
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ไดรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ ประจำป 2564

(การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)

จัดทำโดย  เนาวพันธ ดลรุง และคณะ

คูมือการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑจาก

เศษทองมวน ลูกตาล และปลายขาวกลองหอมปทุมธานี 1

ในพื้นที่อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี





คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

เศษทองม้วน ลูกตาล และปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 

ในพื้นที่อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จัดทำาโดย  เนาวพันธ์ ดลรุ้ง และคณะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รับทุนอุดหนุนการทำากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ ประจำาปี 2564 

(การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทาง พระราชดำาริ) สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)





ค�ำน�ำ

กระบวนการจัดการความรู ้  เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากเศษทองม้วน ลูกตาล และปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 ในพื้นที่

อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ิม

ความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนสามารถน�าความรู้ประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ทางด้านการแปรรูปอาหารกับธุรกิจของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาอาหาร 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในการจ�าหน่าย และการค�านวณต้นทุนการผลิตของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกิดการเรียนรู้สมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ (ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านลาด และ

ส�านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี) มีการก�าหนดประเด็นการเรียนรู้ เสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหา การพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยน สาธิตปฏิบัติกระบวนการผลิตสร้าง

การมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่การผลิตของแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย เพื่อให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน�าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ใน

การขยายหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ในการจัดจ�าหน่าย เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษทองม้วน ลูกตาล 

และปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 ในพื้นที่อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีเล่ม

นี้ คณะผู้จัดท�ามุ่งหวังที่จะส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรเพื่อการผลิตผลผลิต

ทางการเกษตร โดยสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างการเรียนรู้ด้วย

การดึงศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม หน่วยงานในพื้นที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาบน

ฐานการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชด�าริ





สำรบัญเรื่อง

หน้า

กิตติกรรมประกาศ 

บทน�า 

ปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 

ทองม้วน 

ลูกตาล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวัตถุดิบในวิสาหกิจชุมชนฯ 

การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย

ระบบการตลาดในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ต้นทุนการผลิต

ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

บทสรุป

เอกสารอ้างอิง

คณะผู้จัดท�า 

7

9

11

14

15

21

27

63

68

71

77

80

82

84





7

กิตติกรรมประกำศ

การจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ

ยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการการส่งเสริม

ศักยภาพและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพ่ึงพาตนเองตามแนว

พระราชด�าริ ในอ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษทองม้วน (วิสาหกิจชุมชนทองม้วนน�้าตาลโตนด) 

ลูกตาล (วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโป่งสลอด) และปลายข้าวกล้องหอม

ปทุมธานี 1 (วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไร่มะขาม) ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่ช่วยประสานงานระหว่างกลุ่ม

เครือข่ายกลุ่มฯ ในการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และขอขอบพระคุณ

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยในการด�าเนินโครงการ

                                                          เนาวพันธ์  ดลรุ้ง

                                                     หัวหน้าโครงการ  (นักวิจัย)
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บทน�ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ ่านมานั้น 

มุ่งเน้นที่การกระจายความเจริญ ไปสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการสร้างการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการรวมตัวและจัดตั้งกลุ่มของ สมาชิกชุมชนในพื้นที่

ต่าง ๆ อย่างมากมายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก 

หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจ�าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ปัจจุบัน

ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผล

ให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันการมากขึ้น ซึ่งการผลิตภาคประชาชน และการ

ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหนึ่งในภาค

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยตรง ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ

ระบบเศรษฐกิจภูมิภาค ประเทศ และโลก ที่ท�าให้คนในชุมชน สามารถสรรหา

องค์ความรู้และทุนทางทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาสร้างผลผลิตให้เกิดรายได้ขึ้น

มากที่สุด เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน (คณิดา และรัสมนต์, 2559) 

ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะยาวรัฐบาลได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2560–2579) โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่

เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ประเทศมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ จึงก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ด้าน

การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ

และเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ

พัฒนา SMEs สู่สากล
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จากความต้องการของชุมชน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ

ความเชี่ยวชาญของคณะนักวิจัยจาก วว. ในการด�าเนินโครงการการส่งเสริม

ศักยภาพและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพ่ึงพาตนเองตามแนว

พระราชด�าริ ในอ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

อย่างย่ังยืน โดยมีชุมชนเป้าหมาย อย่างน้อย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) วิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไร่มะขาม 2) วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโป่งสลอด 

3) วิสาหกิจชุมชนทองม้วนน�้าตาลโตนด ทั้งนี้ได้ท�าการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

ชุมชนตามแนวทางพระราชด�าริพึ่งพาตนเอง อย่างน้อยชุมชนละ 2 นวัตกรรม มี

แผนการด�าเนินงานหลัก คือ แก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กเหล่านี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของแต่ละชุมชนตามความ

ต้องการของชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งคุณภาพ

ของผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพื่อยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน เกิด

การพึ่งพาตนเองภายในชุมชนหรือขยายไปในชุมชนข้างเคียง ส่งผลให้ชุมชนเป้า

หมายเกิดเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี และน�าไปสู่การเพ่ิมรายได้และ

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยรวม ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง แก้ปัญหาช่องว่าง

ของผลตอบแทน ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น
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ปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1

ข้าวเป็นอาหารหลักของไทยมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรต 

ที่เป็นแหล่งที่มาของพลังงาน มีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์มากมาย 

ปัจจุบันคนไทยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งข้ึน ท�าให้พฤติกรรมการบริโภค

อาหารเปลี่ยนแปลงไป เลือกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีความส�าคัญต่อ

สุขภาพของผู้บริโภค ข้าวหอมปทุมธานี เป็นข้าวที่คุณค่าโภชนาการสูง มีความนุ่ม

และมีกลิ่นหอมที่คล้ายกับข้าวหอมมะลิ และยังมีราคาไม่สูงมากได้มีการวิจัยและ

ปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานีมาตั้งแต่ปี 2553 เมื่อได้รับการขยายพันธุ์จาก

ข้าวสายพันธุ์หลักแล้ว กรมวิชาการเกษตรจึงได้พิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง โดยให้

ชื่อ “ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1” หรือ ข้าวหอมปทุม

ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์ข้าวหอมที่ได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกร

ในภาคกลางปลูก เป็นพันธุ์ค่อนข้างเตี้ย ล�าต้นแข็งแรงมีลักษณะเด่นเฉพาะพันธุ์

การค้า คือ เมื่อสีแล้วได้ข้าวสารเมล็ดเรียวยาว หุงสุกจะเหนียวนุ่มใกล้เคียงกันกับ

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุด ข้าวสุกมีความเหนียว และความหอมเช่น

เดียวกัน ต่างกันที่พันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 เป็นพันธ์ข้าวที่ไม่ไวต่อแสง สามารถ

ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง จึงมีการปลูกได้ตลอดปี จึงมีการปลูกในสภาพนา

ชลประทานได้ปีละ 2 ครั้ง หรือ 5 ครั้ง ในเวลา 2 ปี มีผลผลิตที่สูง ต้านทานโรค

แมลงได้ดี ท�าให้เกษตรกรนิยมปลูก (จารุวรรณ, 2547) การใช้ปุ๋ยส�าหรับการผลิต

ข้าวหอมปทุมธานีในพื้นที่ควรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ในลักษณะของปุ๋ย

อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะมีแนวโน้มช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของดินและรักษา

ระดับของผลผลิตข้าวให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจได้ (สายชล และคณะ, 2564)
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คุณประโยชน์ข้าวกล้องหอมปทุมธานีมีลักษณะคล้ายข้าวหอมมะลิ ท�าให้

มีคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการท่ีคล้ายคลึงกันข้าวหอมปทุมธานี 1 

ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นคุณค่าทางโภชนาการหลัก โดยมีคาร์โบไฮเดรต

สูงถึงร้อยละ 71-77 มีปริมาณร้อยละ 6.7-8.46 โดยมีอะไมโลสอยู่ที่ร้อยละ 14-18 

โดยยังพบว่า ข้าวหอมปทุมธานียังมีคุณประโยชน์เพิ่มเติมอีกหลายด้าน เช่น

1. ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด เนื่องจากในข้าวเนื่องจาก

ในข้าวหอมปทุมมีสาร Gamma –Orzanol มีคุณสมบัติในการช่วยลดระดับไขมัน

และคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด จึงท�าให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายท�างานได้

ปกติ และส่งผลให้เลือดสามารถเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างปกติดี

2. ช่วยลดระดับไขมันที่เป็นโทษต่อร่างกาย ข ้าวหอมปทุมสามารถลด

ระดับไขมันที่มีความหนาแน่นต�่า LDL (Low density lipoprotein) เป็นไขมัน

ท่ีไม่ดี ท�าให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง สาเหตุของโรคหลอดเลือดอุดตัน โรค

หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และสามารถเพิ่มระดับของ ไขมันที่มีความหนาแน่น

สูง HDL (high density lipoprotein) เป็นไขมันชนิดท่ีดีต่อร่างกาย ท�าหน้าท่ี

ขนส่ง คอเรสเตอรอล และกรดไขมัน จากส่วนต่างๆของร่างกายไปที่ตับเพื่อท�าลาย

และขับออกทางน�า้ดี HDL ดีกับหลอดเลือดแดงเนื่องจาก ช่วยป้องกันไม่ให้คอเรส-

เตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ และ LDL มาสะสมในหลอดเลือดแดง

3. ข้าวหอมปทุมมีโอเมก้า 3 ช่วยบ�ารุงสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิด

ภาวะความจ�าเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์รวมถึงโรคอัมพฤต

4. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เนื่องจากในข้าวหอมปทุมมี

วิตามินอีในรูปของโทโคเฟอรอล และโทโคไทรอีนอล เป็นสารท่ีช่วยยับยั้งการเกิด

อนุมูลอิสระ และท�าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคได้
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5. ช่วยบ�ารุงผิวพรรณให้สุขภาพดี ข้าวหอมปทุมธานี มีสาร เซราไมด์

คุณสมบัติที่ช่วยบ�ารุงผิวพรรณให้นุ่มนวลอ่อนเยาว์ ลบเลือนร้ิวรอย ลดจุดด่างด�า 

ฝ้า และกระ ท�าให้ผิวพรรณแข็งแรง สุขภาพดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึง

ท�าการเกษตรเกี่ยวกับข้าวสารหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมปทุมธานี 1 ข้าวไรซ์

เบอร์ร่ี ข้าวกล้อง เป็นต้น และมีส่วนเหลือจากการสีข้าวเป็นปลายข้าวสายพันธุ์

ต่าง ๆ โดยเฉพาะปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 ที่มีเป็นจ�านวนมากและยังมีคุณ

ประโยชน์ทางสารอาหารของข้าวอยู่ทางกลุ่มฯจึงมีความต้องการพัฒนาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวดังกล่าวดังนั้นคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้ต่อยอดองค์ความรู้โดยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โจ๊กก่ึงส�าเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวจากข้าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไร่มะขาม เพื่อ

สามารถน�าไปผลิตและจัดจ�าหน่ายได้ ทั้งนี้ คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้

จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้ทุนอุดหนุน

การท�ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมโครงการการยก

ระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการ

ความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ�าปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง

ตามแนวทาง พระราชด�าริ) จาก ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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ทองม้วน

น�้าตาลโตนด  เป็นน�้าหวานท่ีได้มาจากช่อดอกของต้นตาลโตนด 

(Borassus flavellifer Linn.) เป็นพืชตระกูลปาล์มที่สามารถขึ้นได้ในเขตร้อน 

น�้าตาลโตนดสดจะได้จากช่อดอกส่วนที่เรียกว่า งวงตาล และปลีตาล ซึ่งทั้งสอง

จะให้น�้าหวานได้ทั้งสองชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบของน�้าตาลโตนดสดกรมส่งเสริม

การเกษตร (2544) ได้รายงานว่า น�้าตาลโตนดสดจะประกอบด้วยปริมาณน�้าตาล

ทั้งหมด ร้อยละ 11.54 น�้าตาลซูโครสร้อนละ 13-17 น�้าตาลกลูโคสร้อยละ 0.78 

โปรตีน ร้อยละ 0.02–0.03 ค่าความเป็นกรดเบส ประมาณ 4.69 ปริมาณกรด

ท้ังหมดเท่ากับร้อยละ 0.098 และค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 

13.93 องศาบริกซ์

ธัญพืช คือค�าใช้เรียกอาหารจากพืชท่ีมีลักษณะเป็นเมล็ด เช่น ข้าวโอ๊ต 

ข้าวโพด ข้าวสาลี อัลมอนด์ งา ถ่ัวต่าง ๆ ฯลฯ ธัญพืชเป็นอาหารสุขภาพอุดมไป

ด้วยเส้นใย วิตามิน ช่วยเพิ่มปริมาณไขมันดี (HDL) ให้แก่ร่างกายลดความเสี่ยงจาก

โรคหัวใจ และโรคเก่ียวกับไขมันในเส้นเลือดต่าง ๆ ช่วยควบคุมน�้าหนัก เพิ่มภูมิ

ต้านทานในร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองม้วนน�้าตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้น�าน�้าตาล

โตนดมาใช้ประโยชน์โดยการท�าเป็นผลิตภัณฑ์ทองม้วน แต่เมื่อมีการผลิตจ�านวน

มาก ก็พบกับปัญหาการแตกหักของทองม้วนระหว่างกระบวนการผลิต ในส่วน

ท่ีแตกหักมีประมาณร้อยละ 10 ของจ�านวนผลผลิต ทางกลุ่มฯ มีความต้องการ

ที่จะพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเศษทองม้วนในรสชาติต่างๆ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาการแตกหักระหว่างกระบวนการผลิต 

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึง

ได้ต่อยอดองค์ความรู้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืชทองม้วน รสช็อกโกเเลต 
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และคุกกี้ธัญญาหารทองม้วนรสมะม่วง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

การผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองม้วนน�้าตาลโตนด เพ่ือสามารถน�าไปผลิต

และจัดจ�าหน่ายได้ ทั้งนี้ คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้ทุนอุดหนุนการท�ากิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมโครงการการยกระดับศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัย

เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ�าปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทาง 

พระราชด�าริ) จาก ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลูกตาล

ต้นตาลโตนด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Borassus flabellifer Linn. มีชื่อ

สามัญภาษาอังกฤษว่า Palmyra Palm หรือ Lontar หรือ Fan Palm มีถิ่นก�าเนิด

อยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออก ต่อมาได้แพร่พันธุ์เข้าไปในอินเดีย ศรีลังกา และ

กลุ่มประเทศในแถบเอเชีย ปัจจุบันมีมากในแถบทวีปเอเชีย อินเดีย ศรีลังกา พม่า 

กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ส�าหรับประเทศไทยพบมากในพื้นที่เขตภาค

กลางในแถบจังหวัดเพชรบุรีสุพรรณบุรีนครปฐม และภาคใต้แถบจังหวัดสงขลา 

เป็นต้น (สันติธรรม โชติประทุม, 2557) มีชื่อหลายชื่อคือในภาคกลางเรียกว่า 

“ต้นตาลโตนด” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ต้นตาล” ภาคใต้เรียกว่า“ตาลโตนด” หรือ 

“ต้นโหนด” ชาวจังหวัดยะลาหรือปัตตานีเรียกว่า “ปอเก๊าะตา”

ตาลโตนดเป็นพืชที่มีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 

ต้นเพศผู้และต้นเพศเมียแยกคนละต้น ดอกอยู่บนช่อดอกที่มีกิ่งก้านแขนงช่อดอก
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ใหญ่ยาวแทงออกจากต้นระหว่างกาบใบโค้งงอปลายค่อนข้างแหลมคล้ายงวงช้าง 

เรียกว่า “งวงตาล” หรือ “ปลีตาล” ผลมีขนาดใหญ่เป็นทะลาย ผลกลมมีขนาด 

6-8 นิ้ว ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีสีม่วงแก่ผลสุกเต็มที่มีสีม่วงแก่เกือบด�าหรือด�า 

ผิวเป็นมัน (ดังรูปที่ 1) ภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญ่แข็งประมาณ 1-4 เมล็ด ส่วน

ใหญ่มี 3 เมล็ด มีเปลือกหุ้มเป็นเส้นใยละเอียด เมื่อสุกจะมีสีเหลืองสด ประกอบ

ด้วยแป้งและน�า้ตาล เนื้อนุ่มมีกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งสีและกลิ่นในขนมหวานและเค้ก

ภายในเมล็ดมีเนื้อสีขาวขุ่น เมล็ดแบนกลมต้นตาลตัวเมียจะมี “ลูกตาล” ที่ติดกัน

เป็นทะลายหากยังไม่แก่จัดจะนิยมตัดลงมาท้ังทะลายแล้วน�ามาเฉาะเพื่อเอา “เต้า

ตาล” หรือ “ลอนตาล” หรือผลลูกตาลสด (ดังรูปที่ 2) น�ามาใช้รับประทานเป็นผล

ไม้ได้โดยให้รสหอมหวานและนุ่มเนื้อน่ารับประทานหรือจะน�ามาแช่เย็นก่อนน�ามา

รับประทานก็ได้หรือจะน�าไปท�าเป็นขนมด้วยการต้มกับน�้าตาลทรายท�าเป็น “ลอน

ตาลลอยแก้ว” ก็ได้

ที่มา : http://kaijeaw.com, 2 สิงหาคม 2559

รูปที่ 1 ลูกตาล
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ที่มา : http://bansuanporpeang.com, 2 สิงหาคม 2559

รูปที่ 2 ลอนตาล หรือ ผลลูกตาลสด

ผลไม้แช่อิ่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�าผลไม้สดหรือผลไม้ดอง

มาตัดแต่งเช่นปอกเปลือกคว้านเมล็ดล้างยางผ่าเป็นชิ้นแกะสลักลวดลาย อาจ

น�าไปแช่ในน�้าปูนใสหรือสารช่วยท�าให้กรอบอาจต้มก่อนน�าไปแช่อิ่มในน�้าเชื่อม

ด้วยกรรมวิธีการแช่อิ่มแบบช้าหรือเร็วก็ได้จนอิ่มตัวอาจผสมส่วนประกอบอื่น

เช่นเกลือกรดซิตริกลงในน�้าเชื่อมก็ได้ (มผช.161/2558) เช่น กระท้อน มะละกอ 

มะม่วง มะขาม สับปะรด และเงาะ เป็นต้น โดยทั่วไปความหวานของน�้าเชื่อม

ปรุงรสจะเริ่มต้นที่น�า้ตาลร้อยละ 30 ของน�า้หนักน�้าเชื่อมจนถึงร้อยละ 65 ของน�า้

เชื่อมทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความหวานของผลไม้แต่ละชนิดและความหวานในผลิตภัณฑ์ที่

ต้องการ

การเตรียมผลไม้เพื่อท�าผลไม้แช่อิ่ม

ผลไม้ที่จะน�ามาแช่อิ่มต้องเป็นผลไม้สดเพิ่งเก็บเกี่ยว เพราะจะได้ผลไม้เนื้อ

กรอบ ไม่ควรใช้ผลไม้ท่ีสุกจนงอมเพราะเนื้อผลไม้เละง่าย กลิ่นรสไม่ดี นอกจากนี้

ไม่ควรใช้ ผลไม้ที่มีเนื้ออ่อนเกินไปเพราะจะมีน�้ามากและเนื้อเละ ผลไม้ที่ผ่านการ
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คัดเลือก ควรล้างน�้าให้สะอาด เพื่อขจัด ดิน ทราย แล้วแช่ด้วยสารละลายเพื่อให้

เน้ือผลไม้กรอบทั้งนี้แล้วแต่ชนิดผลไม้ อนึ่ง ผลไม้บางชนิดอาจต้องปอกเปลือก 

หรือคว้านเมล็ดก่อนการแช่น�้าเชื่อม ขึ้นอยู่กับลักษณะผลไม้และการจัดการของ

แต่ละกระบวนการผลิต

การท�าผลไม้แช่อิ่มมีอยู่ 2 วิธี คือ

1. การท�าผลไม้แช่อิ่มแบบเร็ว  วิธีนี้จะเตรียมน�้าเชื่อมปรุงรสให้มีความ

หวานเริ่มต้นที่น�้าตาลร้อยละ 30 ของน�้าหนักน�้าเชื่อม แล้วเคี่ยวผลไม้ในน�้าเชื่อม

ดังกล่าวโดยใช้ไฟอ่อน หรือความร้อนไม่สูงประมาณ 100-105 องศาเซลเซียส (°ซ) 

เคี่ยวจนน�้าเชื่อมงวด และได้ความหวานของน�้าเชื่อมประมาณร้อยละ 50-65 ของ

น�้าหนักน�้าเชื่อม การท�าผลไม้แช่อิ่มแบบเร็วนี้ จะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการเคี่ยว

น�้าเช่ือมจนงวด และเนื้อผลไม้มีความหวานใกล้เคียงกับน�้าเชื่อม การใช้อุณหภูมิ

ในระหว่างการเคี่ยวสูงเกินไปจะท�าให้น�้าเช่ือมมีสีคล�้าและมีกลิ่นน�้าตาลไหม้ อีกทั้ง

ท�าให้เนื้อผลไม้นิ่มเละ ดังนั้นวิธีนี้ไม่เหมาะกับผลไม้ที่มีเนื้อนิ่มและเละได้ง่าย

อนึ่ง การแช่อิ่มแบบเร็วสามารถใช้เทคโนโลยีซึ่งต้องมีการลงทุนเครื่องจักร 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีสวยและเนื้อผลไม้ไม่เละมากไป คือ การเคี่ยวผลไม้ใน

สุญญากาศ

2. การท�าผลไม้แช่อิ่มแบบช้า  เป็นวิธีการที่แช่ผลไม้ที่เตรียมไว้แล้วในน�า้

เชื่อมโดยจะเริ่มต้นที่น�้าเช่ือมท่ีมีความเข้มข้นของน�้าตาลร้อยละ 30 นานประมาณ 

24 ช่ัวโมง แล้วเพิ่มความเข้มข้นของน�้าเชื่อมทุกวันเป็นน�้าตาลร้อยละ 40 50 60 

และ 65 ของน�า้หนักน�้าเชื่อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหวานเริ่มต้นของผลไม้แต่ละชนิด

และความหวานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ การแช่อิ่มผลไม้ด้วยวิธีนี้ ผลไม้ไม่ได้รับ

ความร้อนที่รุนแรงเช่นการแช่อิ่มแบบเร็ว ดังนั้น เนื้อผลไม้ที่แช่อิ่มโดยวิธีนี้จะไม่นิ่ม

เละจึงเหมาะกับผลไม้เนื้อนิ่ม แต่เนื่องจากการแช่อิ่มด้วยวิธีนี้ใช้เวลานานจึงต้อง
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รักษาความสะอาด และต้มน�้าเชื่อมทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดกล่ินหมักหรือเหม็นเปร้ียว 

(จินตนา ศรีผุย, 2546)

ผลไม้แห้งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�าผลไม้ที่อยู่ในสภาพดีไม่เน่า

เสียโดยอาจน�ามาผ่านกรรมวิธีแปรรูปเป็นผลไม้ดองหรือผลไม้แช่อิ่มก่อนหรือไม่

ก็ได้มาท�าแห้ง (dehydration) เพื่อลดความชื้นตามต้องการโดยใช้แสงแดด (sun 

drying) หรือน�าไปอบแห้งทั้งนี้อาจปรุงแต่งกลิ่นหรือรสด้วยส่วนประกอบอื่นที่

เหมาะสมเช่นน�า้ตาลเกลือพริกด้วยก็ได้มีค่าวอเตอร์แอกทิวิตี (water activity) ไม่

เกิน 0.6 (มผช.136/2558)

การอบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มที่ผ่านการแช่ในสารละลายน�า้ตาลนั้น สามารถดึง

เอาน�า้ออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งมีความชื้นเหลืออยู่มากกว่าร้อยละ 18 และ

มีค่าวอเตอร์แอกทิวิตีอยู่ในช่วง 0.60 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นปานกลาง (in-

termediate product) จึงไม่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน ดังนั้นหากต้องการ

เก็บไว้นานขึ้นต้องน�าไปอบแห้ง เพื่อให้มีความช้ืนต�่าลงอยู่ในระดับอาหารแห้ง 

หรือมีความชื้นร้อยละอยู่ในช่วง 15-30 และมีค่าวอเตอร์แอกทิวิตีต�่ากว่า 0.60 

การอบแห้งท�าได้โดยอบแห้งในตู้อบแห้งซึ่งจะใช้เวลานานแตกต่างกันตามชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ และเพื่อป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีอันเกิดจากปฏิกิริยาสีน�า้ตาล

ซึ่งไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์หรือเกิดจากปฏิกิริยาคาราเมลไรเซชั่น (cara-

melization) จึงควรอบแห้งที่อุณหภูมิต�า่ในช่วง 50-70 °ซ (จินตนา ศรีผุย, 2546)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนอกจาก

ท�าการเกษตรข้าวแล้วก็ยังมีผลผลิตจากลูกตาลสดที่จ�าหน่ายในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า

ลูกตาลจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่มีข้อจ�ากัดเรื่องของการเก็บรักษาเพื่อการ

บริโภคนอกฤดู และการบริโภคลูกตาลสดมักจะบริโภคเฉพาะลูกตาลเนื้ออ่อน 

ส่วนเนื้อแข็งไม่นิยมในการบริโภคสด ซึ่งคณะวิจัยได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย

จะใช้ส่วนของลูกตาลเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนทั้งหมดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
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ซึ่งทางกลุ่มฯ เห็นด้วยและมีความสนใจที่จะพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ลูก

ตาลแช่อิ่มอบแห้ง และเต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

วัตถุดิบและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มฯเพื่อเป็นทางเลือก

ของผู้บริโภคดังนั้นคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) จึงได้ต่อยอดองค์ความรู้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลแช่อิ่ม

อบแห้ง และเต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

การผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโป่งสลอด เพื่อสามารถน�าไป

ผลิตและจัดจ�าหน่ายได้ ท้ังน้ี คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อ

ใช้ประกอบการฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้ทุนอุดหนุนการท�ากิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมโครงการการยกระดับศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัย

เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ�าปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทาง 

พระราชด�าริ) จาก ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสร้างผล

ก�าไรและเพื่อความอยู่รอดของบริษัท โดยทั่วไปสามารถรวบรวมความหมายของ

ค�าว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการขยายสายการผลิต โดยใช้กระบวนการผลิตที่มี

อยู่ (line extensions) 

2. การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (repositioned existing pro-

duct) เป็นการปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแง่ของการใช้งาน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติหลัก ซึ่งบางครั้งเป็นไปตามข้อเสนอของผู้บริโภค

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ (new form of exist-

ing products) 

4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงสูตรท่ีมีอยู่แล้ว (reformulation 

of existing products) 

5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging of existing pro-

ducts) 

6. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม (innovative products/ make changes 

in an existing product) เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม

7. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (creative product/bring 

into existence, the rare, never before-seen product)

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Pro-

cess) กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อน�าสู่ตลาดสามารถแบ่งออกได้

เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
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1. การแสวงหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Exploration) การ

พัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นได้จะเริ่มต้นจากความคิด (Idea) โดยต้องแสวงหาความคิด

ใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาให้ได้มากที่สุด การได้มาซึ่งความคิดใหม่ ๆ ไม่จ�าเป็น

ต้องจัดท�าอย่างมีระเบียบแบบแผนหรือเป็นทางการเสมอไปก็ได้หาความคิดเกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถเสาะหาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

1.1 ลูกค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญที่สุด เนื่องจากความต้องการของ

ลูกค้าจะถูกแปรสภาพมาเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ค�าติชม ข้อเสนอแนะของลูกค้า

ล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

1.2 สมาชิกในช่องทางการจ�าหน่าย ร้านค้าต่าง ๆ  ที่จัดจ�าหน่ายสินค้าให้

แก่ผู้ผลิตถือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการของลูกค้ามาสู่ผู้ผลิตสินค้า 

โดยปกติผู้บริโภคจะระบายความรู้สึก ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์

ตลอดจนข้อเสนอแนะใด ๆ ให้กับผู้จัดจ�าหน่ายดังนั้น ร้านค้าหรือตัวแทนคนกลาง 

จะเป็นแหล่งสะสมข้อมูลจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

1.3 คู่แข่งขัน เมื่อคู่แข่งขันน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แต่บังเอิญสินค้ามี

ข้อบกพร่องไม่ประสบความส�าเร็จ ผู้ผลิตสามารถน�าข้อผิดพลาดดังกล่าวมาใช้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนได้

1.4 แหล่งความคิดภายในกิจการ กิจการธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับการ

แสดงความคิดเห็นของพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ได้

แสดงเสนอความคิดใหม่ ๆ อาจจะได้ข้อมูลต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

สินค้าใหม่ 

1.5 แหล่งความคิดอื่น ๆ เช่น งานวิจัย บทความ ของนักวิชาการ ของ

สถาบันศึกษาสามารถเป็นแหล่งความคิดแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าใหม่ สมาคม

การค้าก็สามารถเป็นแหล่งที่จะให้แนวความคิดได้เช่นกัน

2. การกลั่นกรองแนวความคิด (Idea Screening) ความคิดท่ีระดมเสาะ
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หาจากแหล่งต่าง ๆ จะต้องน�ามากลั่นกรองให้รอบคอบโดยการกล่ันกรองให้เหลือ

เฉพาะแนวคิดที่มีความเป็นไปได้คัดเลือกเฉพาะความคิดที่จะมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จ ปัจจัยที่จะน�ามาประกอบการกลั่นกรองความคิด ได้แก่

2.1 ภาพลักษณ์ของกิจการ (Image) ความคิดใหม่ที่จะน�าไปพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ท�าลายภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการ 

2.2 วัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ (Objective and Policy) 

แต่ละกิจการจะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานธุรกิจที่ตั้งไว้ล่วง

หน้า ผู้บริหารจะมีการก�าหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น การคัดเลือก

ความคิดจะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ

นโยบายของกิจการแนวความคิดนั้น จึงจะสามารถน�าไปปฏิบัติได้

2.3 ความพร้อมของทรัพยากร (Resources) ความคิดในการผลิตสินค้า

ใหม่ย่อมน�าไปสู่การลงทุนใหม่ ภาระทางการเงิน อุปกรณ์และแรงงาน ดังนั้นจะ

ต้องพิจารณาแต่ละความคิดว่าต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้อย่างไร ปริมาณเท่า

ไหร่ กิจการมีอุปกรณ์อยู่พร้อม มีแรงงานเหลือ มีผู้ช�านาญการผลิตหรือสามารถ

จัดหาได้ มีเงินทุนเพียงพอ แก่การลงทุนใหม่หรือจัดหาได้อย่างไร หากกิจการไม่

พร้อมในทรัพยากรต่างๆ แม้ความคิดจะดี แต่โอกาสในการพัฒนาจะยากขึ้น

2.4 ระดับความใหม่ของความคิด (Degree of Newness) ความคิดท่ี

ก้าวหน้าทันสมัยมากเกินไปอาจจะใช้ไม่ได้ ผู้บริโภคโดยทั่วๆ ไป จะยอมรับสิ่งใหม่

ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึง

หรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เดิมอัตราการยอมรับจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ไม่คุ้นเคย ดัง

นั้น ผู้ผลิตค�านึงถึงถึงระดับความใหม่ที่ตลาดเป้าหมายจะยอมรับได้

3. การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis) การกลั่นกรองความ

คิดเป็นการพิจารณาความเหมาะสม ในการน�าความคิดไปปฏิบัติโดยพิจารณา

จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกิจการ ขั้นตอนต่อมา คือ การน�าความคิด
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ที่ผ่านการกลั่นกรองมาพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตออกจ�าหน่าย ด้วย

การวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ในตลาดต้นทุนสินค้าท่ีจะผลิต และผลตอบแทนที่จะได้

รับ อุปสงค์ในตลาดที่มีน้อยเกินไปย่อมไม่คุ้มกับการลงทุน และอาจท�าให้ต้นทุน

การผลิตสูงมาก ซึ่งจะกระทบต่อราคาจ�าหน่ายที่สูงเกินกว่าผู้ซื้อจะยอมรับได้ หาก

เป็นเช่นนี้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากข้ันท่ี 2 จะถูกปฏิเสธในขั้นตอนการ

วิเคราะห์เชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านขั้นนี้ไปจะคงเหลือเฉพาะแนวความคิดที่

ท�าให้บริษัทมีก�าไรจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นขั้นตอน

ที่มีความส�าคัญ เนื่องจากมีการเปลี่ยนความคิดให้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนขั้น

ตอนการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับการหากรรมวิธีการผลิตการเลือก

วัตถุดิบ 21 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สูตรในการผลิต วิธีการผลิตให้ได้คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ รูปแบบ สีสันขนาดต่างๆ ตามความต้องการของตลาด หลายต่อ

หลายครั้งที่ความคิดท่ีผ่านการกลั่นกรองไม่สามารถผลิตเป็นสินค้ามีตัวตนได้

เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงมากจนไม่คุ้ม หรือต้องใช้เวลาในการผลิตนานเกินไป

ไม่ทันกับความต้องการของตลาดดังนั้น เมื่อแนวคิดผ่านข้ันตอนนี้ไปย่อมหมาย

ถึงกิจการมีผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในมือเพื่อรอการจัดจ�าหน่าย เพียงแต่ปริมาณสินค้า

ท่ีผลิตขึ้นมายังคงมีจ านวนน้อย เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจต่อการตอบรับของ

ตลาดมากนัก

5. การทดสอบตลาด (Market Testing) เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นมา

เพ่ือการจ�าหน่าย ผู้ผลิตอาจจะตัดสินใจน�าสินค้าเข้าสู่ตลาดเลยก็ได้หากมีความ

ม่ันใจว่าจะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งย่อมมีความเส่ียงอยู่บ้าง หาก

ผู้ผลิตต้องการลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของลูกค้า สามารถท�าได้ด้วยการ

ทดสอบตลาด โดยการทดลองน�าผลิตภัณฑ์จ�านวนน้อยไปวางจ�าหน่ายในตลาด

ขนาดเล็ก เพื่อดูปฏิกิริยาการตอบรับของลูกค้า หากผลการทดสอบตลาดพบว่า 
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ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดี จึงค่อยตัดสินใจผลิตจ�านวนมาก เพื่อวางจ�าหน่าย แต่ถ้า

ลูกค้ามีข้อต�าหนิบางประการ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อต�าหนิแล้วจึงวางจ�าหน่าย

อย่างกว้างขวาง ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าอย่างสิ้นเชิง บริษัทอาจจะ

ต้องยุติในการท�าตลาดทั้งนี้เพราะจะไม่คุ้มกับการลงทุนการทดสอบตลาดจะเกิด

ประโยชน์กับผู้ผลิตในแง่ของการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดผลเสียคือ 

คู่แข่งขันจะล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีกิจการก�าลังทดสอบตลาด ซ่ึงหาก

คู่แข่งขันมีความไวต่อการผลิตเพื่อการจ�าหน่าย จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว

ช่วงชิงการวางจ�าหน่ายตัดหน้า จะเกิดผลเสียต่อกิจการที่ท�าการทดสอบตลาดได้

ดังน้ันการทดสอบตลาดจึงเป็นดาบสองคมท่ีผู้ผลิตจะต้องชั่งน�้าหนักถึงส่วนได้และ

ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนท่ีจะมีการทดสอบตลาด หรือหาวิธีการทดสอบตลาดที่มี

ความปลอดภัยจากการช่วงชิงของคู่แข่งขันก็ได้

6. การวางตลาดสินค้า (Commercialization) การน�าสินค้าเข้าสู่ตลาด

อย่างแท้จริง จะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

6.1 ความต้องการเงินทุนมาก เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

ที่จะใช้ในการผลิต

6.2 วิธีการที่จะจัดหาอุปกรณ์ในการผลิต ตัวอาคารโรงงานต่าง ๆ 

จ�าเป็นต้องใช้แนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6.3 ก�าลังการผลิต จะต้องพิจารณาก�าลังการผลิตในปัจจุบันและการ

ขยายต่อไปในอนาคต

6.4 จังหวะเวลาที่จะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางตลาด การเลือกเวลา

หรือโอกาสที่เหมาะสม จะส่งผลต่อความส�าเร็จของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เก่า

ล้าสมัยไม่เป็นที่นิยมแล้ว การปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจะเป็นการแจ้งเกิด

ของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือน�าออกจ�าหน่ายในฤดูกาลการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น จะ

ท�าให้โอกาสที่จะจ�าหน่ายได้มีสูงขึ้น
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6.5 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการวางตลาดครั้งแรก กิจการอาจมีลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายอยู่หลายกลุ่ม แต่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกที่กิจการหวังไว้ใน

การเปิดตลาดจ�าเป็นต้องมีศักยภาพมีความไวต่อการซื้อสินค้าใหม่ หากก�าหนด

กลุ่มเป้าหมายผิดพลาด โอกาสในการประสบความส�าเร็จจะลดลงทันทีผู้บริหาร

ต้องตัดสินใจที่จะเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ยอดขายในช่วงแรกที่

เพื่อสร้างความม่ันใจแก่ ร้านค้า ตัวแทนจ�าหน่าย พนักงานขาย ตลอดจนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

6.6 ขอบเขตของตลาดท่ีจะวางตลาดครั้งแรก เป็นการก�าหนดขอบเขต

การกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์จะวางสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกันทั้งประเทศ

หรือเลือกเพียงบางพื้นท่ี ท้ังน้ีต้องพิจารณาถึงข้อจ�ากัดในด้านก�าลังการผลิต ก�าลัง

คน ก�าลังเงินทุน นอกจากนั้นการก�าหนดเขตที่จะวางตลาดยังต้องสอดคล้องกับ

ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มแรกที่ก่อการต้องการจ�าหน่ายด้วย

ที่มา : จิตพนธ์ ชุมเกต (2560)
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1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไร่มะขาม

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองม้วนน�า้ตาลโตนด

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโป่งสลอด

ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจำกวัตถุดิบในวิสำหกิจชุมชนฯ

ปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 โจ๊กกึ่งสำาเร็จรูป

ลูกตาลอบแห้งลูกตาลสด

คุกกี้ทองม้วน รสช็อกโกแลตเศษทองม้วน

ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง

เตาฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสด

คุกกี้ธัญญาหารทองม้วน รสมะม่วง

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
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วัตถุดิบส�าหรับการผลิตโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปรสหมู

วัตถุดิบ ร้อยละ

ผงข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 70

หมูอบแห้ง 10

ผักอบแห้ง (ผักโขม แครอท เห็ดหอม) 5.8

ผงไข่ขาว 4

ผงปรุงรสหมู 4

ผงน�้าตาลทราย 3

เครื่องเทศ (ขิงผง พริกไทยผง หอมใหญ่ผง 

กระเทียมผง)

1.5

เกลือ 1.1

โพรแตสเซียมคลอไรด์ 0.3

ผงเคล 0.5

รวม 100

ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปรสหมู
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ขั้นตอนการผลิต

ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป

ผสมวัตถุดิบแห้งตามสูตร

ผงปลายข้าวหอมปทุมธานี 1 หมูอบแห้ง

ปั่นละเอียด แล้วร่อนด้วย

ตะแกรง ขนาด 30 Mesh

ฉีกเป็นชิ้นเล็ก แล้วเคี่ยวด้วย

น�้าซอสจากการตุ๋น

นาน 30-40 นาที

อบแห้ง 

ต้มด้วยน�้า อัตราส่วน  

น�้าต่อข้าว (8:1) นาน 1 ชั่วโมง
ตุ๋นด้วย ซีอิ้ว เกลือ 

น�้าตาลทรายและน�า้ 

ด้วยหม้อตุ๋นแรงดัน 

ล้างข้าว และแช่ข้าวในน�า้ 

นาน 2 ชั่วโมง
ล้างด้วยน�า้สะอาด เอาส่วนที่

เป็นไขมันออก

เนื้อหมูสันนอกสดปลายข้าวหอมปทุมธานี
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กระบวนการผลิต

รูปภาพที่ 1 แช่ปลายข้าวนาน 2 ชั่วโมง (1) ต้มข้าวนาน 1 ชั่วโมง (2) อบแห้งข้าว (3) 

ปั่นข้าวที่อบแห้งแล้ว (4) ร่อนในตะแกรงขนาด 30 Mesh (5)

(1)

(3)

(5)

(4)

(2)
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รูปภาพที่ 2 แร่ไขมันออกจากเนื้อหมู (1) ตุ๋นด้วยหม้อแรงดันสุญญากาศ (2) 

ฉีกเป็นชิ้นเล็กแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อน 30-40 นาที (3) ทิ้งไว้ให้เย็น (4)

(1)

(3)

(2)

(4)

ปลายข้าวหอมปทุมธานีผง     หมูอบแห้ง            ผักโขมอบแห้ง         เห็ดหอมอบแห้ง

แครอทอบแห้งผงไข่ขาว         ไข่ขาวผง                 ผงเคล                   เกลือป่น
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รูปภาพที่ 3 ส่วนผสมส�าหรับการผลิตโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป

รูปภาพที่ 4 การชั่งและบรรจุผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป

รูปภาพที่ 5 การเตรียมโจ๊กพร้อมบริโภค

โปทัสเซียมคลอไรด์          กระเทียมผง            หอมใหญ่ผง                พริกไทย

       ขิงอบแห้ง            ผงปรุงรสกลิ่นหมู       น�้าตาลทรายผง
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วัตถุดิบส�าหรับการผลิตขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง

วัตถุดิบ ร้อยละ

ส่วนที่ 1 : น�้า 11

สารให้ความหวาน (น�า้ผึ้ง มอลทิทอล) 20

ส่วนที่ 2 : น�้าผลไม้เข้มข้น (น�า้ส้ม น�้าเสาวรส) 1.6

ส่วนที่ 3 : น�้า 5.2

เวย์โปรตีน 3.2

เกลือป่น 0.04

น�้ามันมะพร้าว 0.5

ส่วนที่ 4 : ข้าวพอง 20.2

ธัญพืช (งาด�า เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดฟักทอง) 30

สับปะรดอบแห้ง 8.2

ส่วนที่ 5 : กลิ่นผลไม้รวม 0.1

รวม 100

ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง



34

ขั้นตอนการผลิต

ปลายข้าวหอมปทุมธานี 1

ล้างข้าว แล้วแช่ข้าว 

นาน 2 ชั่วโมง

หุงด้วยหม้อหุงข้าว 

อัตราส่วน ข้าวต่อน�า้ (1:2)

อบแห้ง 50 oซ นาน 12-14 ชั่วโมง

ทอดด้วยน�้ามันอุณหภูมิมากกว่า 200 oซ

ข้าวพอง

เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์

เมล็ดฟักทอง

อบที่ 150 oซ นาน 13-15 นาที 

ด้วยตู้อบเบเกอร์รี 

งาด�า 

ล้างด้วยน�้าสะอาด 

คั่วบนกระทะด้วยไฟอ่อน 

เคี่ยวส่วนผสมที่ 1 ให้มีลักษณะข้นหนืด

เติมส่วนผสมที่ 2 คนให้เข้ากัน

เติมส่วนผสมที่ 3 คนให้เข้ากันจนมีลักษณะข้นหนืด

เติมส่วนผสมที่ 4 และกลิ่นผลไม้รวม แล้วคนให้เข้ากัน

ตักใส่พิมพ์ อัดให้แน่น

ตัด และแกะออกจากพิมพ์แล้วอบที่ 70 oซ นาน 45 นาที

พักทิ้งไว้ให้เย็น แล้วบรรจุใส่ซอง
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กระบวนการผลิต

รูปภาพที่ 6 แช่ปลายข้าวนาน 30 นาที (1) หุงข้าวด้วยอัตราส่วน ข้าว 1 ต่อ น�้า 2 (2) 

อบแห้งข้าว (3) ทอดด้วยน�้ามันที่ 200oซ จนข้าวลอย (4) อบไล่น�้ามันที่ 70oซ นาน 45 นาที (5)

รูปภาพที่ 7 อบเมล็ดฟักทองที่ 150oซ นาน 13-15 นาที (1) 

อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ 150oซ นาน 13-15 นาที (2) 

(1)

(1)

(3)

(5)

(2)

(2)

(4)
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รูปภาพที่ 9 ส่วนผสมที่ 1 ได้แก่ มอลทิทอล น�้าผึ้ง และน�า้สะอาด (1) 

ส่วนผสมที่ 2 ได้แก่ น�้าเสาวรสเข้มข้น และน�า้ส้มเข้มข้น (2) 

ส่วนผสมที่ 3 ได้แก่ น�า้มันมะพร้าว เกลือ เวย์โปรตีน และ น�า้สะอาด (3)

ส่วนผสมที่ 4 ได้แก่ สัปปะรสอบแห้ง งาด�า เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เมล็ดฟักทอง และข้าวพอง (4)

(1)

(1)                        (2)                       (3)

(3)

(2)

(4)

รูปภาพที่ 8 ล้างงาด�าด้วยน�้าสะอาด (1) 

คั่วงาด�าด้วยกระทะโดยใช้ไฟอ่อน (2) งาด�าหลังคั่ว (3)

รูปภาพที่ 9 ส่วนผสมที่ 1 ได้แก่ มอลทิทอล น�า้ผึ้ง และน�้าสะอาด (1) ส่วนผสมที่ 2 

ได้แก่ น�้าเสาวรสเข้มข้น และน�า้ส้มเข้มข้น (2) ส่วนผสมที่ 3 ได้แก่ น�า้มันมะพร้าว 

เกลือ เวย์โปรตีน และน�า้สะอาด (3) ส่วนผสมที่ 4 ได้แก่ สัปปะรสอบแห้ง 

งาด�า เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดฟักทอง และข้าวพอง (4)
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(7)

(5) (6)

(3) (4)

รูปภาพที่ 10 เคี่ยวส่วนผสมที่ 1 ที่รวมกันแล้ว จนมีลักษณะข้นหนืดเป็นฟอง (1) 

ใส่ส่วนผสมที่ 2 ที่รวมกันแล้ว คนให้เข้ากัน (2) ใส่ส่วนผสมที่ 3 ที่รวมกันแล้ว 

คนให้เข้ากันจนมีลักษณะข้นหนืด (3) เติมส่วนผสมที่ 4 และกลิ่นผลไม้รวม แล้ว

คนให้เข้ากัน (4) ตักใส่พิมพ์ แล้วรีดบนถุงพลาสติกจนเต็มพิมพ์ (5) แกะออกจาก

พิมพ์แล้วอบที่ 70 oซ นาน 45 นาที (6) ทิ้งให้เย็นแล้วบรรจุใส่ซอง (7)

(1) (2)
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ลูกตำลแช่อิ่มอบแห้ง

วัตถุดิบส�าหรับแช่สารละลาย (เนื้อลูกตาล 1 ส่วน : น�้าสารละลาย 1 ส่วน)

วัตถุดิบ ร้อยละ

น�้าสะอาด 99

แคลเซียมคลอไรด์ 1

โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS) 0.02

รวม 100

วัตถุดิบส�าหรับแช่อิ่มลูกตาลวันที่ 1 (เนื้อลูกตาล 1 ส่วน : น�า้เชื่อม 1 ส่วน)

วัตถุดิบ ร้อยละ

น�้าใบเตย 69

น�้าตาลทรายขาว 30

กรดซิตริก 0.1

โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS) 0.02

กลีเซอรีน 1

รวม 100

วัตถุดิบส�าหรับแช่อิ่มลูกตาลวันที่ 2 (เนื้อลูกตาล 1 ส่วน : น�้าเชื่อม 1 ส่วน)

วัตถุดิบ ร้อยละ

น�้าเชื่อม (ของวันที่ 1) 87

น�้าตาลทรายขาว 12

โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS)  0.02

รวม 100
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ปอกเปลือกลูกตาล ใบเตย

แช่สารละลาย นาน 30 นาที ต้มใบเตยนาน 10-15 นาที

ล้างน�้าสะอาด แล้วสะเด็ดน�้า กรองด้วยผ้าขาวบาง

ตั้งไฟน�้าใบเตยจนเดือด แล้วใส่ลูกตาลต้มนาน 1 นาที

เติมน�้าตาลทรายขาวคนให้ละลาย เติมกลีเซอรีน แล้วต้มเดือดนาน 2 นาที

เบาไฟเคี่ยวต่อนาน 8 นาที แล้วเติมกรดซิทริกและโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์

แช่อิ่มลูกตาลทิ้งไว้ 21-24 ชั่วโมง

น�าน�้าเชื่อมและเนื้อลูกตาลของวันที่ 1 ตั้งไฟให้เดือดเติมน�า้ตาลทรายขาว 

คนให้ละลายปิดเตาแล้วเติมโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์

ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแช่อิ่มน�าเนื้อลูกตาลขึ้นจากน�้าเชื่อมแล้วสะเด็ดน�า้

แช่อิ่มลูกตาลทิ้งไว้ 21-24 ชั่วโมง

น�าเนื้อลูกตาลแช่อิ่มขึ้นจากน�า้เชื่อมและสะเด็ดน�า้

ล้างน�า้เชื่อมที่ติดผิวออกด้วยน�า้อุ่นอุณหภูมิ 50 oซ นาน 10-15 วินาที

อบในตู้อบลมร้อน 50-55 oซ นาน 4-5 ชั่วโมง 

เมื่อครบเวลา หั่นเป็นชิ้นแล้วอบต่อ 4-5 ชั่วโมง

น�ามาคลุกน�้าตาลไอซซิ่งแล้วบรรจุใส่ซอง

ขั้นตอนการผลิต
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รูปภาพที่ 11 ปอกเปลือกลูกตาล (1) แช่สารละลายนาน 30 นาที (2)

รูปภาพที่ 12 ต้มน�้าใบเตยนาน 10-15 นาที (1) กรองด้วยผ้าข้าวบาง (2)

กระบวนการผลิต

(1)

(1)

(2)

(2)
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รูปภาพที่ 13 แช่อิ่มลูกตาลวันที่ 1

รูปภาพที่ 14 ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ส�าหรับแช่อิ่ม (1) แช่อิ่มลูกตาลวันที่ (2)

(1)

(2)
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รูปภาพที่ 15 อบแห้งลูกตาล 4-5 ชั่วโมง (1) หั่นเป็นชิ้นแล้วอบต่อ 4-5 ชั่วโมง (2)

รูปภาพที่ 16 คลุกน�้าตาลไอซ์ซิ่ง (1) บรรจุใส่ซอง (2) 

(1)

(1)

(2)

(2)
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วัตถุดิบส�าหรับเชื่อมลูกตาลเนื้ออ่อน

วัตถุดิบ ร้อยละ

เนื้อลูกตาลอ่อนหั่นชิ้น 50

น�้าใบเตย 35

น�้าตาลทรายขาว 15

รวม 100

วัตถุดิบส�าหรับเนื้อเต้าฮวย

วัตถุดิบ ร้อยละ

นมสดจืดเมจิสีน�า้เงิน 31

น�้าเปล่า 40

น�้าตาลทราย 6

ผงวุ้น 0.6

วิปครีม สีน�า้เงิน 14

เนื้อลูกตาลอ่อนเชื่อม หั่นชิ้นเล็ก 8.4

รวม 100

   

เต้ำฮวยเยลลี่ลูกตำลนมสด
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วัตถุดิบส�าหรับเยลลี่ลูกตาล

วัตถุดิบ ร้อยละ

น�้าเปล่า 42.65

เนื้อลูกตาลแข็งปั่นละเอียด (1:1) 40

น�้าตาลทรายปั่น 16

สารก่อเจล (คาราจิแนน ผงบุก โลคราสบีนกัม) 1

โปตัสเซียมโซเบส 0.35

รวม 100

วัตถุดิบส�าหรับน�า้ราดเต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสด

วัตถุดิบ ร้อยละ

นมสดจืด 30

น�้าเปล่า 38.9

น�้าตาลทราย 5

วิปครีม 16

เนื้อลูกตาลอ่อนเชื่อม หั่นชิ้นยาว 10

กลิ่นวานิลลา 0.1

รวม 100
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ลูกตาลเนื้ออ่อนหั่นชิ้น

ตั้งไฟน�้าใบเตยจนเดือด ใส่ลูกตาลต้ม 1 นาที

เติมน�้าตาลทรายขาวแล้วคนให้ละลาย

ลูกตาลอ่อนเชื่อม

เต้าฮวย

เติมผงวุ้นในน�้าสะอาด 

ทิ้งไว้ 10 นาที

เติมน�้าตาลทรายขาว 

คนให้ละลาย

เติมเนื้อลูกตาลอ่อนเชื่อม 

และนมสด คนให้เข้ากันที่ 

75-80 °ซ นาน 8-10 นาที

ตั้งไฟคนวุ้นให้ละลาย

ทิ้งไว้จนอุ่น เติมวิปครีม

ตักใส่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น

แกะออกจากพิมพ์วงกลม

เต้าฮวย

น�้าราด

เติมนมสด และลูกตาล

อ่อนเชื่อมหั่นชิ้น คนให้

เข้ากันที่ 75-80 °ซ 

นาน 10-15 นาที

ตั้งไฟเติมน�้าตาลทราย

ขาวคนให้ละลาย

พักทิ้งไว้จนอุ่น แล้ว

เติมวิปครีม และกลิ่น

วานิลลา คนให้เข้ากัน

น�้าราดเต้าฮวย

เยลลี่ลูกตาล

ฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์

ด้วยการลวก

บรรจุเต้าฮวย เยลลี่ลูกตาล 

และน�้าราด

ลูกตาลแข็ง

หั่นเป็นชิ้น

ปั่นรวมกับ

น�า้สะอาด

ลูกตาลแข็งปั่น

เยลลี่ลูกตาล

รวมส่วนผสมที่เป็น

ผงแห้งรวมกัน

ละลายส่วนผสมที่

เป็นผงในน�้าสะอาด

ผ่านกระชอน

เติมลูกตาลเนื้อแข็ง  

พักทิ้งไว้ 20 นาที

กวนบนหม้อตุ๋น

ที่ 75-80 °ซ 

นาน 6 นาที

เยลลี่ลูกตาล

ขั้นตอนการผลิต
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กระบวนการผลิต

รูปภาพที่ 17 การเชื่อมลูกตาลอ่อน

รูปภาพที่ 18 การปั่นลูกตาลเนื้อแข็ง

รูปภาพที่ 19 ส่วนผสมส�าหรับการผลิตเยลลี่ลูกตาล

              น�า้สะอาด                 ลูกตาลเนื้อแข็งปั่น          โปตัสเซียมโซเบส

                           น�า้ตาลทรายปั่น                  สารก่อเจล
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รูปภาพที่ 20 การผลิตเยลลี่ลูกตาล - ละลายส่วนผสมที่เป็นผงแห้งในกระชอน (1) 

เติมลูกตาลแข็งปั่นแล้วพักทิ้งไว้ 20 นาที (2) 

ตั้งไฟคนคนส่วนผสมบนหม้อตุ๋นที่ 75-80 °ซ นาน 6 นาที (3) 

(1) (3)(2)

รูปภาพที่ 21 ส่วนผสมส�าหรับการผลิตเต้าฮวย

               น�า้ตาลทราย          ลูกตาลอ่อนเชื่อมหั่นชิ้น           วิปครีม

                น�า้สะอาด                     นมสด                        ผงวุ้น 
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(4)

(1)

(5)

(2) (3)

(6) (7)

รูปภาพที่ 22 การผลิตเต้าฮวย - เติมผงวุ้นในน�้าสะอาดพักทิ้งไว้ 10 นาที (1)

ตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลาย (2) เติมน�า้ตาลทรายคนจนละลาย (3) เติมนมสดและ

เนื้อลูกตาลเชื่อมหั่นชิ้น คนให้เข้ากันที่ 75-80 °ซ นาน 8-10 นาที (4) พักทิ้งไว้

ให้อุ่น เติมวิปครีม (5) ตักใส่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น (6) แกะพิมพ์ได้เต้าฮวย (7)
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รูปภาพที่ 23 ส่วนผสมส�าหรับการน�้าราด

                        ลูกตาลอ่อนเชื่อมหั่นชิ้น           วิปครีม

                น�า้สะอาด                      นมสด                     น�า้ตาลทราย 

(1) (2)

(3)

รูปภาพที่ 24 การผลิตน�้าราด - ตั้งไฟ คนน�้าตาลทรายให้ละลายในน�า้สะอาด (1) 

เติมเนื้อลูกตาลอ่อนเชื่อมและนมสด คนให้เข้ากันที่ 75-80 °ซ นาน 10-15 นาที 

แล้วทิ้งไว้ให้อุ่น (2) เติมกลิ่นวานิลลาและวิปครีมแล้วคนให้เข้ากัน (3)
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รูปภาพที่ 25 ฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ด้วยการลวกแล้วสะเด็ดน�า้

รูปภาพที่ 26 บรรจุเต้าฮวย เยลลี่ลูกตาล และน�้าราดลงในบรรจุภัณฑ์แล้วปิดฝา
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คุกกี้ธัญญำหำรทองม้วน รสมะม่วง 

วัตถุดิบส�าหรับการผลิตคุกกี้ธัญญาหารทองม้วน รสมะม่วง

วัตถุดิบ ร้อยละ

เศษทองม้วน 16

ข้าวไรซ์เบอร์รี่พอง 19.12

ธัญพืช (อัลมอลด์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 

เมล็ดฟักทองอบ งาด�า งาขาว)

40

มะม่วงอบแห้ง 6.54

น�้าผึ้งตราเวชพงศ์โอสถ 11.08

สารละลายแป้ง Purity gum 40 7.05

เกลือ 0.21

รวม 100

วัตถุดิบส�าหรับการเตรียมไวท์ช๊อคโกเลตกลิ่นมะม่วง

วัตถุดิบ ร้อยละ

ไวท์ช็อกโกเเลต 99.6

สีผสมอาหารสีเหลือง 0.1

กลิ่นมะม่วง 0.3

รวม 100
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ขั้นตอนการผลิต

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ล้างข้าว แล้วแช่ข้าว 

นาน 20 นาที

หุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

อัตราส่วน ข้าวต่อน�้า (1:3)

อบแห้ง 50 oซ 

นาน 12-14 ชั่วโมง

ทอดในน�้ามันที่อุณหภูมิ

มากกว่า 200oซ จนข้าวลอย

ข้าวพอง

น�าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์

สารละลายแป้ง Purity gum 40 ผสมกับน�้าผึ้ง และเกลือ คนจนเกลือละลาย

เติมธัญพืช เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดฟักทองอบ อัลมอนด์สไลด์ แล้วผสมให้เขากัน

เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์

เมล็ดฟักทอง

อัลมอนด์สไลด์

อบที่ 150 oซ 

นาน 13-15 นาที 

ด้วยตู้อบเบเกอร์รี่

งาด�า งาขาว

ล้างด้วยน�้าสะอาด

คั่วบนกระทะด้วย

ไฟอ่อน

แป้ง Purity gum 40

คนผสมแป้ง Purity 

gum 40 ในน�้าสะอาด

น�าไปให้ความร้อนจน

เปลี่ยนเป็นสีใส

สารละลายแป้ง 

Purity gum 40

เติมข้าวไรซ์เบอร์รี่พองและเศษทองม้วน และผสมให้เข้ากัน

เติมงาขาวและงาด�า ผสมให้เข้ากัน แล้วชั่งส่วนผสมทั้งหมด 12 กรัม อัดใส่พิมพ์

อบที่ 150°ซ นาน 10 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็น

ผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญญาหารทองม้วน รสมะม่วง

เตรียมไวท์ช๊อคโกเลตกลิ่นมะม่วง
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กระบวนการผลิต

รูปภาพที่ 27 แช่ข้าวนาน 30 นาที (1) หุงข้าวด้วยอัตราส่วน ข้าว 1 ต่อ น�้า 3 (2) 

อบแห้งข้าว (3) ทอดด้วยน�า้มันที่ 200oซ จนข้าวลอย (4) 

อบไล่น�า้มันที่ 70oซ นาน 45 นาที (5)

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)
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รูปภาพที่ 28 การเตรียมสารละลาย Purity 40

รูปภาพที่ 29 ส่วนผสมส�าหรับการผลิตคุกกี้ธัญญาหารทองม้วน - เศษทองม้วน 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ข้าวพอง อัลมอนด์สไลด์ เมล็ดฟักทองอบ งาด�า งาขาว 

มะม่วงอบแห้ง (1) น�า้ผึ้ง สารละลาย Purity gum 40 และเกลือ (2)
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(1) (2)

รูปภาพที่ 30 การผลิตคุกกี้ธัญญาหารทองม้วน – ผสมสารละลาย Purity gum 40 

น�้าผึ้ง และเกลือเข้าด้วยกัน แล้วใส่ส่วนผสมที่เป็นของแข็ง (1) ชั่งน�า้หนักส่วนผสม

แต่ละชิ้นแล้วกดด้วยพิมพ์ (2) อบที่ 150oซ นาน 10 นาที (3)

รูปภาพที่ 31 ส่วนผสมส�าหรับการผลิตไวท์ช๊อคโกเลตกลิ่นมะม่วง

(3)

              ไวท์ช๊อคโกเลต              กลิ่นมะม่วง                   สีเหลือง
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(2)

รูปภาพที่ 33 การผลิตคุกกี้ธัญญาหารทองม้วน รสมะม่วง -  ทาไวท์ช๊อคโกเลต

กลิ่นมะม่วงลงบนคุกกี้ธัญญาหารทองม้วน แล้วน�าไปแช่เย็น (1) บรรจุใส่ซอง (2)

(1)

รูปภาพที่ 32 การผลิตไวท์ช๊อคโกเลตกลิ่นมะม่วง
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คุกกี้ทองม้วน รสช็อกโกเลต

วัตถุดิบส�าหรับการผลิตคุกกี้ทองม้วน รสช็อกโกเลต

วัตถุดิบ ร้อยละ

เศษทองม้วน จากกลุ่มฯ 11

แป้งสาลีอเนกประสงค์ 8

แป้งข้าวโอ๊ต 13

น�้าตาลทรายขาว 5

น�้าตาลทรายแดง 6

เนยจืด 17

ไข่ไก่ 11

เบกกิ้งโซดา 0.2

กลิ่นวานิลลา 0.2

เกลือป่น 0.2

ช็อกโกแลตชิพ 11

มะพร้าวอบกรอบ 5

เมล็ดมะม่วงหิมพาน 5

ลูกเกด 5

ผงโกโก้ 2

รวม 100
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ขั้นตอนการผลิต

รวมเศษทองม้วนปั่นและแป้งข้าวโอ๊ต 

ผสมเข้าด้วยกัน

รวมแป้งสาลีอเนกประสงค์ เบกกิ้งโซดา 

และเกลือ เข้าด้วยกัน

เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์

อบที่ 150 oซ นาน 13-15 นาที

หั่นเมล็ดมะม่วงหิมพานต ์

มะพร้าวกรอบ และลูกเกดเป็นชิ้นเล็ก

นวดผสมเนยจืดเป็นเวลา 5 นาที จนเนยขึ้นฟู

เติมน�า้ตาลทรายขาวและน�้าตาลทรายแดง นวดผสมให้เข้ากัน

เติมไข่ไก่และกลิ่นวนิลลา นวดผสมให้เข้ากัน

เติมเศษทองม้วนปั่นและแป้งข้าวโอ๊ตทยอยใส่นวดผสมให้เข้ากัน

เติมรวมแป้งสาลีอเนกประสงค์ เบกกิ้งโซดา และเกลือ ทยอยใส่นวดผสมให้เข้ากัน

เติมผงโกโก้แล้วนวดผสมให้เข้ากัน

เติมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวกรอบ ลูกเกด และช๊อกโกเลตชิพ นวดผสมให้เข้ากัน 

ตักคุกกี้กดลงบนแผ่นรองอบชิ้นละ 18-20 กรัม 

อบด้วยตู้อบเบเกอร์รี่ที่ 190oซ นาน 13-15 นาที 

พักทิ้งไว้ให้เย็นบนตะแกรง แล้วท�าการบรรจุใส่ซอง

ผลิตภัณฑ์คุกกี้ทองม้วน รสช็อกโกแลต
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กระบวนการผลิต

รูปภาพที่ 34 การปั่นเศษทองม้วน

(4) (5) (6)

รูปภาพที่ 35 ส่วนผสมส�าหรับการผลิตคุกกี้ทองม้วนรสช็อกโกเลต -  เนยจืด (1) 

น�้าตาลทรายขาว น�้าตาลทรายแดง (2) ไข่ไก่ กลิ่นวานิลลา (3) แป้งข้าวโอ๊ต 

เศษทองม้วนปั่น (4) แป้งอเนกประสงค์ เบคกิ้งโซดา เกลือป่น (5) 

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวกรอบ ลูกเกด ช็อกโกเลตชิพ (6)

(1) (2) (3)
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รูปภาพที่ 36 รวมแป้งอเนกประสงค์ เบคกิ้งโซดา เกลือป่น

รูปภาพที่ 37 รวมแป้งข้าวโอ๊ต เศษทองม้วนปั่น

(1) (2)
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(7)

(5) (6)

(3) (4)

รูปภาพที่ 38 นวดผสมเนยจืด 5 นาที (1) เติมน�้าตาลทรายแดงและน�า้ตาลทราย

ขาวแล้วนวดผสมให้เข้ากัน (2) เติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลลา นวดผสมให้เข้ากัน (3)

เติมเศษทองม้วนปั่นและแป้งข้าวโอ๊ต นวดผสมให้เข้ากัน (4) เติมรวมแป้งสาลี

อเนกประสงค์ เบกกิ้งโซดา และเกลือ นวดผสมให้เข้ากัน (5) เติมผงโกโก้แล้วนวด

ผสมให้เข้ากัน (6) เติมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าวกรอบ ลูกเกด 

และช็อกโกแลตชิพ นวดผสมให้เข้ากัน (7)
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รูปภาพที่ 39 ตักคุกกี้กดลงบนแผ่นรองอบชิ้นละ 18-20 กรัม แล้วอบด้วย

ตู้อบเบเกอร์รี่ที่ 190 oซ นาน 13-15 นาที

รูปภาพที่ 40 พักทิ้งไว้ให้เย็นบนตะแกรง แล้วท�าการบรรจุใส่ซอง
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กำรพัฒนำออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรจ�ำหนำ่ย

แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า

ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ ถ้อยค�าสัญลักษณ์เครื่องหมาย หรือการออกแบบ 

หรือการผสมของ สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่เป็นการระบุถึงสินค้า หรือบริการของ

ผู้ขาย หรือกลุ่มผู ้ขายเพื่อท�าให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ 

(Kotler & Keller, 2009) ตราสินค้า เป็นองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญในการสร้าง

ความส�าเร็จของสินค้า การออกแบบตราสินค้าที่ดีที่สามารถสร้างความจดจ�าได้ง่าย 

หรือโดดเด่น ซึ่งตราสินค้าควรแสดงลักษณะบางประการของสินค้าเมื่อผู้บริโภค

เกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้าแล้วผู้บริโภคจะเข้าใจในตราสินค้านั้นว่ามีคุณภาพ

อย่างไรสามารถท�าให้สะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้านั้น ๆ 

(ณัฐวุฒิพิมพา, 2549) 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

แนวคิดหลักส�าหรับการออกแบบของบรรจุภัณฑ์เพ่ือการวางจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายในจากปัจจัยการเสื่อมเสียทั้งภายนอก

ให้ภายใน โดยคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีตลอดอายุการเก็บรักษา

2. มีการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification) เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือก

ซื้อได้ถูกต้อง และสามารถแยกแยะประเภทของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยภาพ สี 

สัญลักษณ์บนฉลาก

3. บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท และเปิดง่าย ด้วยมือเปล่า และสามารถเปิด-ปิด ได้

หลายครั้ง  (resealable) หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้มากกว่า 1 ครั้ง

4. มีการบ่งชี้ตราสินค้า (Brand name) ตามข้อก�าหนดส�าคัญตาม
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กฎหมายว่าต้องแสดงเป็นภาษาไทย ด้วยอักษรสีเดียวกันกับแสดงชื่อสินค้า และให้

สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจนั้น ๆ เพื่อการวางจ�าหน่าย 

5. บรรจุภัณฑ์ต้องจัดหาง่าย มีจ�าหน่ายทั่วไป เนื่องจากในระยะเริ่มต้น

กลุ่มฯ ยังมีก�าลังการผลิตต�่า และเป็นช่วงของการทดลองตลาด หรืออาจมีการ

เปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

6. ให้ความสะดวกในการใช้งาน 

7. มีโครงสร้างและรูปแบบทันสมัย

8. กราฟิกพิมพ์ด้วยสีเพียงสีเดียวที่เด่น

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเป็นอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทจึงเข้าข่ายต้องแสดงฉลากตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. ระบุชื่อผลิตภัณฑ์   

2. ระบุส่วนประกอบที่ส�าคัญโดยประมาณ ในรูปแบบร้อยละ

3. ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต  

4. มีการระบุเลขทะเบียนต�าหรับอาหาร              

5. ระบุปริมาณสุทธิ โดยไม่รวมน�้าหนักของบรรจุภัณฑ์

6. ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน

7. ค�าแนะน�าในการเก็บรักษา     

8. มีการแสดงฉลากโภชนาการ

9. ข้อควรระวังหรือค�าเตือนและวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
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 ตรำสินค้ำ

ผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนาได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือการขายปลีก

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญญาหารทองม้วนรสมะม่วง ขนาดบรรจุ 150 กรัม

ผลิตภัณฑ์คุกกี้ทองม้วนรสช็อกโกแลต ขนาดบรรจุ 180 กรัม

1.   กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทองม้วนน�้ำตำลโตนด 
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 ตรำสินค้ำ

ผลิตภัณฑ์เต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสด ขนาดบรรจุ 130 กรัม

 ผลิตภัณฑ์ลูกตาลอบแห้ง ขนาดบรรจุ 50 กรัม

2.   กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำวชุมชนโป่งสลอด
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 ตรำสินค้ำ

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง ขนาดบรรจุ 90 กรัม

ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งส�าเร็จรูป ขนาดบรรจุ 35 กรัม

3.   กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำวชุมชนต�ำบลไร่มะขำม
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ผลิตภัณฑ์

ระบบกำรตลำดในกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มฯ ที่พัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ัวไป 

เป็นท่ีรู้จักกันดี การสื่อสารความเป็นมาของผลิตภัณฑ์จึงมีความส�าคัญในการชี้น�า

ให้กับผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความโด่ดเด่น และการจดจ�าของผลิตภัณฑ์

ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. วัตถุดิบเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของเศษทองม้วน ที่ได้จากกกระบวนการผลิตทองม้วน

2. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
3. เกิดการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบมูลค่าต�่า
4. คุกกี้ธัญญาหารทองม้วน รสมะม่วงมีข้าวไรซ์เบอร์รี่
5. มีรสชาติที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภค
6. สามารถบริโภคได้ทุกวัย
7. ไม่มีวัตถุกันเสีย
8. สามารถจ�าหน่ายในรูปแบบของของฝาก จัดเป็นอาหารว่าง

1.   กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทองม้วนน�้ำตำลโตนด 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

คุกกี้ทองม้วน รสช็อกโกแลต

คุกกี้ธัญญำหำรทองม้วน รสมะม่วง
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ผลิตภัณฑ์

1. วัตถุดิบเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยการใช้ลูกตาลอ่อนในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ลูกตาลแช่อิ่มอบแห้ง และใช้ท้ังเนื้อลูกตาลอ่อนและแข็ง
ในการผลิตภัณฑ์เต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสด ซึ่งสามารถใช้ลูกตาลได้
ทุกลักษณะเนื้อ

2. สามารถบริโภคได้ทุกวัย
3. ไม่มีวัตถุกันเสีย
4. สามารถจ�าหน่ายในรูปแบบของของฝาก จัดเป็นอาหารว่าง
5. มีรสชาติที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภค
6. เต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสดเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 oซ ได้ 3-5 วัน และ

สามารถเก็บที่ -20 oซ ได้ 30-45 วัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2.   กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำวชุมชนโป่งสลอด

ลูกตำลแช่อิ่มอบแห้ง

เต้ำฮวยเยลลี่ลูกตำลนมสด
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ผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์ของทั้ง 3 กลุ่มฯ เป็นการผลิต

ในชุมชน เบื้องต้นมีการจ�าหน่ายในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�าหน่ายคู่กับ

ผลิตภัณฑ์เดิมของแต่ละกลุ่มฯ และขยายในเครือข่ายร้านของฝาก

ผลิตภัณฑ์

1. วัตถุดิบเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ปลายข้าวกล้องหอมปทุมธานีมีสาร
อาหารส�าคัญ โดยเฉพาะปริมาณโปรตีน และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์

2.  เกิดการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบมูลค่าต�่า
3.  โจ๊กก่ึงส�าเร็จรูป เป็นอาหารเช้าท่ีอุดมด้วยคุณประโยชน์ จากผัก และ

หมูในซอง มีความสะดวกในการบริโภค
4.  ขนมขบเค้ียวรูปแท่งเป็นขนมท่ีสามารถบริโภคได้ทุกวัย  กรอบ  หอม 

รสชาตกิลมกล่อมจากข้าว ธญัพชื และสบัปะรด สามารถดดัแปลงบรโิภค
ร่วมกับอาหารอื่น ๆ ได้ เช่น นม  โยเกิร์ต ไอศกรีม เพื่อเพิ่มความอร่อย

5.  ขนมขบเคี้ยวรูปแท่งไม่มีส่วนผสมของกะทิ เนย และไข่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

3.   กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำวชุมชนต�ำบลไร่มะขำม

โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูป รสหมู

ขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง
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ต้นทุนกำรผลิต

ต้นทุนการผลิตคุกกี้ทองม้วน รสช็อกโกแลต ส�าหรับ 1 กิโลกรัม

รายการส่วนผสม

ปริมาณที่ใช้ 

ค่าเฉลี่ย ราคาโดยเฉลี่ย  

(บาท/กก.)

ราคาต้นทุน 

(บาท)
(กิโลกรัม) (กรัม)

เศษทองม้วนจากกลุ่มฯ 0.105 105 2 0.21
แป้งสาลีอเนกประสงค์ 0.070 70 30 2.1
แป้งข้าวโอ๊ต 0.120 120 75 9
น�้าตาลทรายขาว 0.050 50 25 1.25
น�้าตาลทรายแดง 0.055 55 50 2.75
เนยจืด 0.161 161 170 27.37
ไข่ไก่ 0.100 100 84.5 8.45
เบกกิ้งโซดา 0.0016 1.6 65 0.104
กลิ่นวานิลลา 0.0016 1.6 320 0.512
เกลือป่น 0.002 2 15 0.03
ช็อกโกแลตชิพ 0.102 102 160 16.32
มะพร้าวอบกรอบ 0.016 16 500 8
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.050 50 200 10
ลูกเกด 0.050 50 220 11
ผงโกโก้ 0.014 14 240 3.36
รวมรายการส่วนผสมทั้งหมด 0.898 898.2 100.46
บรรจุใส่ซองละ 1 ชิ้น ๆ ละ 15 กรัม ต้นทุนชิ้นละ 2.18 บาท

ถ้าบรรจุใส่กระปุกพลาสติกละ 12 ชิ้น ต้นทุนประมาณ 27 บาท

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน�า้

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา/กก. ของวัตถุดิบ ให้น�าราคาใหม่ไปคูณกับปริมาณการใช้และหาผลรวม

ต้นทุนใหม่

ต้นทุนการผลิต กระปุกละ 180 กรัม

---------------

ราคา 35 บาทต่อ 1 กระปุก
* รวมค่าการตลาด 30 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์
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ต้นทุนส�าหรับการผลิตคุกกี้ธัญญาหารทองม้วน รสมะม่วง

รายการส่วนผสม
ปริมาณที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ราคาโดย

เฉลี่ย  

(บาท/กก.)

ราคา

ต้นทุน 

(บาท)
(กิโลกรัม) (กรัม)

เศษทองม้วน 0.034 34 2 0.064
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 0.041 41 90 3.69
เมล็ดฟักทองอบ 0.021 21 482 10.12
อัลมอนด์สไลด์ 0.026 26 219 5.7
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 0.026 26 219 5.7
งาด�า 0.006 6 160 0.96
งาขาว 0.006 6 160 0.96
น�า้ผึ้ง 0.014 14 458 6.41
แป้ง Purity gum 40 0.0012 1.2 75 0.09
เกลือป่น 0.00015 0.15 15 0.01
กลิ่นมะม่วง 0.0001 0.1 450 0.045
ไวท์ช็อกโกแลต 0.105 105 165 17.33
สีผสมอาหารสีเหลือง 0.0001 0.1 3826 0.38

รวมรายการส่วนผสมทั้งหมด 0.281 280.55 51.46

บรรจุใส่ซองละ 1 ชิ้น ๆ ละ 15 กรัม ต้นทุนชิ้นละ 3.03 บาท

ถ้าบรรจุใส่กระปุกพลาสติกละ 10 ชิ้น ต้นทุนประมาณ 31 บาท

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน�า้

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา/กก. ของวัตถุดิบ ให้คูณราคาใหม่ 

ต้นทุนการผลิต กระปุกละ 150 กรัม 

---------------

ราคา 41 บาทต่อ 1 กระปุก 
* รวมค่าการตลาด 30 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์
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 ต้นทุนการผลิตลูกตาลแช่อิ่มอบแห้ง น�า้หนัก 1  กิโลกรัม

รายการ

วัตถุดิบ

ปริมาณที่ใช้ (กิโลกรัม) ราคา (กก./บาท) ราคาต้นทุน (บาท)

ค่า

ต�่าสุด

ค่า

สูงสุด

ค่า

เฉลี่ย

ค่า

ต�่าสุด

ค่า

สูงสุด

ค่า

เฉลี่ย

ค่า

ต�า่สุด

ค่า

สูงสุด

ค่า

เฉลี่ย

ลูกตาลสด 5 6 5.5 50 80 65 250 480 358

รายการ

ส่วนผสม

น�้าตาล

ทรายขาว
1.8 25.00 45.00

กลีเซอรีน 0.03 157.00 4.71

KMS 0.0024 150.00 0.36

กรดซิตริก 0.006 140.00 0.84

แคลเซียม-

คลอไรด์
0.06 70.00 4.20

ค่าแก๊ส 0.15 20.00 3.00

ค่าน�า้ส�าหรับ

แช่และท�า

น�้าเชื่อม

12.00 0.67 8.04

รวมรายการ

ส่วนผสม
66.15

รวมทั้งหมด 316.15 546.15 424.15

หากบรรจุใส่ถุงละ 50 กรัม ประมาณราคาถุงละ 22 บาท

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ และค่าแรง

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาให้น�าราคาใหม่นั้นไปคูณกับปริมาณการใช้งานและหาผลรวมกับ

ต้นทุนใหม่ของวัตถุดิบ/กก.

ต้นทุนการผลิต ซองละ 50 กรัม 

--------------- 

ราคา 29 บาทต่อ 1 ซอง 
* รวมค่าการตลาด 30 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์
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ต้นทุนการผลิตเต้าฮวยเยลลี่ลูกตาลนมสด

รายการส่วนผสม
ปริมาณที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ราคาโดยเฉลี่ย  

(บาท/กก.)

ราคาต้นทุน 

(บาท)(กิโลกรัม) (กรัม)

นมสดจืดเมจิ 0.56 560 45.88 25.69

ผงวุ้น 0.004 4 1,340 5.36

วิปครีม 0.28 280 195 54.6

เนื้อลูกตาลอ่อนเชื่อม 0.17 170 220 37.4

เนื้อลูกตาลแข็ง 0.18 180 60 10.8

ไอโอต้า คาราจิแนน 0.005 5 253.00 1.26

น�้าตาลทราย 0.24 240 22.00 5.28

ผงบุก 0.002 2 767.00 1.53

โลคราสบีนกัม 0.004 4 1200.00 4.8

โปตัสเซียมโซเบส 0.004 4 294.00 1.17

กลิ่นวานิลลา 0.0018 1.8 835 1.5

รวมทั้งหมด 1.45 1,451 149.39

บรรจุใส่ถ้วย เฉลี่ยถ้วยละ 130 กรัม ดังนั้นราคาต้นทุนถ้วยละ 9.35 บาท

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน�า้ 

             2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา/กก. ของวัตถุดิบ ให้น�าราคาใหม่ไปคูณกับปริมาณการใช้และ

หาผลรวมต้นทุนใหม่

ต้นทุนการผลิต กระปุกละ 130 กรัม 

---------------

ราคา 13 บาทต่อ 1 กระปุก
* รวมค่าการตลาด 30 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์
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ต้นทุนการผลิตส�าหรับโจ๊กกึ่งส�าเร็จรูปรสหมูจ�านวน 1 ซอง ต่อปริมาณ 35 กรัม

รายการส่วนผสม
ปริมาณที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ราคาโดยเฉลี่ย  

(บาท/กก.)

ราคา

ต้นทุน 

(บาท)(กิโลกรัม) (กรัม)

ผงข้าวกล้องฯ 0.0245 24.5 60 1.47

ผงไข่ขาว 0.0014 1.4 900 1.26

หมูอบแห้ง 0.0035 3.5 400 1.4

ผักโขมอบแห้ง 0.00114 1.14 2100 2.39

แครอทอบแห้ง 0.00026 0.26 140 0.04

เห็ดหอมอบแห้ง 0.00061 0.61 650 0.4

ผงเคล 0.00018 0.18 1195 0.21

ขิงอบแห้ง 0.00018 0.18 220 0.04

เกลือ 0.00044 0.44 11 0.01

โพรแตสเซียมคลอไรด์ 0.00009 0.09 180 0.02

ผงน�้าตาลทราย 0.00105 1.05 22 0.03

พริกไทยผง 0.00009 0.09 420 0.04

หอมใหญ่ผง 0.00009 0.09 400 0.04

กระเทียมผง 0.00009 0.09 160 0.01

ผงปรุงรสหมู 0.0014 1.4 390 0.54

รวมทั้งหมด 0.035 35 7.9

บรรจุใส่ซอง ซองละ 35 กรัม ดังนั้น ราคาต้นทุนซองละ 7.9 บาท

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน�า้

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา/กก. ของวัตถุดิบ ให้น�าราคาใหม่ไปคูณกับปริมาณการใช้และ

หาผลรวมต้นทุนใหม่

ต้นทุนการผลิต ซองละ 35 กรัม 

---------------

ราคา 11 บาทต่อ 1 ซอง

* รวมค่าการตลาด 30 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์
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ต้นทุนการผลิตขนมขบเคี้ยวรูปแท่ง

รายการส่วนผสม
ปริมาณที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ราคาโดยเฉลี่ย  

(บาท/กก.)

ราคาต้นทุน 

(บาท)(กิโลกรัม) (กรัม)

น�า้ผึ้ง 0.042 42 370 15.61

มอลทิทอล 0.049 49 100 4.89

น�า้ส้มเข้มข้น 0.005 5 640 3.01

น�า้เสาวรสเข้มข้น 0.0024 2.4 640 1.54

เวย์โปรตีน 0.015 15 800 12.16

น�า้มันมะพร้าว 0.003 3 120 0.31

เกลือป่น 0.0002 0.2 15 0.00

ข้าวพอง 0.093 93 50 4.67

งาด�า 0.042 42 160 6.75

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 0.061 61 350 21.25

เม็ดฟักทอง 0.036 36 482 17.26

สับปะรสอบแห้ง 0.038 38 700 26.46

กลิ่นผลไม้รวม 0.00046 0.46 1,735 0.8

น�า้ 0.075 75 1 0.075

รวมรายการส่วนผสม

ทั้งหมด
0.462 462 114.8

ราคาเฉลี่ยต้นทุนขนมขบเคี้ยวรูปแท่งราคาต่อแท่ง  5.74 บาท

หมายเหตุ 1. ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน�า้

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา/กก. ของวัตถุดิบ ให้น�าราคาใหม่ไปคูณกับปริมาณการใช้และ

หาผลรวมต้นทุนใหม่

ต้นทุนการผลิต 6 แท่ง

----------------

ราคา 45 บาท ต่อ 1 ห่อ
* รวมค่าการตลาด 30 % ของต้นทุนผลิตภัณฑ์
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ภำพกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำ�บลไร่มะขาม

ภำพกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปอำหำร
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองม้วนน�า้ตำาลโตำนด 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนโป่งสลอด
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บทสรุป
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