ถอดบทเร ียนความสาเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ช่อมาลีกระยาสารท

ชือ
่ กลุ่ม -

ชือ
่ ผู้ประกอบการ นายภานุวช
ั ร มุสิกวัตร

ที่อยู่ 18/1 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
เบอร์โทร 081 009 9442

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ ช่อมาลีกระยาสารท

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบ
ั การพัฒนา กระยาสารทแผ่น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. และ มผช.
ช่องทางการจาหน่าย

1. ที่ทาการกลุ่ม

2. Facebook : แม่ชอ
่ มาลี กระยาสารทขนมไทย
ราคาจาหน่าย

ขนาด 150 กรัม 30 บาท

ขนาด 500 กรัม 75 บาท

2. ความเป็นมาของภูมิปัญญา

กระยาสารทขนมไทยกรุ บ กรอบที่ ไ ด้ พ ระเอกอย่ า งมะพร้า วน้ า หอมมาเสร ิมให้ ร สชาติ ท ว ค
ี ูณ

ความอร่อยหวานละมุ นลิ้ น หอมนวลจากมะพร้าวราชบุร ีแท้ ๆ เลื อกใช้วัตถุดิบอย่างดี ทาสดใหม่ ไม่ มีกลิ่ น
เหม็นหืน ครบเครอื่ งกระยาสารทไทยสูตรพื้นบ้าน หวาน หอม มัน เคี้ยวกรุบเพลิน ๆ
ว ิเคราะห์ SWOT
จุ ดแข็ง

1. การนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาทากระยาสารท
2. รสชาติ หอม หวาน กลมกล่อม
3. มีมาตรฐาน อย. และ มผช.

จุ ดอ่อน
โอกาส

4. มีชอ
ื่ เสียง จากรุน
่ สู่รน
ุ่
1. ตลาดผู้บร ิโภคจากัด

1. ได้รบ
ั การสนับสนุนจากภาครัฐ

2. ความต้องการบร ิโภคสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค

1. ภาวะเศรษฐกิจ กาลังซือ
้ ของผู้บร ิโภคมีน้อย

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบุขั้นตอน/ว ิธีการโดยละเอียด)

1. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รบ
ั การคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

2. เข้ าร่วมอบรมเร ียนรู ้ การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นมาประยุ กต์ รว่ มกั บ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต

3. เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเร ียนรู ้ ให้คาแนะนา ปร ึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต่อ
ยอดให้ตรงต่อความต้องการของตลาด จัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการเคร ือข่าย KBO
จังหวัดราชบุร ี

4. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเคร ือข่าย KBO จังหวัดที่ประสบความสาเร็จ ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน

หอมใบลานสาน กลุ่มจักสาน ปลาตะเพียน หมู่ที่ 1 ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศร ีอยุธยา จังหวัด

พระนครศร ีอยุธยา และศึกษาดูงาน ศูนย์ OTOP OUTLET จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา เรอื่ ง กระบวนการและแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเคร ือข่าย KBO

5. เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อบรมเร ียนรูก
้ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

บรรจุภัณฑ์ จากผู้มีความรูจ้ ากบร ิษัทเอกชน และร่วมว ิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของผู้ผลิต เข้าสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ต้องการทาให้เป็นแท่งหร ือชิน
้ แบบแครกเกอร์ เพื่อสะดวกต่อผู้บร ิโภค

จึงได้นากระยาสารทที่คลุกเคล้าเข้ากันจนได้ที่แล้วนามาใส่ในถาดที่เตร ียมไว้แล้วใช้ไม้นวดแป้งมาทาการบด

ให้เป็นแผ่นบางๆและตัดเป็นชิน
ั เตร ียมไว้
้ ให้ขนาดพอดีตามต้องการและบรรจุใส่ซองหร ือแพคเกจที่ได้จด
ก็เสร็จเร ียบร้อย

วัตถุดิบประกอบด้วย

ข้าวตอก ข้าวพอง กะทิ ถั่ว งา น้าอ้อย น้าตาล เนื้อมะพร้าวน้าหอม แบะแซ
ว ิธีการทา

1. นากะทะตั้งไฟและเอากะทิน้าตาลแบะแซ น้าอ้อย มากวนให้เข้ากัน

2. โดยต้องเอามาหยุดใส่น้าดูว่าจับกันเป็นก้อนก็ใช้ได้เสร็จแล้วเอา ข้าวตอก ข้าวพอง ลงมา
คลุกเคล้าและใส่ ถั่ว งา เนื้อมะพร้าวน้าหอม คลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ ให้เหมาะกับการเป็นของฝากของขวัญ ตัวกล่องมองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- สามารถสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้น่าเชือ
่ ถือ

- เพิ่มกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
- มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- คงความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดัดแปลง เพื่อสร้างความหลากหลาย

ให้กับขนาดของผลิตภัณฑ์
เป้าหมายในอนาคต

- การนาเครอื่ งมืออุตสาหกรรมมาช่วยในการผลิต เพื่อลดแรงงานและระยะเวลาการผลิต

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
น้อยลง

- ต้องระวังเรอื่ งของเชือ
้ ราหรอความชื
ื
น
้ ในวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เพราะอาจทาให้อายุการเก็บรักษา

