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บทคัดยอ
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิ เพื่อตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
ขอกําหนดคุณภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ในชวงที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน
2553) พบวาเก็บตัวอยางไดทั้งหมด 471 กลุมจากกลุมเปาหมาย 500 กลุม คิดเปนรอยละ 94.20 เปน
ตัวอยางจากจังหวัดอุบลราชธานี 154 กลุมจาก 170 กลุม (รอยละ 90.59) จังหวัดศรีสะเกษ 159 กลุม
(รอยละ 100) จังหวัดยโสธร 80 กลุม จาก 89 กลุม (รอยละ 89.89) และจังหวัดอํานาจเจริญ 78 กลุม
จาก 82 กลุม (รอยละ 95.12) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพพบวา มีผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิ
ของผูผลิตจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 กลุม ที่ผานการตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด
คุณภาพ คือ กลุมผูผลิตขาวกลองงอก หมูที่ 8 ตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิชวงที่ 2 (ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ 2554) พบวาเก็บ
ตัวอยางได 330 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.13 จาก 499 ตัวอยาง โดยเปนตัวอยางจากจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ 77, 158, 41 และ 54 ตัวอยาง ตามลําดับ และเปนกลุ ม
ที่ผานการตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนดคุณภาพจํานวน 23, 75, 17 และ 23 กลุม
ตามลําดับ (รวม 138 กลุม) ผลการตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิ ของผูผลิตจาก
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ทั้ง 2 ชวงเวลา พบวาเปนผลิตภัณฑที่ ผานการตรวจ
รับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนดคุณภาพทั้งหมดจํานวน 139 กลุมจากทั้งหมด 500 กลุม
คิดเปนรอยละ 27.8
คําสําคัญ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2, ขาวกลองงอกหอมมะลิ , เกณฑมาตรฐาน
ขอกําหนดคุณภาพ
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Abstract
The germinated brown jasmine rice in 1 kilogram pack samples were taken for
quality approval under the standard specification of the Lower Northeastern Provinces
Group 2 at the first period time (Aug-Sep, 2010). It was found that there were 471
(94.20%) samples from Ubon Ratchathani, Sisaket, Yasothon and Amnatcharoen
provinces which were 154 from 170 (90.59%), 159 from 159 (100%), 80 from 89 (89.89%)
and 78 from 82 (95.12%), respectively were taken from 500 producers groups. The
results review that there was only 1 producer group which product quality can pass all
the 8 parameters of product specification (total count, yeast and mold, % of incomplete
rice grain and germinated grain, net weight, odor, moisture contain and insect
intermixed) which is the producer group from Moo 8th Srasaming sub-district,
Warinchamran district, Ubon Ratchathani province. At the second period time (Oct, 2010Feb, 2011) It was found that there were 330 samples (66.13% from 499 samples) from
Ubon Ratchathani, Sisaket, Yasothon and Amnatcharoen provinces which were 77, 158,
41 and 54 samples, respectively were taken and there were 23, 75, 17 and 23 groups,
respectively which product quality can pass the standard specification (138 producers
group). The quality approval of germinated brown jasmine rice in 1 kilogram pack
samples from the Lower Northeastern Provinces Group 2 at the 2 period times
represented that there were 139 from 500 (27.8%) producers group can be approval.
Keywords: The Lower Northeastern Provinces, Group 2, Germinated brown rice,
Standard specification
บทนํา
เกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

2 ซึ่งประกอบดวย จังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญจํานวน 500 กลุม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณผาน
ทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ ที่เสนอผลักดันจากโครงการ
ของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้โดยมุงหวังใหเกษตรกรสามารถผลิตและบริโภคขาวกลองงอกหอมมะลิไดเอง
ในชุมชน สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ ทําใหเกษตรกรผู บริโภคไดประโยชนจากสารอาหารที่มีฤทธิ์ทางเภสัช
จากขาวกลองงอกหอมมะลิ ซึ่งสงเสริมใหเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งดานเศรษฐกิจและดานสุขภาพ
ของคนในทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสํารวจคุณภาพขาวกลองงอกบรรจุถุงของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ครั้งนี้ ไดเก็บตัวอยางเพื่อสํารวจคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุง
ที่ผลิตโดยเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 จาก 500 กลุม โดยเก็บตัวอยาง 2
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ชวง ชวงที่ 1 เริ่มเก็บตัวอยางในเดือนสิงหาคม- กันยายน 2553 และชวงที่ 2 เริ่มเก็บตัวอยางตั้ งแตเดือน
ตุลาคม 2553-เดือนกุมภาพันธ 2554
วิธีการดําเนินงาน
1.เก็บตัวอยางขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุง ที่ผลิตโดยเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก-เฉียงเหนืตอนลาง 2 จํานวน 500 กลุม โดยแบงออกเปน 2 ชวงดังนี้
ชวงที่ 1 เริ่มเก็บตัวอยางในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2553
ชวงที่ 2 เริ่มเก็บตัวอยางตั้งแตเดือนตุลาคม 2553-เดือนกุมภาพันธ 2554
2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุง ตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด
คุณภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 โดย 8 รายการ คือ
2.1 การบรรจุขาวกลองงอกหอมมะลิน้ําหนักสุทธิ 1,000 กรัม + 10 กรัม
2.2 เปนสวนของเมล็ดหัก เมล็ดลีบ เมล็ดเสีย เมล็ดที่รากยาว และวัตถุอื่นไมเกินรอยละ 5
2.3 มีตุมงอกมีขนาด 1 มิลลิเมตรมากกวารอยละ 60
2.4 ความชื้นตองไมเกินรอยละ 13 โดยน้ําหนัก
2.5 จุลนิ ทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1 x 104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม
2.6 ยีสตและราตองไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม
2.7 มีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นหืน กลิ่นเหม็น
เปรี้ยว กลิ่นอับ
2.8 ปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต ตองไมพบสิ่งแปลกปลอม (ตารางที่ 1)
3.วิเคราะหและประเมินผลการผลิตและคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุง ที่ผลิตโดย
เกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
4.จัดเวทีนําเสนอผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุง แกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ของกลุมจังหวัด เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินการผลิตขาวกลองงอก
หอมมะลิบรรจุถุงของเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 อยางมีคุณภาพ
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ตารางที่ 1

เกณฑมาตรฐานขอกําหนดคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิ ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และที่มาของเกณฑมาตรฐานขอกําหนด
เกณฑมาตรฐานขอกําหนดคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิ

รายการ
1.น้ําหนักสุทธิ

เกณฑมาตรฐาน
ขอกําหนด
>1,000 g

ที่มาของเกณฑมาตรฐานขอกําหนด
กําหนดน้ําหนักบรรจุจากสํานักงานเกษตรที่ตองการ
จําหนายถุงละ 1 กก.

2.เมล็ดไมเต็ม/ปน

<5%

มกอช. 4001-2551 กําหนดขาวหอมชั้นคุณภาพใหเปนไป
ตาม
ตารางที่ ข .3 ขาวกลอง ในชั้นคุณภาพขาวกลอง 100%
กําหนดใหมีขาวเต็มเมล็ด > 80% และขาวหัก < 4.5%
เพื่อใหระดับคุณภาพของขาวกลองงอกไดตามมาตรฐาน มก

3.เมล็ดขาวงอกกาบา

อช และดีกวาในสวนของขาวปนที่ไมควรมีในขาว GAP จึง
กําหนด ควบรวม สวนนี้ เปนเมล็ดไมเต็ม/ปน<5% ทั้งนี้ใช

>60%

วิธีตรวจพินิจ
ตัวอยางขาวที่สงไปวิเคราะหฉลากโภชนาการเปนตัวอยาง
4.ความชื้น

เปนขาวกลองงอก
อยูที่ 60% เพื่อเปนการรับรองการใชฉลากโภชนาการฉบับ

<13%

เดียวกันไดจึงกําหนดใหเกณฑสวนนี้เปน >60% ซึ่งทําใหมี
ปริมาณสารกาบาไมนอยกวาที่แสดงในฉลาก
5.จุลินทรียทั้งหมด

<1
CFU/g

x

10

4

ตรวจพินิจ
กําหนดเกณฑที่สูงกวามาตรฐานของมกอช.ที่เปน

ทั้งนี้ใชวิธี
<14%

เนื่องจากความชื้นเปนปจจัยที่สามารถใชคาดคะเนจํานวน
จุลินทรียและยีสตราไดโดยทางออม หากตองการควบคุม
จุลินทรียและยีสตราได ความชื้นควรอยูที่ <13%
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ตารางที่ 1 (ตอ)
เกณฑมาตรฐานขอกําหนดคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิ
รายการ

เกณฑมาตรฐาน

ที่มาของเกณฑมาตรฐานขอกําหนด

ขอกําหนด
6.ยีสตและรา

<100 CFU/g

วิเคราะหปริมาณความชื้นเปนรอยละโดยวิธี Hot Air Oven
Method
ใชเกณฑ มผช .ของขาวกลองผง เพื่อเขมงวดในสวนจุลนทรีย
ทั้งหมดและยีสตรานับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (อาหาร TPC)
และยีสตรา (อาหาร PDA) โดยใชวิธี Dilution plate count
ที่เวลา 24-48 ชั่วโมง
แตหากเปนเกณฑขาวกลองของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
จะกําหนด จุลินทรียทั้งหมดเปน 100,000 CFU/g ยีสตรา
เปน 500 CFU/g และ Bacillus cereus เปน 1,000 CFU/g

7.กลิ่น
8.การปนเปอนของ

หอมตาม
ธรรมชาติ

แตเนื่องจากขอจํากัดของราคาการจางตรวจผลิตภัณฑต่ําหาก
ตรวจ Bacillus cereus ดวยจะไมได จึงใชเกณฑจุลินท รีย

แมลงและไรที่มีชีวิต

ไมพบ

ทั้งหมดและยีสตราใหเขมงวดขึ้นโดยใชเกณฑของขาวกลอง
ผงที่ไมตรวจเอสเชอริเชียโคไล เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ตอง
นําไปหุงตมกอนรับประทาน
กําหนดเกณฑมาตรฐานของมกอช. โดยวิธีตรวจทางประสาท
สัมผัส
กําหนดเกณฑมาตรฐานของมกอช. ทั้งนี้โดยวิธีตรวจพินิจ

ผลการวิจัย
1. ผลการเก็บตัวอยางขาวกลองงอกหอมมะลิ
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิชวงที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน 2553) ของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

2

พบวา เก็บตัวอยางขาวกลองงอกจากจังหวัด

อุบลราชธานี 154 กลุม คิดเปนรอยละ 90.59 ของกลุมเปาหมาย จังหวัดศรีสะเกษ 159 กลุม คิดเปนรอย
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ละ 100 ของกลุมเปาหมาย จังหวัดยโสธร 80 กลุม คิดเปนรอยละ 89.89 ของกลุมเปาหมาย และจังหวัด
อํานาจเจริญ 77 กลุม คิดเปนรอยละ 93.90 ของกลุมเปาหมาย รวมเปนตัวอยางที่เก็บไดทั้งหมด 471
กลุมจากกลุมเปาหมาย 500 กลุม คิดเปนรอยละ 94.20 (ตารางที่ 2)
สาเหตุที่เก็บตัวอยางไดไมครบตามจํานวนโดยขาดไป 29 กลุม (รอยละ 5.8) เนื่องจาก
เกษตรกรกลุมเปาหมายที่เปนผูผลิตขาวกลองงอกหอมมะลินั้น ไดเขาอบรมการผลิตในชวงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม และทดลองผลิตในชวงดังกลาวซึ่งเปนฤดูฝน จึงมีปญหาการตากแลวแหงไมสนิท เมื่อ
นําไปสีแลวขาวหักไมเต็มเมล็ด มีเชื้อจุลินทรียปนเปอนและมีกลิ่นไมพึงประสงค บางกลุมใชเวลาแชขาว
หรือเพาะงอกนานเกินไปทําใหขาวมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือกลิ่นไมพึงประสงคอื่น รวมถึงขาวงอกยาวเกิน
กวา 1 มิลลิเมตรโดยงอกออกมาเปนรากที่ไมใชตุมงอก ผลิตภัณฑจากหลายกลุมจึงถูกคัดออกไปไมสงเขา
ตรวจ อีกประการหนึ่งคือ กลุมเกษตรกรรอขาวของฤดูใหมซึ่งจะเปนวัตถุดิบที่มีกลิ่นหอมมากกวาขาวเกา
และการผลิตในชวงหลังฤดูฝนจะทําใหสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไดงายขึ้น
2. ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุงตามเกณฑมาตรฐาน
ขอกําหนดของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ชวงที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน
2553)
นําตัวอยางขาวกลองงอกหอมมะลิจาก 471 กลุม ตรวจวิเคราะหคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานขอกําหนด พบวา จังหวั ดที่ผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิมีคุณภาพตามเกณฑรวมของทุก
กลุมรายการไมผานเรียงจากมากไปนอย คือ ยโสธร (รอยละ 65.47) อุบลราชธานี (รอยละ 62.42) ศรีะ
เกษ (รอยละ 59.51) และอํานาจเจริญ (รอยละ 53.57) เกณฑสําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอม
มะลิของแตละจังหวัดไมผานคือ จุลินทรียทั้งหมด และยีสตรา โดยรอยละของกลุมที่ไมผานเกณฑจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดของแตละจังหวัดเรียงจากมากไปนอยคือ ศรีสะเกษและยโสธร
(รอยละ 100)
อุบลราชธานีและอํานาจเจริญ (รอยละ 96.10) โดยเทากับรอยละของกลุมที่ไมผานเกณฑจํานวนยีสตรา
ดวย (ตารางที่ 3)
รายการที่ทําใหผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิไมผานเกณฑรองลงมาคือ รอยละของ
ขาวเมล็ดหักและเมล็ดปน เมล็ดขาวงอกกาบา น้ําหนักสุทธิ กลิ่น ความชื้น และการปนเปอนของแมลง
และไรที่มีชีวิต (ตางรางที่ 3) มีผูผลิตจากจังหวัดอุบลราชธานีเพียง 1 กลุม ที่ผลิตภัณฑมีคุณภาพผาน
เกณฑมาตรฐานทั้ง 8 รายการ คือ กลุมผูผลิตหมูที่ 8 ตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ
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ตารางที่ 2 ผลการเก็บตัวอยางขาวกลองงอกหอมมะลิของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2 ชวงที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน 2553)
จํานวนกลุมตัวอยาง / กลุมเปาหมายของผูผลิตขาวกลองงอกในแตละจังหวัดแยกเปน
รายอําเภอ

ที่
อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ1

ศรีสะเกษ2

1
2

เมือง 9/ 10
เขื่องใน 58/60

เมือง 10/10
กันทรลักษณ

หวยทับทัน
7/7

เมือง 18/19
มหาชนะชัย

เมือง 28/28
ชานุมาน 7/7

3

มวงสามสิบ

10/10

โนนคูณ 6/6

9/12

ปทุมราชวงศา

4

28/30

กันทรารมย

ศรีรัตนะ 6/6

คําเขื่อนแกว

6/10

5
6

เดชอุดม 11/20
ดอนมดแดง 5/5

10/10
ขุขันธ 10/10

น้ําเกลี้ยง 6/6 13/14
วังหิน 6/6
คอวัง 5/5

พนา 7/7
เสนางคนิคม

7

เหลาเสือโกก 5/5 ขุนหาญ 7/7

ภูสิงห 6/6

เลิงนกทา

5/6

8

ตระการพืชผล

เมืองจันทร

10/11

หัวตะพาน

9
10

10/10
ราศีไศล 10/10 6/6
วารินชําราบ 7/7 อุทุมพรพิสัย
เบญจลักษณ

กุดชุม 8/10 17/17
ทรายมูล 6/6 ลืออํานาจ 7/7

พิบูลมังสาหาร

10/10

6/6

ปาติ้ว 5/6

18/20

ไพรบึง 7/7

พยุห 6/6

ไทยเจริญ

ปรางคกู 7/7

สวางวีระวงศ 3/3 บึงบูรณ 4/4
ยางชุมนอย
154/170

รอยละ 90.59
รวม

อํานาจเจริญ

โพธิ์ศรีสุวรรณ 6/6
6/6

7/7
รวม

ยโสธร

ศิลาลาด 6/6

159/159

80/89

77/82

100

89.89

93.9

94.20/471 ตัวอยาง

รอยละ
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ตารางที่ 3

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ชวงที่ 1 (สิงหาคม-กันยายน 2553)

รายการ

กลุมที่คุณภาพขาวไมผานเกณฑของแตละรายการในแตละจังหวัด / คิดเปน
รอยละ
เกณฑ

1.น้ําหนักสุทธิ

>1,000 g

2.เมล็ดหัก/ปน <5%

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

ยโสธร

อํานาจเจริญ

87/56.49

134/84.28

47/58.75

38/49.35

138/89.61

138/86.79

55/68.75

63.81.81

3.เมล็ดขาว

>60%

113/73.37

106/66.66

48/60.0

54/70.13

งอกกาบา
4.ความชื้น

<13%
<10,000

18/11.69
148/96.10

29/18.24
100/100

16/20
100/100

2/2.6
74/96.10

5.จุลินทรีย

CFU/g

152/98.70

100/100

100/100

76/98.70

ทั้งหมด

<100

109/70.78

131/82.39

50/62.5

23/29.87

6.ยีสตและรา
7.กลิ่น

CFU/g
หอมตาม

4/2.60

19/11.95

3/3/75

0/0

769/62.42

757/59.51

419/65.47

330/53.57

8.การปนเปอน ธรรมชาติ
ของแมลงและ

ไมพบ

ไรที่มีชีวิต
รวมกลุม
รายการ/รอย
ละ
3. ผลการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิชวงที่

2 (ตุลาคม 2553-

กุมภาพันธ 2554)
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิชวงที่ 2 (ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ 2554)
พบวามีกลุมเปาหมายทั้งหมด 330 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.13 จาก 499 ตัวอยาง เปนตัวอยางจาก
จังหวัดอุบลราชธานี 77 ตัวอยาง จาก 169 กลุม (รอยละ 45.56) ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 23 กลุม
(รอยละ 13.6) จังหวัดศรีสะเกษ 158 ตัวอยาง (รอยละ 99.37) ) ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 75 กลุม
(รอยละ 47.2) จังหวัดยโสธร 41 ตัวอยาง จาก 89 กลุม (รอยละ 46.07) ) ผานเกณฑมาตรฐานจํานวน
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17 กลุม (รอยละ 19.10) และจังหวัดอํานาจเจริญ 54 ตัวอยาง จาก 82 กลุม (รอยละ 65.85) ) ผาน
เกณฑมาตรฐานจํานวน 23 กลุม (รอยละ 28.05) รวมผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิของผูผลิตจ าก
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ชวงที่ 2 ที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 138
กลุมจากทั้งหมด 499 กลุม คิดเปนรอยละ 27.65
4. ผลการวิเคราะหและประเมินการผลิตและคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิ
ผลการวิเคราะหและประเมินผลการผลิตและคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุง ที่
ผลิตโดยเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 จากการออกเก็บตัวอยางในพื้นที่
และผลการวิเคราะหคุณภาพในหองปฏิบัติการ สามารถจําแนกกลุมเปาหมายผูผลิตขาวกลองงอกได 5
กลุม ตามระดับคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิ ประกอบดวย กลุมที่ไดทํา กลุมที่ทําได
กลุมที่ทําเปน กลุมที่สามารถตอยอดพัฒนา และกลุมที่สามารถเชื่อมโยงเสนทางตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงเปน
ผลิตภัณฑในมือลูกคาได
เพื่อใหกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูผลิตในชุมช น สามารถผลิตขาวกลองงอกหอมมะลิไดอยาง
ยั่งยืน จําเปนตองเอาใจใสใหมีการผลิตแบบรับประกันคุณภาพ หมายถึง มีการควบคุมคุณภาพตั้งแตตน
น้ํา(วัตถุดิบทุกชนิด ) จนถึงปลายน้ํา (สินคาในมือผูบริโภค ) ซึ่งตองใหมีการเขมงวดเรื่องปฏิบัติงานเปน
พิเศษ คุณภาพสําคัญที่ผูผลิ ตสวนใหญไมไดตามเกณฑคือ จุลินทรียทั้งหมดพบเกิน 1 x 104 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 กรัม และพบยีสตและราเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ซึ่งเกณฑคุณภาพในสวนนี้เปนสิ่ง
ที่บงชี้วาหากสามารถควบคุมคุณภาพในสวนนี้ได จะสงผลตออายุการเก็บรักษาของขาวกลองงอกหอม
มะลิเมื่อนําไปประกอบอาหารโดยการหุงสุกดวย กลาวคือ หากหุงขาวจนสุกดีแลวจะสามารถเก็บรักษาไว
ในหมอขาวปกติไดนาน 8-10 ชั่วโมงโดยที่ไมมีกลิ่นผิดปกติ ไมมียางเหนียวเกิดขึ้น สามารถนําขาวไปอุน
เพื่อรับประทานตอได แตหากมีจุลินทรียทั้งหมดและยีสตราเกินกวาเกณ ฑที่กําหนดแลวจะทําใหอายุการ
เก็บรักษาของขาวหุงสุกสั้นลง เกิดการเสื่อมเสียไดเร็วขึ้น วิธีการที่ชวยสงเสริมการควบคุมคุณภาพในสวน
นี้ มีดังนี้
-น้ําใชจะตองเปนน้ําที่มีคลอรีน
-สถานที่ผลิต บรรจุ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ ตลอดจนการแตงกายและปฏิบัติงานของ
ผูผลิตถูกตองตามหลักสุขลักษณะที่ดี โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานตองไมพูดคุย ไมรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม
ใดๆ
-การกําจัดสิ่งเจือปนหรือสิ่งไมพึงประสงค โดยใชขาวที่มีคุณภาพตามกําหนด มีการรอน
ขาวโดยใชเครื่องมือจากภูมิปญญาคือ เขิง รอนหินออกจากขาวเปลือก หรือฝดขาวใน กระดงเพื่อลดสิ่ง
ปนเปอนกอนลางขาว จากนั้นจึงลางสิ่งเจือปนโดยการลอยน้ําเพื่อแยกหิน ดิน ทรายที่ตกตะกอนได และ
ชอนขาวออก ไมควรลางในหอผามุงตาขาย
-ถาสีขาวแลวจะตองระมัดระวังการปนเปอน การสัมผัสจะตองใชภาชนะที่สะอาด มีการ
ฆาเชื้อภาชนะ มือหรือถุงมือที่จะสัมผัสขาวกลองงอกที่สีแลว
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นอกจากนี้ การกําหนดรูปแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใชชื่อทางการคา การหีบหอและ
ฉลากของโครงการฯ จะตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพผานตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนดและมีลักษณะ
ปรากฏแบบเดียวกัน โดยเมื่อผานหลักเกณฑจากหองปฏิบั ติการแลว ใหกลุมผลิตสินคาแบบรับประกัน
คุณภาพโดยมีการลงบันทึกกระบวนการผลิตตามแบบฟอรมในคูมือ ในกลุมผูผลิตระหวางทําการผลิตตอง
มีการตรวจวัดคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดในแตละสวนของสายการผลิต และสุดทายมีฝายควบคุม
คุณภาพตรวจผลิตภัณฑสุดทายกอนสงไปยังกลุมจัง หวัด กลุมจังหวัดจะตองทําการสุมตัวอยางเพื่อตรวจ
คุณภาพซ้ําอีกครั้งเปนการยืนยันผล หลังจากนี้ผลิตภัณฑจากกลุมที่ผานการตรวจคุณภาพครบทั้ง
3
ขั้นตอนแลวจึงจะสามารถบรรจุหีบหอโดยใชชื่อทางการคาและบรรจุภัณฑของโครงการฯ ได รวมถึงมีการ
กําหนดราคากลางในการขายผลิตภัณฑเพื่อปองกันการตัดราคากันเอง
เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินการผลิตขาวกลองงอกหอมมะลิบรรจุถุงของ
เกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 อยางมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีไดประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 4 แหง เพื่อจัดหรือเขารวมเวทีประชุมเสนอผล
การตรวจวิเคราะหคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิของกลุมจังหวัดภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
และระดมความคิดเพื่อปรับกระบวนการในการดําเนินงาน จากนักวิชาการสงเสริมการเกษตร เกษตร
อําเภอ และเคหะกิจเกษตร ซึ่งจัดเวทีแยกตามจังหวัดตางๆ และจัดเวที ประชุมสรุปภาพรวมกลุมจังหวัด
ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชฐานขอมูลจากผลการเก็บตัวอยางและผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิจากกลุมเปาหมาย เปนตัวขับเคลื่อนการระดมความคิด
จากผูปฏิบัติงาน ซึ่งสรุปภาพรวมของแนวทางการดําเนินงานไดดังนี้
5.ผลการจัดเวทีนําเสนอผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิ
ในการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด ตองมีการจัดจําแนก
ผลิตภัณฑของผูผลิตแตละกลุมออกจากกันใหไดชัดเจน ในการจัดจําแนกผลิตภัณฑตามกลุมจังหวัดและ
ตามกลุมผูผลิตนั้น ใชรหัสผลิตภัณฑเปนเลขรหัสจํานวน 8 ตําแหนง โดยตําแหนงที่หนึ่งและสองเปนรหัส
ของจังหวัด ตําแหนงที่สามและสี่เปนรหัสของอําเภอ ตําแหนงที่หาและหกเปนรหัสของตําบล ตําแหนงที่
เจ็ดและแปดเปนรหัสของหมูบาน เชน 34040301 จําแนกไดเปน
34 = ขาวกลองงอกหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี
04 = อําเภอเขื่องใน
03 = ตําบลคอทอง
01 = หมู 1
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ตารางที่ 4 ผลการเก็บตัวอยางขาวกลองงอกหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานีชวงที่ 2 (ตุลาคม 2553กุมภาพันธ 2554)
จํานวนกลุมตัวอยาง/จํานวนกลุมผูผลิต/จํานวนกลุมที่ผานเกณฑมาตรฐานในแตละ
จังหวัดและอําเภอ

ที่
อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ1

ศรีสะเกษ2

ยโสธร

อํานาจเจริญ

1
2

เมือง -/ 10/เขื่องใน -/60/-

เมือง 10/10/4
กันทรลักษณ

หวยทับทัน
7/7/3

เมือง 10/19/1
มหาชนะชัย

เมือง 11/28/8
ชานุมาน 5/7/2

3

มวงสามสิบ -/30/-

10/10/1

โนนคูณ

8/12/4

ปทุมราชวงศา

4
5

เดชอุดม 46/20/13
ดอนมดแดง 5/5/2

กันทรารมย
10/10/6

6/6/0
ศรีรัตนะ

คําเขื่อนแกว
14/14/8

3/10/พนา 7/7/1

6
7

เหลาเสือโกก 4/5/2
ตระการพืชผล

ขุขันธ 10/10/8
ขุนหาญ 7/7/1

6/6/6
น้ําเกลี้ยง

คอวัง -/5/เลิงนกทา 9/11/4

เสนางคนิคม
4/6/4

8

9/10/0

ปรางคกู 7/7/4

6/6/4

กุดชุม -/10/-

หัวตะพาน

9
10

วารินชําราบ 9/7/3
พิบูลมังสาหาร

ราศีไศล
10/10/2

วังหิน 6/6/6
ภูสิงห 6/6/4

ทรายมูล -/6/ปาติ้ว -/6/-

17/17/8
ลืออํานาจ 7/7/0

1/20/1

อุทุมพรพิสัย

เมืองจันทร

ไทยเจริญ -/6/-

สวางวีระวงศ 3/3/2

9/10/0
ไพรบึง 7/7/2

6/6/2
เบญจลักษณ

บึงบูรณ 4/4/3

6/6/6

ยางชุมนอย
7/7/4

พยุห 6/6/0
โพธิ์ศรีสุวรรณ
6/6/5
ศิลาลาด
6/6/4

รวม

23/77=30%

75/158=47.5%

17/41=41.46%

23/54=42.6%

รอยละ

23/169=13.6%

75/159=47.2%

17/89=19.10%

23/82=28.1%

รวม
รอยละ

138/499=27.65%
138/500= 27.6%

ตามดวยการระบุวันเดือนปที่ผลิตในบรรทัดตอไป คือ 170853 ซึ่งหมายถึง ขาวกลองงอก
ที่บรรจุถุงในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 (จากเดิมที่คูมือไดกําหนดใหลงวันที่ทําการเพาะงอก แตใน
กระบวนการผลิตขาวกลองงอกหอมมะลิอาจเพาะงอก อบแหง และเก็บรักษาไวในสภาพขาวเปลือกงอกไว
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กอนได เมื่อมีการสั่งซื้อจึงดําเนินการสีและบรรจุขาวกลองงอกหอมมะลิกอนสงใหผูสั่งซื้อไดภายหลัง จึง
ควรใชวันเดือนปที่บรรจุเปนสําคัญในการบงชี้อายุของผลิตภัณฑ แตทั้งนี้ระยะเวลาในการเพาะงอกกับการ
บรรจุไมควรหางกันจึงจะสามารถรักษาความหอมของขาวไวได ) จากนั้นจึงตรวจคุณภาพผลิตภัณฑตาม
เกณฑมาตรฐานขอกําหนดคุณภาพ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแกปญหา
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 สวนใหญมีคุณภาพไมตรงตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด ซึ่งจําแนกไดดังนี้
-มีปริมาณจุลินทรียเกินมาตรฐาน เนื่องจากสถานที่ผลิต วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ น้ําใชในการ
ผลิต และคนงานที่สัมผัสขา วกลองงอกที่ผานการสีแลวไมถูกสุขลักษณะ จึงตองปรับปรุงดานสุขลักษณะ
ของกระบวนการผลิตโดยเนนในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เปนกรณีพิเศษ
-พบสิ่งเจือปนสูง เชน ขาวแดง ละอองขาว เมล็ดพืชชนิดอื่น กรวด มูลสัตว กิ่งไม มด มอด
แมลง เศษแกว ฟาง หญา ฯลฯ เมล็ดขาวกลองงอกปลายดํา ปลายเนาเสีย การแกปญหาทําไดงายโดย
เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเขาผลิต
-การเพาะงอกไมไดขนาด สวนใหญไมงอก และบางสวนงอกเกินและมีรากยาว ซึ่งจะมีผลทํา
ใหปริมาณสารกาบาต่ําลง ซึ่งควรตั้งเกณฑใหมีขาวเพาะงอกที่มีตุมงอกไมเกิน 1 มิลลิเมตร 60% ขึ้นไป
การแกปญหาคือตองใหผูผลิตมีประสบการณในการผลิต และฝกใหสามารถตรวจคุณภาพในสวนนี้ไดเอง
เพื่อที่จะไดคัดเลือกเฉพาะสวนที่มีคุณภาพตามเกณฑไปบรรจุ
-น้ําหนักสุทธิของขาวกลองงอกต่ํากวา 1,000 กรัม แกไขโดยใชตาชั่งแบบตัวเลขซึ่งจะบงชี้
น้ําหนักที่แนนอน
-ขาวมีกลิ่นไมหอม บางกลุมมีกลิ่นสาบ บางกลุมมีกลิ่นหืน บางกลุมมีกลิ่นน้ํามันเครื่อง การ
ตากขาวในฤดูฝนทําใหขาวมีความชื้นสูง การแกปญหาทําไดงายโดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเขาผลิตและ
เลือกผลิตในชวงเวลาที่มีแสงแดดพอเพียง
เพื่อเปนการรับประกันคุณภาพของผลิ ตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิ ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางทั้งหมด กลุมผูผลิตแตละกลุมตองปฏิบัติงานแบบใหความสําคัญกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑเปนอันดับแรก โดยมีแผนการดังนี้
กลุมผูผลิตแตละกลุมควรมีผูที่หนาที่ควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน โดยฝกการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพเบื้องตนเพื่อจะไดเขมงวดกับจุดออนของการผลิต มีการจดบันทึกรายการผลิตและการ
ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑทุกวันที่มีการผลิตโดยใชคูมือเปนแนวทางหรือเปนแบบฟอรมบันทึก และตรวจ
ความเรียบรอยของผลิตภัณฑสุดทายใหมั่นใจกอนสงจําหนาย บางกรณี ตองมีการปรับกระบวนการผลิต
หรือวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรดวย เชน วัตถุดิบเปยกฝน มีสัตวแทะวัตถุดิบ เครื่องจักรเปน
สนิมหรือเปอนน้ํามันหลอลื่น หรือสภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการผลิต เชน น้ําไมไหล น้ําขุน ฝนตก
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ไมมีแดด สถานที่มีฝุนละออง เ ขมาควัน มีสัตวเลี้ยงหรือสัตวตางๆ อยูใกลกับสายการผลิต โดยคํานึงถึง
สุขลักษณะที่ดีกอนสิ่งอื่น
ผูควบคุมคุณภาพจะตองแยกรุนการผลิตรุนนั้นๆ ออกจากรุนที่ผลิตแบบปกติใหไดอยางชัดเจน
และเขมงวดตอเกณฑคุณภาพมากขึ้นเพื่อใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด หากระดับคุณภาพ
ไมไดตามเกณฑ จะตองแยกรุนนั้นไมใหปะปนอยูกับรุนอื่นที่มีคุณภาพตามเกณฑ เพื่อกักกันผลิตภัณฑที่
ไมไดคุณภาพตามเกณฑไวสําหรับจําหนายจายแจกในราคาต่ําหรือบริจาคตอไป และที่สําคัญที่สุดคือตองมี
การดูแลพนักงานฝายผลิต ใหทุกคนมีการทําความเขาใ จถึงขอควรปฏิบัติและควรละเวนการปฏิบัติ เชน
สวมหมวกคลุมผม ใสถุงมือ งดการรับประทานอาหารหรือสิ่งอื่นใดระหวางปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหากับคุณภาพของผลิตภัณฑจากตัวบุคคล
การกําหนดราคาขายและการจัดการเรื่องการตลาด กลุมจังหวัดจําเปนตองทําควา มตกลงกัน
ในเรื่องนี้ใหชัดเจนรวมกับพาณิชยจังหวัด เพื่อสรางแบรนเนมของผลิตภัณฑที่จําหนายระดับตลาดบน
สําหรับผลิตภัณฑขาวกลองงอกที่ผานการผลิตอยางพิถีพิถัน และมีสวนผลิตภัณฑสําหรับตลาดทองถิ่นที่ไม
ควรใชแบรนเนมของโครงการฯ แตใชชื่อกลุมแตละกลุม ตลอดจนต กลงราคาขายขั้นต่ําไวใหชัดเจนเพื่อ
ปองกันการขายตัดราคา ซึ่งจะนําไปสูการผลิตที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานเพราะขาดแรงจูงใจในการ
ผลิตอยางประณีตเนื่องจากราคาที่ขายต่ําเกินไป
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลองงอกหอมมะลิ ของกลุมจังหวัดภาคตะ วันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 ชวงที่ 1 ไดทั้งหมด 471 กลุมจากกลุมเปาหมาย 500 กลุม คิดเปนรอยละ 94.20 ผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด พบวา มีผูผลิตจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 กลุม ที่
คุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน ผลการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑขาวกลอ งงอกหอมมะลิชวงที่ 2 พบวามี
กลุมเปาหมายสงตัวอยางทั้งหมด 330 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.13 จาก 499 ตัวอยาง เปนผลิตภัณฑ
ขาวกลองงอกหอมมะลิของผูผลิตจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ที่มีคุณภาพผาน
เกณฑมาตรฐานจํานวน 138 กลุมจากทั้งหมด 499 กลุม คิดเปนรอยละ 27.65 รวมผลของการตรวจ
คุณภาพขาวกลองงอกหอมมะลิของชวงที่ 1 และ ชวงที่ 2 มีกลุมที่ผลิตภัณฑมีคุณภาพผานเกณฑจํานวน
139 กลุม คิดเปนรอยละ 27.8 การเก็บตัวอยางที่ผูผลิตทดลองผลิตในชวงที่ 2 ไดมีการทราบผลการตรวจ
ในครั้งแรก และมีการการอธิบายขอบกพรองของผูผลิตแตละกลุม และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแลวจึง
เก็บตัวอยางตรวจ จึงสงผลใหกลุมผูผลิตสวนหนึ่งสามารถดําเนินการปรับปรุงการผลิต และไดผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นหากมีการสงเสริมการดําเนินงานของกลุมที่ยังไมผานเกณฑตอไป
คาดวากลุมจะสามารถปรับปรุงการผลิตใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานตอไป
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑจากขาวกลอง
งอกหอมมะลิป 54-55
1. จัดหาวัตถุดิบคุณภาพดี (ตามมาตรฐาน มก.อช.) เตรียมไวสําหรับการผลิตเปนการลวงหนา
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2. เตรียมสถานที่ผลิตตามเกณฑจีเอ็มพี
3. วางแผนกําลังการผลิตโดยแยกเปนกําลังทรัพย (ระดมทุน ) กําลังดานการเตรียมหรือจัดซื้อ
วัตถุดิบ การเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ ระบบงานคิวซี ระบบการจางแรงงาน ระบบคลังสินคา ระบบการ
ซอมบํารุง ระบบการขนสง และระบบการตลาดและลูกคาสัมพันธ
4. จัดทําระบบเอกสารที่เกี่ยวของกับกําลังการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพ
(ดัดแปลงไดจากคูมือการผลิตฯ ) และระบบคลังสินคาที่จะตองเชื่อมขอมูลถึงกันตลอดเพื่อรับประกัน
คุณภาพสินคาในมือผูบริโภคทุกชิ้น
5. วางระบบบัญชีรายรับ-รายจายรองรับทุกระบบของการผลิต
6. วางแผนพัฒนาบุคลากรตัวหลักทุกสวนงานใหเขมแข็งและทํางานไดหลากหลายยืดหยุน
7. ติดตามความพึงพอใจ/ความตองการของลูกคา และพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑให
ทันตอความตองการ
8. สรางเครือขายงานเพื่อเชื่อม โยง แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในทุกดาน และพัฒนาเปนกลุม
เครือขายหรือสมาคม/สหภาพเกษตรกรผูผลิตขาวกลองงอกแบบเกษตรอินทรียแหงชาติ
9. ผลักดันใหยกระดับหนวยงานรัฐขึ้นมาเพื่อประสานงานการดูแลเครือขายจากตนน้ําสูปลาย
น้ําในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ: สํานักงานเกษตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) และอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผูใหทุนและสนับสนุนการวิจัย
นี้
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