิ่มเละ และไมมีหยดน้ําจับอยู    
ในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว  
   6) ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดด
เดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร จากการถอดบทเรียนผลของความสาํเร็จ   
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ พบวา กลุมแมบานทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ไดรวมกันพัฒนาและมีมติรวมกันท่ีจะนําวิธีการและแนวทางการปรับปรุงแกไขที่รวมกันพัฒนาขึ้นนี้
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มายึดถือเปนขอปฏิบัติในการผลิตปลาแดดเดียวตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของ
กลุมแมบานตอไป และผลในเชิงประจักษอีกประการหนึ่ง คือ ถาปลาแดดเดียวที่ผลิตตามแผนพัฒนา
กระบวนการผลิตนี้ถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร นั่นหมายถึงวา หากกลุมแมบานตองการ
ที่จะยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนโดยผานการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ก็สามารถยื่นขอการรับรองได ซึ่งยังทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการขอรับเลข สารบบ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ในเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารในอนาคตไดอีกดวย สุดทายจะนําองคความรูใหมที่ไดรับจากการเขารวมการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในครั้งนี้ ไปเผยแพรสูชุมชน
และสาธารณะชนตอไป  

 
5.2 อภิปรายผล 

 
  5.2.1 ผลจากการจัดใหมีการอบรมความรูในเรื่องของมาตรฐาน ขอกําหนด และหลักกฎหมาย       
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามขอกําหนดจีเอชพี และหลักกฎหมายจีเอ็มพ ี
พบวา กลุมแมบานมีความตระหนักถึงประโยชนของการมีมาตรฐาน ขอกําหนด หรือหลักกฎหมาย  
ใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมากข้ึน และปรับปรุงโรงเรือนที่ใชผลิต
ใหมีความสะอาด ความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะมากขึ้นกวาเดิมที่กําลังดาํเนินการอยู ซึ่งสอดคลองกับ
พรรณทิพย สุวรรณสาครกุล (2558) พบวา การพัฒนาผลิตภัณฑปลาสลิดเค็มแหงใหไดมาตรฐาน และ
เปนที่ตองการของตลาดจําเปนตองไดรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบสุขลักษณะ
ในดานการลดการปนเปอนในวัตถุดิบ การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือ 
ตองจัดใหเปนหมวดหมูและปองกันฝุนละออง และผูปฏิบัติงานตองมีการฝกอบรมใหความรู          
ในดานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่ดีตามลําดับ 
  5.2.2 ผลจากการทดลองพัฒนาสูตรปลาแดดเดียวให มีมาตรฐานคงที่ เฉพาะกลุม 
ไดมีการคดัเลือกสูตรของ วันเพ็ญ ทิพยสัน (2554) มาทําการประยุกตใชในการพัฒนาสูตรปลาแดดเดียว 
พบวา สมาชิกกลุมแมบานมีความคิดเห็นรวมกันวา สูตรที่ 3 น้ําซอสปรุงอาหาร 100 มิลลิลิตร 
มีรสชาติของปลาแดดเดียว ความเค็มกําลังพอดี เนื้อแนนนุม สีสวยนารับประทาน โดยประยุกตใช
เกณฑการทดสอบตามมาตรฐานปลาแดดเดียว มผช. 298/2549 
  5.2.3 ผลจากการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และ
มีเอกลักษณเฉพาะกลุม พบวา กลุมแมบานมีความพึงพอใจกับบรรจุภัณฑใหมชนิดถุงกระดาษดารฟที่มี
ความปลอดภัย เหมาะสม สวยงาม และมีเอกลักษณเฉพาะกลุม อันจะนําไปสูการเพิ่มมูลคาของสินคา
ไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิดา ประสิทธิเม (2556) พบวา บรรจุภัณฑที่นํามาใช
ในการบรรจุอาหารชนิดกระดาษดราฟมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน โดยกระดาษดราฟ
เปนกระดาษท่ีทําจากเยื่อไม มีท้ังชนิดที่ไมฟอกสี ซึ่งทนตอแรงดึงและการฉีกขาดไดดี เหมาะสําหรับ
เปนวัสดุหีบหอในการขนสง และชนิดที่ผานการฟอกสี นิยมใชเปนถุงในการบรรจุอาหารแบบฟาสฟูดส 
กระดาษดารฟในประเทศไทยสามารถจัดเกรดออกเปนหลายเกรด เชน เกรดเอส จะใชสําหรับ
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เปนดานพิมพของกลองบรรจุนม แตถาเกรดเอ จะนิยมใชเปนกลองสําหรับบรรจุ อาหารเพ่ือการสงออก 
เชน อาหารทะเลแชแข็ง อาหารกระปอง อาหารแหง เปนตน  
  5.2.4 ผลจากการทดลองสภาวะการเก็บรักษาปลาแดดเดียวที่เหมาะสมในการยืดอายุ
ปลาแดดเดียว พบวา บรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาแดดเดียวไดนาน    
60 วัน โดยเก็บรักษาในตูเย็นชองแข็ง (4.0   2.0 องศาเซลเซียส) และทําใหสีของเนื้อปลามีธรรมชาติ 
มกีลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหื่น 
กลิ่นเนา เนื้อสัมผัสแนน ไมแข็งกระดางหรือนิ่มเละ ไมมีหยดน้ําจับอยูในถุงสุญญากาศปลาแดดเดียว 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วันเพ็ญ ทิพยสัน (2554) พบวา ปลา แดดเดียวที่ผานกระบวนการผลิต
ที่สะอาดในทุกขั้นตอน สามารถสรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ความพึงพอใจตอผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน 
และใชบรรจุภัณฑชนิดถุงสุญญากาศสามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียวไดนาน 60 วัน 
และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นงนุช รักสกุลไทย (2558) พบวา กระบวนการโดยอาศัยหลักการ
เทคโนโลยีเฮอรเดิล และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม คือ ตองดําเนินการผลิตตามหลักของจีเอชพี 
และจีเอ็มพี เขาดวยกันตองใชวิธีในการผลิตใหสั้นที่สุด โดยกระบวนการที่เหมาะสมและสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาปลาดุกแดดเดียวของกลุมวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ คือ ใชวัตถุดิบปลาสดที่ยังมีชีวิต
นํามาชําแหละ ลางทําความสะอาด แชสารละลายเกลือ น้ําตาล คลุกเคลาตามสูตร ตากแดด 4 ชั่วโมง 
จากนั้นบรรจุในถุงสุญญากาศ ทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน 60 วัน เมื่อเก็บไวในตูเย็น
ชองแชแข็ง 
  5.2.5 ผลจากการประยุกตใชกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวใหเปนไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร จากการถอดบทเรียนผลความสําเร็จ  
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ พบวา กลุมแมบานทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงาน
และจะยึดถือเปนขอปฏิบัติรวมกันในการผลิตของกลุม และจะนําองคความรูใหมที่ไดรับจากการเขารวม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวใหเปนไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารครั้งนี้ เผยแพรตอสูชุมชนและสาธารณะชนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พิสมัย ทองไพบูลย (2551) พบวา การท่ีจะสรางสรรควัฒนธรรมภายในองคกรใหยั่งยืนนั้น 
ตองใชกระบวนการมีสวนรวมของกลุมในการดําเนินกิจกรรมวัฒนธรรม โดยเนนในการนําคุณคาและ
ความหมายมาปรับหรือประยุกตใชหรือการสรางสรรคขึ้นมาใหม อันจะนําไปสูการเชื่อมโยงการพัฒนา
ในชุมชน ทองถิ่น และประเทศ จากการที่คนอยูรวมกันเปนชุมชน แตละชุมชมยอมมีแนวทางหรือ
วิธีการจัดการและสรางสรรควัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของแตละสังคมบางสังคมอาจจะมี
การจดบันทึกเรื่องราวและรองรอยของความรูไวอยางเปนระบบ แตในขณะท่ีอีกสังคมหนึ่งไมเนน
การจดบันทึกอาจจะใชวิธีการถายทอดตอๆ กันมาเชนเดียวกับชุมชนบานนา อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงประกอบอาชีพ การทําปลาเค็มแดดเดียว โดยการนําความรูจากภูมิปญญา
ทองถ่ินสืบทอดกันมาในการผลิตปลาเค็ม แดดเดียวคงไวอยางยั่งยืน และสอดคลองกับคํากลาวของ 
สุภางค จันทวานิช (2545) ที่ไดกลาว ไววา การวิจัยแบบนี้เปนวิธีการท่ีสนับสนุนใหชาวบานหรือ
ตัวแทนในชุมชนเปนคนสรางองคความรูใหมใหกับตนเองและชุมชน โดยมกีารศึกษาเรียนรู คนหาขอมูล 
การศกึษาวิเคราะห ถึงปญหา รวมถึงการแกไขปญหาที่กําลังประสบอยู โดยการรวมกันวางแผน และ
กําหนดการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ พรอมทั้งมีการปฏิบัติตามแผน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
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ในการแกไขปญหาไดถูกตอง ตรงตามความตองการ และเมื่อสุดทายการวิจัยมีผลของความสําเร็จ
ก็ข้ึนอยูกับแตละชุมชนที่จะเผยแพรองคความรูใหมใหสาธารณะชนทราบหรือไมอยางไรก็ขึ้นอยูกับ
มติของแตละชุมชน ซึ่งไดสอดคลองกับคํากลาวของ กุลวดี โรจนไพศาลกิจ (2558) ที่ไดกลาวไววา 
การแบงปนผลการวิจัย หรือการแบงปนผลการวิจัยกับผูอ่ืน หรืออาจเรียกวา การแบงปนขอคนพบ
จากการศึกษา หรือการคืนขอมูลแกชุมชน ขึ้นอยูกับการเลือกวิธีการดําเนินการคืนขอมูลหรือ
ประเด็นสําคัญ และผลกระทบของผูมีสวนไดสวนเสียในการแบงปนขอมูลการวิจัย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
การมีมติรวมกันหรือบริบทของแตละชุมชนนั้นๆ เปนตน  
 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้  
  1) จากผลการวิจัย พบวา การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กลุมแมบาน
สามารถยื่นขอการรับรองไดจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และยังสามารถ
ยื่นคําขอรับเลข สารบบอาหาร หรือเครื่องหมาย อย. ไดอีกดวย เพียงแตกลุมแมบานจะตองมี
ความเชื่อมั่นกอนวาผลิตภัณฑปลาแดดเดียวนั้นผานมาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักสุขลักษณะ        
ที่ดีในการการผลิตอาหาร แลวทุกประการ   
  2) จากผลการวิจัย พบวา ในการท่ีจะใหกลุมแมบานทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงาน
และยึดถือเปนขอปฏิบัติรวมกันนั้น นักพัฒนาหรือผูนํากลุม ชุมชน ตลอดจนนักวิชาการตางๆ 
จะตองใหทุกคนเขามามีสวนรวมในทุกคนกิจกรรม ตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย  

 5.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
  1) ควรมีการศึกษาทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการทําเค็มปลาแดดเดียว และ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเคมี กายภาพและจุลชีววิทยา 
  2) ควรมีการศึกษาทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงปลาแดดเดียว และ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเคมี กายภาพและจุลชีววิทยา 

  3) ควรมกีารศึกษาทดลองการเปลี่ยนแปลงทางดานเคมี กายภาพและจุลชีววิทยา
และการยอมรับทางประสาทสัมผัสระหวางการเก็บรักษา 
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แบบสัมภาษณ์ 
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว  
ให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว 37/7 
หมู่ 15 ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
...................................................................................................... 
คําชี้แจง 
  แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัย เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาแดดเดียวให้มีความปลอดภัย เหมาะสม 
สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ในการค้นหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
 ตอนท่ี 1 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทั่วไปของปลาดุกอุย และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
 ส่วนที่ 2 แบบบันทึกการสังเกตขั้นตอนการผลิตปลาแดดเดียวในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร   
         ตอนท่ี 2 กระบวนการผลิต วิธี/ขั้นตอนการผลิต 
 ส่วนที่ 3 แบบบันทึกปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
ปลาแดดเดียวในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร   
 ส่วนที่ 4 แบบสํารวจด้านสุขลักษณะในการผลิตอาหาร โดยประยุกต์ใช้จากหลักกฎหมาย
จีเอ็มพี GMP (Good Manufacturing Practice) โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
         ขอความอนุเคราะห์ท่านดําเนินการ ดังน้ี 
 1. โปรดอ่านคําช้ีแจงในการตอบแบบสัมภาษณ์แต่ละส่วนให้เข้าใจก่อนตอบ 
 2. โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุกส่วนและทุกข้อตามความเป็นจริง 
 3. การตอบแบบสัมภาษณ์ครัง้น้ีจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่านเพราะคําตอบของท่านจะ
เป็นความลับและไม่เปิดเผยทีใ่ด นอกจากจะนําไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่าน้ัน 
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 
และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

นางสาวสุกัญญา บัวผัน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ ์
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวท่ีไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ส่วนท่ี 1  
 
1) ประวัติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านปลาแดดเดียว 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2) ลักษณะทั่วไปของปลาดุกอุย 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3) รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการสังเกต 
กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวท่ีไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 

กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ส่วนท่ี 2 (เน้นการปฏิบัติสมาชิกกลุ่มที่ปฏิบัติอยู่จริง) 
1) กระบวนการผลิต 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2) ขั้นตอนการผลิต 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบบันทึกการจัดอภิปรายกลุ่ม 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียว 

ให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ส่วนที่ 3  
1) ปัญหาอุปสรรค  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบสํารวจด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
ตามหลักกฎหมาย GMP (Good Manufacturing Practice) 

โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 
ส่วนที่ 4  

ลําดับที่ รายละเอียด ผลการประเมนิ 
1. สถานทีต้ั่งและอาคารผลิต ผ่าน ไม่ผ่าน 
  1.1 สถานที่ต้ัง   

1.1.1 ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว   
1.1.2 ไม่มีการสะสมขยะหรือสิ่งปฏิกูล   
1.1.3 ไม่มีฝุ่นควันมากผิดปกติ   
1.1.4 ไม่มีวัตถุอันตราย   
1.1.5 ไม่มีคอกปศุสัตว์หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์   
1.1.6 ไม่มีนํ้าขังแฉะและสกปรก   
1.1.7 มีท่อหรือทางระบายนํ้านอกอาคารเพ่ือระบายนํ้าทิ้ง   

  1.2 อาคารผลิต   
1.2.1 มีการแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน   
1.2.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการผลิต   
1.2.3 มีการจัดบริเวณการผลิตเป็นไปตามลําดับสายงานการผลิต   
1.2.4 แบ่งแยกพ้ืนทีก่ารผลิตเป็นสดัส่วนเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน   
1.2.5 พ้ืนคงทน เรียบ ทําความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงเพียงพอ   
1.2.6 ผนังคงทน เรียบ ทําความสะอาดง่าย   
1.2.7 เพดานคงทน เรียบ รวมท้ังอุปกรณ์สิ่งที่ยึดติดอยู่ด้านบน   

ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน 
  

1.2.8 มีแสงสว่างเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน   
1.2.9 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน   

1.2.10 อาคารผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนจากสัตว์และแมลง   
1.2.11 ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เก่ียวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณ

ผลิต 
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ตาราง ส่วนที่ 4  (ต่อ)  
 
ลําดับที่ รายละเอียด ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
2. เครื่องมือ เครือ่งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต   
  2.1 การออกแบบ   

2.1.1 ทําด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน   
2.1.2 รอยต่อเรียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรย์ี   
2.1.3 ง่ายแก่การทําความสะอาด   

  2.2 การติดต้ัง   
2.2.1 ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามสายงานการผลิต   
2.2.2 อยู่ในตําแหน่งที่ทําความสะอาดง่าย   

  2.3 พ้ืนผิวหรือโต๊ะปฏิบัติงานท่ีสัมผัสกับอาหาร ทําด้วยวัสดุเรียบ  
ไม่เป็นสนิม ไมเ่ป็นพิษ ทนต่อการกัดกร่อน และสูงจากพ้ืน 
ตามความเหมาะสม 

  

  2.4 จํานวนเพียงพอ   
3. การควบคุมกระบวนการผลติ   
  3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ   

3.1.1 มีการคัดเลือก   
3.1.2 มีการล้างทําความสะอาดอย่างเหมาะสมในบางประเภทที่จําเป็น   
3.1.3 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม   

  3.2 ในระหว่างการผลิตอาหารมีการดําเนินการขนย้ายวัตถุดิบ 
ส่วนผสมและภาชนะบรรจุในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเป้ือน 

  

  3.3 นํ้าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต   
3.3.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   
3.3.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา และการนําไปใช้ในสภาพถูก

สุขลักษณะ 
  

  3.4 ไอนํ้าที่สัมผัสกบัอาหารในกระบวนการผลิต   
  3.4.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   
3.4.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา และการนําไปใช้ในสภาพถูก

สุขลักษณะ 
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ตาราง ส่วนที่ 4  (ต่อ)  
 
ลําดับที่ รายละเอียด ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  3.5 นํ้าที่สัมผสักับอาหารในกระบวนการผลิต   

3.5.1 มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   
3.5.2 มีการขนย้าย การเก็บรักษา และการนําไปใช้ในสภาพถูกสุขลักษณะ   

  3.6 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม   
  3.7 ผลิตภัณฑ์   

3.7.1 มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์และเก็บบันทึกไว้
อย่างน้อย 2 ปี 

  

3.7.2 มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม   
3.7.3 มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม   
3.7.4 มีการขนส่งในลักษณะที่ป้องกันการปนเป้ือนและการเสื่อมสลาย   

  3.8 มีบันทึกแสดงชนิดและปริมาณการผลิตประจําวันและเก็บบันทึกไว้
อย่างน้อย 2 ปี 

  

4. การสุขาภิบาล   
  4.1 นํ้าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตเป็นนํ้าสะอาด   
  4.2 มีภาชนะสําหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิด  ต้ังอยู่ในที่ที่เหมาะสมและ

เพียงพอ 
  

  4.3 มีวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม   
  4.4 มีการจัดการระบายนํ้าทิ้งและสิ่งโสโครก    
  4.5 ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม   

4.5.1 ห้องส้วมแยกจากบริเวณผลิตหรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง   
4.5.2 ห้องส้วมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด   
4.5.3 ห้องส้วมมีจํานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน   
4.5.4 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคและอุปกรณ์ทําให้มือแห้ง   
4.5.5 อ่างล้างมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด   
4.5.6 อ่างล้างมือมีจํานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน   
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ตาราง ส่วนที่ 4  (ต่อ)  
 
ลําดับที่ รายละเอียด ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  4.6 อ่างล้างมือบริเวณผลิต   

  4.6.1 มีสบู่หรือนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค   
4.6.2 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาด   
4.6.3 มีจํานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน   
4.6.4 อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม   

  4.7 มีมาตรการในการป้องกันและกําจัดมิให้สัตว์หรือแมลงเข้าใน
บริเวณผลิต 

  

5. การบํารงุรักษาและการทําความสะอาด   
  5.1 อาคารผลิตอยู่ในสภาพที่สะอาด มีวิธีการหรือมาตรการดูแล 

ทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
  

  5.2 มีการทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

  

  5.3 มีการทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต 
ที่สัมผสักับอาหารอย่างสมํ่าเสมอ 

  

  5.4 มีการเก็บอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดแล้วให้เป็นสัดส่วน  และอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมรวมถึงไม่ปนเป้ือนจากจุลินทรีย์ ฝุ่นละอองและ
อ่ืนๆ 

  

  5.5 การลําเลียงขนส่งภาชนะและอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดแล้ว อยู่ใน
ลักษณะที่ป้องกันการปนเป้ือนจากภายนอกได้ดี 

  

  5.6 มีการดูแลบํารงุรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ําเสมอ 

  

  5.7 มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การรักษาสุขลกัษณะและต้องมีป้ายแสดงช่ือแยกให้เป็นสดัส่วน
และปลอดภัย 

  

6. บุคลากร   
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ตาราง ส่วนที่ 4  (ต่อ)  
 
ลําดับที่ รายละเอียด ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  6.1 คนงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มีบาดแผล ไม่เป็นโรคหรือพาหะ

ของโรคตาม พรบ.อาหาร 
  

  6.2 คนงานที่ทําหน้าที่สัมผสักับอาหาร   
6.2.1 แต่งกายสะอาด เสื้อคลุมหรอืผ้ากันเป้ือนสะอาด   
6.2.2 มีมาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ในบริเวณผลติอย่างเหมาะสม   
6.2.3 ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ   
6.2.4 มือและเล็บต้องสะอาด   
6.2.5 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน   
6.2.6 สวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาด หรือกรณีไม่สวมถุงมือ

ต้องมีมาตรการดูแลความสะอาดและฆ่าเช้ือมือก่อนปฏิบัติงาน 
  

6.2.7 มีการสวมหมวก ตาข่ายหรือผ้าคลุมผมอย่างใดอย่างหน่ึง 
ตามความจําเป็น 

  

  6.3 มีการฝึกอบรมคนงานด้านสุขลักษณะตามความเหมาะสม   
  6.4 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติสําหรับผู้ไม่เก่ียวข้องกับการผลิตที่ม ี

ความจําเป็นต้องเข้าในบริเวณผลิต 
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ภาคผนวก ข 
ผลจากการอภิปรายกลุ่ม 
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การอภิปรายกลุ่ม ครั้งที ่1 
การค้นหากระบวนการผลิตในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
ณ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

..................................................... 
 1. ผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และผู้วิจัย 
 2. วัตถุประสงค์ของการอภิปราย เพ่ือค้นหากระบวนการผลิตในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร และแนวทางวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
 3. ผู้อภิปรายได้เสนอปัญหา สาเหตุ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ
ผลิตให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะในการผลิตอาหาร สรุปได้ดังน้ี  
 
ตารางค้นหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ไม่เป็นตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลติอาหาร และ
วิธีการและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 

กระบวนการผลิต 
ที่ไม่เป็นไปตามหลัก

สุขลักษณะในการผลิต
อาหาร 

ปัญหา/สาเหตุ แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

วิธีการ 

1) ขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ 

กองปลาดุกไว้กับพ้ืน จัดหาภาชนะรองตัวปลา
ในช่วงเตรียมวัตถุดิบ 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ
กลุ่มแม่บ้าน 

2) ขั้นตอนการเตรียม
วัสดุและอุปกรณ์ 

เขียงขึ้นรา จัดหาเขียงที่สะอาดไม่มี
เช้ือรา และล้างทําความ
สะอาด ตากแดดทุกครั้ง
หลังการใช้งาน 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม 
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ตารางค้นหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ไม่เป็นตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลติอาหาร และ
วิธีการและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)  
 
กระบวนการผลิตที่ไม่

เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะในการผลิต

อาหาร 

ปัญหา/สาเหตุ แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

วิธีการ 

   หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ
กลุ่มแม่บ้าน 

 มีดเป็นสนิม จัดหามีดที่สะอาด และ
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ล้างทําความสะอาด  
ตากแดดทุกครั้ง 
หลังการใช้งาน 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ
กลุ่มแม่บ้าน 

 ใช้ฝาครอบพัดลม
เป็นสนิมในการตาก
ปลา 

จัดหามุ้งลวดสําหรับตาก
ปลา และล้างทําความ
สะอาด ตากแดดทุกครั้ง
หลังการใช้งาน 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ
กลุ่มแม่บ้าน 

3) ขั้นตอนการผลิต ทุบหัวปลาดุกอุยสด
เพ่ือทําให้ปลาตาย 

ใช้เกลือเม็ดในการ 
น็อคปลา เน่ืองจากการ
ทุบอาจทําให้เน้ือปลาชํ้า 
และการใช้เกลอืสามารถ
ช่วยในเรื่องของการ
ถนอมอาหารได้ ลักษณะ
เน้ือ 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ 
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ตารางค้นหากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวที่ไม่เป็นตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลติอาหาร และ
วิธีการและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)  
 
กระบวนการผลิตที่ไม่

เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะในการผลิต

อาหาร 

ปัญหา/สาเหตุ แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 

วิธีการ 

  สัมผสัจะคงสภาพเป็น
เน้ือของปลาแดดเดียว 

กลุ่มแม่บ้าน 

 การผสมนํ้าซอสปรุง
อาหารใช้ 
การกะประมาณ 

จัดหาถ้วยช่ังตวงวัด 
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มี
รสชาติของปลาดุกแดด
เดียวคงที่ 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ 

 ไม่มีผ้าขาวบางคลุม
หรือกล่องบรรจุปลา
ดุกแดดเดียวในช่วง
รอการบรรจุ 

จัดหากล่องบรรจุปลาดุก
แดดเดียวในช่วงรอ 
การบรรจุ 

การจัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองของมาตรฐาน 
ข้อกําหนด และหลัก
กฎหมายให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารร่วมกับ 

4) ด้านบรรจุภัณฑ์  ไม่มีบรรจุภัณฑ์  
ที่มีความเหมาะสม 
มีความสวยงาม และ
มีเอกลักษณ ์
เฉพาะกลุ่ม  

จัดหาบรรจุภัณฑ์ ที่มี
ความเหมาะสม  
มีความสวยงาม และ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

จัดให้มีการออกแบบ
ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 
เพ่ือพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของ 
ปลาแดดเดียวให้มี
ความเหมาะสม  
มีความสวยงาม และ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 
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การอภิปรายกลุ่ม ครั้งที ่2 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 
ณ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

..................................................... 
 1. ผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และผู้วิจัย 
 2. วัตถุประสงค์ของการอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
หลังจากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 3. ผู้อภิปรายได้เสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สรุปได้ดังน้ี  
  3.1 สมาชิกกลุ่มมีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไม่เข้ามาตรฐาน
ความสะอาดให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
  3.2 รวมท้ังคิดปรับปรุงโรงเรือนที่ใช้ผลิตให้มีความสะอาด มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะ
มากข้ึนกว่าเดิมที่ดําเนินการอยู่  
  3.3 พึงพอใจที่ได้มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความเหมาะสม สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ปลาดุกแดดเดียวได้นาน 60 วัน 
  3.4 พึงพอใจที่ได้มีบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ทําจากกระดาษดาร์ฟทําให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 
มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  
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การอภิปรายกลุ่ม ครั้งที ่3 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือสรุปถึงความสาํเร็จ 

ที่ได้จากการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

ณ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
..................................................... 

 1. ผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และผู้วิจัย 
  2. วัตถุประสงค์ของการอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการประเมินผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาเพ่ือสรุปผลของความสําเร็จที่ได้จากการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะในการผลิตอาหาร 
  3. ผู้อภิปรายได้เสนอผลการดําเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะในการผลิตอาหาร สรุปได้ดังน้ี  

3.1 การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
   3.1.1 การปรับปรุงกระบวนการผลิต มผีลสรุปร่วมกัน 
     ก. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ มีการปรับปรุงจัดหาภาชนะรองตัวปลา
ในช่วงเตรียมวัตถุดิบได้ดีย่ิงข้ึน 
    ข. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ มีการปรับปรุงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความสะอาด มีความเหมาะสมได้ดีย่ิงข้ึน 
    ค. ขั้นตอนการผลิต มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและพัฒนาสูตรได้ดีย่ิงขึ้น
และมีสูตรมาตรฐานคงที่เฉพาะกลุ่ม 
   3.1.2 การปรับปรุงด้านบรรจุภัณฑ์ มีผลสรุปร่วมกัน  
   สมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีความพึงพอใจที่ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความเหมาะสม 
มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มอันจะนําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้ดีย่ิงข้ึน   
   3.1.3 ข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเห็นว่าทุกคนต้องปฏิบัติตาม
แผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้กระบวนการผลิตปลาแดดเดียวมีความสะอาดเป็นไปตาม
หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ดังที่เกิดผลเชิงประจักษ์อีกประการหน่ึง คือปลาแดดเดียวที่ผลิต
ตามข้ันตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้เข้ามาตรฐานความสะอาดเป็นไปตามหลักสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหาร และในด้านการพัฒนาสูตรทําให้ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวมีรสชาติคงที่เป็นสูตร
มาตรฐานเฉพาะกลุ่มโดยปราศจากสารเคมีใดๆ ในผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว น่ันหมายถึงว่าหากสมาชิก
กลุ่มแม่บ้าน ต้องการท่ีจะย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม สมอ. ย่อมทําให้เกิดความม่ันใจในการย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคตได้อีกด้วย 
  3.2 การสรุปผลการดําเนินงานสมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีความคิดเห็นร่วมกันต้ังแต่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหากระบวนการผลิตในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลัก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
มีความเหมาะสม มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม จนถึงวันสรุปผลการดําเนินงาน
พบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดี 
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ภาคผนวก ค 
มาตรฐานปลาแดดเดียว ตามเกณฑ์ มผช. 298/2549 
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มาตรฐานปลาแดดเดียว ตามเกณฑ์ มผช. 298/2549 
 2.4.1 ปลาแดดเดียว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําปลาสดทั้งตัวหรือที่ได้ตัดแต่งแล้ว 
เช่น ปลาช่อน ปลาสําลี ปลาสลิด ปลาดุก ฯลฯ มาล้างให้สะอาด อาจปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส 
เครื่องเทศ หรือ สมุนไพร เช่น นํ้าตาล นํ้าปลา เกลือ ซีอ้ิวขาว กระเทียม รากผักชี พริกไทย ผงพะโล้ 
หมักให้เข้ากัน นําไปทําให้แห้งพอหมาดโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานอ่ืน 
ก่อนบริโภคนําไปทําให้สุก  
 2.4.2 ลักษณะท่ัวไป 
 ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นปลาชนิดเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ลําตัวหรือผิวหนัง
ต้องไม่แตกหรือฉีกขาด 
 2.4.3 สี  
 ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว 
 2.4.4 กลิ่นรส  
 ต้องมีกลิ่นรสท่ีดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่นรสอ่ืนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 
กลิ่นอับกลิ่นหืน กลิ่นเน่า 
 2.4.5 ลักษณะเนื้อสัมผสั  
 ต้องแน่น ไม่แข็งกระด้างหรือน่ิมเละ 
 2.4.6 สิ่งแปลกปลอม  
 ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม เศษฝุ่น ผง ดิน กรวด ทราย 
และช้ินส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ 
 2.4.7 วัตถุเจือปนอาหาร  
 2.4.7.1 ห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด 
 2.4.7.2 หากมีการใช้วัตถุกันเสีย ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.4.7.3 จุลินทรีย์ 
 2.4.8 สุขลักษณะ   
 สุขลักษณะในการทําปลาแดดเดียว ให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีตามหลักกฎหมาย
จีเอ็มพี (GMP: Good Manufacturing Practice) โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   
 2.4.9 บรรจุภัณฑ์  
 2.4.9.1 ให้บรรจุปลาแดดเดียวในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถ
ป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้ 
 2.4.9.2 นํ้าหนักสุทธิของปลาแดดเดียวในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้
ที่ฉลาก 
 2.4.9.3 เคร่ืองหมายและฉลาก 
   2.4.9.4 ที่ภาชนะบรรจุปลาแดดเดียวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ
เคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ี ให้ชัดเจน 
   1. ช่ือเรียกผลติภัณฑ์ เช่น ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสําลีแดดเดียว 
   2. ส่วนประกอบที่สําคัญ 
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   3. ชนิดและปรมิาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้าม)ี 
 4. นํ้าหนักสุทธิ 
 5. วันเดือนปีทีท่ํา และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือข้อความวา่ “ควรบริโภคก่อน 
(วันเดือนปี)” 
  6. ข้อแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เช่น ทําใหสุ้กก่อนบริโภค 
  7. ช่ือผู้ทําหรือสถานที่ทํา พรอ้มสถานที่ต้ัง หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน  
ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (2558, หน้า 24)  
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ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

ประวัติผูวิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวสุกัญญา บัวผัน 
วันเดือนปเกิด 20 ตุลาคม 2520 
สถานท่ีเกิด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่อยู 24/2 ม.1 ต.บางขวัญ อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
ตําแหนงหนาที่การงาน เจาหนาที่ทดสอบจุลชีววิทยา  
สถานท่ีทํางาน หนวยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
พ.ศ. 2552  
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