การจัดการความรู้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร
ปี ๒๕๕๔
๑.๑ กิจกรรม อบรมสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลผลิตเกษตร
หลักการและเหตุผล
การรักษาคุณภาพสินค้าเป็นหัวใจสําคัญที่ผผู้ ลิตต้องตระหนัก และเอาใจใส่ทุกขัน้ ตอน ในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ได้ขนาดตามต้องการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี ความรู้ที่ใช้ต้องมีพอ
สถานที่ผลิตต้องสะอาด ผู้ผลิตต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ตลอดจนงบประมาณในการลงทุน ผูป้ ระกอบการต้อง
มีการการจัดการทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมเพื่อให้ดึ่งผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และตรงกับ
ความต้องการของตลาด
จังหวัดพิจิตร ได้ดําเนินการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพยกระดับสินค้าในชุมชนให้สามารถเข้าสู่
ตลาดสากลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต
เกษตร ของจังหวัดพิจิตร
๒. เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลผลิตเกษตร ของจังหวัดพิจิตร
กิจกรรมที่ดําเนินการ
๑. กิจกรรม อบรมสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลผลิตเกษตร ดําเนินการใน ๑๒ อําเภอ สมาชิก ๓๐๐ คน
ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๑
วิธีการดําเนินงานกิจกรรม
๑) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดโครงการฯ
๒) ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๓) จังหวัดร่วมกับอําเภอคัดเลือกผลิตภัณฑ์/เกษตรกร/กลุม่ เป้าหมายที่ผลิตอาหารจาก ๑๒ อําเภอ
จํานวน ๓๐๐ คน
๔) อําเภอสอบถามความต้องการอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย
๕) อําเภอจัดทําแผนฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้องกับแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดส่งแผนให้สํานักส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จงหวัด
เชียงใหม่ และกรมส่งเสริมการเกษตร
๖) ประเมินผลการดําเนินงาน
๗) สรุปผลการดําเนินงาน
๘) รายงานผล
๑. ผลการสนับสนุนความรู้ความต้องการของสถาบันกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน รายละเอียดตามตารางที่ ๑

-๒อําเภอ
๑. เมืองพิจิตร

๒. ตะพานหิน

สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรอู่
ตะเภา
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรดง
ป่าคํา
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
เนินถ่อน
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรดง
กลาง
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรเขา
รูปช้าง

วัน เดือน ปี
เนื้อหา/วิชาการ
ที่ดําเนินการ
๒๖-๒๗
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
พฤษภาคม แปรรูปผลผลิตเกษตร
๒๕๕๔
- การจัดทําแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์

- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรวัง ๙ - ๑๐
หว้า
มิถนุ ายน
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
๒๕๕๔
เนินทรายสามัคคี
- กลุม่ แปรรูปผลไม้แช่อิ่ม
บ้านวังหลุม
- กลุม่ พริกแกงบ้านหนอง
โก
- กลุม่ ปลาร้าทรงเครื่อง
บ้านหนองจระเข้
- กลุม่ โรงสีสวัสดิการ
ชุมชนบ้านงิ้วราย
- กลุม่ สมุนไพรไทยทุ่ง
ทรายทอง
- กลุม่ น้ําพริกแกงบึงประดู่
- กลุม่ ทองม้วนสมุนไพรต้น
ชุมแสง
- กลุม่ สมุนไพรจันทร์หอม

วิธีการ/วิทยากร

-บรรยายความรู้/
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองพิจิตร
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
-บรรยายความรู้
- ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน -ศึกษาดูงานสถานที่
เกษตรกรอําเภอบาง
ผลิต,กระบวนการ
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผลิต/กลุ่มแม่บา้ น
เรื่องการแปรรูปกล้วย
เกษตรกรบางกระทุ่ม
-สรุปผลการศึกษาดู
งาน
-บรรยาย
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
-อภิปรายกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตเกษตร
-นําเสนอผลการ
-การบริหารจัดการ
วัตถุดิบ
อภิปราย/นักวิชาการ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
ส่งเสริมการเกษตร
บรรจุภัณฑ์
สํานักงานเกษตร
-การสร้างคุณภาพสินค้า จังหวัดพิจิตร,
- การจัดทําแผนการ
สํานักงานเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
อําเภอตะพานหิน
การตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
-บรรยายความรู้
ผลิตภัณฑ์
-ศึกษาดูงานสถานที่
- ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน ผลิต,กระบวนการ
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ผลิต/กลุ่มแม่บา้ น
จังหวัดอุทัยธานี
เกษตรกรบางกระทุ่ม
-สรุปผลการศึกษาดู
งาน

-๓อําเภอ
๓. บางมูลนาก

สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
สายใยรักแห่งครอบครัว
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร
- กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
สตรีทําส้มแผ่น
- กลุม่ สตรีทําน้ําพริกบ้าน
โคกกระถิน

๔. โพทะเล

วัน เดือน ปี
เนื้อหา/วิชาการ
ที่ดําเนินการ
๒๔-๒๕
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
มิถุนายน
แปรรูปผลผลิตเกษตร
๒๕๕๔
- การจัดทําแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์

๒๔-๒๕
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พฤษภาคม
โพทะเล
๒๕๕๔
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านตาล
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองบัว
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระ
บังดิน
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนิน
โพธิ์
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัว
ดาน
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านบึงเตย
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบาง
คลาน
-วิสาหกิจชุมชนน้ําดื่ม
ชุมชนใบโพธิ์รวมใจ
-วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
บังเอิญน้ําพริกแกง

วิธีการ/วิทยากร

-บรรยายความรู้/
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางมูลนาก
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
-บรรยายความรู้
- ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน -ศึกษาดูงานสถานที่
เกษตรกรประทุมทิพย์ ต. ผลิต,กระบวนการ
ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี น้ําพริกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรประทุม
ทิพย์ ต.ม่วงหมู่ อ.
เมือง จ.สิงห์บุรี
-บรรยายความรู้/
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
สํานักงานสาธารณสุข
แปรรูปผลผลิตเกษตร
อําเภอโพทะเล
-บรรยาย
-การบริหารจัดการ
-อภิปรายกลุ่ม
วัตถุดิบ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
-นําเสนอผลการ
บรรจุภัณฑ์
อภิปราย/นักวิชาการ
-การสร้างคุณภาพสินค้า ส่งเสริมการเกษตร
- การจัดทําแผนการ
-บรรยายความรู้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์
-ศึกษาดูงานสถานที่
ผลิต,กระบวนการ
- ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน น้ําพริกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรประทุมทิพย์ ต. เกษตรกรประทุม
ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ทิพย์ ต.ม่วงหมู่ อ.
เมือง จ.สิงห์บุรี

-๔อําเภอ
๕. วังทรายพูน

สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน
-กลุ่มแปรรูปบ้านห้วยไม้
ตัด

วัน เดือน ปี
เนื้อหา/วิชาการ
ที่ดําเนินการ
๖-๗
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
กรกฎาคม แปรรูปผลผลิตเกษตร
๒๕๕๔
-การเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลผลิตเกตร
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
-การวิเคราะห์ศักยภาพ
สมุนไพรผงสําเร็จรูปบ้าน
และปัญหาของผลิตภัณฑ์
ยางสามต้น
แบบมีส่วนร่วม
-วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบ
-ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
กุ้งเมืองชาละวัน
เกษตรกรป่าโมกพัฒนา

๖. ทับคล้อ

-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคก ๒๘-๒๙
กระถิน
เมษายน
๒๕๕๔

- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
แปรรูปผลผลิตเกษตร
-การเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลผลิตเกตร
-การวิเคราะห์ศักยภาพ
และปัญหาของผลิตภัณฑ์
แบบมีส่วนร่วม
-ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสามเมือง อ.ลาด
บัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

๗. สามง่าม

-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กําแพงดิน
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
รายชะโด
-กลุ่มน้ําพริกแกงหมู่ ๗

๘-๙
สิงหาคม
๒๕๕๔

- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
แปรรูปผลผลิตเกษตร
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การจัดทําแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์
-ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรโพธิ์ประทับช้าง
สามัคคี อ.โพธิ์ประทับช้าง
จ.พิจิตร

วิธีการ/วิทยากร
-บรรยายความรู้/
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอวังทรายพูน
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
-ศึกษาดูงานสถานที่
ผลิต,กระบวนการ
ผลิตสมุนไพร
-บรรยายความรู้/
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรที่ผา่ นการ
อบรมGMPมาแล้ว
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
-ศึกษาดูงานสถานที่
ผลิต,กระบวนการ
ผลิตน้ําพริกต่างๆ
-บรรยายความรู้/
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
-ศึกษาดูงานสถานที่
ผลิตตามหลัก GMP

-๕อําเภอ
๘. วชิรบารมี

๙.. โพธิ์ประทับช้าง

เนื้อหา/วิชาการ
วัน เดือน ปี
ที่ดําเนินการ
๑๓-๑๔
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
กรกฎาคม แปรรูปผลผลิตเกษตร
๒๕๕๔
-การบริหารจัดการ
วัตถุดิบ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์
-การสร้างคุณภาพสินค้า
- การจัดทําแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์
-ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรประทุมทิพย์
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระ ๙-๑๐
แปรรูปผลผลิตเกษตร
ประทุม
มิถุนายน
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์
๒๕๕๔
- การจัดทําแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์
สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยาง
ตะพาย
-กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้า
ปล้อง

-ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรโพธิ์ประทับช้าง
สามัคคี อ.โพธิ์ประทับช้าง
จ.พิจิตร

วิธีการ/วิทยากร
-บรรยายความรู้/
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอวชิรบารมี
- บรรยายความรู้และ
ฝึกปฎิบัติ/
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรสํานักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

-ศึกษาดูงานการแปร
รูปผลผลิตเกษตรใน
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรประทุม
ทิพย์
-บรรยายความรู้/
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรที่ผา่ นการ
อบรมGMPมาแล้ว
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
-ศึกษาดูงานสถานที่
ผลิตตามหลัก GMP

-๖อําเภอ
๑๐. บึงนาราง
๑๑.ดงเจริญ
๑๒.สากเหล็ก

สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปท้องถิ่น
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านไทรย้อย
-กลุ่มผลิตข้าวตังหมูหยอง

เนื้อหา/วิชาการ
วัน เดือน ปี
ที่ดําเนินการ
๑๖
- สุขลักษณะทีด่ ีในการ
มิถุนายน
แปรรูปผลผลิตเกษตร
๒๕๕๔
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การตลาด
-การจัดทําแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด
-การเชื่อมโยงตลาด
ผลิตภัณฑ์

-ฝึกปฎิบัติการแปรรูป
ผลผลิตเกษตร
การทําหมูฝอย

วิธีการ/วิทยากร
-บรรยายความรู้/
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร
-บรรยาย
-อภิปรายกลุ่ม
-นําเสนอผลการ
อภิปราย/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร
สํานักงานเกษตร
อําเภอตะพานหิน
สํานักงานเกษตร
อําเภอสากเหล็ก
-บรรยายและสาธิต
โดยวิทยากร
เกษตรกรจากแหล่ง
เรียนรู้องค์กร
เกษตรกรด้านเคหกิจ
เกษตร

จากตารางที่ ๑ จะพบว่าเนื้อหาวิชาการที่จังหวัดพิจิตรสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนของแต่
ละอําเภอจะเหมือนกันคือ สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลผลิตเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต
เกษตร การเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ การจัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด การศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบ
ความสําเร็จ ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนและแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร

-๗๒.ผลการจัดการความรู้(KM)
จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมสุขลักษณะทีด่ ีในการแปร
รูปผลผลิตเกษตร ในอําเภอต่าง ๆ โดยสมาชิกร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
๑ KV๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค และคู่แข่ง
- นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนา
- กําหนดแนวทาง/แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น องค์ความรู้ คน ทุน วัสดุ/อุปกรณ์
ฯลฯ
- ดําเนินงานตามแผนและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยดําเนินการ
- ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกําหนดกรอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- ทดสอบตํารับ สูตร อัตราส่วน(ในกรณีผลิตภัณฑ์อาหาร)/บันทึกผล
- ทดสอบความชอบผู้บริโภค/บันทึกผล/นําผลการทดสอบผู้บริโภคไป
ปรับปรุงตํารับ สูตร อัตราส่วน และกระบวนการผลิต(ควรทําการทดสอบ
ความชอบของผู้บริโภคอย่างน้อย 3 ครั้ง และควรกําหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ชัดเจน)
- นําผลความชอบของผู้บริโภค มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความชอบของผู้บริโภค
- นําผลิตภัณฑ์วางจําหน่าย/บันทึก/ประเมินผลด้านคุณภาพ การตลาด ช่องทางการ
ขยายตลาด
๒.KV ๒. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
วัตถุดบิ
- คัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง แก่พอดี ไม่มีรอยกัดแทะ
จากสัตว์ ไม่เน่าเสีย สายพันธุ์เหมาะสม ล้างทําความสะอาด ปอก ตัดแต่ง เก็บ
ในภาชนะที่สะอาดและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ พร้อมทั้งมีการชั่ง ตวง
วัดวัตถุดิบตามอัตราส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง
เครื่องมือ/อุปกรณ์
- เครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตต้องทําความสะอาดก่อน-หลังการผลิตทุกครัง้ และ
ตรวจสอบความพร้อมในการทํางานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อนการผลิตทุกครั้ง
และมีการซ่อมบํารุงรักษาให้ดีและพร้อมที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- แบ่งประเภทของภาชนะที่ใช้ควรแยกภาชนะที่สําหรับใส่อาหาร ใส่ของเสีย
ใส่สารเคมี ให้ชัดเจน

-๘-

-

ผู้ผลิต
สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
เล็บมือสั้นสะอาดไม่ทาสีเล็บ ไม่ปล่อยผม เสือ้ ผ้าที่สวมใส่ต้องสะอาด
สวมถุงมือ หมวก รองเท้า ผ้าปิดปาก และผ้ากันเปื้อนขณะปฏิบัติงาน
ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าส้วมและก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งด้วยสบู่และแอลกอฮอล์
ไม่พูดคุย ไอ จาม ในขณะปฏิบัติงาน จะทําให้เชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารควรปิดปาก
ด้วยผ้าปิดปาก
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค มีการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการค้นหาจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อเป็นการควบคุมกระบวนการ
ผลิต
สถานทีผ่ ลิต
อยู่ห่างจากโรงเก็บขยะ เมรุเผาศพ ส้วม โรงเก็บสารเคมี และ สิ่งปฏิกูล
ขนาดสถานที่ผลิตเหมาะสม ออกแบบง่ายต่อการทําความสะอาด
บริเวณผลิตควรแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย หรือที่ผลิตสารเคมี มีที่ระบาย
อากาศ ท่อน้ําทิ้ง ระบบกําจัดขยะ
แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก
มีมุ้งลวดเพื่อป้องกันกันแมลง สัตว์ ฝุ่นละออง ฯ
โต๊ะที่ผลิตอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม
หน้าห้องน้ํา และห้องผลิตต้องมีอ่างล้างมือพร้อมทั้งสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ.
ผลิตภัณฑ์
ห้องบรรจุแยกเป็นสัดส่วนและเก็บในห้องที่มิดชิดสะอาด ปลอดภัยจากหนู
แมลงสาป แมลงวันและสัตว์ต่าง ๆที่เป็นพาหะของเชื้อโรค และควรวาง
ผลิตภัณฑ์สูงกว่าพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.
มีการบันทึกวัน เดือน ปี เวลาที่ผลิตและชื่อผู้ผลิตของแต่ละวันในกรณีทมี่ ีการ
หมุนเวียนความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม หากมีการผิดพลาดจะได้สอบย้อย
ข้อมูลการผลิตได้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก่อนจําหน่ายก่อนตามลําดับ
บรรจุภัณฑ์ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามสาระบบมาตรฐานอาหารและยาเช่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานทีผ่ ลิต ส่วนผสมทีส่ ําคัญ วัน เดือน ปีที่ผลิต วัน เดือน ปีที่
หมดอายุ น้ําหนัก ตราสินค้า เป็นต้น
การขนส่งผลิตภัณฑ์ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ไม่ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ตัวผลิตภัณฑ์

-๙๓.) KV๓. การตลาด
จากการพูดคุยกันของสมาชิกกลุ่มที่เข้าอบรม ฯ ได้วิเคราะห์การตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มว่า
ยังไม่กว้างขวางและช่องทางการตลาดแคบ จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจําหน่ายได้ในวงที่จํากัด ในการนี้นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร จึงได้ให้แนวทางในการคิดต่อเรื่องการตลาดของผลิตภัณฑ์ “ตามทฤษฎีการตลาดกล่าวว่า ใช้
การตลาดเป็นตัวนําการผลิต ซึ่งการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นก็เช่นเดียวกัน โดยยึดวัตถุดิบที่เหลือใช้ในท้องถิ่น ที่
จะนํามาแปรรูปเป็นสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคว่าจะต้องการสินค้าอะไรมากที่สุด ดังนั้น
การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ไม่ซ้ําใคร มีคุณค่าสูง มีประโยชน์มาก และควร
พิจารณาปัจจัยหลาย ๆ ด้านในการผลิต เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว์ กล่าวว่ามนุษย์จะมีความต้องการ
ทางด้ านร่างกาย (ปัจจัยสี่) เป็น อันดั บแรก ซึ่งผลิตภั ณ ฑ์อาหารก็เป็น ปัจจัยหนึ่งในปัจจั ยสี่ที่มนุษย์มีความ
ต้องการ” และประสบการณ์การตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อําเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร โดยการนําของป้านกแก้ว เมืองทองประธานกลุ่มคนเก่ง และมีที่ปรึกษาที่มองการไกลอย่างคุณบุญ
ปลูก สุนทรกะลัมพ์ เคหกิจเกษตรดีเด่นเขต ๖ ปี ๒๕๕๐ ได้เล่าถึงวิธีการ ที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้องใหม่(ส้มโอ
แก้วสี่รส) เป็นที่รู้จักของตลาด อับดับแรก คือ การแนะนําให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ จึงกําหนดลูกค้าเป้าหมาย
สถานที่ ที่ จ ะวางสิ น ค้ า จะวางที่ ไ หนบ้ า ง จะใช้ วิ ธี ก ารอย่ า งไร สรุ ป ใช้ วิ ธี ก ารแนะนํ า เป็ น เอกสาร(แผ่ น พั บ )
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รายการทีวี และแจกให้ชิม ในงานเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งนําสินค้าโดยตรงแก่ร้านค้าปลีก ส่ง ในจังหวัดและต่างจังหวีด เช่น นครสวรรค์(ร้านโมจิ) จังหวัดพิษณุโลก (ร้านค้าในวัดใหญ่) บุคคลเป้าหมายที่
กลุ่มตั้งไว้คือบุคคลทั่วไปเพราะสินค้าคือของขบเคี้ยวซึ่งสามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ในขณะที่หาตลาดนั้น ก็
ยินดีรับคําติชมจากลูกค้า เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและถูกใจผู้บริโภค หลังจากได้ข้อมูลจาก
บุคคลเป้าหมายแล้วทางกลุ่มนําข้อมูลนั้นมาปรึกษาหารือกันว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางใด จะหาความรู้
จากไหน สรุป สมาชิกกลุ่มได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและอําเภอที่รับผิดชอบงานเคหกิจ
เกษตร (ในขณะนั้นเรียกว่าเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร) เพื่อร่วมกันปรับปรุงรสชาติส้มโอแก้วสี่รสให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคจนเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิจิตรอีกชนิดหนึ่ง
กล่าวโดยสรุป การหาช่องทางการตลาดมีหลายช่องทาง แล้วแต่ผู้ผลิตจะดําเนินการ แต่
เหนือสิ่งอื่นใดผู้ผลิตต้องมีความอดทน อดกลั้น รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ใช้ความต้องการของผู้บริโภคเป็นฐานคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องมีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ต่อ
ผู้บริโภค และคิดเสมอว่าผู้บริโภคคือพระเจ้า จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีตลาดรองรับแน่นอน
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