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วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย1,* และ สุกัญญา กล่อมจอหอ2
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บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
ข้าวโป่ง เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการน�ำข้าวเหนียวมาแปรรูปเป็นอาหารว่างรับประทานในครัวเรือน ซึง่ มีประชาชน
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาผลิตข้าวโป่งจ�ำหน่ายเป็นอาชีพเสริม แต่กระบวนการผลิตของชุมชนยังไม่ได้
คุณภาพมาตรฐานของการผลิตอาหาร ที่สามารถยกระดับข้าวโป่งสู่เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโป่งให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และ 2) พัฒนาเครื่องมือการผลิตข้าวโป่งและบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เริ่มจากการ
ส�ำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ศึกษากระบวนการผลิตข้าวโป่งสูตรดั้งเดิม ตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
บรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชนในพื้นที่ ผลการด�ำเนินงานพบว่า กลุ่มผู้ผลิตข้าวโป่งบ้านห้วยยาง
หมู่ที่ 7 ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สามารถน�ำเอาความรู้ที่ได้จากการวิจัย พัฒนา
กระบวนการผลิตข้าวโป่งได้คุณภาพและมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะ โดยการใช้เครื่องมือและบรรจุภัณฑ์ ส่งผล
ให้กลุ่มผู้ผลิตข้าวโป่งมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยี มีอาคารและเครื่องมือ ซึ่งท�ำให้การผลิต
ข้าวโป่งมีมาตรฐานที่ดี เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงที่สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่เชิง
พาณิชย์ได้ อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น จากบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม ในระยะเวลา 1 ปี จากเดิม
ยอดจ�ำหน่ายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อปีหลังการพัฒนาเพิ่มเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อปี
ค�ำส�ำคัญ: จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้าวโป่ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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บทคัดย่อ
Abstract
Crispy rice is a product from glutinous rice food processing as a snack for all the household. There are a large
number of locals in Nakhon Ratchasima producing crispy rice as a part-time occupation. However, the production
processes in the community do not meet the standard in the food production for a value-added commercial
product. This research is aimed to 1) study and develop crispy rice production for good quality and high standards
of food production based on sanitation standard, and 2) develop crispy rice production equipment and packaging
based on a sanitation standard with participatory action research at Huay-yang Village, Huaytalaeng District,
Nakhon Ratchasima from June 2015 to May 2016. The research started with survey and selection of target area,
study the traditional crispy rice production, monitor the beginning and final production process and packaging, and
transfer the technology for the community. The findings showed that crispy rice group producer from Huay-yang
Village, Huaytalaeng District, Nakhon Ratchasima was able to use the knowledge from the research to develop
high quality and standard crispy rice production process through equipment and packaging. The local producer
gained the higher income and received the academic knowledge and technology, building and equipment which
resulted in high quality rice crispy production process with unique characteristics. This product was well known
and able to be upgraded as a commercial product. The local producer gained the higher income from recording
income statement in 1 year period from 100,000 to 170,000 Baht of the sales volumes after the development.
Keywords: Nakhon Ratchasima, Participatory action research, Crispy rice, Community product
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บทนำ�
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน แม้
ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตข้าวมากที่สุดในโลก แต่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งข้าวขายต่างประเทศเป็นอันดับ
หนึ่งของโลกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี ข้าวจึงเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน (สมพร
อิศวิลานนท์, 2557) ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง เป็นแหล่ง
ปลูกข้าวส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ที่นิยมปลูกทั้ง
ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว พันธุข์ า้ วเหนียวทีน่ ยิ มปลูกกันมาก ได้แก่
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 และประชาชนในพื้นที่ได้น�ำข้าวเหนียว
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน คือ “ข้าวโป่ง” ชาว
อีสานโบราณนิยมท�ำข้าวโป่งในงานบุญพระเวสส์ (บุญเดือนสี่)
ปิง้ ไฟอ่อน น�ำไปถวายพระในเช้าวันเสร็จจากเทศน์ ถวายเป็นของ
หวานพร้อมกับข้าวต้มมัดและข้าวจี่ และท�ำเป็นของฝากพี่น้อง
เพือ่ นบ้านทีม่ าในงานบุญ การท�ำข้าวโป่งจ�ำเป็นต้องอาศัยคนทีม่ ี
ฝีมอื พอสมควร บางคนมองว่าข้าวโป่งเป็นข้าวพองธรรมดาๆ ไม่
น่ามีวธิ กี ารขัน้ ตอนการท�ำทีย่ งุ่ ยาก แต่การท�ำให้ขา้ วโป่งเป็นแผ่น
บางสวยนัน้ ต้องใช้ฝมี อื บางแห่งระบุวา่ ผูท้ ที่ �ำข้าวโป่งได้ดนี นั้ ต้อง
มีฝีมือเสมือนช่างไม้ ช่างทอง หรือช่างในแขนงอื่นๆ ทางอีสาน
จึงถือว่าข้าวโป่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณี (ทัศนีย์
ลิม้ สุวรรณ, 2553) การผลิตข้าวโป่งในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบนั
มีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการนึ่ง
ข้าว การต�ำให้ละเอียด การขึ้นรูป การตากแดด และการปิ้ง
(วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย และคณะ, 2554) ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านจากคนรุ่นหนึง่ ไปสู่คนรุ่นหนึง่ มีการถ่ายทอด
กันภายในครอบครัว (ศิริภัทชรินทร์ มหาวีรวัฒน์, 2549)
“ข้ า วโป่ ง ” ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช.
๑๑๓๒/๒๕๔๙) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ำข้าวเหนียว
มานึ่งให้สุก โขลกหรือบดให้ละเอียด หรืออาจใช้แป้งข้าวเหนียว
ที่นึ่งสุกแล้วเติมส่วนประกอบอื่น เช่น น�ำ้ อ้อย น�ำ้ ตาลมะพร้าว
น�้ำตาลทราย น�้ำสมุนไพร ผสมให้เข้ากัน ท�ำเป็นแผ่นบาง ทา
ด้วยน�ำ้ มันหรือน�ำ้ มันผสมไข่แดงทีต่ ม้ สุกแล้ว เพือ่ ไม่ให้ตดิ ภาชนะ
ท�ำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงาน
อื่น ก่อนบริโภคต้องน�ำไปให้ความร้อน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน, 2549)
เขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด
อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนอยู่ 3 หมู่บ้าน
ทีท่ �ำข้าวโป่งจ�ำหน่าย เป็นเวลานานนับ 10 ปี ประกอบด้วย หมูท่ ี่ 2
บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด และหมู่ที่ 7 บ้านห้วย
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ยาง แต่การผลิตข้าวโป่งยังขาดอาคารและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานของอาหาร คณะ
ท�ำงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย
ลงพื้นที่เพื่อช่วยแนะน�ำประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ท�ำการผลิต
ข้าวโป่งให้มคี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน สามารถจ�ำหน่ายได้ในปริมาณ
ที่มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากต้องการให้ชาวบ้านรักษาไว้ซึ่ง
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อนุรกั ษ์วถิ กี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อีก
ทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด ต้องการขับเคลื่อนอาชีพ
เสริมของคนในพืน้ ที่ รองรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา
และเป็นความต้องการของประชาชนทีต่ อ้ งการสร้างอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิม่ กับทรัพยากรทางธรรมชาติหรือ
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับ
เคลื่อน ผลักดันให้ประชาชนอยู่ดี มีความสุข ภายใต้แนวคิดที่ว่า
“มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” (พิบลู ย์ แสงสุระ, สัมภาษณ์เมือ่ 20 มีนาคม
2558) จากกระแสความต้องการของผู้บริโภคและสภาพการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงกระแสการค้าโลก ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยด้านอาหาร ท�ำให้กลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารต้องปรับปรุง
พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโป่งให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
2) พัฒนาเครือ่ งมือการผลิตข้าวโป่งและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ถกู
ต้องตามหลักสุขอนามัย

สถานการณ์เดิม
ต�ำรับการท�ำข้าวโป่งดั้งเดิมของบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 มา
จากนางสัมฤทธิ์ พิมพ์ปรุ โดยน�ำข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ที่นึ่งสุก
แล้วมาต�ำหรือโขลกด้วยครกกระเดื่อง ใส่นำ�้ ตาลปี๊บ ไข่ไก่ กะทิ
กล่อง งาด�ำและเกลือป่น ต�ำจนข้าวเหนียวมีลักษณะเป็นเนื้อ
เดียวกัน สามารถปั้นเป็นก้อนได้ จากนั้นน�ำข้าวที่ต�ำได้มาปั้น
เป็นก้อนกลม โดยใช้ไข่แดง (ต้มสุก) ผสมน�้ำมันพืช ทามือและ
พลาสติกขึน้ รูป กดก้อนข้าวเหนียวทีป่ น้ั ให้เป็นแผ่นบางๆ แล้ววาง
บนเสือ่ ตากแดดให้แห้ง เมือ่ ต้องการรับประทานน�ำมาปิง้ ด้วยไฟ
ปานกลางให้สุก เหลือง มีกลิ่นหอม ชวนรับประทาน ระยะหลัง
เปลี่ยนจากครกกระเดื่องเป็นเครื่องนวดแป้งขนมจีน นางอรัญ
ญาตินยิ ม ในฐานะลูกหลานคนใกล้ชดิ ได้มโี อกาสช่วยนางสัมฤทธิ์
พิมพ์ปรุ ท�ำข้าวโป่งมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ในปี พ.ศ. 2537 เมื่อว่าง

จากการท�ำไร่ ท�ำนา ประชาชนในหมู่บ้านรวมกลุ่มจัดท�ำข้าวโป่ง
เป็นอาชีพเสริม โดยนางอรัญ ญาตินิยม นางสัมฤทธิ์ พิมพ์ปรุ
นางบุญล้อม นางสันเทียะ นางบัวผัน พิมพ์ปรุ นางธัญรัศมิ์
จานสันเทียะ นางตุ๊ นางสันเทียะ นางสุข ศรีโคกกรวด รวมตัวกัน
ท�ำข้าวโป่งจ�ำหน่าย โดยส่วนใหญ่ท�ำข้าวโป่งปิ้งสุกบรรจุถุง
พลาสติกหิว้ มัดติดกันเป็นพวงจ�ำหน่ายถุงละ 10 บาท เนือ่ งจาก
ราคาจ�ำหน่ายที่ไม่สูง ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ใช้ระยะเวลา
และความช�ำนาญในการท�ำ สมาชิกขาดงาน และการจ�ำหน่าย
เป็นการเร่ขายทั่วไป ท�ำให้กลุ่มขาดเสถียรภาพและขาดความ
เชื่อมั่น เหลือสมาชิกเพียง 2-3 คน ส่งผลให้ไม่มีผลผลิตออก
จ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดสมาชิกกลุ่มก็เริ่มแยกย้าย แต่ยัง
มีการผลิตและจ�ำหน่ายอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ต่อมาปี พ.ศ.
2545 กลุ่มเริ่มรวมตัวกันอีกครั้ง เนื่องจากสามารถจ�ำหน่ายได้
มากขึ้น รายได้ในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ครั้งนี้มีการจ�ำหน่ายทั้งในรูป
แผ่นดิบและแบบพร้อมรับประทาน (อรัญ ญาตินิยม, สัมภาษณ์
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559)
ในปี พ.ศ. 2558 กลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวโป่งบางคน มีโอกาสได้เข้า
ร่วมอบรมโครงการประกอบอาชีพขนมไทยและแปรรูปกล้วย จึง
เกิดแนวคิดในการพัฒนาต�ำรับส่วนผสมข้าวโป่งให้มคี วามหลาก
หลายโดยเติมเผือก มันเทศ ฟักทอง กล้วยน�้ำว้า ใบเตย และ
ฟักข้าวลงไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค (เจียม เกสรชื่น,
สัมภาษณ์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559) เนื่องจากการผลิตข้าวโป่ง
ของกลุ่ม มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และมีรสชาติโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ มีความอร่อยกลมกล่อม คณะผู้วิจัยและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) องค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมมือกันจัดท�ำโครงการ
นี้ขึ้น ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิมได้ดังนี้
1) ไม่ มี อ าคารและสถานที่ ต ากแผ่ น ข้ า วโป่ ง ที่ ส ะอาด
ปลอดภัย
2) การเลือกใช้วัตถุดิบยังใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายใน
หมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียง วัตถุดิบหลักในการผลิต เช่น ข้าว
เหนียว น�ำ้ ตาลปี๊บ ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน
3) การใช้เครื่องนวดแป้งขนมจีนในการนวดผสม พบว่า
เครื่องนวดแป้งขนมจีนไม่สะอาด รั่วซึม มีสนิมที่เกิดจากเครื่อง
นวดแป้งขนมจีน
4) การขึ้นรูป ใช้มือในการปั้น ซึ่งต้องอาศัยทักษะความ
ช�ำนาญส่วนบุคคลในการขึ้นรูป
5) การท�ำแห้งแผ่นข้าวโป่งยังใช้วิธีการตากแบบธรรมดา
ทั่วๆ ไป คือ ตากบนเสื่อที่ทอจากต้นกก การตากแผ่นข้าวโป่ง
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มีโอกาสปนเปื้อนของฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมในอากาศ
เพราะเป็นการตากแบบระบบเปิดโล่ง
6) การปิ้งยังเป็นการปิ้งด้วยเตาถ่าน พบว่า บางครั้งเกิด
ความสุกพองไม่ทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
7) การบรรจุเพือ่ จ�ำหน่ายใช้วธิ กี ารใส่ถงุ พลาสติกทีห่ าซือ้
ได้ตามร้านค้าทั่วไป ไม่ดึงดูดผู้บริโภค
8) กระบวนการผลิตยังไม่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสม
กล่าวคือ ผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร เช่น ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการควบคุมสุขลักษณะ
ส่วนบุคคล ไม่สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดจมูก เล็บมือด�ำและยาว
เป็นต้น
9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตู่ ลาดเชิงพาณิชย์ยงั ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการผลิตที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ข้าวโป่ง
มีขนาดที่ใหญ่เกินไป ไม่สะดวกต่อการบริโภค บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
ยังไม่มีฉลากโภชนาการ ไม่มีการระบุสถานที่ตั้งที่ท�ำการผลิตที่
ชัดเจน ไม่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ข้ า วโป่ ง ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานของการผลิตอาหารสูเ่ ชิงพาณิชย์ทยี่ งั่ ยืนโดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งประยุกต์ใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research หรือ
PAR) ท�ำการทดลองที่กลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7
ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ข้ า วโป่ ง ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานของการผลิตอาหารสู่เชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การส�ำรวจพื้นที่เป้าหมาย
1) ลงพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ในเขตปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด และหมู่ที่ 7
บ้านห้วยยาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) ประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ สอบถามปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในการพัฒนาข้าวโป่ง (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 การประชุมหารือกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7
ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ตอนที่ 2 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตข้าว
โป่งให้มีคุณภาพมาตรฐานของการผลิตอาหาร
แบ่งการศึกษาและพัฒนาเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
1) ศึกษากระบวนการผลิตข้าวโป่งสูตรดั้งเดิม
ท�ำการศึกษากระบวนการผลิต รูปแบบการผลิต รวม
ถึงเครื่องมือที่กลุ่มผู้ผลิตข้าวโป่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
2) การตรวจสอบกระบวนการผลิต
ตรวจสอบโดยการสังเกตจากการผลิตข้าวโป่งในแต่ละ
ขั้นตอนและสัมภาษณ์ผู้ท�ำการผลิต พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ของการผลิตอาหารที่ดี Primary GMP ข้อที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง
การควบคุมกระบวนการผลิต (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543) กระบวนการผลิตต้องมีการบันทึก
ข้อมูล ส�ำหรับการน�ำเข้าวัตถุดบิ ปริมาณและส่วนผสมส�ำคัญใน
กระบวนการผลิตแต่ละครัง้ และปริมาณผลผลิตทีส่ ามารถผลิต
ได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ค�ำนวณต้นทุน การส�ำรองวัตถุดบิ การจัดหาทดแทน
และการควบคุมกระบวนการผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอ ลดการ
คืนสินค้าจากการผลิตอีกทางหนึง่ โดยศึกษาแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
2.1) การคัดเลือกวัตถุดิบ
วัตถุดบิ และส่วนผสม ต้องคัดเลือกให้อยู่ในสภาพที่
สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี เหมาะส�ำหรับใช้ในการผลิตข้าวโป่ง ต้องล้าง
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หรือท�ำความสะอาดตามความจ�ำเป็นเพื่อขจัดสิ่งสกปรก หรือ
สิ่งปนเปื้อนที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุดิบ และต้องเก็บรักษา
วัตถุดิบภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนได้โดยมีการเสื่อม
สลายน้อยที่สุด และมีการหมุนเวียนสต๊อกของวัตถุดิบและส่วน
ผสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้าวเหนียว กข.6 ต้องเลือกซื้อข้าวใหม่ที่เก็บไว้
ไม่เกิน 1 ปี โดยต้องเก็บในภาชนะที่เหมาะสม สัตว์พาหะจ�ำพวก
มด หนู แมลง ไม่สามารถกัดแทะภาชนะได้ ทั้งนี้การคัดเลือก
วัตถุดิบ รวมถึงการส�ำรองวัตถุดิบในรูปแบบของการเก็บรักษา
ไว้เพื่อรอการผลิตครั้งถัดไปจะต้องมีการระบุวันที่น�ำวัตถุดิบ
เข้า และระบุวันหมดอายุ ใช้หลักการซื้อก่อนใช้ก่อน ซื้อทีหลัง
ใช้ทีหลัง (First in first out; FIFO)
- น�ำ้ ตาลปีบ๊ ควรสังเกตวัน เดือน ปี ทีผ่ ลิต ภาชนะ
ที่บรรจุไม่เป็นสนิมหรือมีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน การเสื่อม
สภาพของน�้ำตาลสังเกตได้ง่าย คือ ถ้าเกิดกลิ่นหมักหรือกลิ่น
เหม็นเปรี้ยวไม่ควรซื้อ
- ไข่ไก่ ควรซื้อไข่สด ใหม่ สังเกตได้จากการส่อง
ดูช่องว่างในไข่ ถ้ามีช่องว่างมากจะเป็นไข่เก่า ไข่สดจะจมน�ำ้
ส�ำหรับไข่ใหม่จะมีนวลหุม้ เปลือกไข่ตอ้ งไม่มสี งิ่ สกปรก ไม่มรี อย
รั่ว และกลิ่นเหม็นผิดปกติ
- กะทิกล่อง ควรซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
สังเกตดูวัน เดือน ปี ที่ผลิตทุกครั้ง
- งาด�ำ ควรซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ สังเกต
ดูวัน เดือน ปี ที่ผลิตทุกครั้ง
- เกลือป่น ควรซื้อเกลือที่สะอาด ไม่มีสิ่งแปลก
ปลอมปนเปื้อน หรือซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ
2.2) การตรวจสอบผลผลิต
เป็นการตรวจสอบคุณภาพข้าวโป่ง เพื่อให้ได้ข้าว
โป่งที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด โดยกลุ่ม
ท�ำการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจาก
กลุ่มไม่มีข้อมูลความต้องการของตลาด หรือการยอมรับของ
ผู้บริโภค จึงท�ำการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
ตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
1) อาคารสถานทีผ่ ลิตอาหาร การออกแบบด้านโครงสร้าง
วัสดุ พื้น ผนัง เพดาน การระบายอากาศ ห้องน�ำ้ สิ่งแวดล้อม
ระบบน�้ำ การก�ำจัดของเสีย และการจัดระบบภายในสถาน
ที่ท�ำการผลิต
2) ภาชนะ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทใี่ ช้กบั อาหาร การเลือก
วัสดุ วิธีใช้ การล้าง ตลอดจนการจัดเก็บอย่างเหมาะสม

3) วิธีการ/ขั้นตอน/การปรุงอาหาร การปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การปรุงอาหาร การควบคุมอุณหภูมิและเวลา การชั่ง ตวง วัด
อย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ
4) บุคคล/ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร รวมถึงผู้ที่ท�ำ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการผลิตอาหารทัง้ หมดต้องปฏิบตั ติ ามสุขลักษณะ
ที่ดีส่วนบุคคลทั้งทางด้านการแต่งกาย และสุขนิสัย
5) บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการใช้อย่างถูกสุขลักษณะ
6) เครื่องมือ ด�ำเนินการสร้างโรงอบข้าวโป่งจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพือ่ ให้สามารถอบแผ่นข้าวโป่งในช่วงฤดูฝนได้ และ
ถูกสุขลักษณะ
7) มีก ารออกแบบและพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ลักษณะและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของฉลาก หรือข้อมูลทาง
โภชนาการ
การพัฒนาเครื่องมือและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ถูก
ต้องตามหลักสุขอนามัย ต้องอาศัยแนวทางหลักเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรือ่ งวิธกี ารผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร อย่าง
เคร่งครัด
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เครื่องมือในการวิจัย
1) แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
2) แบบตรวจสอบกระบวนการผลิตข้าวโป่ง
3) แบบบันทึกการสนทนากลุม่ การประชุมประชาคม และ
การระดมสมอง
4) เอกสารและสื่อประกอบการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
Primary GMP สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเบื้องต้น
5) แบบทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้
1) ความรู้ ประสบการณ์เป็นภาคีเครือข่าย วิทยากร
บรรยายในท้องถิ่น
2) ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ ใช้ปรับปรุงพัฒนาข้าวโป่ง
ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
และต้องการของผู้บริโภค
3) ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้าวโป่ง และศึกษาอายุการเก็บ
รักษาข้าวโป่ง (Shelf life)

13

4) ความรู้ทางด้านสาธารณสุข การวางสายการผลิตให้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ Primary GMP รวมถึงแนวทางในการ
ยื่นขอเลขสารบบอาหาร (อย.)
5) ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกษตร ออกแบบโรงอบแผ่น
ข้าวโป่งและเครื่องปิ้งข้าวโป่งในกระบวนการผลิต
6) ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาเครื่องนวด
เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องกดทับแผ่นข้าวโป่ง บรรจุภัณฑ์และการ
ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
7) ความรู้ด้านภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้าน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ด้วยการคิด การเสนอแนะ การพิจารณา การ
ออกเสียงประชามติส�ำหรับพิจารณาเลือกใช้ การก่อสร้าง การ
ออกแบบ เป็นต้น
8) ความรูด้ า้ นมาตรฐาน GAP (Good agricultural practice)
ใช้ในการเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
9) ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ น�ำไปสู่การผลิตสื่อ/
คู ่ มื อ การผลิ ต ข้ า วโป่ ง เชิ ง พาณิ ช ย์ ข องกลุ ่ ม เพื่ อ เผยแพร่
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการผลิตข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืน
โดยยึดหลักเอกลักษณ์กระบวนการผลิตข้าวโป่งบ้านห้วยยาง
หมู่ 7 เป็นส�ำคัญ ในรูปแบบคลิปวีดโิ อ เผยแพร่ระบบอินเทอร์เน็ต
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ
ผู้ประกอบการ ได้น�ำความรู้จากการชมวีดิโอไปใช้ในการผลิต
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

สถานการณ์ใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ตอนที่ 1 การส�ำรวจพื้นที่เป้าหมาย
การส�ำรวจพืน้ ทีเ่ ป้าหมายด�ำเนินการใน 3 หมูบ่ า้ น ทีม่ กี าร
ผลิตข้าวโป่งเพื่อจ�ำหน่าย โดยที่จ�ำนวนประชากร ครัวเรือนของ
ทั้ง 3 หมู่บ้าน แสดงดังตารางที่ 1
จากการส�ำรวจพบว่า 2 หมู่บ้านแรก คือ หมู่ที่ 2 และหมู่
ที่ 6 ผลิตข้าวโป่งจ�ำหน่ายในลักษณะครัวเรือนเดี่ยว ส่วนหมู่ที่ 7
บ้านห้วยยาง ประชาชนในหมู่บ้านรวมตัวกันท�ำข้าวโป่งเป็นกลุ่ม
หลังจากได้ประชุมกลุ่มย่อยจากหมู่บ้านทั้ง 3 แห่ง พบว่า การ
ผลิตข้าวโป่งของชุมชนยังขาดความรู้ที่น�ำไปใช้ยกระดับการ
ผลิตข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ ชุมชนยังใช้วิธีการแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งผลให้การผลิตข้าวโป่งไม่ได้มาตรฐานของการผลิต
อาหาร จากการประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนได้ข้อสรุปว่าต้องการ
พัฒนากระบวนการผลิต และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผลิตพร้อมทัง้
บรรจุภณ
ั ฑ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน พบประเด็นปัญหาการ
ผลิตข้าวโป่งของทั้ง 3 หมู่บ้านคล้ายๆ กัน ดังนั้นจึงเลือกบ้าน

ห้วยยาง หมู่ที่ 7 เป็นพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากพิจารณา
แล้วว่าสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีได้กว้างขวางกว่า
ลักษณะครัวเรือน และในอนาคตสามารถก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชน หรือสถานทีฝ่ กึ ประสบการณ์ให้กบั หมู่บ้านใกล้เคียง หรือ
จังหวัดใกล้เคียงได้
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ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนประชากร ครั ว เรื อ นของต�ำบล
หินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 3 หมูบ่ า้ น (ส�ำนัก
ทะเบียนราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด ข้อมูล ณ
กันยายน พ.ศ. 2557)
เพศ (คน)
ชาย หญิง
185 187

รวม
(คน)

จ�ำนวน
ครัวเรือน

372

90

โคกสะอาด

323

299

622

142

ห้วยยาง

136

137

273

67

หมู่ที่

บ้าน

2

ตะคร้อเหนือ

6
7

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต
ข้าวโป่งให้มีคุณภาพมาตรฐานของการผลิตอาหาร
ศึกษากระบวนการผลิต รูปแบบการผลิตรวมถึงเครือ่ งมือ
ที่กลุ่มผู้ผลิตใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาจุด
บกพร่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัยของผู้
บริโภค กระบวนการผลิตข้าวโป่งแบบดั้งเดิมดังภาพที่ 2
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จากการศึกษากระบวนการผลิตข้าวโป่งบ้านห้วยยาง
หมู่ที่ 7 พบว่า กระบวนการผลิตเกิดจากความเคยชิน ความรู้
ความช�ำนาญ ทักษะที่มีของแต่ละบุคคล ซึ่งพบทั่วไปในหลาย
อ�ำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จากการส�ำรวจข้อมูลเริ่มตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกวัตถุดบิ การแปรรูป รวมถึงการตรวจสอบ
ไม่พบว่ามีการเจาะจงหรือใส่ใจในรายละเอียด เมือ่ เกิดปัญหาขึน้
กับผลิตภัณฑ์จะใช้เพียงการคาดคะเน แล้วน�ำไปปรับปรุงแก้ไขใน
การผลิตครั้งต่อไป
1) การคัดเลือกวัตถุดิบ พบว่า ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ
ของกลุ่ม มีการจัดซื้อโดยเลือกใช้แหล่งชุมชน ร้านค้าที่จ�ำหน่าย
ในพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้นโอกาสที่จะควบคุมคุณภาพของการคัด
เลือกวัตถุดิบ ท�ำให้ควบคุมได้ยาก หากผู้จ�ำหน่ายในพื้นที่หยุด
การผลิต การจ�ำหน่าย หรือสินค้าขาดตลาด จะท�ำให้เกิดปัญหา
อืน่ ๆ ตามมา ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกวัตถุดบิ รวมถึงการส�ำรองวัตถุดบิ
ในรูปแบบของการเก็บรักษาไว้เพือ่ รอการผลิตครัง้ ถัดไป จะต้อง
มีการระบุวันที่น�ำสินค้าเข้า และระบุวันหมดอายุ ใช้หลักการซื้อ
ก่อนใช้ก่อน ซื้อหลังใช้หลัง หรือ FIFO
2) การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นผสม ใน
กระบวนการผลิ ต ข้ า วโป่ ง วั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ มี ค วามส�ำคั ญ ต่ อ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ้ า วโป่ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ดั ง นั้ น
การคั ด เลื อ กจึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งมี เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ มี
ความสม�่ ำเสมอของรสชาติ ส่ ว นผสมอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
น�้ ำ ตาลปี ๊ บ ไข่ ไ ก่ กะทิ ก ล่ อ ง งาด�ำและเกลื อ ป่ น ไข่ แ ดง
(ต้มสุก) ผสมน�ำ้ มันพืช (ส�ำหรับทามือและพลาสติกขึ้นรูป) แต่

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตข้าวโป่งแบบดั้งเดิม
ที่มา: อรัญ ญาตินิยม, 2559 (สัมภาษณ์)

เนื่องจากการจัดซื้อในปัจจุบันยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งใน
อนาคตการจัดการตามรูปแบบการผลิตข้าวโป่งในเชิงพาณิชย์
ต้อ งมีก ารระบุ อ ย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด หา ผู ้ ซื้อ
ผู้ขายอย่างชัดเจน รวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ต้องระบุ
ไว้อย่างชัดเจน
3) การตรวจสอบกระบวนการผลิต เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่
เป็นตัวแปรส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ผลิตข้าวโป่งใช้ทักษะความช�ำนาญและความ
เคยชินในการผลิต การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตท�ำได้
ยาก เนื่องจากเวลาในการผสมส่วนผสมต่างๆ มีระยะเวลาที่
ค่อนข้างสัน้ แนวทางการแก้ไขทีส่ ามารถปฏิบตั ิ เพือ่ ลดความผิด
พลาดจากกระบวนการนี้ คือการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน เช่น
เครื่องวัดตวง การชั่งส่วนผสม แทนใช้การประมาณด้วยสายตา
และความรู้สึก ดังนั้นจึงให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิตเพิ่มเติม เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง เครื่องชั่ง อุปกรณ์จับเวลา
เป็นต้น
4) การตรวจสอบผลผลิต การควบคุมการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าส�ำเร็จรูป (Finished product) เป็นการตรวจสอบใน
ขัน้ ตอนรองสุดท้ายของกระบวนการผลิต เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพมาตรฐาน เป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค จากการศึกษาพบ
ว่า ทางกลุม่ ได้มกี ารผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายไปยังผูซ้ อื้ หลากหลายกลุม่
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ซึง่ ผูผ้ ลิตเองไม่มขี อ้ มูลความต้องการของตลาด หรือการยอมรับ
ของผู้บริโภค คณะผู้วจิ ยั ได้ท�ำการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภค โดยน�ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาทดสอบการ
ยอมรับ และน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป
5) การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน มุ่งเน้น
ให้เกิดทักษะที่ดีในกระบวนการผลิต โดยจัดอบรมหลักสูตร
หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Primary GMP) ให้แก่กลุม่
ผูผ้ ลิตข้าวโป่ง ทัง้ หมูท่ ี่ 2 หมูท่ ี่ 6 หมูท่ ี่ 7 แม่บา้ น ผูป้ ระกอบอาหาร
ผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้สนใจ จ�ำนวน 50 คน ดังภาพที่
3 ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมไม่มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์
ที่ดีในการผลิตอาหาร ภายหลังการอบรมดังกล่าวผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในกระบวนการเตรียมความพร้อมของการเป็น
ผู้ผลิตสินค้าทีต่ ระหนักถึงความปลอดภัย และกระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพ
เมื่ อ กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ได้ ท ดลองใช้ แ นวคิ ด การศึ ก ษาดั ง
กล่ า ว ท�ำให้ ก ลุ ่ ม สามารถก�ำหนดผลิต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ผลิต ภั ณ ฑ์
ข้าวโป่งที่ผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้า ช่วยลดการ
สูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต ผลิตได้ตามจ�ำนวนที่ต้องการ ท�ำให้
กลุ่มผู้ผลิตมีทักษะในการผลิตที่มีมาตรฐานมากขึ้น

ภาพที่ 3 การอบรมหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Primary GMP) วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

6) จัดท�ำคู่มือการผลิตข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ กระบวนการ
ผลิตข้าวโป่งเชิงพาณิชย์เป็นการก�ำหนดขั้นตอนส�ำคัญในการ
ผลิตของกลุ่มแปรรูปที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นมาตรฐานการผลิต
แต่ละครั้ง ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนที่ท�ำหน้าที่
แตกต่างกันในการผลิต หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการแจ้ง
ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และจัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เคยใช้
อย่างมีลายลักษณ์อักษร เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตของกลุ่ม
ที่ใช้อ้างอิงได้ โดยส่วนประกอบข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ ดังตาราง
ที่ 2 และขัน้ ตอนการผลิตข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ ดังภาพที่ 4 ซึง่ เป็น
ข้อสรุปของสมาชิกทุกคน เป็นที่ยอมรับและถือเป็นมติของกลุ่ม
พร้อมทั้งเตรียมการท�ำชาร์ทติดไว้ที่ผนังโซนเตรียมวัตถุดิบและ
โซนการผลิตของอาคารผลิต เพื่อให้สมาชิกทุกคนยึดถือและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
และสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มต่อไป
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ตารางที่ 2 ส่วนประกอบมาตรฐานข้าวโป่งเชิงพาณิชย์
ปริมาณส่วน
ปริมาณส่วน
ประกอบ (กรัม) ประกอบ (ร้อยละ)
ข้าวเหนียว
5,000
58.70
น�้ำตาลปี๊บ
2,500
29.35
ไข่ไก่
100
1.17
กะทิกล่อง
500
5.87
งาด�ำ
40
0.47
เกลือป่น
8
0.10
น�้ำสะอาด
370
4.34
ไข่แดงต้มสุก+
ส�ำหรับทามือและ
น�้ำมันพืช
พลาสติกขึ้นรูป
รวม
8,518
100.00
หมายเหตุ: ส่วนประกอบข้าวโป่ง 1 ส่วน สามารถผลิตข้าวโป่ง
ได้ 1,080 แผ่น (เล็ก) หรือ 216 แผ่น (ใหญ่)
ส่วนประกอบ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการผลิตข้าวโป่งเชิงพาณิชย์

ตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
1) สร้างอาคารผลิตข้าวโป่ง ก่อนการสร้างอาคารผลิต
ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มสถานทีผ่ ลิต พบว่า กลุม่ ท�ำข้าวโป่งใช้พนื้ ที่
บริเวณลานหน้าบ้านของสมาชิกกลุ่ม หน้าบ้านประธานกลุ่ม
(นางอรัญ ญาตินิยม) ซึ่งอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ มีเพิงมุงหลังคา
กันแดด และมีพื้นที่นั่งรวมกลุ่มกันท�ำงานไม่เกิน 10 คน ได้
เห็ น ปั ญ หาต่ า งๆ มากมายที่ ต ้ อ งด�ำเนิ น การแก้ ไ ขตามหลั ก
เกณฑ์ GMP ดังนั้นเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ คณะผู้วิจัยได้เชิญผู้
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป พัฒนาชุมชน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หินดาด คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา และกลุ่มแม่บ้าน มาประชุมร่วมกันในการก�ำหนด
สถานที่ของอาคารผลิตให้ชัดเจน และงบประมาณด�ำเนินการ
ก่อสร้าง ผลจากการประชุมคือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหิน
ดาด จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผลิตข้าวโป่ง และ
สมาชิกกลุ่มช่วยกันก่อสร้าง ในการก่อสร้างอาคารผลิตข้าวโป่ง
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรใช้พื้นที่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7
ทั้งนี้ประธานกลุ่มแปรรูปข้าวโป่ง นางอรัญ ญาตินิยม ได้มอบ
พื้นที่ส่วนตัวให้กลุ่มผลิตข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 เป็นพื้นที่
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สาธารณะประโยชน์ อาคารผลิตข้าวโป่ง ดังแสดงในภาพที่ 5
หลังจากการสร้างอาคารผลิตข้าวโป่ง ด�ำเนินการขอเลขสารบบ
อาหาร (อย.)
2) จัดระบบอาคารผลิตให้ได้มาตรฐาน Primary GMP
พร้อมทั้งก�ำหนดแผนผังอาคารผลิตข้าวโป่งให้ถูกสุขลักษณะ
ดังแสดงในภาพที่ 6
3) สร้างโรงตากแผ่นข้าวโป่ง ด�ำเนินการสร้างโรงตาก
แผ่นข้าวโป่งจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการใช้แก๊ส เพื่อให้
สามารถอบแผ่นข้าวโป่งในช่วงฤดูฝนได้ และท�ำให้ได้แผ่นข้าว
โป่งที่ผลิตถูกสุขลักษณะ ลักษณะโรงตากแผ่นข้าวโป่งของกลุ่ม
แปรรูปข้าวโป่ง ดังแสดงในภาพที่ 7
4) น�ำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผ่านการพัฒนามาทดลองใช้ใน
พื้นที่ ภายหลังจากออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือ เครื่องใช้ ลงพื้นที่ให้กลุ่มได้
ทดลองใช้ พบว่า เครื่องนวดผสม ให้ผลเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
แต่เครื่องกดทับแผ่น หรือเครื่องขึ้นรูปแผ่นข้าวโป่งต้องปรับให้
เบาแรงมากขึ้น เพื่อกลุ่มได้น�ำมาใช้ประโยชน์ต่อไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์ (2550) การขึ้นรูปข้าว
โป่งด้วยพิมพ์หรือเครือ่ งมือข้าวโป่งจะมีลกั ษณะกลม สม�่ำเสมอ
และมีขนาดเท่ากันมากกว่าการขึน้ รูปจากแรงมือของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 5 อาคารผลิตข้าวโป่ง
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ภาพที่ 8 เครื่องมือ เครื่องใช้พัฒนาแผ่นข้าวโป่ง

5) พัฒนาแผ่นข้าวโป่งและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก่อนจะมี
การปรับขนาดแผ่นข้าวโป่ง ทีมวิจัยได้พูดคุยกับกลุ่มสมาชิกถึง
ความจ�ำเป็นที่ต้องปรับขนาดให้เล็กลง เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการรับประทาน ไม่แตกหักง่ายในการพกพา เมื่อกลุ่มยอมรับ
ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาแผ่นข้าวโป่งในห้องปฏิบตั กิ าร ณ โปรแกรมวิชา
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยปรับปรุงให้แผ่นข้าวโป่งมีขนาดเล็กลง
รวมถึงการพัฒนาและทดลองใช้เครื่องปิ้งที่สามารถท�ำงานได้
แบบอัตโนมัติ เพื่อให้แผ่นข้าวโป่งสุก สม�่ำเสมอมากขึ้นและได้
น�ำไปถ่ายทอดสูก่ ลุม่ ผูผ้ ลิต การพัฒนาแผ่นข้าวโป่งในห้องปฏิบตั ิ
การ ดังแสดงในภาพที่ 9
6) เผยแพร่กระบวนการผลิตข้าวโป่ง เวลามีกิจกรรมใน
งานต่างๆ ได้น�ำผลิตภัณฑ์ขา้ วโป่งร่วมจัดกิจกรรม เช่น งานความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สู่การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ปิง้ ข้าวโป่งร่วมงานของสมาคมไลอ้อนนครราชสีมา ณ
ลานนวมินทร์ สวนน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดนครราชสีมา
ปิ้งข้าวโป่งแจกชิมในงานเปิดตัว “บ้านโคราช” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสี ม า และจ�ำหน่ า ยข้ า วโป่ ง ในงานสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การ
เผยแพร่กระบวนการผลิตข้าวโป่ง ดังแสดงในภาพที่ 10

การอบรมหลักสูตร Primary GMP พัฒนากระบวนการ
ผลิต ก่อสร้างสถานที่ท�ำการผลิต และน�ำเครื่องมือมาใช้ทุ่นแรง
ท�ำให้สมาชิกเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตข้าวโป่ง ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐาน
มผช.๑๑๔๓/๒๕๔๙ ข้าวเกรียบว่าว (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน,
2549) ซึ่งสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่
ที่ 7 ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็น
สินค้า OTOP ระดับต�ำบลได้ นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอรับรอง
เลขสารบบอาหารได้ในอนาคตต่อไป การร่วมประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อติดตามความก้าวหน้า แสดงดังภาพที่ 11

ผลกระทบและความยั่งยืน
ภายหลังจากลงพื้นที่ด�ำเนินการวิจัยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จากการสัมภาษณ์และการสังเกต สรุปได้ดังนี้
1) กลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 เกิดการ
พัฒนา การเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร สุขลักษณะ
ทีด่ ใี นการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP ทัง้ ประธาน
สภาฯ ประธานกลุ่ม สมาชิก เลขากลุ่ม ผู้ประสานงานและนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด
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ภาพที่ 9 การพัฒนาแผ่นข้าวโป่งในห้องปฏิบัติการ

ภาพที่ 10 การเผยแพร่กระบวนการผลิตข้าวโป่ง
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ภาพที่ 11 การร่วมประชุมกลุ่มย่อยติดตามความก้าวหน้ากลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7

2) ผู้น�ำชุมชนและสมาชิกในชุมชน มีความตื่นตัวที่เห็น
กลุ่มข้าวโป่งมีชื่อเสียง มียอดจ�ำหน่ายที่มากขึ้นกว่าเดิม จาก
เดิมจ�ำหน่ายได้หนึ่งแสนบาทต่อปี ปัจจุบันจ�ำหน่ายได้หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นบาทต่อปี น�ำไปสู่ความคิดให้มีการท�ำข้าวโป่งตลอด
ทั้งปี ท�ำให้สมาชิกมีรายได้จุนเจือครอบครัว พร้อมทั้งยกระดับ
ข้าวโป่งเป็นภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของดีโคราช
ประจ�ำต�ำบลหินดาดได้ ช่วยสร้างความภาคภูมิใจไม่เพียงแต่
สมาชิกกลุ่มเท่านั้น แต่ท�ำให้คนทั้งต�ำบลมีความภูมิใจและเห็น
คุณค่าของข้าวโป่งยิ่งขึ้น
3) เกิดการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนตัง้ แต่ผนู้ �ำชุมชนและ
สมาชิกในชุมชน ประธานและสมาชิกกลุ่มทุกคนเกิดแรงจูงใจ
เกิดทัศนะคติทดี่ ี มีความรักสามัคคี และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของตนเองในการปฏิบตั งิ านให้ดขี นึ้ เรือ่ ยๆ ต่อไป กลุม่
มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากขึ้น เกิดความรักสมัครสมาน
สามัคคีกันในชุมชน และมีภาคีเครือข่าย
4) เกิดเครือข่ายกับองค์กรภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย สโมสรไลอ้อนนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

5) กลุ่มเกิดการเรียนรู้ถึงการวางแผน การเตรียมความ
พร้อม การบริหารจัดการ ช่องทางการจ�ำหน่าย ขนาด ชนิด
และบรรจุภัณฑ์ของข้าวโป่งที่ต้องพัฒนาต่อไป ชุมชนมีอาคาร
และเครื่องมือที่สามารถผลิตข้าวโป่งได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอาหาร
6) นักศึกษาโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมกับชุมชน เกิดงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรในชุมชน
7) ช่วยให้ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ และลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวโป่ง
8) เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ข้าวโป่งในชุมชน มีคู่มือการผลิต
ข้าวโป่งเชิงพาณิชย์ ทีส่ ามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิตข้าวโป่ง
ส�ำหรับนิสิต นักศึกษา พ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวโป่ง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
9) สร้างความมัน่ คง มัน่ คัง่ ยัง่ ยืน ตามแนวคิดของรัฐบาลที่
ต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถยืน
หยัดด้วยล�ำแข้งของตน โดยได้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
พัฒนาตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ผลิต

ประเด็นที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่
1) ผลของการใช้เครื่องมือต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพการ
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2) การลดต้นทุน ระยะเวลาในการท�ำงาน รวมถึงหลักการ
ท�ำบัญชีรายรับ–รายจ่าย
3) การเติมผักและผลไม้ในผลิตภัณฑ์ข้าวโป่ง เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการและทางเลือกใหม่ที่หลากหลายให้กับผู้
บริโภค
4) ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทีม่ ผี ลต่ออายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ข้าวโป่ง
5) รูปแบบของแผ่นข้าวโป่งที่เหมาะสมด้านการตลาด

กิตติกรรมประกาศ
การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ข้ า วโป่ ง ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานของการผลิตอาหารสู่เชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ส�ำเร็จลุลว่ งได้เป็นอย่างดีนนั้ คณะด�ำเนินงาน
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ขอขอบพระคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สัญญาเลขที่ RDG58A0008-04 และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วย
เหลือในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดังนี้ นางอรัญ ญาตินิยม ประธานกลุ่มแปรรูปข้าว
โป่ง และสมาชิกกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต�ำบล
หินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทุกคน ที่ให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ต�ำรับดั้งเดิมของข้าวโป่ง
สนับสนุนวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตข้าวโป่ง รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในกระบวนการวิจยั เป็นอย่างดี นายพิบลู ย์ แสงสุระ นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสี ม า และคณะ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม
อาชี พ ข้ า วโป่ ง และสนั บ สนุ น งบประมาณสร้ า งโรงเรื อ น
นางพิ ม พ์ ภ รณ์ ทวี ผ ล พยาบาลวิ ช าชี พ ช�ำนาญการ และ
นายประทาน ศรีจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ค�ำแนะน�ำปรับปรุงสถาน
ที่ผลิตอาหาร การยื่นขอการรับรองขอเลขสารบบอาหาร (อย.)
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