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รายงานผลการด าเนินงานโครงการโคกสะอาดโมเดล กิจกรรมย่อยที่ 8 การตรวจประเมิน
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2562 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวและผักหวานของบ้านโคกสะอาด เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
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บทสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  

 บ้านโคกสะอาดมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จากป่าเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งเป็นป่าเต็งรังตาม
ธรรมชาติที่มีผักหวาน เห็ด อาหารธรรมชาติมากมาย รวมถึงข้าว ในชื่อข้าวหอมดอกฮังบ้านโคก
สะอาด ที่เป็นที่รู้จักซึ่งเป็นทุนเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านโคกสะอาดอยู่แล้วแต่ขาดการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านโคกสะอาด ได้เลือกทดสอบ
คุณภาพอาหารของ 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ข้าวก่ าบรรจุถุง ข้าวหอมนิลบรรจุถุง ชาผักหวาน และข้าว
กล้องบด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในระดับชุมชนที่เข้าเกณฑ์ข้อก าหนด มาตรฐาน primary 
GMP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย การทดสอบคุณภาพใช้เกณฑ์ข้อก าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) และข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ได้ทดสอบคุณภาพเบื้องต้น
เฉพาะข้อก าหนดที่มีผลต่อความไม่ผลอดภัยของอาหารและถ้าพบจะส่งผลต่อคุณภาพอาหารด้านอ่ืนๆ 
ตามมาได้ ประกอบด้วย คุณภาพด้านเคมี ที่ให้ความส าคัญกับระดับความชื้น และค่าวอเตอรแอกทิวิตี
ซึ่งหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ได้ทดสอบคุณภาพด้าน
จุลินทรีย์ และคุณภาพทางกายภาพ ผลการการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาดส่วน
ใหญ่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ข้อก าหนด ยกเว้นค่าวอเตอรแอกทิวิตีของข้าวกล้องบดที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้ผลิตไม่มีเครื่องมือวัดคุณภาพแต่ใช้ประสบการณ์พิจารณาแทน 
 ผลการศึกษาในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านโคก
สะอาดได้น าเสนอต่อกลุ่มชุมชนผู้ผลิตอาหารแปรรูปในบ้านโคกสะอาดซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน ส่วนใหญ่
เป็นครัวเรือนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ผลิตข้าว และเกษตรกรที่มีป่าเศรษฐกิจครอบครัว รวมถึง
ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดที่ผลิตชาผักหวาน การเสนอผลเป็นแบบไม่เป็นทางการเนื่องจาก
ต้องการให้ชุมชนผู้ผลิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการผลิตอาหารแปรรูปให้ได้คุณภาพ 
ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน  
 ประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีข้อเสนอแนะที่น าสู่การวางแผนการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปบ้านโคกสะอาด ดังนี้ 

1) ประเด็นเรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตมีความมั่นใจในคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตมาก แต่ยังไม่มีเครื่องหมายรับรองใดๆ และยังไม่มีข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผล
ทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลตามเกณฑ์ข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มยัง
ขาดอุปกรณ์การวัดคุณภาพเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าค่าวอเตอรแอกทิวิตี เป็นต้น 
ส่วนใหญ่จึงใช้ประสบการณ์ในการตัดสิน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่วัดโดยเครื่องมือ เนื่องจาก
อันตรายที่เกิดในอาหารใช้ประสบการณ์หรือเกณฑ์ทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวไม่ได้ จึงควรส่งเสริม
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ความรู้เรื่องการทดสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้นให้แก่สมาชิกกลุ่มที่ผลิตและเกี่ยวข้องกับการผลิต
อาหารแปรรูป รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือวัดคุณภาพอาหารอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถ
ทดสอบเบื้องต้นได ้

2) ประเด็นเรื่อง การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน primary GMP จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ 
การผลิตอย่างมีส่วนร่วมพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน primary 
GMP และยังไม่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ทั้งนี้ชุมชนผู้ผลิตยังไม่เคยยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิต
อาหาร ทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่342) พ.ศ. 2555 ก าหนดให้สถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต้องปฏิบัติตาม primary GMP จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตอาหารให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารที่ก าหนดทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้และการ
ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการจัดท าต้นแบบการผลิตอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน primary GMP เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของท้องถิ่นด้านการผลิตอาหารแปรรูปที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 
  

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล  
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดให้คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบท
เศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช โดยเฉพาะการประยุกต์น าศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาสู่การปฏิบัติเพ่ือ
การขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะ
การอยู่รวมอาศัยกับป่า  การน าผลผลิตจากป่าชุมชนที่ด้อยมูลค่า และขยะเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร 
มาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือลดการสูญเสียและเป็นการเพ่ิมรายได้ อีกทั้ง
เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ให้พร้อมก้าวไปสู่โลกธุรกิจ ส่งเสริมและผลักดัน
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดนวัตกรรม และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ น าไปสู่การผลิตในเชิง
พาณิชย์ และสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจ าหน่ายต่อไป อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการท า
เกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจึงต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตมากตามไป ด้วย โดยวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีอยู่ประมาณ 97.6 ล้าน
ตัน (Land Development Department. 2007) วัสดุเหล่านี้บางส่วนได้มาจากแกลบ เศษไม้ ขี้เลื้อย 
กากอ้อย และกากปาล์มน้ ามัน ประมาณ 29.8 ล้านตัน ซึ่งวัสดุจ านวนนี้ถูกปล่อยทิ้งให้เน่าสลาย หรือ
เผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอีกหลายด้าน 

การบริการวิชาการเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มีการบูรณาการ
พันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของคณะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 
ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ
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ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล  

ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นยังถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตโดยการพ่ึงพาตนเอง  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมและ
ผลผลิต    มีการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองในการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และลดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และพัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ ภาคครัวเรือน ให้ชุมชนในชนบท ประกอบกับเห็นความส าคัญประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรจากป่าให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับป่า จึงได้จัดท า โครงการ ไบโอชาร์ ของฝาก
จากป่าสู่เมือง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย การผลิต มาตรฐาน คุณสมบัติ การ
เก็บรักษา การใช้ และช่องทางการจัดจ าหน่าย ขั้นตอนการผลิตถ่านไบโอชาร์ ซึ้งน าเอาเศษไม้ หรือ
ผลไม้ป่า ที่แห้งตายแล้วมาเพ่ิมมูลค่าโดยการน ามาท าเป็นถ่านไบโอชาร์ ที่คงรูปลักษณ์ความสวยงาม
ตามรูปทรงเดิมของวัตถุก่อนน ามาสู่กระบวนการผลิตถ่านไบโอชาร์อยู่ อีกทั้งมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่น
ภายในบ้าน ห้องท างาน ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
ผลิตถ่านไบโอชาร์ ดับกลิ่น รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสม ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ชุมชนบ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ  ได้พิจารณาแล้วว่า 
“โครงการบ้านโคกสะอาดโมดล” จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะพัฒนาชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
เบื้องต้นคณะได้ลงส ารวจพ้ืนที่ของชุมชนบ้านโคกสะอาด  ต าบลอุ่มจาน  อ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ได้พบปะกับผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่ม และชาวบ้าน  โดยมีการ
แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์โดยชุมชนมีความต้องการให้คณะน ากิจกรรมการบริการวิชาการของคณะมา
ถ่ายทอดแก่ชุมชนตลอดจนเครือข่ายของคณะ โดยได้น ากิจกรรมต่าง ๆ มาถ่ายทอด อาทิ การจัดเก็บ
ข้อมูลบริบทชุมชนบ้านโคกสะอาด  กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิตในระบบ
นิเวศป่าในพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัว บ้านโคกสะอาด การผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  
จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาเผาถ่านไบโอชาร์ และผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นจากถ่านไบ
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โอชาร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อ  อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษ
วัสดุเหลือใช้  ตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด  และปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เป็นอีกก้าวหนึ่งในการ
ผลักดันให้สินค้าชุมชน หรือสินค้าภูมิปัญญาไทยให้สามารถเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าได้ และนับเป็น
โครงการส าคัญในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
โดยเฉพาะเกษตรกรในโครงการพระราชด าริ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหวังให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาพัฒนา และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพ่ือสร้างรายได้สู่การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน   

 
วัตถุประสงค ์(กิจกรรมย่อยที่ 8) 
 1.เพ่ือประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด  
 
กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย  

โครงการโคกสะอาดโมเดล 
พ้ืนที่

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล สิ่งของ 
กิจกรรมย่อยที ่8 ประเมินคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปท่ีผลติโดย
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 

บ้านโคกสะอาด  
ต าบลอุ่นจาร            
อ าเภอกุสุมาลย์         
จังหวัดสกลนคร  

1.ข้าวกล้องบรรจุถุง (ข้าวก่ า) 
2.ข้าวกล้องบรรจุถุง (ข้าวหอมนิล) 
3.ชาผักหวาน 
4.ข้าวผง 

 4 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
     ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัดวัตถปุระสงค์ข้อ

ที่ 
8. ผลการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารของ

บ้านโคกสะอาด 
ผลิตภัณฑ ์ 4 1 

 

      ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดวัตถปุระสงค์ข้อที ่

-การน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน   

ร้อยละ 85 1 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนนิการ 

 
โครงการนี้ ไดแ้บ่งการด าเนินงานออกเป็นขั้นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ขั้นวางแผนงาน (P) ประกอบด้วยกิจกรรม 

1.1 ลงพื้นที่ 
1.2 เขียนโครงการ 
1.3 ขออนุมัติโครงการ 
1.4 แตง่ตั้งคณะกรรมการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการ 
1.6 ประชาสัมพันธ์โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 
1.7 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ 
1.8 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการ (D) ประกอบด้วยกิจกรรม 
2.1 ลงทะเบียนผู้มาร่วมโครงการ 
2.2 เปิดงานโครงการ 
2.3 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ประกอบด้วยกิจกรรม 
3.1 สรุปผล ทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
3.2 ประเมินผลโครงการ 

4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ประกอบด้วยกิจกรรม 
4.1 รายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในชุมชนบ้านโคกสะอาด 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ข้าวกล้องบรรจุถุง 
(ข้าวก่ า) ข้าวกล้องบรรจุถุง (ข้าวหอมนิล) ชาผักหวาน และข้าวผง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานสินค้า

เกษตร (หากไม่มีรายกายสินค้าที่สอดคล้องจะใช้การเทียบเคียงรายการอาหารแปรรูปในประเภท
เดียวกันตามเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทของอาหารแปรรูปของคณะกรรมการอาหารและยา)  
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วิธีการเก็บข้อมูล 
1. สุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตในชุมชน 
2. เตรียมตัวอย่างเพ่ือประเมินคุณภาพตามรายการประเมินในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. ท าการประเมินคุณภาพ 
4. รายงานผลต่อชุมชน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้การวิเคราะห์คุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของผลิตภัณฑ์ (หรือ

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเดียวกัน 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การประเมินตามข้อก าหนดของมาตรฐาน โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
2. การประเมินความคิดเห็นด้านการน าผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ของ

ชุมชน ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.00-1.67 ระดับการน าไปใช้ประโยชน์น้อย 
 1.68-2.35 ระดับการน าไปใช้ประโยชน์ปานกลาง 
 2.36-3.00 ระดับการน าไปใช้ประโยชน์มาก 
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สว่นที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการด าเนินโครงการ โครงการได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือตามท่ี

ก าหนดไว้ข้างต้น จากข้อมูลที่เก็บมาได้ สามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์จ านวนของกลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนที่ด าเนินการ  

(ผลิตภัณฑ์/ร้อยละ) 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาด ที่ผลิตในภาชนะที่บรรจุพร้อม
จ าหน่าย 
 1.ข้าวกล้องบรรจุถุง (ข้าวก่ า) 
 2.ข้าวกล้องบรรจุถุง (ข้าวหอมนิล) 
 3.ชาผักหวาน 
 4. ข้าวผง 

 4/100 

รวม  4/100 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประเมินคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ คิดเป็นค่าร้อยละ 100  
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ผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาด 
1) การรับรองมาตรฐาน primary GMP 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอาหารแปรรูปที่ผลิตในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย เข้าข่ายตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่342) พ.ศ. 2555
เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย ก าหนดให้สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต้องปฏิบัติตาม 
primary GMP โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่7 พฤศจิกายน 2555 และเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหารได้จ าแนกประเภทอาหารโดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. อาหารทั่วไป 2. อาหาร
พร้อมปรุง 3. อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาดที่ศึกษาจัดอยู่ใน
ประเภท อาหารทั่วไป ซึ่งต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน primary GMP ตามกฎหมาย 
 อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์การผลิตอย่างมีส่วนร่วมพบว่า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน primary GMP และยังไม่มีเลขสารบบ
อาหาร (อย.) ทั้งนี้ชุมชนผู้ผลิตยังไม่เคยยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร ที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่342) พ.ศ. 2555 ก าหนดให้สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่ายต้องปฏิบัติตาม primary GMP จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารให้เข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานอาหารที่ก าหนด 
 ดังนั้นการประเมินคุณภาพอาหารเบื้องต้นในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายของ
ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อก าหนดอาหารดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภคและได้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแปรรูปที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

2) ผลการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนโคกสะอาด 
ใช้การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 (มกษ.) ของผลิตภัณฑ์ (หรือประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเดียวกัน) ผลการทดสอบคุณภาพดัง
แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชุมชนบ้านโคกสะอาด 
คุณภาพ
อาหาร 

ข้อก าหนด ผลิตภัณฑ์ชมุชนบ้านโคกสะอาด ความ
สอดคล้อง

ตาม
ข้อก าหนด 

หมายเหตุ 

ข้าวก่ า ข้าวหอม
นิล 

ชา
ผักหวาน 

ข้าวกล้อง
บด 

มาตรฐานท่ี
ใช้ 

ด้านเคมี        

-ความช้ืน ไม่เกิน 14% 12-14% 14%    มกษ. 
4006-2560 

-ความช้ืน ต้องไม่เกิน 
8% 

  7%   มผช.
120/2558 

-วอเตอร
แอกทิวิตี 

ต้องไม่เกิน 
0.6 

   >0.6  มผช.
1068/2558 

ด้าน
จุลินทรีย ์

       

จุลินทรีย
ทั้งหมด  
 

ต้องไม่เกิน 
1x104 
โคโลนตี่อ
ตัวอย่าง 1 
กรัม 

<1x104 
โคโลนี
ต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

<1x104 
โคโลนี
ต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

<1x104 
โคโลนี
ต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

  มกษ. 
4006-2560 
มผช.
120/2558
มผช.
1068/2558 

สแตฟโล
ค็อกคัสออ-
เรียส  

ต้องน้อยกว่า 
10 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 
กรัม 

  Nil   มกษ. 
4006-2560 
มผช.
120/2558
มผช.
1068/2558 

รา ต้องน้อยกว่า 
10 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 
กรัม 

  Nil   มกษ. 
4006-2560 
มผช.
120/2558
มผช.
1068/2558 

ด้านกายภาพ        
สิ่ง
แปลกปลอม 
 

ตองไมพบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ  มกษ. 
4006-2560 
มผช.
120/2558
มผช.
1068/2558 
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ผลการประเมินและการวิเคราะห์การน าองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ 
  
 ผลการศึกษาในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านโคก
สะอาดได้น าเสนอต่อกลุ่มชุมชนผู้ผลิตอาหารแปรรูปในบ้านโคกสะอาดซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน ส่วนใหญ่
เป็นครัวเรือนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ผลิตข้าว และเกษตรกรที่มีป่าเศรษฐกิจครอบครัว รวมถึง
ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดที่ผลิตชาผักหวาน การเสนอผลเป็นแบบไม่เป็นทางการเนื่องจาก
ต้องการให้ชุมชนผู้ผลิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการผลิตอาหารแปรรูปให้ได้คุณภาพ 
ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน  
 ประเด็นส าคัญที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า มีประเด็นที่น าสู่การวางแผนการส่ งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปบ้านโคกสะอาดดังนี้ 

1) ประเด็นเรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตมีความมั่นใจในคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตมาก แต่ยังไม่มีเครื่องหมายรับรองใดๆ และยังไม่มีข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผล
ทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลตามเกณฑ์ข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มยัง
ขาดอุปกรณ์การวัดคุณภาพเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความชื้น เป็นต้น ส่วนใหญ่จึงใช้ประสบการณ์ใน
การตัดสิน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่วัดโดยเครื่องมือ เนื่องจากอันตรายที่เกิดในอาหารใช้
ประสบการณ์หรือเกณฑ์ทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวไม่ ได้ จึงควรส่งเสริมความรู้เรื่องการทดสอบ
คุณภาพอาหารเบื้องต้นให้แก่สมาชิกกลุ่มที่ผลิตและเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารแปรรูป รวมถึงการ
ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือวัดคุณภาพอาหารอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถทดสอบเบื้องต้นได้ 

2) ประเด็นเรื่อง การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน primary GMP จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ 
การผลิตอย่างมีส่วนร่วมพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน primary 
GMP และยังไม่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ทั้งนี้ชุมชนผู้ผลิตยังไม่เคยยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิต
อาหาร ทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่342) พ.ศ. 2555 ก าหนดให้สถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต้องปฏิบัติตาม primary GMP จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตอาหารให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารที่ก าหนด 
 ผลการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมถึงการน าองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินและการวิเคราะห์การน าองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ (คน) ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
มาก (ร้อยละ) ปานกลาง 

(ร้อยละ) 
น้อย (ร้อย

ละ) 
ผู้ เข้ าร่ วม ประ ชุมจาก
ชุมชนบา้นโคกสะอาด 

30 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3.00 .000 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชุมชน/คุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม 
 จากการด าเนินงานตามโครงการ มีผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชุมชน/คุณภาพชีวิต/
สิ่งแวดล้อม ใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจชุมชน: การน าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าท าให้
ชุมชนมีทางเลือกในการสร้างรายได้เพ่ิมส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ด้านคุณภาพชีวิต: การแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งผักหวานและข้าวของชุมชนโคกสะอาดเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าหากสามารถผลิตได้คุณภาพ มีมาตรฐานรับรองจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าและจะ
สามารถขยายการผลิตการตลาดได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สามารถจุนเจือครอบครัว มีเงินออม มีเงินท าบุญ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม: การแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งผักหวานและข้าวดอกฮังของชุมชนโคก
สะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าท าให้ชุมชนมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นโดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวของชุมชนโคกสะอาดซึ่งเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ไม่ต้องเบียดเบียน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือหวังรายได้มากนัก และสามารถปรับตัวเพ่ือประโยชน์ที่ เกื้อกูลกันของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนนิการ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ท าให้สามารถสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 บ้านโคกสะอาดมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จากป่าเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งเป็นป่าเต็งรังตาม
ธรรมชาติที่มีผักหวาน เห็ด อาหารธรรมชาติมากมาย รวมถึงข้าว ในชื่อข้าวหอมดอกฮังบ้านโคก
สะอาด ที่เป็นที่รู้จักซึ่งเป็นทุนเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านโคกสะอาดอยู่แล้วแต่ขาดการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านโคกสะอาด ได้เลือกทดสอบ
คุณภาพอาหารของ 4 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ข้าวก่ าบรรจุถุง ข้าวหอมนิลบรรจุถุง ชาผักหวาน และข้าว
กล้องบด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในระดับชุมชนที่เข้าเกณฑ์ข้อก าหนด มาตรฐาน primary 
GMP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย การทดสอบคุณภาพใช้เกณฑ์ข้อก าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) และข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ได้ทดสอบคุณภาพเบื้องต้น
เฉพาะข้อก าหนดที่มีผลต่อความไม่ผลอดภัยของอาหารและถ้าพบจะส่งผลต่อคุณภาพอาหารด้านอ่ืนๆ 
ตามมาได้ ประกอบด้วย คุณภาพด้านเคมี ที่ให้ความส าคัญกับระดับความชื้น และค่าวอเตอรแอกทิวิตี
ซึ่งหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์จะส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ได้ทดสอบคุณภาพด้าน
จุลินทรีย์ และคุณภาพทางกายภาพ ผลการการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสะอาดส่วน
ใหญ่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ข้อก าหนด ยกเว้นค่าวอเตอรแอกทิวิตีของข้าวกล้องบดที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้ผลิตไม่มีเครื่องมือวัดคุณภาพแต่ใช้ประสบการณ์พิจารณาแทน 
 ผลการศึกษาในขั้นตอนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านโคก
สะอาดได้น าเสนอต่อกลุ่มชุมชนผู้ผลิตอาหารแปรรูปในบ้านโคกสะอาดซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน ส่วนใหญ่
เป็นครัวเรือนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ผลิตข้าว และเกษตรกรที่มีป่าเศรษฐกิจครอบครัว รวมถึง
ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดที่ผลิตชาผักหวาน การเสนอผลเป็นแบบไม่เป็นทางการเนื่องจาก
ต้องการให้ชุมชนผู้ผลิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการผลิตอาหารแปรรูปให้ได้คุณภาพ 
ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน  
 ประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีข้อเสนอแนะที่น าสู่การวางแผนการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอาหารแปรรูปบ้านโคกสะอาด ดังนี้ 
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1) ประเด็นเรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตมีความมั่นใจในคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตมาก แต่ยังไม่มีเครื่องหมายรับรองใดๆ และยังไม่มีข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผล
ทางห้องปฏิบัติการที่ยืนยันผลตามเกณฑ์ข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มยัง
ขาดอุปกรณ์การวัดคุณภาพเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดค่าค่าวอเตอรแอกทิวิตี เป็นต้น 
ส่วนใหญ่จึงใช้ประสบการณ์ในการตัดสิน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่วัดโดยเครื่องมือ เนื่องจาก
อันตรายที่เกิดในอาหารใช้ประสบการณ์หรือเกณฑ์ทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวไม่ได้ จึงควรส่งเสริม
ความรู้เรื่องการทดสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้นให้แก่สมาชิกกลุ่มที่ผลิตและเกี่ยวข้องกับการผลิต
อาหารแปรรูป รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือวัดคุณภาพอาหารอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถ
ทดสอบเบื้องต้นได ้

2) ประเด็นเรื่อง การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน primary GMP จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ 
การผลิตอย่างมีส่วนร่วมพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน primary 
GMP และยังไม่มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ทั้งนี้ชุมชนผู้ผลิตยังไม่เคยยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิต
อาหาร ทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่342) พ.ศ. 2555 ก าหนดให้สถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต้องปฏิบัติตาม primary GMP จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตอาหารให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารที่ก าหนดทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้และการ
ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการจัดท าต้นแบบการผลิตอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน primary GMP เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของท้องถิ่นด้านการผลิตอาหารแปรรูปที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



19 
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