




สารจากอธิการบดี

!
! นอกเหนือจากพันธกิจหลักอยางการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มีพันธกิจสำคัญคือการดำเนินการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยที่ยากแกการเขาใจของบุคลทั่วไป 
เปนสื่อหลายรูปแบบที่งายแกการเขาใจและนำไปประยุกตตอยอดใชในกิจการหรือชีวิตประจำวัน  อยางสัมฤทธิ์ผลการบูรณาการ
ศาสตรดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  รวมกับการเรียนการสอน เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกับบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนอยางเปนระบบและมีสวนรวม  เนื่องจากคร ูอาจารยซึ่งมีภาระงานวิจัยและดานบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารยสนใจในงานวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ อันจะสงผลมีคุณภาพในดานงานวิจัยและการบริการวิชาการออกสูสังคม

โครงการเปดกรุจึงไดกอกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองพันธกิจดานการสรางงานวิจัยที่มุงรับใชชุมชนโดยเลือกสรรหางานวิจัยที่
ประโยชนสำหรับการนำไปใชในชีวิตประจำวัน ทั้งในดาน วิทยาศาสตร วิศวกรรม บริหารธุรกิจ ตลอดจนสถาปตยกรรมและศิลปกรรม 

ดังนั้นจึงไดมีโครงการที่มีการรวบรวมองคความรูและถอดบทเรียน จากนักศึกษา คณาจารย ใหอยูในรูปแบบของสื่อเพื่อ
เปนการเผยแพรและถายทอดประสบการณทั้งการสอนและการวิจัย ใหเปนไปตามรูปธรรม  ที่สามารถใหนักศึกษาไดฝก และนำมา
ประยุกตใชไดอยางแทจริง
     
       
! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! อาจารยชัยยง เอื้อวิริยานุกูล

! ! ! ! ! ! ! ! อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา





คำนำ

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ในการ
ถายทอดองคความรูสูชมชนภายใตแนวคิดการวิจัยและพัฒนา

อาจไมปรากฎผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร หากงานวิจัยเหลานั้น  จำกัดการเขาถึงแตเพียงชั้นวางหนังสือในหองสมุด ที่อาจ
เขาถึงไดแตเพียงคณาจารย นักวิชาการหรือนักศึกษาเทานั้น หากแตการวิจัยจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดนั้นจำเปน
ตองมีการถอดบทเรียนออกมาใน  รูปแบบใหมที่สะดวและเอื้อตอการนำวิชาการเหลานั้นไปเผยแพรและนำประยุกตใช อยาง
เหมาะสมตอไป

! ! ! ! ! ! ! คลังความรูชุมชน
! ! ! ! ! ! สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน



สารบัญ
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64 การเพาะเลี้ยงแหนแดง

62 การพัฒนาคุณภาพผักเชียงดา เพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป

60 การผลิตสับปะรดเพ่ืออุตสาหกรรมในชุมชน กรณีศึกษา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

57 การบริหารแมลงศัตรูส้มด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

55 การทำเต้าเจี้ยว

53 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตส้มเกลี้ยงคุณภาพดีเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินแบบยั่งยืน

50 การใช้ปุ ๋ยชีวภาพฉีดพ่นเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของยอดชาอู่หลง

48 การใช้ขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารไก่

46 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกสับปะรด

44 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน ดานวิทยาศาสตรและโทคโนโลยีการเกษตร

39 รูปแบบการปลูกฝังวินัย การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา

36 แนวทางการพัฒนาการแพทย์พ้ืนบ้านไทเขินในจังหวัดเชียงใหม่

34 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

32 การศึกษาแนวทางปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด

30 การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

28 การพัฒนาระบบจองห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

24 การศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน

22 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชา มัคคุเทศก์ 1 : กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว

20 การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อความสนใจเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน ดานบริหารุรกิจและศิลปศาสตร

16 ประวัติความเป็นมา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

14 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

12 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก

10 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

8 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน

6 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

4 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

2 ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



           
   

  

    

    

  

   

    
 

    

   

  

    

136 การบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านดิน บ้านแม่โจ้ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

133 การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

131 เครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านหัตถกรรม ต้นแบบ OTOP บ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

127 การจัดการขยะชุมชน

123 ก๊าซชีวภาพมูลไก่

120 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม

เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน ดานการบริการวิชาการ

จังหวัดเชียงใหม่่
115 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอกลุ่มทอผ้าบ้านดอยแก้ว ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
114 กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังล้านนาวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่
112 การพัฒนาเส้นด้ายผสมด้วยเส้นใยฝ้ายและเส้นใยขนแกะ

เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

108 ระบบสำรองข้อมูลทางอินเตอร์แบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ซ
106 พัฒนาเครื่องรบกวนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้งชนิดพกพา
104 การออกแบบและสร้างเตาเผาแกลบแบบไซโคลนขนาดเล็กใช้รวมกับเตาอบลำไยแบบไต้หวัน
101 เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน

เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล
100 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพน้ำมันทอดใช้แล้วในจังหวัดลำปาง

เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน ดานบวิศวกรรมศาสตร

97 โรคพริกชี้ฟ้าและการป้องกันกำจัด
95 เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง

และการติดผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของส้มเกล้ียง
91 ผลของการจัดแต่งทรงต้น การตัดแต่งกิ่ง
89 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกชี้ฟ้าและผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้า
86 โครงการทดลองปลูกงาอินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
84 คุกกี้ผักหวานป่า
82 ครีมพอก/ขัดหน้าสูตรมะขาม
79 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและการจัดการน้ำและธาตุอาหารของสบู่ดำอย่างมีประสิทธิภาพ
76 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการผลิตส้มเกลี้ยงที่ยั่งยืน
74 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
70 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม

กับการใช้น้ำส้มควันไม้ในระยะการเจริญเป็นดอกเห็ด

66 การเพาะเห็ดโคนน้อย เห็ดฟาง ในกระถางที่มีส่วนผสมของผักตบชวา ฟางข้าว
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บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

152 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

150 การสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น อย่างยั่งยืน

149 พลังงานทดแทน

147 การบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่

145 หมู่บ้านเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษ์

143 การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการบ้านวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

บ้านริมกวาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

141 ชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ “พออยู่ พอกิน” 

138 การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

! ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา มีการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดานชาง

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปตยกรรมศิลปกรรม

และเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือมานากวา ๗๐ ป  

โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื ่อง ตั ้งแตวันที  ่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๑๘” ใชชื่อ

วา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” มีฐานะเปนก

รมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปนสถาบันการศึกษา

และวิจัย มีวัตถุประสงตเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี จัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ระดับอนุปร ิญญาและ

ปริญญาตร ี ทำการวิจัยสงสริมการศึกษาทางวิชาชีพ

และใหบริการทางวิชาการแกสังคม ตอมาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

พระราชทานนามใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล” มีความหมายวา “สถาบันอันเปนมงคลแหง

ราชา” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่ ๑๘  

สิงหาคม ๒

! ดวยความมุ งมั ่นในการพัฒนาและจัดกา

รสึกษาใหสอดคลองกับนโยบาลแหงชาติและความ

ตองการของตลาดแรงงานในการสรางบัณฑิตนัก

ปฎิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  ี สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปร ับปรุงแกไขพระราช

บัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  ๒๕๔๘ วึ่งได

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 

๒๕๔๘ มีผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

เปนมหาวิทยาลับ ๙ แหง ภายใตการกำกับดูแลของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เปน  ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย ๖ 

เขตพื้นที ่ กับ ๑ สถาบัน  คือ เขตพื้นที่ภาคพายัพ 
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เชียงใหม เขตพื้นที่นาน เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่พิษณุโลก และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฎิบัติ ทำการสอน  การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพการใหบริการทาง

วิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งแตละเขตพื้นที่จะมีลักษระเดนที่สงเสริมการบริหารจัดการในภารกิจทุกดาน  ตอบ

สนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ สรางบัณฑิตนักปฎิบัติมีทักษะทางวิชาชีพ ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน



4

ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ  เชียงใหม

! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา  

ภาคพายัพ เชียงใหม ตั้งอยูเลขที่ ๑๒๘ ถนนหวยแกว    

ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่  

๑๐๕ ไร ภาคพายัพ เชียงใหม เดิมมีชื่อวา “วิทยาลัย

เทคนิคภาคพายัพ” เปนสถานศึกษาวิชาชีพภาคเหนือ  

สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที ่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๐๐ ปแรกไดเปดการเรียนการสอนแผนกวิชา

ประกอบดวย   แผนกวิชาชางเครื่องยนต แผนกวิชา

ชางกลโลหะ  แผนกวิชาชางไฟฟา แผนกวิชาชาง

กอสราง แผนกวิชาชางไมครุภัณฑ และแผนกวิชา

พาณิชยการ นอกจากนนี้คุณหญิงดารา ไชยยศสมบัติ 

ยังไดบริจาคที่ดินจำนวน  ๕ ไร และไดจัดซื้อเพิ่มอีก ๕ 

ไร รวมเปน  ๑๐  ไร โดยสถานที่แหงนี้เรียนวา  

“วิทยาเขตภาคพายัพ  (เจ็ดยอด) “ ซึ่งเปดสอนวิชา

เบื ้องตนแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุสาหกรรม 

การพิมพ ศิลปกรรม  อุสาหกรรมเครื่องปนดินเผา 

นิเทศศิลป และออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ปจจุบันได

ขยายพื ้นที ่การศึกษาไปยังอำเภอดอยสะเก็ดและ

อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม

! ป ๒๕๑๒ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพไดเปด

สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลายสาขา

วิชาทั ้งภาคปกติและภาคเวลาราชการ เพื ่อขยาย

โอกาสในการศึกษา ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ  

๒๕๑๘ ไดรับการยกฐานะเปน  “วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ”  ตามพ

ระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

พุทธศักราช ๒๕๑๘ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ

ขยายการศ ึกษาดานอาช ีวศ ึกษาให ส ูงถ ึงระด ับ

ปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรใหมี

ความรู ทางวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง และระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาชีพตาง  ๆ เพื่อแกปญหาการ

ขาดแคลนชางเทคนิคและหัวหนางานระดับตน โดย

จัดการศึกษาและฝกอบรมใหผู สำเร็จการศึกษาทุก

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน “

”

วัฒนธรรม
ทองถิ่นและ
นวัตกรรม
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ระดับเกิดทักษะปฎิบัติการ มีสติปญญาและคุณธรรม

สามารถออกไปประกอบอาชีพไดอยางแทจริง และ

สามารถนำความรูไปพัฒนาทองถิ่น  สังคมและประเทศ

ชาติใหทัดเทียมนานาประเทศ และเมื่อวันที่ ๑๘  

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๑ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๑๘  

และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๑ นับเปนวัน

แหงความปลื้มปติของชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาช ี ว ศ ึ กษา เป  น อย  า ง ย ิ ่ ง ด  ว ย ได  ร ั บพ ร ะ

มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมแก

สถาบันศึกษาวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” มีผล

ใหมีการเปลื่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันฯ เปน  

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ”  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที่ ๑๘  

สิงหาคม ๒๕๓๒ ตอมาไดรับการสถาปนาเปน  มหหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช  

๒๕๔๘ และนำขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย เพื่อลงพระปร

มาถิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม  

๒๕๔๘

! ตอมาไดรับการสถาปนาเปน  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช  พ.ศ. 

๒๕๔๘ และนำขึ้นทูลเกลา ถวายเพื่อทรงลงพระ

ปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชฝงคล  

วิทยาเขตภาคพายัพ จึงเปลี่ยนเปน  “มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม “  

โดยมีวัตถุประสงคใหมีการศึกษาสงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฎิบัต ิ การเรียนการสอน  การ

วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ใหผูสำเร็จการ

ศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งทางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม  มุง

เนนการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  

มีคุณธรรม สรางสรรคนวัตกรรม อันเปนประโยชนและ

เปนที่ยอมรับของสังคม จากศักยภาพดังกลาวจึงได

กำหนดอัตล ักษณด านศูนย กลางจ ัดการความร ู   

ศูนยกลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแขงขัน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย

! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา  

เขตพื้นที่เชียงราย ตั้งอยูเลขที ่ ๙๙ หมู ๑๐ ถนน

พหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัด

เชียงราย  มีพื้นที่ประมาณ  ๕,๐๐๐ ไร เปนพื้นที่พัฒนา

เบื้องตนประมาณ  ๗๔๐ ไร ๒ งาน ๑๘ ตารางวา

! เขตพื ้นที ่เช ียงรายเปนจัดการศึกษาดาน

วิชาชีพ กอตั้งและวางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม 

๒๕๓๘ ดวยเหตุผลสำคัญคือ  เพื่อเฉลิมฉลองใน

วโรกาส “กาจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทรงครองราชยครบ ๕๐ ป เปนการพัฒนาและกระจาย

โอกาสทางการวิชาชีพสูทองถิ่น  โดยมีเปาหมายการ

ดำเนินงานในเขตพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบนและเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ๔ ชาต ิที่เรียกวา “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”  

เดิมเปนวิทยาเขตเชียงรายสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล กระทรวงศึกษาธิการ ตอมาเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๘  

ไดเปลี่ยนชื่อเปน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา เขตพื้นที่เชียงราย  จัดการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนความชำนาญดาน

วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับ

ปร ิญญาตร ี สนันสนุนส งเสร ิมให บ ุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เพื่อสราง

องคความรูใหมบริการชุมชนและทองถิ่น  นอกจากนี้ยัง

เขารวมกิจกรรมดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  ให

บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษประเพณี

อันดีงามใหคงอยูสืบไป

! เขตพื้นที่เชียงรายไดมีการพัฒนาอยางตอ

เนื่องทั้งดานบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร และดาน

วิศวกรรมศาสตร โดยเนนดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

คอมพิวเตอร และลอจิสติก  เพื่อตอบสนองความ

ตองการของชุมชนและสังคม ไดกำหนดอัตลักษณ 

และ บริการ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

ก า ร ค  า แ ล ะ
บริการจัดการ
เทคโนโลยี
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คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่นาน

! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา 

เขตพื้นที่นาน ตั้งอยูเลขที ่๕๙ หมู ๑๓ ตำบลฝายแกว 

อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน  มีพื้นที่ ๘๖๔ ไร กอตั้งเมื่อ

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยใชชื่อวา โรงเรียน

เกษตรกรรมนาน  ในขณะนั ้นนโยบายของรัฐบาล

กำหนดให ม ีการศ ึกษาว ิชาช ีพให  เหมาะสมก ับ

ภูมิประเทศทางดานกสสิกรรม หัตถกรรมและพาณิช

ยกรรมเพื่อเปนความรูเพื่อประกอบเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ตอมามีการพัฒนาระบบการศึกษา โดยมี

การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณและอาคาร

สถานที่

! ป ๒๕๑๗ โรงเรียนเกษตรกรรมนานไดรับการ

ยกฐานะใหเปน  วิทยาลัยเกษตรกรรมนาน  เมื่อวันที่ 

๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดรับการยกฐานะเปน 

“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค

นาน”ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๑๘ สามารถจัดการ

ศึกษาไดถึงระดับปริญยาตร ี นับวาเปนความกาวหนา

ทางการศึกษาอีกชวงหนึ่ง เมื่อวันที ่๑๘ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๓๑ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา พุทธศักราช  พ.ศ. ๒๕๑๘ และเมื่อวันที่ 

๑๕ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๓๑ นับเปนวันแหงความปลื้ม

ปติของชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปน

อยางยิ่ง ดวยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามใหมแกสถาบันศึกษาวา “สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล” มีผลใหมีการเปลื่ยนชื่อวิทยาเขต

ในสังกัดสถาบันฯ จากวิทยาเกษตรนานเปน  “สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนาน” ตามประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตอ

มาไดรับการสถาปนาเปน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ตามพระราชบัญญัติมหหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ และนำขึ้น

ทูลเกลา ฯ ถวาย เพื่อลงพระปรมาถิไธยประกาศในราช

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

คว ามหล าก
ห ล า ย ท า ง
ช ี ว ภ าพ แ ล ะ
ความม ั ่ นคง
ทางอาหาร
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กิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ วิทยาเขตนานจึงเปลี่ยนเปน  “ มหหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่นาน”โดยมี

การการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเนนผลิต “บัณฑิตนักปฎิบัติ” ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

และระดับปริญญาตร ีตลอดจนมุงเนนงานวิจัยและสงเสริมวิชาชีพและบริการวิชาการแกสังคม โดยเนนทางดานการเกษตร ไดแก ไม

ผล และการผลิตสัตว นับเปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหบุคคลในทองถิ่นไดรับการศึกษาทางดานวิชาชีพที่เนนทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเปนฐานนบายของมหาวิทยาลัย โดยมีความเหมาะสมในการกำหนด “อัตลักษณดานเทคโนโลยีชีวภาพ” เปนอีก

แนวทางหนึ่งในการพัฒนาตอไป

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา 

เขตพื้นที่พิษณุโลก ตั้งอยูเลขที ่๕๒ หมู ๗ ตำบลบาน

กราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ ๕๗๒ ไร ๓ 

งาน ๑๔ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๔ 

กรมอาชีวศึกษามีหนังสือมาถึงจังหวัดพิษณุโลกขอให

จังหวัดพิจารณาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 

และไดพื้นที่ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก เมื่อวันที ่ ๑๓ กันยายน  ๒๔๙๖ กระทรวง

ศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก 

เปดสอนระดับมัธยมเกษตรกรรมหลักสูตร ๓ ป 

! ป พ.ศ. ๒๔๙๗ เปดสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายอาชีพและแผนกเกษตรกรรม ตอมาป พ.ศ. 

๒๕๐๙ ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก

และเปดสอนหลักสูตรฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรม

พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๒๐ ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการไดเปลี ่ยนชื ่อสถานศึกษาจาก

วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก เปนวิทยาเขตเกษตร

พิษณุโลก และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

นับเป นว ันแห งความปลื ้มป ต ิของชาวว ิทยาล ัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนอยางยิ่ง ดวยไดรับพระ

มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมแก

สถาบันศึกษาวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” มีผล

ใหมีการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันฯ จาก

วิทยาเกษตรกรรมพิษณุโลกเปน  “สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก” ตามประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา เมื่อวันที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งที่นี้ไดมี

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

แตยังคงไวสาขาพืชไรและประมง ถือเปนผลจากพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช ๒๕๐๒ ตอ

มาไดรับสถาปนาเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ และนำขึ้น

ทูลเกลา ฯ ถวาย เพื่อลงพระปรมาถิไธยประกาศใน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย
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! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ตั้งอยูเลขที่ ๕๒ หมู ๗ ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก มีพื้นที ่๕๗๒ ไร ๓ งาน  ๑๔ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๔ กรมอาชีวศึกษามีหนังสือมาถึงจังหวัดพิษณุโลกขอ

ใหจังหวัดพิจารณาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม และไดพื้นที่ตำบลบานกราง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณึโลก เมื่อวันที่ ๑๓ 

กันยายน ๒๔๙๖ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก เปดสอนระดับมัธยมเกษตรกรรมหลักสูตร ๓ ป 

! ป พ.ศ.  ๒๔๙๗ เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพและแผนกเกษตรกรรม ตอมาป พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดยกฐานะเปน

วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลกและเปดสอนหลักสูตรฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก เมื่อวันที ่ ๒๗  กันยายน ๒๕๒๐ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการไดเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก เปนวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก และเมื่อวัน

ที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๑ นับเปนวันแหงความปลื้มปติของชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนอยางยิ่ง ดวยไดรับพระ

มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมแกสถาบันศึกษาวา “สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล” มีผลใหมีการเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันฯ จากวิทยาเกษตรกรรมพิษณุโลกเปน  “สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตพิษณุโลก” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งที่นี้ไดมีการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายสาขาวิชาชีพ แตยังคงไวสาขาพืชไรและประมง ถือเปนผลจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช ๒๕๐๒ ตอ

มาไดรับสถาปนาเปน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 

๒๕๔๘  และนำขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย  เพื่อลงพระปรมาถิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ วิทยาเขตพิษณุโลกจึง

เปลี่ยนเปน “ มหหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก” ในปจจุบัน

! เขตพื้นที่พิษณุโลก จัดการศึกษาทางดานเกษตรกรรม พืชศาสตร สัตวศษสตร ประมง เทคโนโลยีอาหาร  บริหารธุรกิจเกษตร 

เครื่องจักรกลเกษตรหรือเกษตรกลวิธา และชางอุสาหกรรมประกอบกับบุคลากรของพื้นที่ไดศึกษาคนควาสิ่งประดิษฐและงานวิจัยเพื่อ

สรางองคความรูใหมๆ จนเปนที่ยอมรับของสังคมและกาวตอไปเพื่อพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางดานอาหารปลอยภัย

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ตาก

! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา 

เขตพื้นที่ตาก ตั้งอยูเลขที่ ๔๑ ถนนพหลโยธิน  ตำบลไม

งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีพื้นที่ ๒๓๐ ไร กอตั้ง

เปนโรงเรียนประถม อวชีพชางไม เมื่อ ๑๗ สิงหาคม 

๒๔๘๑ เมื่อป ๒๕๐๐ ไดรับการยกฐานะเปนโรงเรียน

การชางตากเปดสอนในระดับประโยคอาชีวชั ้นสูง 

แผนกชางไมและกอสราง ตอมาป พ.ศ.๒๕๐๑– 

๒๕๐๓ ไดรับการสนับสนุนใหเปดสอนสาชาวิชาชาง

อุตสาหกรรม ภายใตโครงการสนธิสัญญาปองกัน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ส.ป.อ.)  ไดแกแผนกชาง

กอสราง ชางกลโรงงาน  แผนกชางเครื่องยนต แผนก

วิชาชางเชื่อมและโลหะแผน  แผนกชางไฟฟา แผนก

ชางวิทยุและโทรคมนาคม

! ป พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงเรียนการชางตากไดรับ

การยกฐานะเปนว ิทยาลัยเทคนิคตากสังก ัดกอง

วิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปด

สอนทั ้งระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๑๘ ไดรับการยกฐานะเปน  “วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคตาก”  

ตามพระราชบ ัญญ ัต ิ ว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีและ

อาชีวศึกษา พุทธศักราช  พ.ศ. ๒๕๑๘ และเมื่อวันที่ 

๑๕ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๓๑ นับเปนวันแหงความปลื้ม

ปติของชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปน

อยางยิ่ง ดวยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามใหมแกสถาบันศึกษาวา “สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล” มีผลใหมีการเปลื่ยนชื่อวิทยาเขต

ในสังกัดสถาบันฯ เปน  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตตาก” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตอมาไดรับการสถาปนา

เปน  มหหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามพ

ระราชบัญญัติมหหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พุทธศักราช ๒๕๔๘ และนำขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย เพื่อ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

เทคโนโลยีและ
การจ ั ดการ
เพื่อชุมชน
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ลงพระปรมาถิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ 

มกราคม ๒๕๔๘ วิทยาเขตตากจึงเปลี่ยนเปน  “ มหหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ตาก”

! การจัดการศึกษาเริ ่มแรกจะเนนดานสาขา

ชางอุตสาหกรรมอันเปนพื้นฐานเดิม ในปจจุบันได

พัฒนาการศึกษากาวสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีการ

จัดการศึกษาที่หลากหลายไดแก ดานบริหารธุรกิจ 

ศิลปะศาสตร คหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง และระดับปริญญาตร ี ถือเปนจุดแข็งของ

สถาบันแหงนี้ ไดรับการยอมรับแกสังคมวาเปนสถาบัน

อุดมศึกษาที่เปอดสอนระดับปริญญาแหงแรกของตาก 

เปนความภูมิใจของศิษยเกาและประชาชนในทองถิ่นที่

สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ งมั ่นที ่

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ 

สรางงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ เพื่อไดองคความรูใหมๆ 

ออกเผยแพรและบริการวิชาการกับชุมชน  สังคมมีสวน

รวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที่สอดคลองกับภารกิจของมหาลัยจึง

มีสวนชวยสรางชื่อเสียงผลงานของมหาลัยใหเปนที่

ยอมรับในภูมิภาคตะวันตกและจังหวัดใกลเคียงและ

กำหนดอัตลักษณเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานอุตสาหกรรมลานนาเปนสำคัญ

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ลำปาง

! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา 

เขตพื้นที่ลำปาง ตั้งอยูเลขที ่๒๐๐ หมู ๑๗ ตำบลบาน

พิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพื้นที ่๑,๘๐๐ ไร ใช

ประโยชนรวมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง

เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา

! เขตพื้นที่ลำปาง เดิมคือโรงเรียนเกษตรกรรม

ลำปาง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๓ ชาวจังหวัดลำปางประสงค

ใหมีสถานศึกษาทางดานเกษตรประจำจังหวัด ดังนั้น 

เมื่อวันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ทางจังหวัดลำปางจึง

ไดทำหนังสือมอบที่ดินดังกวาใหแกวิทยาลัยเชียงใหม 

ปจจุบัน คือ มหาวิทยลัยแมโจ เพื่อดำเนินตาม

โครงการที่วางไว ซึ่งในระยะแรกไมมีงบประมาณแตได

รับความรวมมือจากองคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง

และบริษัทเอกชนในจังหวัดลำปาง

! เมื่อวันที ่ ๑ มกราคม ๒๕๑๕ กระทรวง

ศึกษาธิการไดประกาศจัดตั ้งโรงเรียนเกษตรกรรม

ลำปางและร ับน ักเร ียนเข าศ ึกษาในช ั ้นป ท ี ่ ๑ 

(มัธยมศึกษาปที ่๔)  เปนปแรก  สภาพของโรงเรียนสวน

ใหญเปนพื้นที่ยังไมไดบุกเบิก  คณะครูอาจารยและ

นักเรียนรุ นแรกจึงใชเวลาเรียนภาคแรกมาปฎิบัติ

ปรับปรุง บุกเบิกพื้นที่ใหเหมาะสมกับการใชประโยชน

! เมื่อวันที ่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ ไดรับการ

ยกฐานะเปน  “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเกษตรลำปาง ” ตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช  พ.ศ. 

๒๕๑๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ นับเปน

วันแหงความปลื้มปติของชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาช ี ว ศ ึ กษา เป  น อย  า ง ย ิ ่ ง ด  ว ย ได  ร ั บพ ร ะ

มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมแก

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน “

”

อุตสาหกรรม
การเกษตร
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สถาบันศึกษาวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ตามประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒ มีผลใหมีการ

เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันฯ จากวิทยาเกษตรลำปาง

เปน “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง” 

ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ไดรับการสถาปนาเปน  มหา

วิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลลานนา ตามพระราชบัญญัติมหา

วิทยาลัยเทคโนลีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ และนำทูลเกลา ฯ 

ถวาย เพื่องทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ 

ในปจจุบัน  วิทยาเขตลำปางจึงเปลี่ยนเปน  “ มหหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ลำปาง” ซึ่งเนนผลิตบัณฑิต

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเนนสาขาอุตสาหกรรม

เกษตร เพื่อสบองนโยบาย “เมืองไทยสูครัวโลก” จากศักยภาพดัง

กลาวเขตพื้นที่ลำปาง ไดกำหนดอัตลักษณดานอุตสาหกรรม

เกษตร และอัตลักษณเกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดลอม เปน

ทิศทางในการพัฒนาใหเจริญกาวตอไป

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ประวัติความเปนมา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

! สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูเลข

ที่ ๒๐๒ หมู ๑๗ ถนนพหลโยธิน  ตำบลพิชัย อำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง โดยใชพื้นที่รวมกับเขตพื้นที่

ลำปาง มีพื้นที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ไร 

! สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เดิมชื่อ   

“ สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร “ จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบ ัญญัต ิว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีและ

อาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๑๘ ไดรับงบประมาณ

ในการดำเนินงานครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๒๒  เพื่อเปน

แหลงคนควาวิจัยทางวิชาการเกษตรและฝกอบรมครู 

อาจารย นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกร และประชาชน

ทั่วไป  มีฐานะเทียบเทากอง

! เมื่อวันที ่๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ไดเปลี่ยน

ชื่อจาก “ สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร “ เปน 

“สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรลำปาง “ และวันที่ 

๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา มีมติอนุมัติใหเปลี ่ยนชื ่อเปน 

“สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร“ ปจจุบันสถาบัน

แห  งน ี ้ เป นหน วยงานม ีฐานะเท ียบเท  าคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีความ

โดดเดนดานงานวิจัยทางการเกษตร อาท ิ การผลิต

เครื่องมือ การปรับปรุงพันธุพืช การสรางเครื่องยอด

เมล็ดพืชเอนกประสงคติดรถไถเดินตามเครื่องปลูก

เมล็ดพันธุพืชไร และถั่วเหลืองพันธุราชมงคล ๑ 

นอกจากนี้ทางสถาบัย  ฯ ยังไดจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท สาขาพืชศาสตร และสาขาเทคโนโลยี

การเกษตร อีกดวย

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรม
พืช

“

”



17

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน  

ดานบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์
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เมื่อพิจารณาเชิงตรงกันขาม ในประเทศไทย
ของเราผูวิจัยกลาวถึงการใชเวลาไปกับการ
สอนใหตรงตามหลักสูตรมากเกินไป ทำให
นักเรียนนักศึกษาเกิดความเบื ่อหนายและไม
สนใจในสิ่งที่เรียนเทาที่ควร

การศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลสัมฤทธิ์ตอความสนใจเรียน 
วิชาเครือขายคอมพิวเตอร
โดย  คมสัน  คำบันลือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

! ทั้งนี้หลักการในการพัฒนาดังกลาวจะตองพัฒนาทั้งระบบ อุปกรณและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางควบคูกันไปจึงจะกอให

เกิดผลสัมฤทธิ์อยางสูงสุด รายงานการวิจัยของอาจารยคมสัน คำบันลือ ไดเก็บขอมูล ประมวลผล  และรวบรวมผลการวิจัยบนพื้นฐาน

แหงการเรียนรูที่วา ผูเรียนเปนศูนยกลางของการถายทอดองคความรู

! ผูวิจัยไดมุงเนนไปที่พฤติกรรมและภาวะแวดลอมที่มีตอผลการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสำคัญในการเก็บ

รวบรวมขอมูล กอนจะนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะห ออกแบบ และและดำเนินกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่วางไว ทั้งนี้ผูวิจัย

ไดวางเปาหมายไวสามระดับคือ

! !

“

”

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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! 1.ผลสำเร็จเบื้องตน  คือ ไดมาซึ่งองคความรู

ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

! 2.ผลสำเร็จกึ่งกลาง คือ ยกระดับการศึกษา

หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอรอยางบูรณาการและ

สอดคลองกับภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป

! 3.ผลสำเร็จตามเปาประสงค คือ พัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการวิจัย การพัฒนาโครงสรางของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  และการ

พ ัฒนาเพ ื ่ อร ับใช ส ั งคมในฐานะของน ัก เทคน ิค

คอมพิวเตอร

! อาจารยคมสัน  บันลือศักดิ์ไดอางถึงรายงาน

ขอสังเกตของศาสตราจารยลอวเรนซ เบนส ผูเชี่ยวชาญ

ดานการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยโทเลโด University 

of Toledo ซึ่งกลาวถึงการใชเวลาเรียนคอนขางมากไม

ไดหมายความถึงวาจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการสอนมาก

ตามไปดวย  โดยศาสตราจาร ลอวเรนซไดเปรียบเทียบ

การใชเวลาเรียนระหวางนักศึกษาในสหรัฐอเมริกากับ

นักศึกษาในฟนแลนด ที่ประเทศหลังใชเวลาในการเรียน

นอยกวาแตในการแขงขันวิชาการในระดับนานาชาติ 

ฟนแลนดกลับมีผลการแขงขันที่สูงกวานักศึกษาจาก

สหรัฐอเมริกา

! เมื่อพิจารณาเชิงตรงกันขาม ในประเทศไทย

ของเราผูวิจัยกลาวถึงการใชเวลาไปกับการสอนใหตรง

ตามหลักสูตรมากเกินไป ทำใหนักเรียนนักศึกษาเกิด

ความเบื่อหนายและไมสนใจในสิ่งที่เรียนเทาที่ควร ทั้ง

ยังประสบกับปญหาสำคัญ คือการขาดแคลนทรัพยากร

บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ อาจารยเกษียณอายุ

เร็วกวากำหนดมากขึ้น และทั้งจากปญหาที่อาจารย

ประจำวิชาตองใชเวลากับงานเอกสารและการประชุม

มากเกินไป

! หลังการประเมินผล ผูวิจัยไดสรุปสาระสำคัญ

ของงานวิจัยชิ้นนี้ไวอยางนาสนใจวา ในความเห็นปจจัย

พื้นฐานเบื้องตน  นักศึกษาวิชาเครือขายคอมพิวเตอรจะ

มีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  อาจารยมี

การทดสอบกอนเรียน  Pre test ขณะที่ปจจัยซึ่งมีผลตอ

สมาธิและความสนใจของนักศึกษาตอการเรียนการ

สอนมากที ่ส ุดค ือ จำนวนนักศึกษาที ่ม ีมากกวา

คอมพิวเตอร จนสงผลใหมีคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอ

การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

นักศ ึกษาระด ับ
ประกาศณียบัตร
ว ิ ชาช ีพช ั ้ นส ู ง 
หลักสูตรเทคนิค
คอมพิวเตอร 
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มีอ ิทธ ิพลต อการพัฒนาบ ุคล ิกภาพของ
นักศึกษาในทางที่ดีขึ้น และยังสามารถนำมา
เปนแนวทางประยุกตใชในรายวิชาอื่นตอไปได

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชา มัคคุเทศก 1
กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาการทองเที่ยว
โดย อิศิยา อุลิตผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง

“

”

ก า รศ ึ กษ าผลก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร สอน ว ิ ช า 
มัคคุเทศก 1 กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาการทองเที่ยว 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเขตพื ้นที ่ลำปาง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยเนนการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรการ
ทองเที่ยว ในรายวิชา มัคคุเทศก 1 ใหเหมาะสมกับอาชีพมัคคุเทศก  
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ อีกทั้งศึกษา
ถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความรูของนักศึกษา เพื่อนำไป

ประยุกตใชกับการเรียนในรายวิชาอื่น และการใชชีวิตประจำวันตอ
ไป หลังจากการใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ นักศึกษามีการพัฒนา
บุคลิกภาพใหเหมาะสมตออาชีพมัคคุเทศกในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งกลุม
เปาหมายคือ นักศึกษาหลักสูตรการทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
มัคคุเทศก 1 จำนวน  31 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง  
(Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบ
ทดสอบบุคลิกภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ ตอการจัดการ
เรียน  การสอน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช t – test  
(Dependent Samples)

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

! 1.ความกาวหนาของผลการทดสอบบุคลิกภาพ  

จากการใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ มีผลความกาวหนาที่เพิ่ม
ขึ ้นโดยคาความกาวหนาผลการเรียนรู การใชแบบทดสอบ
บุคลิกภาพเทากับรอยละ 6.9
! 2.นักศึกษาในรายวิชามัคคุเทศก 1 มีความพึง
พอใจตอการใชแบบทดสอบบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับ 
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.93

! โดยสรุป การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
วิชา มัคคุเทศก 1 กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรวิชาการ
ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว คณะบ ร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะศ ิ ล ปศ า สต ร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ลำปาง 
โดยการใชแบบทดสอบบุคลิกภาพกอนและหลังการสอบกลาง
ภาค พบวา มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
ในทางที่ดีขึ้น และยังสามารถนำมาเปนแนวทางประยุกตใชใน
รายวิชาอื่นตอไปได

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

นักศึกษาหลักสูตร
วิชาการทองเที ่ยว 
คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร
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ตัวช ี ้ว ัดศ ักยภาพขององค ประกอบหล ัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดาน 2 เงื่อนไข

การศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร
โดย ฟองจันทร หลวงจันทรดวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง

“

”

! การวิจัยการศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื ่อการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพ ียงของน ักศ ึ กษาคณะบร ิหารธ ุ รก ิ จและศ ิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาเขตพื้นที ่ ลำปาง จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทราบวิถีและศักยภาพการดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวเศรษฐก ิจพอเพ ียง ของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร และเปนแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในวิชาสาขาอื่นๆตอไป กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้

เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปาง จำนวน 310 คน ซึ่งได
มาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื ่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามการดำรงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อครอบครัวและชุมชน   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา
เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รอยละ ผูวิจัยกำหนดตัวชี้วัด
ศักยภาพขององคประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3  ดาน  2 
เงื่อนไข 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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N ดานที่ 1. ความพอประมาณ คือ การพึ่งพาตนเอง 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การทำงานรวมกัน  ตัวชี้วัดดังนี้ คาใช
จายประจำวัน เงินออม เงินฝากบัญชีธนาคาร การชวยเหลือผู
ปกครอง การคาดหวังการจบการศึกษา การทำงานเปนทีม  
สาเหตุที่การทำงานเปนทีม ความเต็มใจชวยเหลือเพื่อนในการ
อธิบายบทเรียน จำนวนครั้งการอธิบายบทเรียน 
N ดานที่ 2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจกระทำสิ่ง
ตางๆพิจารณา ดวยความรอบคอบ ตัวชี้วัดดังนี้ เหตุผลการซื้อ
สินคา (เสื้อผา/กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) สิ่งที่ควรคำนึงใน
การซื้อสินคา การยืมเงินเพื่อน  เหตุผลการการกูยืมเงินเพื่อการ
ศึกษา ความตั้งใจในการเขามาศึกษาการทะเลาะวิวาท ปจจัย
สำคัญในการหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท 

! ดานที่ 3. ภูมิคุมกัน คือ  การเตรียมใจรับผลกระทบ

และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตัวชี้วัดดังนี้  การตรวจเช็ค
สุขภาพรางกาย การออกกำลังกาย สิ่งที่ควรกระทำเมื่อไมสบาย
เจ็บปวย  จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหต ุ และเหตุผลการสวม
หมวกกันนอค เหตุผลการรับหรือไมรับการแจกของตัวอยาง  
ราคาโทรศัพทมือถือที ่ใชอยู  จำนวนโทรศัพทมือถือที ่ใช   
รายการโทรทัศนที่เลือกด ู การแตงกาย/ทรงผมแบบเกาหลี   
การเที่ยวสถานเริงรมย การดื่มแอลกอฮอล ความคิดเห็นการมี
แฟน การมีเพศสัมพันธระหวางเรียน สิ่งที่ควรกระทำเมื่อเพื่อน
เสพยาเสพติด ความภาคภูมิในการเปนผูหญิงไทย  ความคิด
เห็นแฟชั่นการใสกางเกงขาสั้นเหนือเขา 
! เงื่อนไขที ่ 1. ความรู คุณธรรม คือการนำความรู
ไปใช และมีการวางแผน ความซื่อสัตย สุจริต มีความสามัคคี
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตัวชี้วัดดังนี ้ความสำคัญการศึกษา การ
เรียนตอในระดับสูง การวางแผนในการทำงาน  ความคิดเห็น
ทางการเมือง การพิจารณาเมื่อมีผูขอรับบริจาคเงินสิ่งของ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา ความคิดเห็นในการหยิบยืมของที่
มีมูลคานอยขณะเจาของไมอยู ความคิดเห็นเมื่อคนรักของเรา
เกิดการตังครรภระหวางเรียน
! ผลการศึกษาปรากฏดังนี ้ นักศึกษามีว ิถ ีและมี
ศักยภาพการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามองค
ประกอบ 3 ดาน 2 เงื่อนไขดังนี ้ 
N ดานที่ 1. ความพอประมาณ 
! 1) คาใชจายประจำวัน   กลุมตัวอยางไดรับคาใชจาย
จากบิดามารดาหรือไดมาจากการกูยืมกองทุนโดยมีคาใชจาย
ประมาณวันละ 51-100 บาท 
! 2)เงินออมกลุมตัวอยางมีการออมเงินและมีเงินฝาก
บัญชีธนาคาร  

! 3)การชวยเหลือผูปกครองกลุมตัวอยาง มีสวนชวย
เหลือ บิดามารดาผูปกครองในการทำงานบานทำกับขาวและ
การชวยหารายได 
! 4)การจบการศึกษากลุ มตัวอยางมีความคาดหวัง
ตั้งใจจบการศึกษาอยางแนนอน 
! 5)การทำงานเปนทีมกลุมตัวอยางมีความประสงค
ทำงานเปนทีมหรือพิจารณาจากลักษณะของงาน
! 6)สาเหตุที่นักศึกษาชอบที่จะทำงานเปนทีมเนื่องจาก
มีการวางแผนแกไขปญหารวมกันทำใหเกิดความคิดหลาก
หลาย 
! 7)ความเต็มใจชวยเหลือเพื่อน(การอธิบายบทเรียน)   
กลุมตัวอยางมีความเต็มใจในการอธิบายเสมอ
! 8)ความถี่การอธิบายบทเรียนกลุมตัวอยางเคยอธิบาย
บทเรียนใหเพื่อนมาแลว 1-2  ครั้ง ดังนั้นนักศึกษามวีิถีและมี
ศ ักยภาพในการดำรงช ีว ิต เศรษฐก ิจพอเพ ียงเพ ื ่ อการ
พัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครบทุก
หัวขอตามเกณฑตัวชี้วัด ดานที่ 1 สวน 
! ดานที่ 2. ความมีเหตุผล คือ 
! 1)เหตุผลการซื้อสินคา กลุมตัวอยางซื้อสินคา เพราะ
ความจำเปนในการใชเชนเดียวกันกับสาเหตุของการซื้อสินคา 
(เสื้อผา/กระเปา/รองเทา/เครื่องประดับ) เพราะความจำเปนใน
การใช 
! 2)ปจจัยที ่ควรปจจัยคำนึงในการซื ้อสินคากลุ ม
ตัวอยางซื้อสินคาพิจารณาจากความชอบเทานั้น 
! 3)การกูยืมเงินกลุมตัวอยางมีการกูยืมเงินจากกองทุน
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาและจากนอกระบบเพื่อนำไปใชจาย
เกี่ยวกับคาเลาเรียน 
! 4)ความตั ้งใจในการเขามาศึกษาถาไมมีเง ินจาก
กองทุนการกู ยืมเงินเพื ่อการศึกษากลุ มตัวอยางยังมีความ
ประสงคและความตั้งใจในการศึกษา 
! 5)การทะเลาะวิวาทกลุมตัวอยางไมเคยมีการทะเลาะ
วิวาท 
! 6)ปจจัยสำคัญในการหลีกเลี ่ยงการทะเลาะวิวาท 
กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นมาจากตนเอง ดังนั้นนักศึกษามีวิถี
และมีศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการ
พัฒนาการจัดการเร ียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกือบ
ครบตามเกณฑตัวชี้วัดดานที่ 2. ยกเวนในหัวขอ การพิจารณา
ปจจัยที่ควรคำนึงถึงในของการซื้อสิ่งของเพื่อการบริโภคมีการ
พิจารณาจากความชอบเทานั้น 
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ดานที่ 3. ภูมิคุมกัน 
N 1)การตรวจเช็คสุขภาพรางกายกลุมตัวอยางมีการตรวจ
เช็คสุขภาพปละ 1 ครั้ง 
! 2)การออกกำลังกายกลุมตัวอยางมีการออกกำลังกาย
เพียง 1 ครั้งตอสัปดาห 
! 3)สิ่งที่ควรกระทำเมื่อไมสบายเจ็บปวยกลุมตัวอยางมีการ
ซื้อยากินเองเมื่อเปนไมมากหรือ มีการเขาพบแพทยทุกครั้ง 
! 4)เหตุผลการสวมหมวกกันนอคกลุมตัวอยางมีการสวม
หมวกกันนอคเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต 
! 5)เหตุผลการรับหรือไมร ับการแจกของตัวอยางกลุ ม
ตัวอยางความคิดเห็นรับไวกอนเพราะเปนของใหฟรี 
! 6)ราคาโทรศัพทมือถือที่ใชอยูกลุมตัวอยางซื้อโทรศัพทมือ
ถือราคาเครื่องละ 1,001-3,000 บาท
! 7)จำนวนการใชโทรศัพทมือถือกลุ มตัวอยางมีการใช
โทรศัพทมือถือที่ผานมา 2 – 3 เครื่อง
! 8)รายการโทรทัศนที่เลือกดูกลุมตัวอยางเลือกดูขาวเพียง
บางสวนเทานั้น
! 9)การแตงกาย/ทรงผม(แบบเกาหลี)  กลุมตัวอยางชอบ
เปนบางครั้ง
! 10)การเที่ยวสถานเริงรมย กลุมตัวอยางไปเที่ยวสถานเริง
รมยเพียง 1 ครั้งตอปหรือไมไปเที่ยวเลย ! 1 1 ) ก า ร ด ื ่ ม
แอลกอฮอลกลุมตัวอยาง มีการดื่มเฉพาะวันสำคัญหรือไมดื่มเลย  
! 12)ความคิดเห็นการมีแฟนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ควรมีไดแตไมกระทบการเรียนหรือ ไมควรมีเลย 
! 13)การมีเพศสัมพันธระหวางเรียนกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นควรมีไดแตควรปองกันหรือ ไมควรมีเลย  
! 14) สิ่งที่ควรกระทำเมื่อเพื่อนติดยาเสพติดกลุมตัวอยาง
จะใหการตักเตือนเพื่อน 
! 15) ความภาคภูมิใจในการเปนผูหญิงไทย  กลุมตัวอยาง
เพศหญิงมีความภาคภูมิใจคำพูดที่ไพเราะนุมนวลสุภาพเปนสิ่งแรก 
และสิ่งสุดทายคือการแตงกายที่สุภาพ เพศชายมีความภาคภูมิใจ
ในกริยาทาทางที่ออนนอมสุภาพเปนสิ่งแรก   และสิ่งสุดทายคือการ
แตงกายที่สุภาพ 
! 16)  ความคิดเห็นแฟชั่นการใสกางเกงขาสั้นเหนือเขา 
กลุมตัวอยางความคิดเห็นควรใสออกนอกบริเวณบาน-สถานที่ไม
สำคัญ หรือควรใสอยูกับบาน ดังนั้นนักศึกษา มีวิถีและมศีักยภาพ
ในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจ
 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะการวิจัย
N การศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เพื ่อการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยราช
มงคลลานนาเขตพื้นที ่ลำปางครั้งนี ้มีประเด็นที่จะนำมาสรุปและ
อภิปรายดังนี้ดังนี้

1.วัตถุประสงคของการวิจัย
2.สมมติฐานของการศึกษา
3.วิธีดำเนินการศึกษาการวิจัย

  4.สรุปผล
5.อภิปรายผล
6.ขอเสนอแนะ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อทราบวิถีการดำเนินชีวิตดานเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมหาว ิทยาลัยราช
มงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปาง

2.เพื่อทราบศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตรเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง!
สมมติฐานของการศึกษา
N นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปางมีวิถีและมีศักยภาพการดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดำเนินการศึกษาการวิจัย
N จากการจัดการเรียนรู ของผู ว ิจัยในวิชาเศรษฐศาสตร 
ระดับช ั ้นปร ิญญาตรี คณะบริหารธ ุรก ิจและศิลปะศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปาง เพื่อนำมา
ประกอบกับการศึกษาศักยภาพในการดำรงชีว ิตเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื ่อการพัฒนาการจัดการเร ียนตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง 
! ด ังน ั ้นกลุ มเป าหมายที ่ผ ู ว ิจ ัยได นำมาศึกษาไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปางที่ลงทะเบียนเรียนภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จำนวน 310 คนประกอบดวยนักศึกษา

• สาขาบัญชี
• สาขาบริหารธุรกิจ 

! - สาขาวิชาการตลาด  
! - สาขาวิชาการจัดการ 
! - สาขาวิชาคอมพิวเตอร  
ซึ่งไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง (Purposive Sampling) 
ระยะเวลาการทำวิจัยและจัดทำรายงานการวิจัย ภาคเรียนที ่ 1ป
การศึกษา 2553   ตั้งแต เดือนมีนาคม 2553 ถึง เดือนธันวาคม ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 รวมระยะเวลาประมาณ  10 เดือน  เวลา
ที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
เนื้อหาที่ใชในการศึกษา เกี่ยวของกับ หลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2548  หลักสูตรการศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตรพุทธศักราช 2548  ปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การทำงานของสมองซีกซายและซีกขวา เนื ้อหา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
 - แบบสอบถามการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 310 ชุด
 -แบบสอบถามการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อครอบครัว
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! จากการว ิ เคราะห ผลการว ิจ ัยการศ ึกษา
ศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของน ักศ ึกษาคณะบร ิหารธ ุรก ิจและศ ิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาเขตพื้นที ่ ลำปางครั้ง
นี้ ลำปางไดสรุปผลเปน 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานประกอบดวย
1. เพศ  
2. ระดับชั้น
3. สาขา / หลักสูตร
4. อาชีพบิดา
5. อาชีพมารดา 
6. รายไดของบิดา 
7. บานที่อาศัยอยูในปจจุบัน
8. ขณะนี้นักศึกษาพักอาศัยที่ไหน

! กลุมตัวอยาง ทั้งหมดจำนวน 310 คน  เปนเพศ
หญิงจำนวน  262 คน คิดเปน  84.5 เปอรเซ็นตเพศชาย
จำนวน  48  คน คิดเปน 15.5 เปอรเซ็นต ระดับชั้น
ปริญญาตรีของกลุมตัวอยางศึกษาปที ่1 เปนจำนวน  12  
คน  คิดเปน  3.9 เปอรเซ็นตปที่ 2  จำนวน  73 คน  คิดเปน 
23.5  เปอรเซ็นต ปที่ 3 จำนวน  154 คนคิดเปน  49.7 
เปอรเซ็นต ปที ่ 4 จำนวน  71 คน  คิดเปน  22.9  
เปอรเซ็นตสาขาวิชาของกลุมตัวอยาง เปนสาขาการ
บัญชีจำนวน  96 คน  คิดเปน  31.0 เปอรเซ็นต สาขาวิชา
สารสนเทศจำนวน  64 คน  คิดเปน  20.6 เปอรเซ็นตสาขา
วิชาซอฟแวร จำนวน  26 คน  คิดเปน 8.4 เปอรเซ็นต 
สาขาวิชาการตลาด จำนวน  60 คน  คิดเปน  19.4   
เปอรเซ็นตสาขาวิชา การจัดการจำนวน 62  คน  คิดเปน 

20.00 เปอรเซ็นต อาชีพบิดาของกลุมตัวอยางประกอบ
อาชีพการเกษตรจำนวน  103 คน คิดเปน  33.2 
เปอรเซ็นต คาขายจำนวน  51 คน  คิดเปน 16.5 
เปอรเซ็นต รับจางจำนวน  85 คน  คิดเปน 27.4 
เปอรเซ็นต รัฐวิสาหกิจ จำนวน  18  คน  คิดเปน  5.8 
เปอรเซ็นต อาชีพมารดาของกลุมตัวอยางประกอบ
อาชีพการเกษตรจำนวน  95 คน คิดเปน  30.6 เปอรเซ็นต 
คาขายจำนวน 66 คน  คิดเปน 21.3 เปอรเซ็นต รับจาง
จำนวน  86 คน คิดเปน  27.7 เปอรเซ็นต รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน  3 คน  คิดเปน  1.0 เปอรเซ็นต รายไดบิดามารดา
ของกลุมตัวอยางต่ำกวา 10,00 บาท จำนวน  5  คน  คิด
เปน  1.60 เปอรเซ็นต 1,001-4,000 บาทจำนวน  81 คน 
คิดเปน  26.10 เปอรเซ็นต 4,001/7,000 บาทจำนวน  คน 
100 คิดเปน  32.30 เปอรเซ็นต 7,001-10,000 บาท
จำนวน  49  คน  คิดเปน  15.80 เปอรเซ็นต มากกวา 
10,000 บาทจำนวน  72 คน  คิดเปน  23.20 เปอรเซ็นต ที่
อยูอาศัยในปจจุบันของกลุมตัวอยางเปนเจาของจำนวน 
283 คน  คิดเปน  91.3 เปอรเซ็นต บานเชาจำนวน  16 คน 
คิดเปน  5.2 เปอรเซ็นต อยูระหวางการผอนซื้อ  จำนวน 
10 คน คิดเปน  3.2  เปอรเซ็นต อื่นๆจำนวน  1 คน  คิด
เปน  0.3 เปอรเซ็นต สถานที่พักอาศัยในปจจุบันของ
กลุมตัวอยางพักอาศัยบานบิดามารดา จำนวน  95 คน 
คิดเปน  30.เปอรเซ็นต หอพักจำนวน  204 คน  คิดเปน 
65.8  เปอรเซ็นต บานญาติ/ผูปกครอง จำนวน  6 คนคิด
เปน  1.9  เปอรเซ็นต บานแฟน จำนวน 5 คน  คิดเปน 1.6 
เปอรเซ็นต 

สรุปผลการวิจัย
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หล ักปร ั ชญา
เศรษฐก ิจพอ
เพียงสามารถ
พ ั ฒ น า ก า ร
จ ัดการ เร ี ยน
การสอนตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
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U เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนอง
การใชทรัพยากรอาคารสถานที ่อยางเกิด
ประโยชนสูงสุด

 

   

    

 

  

   

  

      

 

  

“
”

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

ลานนา ภาคพายัพเชียงใหม

อุปกรณดานโสตทัศนศึกษาในแตละหองเรียน ตลอดจนขอมูลของสาขาวิชาตามหลักสูตรตางๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
! การดำเนินการวิจัยต้ังอยูบนปจจัยดังตอไปนี้ คือ ขอมูลอาจารยผูสอน ผูใชหองเรียน ขอมูลหองเรียนและการจอง ตารางเรียน

เวลา!

การใชทรัพยากรอาคารสถานที่อยางเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งจากการตรวจสอบหองเรียนวางภายใตเงื่อนไขตางๆเปนตนวา วันและ 
ในกรณีการใชหองเรียนสำหรับกิจกรรมนอกเวลา หรือการเรียนการสอนเสริมนอกจากเวลาปกติ เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนอง 
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบจองหองเรียนผานอินเตอรเนตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการเปนกรณีพิเศษ สำหรับการใชหองเรียน 
อาคารบริหารธุรกิจ 1 และอาคารบริหารธุรกิจ 2 โดยมีหองเรียน 30 หองสำหรับใชในการเรียนการสอนตามปกติ แตขณะเดียวกันทาง 
! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม มีอาคารสำหรับการเรียนการสอน 2 อาคาร ประกอบดวย

โดย เทวา พรหมนุชานนท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
การพัฒนาระบบจองหองเรียนผานอินเตอรเน็ต 
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! อาจารยเทวา พรหมนุชานนทดำเนิน

กระบวนวิธีวิจัยผานเครื่องมือระบบสารสนเทศ 

เชน  ซอฟแวรPHP,Dreamweaver,Apache web 

sever และใชเครื่องมือฮารดแวรหนวยเก็บขอมูล

ความจุ 320 GB เพื่อสะสมขอมูลในการวิจัยดัง

กลาว

! ในส  วนของการพ ัฒนาระบบน ั ้ น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาใชรูป

แบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (web application) 

โดยการสรางฐานขอมูลที่ควบคุมระบบดวยฐาน

การจัดการขอมูล PHP my Admin database 

manager กอนนำไปจัดเก็บที่คอมพิวเตอรที่ทำ

หนาที่เปนเซิรเวอร (sever) ซึ่งเชื ่อมตอเว็บ

เซิรฟเวอร (web serve)  ผานโปรแกรมApache 

และเชื ่อมตอกับผู ใชงานทั ้งอินเตอรเน็ตและ

อินทราเน็ตโดยเว็บเบราเซอร (web browser)

! ผูวิจัยไดผลการการวิจัยจากขอมูลของผู

เข าใช ระบบดังกลาวอยาง คณาจารยและ

นักศึกษา พบวา ระบบสามารถลดระยะเวลาใน

การคนหาหองเรียนที่วางและพรอมสำหรับการ

เรียนการสอนไดเปนอยางดี ทั้งยังชวยใหการ

สืบคนขอมูลสามารถกระทำไดทุกอาณาบริเวณที่

มีการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตลดความผิด

พลาดในการจองหองเรียนซ้ำซอน  ขณะเดียวกัน

คุณประโยชนของการพัฒนาระบบจองหองเรียน

ผานระบบอินเตอรเนตยังสามารถชวยใหผูดูแล

ระบบสามารถควบคุมดูแลและจัดเก็บขอมูลสถิติ

การจองไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

! นอกจากนี้ผลจากการดำเนินการวิจัยดัง

กลาวยังปรากฏขอเสนอแนะโดยแยกเปนประเด็น

ไดดังนี้

! 1.ฐานขอมูลของระบบจองหองเรียน

ผานอินเตอรเน็ตควรเชื่อมโยงกับฐานขอมูลกลาง

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพ เพื่อใหเกิดความครบถวนของขอมูล

มากยิ่งขึ้น  เปนตนวา ขอมูลของคณาจารย ตาราง

เรียน และขอมูลการใชหองเรียนของนักศึกษา

! 2.ระบบควรมีความยืดหยุนสามารถนำ

ไปปร ับใช ก ับหน วยงาน  องค กรอ ื ่นๆของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดตาม

สมควร

! 3.ระบบดังกลาวไมสามารถจัดตาราง

เรียนตารางสอน  หรือตารางการใชหองเรียนได 

เพราะตารางการสอนหรือตารางการใชหองเรียน

ตองเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการมากอน ผูใช

ระบบจึงจะสามารถกรอกขอมูลลงในระบบนี้ได

! 4.ระบบควรพัฒนาเพื ่อรองรับการใช

ระบบสัมผัสเพื่อสะดวกแกการใชงานในอนาคต

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“
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ระบบสามารถ
ลดระยะเวลาใน
ก า ร ค  น ห า
ห อง เร ี ยนท ี ่
วางและพรอม
สำหร ั บก าร
เรียนการสอน
ไดเปนอยางดี
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การใชประโยชนของน้ำเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง
สำหรับชีวิตทุกชีวิต เพื่อใชในการดำรงชีพ ดังนั้นจึง
ควรแสวงหาแหลงน้ำที่สะอาด ไมมีสารพิษ เพื่อการ
อุปโภคบริโภค

การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ
โดย ภัทรา วงษพันธกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

“

”

น้ำมีความจำเปนสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งรางกายของ
คนเราประกอบดวยน้ำประมาณ 60-70 เปอรเซ็นต โดยตองใชใน
การดื่มและใชในการบริโภค รางกายของเรายังใชน้ำเพื่อพา สาร
อาหารตางๆ ไปยังเซลล เพื่อรักษาโครงสรางของรางกาย และเพื่อ
การขับถายของเสีย รวมทั้งเพื่อระบายความรอนออกจากรางกาย
ดวย นอกจากนี ้ เรายังใชน้ำในการอุปโภค ทั้งการทำความสะอาด 
ซักลาง  และกิจกรรมอื่น ๆ น้ำยังมีบทบาทที่สำคัญหลายดาน ทั้งใน
ดานการเกษตร และอุตสาหกรรม และยังจำแนกชนิดของน้ำไดอีก

หลายประเภท เชน น้ำใตดินและน้ำผิวดิน ซึ่งจะมีลักษณะของน้ำ
ตางกัน น้ำจึงเปนปจจัยพื้นฐานสำหรับชีวิตและการพัฒนา การใช
ประโยชนของน้ำเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งสำหรับชีวิตทุกชีวิต เพื่อใชใน
การดำรงชีพ ดังนั้นจึงควรแสวงหาแหลงน้ำที่สะอาด ไมมีสารพิษ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค จึงไดมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ การ
สุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช การปรับปรุงลักษณะสมบัติน้ำทั้งทางดาน
กายภาพ ทางดานเคม ี และทางชีวภาพของน้ำจึงมีความจำเปนมาก
ซึ่งทำใหระบบประปาเขามามีบทบาทมากขึ้นในปจจุบัน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
น้ำเปนของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งถาบริสุทธิ์จะไมมีรส ไมมี

กลิ่น และไมมีส ี น้ำเปนของเหลวที่มีอยูมากที่สุดบนผิวโลก และ
เปนปจจัยสำคัญตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มนุษยรูจัก 
เราสามารถพบน้ำไดในหลาย  ๆ สถานที่เชน  ทะเล ทะเลสาบ 
แมน้ำ หวย หนอง คลอง บึง และใน  หลาย   ๆรูปแบบ เชน  น้ำแข็ง 
หิมะ ฝน  ลูกเห็บ เมฆ และไอน้ำ น้ำเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สถานะ 
และสถานที่ของมันตลอดเวลาโดยผานกระบวนการกลายเปนไอ 
ตกลงสูพื้นดิน ซึม ชะลาง และไหล  กอใหเกิดการหมุนเวียนของน้ำ
บนผิวโลกเรียกวาวัฏจักรของน้ำ น้ำจึงมีความสำคัญตอมนุษย ซึ่ง
มนุษยตองนำน้ำเหลานั้นมาใชทั้งการอุปโภคและการบริโภคหาก
น้ำมีความสกปรก อาจทำใหผูบริโภคไดรับอันตรายไดดังนั้นระบบ
ประปาจึงมีความจำเปนที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพน้ำใหเหมาะแก
การอุปโภคและการบริโภค การที่จะปรับปรุงคุณภาพนั้นควรที่จะมี
การศึกษาลักษณะสมบัติของน้ำผิวดิน เพื่อที่จะนำมาเปนแนวทาง
ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ
สรุปผลของการวิเคราะหขอมูลตาง  ๆ ที่ไดรับ เพื่อที่จะนำไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาได 

วิธีการศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา

ผิวดินของโรงผลิตน้ำประปาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม โดยมีการศึกษาโรงผลิตน้ำ
ประปาในแตละหนวยผลิต ซึ่งโรงผลิตน้ำประปาของเขตพื้นที่ภาค
พายัพไดใชน้ำเขาสูโรงผลิตจากน้ำผิวดิน  การเก็บน้ำตัวอยางเพื่อ
ทำการวิเคราะหในสวนของโรงผลิตน้ำประปาจากน้ำดิบผิวดินจะ
เก็บ 6 จุด พารามิเตอรที่ทำการวิเคราะห ไดแก ทางกายภาพ คือ 
อุณหภูม ิ(Temperature)  ความขุน (Turbidity)  ทางเคมี คือ  สภาพ
ความเปนกรดดาง (pH)  ความนำไฟฟา (Conductivity) ความ
กระดางรวม (Total Hardness) ของแข็งรวมทั้งหมด (Total 
solids : TS )  ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolve Solids : 
TDS)  ของแข ็งแขวนลอยทั ้งหมด (Total Suspended 
Solids :TSS)  และทางชีวภาพ คือ จุล ินทร ีย ท ั ้งหมด 
(Heterotrophic Bacteria)  แบคทีเรียโคลิฟอรม (Total Coliform) 
และ ฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 

พื้นที่เก็บตัวอยาง!
! ทำการศึกษาพื้นที่ภายในโรงผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ 
เชียงใหม โดยตรวจวิเคราะหคุณลักษณะสมบัติของน้ำทั้งทางเคมี 
ทางกายภาพ และ ทางชีวภาพ  การเก็บน้ำตัวอยางนั้นจะเก็บใน
สวนของน้ำดิบผิวดินที่เขาโรงผลิตน้ำประปา เก็บน้ำที่ผานแตละ
หนวยผลิต และเก็บน้ำสวนที่ออกจากโรงผลิตน้ำประปา

 

 วิธีเก็บตัวอยาง
! การเก็บน้ำตัวอยางนั้นจะเก็บในสวนของน้ำดิบผิวดินที่
เขาโรงผลิตน้ำประปากอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง เก็บ
น้ำที ่ผานหนวยกระบวนการผลิต และเก็บน้ำสวนที ่ออกจาก
กระบวนการผลิต 

ขอเสนอแนะ
! 1.ถังกวนชา มีลักษณะเปนแผนกั้นซึ่งทำจากไมเกิดการผุ
พังเนื่องจากใชมาเปนเวลานาน  ซึ่งเปนตัวที่ลดประสิทธิภาพของ
ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินของโรงผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พายัพ เชียงใหม จึงเสนอ
แนะใหมีการปรับปรุงในสวนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง
สัมผัสของตะกอนเพื่อใหมีรวมตัวของตะกอนที่ดีขึ้น
! 2.การเติมสารสมซึ่งเปนสารสรางตะกอนควรจะทำการ
คำนวณหรือวิเคราะหใหเหมาะสมกับปริมาณและคุณลักษณะของ
น้ำดิบที ่เขาระบบผลิตน้ำประปาผิวดินของโรงผลิตน้ำประปา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ 
เชียงใหม ซึ่งจากการทำจารเทสในชวงฤดูหนาวพบวาปริมาณ
สารสมที่เหมาะสมในการสรางตะกอนของระบบประปาผิวดินของ
โรงผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขต
พื้นที่พายัพ เชียงใหม มีคา 20 มิลลิกรัมตอลิตร(ดูในภาคผนวก ข) 
คานี้เหมาะกับบางชวงเวลาเทานั ้นเพราะน้ำดิบผิวดินสามารถ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพไดตลอดเวลาเนื่องจากเหตุผลทางฤดูกาล 
ดังนั้นจึงเสนอแนะใหทำการวิเคราะหปริมาณสารสมอยูเปนประจำ 
เพราะจะชวยในการลดคาของแข็งตาง  ๆ ความขุนและแบคทีเรียโค
ลิฟอรมและฟคอลโคลิฟอรม ที่มีความสัมพันธกัน  ซึ่งพารามิเตอร
เหลานี้มีผลตอคุณภาพของน้ำประปา
! 3.การเปลี่ยนทรายกรองเนื่องจากในการปรับปรุงโรงผลิต
น้ำประปาผิวดินครั้งนี้มีการเปลี่ยนทรายที่ถังกรองใหมแตทรายที่
ใชยังไมไดมาตรฐานเพราะเปนทรายกอสรางและไมมีการคัดขนาด
ของทราย ดังนั้นจึงเสนอแนะใหเปลี่ยนมาใชทรายกรองที่เหมาะ
สำหรับการกรองน้ำโดยเฉพาะและมีการคัดขนาดของทรายที่ใช
ดวย
! 4.การเติมคลอรีนเนื่องจากตอนนี้ระบบผลิตน้ำประปาผิว
ดินของโรงผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน
นา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม ยังไมมีการเติมคลอรีนและจาก
ผลการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพที่ไดทำใหพบวาควรที่จะทำการ
เติมคลอรีนใหเหมาะสมและเพียงพอตอปริมาณของน้ำประปาที่
ผลิตไดจากระบบผลิตน้ำประปาผิวดินของโรงผลิตน้ำประปา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ 
เชียงใหม เพื่อใหไมเกิดปญหาในเรื่องของเชื้อโรคที่ปะปนอยูในน้ำ
ประปาที่ผลิตได ซึ่งควรจะเปนน้ำสะอาดที่เหมาะแกการอุปโภค
และบริโภคและไมกอใหเกิดโรคแกผูใชน้ำ
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U หองสมุดในฐานะของทรัพยากรทางสังคมหรือ
สมบัติทางสังคมจะสามารถตอบสนองความตองการ
ของผู  ใช บริการสมบัติหรือทรัพยากรทางสังคม
อยางไรจึงจะสัมฤทธิผลไดอยางสูงสุด

การศึกษาแนวทางปรับปรุงการใหบริการหองสมุด
โดย พัชรินทร  เปยเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

“

”

! งานวิจัยเชิงสำรวจชิ้นนี ้ เริ่มตนจากการสังเกตและการตั้ง

สมมุติฐานเพื่อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการบริการของหอง

สมุด โดยเนนการศึกษาวิจัยผาน 3 กลุมตัวอยางที่ประกอบไปดวย 

นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บุคลากรประจำ

มหาวิทยาลัย และกลุมสุดทายคือคณาจารยสังกัดคณะตาง  ๆ ใช

ระยะเวลาในการวิจัย 6 เดือน ผานหวงเวลาตั้งแต เดือน

กุมภาพันธ 2553จนถึงเดือนกรกฎาคมป 2553

! ผูวิจัยไดนำทฤษฎีการวิจัยแบบมีสวนรวมมาประยุกตใช

รวมกับทฤษฏีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผานกระบวนการทางความ

คิดที่วา หองสมุดในฐานะของทรัพยากรทางสังคมหรือสมบัติทาง

สังคมจะสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการสมบัติ

หรือทรัพยากรทางสังคมอยางไรจึงจะสัมฤทธิผลไดอยางสูงสุด

! พัชรินทร เปยเมือง ผูวิจัยเรื่องนี้พบวาสถิติการเขาใชบริการ

หองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงรายมี

ความถี่คอนขางนอย  กลาวคือ ผูที่เขามาใชบริการหองสมุดจะมีคา

เฉลี่ยในการใชบริการ 2 ครั้งตอสัปดาห และพบวาเปนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตรเปนสวนใหญ      

! ทั้งนี้ผลการวิจัยในประเด็นของ งานบริการ ของบุคลากรใน

ดานศักยภาพการบริการพบวาผูใชบริการหองสมุดสวนใหญมี

ความพึงพอใจอยูในระดับสูงมากและระดับบานกลาง หรือคิดเปน

รอยละ 42.8  และ 39.8  ตามลำดับ แตหากนำไปเปรียบเทียบใน

ประเด็นของ คุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ อันประกอบดวย 

ระบบไอท ี สิ่งพิมพ และระบบสืบคนฐานขอมูลพบวา ระดับความ

พึงพอใจของผูใชบริการตอประเด็นดังกลาว
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เรียงลำดับเปน  พอใจปานกลาง และ พอใจมาก คิดเปนรอยละ 

52.5  และ 20.5 ตามลำดับ โดยอาจวิเคราะหไดวา เครื่องมือและ

ระบบสืบคนฐานขอมูลยังไมไดมีการปรับปรุงใหทันสมัยและทันตอ

ความตองการทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมของผูใชบริการที่สวน

ใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

! ประเด็นสุดทายที่ผูวิจัยนำมาศึกษาคือ ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอสถานที่ สภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ผลการวิจัยระบุวา ในสวนของสถานที่และสิ่งอำนวยความ

สะดวก ลำดับของความพึงพอใจคือ พอใจปานกลางรอยละ 52 

และ พอใจมากรอยละ 23.5  เชนเดียวกันกับสวนของความพึงพอ

ในตอความสะอาดในบริเวณหองสมุด ที่ความพอใจปานกลาง อยู

ที่รอยละ48  และความพอใจมากอูที่รอยละ33.5 ซึ่งผูทำวิจัยได

เสนอแนะวา ประเด็นเรื่องสถานที่ สภาพแวดลอม และสิ่งอำนวย

ความสะดวกของหองสมุดประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงราย ควรพัฒนาปรับปรุงในประเด็นนี้เปนกรณี

พิเศษ ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูอยางเหมาะสม

ขณะที่ภาพรวมของการปรับปรุงการใหบริการนั้น 

ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงดังนี้

N 1.การเพิ่มศักยภาพของผูใหบริการหองสมุดเพื่อตอบสนอง

การบริการอยางมีประสิทธิผล

! 2.ขยายเวลาการใหบริการของหองสมุดเพื่อครอบคลุมการ

ใชบริการของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณาจารยที่มี

ความตองการในการใชบริการที่แตกตางกัน

! 3.เพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสิ่งพิมพประเภท

วารสาร อุปกรณอินเตอรเนตและไอท ี ตลอดจนเพิ่มจำนวน       

ระบบสืบคนฐานขอมูลมากขึ้น

! 4.เพิ่มจำนวนบุคลากรในหองสมุดเพื่อการบริการที่ทั่วถึง

และมีความหลากหลาย

! 5.ปรับแตงสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตลอดจนทำแผนผังระบุที ่ตั ้งของการบริการตางๆ เพื ่อความ

สะดวกและบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ดีของผูใชบริการหองสมุด

! 6.เพิ่มชองทางในการรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ เพื่อ

นำไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการหองสมุดตอไป
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U เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึง
แนวทางการดำรงชีว ิตและปฏิบ ัต ิตนของ
ประชาชนทุกระดับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย องคความรูพรอมใช
1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

! เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึง

แนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตครอบครัว /ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน  การ

พัฒนาและบริหารประเทศ ใหดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวหนาตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

 2.เศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางไร

! เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self Sufficiency) อยูไดโดยไม

สรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอื่นซึ่งตองสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนมีความพอกินพอใชสามารถพึ่งพา

ตนเองไดยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศได

 3.ใครที่สามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได

! เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปรัชญาที่ทุกๆ คน  สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได ไมวาจะเปนตัวทานเอง นักเรียน  
เกษตรกร ขาราชการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัท หางราน สถาบันตางๆ ทั้งนอกภาคการเกษตรและในภาคการเกษตร สามารถ
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวไปปฏิบัติ เพื่อดำรงชีวิตและพัฒนาธุรกิจการคาไดจริง

“
”

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน



35

N 4.หลักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตองคำนึงถึงอะไรบาง

! การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม
ประมาท โดยคำนึงถึงหลักการ 3 ประการ ดังนี้
! 1.ความพอประมาณ
! 2.ความมีเหตุผล
! 3.การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว

 ! โดยการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีจะ
ตองอยูภายใตเงื่อนไข 

! ความรู และคุณธรรม ตลอดจนตองเปนคน
ดี มีความอดทน พากเพียร

! ความพอประมาณ หมายถึง การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจอยางพอเพียง
ตามความสามารถ และศักยภาพของตนที่มีอยู และ
ตองเปนไปอยางมีเหตุผลที่เหมาะสม ตลอดจนพึง
นึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ

! การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เปนการเตรียม
ความพรอม ความรู ที่จะรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปน
ไปไดของสถานการณ ตาง  ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกลและไกล เพื่อปองกันและลดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลง

 ! การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง
! ทานสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมปฏิบัติในสิ่งงายดังนี้
! 1.ยึดหลักประหยัด ตัดทอนคาใชจายที่ไม
จำเปนในทุกดาน  ลด ละ ความฟุมเฟอยในการดำรง
ชีวิต
! 2.ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แม
จะตกอยูในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ
! 3.ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนที่รุนแรง
และไมถูกตอง
! 4.ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจาก
ความทุกข โดยขวนขวายหาความรู ใหเกิดรายได
เพิ่มพูน
จนถึงขั้นพอเพียง
! 5.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ด ี ลดละสิ่งชั่วราย
ใหหมดสิ้นไป

 ! 5.การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเกิดผลอยางไร!

! การดำเน ินการพ ัฒนาตามแนวปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจักนำไปสู
! 1.การดำรงช ีว ิตท ี ่สมดุลมีความสุขตาม
อัตภาพ
! 2.การพ ัฒนาเศรษฐก ิจของตนเองและ
ประเทศชาติมั่นคง
! 3.การอยูรวมกันในสังคมเกิดวามเอื้ออาทรซึ่ง
กันและกัน

!  นอกจากนี ้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงไม
ไดปฏิเสธการเปนหนี้สิน การกูยืมเงิน แตเนนการ
บริหารความเสี่ยง คือ แมวาจะกูยืมเงินมาลงทุน  ก็เพื่อ
ดำเนินกิจการที่ไมกอใหเกิดความเสี่ยงมากจนเกินไป
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามไมใหลงทุนหรือ
ขยายธุรกิจแตเนนใหทำธุรกิจที่ไมใหเสี่ยงมากเกินไป
ควรลงทุนใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
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U ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษา
โรค และศักยภาพชุมชนที ่ เอ ื ้อตอการใช 
ประ โยชน  อน ุร ักษ  และส ืบทอด ได  แก 
กระบวนการถายทอดในอดีตถึงปจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาการแพทยพื้นบานไทเขินในจังหวัดเชียงใหม
โดย พิศาพิมพ จันทรพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

“

”

! การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการแพทยพื้นบานไท

เขินในจังหวัดเชียงใหมมีวัตถุประสงค คือ  เพื่อรวบรวมองคความรู

การแพทยพื้นบาน  องคความรูดานการดูแลสุขภาพองคความรู

เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานของชาวไทเขินในจังหวัดเชียงใหม  และ

หาแนวทางในการจัดการอนุรักษและฟนฟูแหลงสมุนไพรของชาว

ไทเขินในจังหวัดเชียงใหม  

ขอบเขตของการศึกษามี 3  ดาน คือ ดานพื้นที่ ผูวิจัย
ทำการศึกษา คือ บานตนแหนหลวง บานตนแหนนอย และบาน
สันปาสัก ดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ แพทย/
หมอพื้นบาน  สถานีอนามัยและโรงพยาบาลในพื้นที ่ และ เกษตร
ตำบล/เกษตรอำเภอ  และกรมปาไม และ ดานเนื้อหา การศึกษา
ครั้งนี้จะครอบคลุม 2 ประเด็น  คือ องคความรูเรื่องสมุนไพรในทอง
ถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพร ตำรับยา ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การรักษาโรค และศักยภาพชุมชนที่เอื ้อตอการใชประโยชน 

อนุรักษและสืบทอด ไดแกกระบวนการถายทอดในอดีตถึงปจจุบัน 
ผูรู และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับ
ความรู การแพทยพื ้นบานไทเขินในจังหวัดเชียงใหม และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการอนุรักษและฟนฟู
แหลงสมุนไพรของชาวไทเขินในจังหวัดเชียงใหม 

ผลการศึกษาพบวา บานตนแหนหลวงและบานปาสักมี
หมอพื้นบานที่ยังคงทำการรักษาอยูดวยวิธีการใชยาสมุนไพร
ประกอบกับคาถาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ ่งไม
สามารถถายทอดใหกับผูศึกษาไดเนื่องจากเชื่อวาหากลวงรูแลว
จะทำใหการรักษาไมไดผล สำหรับบานตนแหนนอยไมปรากฏ
ขอมูลหมอพื้นบาน  นอกจากการใชสมุนไพรพื้นบานของทั้งบาน
ตนแหนหลวงตนแหนนอย และบานสันปาสักยังไดปรากฏใน
ภูมิปญญาอาหารพื้นบานไทเขิน เชน  แอบอึ่ง ก๋ำกี้อี่บี้ และคั่วอี่กุง 
เปนตน
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แนวทางการพัฒนาการแพทยพื้นบานของ
ชาวไทเขินจากผลการตอบแบบสอบถามสภาพและ
ความตองการในการอนุรักษและฟนฟูแหลงสมุนไพร
พื้นบานของชาวไทเขินในจังหวัดเชียงใหม อันดับแรก 
คือ การจัดทำแหลงเรียนรูชุมชนเกี่ยวกับการแพทยพื้น
บานไทเขิน การพัฒนาองคความรูและการถายทอด
ภูมิปญญาเรื่องสมุนไพร  ตลอดจนการสรางเสนทาง
ศึกษา รองลงมา คือ  การจัดทำหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยว
กับการแพทยพื้นบานไทเขิน   เพื่อใหปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรของชุมชนทั้งทรัพยากรปา
ไมและภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานใหแก
เยาวชนในชุมชน  นอกจากนั้นยังเปนการผลิตนักวิจัย
รุนเยาวในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการแพทยพื้น
บานไทเขินเพื่อนำมาจัดทำแหลงเรียนรูชุมชนเกี่ยวกับ
การแพทยพื้นบานไทเขิน  และอันดับสุดทายคือการ
พัฒนาการแพทยพื้นบานไทเขินใหอยูในรูปแบบของ
การทองเที่ยวเชิงสุภาพในรูปแบบของแหลงเรียนรูเชิง
พิพิธภัณฑหมูบานไทเขิน

อภิปรายผลการศึกษา
! เม ื ่อการศ ึกษาเร ื ่องแนวทางการพัฒนา
สมุนไพรพื้นบานไทเขิน  ไดเขาไปเริ่มดำเนินการเมื่อ
เดือนตุลาคม2552 – มกราคม2553 เปนระยะเวลาชวง
ที่ 1 ไดใชเวลาสรางความเขาใจกับชุมชนตั้งแตเรื่องนัก
วิจัยเปนคนนอกชุมชน  กระบวนการวิจัย  เปาหมายงาน
วิจัย จนถึงเรื่องผลกระทบที่ชาวบานคิดวาจะไดรับจาก
งานวิจัยและพยายามดึงการมีสวนรวมจากหนวยงาน
ในพื้นที่ ไดแก โรงเรียนและสถานีอนามัย  ประเด็นงาน
วิจัยชิ้นนี้มีแนวทางการวิจัยระบบความรูสมุนไพรใน  3 
ประเด็น  1. ความรูสมุนไพร 2. การใชประโยชน 3. การ
จัดการความรู ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัย 4 
ขอเบื้องตน

จากการศึกษาพบวา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของผืนปาชุมชนมีสมุนไพรจำแนกออกเปนเพื่อ
การบำรุงกำลัง รักษาโรคและเพื่อประกอบพิธีกรรม 
แหลงที่พบมากที่สุดคือตามบานเรือน ปาใชสอย ตาม
ลำดับ สำหรับสมุนไพรตามบานที่สำรวจพบนั้น  สวน
ใหญใชกับโรคพื้นฐาน  ซึ่งความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพื้น
บานนั้นเยาวชนสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทำใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานจะปรากฏแกผูที่
เปนหมอพื้นบานและผูสูงอายุบางคนเทานั้นสอดคลอง
กับขอสรุปของ Somshob (1975) ที่เสนอวาการรักษา
พยาบาลพื้นบานมีแนวโนมจะถูกกลืนดวยระบบแพทย
แผนใหม 

สำหรับการถายทอดแบบดั้งเดิม คือ  แบบ
ธรรมชาติปากตอปาก และไมมีการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร ความรูเรื่องสมุนไพรจำกัดวงแคบและ
กระจัดกระจายในกลุมคนเฒาคนแกที่มีประสบการณ
อยางนอยจำนวน  2 คนใน  3 หมูบานคือ บานตนแหน
นอย   บานตนแหนหลวง และบานปาสัก ในสภาพ
การณปจจุบันจึงกลายเปนขอจำกัดภายในชุมชนเอง 
เรื่องการใชประโยชนจากสมุนไพรซึ่งเปนองคความรู
เฉพาะบุคคลผูมีความรูและประสบการณ ใชประโยชน
โดยตรงแตพอเพียง ไมไดมีการแปรสภาพสมุนไพรแต
อยางใด
! ในขณะป จจ ุบ ันสถานการณ การใช ยา
สมุนไพรเพื่อรักษาตนเองคลายความสำคัญลง แมวาผู
รูในชุมชนยังทำหนาที่ดูแลสุขภาพคนในชุมชน  มีความ
เชื่อเรื่อง “ผี” คือสาเหตุของความเจ็บปวยตองมีการขอ
ขมาลาโทษ เชนเดียวกับงานวิจัยของ ธงชัย  สาระกูล 
(2538) และยืนยันงานวิจัยของสุวัฒน จริยาเลิศทรัพย 
(2533) ที่วาปกากะญอที่นับถือคริสตจะสวดออนวอน
ขอใหพรเจาชวยเหลือยาเจ็บปวย สวนกลุมชาวบานที่
นับถือพุทธ- ผ ีเวลาไมสบายจะไปหา “ฮีโข” และหมอผี
เพื่อใหคำแนะนำและรักษาโดยวิธีเลี้ยงผ ี การเสริม
สรางกระบวนการเรียนรู-ถายทอดแกสมาชิกรุนใหมๆ 
ประกอบศึกษาแนวคิด สิทธิในการใชประโยชนจากปา 
สมุนไพรจากปาที่มีกลไกชุมชนรับรองสิทธิการใชโดยมี
งานวิจัยเปนฐานขอมูล การปฏิบัติการคือความคาด
หวังของชุมชน และขยายผลสูสาธาณชน  ในขณะ
เดียวกันที่องคความรูของชุมชนก็เริ่มมีชีวิตชีวา
! ชุมชนไทเขินในอำเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหมในปจจุบันเปนอยูในรูปแบบของสังคมเมือง
กึ ่งเกษตรกรรม และนิยมสงบุตรหลานที ่ไปเรียน
หนังสือในตัวเมือง เหลานี้เปนอีกเงื่อนไขชวงเปลี่ยน
ผาน  ผูรูสามารถเลือกใช ในการเก็บของปา สมุนไพร 
ทดลองนำสมุนไพรที่ใชประโยชน จากการดำเนินงาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการพบวา ความรูสมุนไพรไทเขินนั้นมี
ความคลายคลึงหรือใกลเคียงกับสมุนไพรพื้นบานลาน
นาดวยการติดตอสัมพันธใกลชิด รวมทั้งเคลื่อนยาย 
ปรับเปลี่ยน  ผลิตซ้ำองคความรูตามเงื่อนไขสภาพแวด
ลออยาง “เลื่อนไหล” และการยินยอมผสมกลมกลืน
ความรู หรือวัฒนธรรมอื่น ๆ กับ “ลานนา” คนพื้นเมือง
ที่มีความเหนือกวา โดยมีผูรูไดมีสวนรวมสรางตอยอด
ความรูภายในและระหวางชุมชน  คลายคลึงกับงาน
วิจัยกระบวนการถายทอดความรูการรักษาพยาบาล
ชาวไทยลื้อ ขององอาจ  พรมไชย (2539)  ที่เปนไปใน
ลักษณะการขัดเกลาจากบรรพบุรุษเครือญาติและผูรู 
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! ภายหลังชุมชนวิเคราะหตนเองในสถานการณปจจุบัน  ปจจัยภายนอกที่ทีมวิจัยตั้งสมมุติฐานประกอบ อันไดแก 
นโยบายรัฐ การรักษาแพทยแผนปจจุบัน  การศึกษาแผนใหม กระบวนการลดทอนความมั่นใจในภูมิปญญาไดกัดเซาะ
โครงสรางระดับลึกของชุมชนอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งสงผลตอความอยูรอดและการสูญหายของภูมิปญญาสมุนไพรพรอม 
ๆ กับขอจำกัดภายในชุมชนเอง และเมื่อพิจารณาความพรอมในเปาหมาย 3  ดาน  คน  ขอมูลและการใชประโยชน จึงเปน
เหตุผลชี้นำตอเนื่อง ใหเกิดปฏิบัติการในชวงที ่2 โดยมีวัตถุประสงคตอยอดเพื่อ  1. พัฒนาทักษะ การวิเคราะหตนเองของทีม
วิจัยและชุมชน  2. เพื่อยกระดับขอมูลสูการถายทอด-เรียนรูอยางมีสวนรวม 3. เพื่อยกระดับสิทธิการใชพื้นฐานสูการอนุรักษ
ภูมิปญญาสมุนไพรชุมชน หลังจากทีมวิจัย ชุมชนและโรงเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมหลากหลายรวมกันจนถึงทายสุด จึงนำไปสู
ขอเสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาสมุนไพรของชาวไทเขิน ซึ่งไมผิดฝาผิดตัวมากนัก  ชุมชนคิดจากฐานหรือทุนที่ตนมี
อยู มีความสอดคลองกับวิถีเกษตรแบบยังชีพ และอาศัยเครื่องมือที่งายตอการสื่อสารเรียนรู สำหรับการใชประโยชนเปนใช
อยางพอเพียง และการแบงปนในเครือญาติ ขอเสนอเชิงรูปธรรมไดไปรองรับความชอบธรรมสิทธิในการใช การอนุรักษ
สมุนไพรในปาของชุมชน ซึ่งไปตอบโจทยสำคัญคือ ชุมชนใชความสามารถที่จะทบทวนความรูและรวมกันพิจารณาหาทาง
เลือกที่หลากหลายที่จะการปรับตัวในสภาพปจจุบัน  มีหลายอยางเปนความนาสนใจกอนที่จะมีการเขาสูกระบวนการโดยจะ
มีการนำเสนอตอไปในบทนี้

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“
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ลักษณะของ
ชาวไทเขินมี
การโพกผาที่
ศรีษะตั ้งแต
อด ีตจนถ ึง
ปจจุบัน
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U

U
U นักศึกษายังอยูในชวงของวัยรุนที่ไมคอยจะ
คำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเทาใดนัก ถือวา
เปนคานิยม ที่ไมถูกตอง อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ 
ผูขับขี่ยานพาหนะมีความรีบเรงในการเดินทางไปเรียน
หนังสือหรือกลับบานหลังเลิกเรียน ขาดความมีน้ำใจ
และมารยาทในการใชรถใชถนน ทำให ขาดวินัยในการ
ขับขี่ที่ดี 

รูปแบบการปลูกฝงวินัย การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา 
โดย ศุภิกา สุภารัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย

N การวิจัยเรื่อง รูปแบบการปลูกฝงวินัย  การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย เพื่อสรางรูปแบบการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  

และศึกษาแนวทางการมีสวนรวมในการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของผูบริหาร หัวหนางานพัฒนาวินัย อาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยผูสอน สโมสรนักศึกษา นักศึกษา และเจาหนาที่จราจรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  โดยการทดลอง

ใชกับนักศึกษาปการศึกษา 2552 จำนวน  2,099 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  จากกลุมตัวอยาง

นักศึกษา จำนวน 340 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

“

”

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ผลการศึกษา  พบวา
! 1)ความคิดเห็นตอรูปแบบการปลูกฝงวินัย
การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย รวม 4 ประการ 
พบวา 
! 1) การจัดทำฐานขอมูลทะเบียนผูขับขี่ยาน
พาหนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.44    
! 2)การจัดการสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การจราจร  โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.11  
! 3)การจัดกิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร  โดยรวมอยูในระดับมาก   มีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.17  

! 4) การมีสวนรวมจากทุกฝายในการปลูกฝง
วินัยตามกฎจราจร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.27   
!
! 2)  แนวทางการมีสวนรวมในการปลูกฝงวินัย
การปฏิบัติตามกฎจราจรของผูบริหาร หัวหนางาน
พัฒนาวินัย อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน  สโมสร
นักศึกษา นักศึกษา และเจาหนาที ่จราจรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย พบ
วา  การทำใหโครงการบรรลุผลสำเร็จไดตองมาจาก
ความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย ตั้งแตการระดมความ
คิด  การรวมปฏิบัติ ตอการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการ
ปลูกฝงวินัยการ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

  รถจักรยานยนต ซึ่ง
ในปจจุบันมีกระจาย
อยูทั่วไปในทุกแหงทั่ว
ประเทศ พรอมๆกับ
การเกิดอุบัติเหตุของ
รถจ ักรยานยนต ก ็
ขยายตัว

“

”
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 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปญหา
N ปจจุบันปญหาการจราจร สงผลกระทบตอ
ความเปนอยูของประชาชนในวงกวาง ทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดทั ่วประเทศ โดย
เฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีปริมาณการจราจรสูงในพื้นที่
ที่เปนยานการคาและที่ที่มีชุมแออัดมีการใชยวดยาน
พาหนะจำนวนมากสงผลใหเกิดการจราจรติดขัดใน
ชวงชั่วโมงเรงดวนสงผลกระทบตอผูที่สัญจรไปมาและ
กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญของ
ประเทศไทย  และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจํานวนม
หาศาลในแตละป ในจังหวัดเชียงรายอัตราการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนนมีเพิ่มมากขึ้น ดูไดจากสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนนใน  อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ตัวอยางเชน  ศูนยอำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนไดเปดเผยถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และผูเสีย
ชีวิตในชวงการรณรงค 7 วันอันตราย เทศกาลปใหม 
2552 วามีสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศรวม 368 
ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บรวม 400 คน  เสียชีวิต 22 คนโดย
จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตรวมสูงสุดคือจังหวัดเชียงราย  15 
คน ( h t t p : / / w w w . s h a w p a t . o r . t h / n e w w e b /
situation536.html)  จึงเห็นไดวาอุบัติเหตุเปนสิ่งที่ไม
สามารถคาดการณไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด เปนสิ่งที่
สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมาก   
หนทางที่จะแกไขหรือลดการเกิดอุบัติเหตุที่ดีที่สุดใน
ขณะนี้ ก็คือ การชวยกันปองกันและการไมประมาทใน
เรื่องของยานพาหนะ จึงเปนสิ่งหนึ่งที่ถูกเพงเล็งวาเปน
ตัวกอใหเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะชนิดนั้นคือ รถ
จักรยานยนต ซึ่งในปจจุบันมีกระจายอยูทั่วไปในทุก
แหงทั่วประเทศ พรอมๆกับการเกิดอุบัติเหตุของรถ
จักรยานยนตก็ขยายตัว โดยเฉพาะตั้งแตชวง 2535 
เปนตนมา การขยายตัวเปนไปอยางรวดเร็ว โดยที่ไมมี
ใครรูแนชัดวา ตนเหตุที่แทจริงของปญหาคืออะไรกัน
แน (กรุงเทพธุรกิจยานยนต, 2550) 

! สำหรับ สถาบันการศึกษาก็เชนกันตาง
ประสบปญหาเก ี ่ยวกับการขับข ี ่ยานพาหนะของ
นักเรียน  นักศึกษา โดยเฉพาะการไมปฏิบัติตามกฏ
จราจร ทำใหเกิดผลกระทบและเสียหาย ตอชีวิตและ
ทรัพยสินเปนจำนวนมาก เชน  กลุมนักเรียน/นักศึกษา 
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมากเปนอันดับที ่ 2 
คิดเปนรอยละ 28.2 (สถิติโรงพยาบาลขอนแกน, 
2542) จำแนกสาเหตุของนักศึกษาผูขับขี่ยานพาหนะ
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฏจราจรไดหลายประการ ที่
สำคัญ เกิดจากผูขับขี ่ ที่ไมมีความรูเกี่ยวกับลักษณะ
ของรถที่ถูกตองกอนนำมาใช มีการนำเอารถที่ยังไมได
จดทะเบียนและเสียภาษ ี ไมติดแผนปายทะเบียน 
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำป ไมจัดใหมีการ
ทำประก ันค ุ มครอง ผ ู ประสบภัยจากรถไม ต ิด
เครื่องหมายประกันคุมครองผูประสบภัยจากรถ ตลอด
จนมีการดัดแปลงสภาพของรถ นำเอารถที่มีเครื่อง
อุปกรณสวนควบไมครบมาใชในการเดินรถ ผูขับขี่ขาด
ความชำนาญและความคุ นเคยในการใชรถใชถนน 
เนื่องจากผูขับขี่สวนใหญมักจะทดลองขับขี่ดวยตนเอง
ไมมีใบขับขี่ นอกจากนั้นมีพฤติกรรมที่มักงาย  ชอบ
เลียนแบบผูอื่นที่ปฏิบัติไมถูกตอง เชน  การขับรถโดย
ประมาท ขับรถเร็ว ขับรถดวยความคึกคะนอง มีการ
เสพสารที่กอใหเกิดการมึนเมา เสพสุรา ไมสวมหมวก
นิรภัย เปนตน  พฤติกรรมดังกลาวมีใหเห็นอยูทั่วไป 
เพราะนักศึกษายังอยู ในชวงของวัยรุ นที ่ไมคอยจะ
คำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเทาใดนัก ถือวา
เปนคานิยม ที่ไมถูกตอง อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู
ขับขี่ยานพาหนะมีความรีบเรงในการเดินทางไปเรียน
หนังสือหรือกลับบานหลังเลิกเรียน  ขาดความมีน้ำใจ
และมารยาทในการใชรถใชถนน  ทำให ขาดวินัยในการ
ขับขี่ที่ดี ผูขับขี่ขาดจิตสำนึกในการเปนพลเมืองด ี มี
ความเห็นแกตัว มองขามวาไมใชหนาที่ของตนที่จะ
ตองมารับผิดชอบในปญหาดังกลาว และผูขับขี่บาง
รายมีอารมณไมปกติ ขาดความพรอมทางดานสภาพ
รางกายและจิตใจ ซึ่งนับวาเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลให
เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียตามมาในที่สุด 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

http://www.shawpat.or.th/newweb/situation536.html
http://www.shawpat.or.th/newweb/situation536.html
http://www.shawpat.or.th/newweb/situation536.html
http://www.shawpat.or.th/newweb/situation536.html


42



43

เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน  

ดานวิทยาศาสตร
และโทคโนโลยีการเกษตร
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การปลูกพืชโดยไมใชดิน
โดย ชิติ ศรีตนทิพย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

 การปลูกพืชแบบไมใชดิน (Soilless culture) 
คือ การปลูกพืชไรดิน  การปลูกพืชน้ำที่มีสารละลาย
ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชในวัสดุที่ไมใชดิน  การ
ปลูกพืชแบบไมใชดินเปนระบบที่ไดผลผลิตที่มีความ
ปลอดภัยและใหผลผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภาพใน
ปริมาณที่แนนอน การทำลายจากโรคและแมลงมีนอย
มาก ใหผลผลิตเร็วกวาการปลูกลงดิน  สามารถผลิตพืช
ผักในชวงที่การปลูกลงดินทำไดคอนขางยากเชนใน
ชวงหนาฝน  ตอบสนองความตองการของตลาด โรง
พยาบาล  และซุปเปอรมารเก็ต ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยจากสารพิษตางๆ (สารกำจัดโรค แมลงและ
วัชพืช) 

การปลูกพืชแบบไมใชดินเปนการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรใหพอเพียงตอความตองการอาหารที่
เพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่มของประชากร เปนเทคโนโลยี
การผลิตพืชที่ตองการธาตุอาหารพืชในระบบการปลูก
พืชโดยไมใชดินใหมีประสิทธิภาพ ระบบการปลูกพืช
โดยไมใชดิน 

1. การปลูกพืชในระบบดีเอฟท ี (DFT: Deep 
Flow Technique)  การปลูกพืชในระบบดีเอฟท ี หมาย
ถึง เทคนิคการปลูกโดยให รากพืชแชอยูในภาชนะ
บรรจุสารละลายธาตุอาหาร ภาชนะ ดังกลาวทำหนาที่
ทั้งภาชนะปลูกและภาชนะใสสารละลายไป ดวย ทำให
วิธีการนี้ไมตองใสสารละลายแยกตางหาก  การ ปลูก
พืชในกระถางเล็ก  ๆ ซึ่งวางอยูในรูแผนโฟมหรือวัสดุ
ลอย น้ำอยางอื่นแลวปลอยใหลอยบนสารละลายวิธีนี้
ตองมีการ เติมอากาศลงในสารละลาย  พืชจะลอยอยู
ในสารละลาย

 2. การปลูกพืชในระบบดีอารเอฟท ี (DRFT: 
Dynamic Root Floating Techniques)  การปลูกพืช
ในระบบดีอารเอฟท ี เปนการปลูกพืชในน้ำในระบบปด 
โดยที่รากจุมแชในภาชนะบรรจุสารละลายธาตุอาหาร 
สารละลายและอากาศไหลวนผานรากพืชในถาดปลูก
แลวไหลลงสูถังบรรจุสารอาหารที่อยูต่ำกวาถาดปลูก 
และสารอาการจะถูกสงกลับไปสูถาดปลูกโดยปมน้ำ 
กอนที่สารละลายจะไหลลงสูดานลางดานทายถาดจะ
ตองไหลผาน  สะดือปรับระดับน้ำที่สามารถปรับระดับ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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3. การปลูกพืชในระบบเอ็นเอฟที (NFT: Nutrient Film 
Technique)  การปลูกพืชในระบบเอ็นเอฟทีเปนการปลูกพืชที่มี
วัสดุปลูกแลวนำตนพืชไปวางในรางที่มีสารละลายธาตุอาหารไหล
เปนแผนฟลมบาง  ๆ การปลูกแบบนี้จะเปนการปลูกพืชโดยรากแช
อยูในสารละลายโดยตรง การไหลของสารละลายอาจเปนแบบตอ
เนื่องหรือแบบสลับก็ไดโดยทั่วไปสารละลายจะไหลแบบตอเนื่อง 
โดยจะมีปมดูดสารละลายใหไหลผานรางและรากพืชและเวียน
กลับมายังถังเก็บสารละลาย 
! 4. การปลูกพืชในระบบแอรโรโปนิค (Aeroponic) การ
ปลูกพืชในระบบแอรโรโปนิค เปนการปลูกพืชโดยการพน
สารละลายใตโคนรากพืช ซึ่งระบบนี้มีการควบคุมรากพืชใหสัมผัส
สารละลายแบบตอเนื่องตลอดที่ตนพืชตองการ การปลูกพืชแบบ
พนสารละลายในอากาศทำใหพืชมีการเจริญเติบโตที่ด ี แตถา
ระบบมีปญหาจะทำใหรากพืชแหงและสงผลตอการเจริญเติบโต 
! 5. การปลูกพืชในวัสดุปลูก (Substrate Culture) การ
ปลูกในวัสดุปลูกเปนการปลูกพืชในลักษณะที่คลายกับการปลูกใน
ดินมากที่สุดดังนั้นการดูแลพืชที่ปลูกจะคลายกับการปลูกพืชใน
กระถาง ปญหาที่ตองคอยระวังคือการปลูกในวัสดุปลูกปริมาณ
ของวัสดุปลูกจะนอยกวาการปลูกในดินมาก ดังนั้นการจัดการ
เกี่ยวกับน้ำและธาตุอาหารจะตองมีการจัดการเปนพิเศษ นิยมใช
เปลือกมะพราวสับเปนวัสดุปลูก หรือใชวัสดุอื่น  ๆ เชน  ขุยมะพราว 
แกลบ ผักตบชะวา หรือนำวัสดุมาผสมกับทรายเปนวัสดุปลูกผัก
ชนิดตางๆ การใหสารละลายธาตุอาหารผานทางระบบน้ำหยด 

ขอดีของการปลูกพืชแบบไมใชดิน 
1. สามารถทำการเพาะปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ที่ดินไมดี 

หรือสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกและใชพื้นที่คอน
ขางนอย 

2. ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการเตรียม
ดิน  และการกำจัดวัชพืช  ทำใหสามารถปลูกพืชอยางเดียวกันตอ
เนื่องไดตลอดป ในพื้นที่เดียว 

3. สามารถตัดปญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินและ
ควบคุมสภาพแวดลอมในการปลูกไดงาย 
! 4. เปนระบบที่มีการใชน้ำ และธาตุอาหารพืชอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากธาตุอาหารอยูในรูปที่พืชสามารถ
นำไปใชไดทันที และมีการสูญเสียมีนอยมาก 
! 5. เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชแรงงาน  โดยเฉพาะ
ในดานการจัดการดูแลรักษา ไดแกกำจัดวัชพืช การใหปุยตางๆ
และการจัดการแมลงศัตรูพืช 

6. พืชปลูกมีการเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วและให
ผลผลิตสูง 
! ขอเสียของการปลูกพืชแบบไมใชดิน 
! 1. เปนระบบที่มีราคาแพงมาก เนื่องจากประกอบดวย
อุปกรณตางๆมากมาย และมีราคาแพง ทำใหตนทุนการผลิตคอน
ขางสูง 
! 2.จะตองใชผูที่มีความชำนาญ และประสบการณมาก
พอสมควร ในการควบคุมดูแล และตองมีความรูพื้นฐานทางปุย
เคมี น้ำ และสรีรวิทยาของพืช และเทคนิค การออกแบบเครื่องมือ 
! 3. มีโอกาสเกิดโรคที่มาจากน้ำไดงายและยากตอการ
ควบคุม 
! 4. พืชจะไดรับผลกระทบไดงายและรวดเร็ว หากปลูกใน
สภาพที่ไมเหมาะสม

5. ชนิดพืชที่เหมาะสมมีไมมาก สวนใหญเปนผัก และไม
ดอกไมประดับ สวนไมผลนิยมใชไมผลขนาดเล็กเชน สตรอเบอรี่ 

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
ในการปลูกสับปะรด
โดย ชิติ ศรีตนทิพย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! ทองที่ในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เปน
แหลงปลูกสับปะรดที่สำคัญแหลงหนึ่งของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสายพันธุปตตาเวียอันขึ้นชื่อ ขณะที่
พื้นที่ในการปลูกสับปะรดของอำเภอนครไทยปรากฎวา 
มีสภาพเปนดินที่ไมอุดมสมบูณเทาที ่ควร ทั้งจาก
ลักษณะธรรมชาติของพื้นดินบริเวณนี้ที่เปนดินรวนปน
ทราย ความอุดมสมบูรณต่ำ และจากพฤติกรรมการ
เพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรที่จะปลููกติดตอกัน
กวา 3-4ป ทั้งยังขาดการบำรุงรักษาดินที่เหมาะสม

! คณะผู ว ิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลกจึงรวมกันดำเนินกระบวนการ
วิจัยเรื่อง การจัดการความอุดมสมบูรณของดินในการ
ปลูกสับปะรดเพื่อใชแกไขปญหาสภาพดินที่ขาดความ
อุดมสมบูรณและไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก

! นักวิจัยทำการทดสอบโดยใชปุยเคมีในอัตราที่
ไดรับคำแนะนำ มาเปรียบเทียบกับการใชปุยอินทรีย
และการใชปุยพืชสด บำรุงดินเพื่อปลูกสับปะรด ที่
ตำบลหนองกะทาว อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณะัโลก 
ขนาดแปลง 6x6 เมตร 
! โดยใชวิธีการปลูกสับปะรดเปนแถวคูโดยระยะ
หางระหวางตน  25  เซนติเมตร ระหวางแถว 50 
เซนติเมตร และระยะระหวางแถวคู 100 เซนติเมตร 
เก็บขอมูลจากความอุดมสมบูรณของดินกอนปลูกและ
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวเสร็จ จากการวัดคาของ 
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแตสเซี่ยม ตลอดจนความ
เปนกรดและดางของดิน  โดยเก็บตัวอยางดินที่ระดับ
ความลึก 0-15เซนติเมตร

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ผลการวิจัย 
! คณะผูวิจัยพบวา การจัดการความอุดมสมบูรณของดินในการปลูกสับปะรด สามารถสรุปผลการ
ทดลองไดวา ความอุดมสมบูรณของดินมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อใชปุยอินทรีย

! 1.ความอุดมสมบูรณของดิน การใชปุยอินทรียมีแนวดนมทำใหคาอินทรียในวัตถุเพิ่มขึ้น
! 2.การเจริญเติบโตของสับปะรด สิ่งทดลองที่มีการใชปุยเคมีและการใชปุยอินทรีย มีผลตอการเพิ่ม
การเจริญเติบโตของสับปะรด ใบลักษณะของความกวางทรงพุมจำนวนใบแก ความยาวใบแกจำนวนใบ
ออน ความกวางใบออน ความยาวใบออนและความสูงตน
! 3.ผลผลิตของสับปะรดที่ปลูกโดยการใชสารเคมีในระยะแรกเริ่ม ใหผลผลิตที่สูงกวาการใชปุยพืชสด 
กับปุยอินทรีย แตทั้งนี้ไมมีผลตอจำนวนผลิตตอไร

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การใชขนมปงเปนแหลงพลังงานในสูตรอาหารไก
โดย บุญชู นาวานุเคราะห และ อุดม สุวรรณกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
! ประเทศไทยมีผ ู ประกอบการผลิตสินคา
บริโภคจำพวกขนมปง ขนมปงกรอบ ตลอดจนขน
มอื่นๆที่มีขนมปงเปนสวนประกอบพื้นฐานคอนขาง
มาก แตเนื่องดวยธรรมชาติของสินคาอุปโภคบริโภคที่
มักจะมีวันหมดอาย ุ หรือการไมผานมาตราฐานทาง
ดานตางๆ ทำใหทุกวันมีสินคาเหลือจำนวนมาก โดย
ทั่วไปจะมีเกษตรกรบางกลุมรับซื้อสินคาดอยคุณภาพ
เหลานี้ไปเปนอาหารสัตว เปนตนวา
ปลา อาหารไกพื้นเมือง
! ผ ู ว ิจ ัยพบวาการนำขนมปงเหลานี ้ไปใช
ประโยชนของเกษตรกร ไมไดผานกระบวนการแปรรูป
ที่จะทำใหเกิดคุณคาสูงสุด กลาวคือเมื่อไดขนมปงมก
โรงงานผลิตแลว จะนำไปใหสัตวเลี้ยงกินทันท ีงานวิจัย
ชิ ้นนี ้จึงตั ้งอยู บนสมมุติฐานที่วา ถาหากมีการนำ
ขนมปงหรือขนมเหลานี้ไปผานกระบวนการตางๆยอม
จะสามารถสรางมูลคาและคุณคาไดดียิ่งขึ้นกรรมวิธี
งายๆที่คณะผูวิจัยไดนำมาพัฒนาปรับปรุงเศษขนมปง
คือ การนำไปตากแหงกอนจะมาบดใหละเอียดเพื่อใช
แทนปลายขาว ขาวโพดบน  บนพื้นฐานที่นักวิจัยทั้ง
สองทานคิดก็คือ เศษขนมปงก็คือขนมปงชิ้นเล็กๆ
นั่นเองขนมปง Bread เปนขนมที่ไดจากการผสมแปง

สาล ีน้ำ เกลือ นมผง เนยขาว และน้ำตาลเขาดวยกัน 
ซึ่งขาวสาลีที่นำมาผลิตขนมปงนี้มีสองชนิดคือ แปง
สาลีออนกับแปงสาลีแข็ง 
คณะผูวิจัยไดแบงขนมปงออกเปน 4 ชนิดดังนี้
! 1.ขนมปงผิวแข็ง Hard Bread มีปริมาณ
น้ำตาลคอนขางนอยคือ  ไมเกิน 2 เปอรเซนต มี
ลักษณะแข็งกอนยาวเปนตนวาขนมปงฝรั่งเศส
! 2.ขนมปงจืด Loaf Bread มีปริมาณน้ำตาล 
4-10เปอรเซนต จะมีลักษณะนุมกวาขนมปงผิวแข็ง รูป
รางเปนกะโหลกแบบสี่เหลี่ยม เชนขนมปงแซนดวิช 
และขนมปงกะโหลก
! 3.ขนมปงซอลฟโรล Soft  Roll มีปริมาณ
น้ำตาล 10-15 เปอรเซนต มีเนื้อนุม รสหวาน 
ผลิตภัณฑขนมปงพวกนี้เชน  ขนมปงลูกเกด ขนมปงไส
ตางๆ
! 4.ขนมปงหวาน Sweet Dough มีน้ำตาลสูง
ถึง 14 เปอรเซนต คลายคลึงกับขนมปงซอลฟโรลคอน
ขางมาก ทั้งยังเปนที ่นิยมคอนขางสูงของคนไทย 
เพราะสามารถดัดแปลงใหเปนรูปรางตางๆไดอยาง
หลากหลาย เชน  ขนมปงไสมะพราว ขนมปงชินนามอน
บัน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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”

เ กษตรกร
สามารถใช 
เศษขนมปง
แ ทนปลาย
ข  า ว ห ร ื อ
ข  า ว โ พ ด
ผ ส ม ใ น
อาหารไกได้
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การวิจัย
N ผูวิจัยเลือกใชขนมปงที่เหลือจากการทำแซนวิช  ซึ่งมัก
จะเปนสวนหัวและสวนทายของขนม ปอนดแบบจืด  จากนั้นนำ
ไปตากแหง กอนนำมาบด และนำเขาวิเคราะหเพื่อหาองค
ประกอบทางเคมี ดวยวิธี Proximate Analysis โดยแบงการ
ทดลองเปน 2  สวนคือ  นำเศษขนมปงไปใหอาหารไกเนื้อ  และ 
นำไปใหไกไข
แยกกระบวนการทดลองดังนี้
! 1.ไกเนื้อใชระยะเวลาการเลี้ยงทั้งสิ้น  45  วัน  และแบง
เปน  5  กลุมตามอาหารที่ใหคือ อาหารที่ไมมีเศษขนมปง กับ
อาหารที่ผสมเศษขนมปงเปนปริมาณ  25,50,75และ 100 
เปอรเซนตตามลำดับ โดยเก็บขอมูลจาก อาหาร น้ำหนักตัวไก 
เปอรเซนตซากไก และเปอรเซนตการรอด
! 2.ไกไขทดลองใชไกไขระยะใหไข 7 ตัว เลี้ยงรวมกัน 6 
รอบๆละ28  วันและแบงเปน  5 กลุมตามอาหารที่ใหคือ อาหารที่
ไมมีเศษขนมปง กับอาหารที ่ผสมเศษขนมปงเปนปริมาณ 
25,50,75และ 100 เปอรเซนตตามลำดับ โดยเก็บขอมูลจาก 
อาหารที่กิน  ตัวอยางเลือดเพื่อนำไปวิเคราะหหาขอมูลทาง
ชีววิทยาและโลหิตวิทยาผานเครื่องตรวจเลือด Accutred GCT 
และเปอรเซนตไขที่ไดรับ ใชระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น  12 
เดือน

ผลการวิจัยสรุปไดวา
N เกษตรกรสามารถใชเศษขนมปงแทนปลายขาวหรือ
ขาวโพดผสมในอาหารไกได อัตราที่เหมาะสมสำหรับสูตรอาหาร
ไกที่ใหผลที่ดีสุดคือ การผสมเศษขนมปงไมเกิน  25  เปอรเซนต 
และมีแนวโนมดีกวากลุมที่ไมไดรับเศษขนมปงในสูตรอาหาร
เลย และดีกวาการใชเศษขนมปงอัตรามากกวา 25  เปอรเซนต
คอนขางมาก

! ในสถานการณปจจุบัน  ปลายขาวและปลายขาวโพดที่
จำหนายในทองตลาดเพื่อนำมาเปนวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว
ในเมืองไทยราคาประมาณ  9-10 บาทตอกิโลกรัม ขณะที่เศษ
ขนมปงมีราคาอยูที่กิโลกรัมละ  4 -5  บาทซึ่งถือวาแตกตางกัน
กวาเทาตัว
!
! ผูวิจัยจึงสนับสนุนใหเกษตรกรใชเศษขนมปงแทนปลาย
ขาวหรือขาวโพดเพราะเปนการลดตนทุน  การผลิตที่ไดผลดีกวา
นั่นเอง ทั้งนี้เกษตรกรควรพิจารณาถึงราคาของเศษขนมปงใน
ทองถิ ่นของตนเองเปนอันดับแรกเสียกอนถึงขอจำกัดของ
ขนมปงที่มีอายุในการเก็บรักษาตามสภาพอากาศปกติที่สั้นกวา
ปลายขาวหรือแตขณะเดียวกันเกษตรกรหรือผูที่สนใจในการนำ
ผลการวิจัยฉบับนี้ไปประยุกตใช จำเปนตองพิจารณาถึงเงื่อนไข
หรือขอจำกัดสำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถหรือความ
เปนไปไดในการหาเศษขนมปงในทองถิ่นของตัวเองมาทดแทน
การใชขาวโพดหรือวัตถุดิบตางๆ เนื่องจากพื้นที่ในการวิจัยของ

นักวิจัยทั้งสองทานตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนจังหวัดที่มี
อุตสาหกรรมการผลิตขนมปงจำนวนมาก ทำใหเศษขนมปงตาม
โรงงานผลิตตางๆหาไดงาย ราคา

! อาจารยบุญชู หนึ่งในคณะวิจัยไดอธิบายถึงตนทุนใน
การผลิตอาหารไกวา “ขาวโพดปกติจะมีราคาประมาณ  9-10 
บาทตอกิโลกรัม ขณะที่เศษขนมปงจากโรงงานแซนวิช  ขนาด
เล็กราคาอยูที ่ 4-5  บาทตอกิโลกรัม ดวยราคาที่ถูกกวากัน
ประมาณครึ่งหนึ่งทำใหเกษตรกร สามารถประหยัดตนทุนไปได
คอนขางมาก แตตองอยูบนเงื่อนไขที่วา เกษตรกรตองหาเศษ
ขนมปงไดงายและราคาถูกกวาขาวโพด”

งานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากจะถูกนำไปประยุกตใชในการเลี้ยงไก
สายพันธุตางๆแลว อาจารยบุญชูยังเลาใหฟงถึงการนำองค
ความรูดังกลาวไปปรับใชกับการเลี้ยงสัตวอื่นๆ

! “ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไดนำเศษขนมปง
ไปใชผสมกับอาหารปลาสูตรตางๆ เพื่อเปนการลดตนทุนการ
ผลิตในลักษณะเดียวกับการเลี้ยงไก โดยแรกเริ่มเปนลักษณะ
การทดลองใชอัตราผสมระหวางเศษขนมปงกับอาหารอื่นๆ จน
ชาวบานผู  เล ี ้ยงปลาพบวา ใชเศษขนมปงไมเก ินหาสิบ
เปอรเซนตในสูตรอาหารปลาจะทำใหปลามีการเจริญเติบโตที่
เร็วและดีกวาอัตราอื่นๆ” 

! หนาที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คือ
การผลิตบัณฑิตสูสังคม สรางสรรคงานวิจัยใหมๆเพื่อการ
พัฒนา และนำงานวิจัยเหลานั้นถายทอดเปนองคความรูสู
ชุมชนเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อเปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนสืบไป งานวิจัยของอาจารยบุญช ู นาวานุเคราะห และ
อาจารยอุดม สุวรรณกาศ เปนอีกหนึ่งตัวอยางที่สำคัญ  ของ
การปฏิบัติตามพันธกิจในการรับใชสังคมของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การใชปุยชีวภาพฉีดพนเพื่อเรงการเจริญเติบโต
ของยอดชาอูหลง
โดย สาวิตร มีจุย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! โครงการวิจัยนี้ไดรวมงานกับ หางหุนสวนจำกัด
สุวิรุฬหชาไทย เพื่อศึกษาสูตรปุยชีวภาพ ที่เรงการ
เจริญเติบโตของยอดชา โดยเปรียบเทียบกับสูตรปุย
จุลินทรียทองถิ่นที่สวนชาใชอยู และทดสอบที่แปลงชา
อูหลงเบอร 17 ที่ตำบลปากอดำ อ.แมลาว จ.เชียงราย 
ไดผลวา สูตรปุยจุลินทรียทองถิ่นของสถาบันวิจัยฯ
ลำปาง มีผลทำใหความยาวของยอดชา ความกวาง
ของใบชาลางสุดของยอด และขนาดของกานยอดชา ที่
ไมแตกตางจากสูตรปุยจุลินทรียทองถิ ่นที ่สวนชาสุ
วิรุฬหชาไทยใชอยูแลว รวมทั้งสูตรการเตรียมหัวเชื้อผง 
Bacillus sp. แบบผสมทั้งหัวเชื้อบริสุทธิ์กับหัวเชื้อ
จุลินทรียทองถิ่น มีผลทำใหการเจริญเติบโตของยอด
ชาดีกวาสูตรแบบหัวเชื ้อบริสุทธิ ์ และแบบหัวเชื ้อ
จุลินทรียทองถิ่น อยางไรก็ตามยังไมสามารถใหผลที่ดี
กวาหัวเชื้อผง Bacillus sp. ที่สวนชาสุวิรุฬหใชไดอยาง

ชัดเจน เมื่อพิจารณาอีกแงมุมหนึ่งจะเห็นวา ทั้งสูตรปุย
จุลินทรียทองถิ่นและหัวเชื้อผง Bacillus sp. ของ
สถาบันวิจัยฯ ลำปาง มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับที่
สวนชาสุวิรุฬหใชอยู ซึ่งถือวาไดผลเปนที่นาพอใจ ซึ่ง
ในปตอไปจะไดมีการวิจัยโดยการเพิ่ม phosphate 
และ Chitosan เพื่อการเจริญเติบโตของยอดชาที่ได
คุณภาพ และ มีผลใหยอดชาใหยืดยาวขึ้นในชวงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธดวย  จากการเก็บขอมูลการปฏิบัติ
งานในสวนชาอินทรีย ที่มีการใสปูนขาวและปุยอินทรีย 
ฉีดพนปุยจุลินทรียทองถิ่น ตัดแตงกิ่งหลังเก็บเกี่ยว 
และการใหน้ำที่สม่ำเสมอ  จะเห็นไดวา ระบบการ
จัดการดังกลาว สงผลทำใหตนชาสามารถผลิตยอดชา
ไดสม่ำเสมอตลอดปโดยมีชวงเวลาการเจริญเติบโต
ของยอดชาประมาณ 45 วันในแตละรอบการผลิต 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

ศึกษาสูตร
ปุ ยช ีวภาพ 
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ของยอดชา
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อุปกรณและวิธีการทดลอง

การทดสอบสูตรปุยชีวภาพกับตนชาที่ปลูกในเรือนเพาะชำ
วางแผนการทดลองแบบ randomized completely 

designed ที่มีจำนวนซ้ำ 4 ซ้ำ (10 ตนตอซ้ำ) โดยกำหนดใหตำรับ
สิ่งทดลองเปนสูตรปุยจุลินทรียทองถิ่น จำนวน  3 สูตร ไดแก 
ดำเนินการฉีดพนปุยจุลินทรียทองถิ ่น ที่ไดจากการใชหัวเชื ้อ
จุลินทรีย จำนวน  5 สูตร ไดแก สูตรการเตรียมของสวนปาแม
มาย(2547) (EM1)  สูตรการเตรียมของ อานัฐ(2547)  (EM2) และ
หัวเชื้อจุลินทรียที่ขายในตลาดอีก 3  สูตรไดแก EM3, EM4 และ 
EM5 โดยเปรียบเทียบกับการฉีดพนน้ำเปลา (control) ไดทดสอบ
กับตนกลาชาพันธุเบอร 17 ที่ปลูกในบอซีเมนตขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 80 เซนติเมตร โดยพนบนตนชาในเวลา 14  วัน  เพื่อหา
สูตรปุยจุลินทรียทองถิ่น ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยอดชา

วิธีเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย(วิธีการของสวนปาแมมาย, 2547): 
(EM1) 

ทำไดโดยรำขาวผสมกับดินในอัตราสวน  1 : 2 เติม
น้ำตาลทรายแดง 5 เปอรเซ็นต หอในผาขาวบาง ฝงไวใตดิน ใช
เศษใบไมผุวางบนผิวดิน  ทิ้งไวนาน  3  วัน   จะพบมีเชื้อราสีขาวขึ้น
เต็มกอน  นำมาบดใหละเอียดในถัง เติมน้ำที่มีน้ำตาลโมลาส 5 
เปอรเซ็นต ลงไป หมักประมาณ 7-10 วัน  
วิธีการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรียทองถิ่น (ตามวิธีการของ อานัฐ, 
2547): (EM2)  ทำไดโดย เตรียมขาวเจานึ่งสุก ใสกลองไมปดดวย
กระดาษสา ฝงไวใตดิน ทิ้งไว 2-3  วัน นำขาวที่มีเชื้อราใสลงในถัง 
เติมน้ำที่มีน้ำตาลโมลาส 5 เปอรเซนตลงไป ทิ้งไว 7-10 วัน 
การบันทึกขอมูล สุมเก็บขอมูลจากตนกลาชาที่ฉีดพน  ไดแก 
ความยาวของยอด ความกวางและยาวของใบที่ยอด และจำนวน
ยอดที่ผลิตอตนหลังฉีดพน  14 วัน  โดยสุมวัด 10 ยอด/ซ้ำ ตอตำรับ
ทดลอง

การพนสารเคมีเรงยอดชากับตนชาอูหลงเบอร 17
! วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Designed (CRD) 5  สิ่งทดลอง 4 ซ้ำ  สิ่งทดลอง คือ 5 ระดับความ
เขมขนของGA  200  150  100  50 และ 0 ppm  เตรียมสาร GA 
โดยใชสาร GA  lab grade สำหรับ  0 ppm ใชพนดวยน้ำกลั่น 
ทำการพนยอดชาในระยะที่ใบเริ่มคลี่พน  fresh leaves ออกมา 1-2 
ใบ  ในแตละซ้ำ ใชตนชา 1 ตน 
การบันทึกขอมูล! ไดทำการพนเมื่อตนชาเริ่มผลิยอดออนและเก็บ
ขอมูลหลังพนสาร 10 วัน  ความยาวของยอดชากอนและหลังพน
สารเฉลี่ย 10 ยอดตอซ้ำ (วัดยอดเดิม)  และน้ำหนักสดยอดชาเฉลี่ย
ตอ 10 ยอด 

การทดสอบประสิทธิภาพสูตรปุยจุลินทรียทองถิ่นในสวนชา
อินทรียสุวิรุฬห
! ทดสอบปุยจุลินทรียทองถิ่น ที่สวนชาอินทรียของหจก.สุ
วิรุฬหชาไทย จำกัด ต.ปากอดำ อ.แมลาว จ.เชียงราย ในพื้นที่

ทดสอบ 10 ไร โดยเปนสวนชาอูหลงสายพันธุเบอร 17 ที่มีการใส
ปุยอินทรียเปนหลัก ไมเคยมีการใชสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูชามา
เปนเวลาอยางนอย 5 ป 
! วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Designed (CRD)  มี 4 ซ้ำ กำหนดสูตรปุยจุลินทรียทองถิ่นไดแก 
สูตร EM1 และ EM2 ของสถาบันวิจัยฯลำปาง เปรียบเทียบกับสูตร
ปุยจุลินทรียทองถิ่น  ที่หจก.สุวิรุฬชาไทยใชอยู โดยใหเริ่มฉีดพนใน
ชวงหลังตัดแตงกิ่งชาตั้งแตเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 
โดยฉีดพนครั้งแรก ก็หลังจากยอดชาเริ่มแตก ประมาณ  ไมเกิน 1 
นิ้ว (ประมาณ  10-14 วัน)  หลังจากนั้นทิ้งชวงเวลาไป 10 วันจึง
ทำการฉีดพนซ้ำครั้งที ่ 1 และฉีดพนครั้งที่ 2   โดยหางจากครั้งที ่ 1 
ไปอีก 15  วัน  โดยแตละครั้งกอนพนปุยจุลินทรียทองถิ่น  จะบันทึก
ขอมูลการเจริญเติบโตของยอดชาทุกครั้ง

วิธีการใชปุยจุลินทรียทองถิ่น!
! 1. ใชหัวเชื้อ 1 ชอนโตะ ผสมน้ำสะอาด 10 ลิตร
! 2. แชไวเพื่อกระตุนสปอร 6-24 ชั่วโมง (แชเชาเพื่อฉีด
ตอนเย็น)
! 3. ฉีดพนยอดและใบตนชา
! นอกจากนี้ไดวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Designed (CRD)  ม ี4 ซ้ำ กำหนดสูตรปุยจุลินทรีย
ทองถิ่น  ที่ขยายจากหัวเชื้อผง Bacillus sp.  3 สูตรคือ  M, S และ X  
เปรียบเทียบกับสูตรปุยชีวภาพของสวนชา ทั้งนี้ไดทำการเตรียมหัว
เชื้อผงที่ไดระบุไว แลวนำไปขยายหัวเชื้อโดยกรรมวิธีของสวนชาสุ
วิรุฬหโดยเติมกากน้ำตาล และนมสด แลวหมักทิ้งไว 2  สัปดาห
กอนนำไปใชฉีดพนในแปลง

วิธีการเตรียมสูตรปุยจุลินทรียทองถิ่น ของสวนชา
! สูตรปุยจุลินทรียทองถิ่น  ที่สวนชาสุวิรุฬหใชอยูปจจุบันมี
สูตรเดียวไดแก หัวเชื้อจุลินทรีย พด.1+กากน้ำตาล+นมวัวสด+บี
ทาเกน โดยใชหัวเชื้อจุลินทรีย พด.1 จำนวน 10 ซองในครั้งแรก 
แลวตอเชื้อใหเทากับ 30 ซอง เติม กากน้ำตาล 140 กิโลกรัมและ
นมสด 1,500 ลิตร หมักทิ้งไวประมาณ  2  สัปดาห ซึ่งจะเห็นฟอง
อากาศสีน้ำตาลขึ้นเต็ม จะไดน้ำปุยจุลินทรียทองถิ่น  ประมาณ 
2,000 ลิตรตอการทำ 1 ครั้ง สำหรับอัตราสวนการใชฉีดพนคือ ปุย
จุลินทรียทองถิ่น: น้ำ = 1 : 200  ลิตร

วิธีการเตรียมหัวเชื้อผง Bacillus sp. 
1) สูตรเชื้อผง Bacillus sp.  โดยเทคนิคทางหองปฏิบัติการ (S)  
แยกเชื้อบริสุทธิ์ของ Bacillus sp. โดยเทคนิคทางหองปฏิบัติการ 
เพาะเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ Bacillus sp. แบบใหอากาศ ปนแยกเซลล 
คลุกผงฟลเลอร 
2) สูตรเชื้อผง Bacillus sp. เทคโนโลยีพื้นบาน  (M)  ใชตะกอนหัว
เชื้อจุลินทรียทองถิ่น  อบแหงแบบ heat shock คลุกผงฟลเลอร ซึ่ง
วิธีการนี้เปนการเตรียมหัวเชื้อผงที่ยังเปนกลุมจุลินทรียหลายกลุม
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! 3) สูตรเชื้อผง Bacillus sp. ผสม (X) นำผงเชื้อ สูตร ผสม
กับผงเชื้อสูตร ในอัตราสวน 1:1 
! การบันทึกขอมูล สุมยอดที่จะวัดความยาว 10-20 ยอด
ตอตน  (ผูกเชือกไวที่กิ่ง) แลววัดความยาวยอดชาจากขอของใบ
ปลายลางสุด ถึงขอใบยอดที่ยังไมคลี ่นอกจากนี้สุมเก็บขอมูลอื่นๆ
จากตนชา ไดแก จำนวนยอดที่ผลิตอพื้นที่ทดลอง (ประมาณ 
10-16 ตารางเมตรตอซ้ำ) หลังฉีดพน  14 วัน   ขนาดของใบลางสุด
ของยอดชา และน้ำหนักสดเฉลี่ยของยอดชา

วันที่ดำเนินการวิจัย 
! วันเก็บยอดชา= 24 กันยายน 2551
! วันตัดแตงกิ่งชา = 26 กันยายน 2551
! วันฉีดพน EM ครั้งที่ 1 =  12 ตุลาคม 2551
! วันฉีดพน EM ครั้งที่ 2 =  27 ตุลาคม 2551
! วันเก็บยอดชา = 10 พฤศจิกายน 2551
! วันตัดแตงกิ่งชา = 15 พฤศจิกายน 2551

! นอกจากนี้จะสำรวจขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลรักษา
สวนชาโดยละเอียดตลอดป เพื่อสรางรูปแบบการจัดการดูแลรักษา
สวนชาแบบเกษตรอินทรีย ที่ใชปุยอินทรียเปนหลักในการบำรุงดิน
และสรางความแข็งแรงเจริญเติบโตของตนชา ควบคุมและกำจัด
ศัตรูพืชทางเขตกรรมตางๆ 

สถานที่และเวลาทำการทดลอง
! ตนชาเบอร 17 ในบอซีเมนต ของสถาบันวิจัยและฝก
อบรมการเกษตรลำปาง จำนวน 100 บอปลูก
! สวนชาอูหลงที่ปฏิบัติดูแลแบบเกษตรอินทรีย ของหาง
หุนสวนจำกัด สุวิรุฬหชาไทย ต.ปากอดำ อ.แลาว จ.เชียงราย โดย
เริ่มระยะเวลาที่ทำการวิจัย ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ผลและวิจารณ

! เนื่องดวยตนชาในบอซีเมนตเพิ่งเริ่มปลูกและตนยังเล็ก 
จึงไมสามารถเก็บยอดชาเพื่อศึกษาอัตราการพัฒนายอดชาตอวัน
และและน้ำหนักสดเฉลี่ยของยอดชาได อยางไรก็ตามไดสุมยอดชา
ในตนกลาเพื่อศึกษาการพัฒนาการเจริญเติบโตของยอดชาไดแก 
ความยาวยอด ขนาดของใบและกานใบ และจำนวนใบตอยอด 
เพื่อหาสูตรปุยที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค
! นอกจากนี้ ไดมีการปรับสูตรปุยชีวภาพ (EM) เปนปุย
จุลินทรียทองถิ่น (IMO) ที่ขยายจากหัวเชื้อผง Bacillus sp.เปน
หลัก ในการทดลองที่สวนชาสุวิรุฬ เนื่องเพราะไดรับขอเสนอจาก
สวนชาสุวิรุฬหชาไทยวา เปนหัวเชื้อจุลินทรียที่ทางสวนชาใชเรง
บำรุงยอดชาและไดผลเปนที่นาพอใจอยูแลว แตเนื่องจากไม
สามารถเตรียมขึ้นเองได จึงควรศึกษาสูตรปุยจุลินทรียชีวภาพที่
เกิดจากหัวเชื้อดังกลาวในการทดลองครั้งนี้ และไดเปลี่ยนการ
บันทึกขอมูลจำนวนยอดชาตอพื้นที่หลังฉีดพน  น้ำหนักผลผลิต

ยอดชาและอัตราการพัฒนายอดชาตอวันได เนื่องดวยทางสวนชา
สุวิรุฬหเสนอใหปรับเปลี่ยนเปนการบันทึกขอมูลที่อางอิงลักษณะ
ของยอดชาที่ไดคุณภาพไดแก ความยาวของยอด ขนาดของใบ
ลางสุดของยอด ขนาดกานยอดชา ที่จะบงชี้ถึงประสิทธิภาพของ
สูตรปุยจุลินทรียทองถิ่นไดชัดเจนมากกวาขอมูลที่กำหนดไวใน
แบบ วจ.1 ของโครงการ ซึ่งทางคณะผูวิจัยไดเห็นชอบใหปรับ
เปลี่ยนไปตามขอเสนอนั้น

การทดสอบสูตรปุยจุลินทรียทองถิ่น กับตนชาที่ปลูกในเรือน
เพาะชำ
! ไดเริ่มดำเนินการเตรียมสูตรปุยและทดสอบฉีดพนสูตร
ปุยจุลินทรียทองถิ่นของสถาบันวิจัยฯ ลำปางกับตนชาอูหลงเบอร 
17 ที่ปลูกในเรือนเพาะชำ ชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551 ที่
ผานมาพบวา ความยาวยอดชาและความกวางของใบลางสุดของ
ยอดชา มีความแตกตางกันในการฉีดพนปุยจุลินทรียทองถิ่น สูตร
ตางๆ อยางมีนัยสำคัญ (p>0.05) จะเห็นไดวา ความยาวของยอด
ชาในสูตร EM1 และEM2 มีคาสูงสุด แมวาจะไมแตกตางจากสูตร 
EM4 ในขณะที่การฉีดพนสูตร EM3 มีผลทำใหความยาวยอดชาต่ำ
สุดอยางมีนัยสำคัญโดยไมแตกตางจากการฉีดพนน้ำเปลา (ตาราง
ที่ 1)  การฉีดพนสูตร EM1, EM2 และEM3 ทำใหความกวางของใบ
ลางสุดของยอดชามีคามากกวาสูตร EM4 อยางมีนัยสำคัญ  สวน
การฉีดพนน้ำเปลามีผลทำใหความกวางของใบลางสุดของยอดชา
มีคาต่ำสุด สำหรับความยาวของใบลางสุดของยอด ขนาดกาน
ยอดชา (เสนผาศูนยกลางของกานยอดชา)  และจำนวนใบตอยอด
ชาของตนชาที่ฉีดพนสูตรปุยจุลินทรียทองถิ่น ตางๆนั้นพบวา ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองครั้งนี้จะ
ไดนำสูตร EM1 และ EM2 ไปทดสอบในสวนชาสุวิรุฬหตอไป 
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การถายทอดเทคโนโลยีผลิตสมเกลี้ยงคุณภาพดีเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นแบบยั่งยืน
โดย ทิพวรรณ มานนท สัญชัย พันธุโชติ จินันทนา จอมดวง อรุณ โสตถิกุล 
และ ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! สมเกลี้ยงเปนพืชเศรษฐกิจที่เคยสรางชื่อเสียงให
แกจังหวัดลำปางมานานกวา 30 ป โดยมีหลักฐานที่
ปรากฏอยางเดนชัด คือ คำขวัญประจำอำเภอแมพริก 
“สวนสมเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไรสารพิษ ถ้ำน้ำผางาม
วิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน  คนแมพริกน้ำใจงาม ใคร
วานผู มีใจ ไปเยี ่ยมเยือน” เมื ่อป พ.ศ. 2534 
ประเทศไทยไดสงออกสมเกลี ้ยงในรูปของผลไมสด 
จำนวน  2,426 ตัน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2541) ตอ
มาในป พ.ศ. 2544 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได
ดำเนินการสำรวจขอมูล พบวา ในเขตพื้นที่ของจังหวัด
ลำปาง ไดแก อำเภอแมพริก อำเภอสบปราบ อำเภอ
เถิน และอำเภอเสริมงาม มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ ้น 
จังหวัด 1,202  ไร โดยมีผลผลิตรวมตอปประมาณ 
2,780 ตัน (สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง, 2544)
! จากขอมูลดังกลาว  ชี้ใหเห็นวาในรอบ 10 ป 
ที่ผานมา คือ ตั้งแต พ.ศ. 2534 เกษตรสามารถผลิตสม
เกลี้ยงได จำนวน 2,426  ตัน และในป พ.ศ. 2544 ก็ยัง

คงผลิตสมเกลี้ยงไดเพียงแค 2,780 ตัน  เทานั้น  แสดง
วาการปลูกสมเกลี ้ยงเพื ่อเปนอาชีพไมไดร ับการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น  อัมพร และคณะ (2535) 
กลาววา การปลูกสมเกลี้ยงของอำเภอเถินโดยเฉพาะ
สวนรุนเกา  ๆ สวนใหญจะปลูกตามบานเรือนที่อยูริม
ฝงแมน้ำวัง ตอมาไดมีการขยายบานเรือนและชุมชน 
จึงทำใหความตองการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไมใช
การเกษตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีเกษตรกรบางสวน  ไดให
ความสนใจ ในการปลูกไมผลชนิดอื่น  ๆ จึงไดทำการ
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกสวนสมเกลี้ยง เปนพื้นที่สำหรับปลูก
สวนสมโอ และสวนมะนาว เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลก
ระทบทำใหพื้นที่ปลูกสมเกลี้ยง มีจำนวนลดลง จึงเปน
สาเหตุที่ทำใหปริมาณผลผลิตของสมเกลี้ยงไมพัฒนา
กาวหนาเพิ่มขึ้นและ ขาดหายจากทองตลาด และที่
สำคัญยิ่งกวานั้น  คือ สมเกลี้ยงที่เกษตรกรนำมา
จำหนายในทองตลาดปจจุบันมีรสชาติความอรอยและ
คุณภาพดอยลงทำใหสามารถจำหนายผลผลิตในราคา

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

ส ม เกล ี ้ ยง
ส า ม า ร ถ
ผลิตสินคาที่
มีคุณภาพดี 
และจำหนาย
ไดในราคาที่
ค ุ  ม เ ท ี ย บ
เทากับการ
ปล ูก ไม ผล
ชนิดอื่น

“

”
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ต่ำ (สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง, 2544) ซึ่งทั้ง  ๆที่
ใหอดีตสมเกลี้ยงเคยเปนผลไมประจำทองถิ่นที่สราง
รายไดจำนวนมาก เนื่องจาก มีรสอรอยเปนที่นิยมของ
ผูบริโภคทั่วไปอยางกวางขวาง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรผูปลูก สมเกลี้ยงสามารถผลิตสินคาที ่มี
คุณภาพด ี และจำหนายไดในราคาที่คุมเทียบเทากับ
การปลูกไมผลชนิดอื่น  ๆ เชน  สมโอหรือมะนาว จึงมี
ความจำเปนอยางยิ ่งที ่ตองทำการศึกษา เพื ่อหา
แนวทางและรูปแบบในการถายทอดเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมสำหรับฟนฟ ูการปลูกสมเกลี้ยงที่มีคุณภาพดี  
ซึ่งจะทำใหมีเกษตรกรผูปลูกสมเกลี้ยงอยางแพรหลาย
ในชุมชน  อันจะสงผลทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ
จำหนายผลผลิตสมเกลี้ยงในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

วิธีการวิจัย

อุปกรณที่ใชและวิธีการวิจัย
! การศึกษาวิจัยนี ้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
action research โดยจะเนนใหกลุมเปาหมายมีสวน
รวมตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ เครื่อง
มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ
แบบตัวตอตัวจากแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยไดสราง
ขึ้น ตลอดจนสำรวจสภาพทางภูมิศาสตร ดำเนินการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อถายทอดเทคโนโลยีที ่
เกี่ยวของตอการผลิตสมเกลี้ยงคุณภาพดี เชน  การเตรี
ยมพื้นที ่ การผลิตปุยชีวภาพ การปลูกสมเกลี้ยงแบบ
ปลอดภัยจากสารพิษ การขยายพันธุ การดูแลรักษา 
การออกดอกติดผล การควบคุมโรคแมลง การเก็บ
เกี่ยว การสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ รวมทั้ง

ดำเนินการระดมสมองคิดวิเคราะหและนิเทศติดตาม
ประเมินผล เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุง
สมเกลี ้ยงใหมีค ุณภาพดีเปนที ่ยอมรับตามความ
ตองการของผูบริโภค ตลอดจนสังเกตการณในระหวาง
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวิจัยจากนั้นจะนำขอมูลที่
เก็บรวบรวมไดมาจัดระเบียบและทำคูมือลงรหัสขอมูล 
และทำการวิเคราะหประมวลผลขอมูลวิจัย  สถิติที่ใช 
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และ คา t – test 
!
การสุมกลุมตัวอยาง
! ดำเนินการติดตอประสานงานแจงใหเจา
หน  าท ี ่ เ กษตรในอำ เภอแม พร ิ ก เพ ื ่ อทำการ
ประชาสัมพันธลวงหนา ใหแกเกษตรกรปลูกสมเกลี้ยง
ที่มีความสนใจจะเขารวมโครงการผลิต สมเกลี้ยง
คุณภาพดี จากนั้นทำการสุมกลุมตัวอยาง โดยใชวิธี
การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำนวน 
60 คน  ในการพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ศึกษามี
หลักเกณฑดังนี้
! 1.เปนเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกสมเกลี้ยงที่มี
รายไดเปนตัวเงินและอาศัยอยูใน เขตอำเภอแมพริก 
จังหวัดลำปาง
! 2.ตองเปนเกษตรกรที่มีพื ้นที่ปลูกสมเกลี้ยง
จำนวนไมนอยกวา 1 ไร
! 3.มีความสมัครใจที ่จะเขารวมเปนสมาชิก
โครงการผลิตสมเกลี้ยงคุณภาพดี

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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แนวทางและ
ร ู ป แ บ บ ใ น
การถายทอด
เทคโนโลย ีท ี ่
เ ห ม า ะ ส ม
สำหรับฟนฟู 
การปลูกสม
เกล ี ้ ย งท ี ่ ม ี
คุณภาพดี
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การทำเตาเจี้ยว
โดย นิอร โฉมศรี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

การดำเนินงาน :  การทำเตาเจี้ยวและซีอิ้ว
 วัตถุดิบ : ถั่วเหลือง 15 กก. แปงสาลี 8 กก. หัวเชื้อ 
1 ขวด เกลือ 10 กก. น้ำ 40 กก. 

วิธีการทำ
 1.ถั่วเหลืองคัดเมล็ดลีบ มีโรคหรือแมลงออก

ไป แลวนำไปแชน้ำ 12-15 ชั่วโมง (ตองเปลี่ยนน้ำที่ใช
แชใน  2-3 ชั่วโมงแรก เพื่อชวยลดการเจริญเติบโตของ
แบคทีเร ียที ่ไมต องการ ซึ ่งจะสงผลตอคุณภาพ
เตาเจี้ยว) 

2.นึ่งถั่วเหลืองที่อุณหภูม ิ 121 องศาเซลเซียส 
นาน 20-25 นาท ี โดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ำ 
(autoclave) หรือตมเพื่อใหถั่วเหลืองสุกและฆาเชื้อ
จุลินทรียที่ไมตองการ 

3.ทำใหถั ่วเหลืองเย็น  อุณหภูมิประมาณ 
30-35 องศาเซลเซียส โดยกระจายถั่วเหลืองออก

 4.คั่วแปงสาลี ดวยไฟออนใหเหลือง หอม จะ
ชวยใหเตาเจี้ยวมีกลิ่นหอมดีขึ้น 

5.คลุกแปงสาลีกับเชื ้อรา แลวนำไปคลุก
เคลากับเมล็ดถั่วเหลืองจากขอ 3. 

6.นำถั่วเหลืองที่คลุกเคลาเขากันดีกับแปง
สาลีคั่วและเชื้อรา นำไปเกลี่ยในกระดงกระจายใหทั่ว
และปรับใหมีความหนาประมาณ 5 cm 

7.บมหรือหมักไวที ่อุณหภูมิประมาณ  30 
องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2-3  วัน ในการบมตอง
วางกระดงบนชั้นที่โปรง ใหพื้นดานลางของกระดง
สามารถระบายอากาศไดด ี ไมควรวางบนพื้นทึบ เมล็ด
ถั่วที่หมักแลว เรียกวา โคจิ ( Koji) 

8.เตรียมน้ำเกลือความเขมขนรอยละ 20 
(โดยน้ำหนักตอปริมาตร) คนใหละลาย แลวกรอง 

9.นำโคจิใสในภาชนะหรือโองดินเผาเคลือบ 
เทน้ำเกลือลงไป โดยใชน้ำเกลือตอโคจิในสัดสวน 1:2 
ใชผาขาวบางปดปากโองไวเพื่อปองกันแมลงและสิ่ง
สกปรก 

10.ทำการหมักตอจนไดเปนเตาเจี้ยวหรือซีอิ้ว

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“
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เต าเจ ี ้ยวเป น
ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ 
อ า ห า รหม ั ก
ชนิดหนึ ่งที ่ ได 
จากการหมัก
ถั่วเหลือง ซึ่งมี
โปรตีนสูง
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การฆาเชื้อ (Pasteurizatin) และการบรรจุขวด 
1.นำเตาเจี้ยวไปปรุงแตงรสชาติ ใหเตาเจี้ยวสุดทายมีปริมาณเกลือรอยละ 18  ถาความเขมขนของเกลือมากเกิน

ไปใหเจือจางดวยน้ำสะอาด
2.เติมน้ำตาลทรายขาวลงไปรอยละ 5-10 เพื่อปรุงแตงรสชาติ 3.บรรจุขวด ปดฝาพอหลวม นำไปฆาเชื้อโดยใช

หมอนึ่งความดันไอน้ำที่ 15 ปอนด/ตารางนิ้ว นาน 10 นาที แลวตั้งทิ้งไวใหเย็น 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

เมล ็ดพันธุ 
ถั ่วเหลืองที่
สมบูรณ
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การบริหารแมลงศัตรูสมดวยภูมิปญญาทองถิ่น
โดย อรุณ โสตถิกุล  สุธีกานต โสตถิกุล และ สัญญา พิมพา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

บทคัดยอ
! ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยทั้งสิ้น 3  ป ตั้งแตป 2550 ถึง 2552 ณ  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และสวนสมเกลี้ยง อำเภอเถิน  อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง แมลงที่
พบในสวนสมเกลี้ยงไดแก เพลี้ยแปง เพลี้ยออน แมลงคอมทอง หนอนแกวสม และหนอนบุง ซึ่งพบในปริมาณที่
นอยมากไมกอใหเกิดความเสียหายใด  ๆ ปญหาที่สำคัญของเกษตรกรคือมีการระบาดของเชื้อราสีชมพู อาการ
ใบดางเหลืองหรือเรียกวาโรคใบแกวในสมเกลี้ยง และการออกดอกติดผลไมสม่ำเสมอ  การทดลองในหองปฏิบัติ
การพบวาสารละลายบอรโดมิกเจอร สารสกัดจากกานพลูและสารละลายปูนขาว มีผลการยับยั้งโคโลนีของเชื้อ
ราสีชมพู 100% แตการใชในสภาพแปลงยังมีประสิทธิภาพต่ำ การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ีพบวา คุณภาพ
ของผลไมมีความแตกตางทางสถิติแตการใชน้ำหมักชีวภาพมีแนวโนมทำใหคุณภาพผลมีมากกวากรรมวิธีอื่น 
การใชสารสกัดจากรากหนอนตายหยากในการควบคุมหนอนแกวสมพบวาสารสกัดหนอนตายหยากมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนแกวสมไดดีโดยมีคา LC50 ที่เวลา 24 ชั่วโมง เทากับ 0.56 % ศึกษาการใช
ธาตุอาหารเสริมสังกะสีกับแมกนีเซียมเปรียบเทียบผลิตภัณฑชีวภาพพบวา ธาตุอาหารเสริมสังกะสีกับ
แมกนีเซียมชวยลดอัตราการเกิดอาการใบแกว 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“
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แมลงท ี ่พบใน
สวนสมเกลี ้ยง
ได แก  เพล ี ้ย
แปง เพลี้ยออน 
แมลงคอมทอง 
หนอนแกวสม 
และหนอนบุง
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วิธีการวิจัย
ปที่ 1
การศึกษารูปแบบการปฏิบัติดูแลสวนสมเกลี้ยงของเกษตรกร
N 1.พื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไดสุมสอบถามและ
ติดตาม การดูแลสวนสมเกลี้ยงของเกษตรกร 2 ราย ตลอด 12 
เดือน  คือ สวนนางไพ ตาวงศ บานเลขที่ 247 หมูที่ 7 บานดอนไชย  
ตำบลลอมแรด อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง และสวนนางสมบูรณ  
เชื้อศิริ บานเลขที่13/2 หมูที่ 7 บานดอนไชย  ตำบลลอมแรด  
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
! 2.พื้นที่อำเภอแมพริกจังหวัดลำปาง ไดสุมสอบถามและ
ติดตามการดูแลสวนสมเกลี้ยงของเกษตรกร 2  ราย ตลอด 12 
เดือน  คือ สวนนายประเทือง พละวงศ บานเลขที ่64หมูที ่4  ตำบล
พระบาทวังตวง อำเภอแมพริก  จังหวัดลำปาง และสวนนายคำปน  
กันทะฟ ู บานเลขที่ 149/2  หมูที่ 3 ตำบลแมป ุ อำเภอแมพริก  
จังหวัดลำปาง

การทดลองที ่ 1 ศึกษาการควบคุมเชื้อราสีชมพู Corticium 
salmonicolor ในหองปฏิบัติการ!
N มี 5 กรรมวิธี 5 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีดังนี้
! กรรมวิธีที่ 1 บอรโดมิกเจอร (Bordeaux mixture)  
อัตราสวน ปูนขาว : จุนสี : น้ำ 1:1:100
! กรรมวิธีที ่ 2 สารสกัดจากกานพลูความเขมขน  1 
เปอรเซ็นต
! กรรมวิธีที่ 3 ปูนขาวอัตรา 1 กรัม/น้ำ 100 มล.
! กรรมวิธีที่ 4 สารสกัดจากโกฏจุฬาลัมพาความเขมขน  
1เปอรเซ็นต
! กรรมวิธีที่ 5 ชุดควบคุม (ethyl alcohol 1 เปอรเซ็นต)
! เลี้ยงเชื้อราสีชมพู Corticium salmonicolor  ในอาหาร พี 
ดี เอ (PDA) จนเต็มจานเลี้ยงเชื้อใชเวลา 5  วัน จึงใช Cork borer 
ขนาด 0.9 ซม. เจาะเชื้อแลวนำไปวางบนจานเลี้ยงเชื้อที่ผสมสาร
ตามกรรมวิธีที่กำหนดไว วัดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีเชื้อรา 3 
และ 5 วันหรือจนกวาชุดควบคุมเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ เพื่อหา
ประสิทธิภาพการยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 

การทดลองที ่ 2 ศึกษาการควบคุมเชื้อราสีชมพู Corticium 
salmonicolor ในสภาพแปลง
N วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design: CRD 4 กรรมวิธี 4 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีดังนี้
! กรรมวิธีที่ 1 สารละลายปูนขาว (ปูนขาว 10 กรัม / น้ำ  
1 ลิตร)
! กรรมวิธีที่ 2 สารสกัดจากกานพลู 1%
! กรรมวิธีที่ 3  สารบอรโดมิกเจอร (ปูนขาว 10 กรัม+จุนสี 
10 กรัม / น้ำ 1 ลิตร)

! กรรมวิธีที่ 4 ชุดควบคุม (พนน้ำเปลา)
! ทำการทดลอง 2 สวน  ไดแก สวนนางไพ ตาวงศ และ
สวนนางจันทรเพ็ญ วิเศษยิ่ง ที่อำเภอเถินซึ่งมีการจัดการสวนที่
แตกตางกัน คัดเลือกตนสมเกลี้ยงที่มีอายุและขนาดใกลเคียงกัน 
สวนละ 16 ตน  ตัดแตงกิ่งที่เปนโรคออก พนสารตามกรรมวิธีที่
กำหนดไว เดือนละครั้ง ในอัตราตนละ 2.5 ลิตร เก็บขอมูล จำนวน
กิ่งแหงหรือกิ่งที่มีโรคราสีชมพูทำลาย  และจำนวนยอดออนที่แตก
ใหม เดือนละครั้ง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชคา LSD

การทดลองที ่ 3 ศึกษาการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลสมเกลี้ยง

N ทำการทดลองในสวนสมเกลี้ยงจำนวน  5  สวน  ที่มีการ
จัดการสวนที่แตกตางกัน 
! สวนที่ 1 นางไพ ตาวงศ อำเภอเถิน
! สวนที่ 2 นางจันทรเพ็ญ วิเศษยิ่ง อำเภอเถิน
! สวนที่ 3 นางสมบูรณ เชื้อศิริ อำเภอเถิน
! สวนที่ 4 นายคำปน กันทะฟู อำเภอแมพริก
! สวนที่ 5 นายประเทือง พละวงศ อำเภอแมพริก
! วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design : RCBD 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ดังนี้
! กรรมวิธีที่ 1 ปุยคอก + พนปุยทางใบ น้ำดำ 26 (10 
ซีซี. / น้ำ 10 ลิตร)
! กรรมวิธีที่ 2 ปุยคอก + 13-13-21 + 16-20-0 + ปุยน้ำ
หมัก
! โดยในชวงบำรุงตนใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 0.5  กก.  / 
ตน  เดือนละครั้ง จนถึง ออกดอก จึงเปลี่ยนเปนปุยสูตร 13-13-21 
อัตรา 0.5 กก.  / ตน  เดือนละครั้งจนเก็บผลผลิต สำหรับปุยน้ำหมัก 
10 ซีซี. / น้ำ 10 ลิตร ตนละ 2.5 ลิตร พนเดือนละครั้งตลอดการ
ทดลอง
! กรรมวิธีที่ 3 ปุยคอก + 13-13-21 + 16-20-0
! โดยในชวงบำรุงตนใชปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 0.5  กก.  / 
ตน  เดือนละครั้ง จนถึงออกดอก จึงเปลี่ยนเปนปุยสูตร 13-13-21 
อัตรา 0.5 กก. / ตน เดือนละครั้งจนเก็บผลผลิต

กรรมวิธีที่ 4 ปุยคอก (ใสครั้งแรกครั้งเดียว)
! กรรมวิธีที่ 5 ชุดควบคุม (ไมใสปุยชนิดใด)
! ทำการคัดเลือกตนสมเกลี้ยงที่มีอายุและขนาดเทา  ๆ กัน  
ใสปุยคอกอัตรา 30 กก. /  ตน  โรยรอบทรงพุมครั้งเดียว ในเดือน
มีนาคม หลังจากนั้นพนน้ำปุยและใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่กำหนด
ไวเดือนละครั้ง เก็บขอมูลการแตกยอดออน  และลักษณะคุณภาพ
ของผลสมเกลี้ยง เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชคา 
LSD

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การทดลองที ่ 4 ศึกษาการใชธาตุอาหารเสริมเพื่อ
ปองกันการเกิดโรคใบแกวในสมเกลี้ยง

ทำการทดลองสวนของนายคำปน กันทะฟู 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design: CRD 4 กรรมวิธี 4 ซ้ำ 

กรรมวิธีที่ 1 ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช 
ซิงค (Zinc) 10 ซีซี. / น้ำ 10 ลิตร

กรรมวิธีที่ 2 ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช 
แม็ก (Mag) 10 ซีซี. / น้ำ 10 ลิตร

กรรมวิธีที่ 3 ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช 
ซิงค (Zinc) + แม็ก (Mag) 10 + 10 ซีซี/ น้ำ 10 ลิตร

กรรมวิธีที่ 4 ชุดควบคุม (พนน้ำเปลา)
ทำการพนสารอาหารเสริมตามกรรมวิธีที ่

กำหนดไว (ปริมาณธาตุอาหารแสดงในตารางภาค
ผนวกที ่ 1)  เดือนละครั้ง เก็บขอมูล เปอรเซ็นตใบที่
แสดงอาการใบแกว โดยสุมนับทั้ง 4 ทิศ ของตนสม ทิศ
ละ 10 ยอด เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยใชคา LSD

ปที่ 2

การทดลองที ่ 1 การจัดการสวนสมเกลี้ยงในแบบตาง 
ๆ เพื่อใหไดผลผลิตในชวงสารทจีน 
! ทำการทดลองในสวนสมเกลี ้ยงของนาง
สมบูรณ เซื้อศิริ อำเภอเถิน  และสวนนายประเทือง 
พละวงศ  อำเภอแมพริก วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design : RCBD 3 
กรรมวิธี 4 ซ้ำ ตามตารางการจัดการตนสมเกลี้ยงแบบ
ตาง ๆ ดานลาง เก็บขอมูลคุณภาพของผลสมเกลี้ยง 
และธาตุอาหารในใบสมเกลี้ยง

กรรมวิธีที่ 1 การจัดการสวนตามระบบของ
เกษตรกรเอง

กรรมวิธีที่ 2 การจัดการสวนระบบประยุกต
แบบเคมี 

กรรมวิธีที่ 3 การจัดการสวนระบบประยุกต
แบบชีวภาพ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การผลิตสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน 
กรณีศึกษา อ.นครไทย จ. พิษณุโลก
โดย ณิฐิมา เฉลิมแสน  จำเนียน เปกเครือ  บุญชู นาวานุเคราะห  
พนอม ศรีวัฒนสมบัติ  มนูญ เมฆอรุณกมล และ ธัญรัตน จารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก

! การศึกษาการใชเศษเหลือจากสับปะรดเปน
อาหารสัตว มีวัตถุประสงคเพื่อ การประเมินคุณภาพ
ของเศษเหลือจากสับปะรดเปนอาหารหยาบสำหรับ
สัตวเคี้ยวเอื้อง และเปนอาหารขนสำหรับไกเนื้อ และ
หารูปแบบที่เหมาะสมในการใชเศษเหลือจากสับปะรด
เปนอาหารหยาบสำหรับ  โคสาว และระดับที่เหมาะ
สมในการใชกากสับปะรดเปนอาหารไกเนื้อ โดยปที ่ 1 
แบงเปน 3 การทดลอง ดังนี้ 
! การทดลองที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบ
คุณคาทางโภชนะ และคุณภาพบางประการของใบ
และตนสับปะรดหมักที่ใชสารเสริมชนิดตาง  ๆวางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก (RCBD) โดยเก็บ
ตัวอยางจากพื้นที ่ 3  ครั้ง แบงเปน  5 กลุมทดลอง คือ
ทำการหมักใบและตนสับปะรดเพียงอยางเดียว (กลุม
ควบคุม)  หมักใบและตนสับปะรดรวมกับสารเสริม 
ไดแก รำละเอียด  มันเสน  ฝกจามจุรีและกากน้ำตาล 

ใชเวลาหมัก 28  วัน  แลวเปดถุงหมักเพื่อเก็บตัวอยาง
มาวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมี วัดคาความเปนก
รด-ดาง และ ทดสอบการยอมรับผลการทดลองปรากฏ
วา ใบ และตน (เหงา)  สับปะรดที่หมักโดยใชฝกจามจุรี
เปนสารเสริม มีการยอมรับใกลเคียงกับการใชกาก
น้ำตาล  และรำละเอียดเปนสารเสริมและมีโปรตีน  สูง
กวาการใชสารเสริมอื่นในการหมัก (P<0.01)   แตมี
เปอรเซ็นต NDF ในระดับต่ำใกลเคียงกับการใชมันเสน
เปนสารเสริม สวน  ความ  เปนกรด-ดาง ของใบและตน
สับปะรดหมักทั้งที่ไมใชสารเสริม และที่ใชรำละเอียด 
มันเสน  ฝกจามจุร ีและกากน้ำตาล เปนสารเสริม มีคา
อยูในชวงที่เหมาะสมของอาหารหยาบหมัก ดังนั้นฝก
จามจุรีจึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนสารเสริมในการ
หมักใบและตนสับปะรดเพื่อเปนอาหารหยาบสำหรับ
สัตวเคี้ยวเอื้องในชวงฤดูแลง 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การทดลองที ่ 2 ศึกษาคุณคาทางโภชนะ และ คุณภาพ
บางประการของกากผลสับปะรด (รวมเปลือก)  หมักรวมกับอาหาร
หยาบชนิดตาง  ๆ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก 
(RCBD)  โดยเก็บตัวอยางจากพื้นที ่ 3 ระยะ แบงเปน  4 กลุม
ทดลอง คือทำการหมักกากผลสับปะรดเพียงอยางเดียว (กลุม
ควบคุม)  หมักรวมกับฟางขาว  ตนขาวโพด และผักตบชวา  ดำเนิน
การเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 ผลการทดลองปรากฏวา กากผล
สับปะรดตกเกรด (ผานการคั้นเอาน้ำออก)  หมักรวมกับ ผักตบชวา 
มีโปรตีนไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการหมักรวมกับ
ฟางขาว และรวมกับตนขาวโพด แตมี เปอรเซ็นต NDF และ ADF 
ต่ำกวา การหมักกากผลสับปะรดรวมกับฟาง ตนขาวโพด และผัก
ตบชวา ทำใหพืชหมัก มีคาความเปนกรด – ดาง อยูในเกณฑของ
หญาหมักที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้โคมีการยอมรับกากผลสับปะรด
หมักรวมกับตนขาวโพดมากที่สุด สวนกากผลสับปะรดหมักเพียง
อยางเดียว  และหมักรวมกับฟางขาว และผักตบชวา มีเปอรเซ็นต
การยอมรับไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  ดังนั้นเกษตรกร
สามารถพิจารณาเลือกใชผลพลอยไดทางการเกษตร หรือ วัชพืชที่
มีมากในพื้นที่นั ้นในการหมักรวมกับกากสับปะรดเพื่อปรับปรุง
คุณภาพอาหารหยาบสำหรับสัตวเคี้ยวเอื้องในชวงฤดูแลงได

การทดลองที ่ 3 การประเมินคุณคาทางโภชนะของกาก
สับปะรดผึ่งแดดและกากสับปะรดหมักในไกกระทง ดำเนินการโดย
ใชไกกระทงจำนวน  24 ตัว แบงเปน  4 กลุมๆละ 6 ตัว สุมไกแตละ
ตัวใหไดรับอาหารทดลองที่มีสวนผสมของ แปงมัน  กากถั่วเหลือง 
กากสับปะรดผึ่งแดด และกากสับปะรดหมัก เลี้ยงไกกระทงบนกรง
เดี่ยวทดสอบการใชประโยชนได บันทึกน้ำหนักอาหารที่กิน น้ำ
หนักมูลและ ปสสาวะ เก็บตัวอยางอาหาร และมูล มาวิเคราะหหา
องคประกอบทางเคมี และพลังงาน นำขอมูลที่ไดมาคำนวณหา
คุณคาทางโภชนะของกากสับปะรดผึ่งแดดและกากสับปะรดหมัก 
และวิเคราะหทางสถิติโดยใช t-test comparison ผลการทดลอง
ปรากฏวา กากสับปะรดผึ่งแดด และกากสับปะรดหมัก มี
เปอรเซ็นตการใชประโยชนไดของวัตถุแหง อินทรียวัตถุ ไขมัน  เยื่อ
ใย ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ และพลังงาน  รวมทั้งการใชประโยชน
ไดของโปรตีนสุทธิและพลังงานที่ใชประโยชนได ไมแตกตางกัน
ทางสถิต ิ (P>0.05) แตมีแนวโนมวาเปอรเซ็นตการใชประโยชนได
ของวัตถุแหง ไขมัน  เยื่อใย พลังงาน  ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซและ
พลังงานที่ใชประโยชนได ของกากสับปะรดหมักมีคาสูงกวากาก
สับปะรดผึ่งแดด ดังนั้น  กากสับปะรดหมักจึงนาจะเปนวัตถุดิบ
อาหารชนิดหนึ ่งที ่เกษตรกรสามารถพิจารณาเลือกเปนอาหาร
สำหรับไกกระทงได
! ปที่ 2 แบงเปน 2 การทดลอง ดังนี้ 
! การทดลองที ่ 1 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการใช
เศษเหลือจากสับปะรดเปนอาหารหยาบสำหรับโคสาว วางแผน
การทดลองแบบ 5 x 5 ลาตินสแควร (Latin square) ประกอบดวย 
2 สแควร (square) ใชโคสาวลูกผสมพันธุโฮสไตนฟรีเซียน  จำนวน  
10  ตัว  โดยแยกขังคอก เดี่ยวที่มีที่ใหอาหารและน้ำแยกกัน  ใน
แตละคาบการทดลอง สุมโคทดลอง ใหไดรับอาหารหยาบ 5  รูป
แบบ  คือ Treatment ที ่1 ฟางหมักยูเรีย Treatment ที ่2  ฟางหมัก

ยูเรียผสมใบ และตนสับปะรดหมักรวมกับฝกจามจุรีบดใน  สัดสวน 
1:1 Treatment ที่ 3 ตนสับปะรดหมักรวมกับฝกจามจุรีบด 
Treatment ที ่ 4 ฟางหมักยูเรียผสมกากสับปะรดผสมผักตบชวา
หมัก สัดสวน  1:1 และ Treatment ที ่ 5  กากสับปะรดผสมผักตบ
ชวาหมัก ผลการทดลองปรากฏวา แมวาการใชกากสับปะรดหมัก
รวมกับผักตบชวา หรือ ใชใบและเหงาสับปะรดหมักรวมกับฝก
จามจุรีบด ทั้งที ่ใชเพียงอยางเดียวหรือใชรวมกับฟางหมักใน
สัดสวน   1:  1 ทำใหมีปริมาณการกินไดของอาหารหยาบต่ำกวา
การใชฟางหมักยูเรียเพียงอยางเดียว (P<0.01) แตอัตราการเพิ่ม
น้ำหนัก  อัตราการเปลี่ยนอาหาร และตนทุนคาอาหารหยาบตอ
การเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ของ ฟางหมักยูเรีย   ฟางหมักยูเรียผสม
ใบและเหงาสับปะรดหมักรวมกับฝกจามจุรีบดในสัดสวน   1: 1   
ใบและเหงาสับปะรดหมักรวมกับฝกจามจุรีบดเพียงอยางเดียว  
ฟางหมักยูเรียผสมกากสับปะรดหมักรวมกับผักตบชวาในสัดสวน  
1: 1   และกากสับปะรดหมักรวมกับผักตบชวาเพียงอยางเดียว ไม
แตกตางกันทางสถิต ิ (P>0.05)  โดยมีแนวโนมวา การใชฟางหมักยู
เรียรวมกับใบและเหงาสับปะรดหมักรวมกับฝกจามจุรีบด หรือกาก
สับปะรดหมักรวมกับผักตบชวาเปนอาหารหยาบ ทำใหโคมีอัตรา
การเพิ่มน้ำหนักสูงกวากลุมอื่น สวนกากสับปะรดหมักรวมกับผัก
ตบชวาเพียงอยางเดียว ทำใหโคมีอัตราการเปลี่ยนอาหาร และ
ตนทุนคาอาหารหยาบตอการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่ำกวากลุม
อื่น

การทดลองที ่ 2 ศึกษาระดับที่เหมาะสมในการใชกาก
สับปะรดหมักทดแทนรำละเอียดในสูตรอาหารไกเนื้อ ใชแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD)  ใชไกกระทงอายุ 3  สัปดาห 
จำนวน  336 ตัว แบงอาหารเปน  4 กลุมทดลอง  ๆ ละ 6 ซ้ำ ใน
แตละซ้ำใชไกกระทง 14 ตัว (เพศผู และเมียจำนวนเทากัน) สุมไก
แตละกลุมใหไดรับอาหารทดลอง 4 สูตร คือ อาหารผสมกาก
สับปะรดหมัก 0 4 6 และ 10 เปอรเซ็นต โดยใชรำละเอียด 10 
(กลุมควบคุม) 6  4  และ 0  เปอรเซ็นต ตามลำดับ ผลการทดลอง
ปรากฏวา สมรรถภาพการผลิต ไดแก อัตราการเจริญเติบโต 
ปริมาณอาหารที่กินตอวัน และอัตราการรอดชีวิตของไกทุกกลุม
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  อยางไรก็ตาม ไกที่ไดรับ
อาหารผสมกากสับปะรดหมัก 4 และ 10 เปอรเซ็นตมอีัตราการ
เปลี่ยนอาหาร และตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
ต่ำกวากลุมที่ไดรับอาหารผสม กากสับปะรดหมัก 0 และ 6 
เปอรเซ็นต ในดานคุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ พบวา ไกที่ไดรับ
อาหารผสมกากสับปะรดหมักทุกกลุม มีเปอรเซ็นตซาก เปอรเซ็นต
ชิ้นสวนตางๆ และเปอรเซ็นตเครื่องในที่กินไดไมแตกตางกันทาง
สถิต ิ (P>0.05) ในทำนองเดียวกันกับ คุณภาพเนื้อในแงของ คา
เนื้อสัมผัส และคาสีของหนัง และสีเนื้อของไกทุกกลุมก็ไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05)  ดังนั้นกากสับปะรดหมักจึงนาจะเปน
วัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมในการใชในอาหารไก
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การพัฒนาคุณภาพผักเชียงดา เพื ่ออุตสาหกรรม
การแปรรูป
โดย ธีรวัลย  ชาญฤทธิเสน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

การรวบรวมผักเช ียงดาที ่ม ีอย ู  ในแปลง
รวบรวมพันธุของสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร
ลำปาง และบริเวณหมูบานรอบสถาบันวิจัยและฝก
อบรมการเกษตรลำปาง จำนวน  101 สายตนปลูก ณ 
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลำปางดำเนินการ
ตั้งแตเดือน  มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนมา พบวากลุม
ที่มีความยาวใบเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย มีจำนวน    48 
สายตน  และเทากับคาเฉลี่ยหรือต่ำกวาคาเฉลี่ยมี
จำนวน  52 สายตน  โดยสายตนรหัส 091 มีความยาว
ใบเฉลี่ยสูงสุด 16.68  ซม. มีจำนวน  49 สายตนที่มีคา
เฉลี่ยความกวางใบสูงกวาคาเฉลี่ย และจำนวน  51 
สายตน  มีความกวางใบเทากับคาเฉลี่ยหรือต่ำกวาคา
เฉลี่ย สายตนรหัส 030 มีความกวางใบเฉลี่ยสูงสุด 
8.63  ซม.     จำนวน  45 สายตนมีคาความยาวกานใบ
สูงกวาคาเฉลี่ย และ จำนวน  55  สายตนมีคาเทากับคา
เฉลี่ยหรือต่ำกวาคาเฉลี่ย สายตนรหัส 013 มีความยาว
กานใบเฉลี่ยสูงสุด 4.18  ซม. จำนวน  39 สายตนมีคา
ความยาวปลองสูงกวาคาเฉลี่ย และ 61 สายตนเทากับ

คาเฉลี่ยหรือต่ำกวาคาเฉลี่ย สายตนรหัส 087 มีความ
ยาวปลองเฉลี่ยสูงสุด 14.16 ซม.  จำนวน 45 สายตนมี
ความยาวยอดสูงกวาคาเฉลี่ย และ 55 สายตนเทากับ
คาเฉลี่ยหรือต่ำกวาคาเฉลี่ย สายตนรหัส 074 มีความ
ยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 41.50 ซม. จำนวน 54 สายตนมี
จำนวนใบเฉลี่ยตอยอดสูงกวาคาเฉลี่ย และ 46 สาย
ตนเทากับคาเฉลี่ยหรือต่ำกวาคาเฉลี่ย สายตนรหัส 
085 มีจำนวนใบเฉลี่ยตอยอดสูงสุด 4.00 ใบ
! จากการคัดเลือกผักเชียงดาจำนวน  6  สาย
ตน  จากโครงการที่ 1 มาปลูกเพื่อศึกษาการเขตกรรม
โดยการพรางแสง และเปรียบเทียบลักษณะคาง โดย
สายตนที่นำมาปลูก มีลักษณะดังนี ้ ความสูงของทรง
พุมเฉลี่ย ความยาวใบเฉลี่ย ความกวางใบเฉลี่ย ความ
ยาวกานใบเฉลี่ย ความยาวปลองเฉลี่ย ความยาวยอด
เฉลี่ย และจำนวนใบเฉลี่ยตอยอด มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิต ิ โดยสายตน  Gi103   ให
ความสูงของทรงพุมเฉลี่ยสูงสุด 93.80  ซม. สายตน 
Gi105 มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด 15.96  ซม. สายตน 
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Gi105 มีความกวางใบเฉลี่ยสูงสุด 8.26 ซม. สายตน 
Gi102 มีความยาวกานใบเฉลี่ยสูงสุด 3.51 ซม. สายตน 
Gi105 มีความยาวปลองเฉลี่ยสูงสุด 7.08  ซม. สายตน 
Gi104 ใหความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 10.57 ซม.และสาย
ตน  Gi101 ใหจำนวนใบเฉลี่ยตอยอดสูงสุด 3.73 ใบ สวน
ความกวางของทรงพุมเฉลี่ย และ น้ำหนักตอจำนวน  3 
ยอด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 44.8  – 61.2 ซม.  และ 13 -15 กรัม 
ตามลำดับ

ผลการพรางแสงและไมพรางแสงผักเชียงดาพบ
วา น้ำหนักตอยอดและความกวางของใบไมพบความ
แตกตางทางสถิติ สวนลักษณะความยาวยอด  พบความ
แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที ่ 95   เปอรเซ็นต  
จำนวนใบตอยอดและความยาวใบ พบความแตกตาง
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที ่ 99  เปอรเซ็นต จำนวน
ยอดและน้ำหนักยอดรวม (ระหวางเดือน  พ.ค.-ส.ค.2551)  
พบความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่  95  
เปอรเซ็นต จำนวนยอดและน้ำหนักยอดรวม (ระหวาง
เดือน  ก.ย.-ต.ค.2551) พบความแตกตางทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที ่ 99  เปอรเซ็นต  ผลการเปรียบเทียบการทำ
คางแบบตาง ๆ พบวาทุกลักษณะไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติยกเวน  ความยาวยอด จำนวนยอดและน้ำหนัก
ยอดของ (ระหวางเดือน ก.ย.-ต.ค.2551)  พบความแตก
ตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที ่ 99  เปอรเซ็นต รวมทั้ง
มีปฏิสัมพันธกันของการพรางแสงและการทำคาง  

การศ ึกษาพ ัฒนากระบวนการแปรร ูปผ ัก
เชียงดา 2 ชนิด คือ ผักเชียงดาอบแหง และแกงผักเชียง
ดาบรรจุกระปอง  ใชวัตถุดิบผักเชียงดาจากแปลงวิจัย 

สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลำปาง วิเคราะหองค
ประกอบทางเคมี ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์
การตานอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอ ี (Trolox) การ
ศึกษาพบวา ใบผักเชียงดาสดชนิดกิ่งพุมใบแก มีปริมาณ
แคโรทีน แรธาตุ เสนใย และไขมันสูง ชนิดกิ่งกระโดงออน
มีปริมาณโปรตีน  คลอโรฟลล และสารประกอบฟนอลลิก
ทั้งหมดสูง แตชนิดกิ่งกระโดงและแบบกิ่งพุมทั้งใบออน
และใบแก มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระที่ไมแตกตางกัน 
โดยมีฤทธิ์การยับยั้งเฉลี่ยรอยละ 56.713 - 65.037 เทียบ
ไดกับวิตามินอี ในปริมาณเฉลี่ย 8.547-14.685 มิลลิโมล
ตอ100 กรัม น้ำหนักแหง เมื่อนำไปทำเปนใบชาแหง พบ
วา ผักเชียงดาชนิดกิ่งกระโดงใบออน  อบแหงที่ 60 องศา
เซลเซียส มีคุณภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยมี
ฤทธิ์การยับยั้งรอยละ 32.908  เทียบกับวิตามินอี 15.561 
มิลลิโมลตอ 100 กรัมน้ำหนักแหง และมีสารประกอบฟ
นอลลิกทั้งหมด 4277.925 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ำหนัก
แหง ซึ่งแตกตางจากวิธีอื่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  แกงผักเชียงดาชนิดกิ่งพุมออน  มีฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระ สูงสุด คือ 4.246 มิลลิโมล./100 กรัมสด โดย
มีฤทธิ์การยับยั้ง รอยละ 68.589  แกงชนิดใบแบบกระโดง
แกมีปริมาณวิตามินซ ี สารประกอบฟนอลิก  และแคโรที
นทั้งหมดสูงที่สุด คือ 10.385  572.28  และ  156.304 มก./
100ก.เปยก ตามลำดับ ระยะเวลาการฆาเชื้อจุลินทรียใน
แกงผักเชียงดาบรรจุกระปองขนาด 307 x 409  ที ่ ความ
ดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว คือ 39 นาที

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การเพาะเลี้ยงแหนแดง
โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

แหนแดง (Azolla)  เปนเฟรนน้ำเล็ก  ๆ ชนิด

หนึ่ง เจริญเติบโตและลอยอยูบนผิวน้ำในเขตรอน  และ

เขตอบอุน  โดยจะดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันกับ

สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินกลุมไซยาโนแบคทีเรีย  ที่

สามารถตร ึงก าซไนโตรเจนในอากาศใหมาเป น

สารประกอบไนโตรเจนท ี ่พ ืชสามารถนำมาใช 

ประโยชนได ในอดีตแหนแดงถูกใชเปนอาหารสัตว

เลี้ยง เชน  สุกร และเปด เนื่องจากแหนแดงมีโปรตีน 

ไขมัน และแรธาตุตาง ๆ เปนองคประกอบอยูมาก 

และมีกรดอะมิโนที่จำเปน  (essential amino acid) 

ในปริมาณที่สูงพอเพียงตอการเจริญเติบโตของปลา 

จึงเหมาะที่จะเลี้ยงปลาในนาที่มีแหนแดงอยูดวย 

แหนแดงมีคุณสมบัติเปนทั้งปุยพืชสดและ

ปุ ยชีวภาพ เนื ่องจากในโพรงใบของแหนแดงมี

สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน  (blue green algae)  ชื่อ 

Anabana azollae อาศัยอยู โดยดำรงชีวิตอยูรวมกับ

แหนแดงแบบพึ่งพาอาศัยกัน  สามารถตรึงไนโตรเจน

จากอากาศได (symbiotic nitrogen fixing 

microorganisms)  จากความสัมพันธนี้ทำใหแหนแดง

กลายเปนปุยพืชสดที่สำคัญ และมีศักยภาพสูงใน

ประเทศที่ดอยพัฒนาและกำลังพัฒนา เพื่อใชรวมกับ

การปลูกขาวทดแทนการใชปุยเคมีไนโตรเจน  นอกจาก

นี้ยังสามารถลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาขาว

ไดเปนอยางด ี แหนแดงที่ใชในนามีหลายชนิด เชน 

Azolla filiculoides A. pinnata A. cristata A. rubra 

A. nilotica และ A. microphylla วิธีการเลี้ยงแหน

แดง : •การเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ เลี้ยงไดในบอดินโคลน 

หรือบอซีเมนต ในที่รม แสงประมาณ  50% โดยใสดิน 

½ ของกระถาง ใสปุยคอก 500 กรัมตอดิน  10 

กิโลกรัม และปุยฟอสเฟต (0-46-0)  50-100 กรัมตอ

ดิน  10 กิโลกรัม เติมน้ำใหทั่วผิวดิน  10 ซม. เมื่อแหน

แดงเจริญเต็ม จึงนำไปขยายตอในบอดินที่มีระดับน้ำ

ลึก 10-20 ซม. เมื่อตองการใชเปนปุยในนาขาว นำไป

ขยายตอในนาขาวที่เตรียมเทือกแลว ประมาณ  10% 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ของพื้นที่ (50-100 กิโลกรัม/ไร)  แหนแดงจะเจริญจน

เต็มพื้นที่ภายใน  15-30 วัน  หลังจากคราดกลบแลวปก

ดำขาวไดทันท ี แหนแดงสวนที่ตายจะกลายเปนปุยให

ขาว และบางสวนจะเจริญเติบโตตอบนผิวน้ำ ซึ่ง

สามารถตรึงไนโตเจนใหกับขาวไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้ง

คลุมวัชพืชในน้ำไดดวย 

การใชแหนแดงในนาขาว : 

1.เตรียมขยายพันธุแหนแดงในพื้นที ่ 20-25 

ตารางเมตร เพื่อใชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกขาว 1 ไร 

2.ร ักษาระดับน้ำในนาขาวใหล ึก 5-10 

เซนติเมตร 

3.ใชแหนแดงอัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร ใน

วันที่ใสแหนแดง ควรมีการใสปุ ยมูลสัตวที ่ใหธาตุ

ฟอสฟอรัส(มูลไก)  อัตรา 3 กิโลกรัม/ไร 4.ใสปุยมูลสัตว

อีกครั้งเมื่อแหนแดงมีอายุ 7-10 วัน  แหนแดงมีความ

ตองการธาตุอาหารเหมือนพืชสีเขียวชนิดอื่น  ๆ ยกเวน

ไนโตรเจน  รวมทั้งตองการธาตุอาหารรองในการเจริญ

เติบโตดวย  ในดินนาทั่วไปมักขาดธาตุฟอสฟอรัส 

ทำใหฟอสฟอรัสมีความจำเปนตอแหนแดงมาก ถา

ปริมาณฟอสฟอรัสต่ำเกินไปจะสงผลใหการเจริญ

เติบโตและปริมาณการตรึงไนโตรเจนลดลง 

ขอสังเกต : 1.น้ำเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดใน

การเลี้ยงแหนแดง ระดับน้ำที่เหมาะสมคือ  10-30 

เซนติเมตร และแหนแดงจะตายเมื่อขาดน้ำ 

2.แหนแดงจะเจร ิญเติบโตไดด ีในน้ำนิ ่ง 

บริเวณที่มีคลื่นลมจะทำใหแหนแดงแตกกระจายจะ

ทำใหการเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจนลดลง

อยางมาก 

3.การตึงไนโตรเจนของของแหนแดงสามารถ

ทำไดดีในสภาพแวดลอมที่มีไนโตรเจนต่ำ

4.การตรึงไนโตรเจนของแหนแดงจะมีคา

สูงสุดที่อุณหภูม ิ 30 องศาเซลเซียส และจะหยุด

กระบวนการตรึงไนโตรเจนในสภาพแวดลอมที ่ม ี

อุณหภูมิสูงกวา 45 องศาเซลเซียส 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การเพาะเห็ดโคนนอย เห็ดฟาง ในกระถางที่มีสวนผสม
ของผักตบชวา ฟางขาว กับการใชน้ำสมควันไมในระยะ
การเจริญเปนดอกเห็ด
โดย วาสนา ชัยเสนา  เริงนภรณ โมพวง  พรวิภา สะนะวงศ  คชรัตน ทองฟก 
และ สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

เห็ดโคนนอยและเห็ดฟางเปนเห็ดที่รู จักกัน
ทั่วไป เห็ดทั้ง 2  ชนิดมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดย
เฉพาะเปนแหลงของโปรตีนและยังปองกันการเกิดโรค
ตาง ๆ เชนโรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เปนตน 
นอกจากนี้เห็ดทั้งสองชนิดใชเปนตนแบบของสิ่งมีชีวิต
จำพวกเชื้อราชั้นสูง (Fungi) (Kües,  2000; Kües and 
Liu, 2000) เห็ดโคนนอย และเห็ดฟาง เปนชื่อสามัญที่
เรียกกันในประเทศไทย ซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตรของ
เห็ดโคนนอย  คือ  (Coprinopsis cinerea)  และชื่อทาง
วิทยาศาสตรของเห็ดฟาง คือ (Volvariella volvacea) 
จัดอยูในตระกูลเห็ด (Basidiomycota)  ซึ่งนอกจากจะ
มีประโยชนอยางยิ่งทางดานโภชนาการสูงแลว และจัด
อยูในกลุมเห็ดกินได (edible mushroom)  และไมมี

อันตรายตอมนุษย จึงมีความสำคัญตอการศึกษาทาง
ดานตาง ๆ เชน  ชีววิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร การ
เกิดมิวเทชัน ระบบนิเวศน ชีวเคมีของเซลล จุล
ชีววิทยา โภชนาศาตร เปนตน  เห็ดทั้ง 2 ชนิด จึงจัด
เปนสิ่งมีชีวิตจำพวกราชั้นสูงที่มีความสำคัญตอการ
ศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา เนื ่องจากสามารถ
ทำการศึกษาคนควาในหองปฏิบัติการทดลองไดได
งาย มีวงจรชีวิตสั้น   เซลลมีขนาดใหญ และสามารถ
ศ ึกษาภายใต กล องจ ุลทรรศน  เพ ื ่อต ิดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางของเซลล ซึ่ง
เปนเทคนิคพื้นฐานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (Kües 
et al.,  1998; Srivilai et al., 2005a; Srivilai et al., 
2005b; Kües et al., 2007). 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การเพาะเห็ดท้ัง 2 ชนิด ในประเทศไทยสามารถเพาะไดงาย
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศอยูในเขตรอนชื้น  อีกทั้งแหลงของธาตุ
อาหารสำหรับการเพาะเห็ดซ่ึงไดจากวัสดุเหลือท้ิงจากธรรมชาติ มีอยู
เปนจำนวนมาก เชนฟางขาว ข้ีเล่ือย เมล็ดฝาย ผักตบชวา เปนตน 
คณะผู วิจัยจึงไดทำการวิจัยการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ ้ง 
(วาสนา  และคณะ 2542, 2544, 2545; Kharazipour et al., 2007) 
เชน  ผักตบชวา และฟางขาว  เปนวัสดุสำหรับเพาะเห็ด โดยวัตถุดิบท้ัง
สองชนิด สามารถหาไดงายในทองถ่ิน  และบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน 
ผักตบชวาท่ีบริเวณคลองครอบ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก และฟางขาวของเกษตรกรท่ีเหลือท้ิงจาก
การทำนา ปลูกขาว จากการยอยสลายวัสดุเหลือท้ิงเหลาน้ี พบวามี
แหลงธาตุอาหารท่ีสำคัญตอการเจริญของเห็ดไดเปนอยางดี จึงเกิด
แนวความคิดในงานวิจัยในคร้ังน้ี โดยนำมาทำเปนกระถางเพาะเห็ดท่ี
มีสวนผสมของวัสดุเหลือท้ิง ผักตบชวา ฟางขาว และเช้ือเห็ด ซ่ึง
เปนการประยุกตจากงานวิจัยการทำกระถางจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
ธรรมชาติ 

น้ำสมควันไม (wood vinegar) เปนผลิตผลพลอยไดจาก
การเผาถานของเกษตรกรซึ่งไดจากการควบแนนบริเวณปลายทอ
ของเตาเผาถาน มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ำตาลออน ปนแดง มี
กลิ่นควันไฟ คา พีเอช (pH)  ประมาณ  3 คาความถวงจำเพาะ 
(specific gravity)  1.015  ประกอบดวยสารเคมีมากกวา 200 ชนิด 
แตที่เปนองคประกอบหลัก ไดแก กรดอะซิติก  (acetic acid)  และ  
เมทธานอล (methanol)  ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อ
แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ฟนอล เปนสารในกลุมควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืช   ฟอรมาลดิไฮด (formaldehyde) เปนสารออกฤทธิ์
ฆาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช  เอธิล เอ็น วาเลอเรท (ethyl-n-
valerate)  เปนสารในกลุมเรงการเจริญเติบโตของพืช และน้ำมัน
ทาร (tar) เปนสารจับใบลดการใชสารเคม ี  ซึ่งจะเห็นไดวา
สารประกอบในน้ำสมควันไมที่กลาวมานี ้ สามารถนำมาใชแทน
สารเคมีในการปลูกพืชได เปนอยางดี  นอกจากจะใชกับพืชแลวยัง
มีการนำน้ำสมควันไมมาใชในงานปศุสัตวอีกดวย ไดแก การนำมา
ใชในการกำจัดกลิ่นมูลสัตวและแมลงในฟารมสัตว นอกจากนี้
น้ำสมควันไมที่ไดผานการกลั่นใหบริสุทธิ์แลว สามารถนำมาผสม
กับรำขาวในอัตราสวน  1:100 สำหรับสัตวใหญจะชวยใหระบบการ
ยอยอาหารดีขึ้น ปองกันโรคทองเสียในสัตวปก ไดแกเปดและไกได 
จะชวยปรับระดับแบคทีเรียในลำไสและชวยดูดซึมอาหารไดดียิ่ง
ขึ้นทำใหสัตวเติบโตเร็ว (กรรณิการ 2545)  ชวยใหเนื้อสัตวมีสีชมพู 
และลดปริมาณน้ำในเนื้อ  ไดรอยละ 3 ซึ่งเปนการเพิ่มคุณภาพโดย
รวม ชวยปรับปรุงคุณภาพไขใหมีขนาดของไขแดงใหญและเหนียว
ขึ้น จะเห็นไดวาสารที่สกัดไดจากน้ำสมควันไม มีสารสกัดบางกลุม
ที่มีผลตอการกระตุนการเจริญของพืชและสัตว และจากการศึกษา
น้ำสมควันไมที่ผานมา พบวามีสารเคมีที่สำคัญสามารถกระตุนการ
เจริญของสิ่งมีชีวิต จึงคาดวาสาระสำคัญในน้ำสมควันไมจะมี
บทบาทในการเรงการเจริญในระยะการออกดอกเห็ด จึงนำ
แนวทางในการวิจัยน้ำสมควันไมไปใชกับการเพาะเห็ดในกระถาง
ที่ทำจากผักตบชวา ฟางขาว เพื่อทราบถึงผลของน้ำสมควันไมตอ

กลไกการเจริญของ เห็ดโคนนอย และเห็ดฟางซึ่งเปนสิ่งมีชีวิต
ประเภทเชื้อราชั้นสูง 

มีการศึกษาวิจัยมากมายเกี ่ยวกับเห็ดทั ้ง 2 ชนิด 
เนื่องจากการเพาะเห็ดโคนนอย (Coprinopsis cinerea)  และเห็ด
ฟาง (Volvariella volvacea)  ทั้งในและตางประเทศ มีรายงานจาก
งานวิจัยวาเห็ดทั้ง 2  ชนิดนี ้ มีระยะการเจริญของดอกเห็ดที่ชวง
อุณหภูมิและความชื้นใกลเคียงกัน จึงเกิดแนวคิดที่ตองการศึกษา
การเพาะเห็ดดวยวิธีอยางงายโดยทำเปนกระถางที่มีสวนผสมของ 
ผักตบชวา ฟางขาว และเชื้อเห็ด ซึ่งสามารถทำการเพาะใหเกิด
ดอกเห็ดในชั ้นกลองพลาสติกและเพาะไวในสภาพแวดลอม
เดียวกัน 

ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เปนการบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การเพาะเห็ด การใชกระถางที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติใน
การเพาะเห็ด การใชผลิตภัณฑน้ำสมควันไมในการเพาะเห็ด เพื่อ
ใหไดวิธีการเพาะเห็ดดวยวิธีอยางงาย และเปนวิธีการที่สะดวกโดย
ไมตองจำกัดพื้นที่ในการเพาะเห็ดเฉพาะใน
โรงเรือน  และสามารถดูแลในเรื่องของความสะอาดและไดผลผลิต
เห็ดที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยตอสุขภาพ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
และเปนการอนุรักษพลังงาน  ตลอดจนสารมารถพัฒนาเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนได

วัตถุประสงค
1.ศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระถางที่ใชเปนวัสดุ

เพาะเห็ดที่เหมาะสมกับการเจริญเปนดอกเห็ดของเห็ดโคนนอย
และเห็ดฟาง 
! 2.ศึกษาปจจัยของสภาพแวดลอม เชน  อุณหภูมิ 
ความชื้น  ความเขมของแสง ที่มีตอ การเพาะเห็ดโคนนอยและเห็ด
ฟางในระยะการเจริญเปนดอกเห็ด 

3.ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดโคนนอยและเห็ดฟางใน
ระยะการเจริญเปนดอกเห็ดบนวัสดุเพาะโดยทำเปนกระถางที่มี
สวนผสมของผักตบชวา ฟางขาว และหัวเชื้อเห็ด
! 4.ศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดโคนนอยและเห็ดฟางใน
ระยะการเจริญเปนดอกเห็ดบนวัสดุเพาะ โดยทำเปนกระถางที่มี
สวนผสมของผักตบชวา ฟางขาว หัวเชื้อเห็ด และน้ำสมควันไม
! 5.  เพื่อศึกษาหาปฎิสัมพันธระหวางเห็ดโคนนอยและเห็ด
ฟางเมื่อเพาะในกระถางเดียวกันสภาพการเพาะเดียวกัน โดยทำ
เปนกระถางที่มีสวนผสมของผักตบชวา ฟางขาว หัวเชื้อเห็ด และ
น้ำสมควันไม
ตรวจเอกสาร

เห็ดเปนราชนิดหนึ่ง จัดอยูในพวกฟงไจ (Fungi)  เปนสิ่งมี
ชีวิตชั้นสูงจำพวกยูคาริโอต (Eukaryotic organism) เซลลยูคาริ
โอต (Eukaryotic cell) มีเยื่อหุมเคลียส (Nuclear membrane) 
ไมมีคลอโรฟลด (Chlorophyll)  จึงไมสามารถสังเคราะหแสง สราง
อาหารเองไมได สวนใหญดำรงชีวิตเปน  แซโพรไฟต (Saprofite)  ได
สารอาหารจากสารอินทรีย (Organic matter)  ที่เนาเปอยจนเปน
สารโมเลกุลเล็ก  และสารอนินทรีย (Inorganic matter)  ที่มีอยูใน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ดิน  เซลลไดสารอาหารโดยสงเอนไซมออกมายอยอาหารนอกเซลล
แลวดูดสารอาหารเขาสูเซลล (สุภพงษ, 2552)
เห็ดโคนนอย (Coprinopsis spp.) 

ชื่อวิทยาศาสตร : Coprinopsis cinerea
! Class : Agaricomycetes
! Order : Agaricales
! Family : Psathyrellaceae
! Genus : Coprinopsis
! Species : Cinerea (Chaisaena, 2009)

เห ็ดโคนน อย จ ัด เป นราช ั ้ นส ู งท ี ่ อย ู  ในตระก ูล
เห็ด(Basidiomycota)เปนเห็ดที่อยูใน จีนัส Coprinus ใกลเคียงกับ
เห็ดหมึก Coprinus comatus (Ink cap)  และเห็ดใน
กลุมCoprinus อื่นๆ อีกหลายชนิด แตเปนคนละชนิดกับเห็ดโคน
ธรรมชาติหรือเห็ดปลวก (Termitomyces spp.)  ในตางประเทศ
เห็ดในกลุมนี้ก็มีการเพาะเลี้ยงเชนกันมีชื่อสากลวา Hypsizygus 
marmoreus (Peck) Bigelow เดิมในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตก
ตางกันไปเนื่องจากมีการกระจายพันธุทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
มีชื ่อเรียกตามวัสดุเพาะ เชน  แตเปนคนละสกุลกับเห็ดโคน
ธรรมชาติหรือเห็ดปลวก  เดิมในประเทศไทยเห็ดชนิดนี้มีชื่อเรียก
แตกตางกันไปเนื ่องจากมีการกระจายพันธุ ท ั ่วท ุกภาคของ
ประเทศไทย เชน  ในภาคเหนือจะเรียก  เห็ดถั่ว เห็ดถั่วเหลืองหรือ 
เห็ดถั่วเนา เห็ดโคนนอย เห็ดโคนบาน  เห็ดโคนขาว ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจะเรียก เห็ดคราม เห็ดปลวกนอย และภาคกลางจะ
เรียกวา เห็ดโคนเพาะ เห็ดโคนนอย  เห็ดหมึก ลักษณะของเห็ดโคน
นอยมีลักษณะดังนี้ หมวกดอก เมื่อดอกเห็ดเจริญเต็มที่จะคลายรม
พับ ปลายแหลมมน ผิวมีสีน้ำตาลออน  ไปจนกระทั่งขาวตรงปลาย
หมวกดอก มีขนาดตั้งแต 
0.5-1.5 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับสายพันธุ 

ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพันธุของเห็ดโคนนอยใหมีดอก
ใหญขึ้น  ลักษณะรูปรางเห็ดโคนนอยจะคลายเห็ดโคน  แตจะมี
ความแตกตางกันก็ตรงที่หมวกของเห็ดโคนนอยมีเกร็ดสีเทา ดอก
เห็ดสมบูรณเมื่อโตเต็มที่จะขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  1 นิ้ว 
ยาวไมเกิน  3  นิ้ว ใชเวลาเจริญนับจากดอกตูมจนถึงบานเต็มที่
เพียง 1 วันเทานั้น  ในชวงตอนเย็นหรือพลบค่ำเมื่อดอกเห็ดโคน
นอยบานเต็มที่ กานดอกจะเล็กลงและยาวมาก หมวกจะเปลี่ยน
เปนสีเทา จนกระทั่งเปนสีดำฉ่ำน้ำ คลายกับน้ำหมึก  จึงมีคนเรียก
ชื่อเห็ดโคนนอยอีกชื่อหนึ่งวา "เห็ดน้ำหมึก"   เห็ดโคนนอยชอบขึ้น
ตามกองวัสดุ เชน  กองฟาง กองหญา หรือกองเปลือกถั่วซึ่งวัสดุ
เหลานี ้ เปนวัสดุเศษเหลือทางธรรมชาติที่หาไดงาย  เห็ดโคนนอยที่
พบตามธรรมชาต ิ สวนใหญจะมีดอกเล็ก คุณประโยชนของเห็ดโ
คนนอยมีมากมาย  อีกทั้งมีรสชาติด ี มีคุณคาทางอาหารมากกวา
เห็ดฟาง และเห็ดโคนนอยมีสารยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง
บางชนิดได

 

รูปแบบและวิธีการเพาะเห็ดโคนนอยแบบตาง ๆ 
(อานนท, 2537)  

เห็ดโคนนอยหรือเห็ดถั่วนับไดวาเปนเห็ดที่เพาะงายและ
ใหผลผลิตที่สูงมีวิธีการเพาะเลี้ยงคลายกับการเพาะเห็ดฟางโดยใช 
ฟางขาว นำมาเปนวัสดุเพาะ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใชวัสดุ
เพาะอื่น  ๆนำมา เพาะไดอีกมากไมวาจะเปนตนและใบของถั่วตาง 
ๆ ตนขาวโพด  ผักตบชวา ตนและใบของกลวย ซึ่งลวนแต เปนวัสดุ
เพาะที่หาไดงายในทองถิ่น  ซึ่งสามารถที่จะนำมาเปนวัสดุเพาะได
ทั้งสิ้น 

อุปกรณที่ใชในการเพาะเห็ด
1. วัสดุใชในการเพาะเห็ดโคนนอย (เห็ดถั่ว)  เชน  ฟางขาว 

ตนขาวโพด เปลือกมันสำปะหลัง ผักตบชวา ตนหรือใบกลวยแหง 
ฯลฯ เปนตน

2. ทำไมแบบ หรือกระบะเพาะ ขนาดที่มีความกวาง 30 
ยาว 50 สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งอาจจะทำดวยไมหรือเหล็กก็ได

3. เชื้อเห็ดโคนนอย จะตองเปนเชื้อที่บริสุทธิ์ แข็งแรง 
และเปนสายพันธุที่คัดเลือกมาแลว 

4.จะตองมีอาหารเสริมใสใหกับเห็ดโคนนอยเพื่อเปน
อาหารในการเจริญเติบโตโดยอาหารเสริมจะใชปุย  ยูเรียในอัตรา
การใช 0.5 กิโลกรัม ตอน้ำ 70 ลิตร

5. อุปกรณการตมน้ำ ไดแก ถังน้ำมัน  200 ลิตร หรือหมอ
ตม และเชื้อเพลิง

6. เชือกสำหรับมัดฟางขาว
7. พลาสติกสำหรับคลุมกองวัสดุเพาะเพื่อปรับอุณหภูมิที่

ตองการ และเปนการบมกองวัสดุเพาะ

วัสดุที่ใชเพาะเลี้ยงเห็ดโคนนอยมีหลายชนิด ไดแก
! 1. วัสดุเพาะ ไดแก ฟางขาว เปลือกถั่ว ตนขาวโพด 
ทะลายปาลมที่ใชแลว หญาขจรจบ เกษตรกรสามารถเลือกใชวัสดุ
เพาะชนิดใดชนิดหนึ่งก็ไดตามความสะดวก ที่หาไดงาย และมี
ราคาถูก

2. อาหารเสริม เพื่อใชเพิ่มขนาดดอก ที่แนะนำคือ สูตร
ของศูนยไบโอเทค

3. ปุย เห็ดโคนนอยจะใชปุยชนิดน้ำใชตมวัสดุเพาะเห็ด
4. พลาสติกสีดำ ใชคลุมกองฟางเวลาบมเชื้อ
5. กระสอบปาน ใชคลุมฟอนฟาง เมื่อเห็ดใหดอก
6. เชื้อเห็ดโคนนอย จะใชเชื้อเห็ดโคนนอยที่เพาะในเมล็ด

ขาวฟาง
7. เชือก มัดฟางหรือลวด
8. หมอตมฟาง (ใชถัง 200 ลิตร ตัดครึ่ง)

วิธีการเตรียมเชื้อเห็ด
! นำเชื้อเห็ดมายีใหรวน  (ขยี้เบา ๆ)  นำมาคลุกกับอาหาร
เสริม (แปงขาวเหนียวผสมรำละเอียดอัตราสวน  1:1) อัตรา 1 กำ
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มือตอเชื้อเห็ด 1 ถุง คลุมพลาสติกหรือผาที่สะอาดทิ้งไว 1-2 คืน 
กอนนำไปใช

วิธีการเตรียมน้ำปุย
! ละลายปุย แคลเซียมไนเตรท (15  - 0 - 0) อัตรา 1 
กิโลกรัม/น้ำ 60 ลิตร ตมในถังตมใหรอนอุณหภูม ิ 80 - 90 องศา
เซลเซียส
! วิธีการเพาะ

1. จุมวัสดุเพาะ (ฟางแหง) ในน้ำปุยที่กำลังรอนใหฟาง
เปยกชุมทั่วฟอน นานประมาณ 3 นาที แลวกองทิ้งไวใหเย็น

2. วางแบบพิมพไม ( ขนาด 30x30x60 เซนติเมตร ) บน
พื้นสะอาด ปูพลาสติกรองพื้นกอน

3. วางเชือกหรือลวดที่จะมัดไวในแบบพิมพไม 2 แนว
4. อัดฟางในแบบพิมพไมเปนชั้น   ๆ ชั้นลางสุดหนา

ประมาณ 3-5 เซนติเมตร โรยเชื้อเห็ดที่เตรียมไวใหทั่วผิวหนาฟาง
5 .อัดฟางชั้นที ่2  หนาประมาณ  5-10 เซนติเมตร โรยเชื้อ

เห็ดเฉพาะบริเวณริมขอบชิดขางแบบพิมพไมโดยรอบ
6. อัดฟางชั้นที่ 2 และ 4 และโรยเชื้อเหมือนชั้นที่ 2 
7. ชั้นสุดทายโรยเชื้อเห็ดใหทั่วผิวหนาฟางแลวทับดวย

ฟางหนาประมาณ  3-5 เซนติเมตรมัดใหแนนจะไดกอนวัสดุเพาะ
ขนาดประมาณ 30x30x60 เซนติเมตร

8. กองกอนฟางวัสดุเพาะบนพื้นที่พลาสติกปูรองไวในที่
รม รดซ้ำดวยน้ำปุยที่เย็นแลว (ใชฝกบัวรดผานไปมาพอเปยก) 
แลวคลุมดวยพลาสติกใหมิดชิด ทิ้งไว 3-5 วัน

9. เมื่อมีเสนใยเห็ดเกิดขึ้นกอนฟางหรือเริ่มเกิดดอกเล็ก ๆ 
ใหยายกอนฟางไปเปดดอกใน
โรงเรือน  โดยกกอนยายเขาใหพนน้ำในโรงเรือนใหมีความชื้นเสีย
กอน

10. ใน  1-2 วันแรกที่ยายวัสดุเพาะเขาโรงเรือน  ใหรักษา
อุณหภูมิในโรงเรือนใหไดประมาณ  35-38  องศาเซลเซียส และ
รักษาความชื้นใหได 80-90 % เห็ดโคนนอยจะเริ่มเก็บผลผลิตได
ภายใน  3-5 วัน หลังจากยายเขาโรงเรือนและจะเก็บไดทุกวันเปน
ระยะเวลา 3-4 สัปดาห ปริมาณผลผลิตตอกอนประมาณ  1-2 
กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ดโคนนอยแบบกอง 
1. อัดวัสดุเพาะในกระบะหรือแบบพิมพที่จัดทำขึ้นเสร็จ
แลวอัดฟางใหแนนแลวนำเชือกมา

มัดฟางใหเปนกอน  หรือจะกะน้ำหนักใหไดประมาณ  3-4 กิโลกรัม 
ตอมัด

2. ตมน้ำแลวละลายอาหารเสริมในน้ำที่เดือด ที่อุณหภูมิ
ประมาณ  80-90 องศาเซลเซียส หรือพอน้ำเดือด จึงนำวัสดุเพาะ
ฟางขาวที่มัดเปนกอนจุมลงไป ในน้ำทิ้งเอาไวนาน  5-10 นาที เพื่อ
ใหอาหารเสริมไดซึม เขาไปในวัสดุเพาะ และยังเปนวิธีที่ชวยกำจัด
โรคและแมลง และวัชพืชเห็ดตาง ๆ

3. แลวปลอยทิ้งใหเย็น  กอนใสเชื้อเห็ด โดยจะหยอดเชื้อ
เห็ดเปนจุด  ๆ รอบ  ๆ กองวัสดุเพาะ แตละจุดหางกัน  10-15 
เซนติเมตร และตองลึกลงไปในวัสดุเพาะ 1 นิ้ว ใชมือหรือไมทำ
เปนรูใสเชื้อเห็ดก็ได

4. นำพลาสติกมาคลุมที่กอง ควรใชพลาสติกสีดำหรือสี
ฟา พลาสติกจะเปนตัวที่จะดึงดูดแสงและควบคุมอุณหภูมิไดดี 
หลังจากที่คลุมกองวัสดุเพาะใหมิดชิด 

5. คลุมดานบนอีกชั้นดวยกระสอบปานหรือฟางขาวก็ได
เพื่อใหเกิดความรอนภายในกองวัสดุ
เพาะเนื่องจากเชื้อเห็ดนี้จะเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิประมาณ 
35-45 องศาเซลเซียส ระยะนี้ ไมจำเปนจะตองนำอากาศหรือเอา
อากาศที่บริสุทธิ์เขาไปในกอง

การเพาะเห็ดโคนนอยแบบโรงเรือน มีขั้นตอนการเตรี
ยมวัสดุเพาะคลายกัน คือ

1. อัดวัสดุเพาะในกระบะหรือแบบพิมพที่จัดทำขึ้นเสร็จ
แลวอัดฟางใหแนนแลวนำเชือกมา

มัดฟาง ใหเปนกอน  หรือจะกะน้ำหนักใหไดประมาณ  3-4 กิโลกรัม 
ตอมัด

2. ตมน้ำแลวละลายอาหารเสริมในน้ำที่เดือด ที่อุณหภูมิ
ประมาณ  80-90 องศาเซลเซียส หรือพอน้ำเดือด จึงนำวัสดุเพาะ
ฟางขาวที่มัดเปนกอนจุมลงไป ในน้ำทิ้งเอาไวนาน  5-10 นาที เพื่อ
ใหอาหารเสริมไดซึม เขาไปในวัสดุเพาะ และยังเปนวิธีที่ชวยกำจัด
โรคและแมลง และวัชพืชเห็ดตาง ๆ

3. แลวปลอยทิ้งใหเย็น  กอนใสเชื้อเห็ด โดยจะหยอดเชื้อ
เห็ดเปนจุด  ๆ รอบ  ๆ กองวัสดุเพาะ แตละจุดหางกัน  10-15 
เซนติเมตร และตองลึกลงไปในวัสดุเพาะ 1 นิ้ว ใชมือหรือไมทำ
เปนรูใสเชื้อเห็ดก็ได

4. นำไปเขาโรงเรือนซึ่งภายควรอยูระหวาง 30 -35 องศา
เซลเซียสในสภาพที่มีความชื้น 
ดังนั้น  ควรรดน้ำบนพื้นหรือวัสดุคลุมกองหากภายในกองแหงเกิน
ไป จะสามารถเก็บผลผลิตนำมาบริโภคไดภายใน  5-7 วัน  นับจาก
ที่เริ่มเพาะเห็ด 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรอง
มาตรฐานฟารม
โดย สัญชัย พันธโชติ  ชิต ิศรีตนทิพย  สันต ิชางเจรจา  อภินันท เมฆบังวัน  
และ มะลิวัลย มุทุมล 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พื ้นที ่ปลูกสับปะรดของจังหวัดลำปางป 
2552 มีการปลูกสับปะรด 1,753 ราย พื้นที่ปลูก 
18,815.50 ไร ผลผลิต 54,811 ตัน  ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
2.91 ตัน ปลูกใน  3 อำเภอ โดยอำเภอเมือง ปลูกมาก
ที่สุด (94.67 %) จำนวน  1,593 ราย พื้นที่ปลูก 17,813 
ไร ใหผลผลิต 52,010 ตัน  ผลผลิตตอไร 2.92 ตัน  รอง
ลงมาคือ อำเภอแจหม (4.38  %)  จำนวน  115 ราย 
พื้นที่ปลูก 824.5 ไร ใหผลผลิต 2,250 ตัน  ผลผลิตตอ
ไร 2.73 ตัน และอำเภอแมเมาะ (0.95  %) จำนวน  45 
ราย พื้นที่ปลูก 178  ไร ใหผลผลิต 551 ตัน  ผลผลิตตอ
ไร 3.10 ตัน

การประเมินสถานการณการผลิตและตลาด
สับปะรด ป 2552  ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลำปาง ทำการประเมินพื้นที่การผลิตและผลผลิต 3 
ชวงเวลาคือ ชวงกอนสับปะรดป เดือน มกราคม-
พฤษภาคม 2552  พื้นที่ใหผลผลิต 3,566 ไร ผลผลิต 
16,049 ตัน  ชวงสับปะรดป(ชวงที่มีผลผลิตออกตาม

ธรรมชาติ) ซึ ่งมีผลผลิตออกสู ตลาดจำนวนมาก 
จำแนกรายเดือน คือ เดือนมิถุนายน พื้นที่ใหผลผลิต 
2,187 ไร ผลผลิต 9,843  ตัน  เดือนกรกฎาคม พื้นที่ให
ผลผลิต 1,108  ไร ผลผลิต 4,987 ตัน และเดือน
สิงหาคม พื้นที่ใหผลผลิต 633  ไร ผลผลิต 2,980 ตัน 
ชวงหลังสับปะรดป เดือนกันยายน  – ธันวาคม 2552 
พื้นที่ใหผลผลิต 4,083 ไร ผลผลิต 18,241 ตัน

ตำบลบานเสด็จ อำเภอเมือง เปนพื้นที่ที่มี
การปลูกสับปะรดมากกวาตำบลอื่น ในป 2552 มีพื้นที่
ปลูก จำนวน  13 หมูบานจากจำนวนทั้งหมด 17 
หมูบาน  มีฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2  ครั้ง คือสับปะรด
หยอด(กระตุนใหเกิดดอกโดยใชฮอรโมน)  3,843 ไร 
เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม-เมษายน  สับปะรดป 7,647 ไร 
เก็บเกี่ยวเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม

ในการปลูกสับปะรดในพื้นที่ตำบลตางๆ แลว 
ยังมีการจัดตั้งสหกรณผูปลูกสับปะรด จังหวัดลำปาง 
ซึ่งมีสมาชิก อยูในพื้นที่ ตำบลบานเสด็จ ตำบลบาน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

  สับปะรดเปน
พ ื ช ใ บ เ ล ี ้ ย ง
เดี่ยว สามารถ
ทนต อสภาพ
แวดลอมตาง 
ๆ ไดดี เปนพืช
เ ศรษฐก ิ จท ี ่
สำคัญ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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แลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอ  เมือง และ ตำบลบานดง อำเภอ
แมเมาะ 

ขอมูลของสหกรณผูปลูกสับปะรด จังหวัดลำปาง ป 2552 
จำนวนผูปลูกสับปะรดที่เปนสมาชิก 
จำนวน  982 ราย มีพื้นที่การผลิต ประมาณ  8,669 ไร ใหผลผลิต 
4,640 ไร คิดเปน  53.5 % จำนวนตนเฉลี่ยตอไร 5,000 ตน  จำนวน
ตนทั้งหมดประมาณ  40,257,580 ตน มีกำลังการผลิต ประมาณ 
32,310 ตันตอป มีตนทุนการผลิตตอไร ประมาณ  15,369  บาท ใน
ปแรก และประมาณ  7,046 บาท ในปที ่ 2  พื้นที่การปลูกของกลุม
สมาชิกใน  4 ตำบล  สมาชิกจะแบงออกเปนกลุม จำนวน  15  กลุม 
ตามพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน

วิถีการตลาดของสับปะรดลำปาง พบวาเพื่อการจำหนาย
โรงงานแปรรูป 80% (ตางจังหวัด 76% ภายในจังหวัด 4% และ
เพื่อการบริโภคสด 20% (ภายในจังหวัด 2% ตางจังหวัด 18%)

การศึกษาการจัดทำคูมือการจัดการสวนสับปะรดที่ดีและ
เหมาะสม โดยการประยุกตจากคูมือ

- การผลิตสับปะรดที่ดีและเหมาะสม (GAP)
- ระบบการจัดการคุณภาพ ; GAP พืช สับปะรด

บริโภคสด
- ระบบการจัดการคุณภาพ ; GAP พืช สับปะรด

โรงงาน
- แบบบันทึก ระบบการจัดการคุณภาพ ; GAP  

สับปะรดบริโภคสด สำหรับเกษตรกร
- แบบบันทึก ระบบการจัดการคุณภาพ ; GAP  

สับปะรดโรงงาน สำหรับเกษตรกร

จากสภาพทั่วไปของการจัดการสวนเกษตรกรในการปลูก
สับปะรดในที่ดินเปดใหม และที่ดินเดิม จะมีการไถดะเพื่อกำจัด
หรือกลบวัชพืช เทานั้น  เนื่องจากคาใชจายในการเตรียมพื้นที่คอน
ขางสูง เกษตรกรจะดำเนินการเองหลังจากที่ปลูกไปแลว เกษตรกร
จัดหาหนอพันธุสวนใหญจะเปนหนอขาง ที่มีขนาดคอนขางใหญ 
และไมมีการคัดแยกขนาดในการปลูก  ยกเวนการปลูกดวยจุก ไมมี
การใหน้ำรอฤดูฝนเทานั้น  เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกเปนที่ลาดชัด 
ความลาดเอียงบางพื้นที่มากกวา 3% ไมมีการพนสารเคมีปองกัน
วัชพืชกอนปลูกแตจะดำเนินการหลังปลูกเมื่อวัชพืชเริ่มโต เพราะ
เกษตรกรจะใชสารเคมีที่ใชเฉพาะในสวนสับปะรดที่รานคาทองถิ่น
นำมาขาย ราคาคอนขางแพงและจะใชควบคูไปกับการฆาและคุม
การงอกของวัชพืช  ไมมีการใสปุยรองพื้น  จะใหปุยเคมีหลังจาก
ปลูกแลว ปุยเคมีที่ใชไมมีการคำนึงถึงการสะสมสารไนเตรท และ
ไนไตรท ในดิน  ในแหลงน้ำ หรือในผลผลิต ไมมีการปองกันศัตรูพืช 
จะทำการใชสารเคมีเมื่อพบการระบาด การเก็บเกี่ยวจะยึดตาม
ภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งอาจจะสอดคลองตามหลักวิชาการ ที่ใชเวลา 
5 – 6 เดือนหลังจากการบังคับดอก วิธีการเก็บเกี่ยวไมพิถีพิถันอาจ
เนื่องจากตองเก็บเกี่ยวในปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว หรือคาจาง
แรงงานในการเก็บเกี่ยวคอนขางแพง เชนสับปะรดปจะตรงกับ
เกษตรกรเก็บเกี่ยวขาว และเตรียมปลูกพืชไรอื่นในฤดูแลงหรือปลูก
ขาวนาปรัง ไมมีการคัดกลุมหรือขนาด ยกเวนเพื่อการขายสด จะ

นำมากองรวมกัน  โดยคว่ำจุกลงและเรียงกองรอจำหนาย หากผล
สับปะรดเพื ่อการสงโรงงานจะตัดจุกใหชิดกับผลเพื ่องายใน
การขนสง

การ เปรียบเทียบระหวาง 2  วิธีการของทั้ง 3  ตำบล การ
จัดการระบบคุณภาพที่ดีหรือที่กำหนด ทำใหผลผลิตสับปะรด มี
แนวโนมคุณภาพดี ไดแก น้ำหนักผล ความสูงของผล เสนผา
ศูนยกลางของผล ความหวาน  สภาพความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
ไนเตรท และไนไตรท ดีกวาวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปของเกษตรกร 
! การศึกษาในสภาพแปลงปลูกศึกษาการใชน้ำและธาตุ
อาหารพืช (Lysimeter) ของสับปะรด เพื่อศึกษาถึงแนวทาง
ประยุกตในการผลิตตามความเหมาะสมเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

ทำการปลูกสับปะรดในแปลงศึกษาการใชน ้ำ 20 
กระถาง โดยการใชหนอขาง ซึ่งเปนหนอที่นิยมปลูกมากในแปลง
เกษตรกรเนื่องจากหนอจะตั้งตัวไดเร็ว และสามารถบังคับการ
ออกดอกไดตั้งแตอาย ุ 12  เดือนขึ้นไป บันทึกการใชน้ำของตน
สับปะรด จะเห็นวาในฤดูรอน  (เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม) 
ปริมาณการใชน้ำของสับปะรดลดลง เปนไปไดวาในสภาพ
ธรรมชาติเมื่อเขาสูฤดูรอนหรือแหงแลง สับปะรดมีการปรับตัวให
เสมือนอยูในสภาวะพักตัว โดยรากจะสรางสารชนิดหนึ่งเรียกวา 
Suberin ขึ้นในราก  ทำใหการผานเขาไปของน้ำในดินสูราก
สับปะรดชาลง หรือเปนการพักตัวของรากใตดิน  ในขณะที่สับปะรด
จะไดรับน้ำจากน้ำคางที่ไหลรวมลงมาที่กาบใบ และเนื้อเยื ่อ
บริเวณนี้จะสามารถดูดซับน้ำได เมื่อถึงฤดูฝนมาถึง สาร Suberin 
ในรากสับปะรดก็จะลดลงและรากก็สามารถดูดน้ำไดตามปกติ

ในฤดูแลง จะเห็นไดวาสับปะรดในแปลงชวงเวลาดัง
กลาวอยูในสภาพยืนตนขาดน้ำ และจากการศึกษาในแปลงศึกษา
การใชน้ำซึ่งมีการใหน้ำทุกวัน  แตในชวงเดือน  มกราคม ถึง 
เมษายน การใชน้ำตอวันนอย และจะใชน้ำมากเปนปกติตั้งแต
เดือนพฤษภาคม เปนตนไป ขอมูลที่ไดนั้นอาจสามารถนำไป
อธิบายการทำสวนสับปะรดในสภาพแปลงทั่วไป เดือนที่สับปะรด
ใชน้ำตอวันนอย เปนชวงฤดูแลง ถึงแมไมมีน้ำแตสับปะรดไมตาย 
หากมีการใหน้ำแกสับปะรด ก็อาจจะไมสามารถใชได และจะ
เปลืองน้ำโดยใชเหต ุ และเปนการเพิ่มตนทุนมากขึ้น  เพราะสภาพ
อุณหภูมิของอากาศยังสูง มีการสรางสาร suberin ที่ราก ทำใหตน
อยูในสภาวะพักตัว

เก็บตัวอยางใบเพื่อหาความสัมพันธของการพัฒนาใบ
สับปะรดในแตละเดือน  (พฤษภาคม 2552 – มิถุนายน  2553) 
ทำการศึกษาความยาวของใบ ความกวางของใบ (สวนที่กวาง
ที่สุด)ของใบขนาดตางๆ พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

การพัฒนาการสรางใบ D-leaf ซึ่งเปนใบที่อยูบริเวณตอน
กลาง พบวามีคาดัชนีพื้นที่ใบ อยูระหวาง 91.22  – 99.6 
cm2.gm-1และนำใบ D-leaf มาทำการศึกษาธาตุอาหาร ไดแก 
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแทสเซี่ยม  แคลเซี่ยม  แมกนีเซี่ยม พบวา
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติระหวางฤดูกาล

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ผลผลิตสับปะรดป ที่เก็บเกี่ยวในชวงเดือน  มิถุนายน-
สิงหาคม 2552 และ สับปะรดหยอด ที่เก็บเกี่ยวในเดือน  มกราคม 
– กุมภาพันธ 2553 โดยทำการบันทึกน้ำหนักสดของผล ความสูง
ของผล เสนผาศูนยกลางของผล เปอรเซ็นตความหวาน  สภาพ
ความเปนกรด-ดาง การปนเปอนสาร ไนเตรท และไนไตรท ที่มีอยู
ในน้ำคั้นสับปะรด พบวาไมมีความแตกตางกันในทั้ง 2 ฤดูกาล
เก็บเกี่ยว

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด – ต่ำสุด ในรอบวัน  ในพื้นที่แปลง
ปลูกของเกษตรกร ที่ตำบลบานเสด็จ ซึ่งมีพื้นที่การปลูกสับปะรด
มากที่สุด และถือเปนตัวแทนของทั้ง 3 ตำบล พบวา

ฤดูฝน
อุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน 32 – 34 องศาเซลเซียส

! อุณหภูมิเฉลี่ย กลางคืน 22 – 24 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว
! อุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน 18 – 26 องศาเซลเซียส
! อุณหภูมิเฉลี่ย กลางคืน 19 – 23 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน
! อุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน 28 – 44 องศาเซลเซียส
! อุณหภูมิเฉลี่ย กลางคืน 25 – 28 องศาเซลเซียส

สรุปสาระสำคัญของผลที่ไดจากการวิจัย
ทำการศึกษาในแปลงเกษตรกรผูปลูกสับปะรด ตำบล

บานเสด็จ ตำบลบานแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง ในป 
2552 พบวาพื้นที่ปลูกของสถาบันวิจัยฯ ตั้งอยูบนพิกัด เสนรุง 18O 
21’ N เสนแวง 99O 36’E แหลงปลูกสับปะรด ต.บานเสด็จ ตั้งอยู
บนพิกัดเสนรุงที ่18O 39’ N- และเสนแวงที่ 99O 14’ E แหลงปลูก 

ต.บานแลง ตั้งอยูบนพิกัดเสนรุงที ่17O 29’ N- และเสนแวงที่ 99O 
08’ E แหลงปลูก ตำบลบุญนาคพัฒนา ตั้งอยูบนพิกัดเสนรุงที่ 
17O 29’ N- และเสนแวงที ่99O 08’ E  ระดับความสูงจากระดับน้ำ
ทะเลปานกลางที ่ 266 – 275  ± 0.5 เมตร ชุดดินพื้นที ่ เปนชุดดิน 
โคราช และหางฉัตร ลักษณะดินรวนปนเหนียว สภาพพื้นที่ปลูก
เปนที่ลาดชันติดภูเขา มีความลาดเทมากกวา 1.0 % หนาดินมี
โอกาสพังทลายมาก สภาพความเปนกรด-ดางของดิน  (pH)  6.1 – 
6.9  

พื้นที่ปลูกสับปะรดลำปางป 2552  มีการปลูกสับปะรด 
1,753 ราย พื้นที่ปลูก 18,815.50 ไร ผลผลิต 54,811 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ยตอไร 2.91 ตัน ปลูกใน  3 อำเภอ โดยอำเภอเมือง ปลูกมาก
ที่สุด (94.67 %) จำนวน 1,593 ราย พื้นที่ปลูก 17,813 ไร ให
ผลผลิต 52,010 ตัน ผลผลิตตอไร 2.92 ตัน  รองลงมาคือ  อำเภอ
แจหม (4.38  %) จำนวน 115  ราย พื้นที่ปลูก 824.5 ไร ใหผลผลิต 
2,250 ตัน  ผลผลิตตอไร 2.73  ตัน  และอำเภอแมเมาะ (0.95  %) 
จำนวน  45 ราย  พื้นที่ปลูก 178  ไร ใหผลผลิต 551 ตัน  ผลผลิตตอ
ไร 3.10 ตัน

การประเมินสถานการณการผลิตและตลาดสับปะรด ป 
2552 ของอำเภอเมืองลำปาง ผลผลิตที่ออกแบงได 3 ชวงเวลาคือ 
ชวงกอนสับปะรดป เดือน  มกราคม-พฤษภาคม 2552  พื้นที่ให
ผลผลิต 3,566 ไร ผลผลิต 16,049 ตัน  ชวงสับปะรดปซึ่งมีผลผลิต
ออกสูตลาดจำนวนมาก  จำแนกรายเดือน  คือ  เดือนมิถุนายน  พื้นที่
ใหผลผลิต 2,187 ไร ผลผลิต 9,843 ตัน  เดือนกรกฎาคม พื้นที่ให
ผลผลิต 1,108  ไร ผลผลิต 4,987 ตัน  และเดือนสิงหาคม พื้นที่ให
ผลผลิต 633 ไร ผลผลิต 2,980 ตัน ชวงหลังสับปะรดป เดือน
กันยายน  – ธันวาคม 2552 พื้นที่ใหผลผลิต 4,083  ไร ผลผลิต 
18,241 ตัน

ตำบลบานเสด็จ เปนพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุด 
ในป 2552  มีพื้นที่ปลูก จำนวน  13 หมูบานจากจำนวนทั้งหมด 17 
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หมูบาน  มีฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง คือสับปะรดหยอด 3,843 ไร 
เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม-เมษายน  สับปะรดป 7,647 ไร เก็บเกี่ยว
เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม

ในการปลูกสับปะรดในพื้นที่ตำบลตางๆ แลว ยังมีการจัด
ตั้งสหกรณผูปลูกสับปะรด จังหวัดลำปาง ซึ่งมีสมาชิก อยูในพื้นที่ 
ตำบลบานเสด็จ ตำบลบานแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง 
และ ตำบลบานดง อำเภอแมเมาะ ขอมูลของสหกรณผูปลูก
สับปะรด จังหวัดลำปาง ป 2552 จำนวนผูปลูกสับปะรดที่เปน
สมาชิก จำนวน 982 ราย มีพื้นที่การผลิต ประมาณ  8,669 ไร ให
ผลผลิต 4,640 ไร คิดเปน 53.5 % จำนวนตนเฉลี่ยตอไร 5,000 ตน 
จำนวนตนทั้งหมดประมาณ  40,257,580 ตน  มีกำลังการผลิต 
ประมาณ  32,310 ตันตอป มีตนทุนการผลิตตอไร ประมาณ 
15,369 บาท ในปแรก และประมาณ  7,046 บาท ในปที ่ 2 พื้นที่
การปลูกของกลุมสมาชิกใน 4 ตำบล สมาชิกจะแบงออกเปนกลุม 
จำนวน 15 กลุม ตามพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน

วิถีการตลาดของสับปะรดลำปาง พบวาเพื่อการจำหนาย
โรงงานแปรรูป 80% (ตางจังหวัด 76% ภายในจังหวัด 4% และ
เพื่อการบริโภคสด 20% (ภายในจังหวัด 2% ตางจังหวัด 18%)

การจัดทำคูมือการจัดการสวนสับปะรดที่ดีและเหมาะสม 
สำหรับใชในแปลงเกษตรกร โดยการประยุกตจากคูมือ

1. การผลิตสับปะรดที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
2. ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช  สับปะรดบริโภค

สด 
! 3. ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช  สับปะรดโรงงาน 
! 4. แบบบันทึก ระบบการจัดการคุณภาพ ; GAP  
สับปะรดบริโภคสด สำหรับเกษตรกร 
! 5. แบบบันทึก ระบบการจัดการคุณภาพ; GAP  
สับปะรดโรงงาน สำหรับเกษตรกร

การ เปรียบเทียบระหวาง 2  วิธีการของทั้ง 3  ตำบล การ
จัดการระบบคุณภาพที่ดีหรือที่กำหนด ทำใหผลผลิตสับปะรด มี
แนวโนมคุณภาพดี ไดแก น้ำหนักผล ความสูงของผล เสนผา
ศูนยกลางของผล ความหวาน  สภาพความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
ไนเตรท และไนไตรท ดีกวาวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปของเกษตรกร 
! ทำการศึกษาในสภาพแปลงปลูกศึกษาการใชน้ำและ
ธาตุอาหารพืช  (Lysimeter)  ของสับปะรด เพื่อศึกษาถึงแนวทาง
ประยุกตในการผลิตตามความเหมาะสมเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พบวาในฤดูรอน  (เดือนกุมภาพันธ – 
พฤษภาคม)  ปริมาณการใชน้ำของสับปะรดลดลง เปนไปไดวาใน
สภาพธรรมชาติเมื่อเขาสูฤดูรอนหรือแหงแลง สับปะรดมีการปรับ
ตัวใหเสมือนอยูในสภาวะพักตัว โดยรากจะสรางสารชนิดหนึ่งชื่อ
วา Suberin ขึ้นในราก เมื่อถึงฤดูฝนมาถึง สาร Suberin ในราก
สับปะรดก็จะลดลงและรากก็สามารถดูดน้ำไดตามปกติ

ในฤดูแลง จะเห็นไดวาสับปะรดในแปลง ชวงเวลาดัง
กลาวอยูในสภาพยืนตนขาดน้ำ และจากการศึกษาในแปลงศึกษา
การใชน้ำซึ่งมีการใหน้ำทุกวัน  แตในชวงเดือน  มกราคม ถึง 
เมษายน การใชน้ำตอวันนอย และจะใชน้ำมากเปนปกติตั้งแต
เดือนพฤษภาคม เปนตนไป ขอมูลที่ไดนั้นอาจสามารถนำไป

อธิบายการทำสวนสับปะรดในสภาพแปลงทั่วไป เดือนที่สับปะรด
ใชน้ำตอวันนอย เปนชวงฤดูแลง ถึงแมไมมีน้ำแตสับปะรดไมตาย 
หากมีการใหน้ำแกสับปะรด ก็อาจจะไมสามารถใชได และจะ
เปลืองน้ำโดยใชเหต ุ และเปนการเพิ่มตนทุนมากขึ้น  เพราะสภาพ
อุณหภูมิของอากาศยังสูง มีการสรางสาร suberin ที่ราก ทำใหตน
อยูในสภาวะพักตัว

เก็บตัวอยางใบเพื่อหาความสัมพันธของการพัฒนาใบ
สับปะรดในแตละเดือน  (พฤษภาคม 2552 – มิถุนายน  2553) 
ทำการศึกษาความยาวของใบ ความกวางของใบ (สวนที่กวาง
ที่สุด)ของใบขนาดตางๆ พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

การพัฒนาการสรางใบ D-leaf ซึ่งเปนใบที่อยูบริเวณตอน
กลาง พบวามีคาดัชนีพื้นที่ใบ อยูระหวาง 91.22 – 99.6 cm2.gm-1  
และนำใบ มาทำการศึกษาธาตุอาหาร ไดแก  ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส  โพแทสเซี่ยม  แคลเซี่ยม  แมกนีเซี่ยม  พบวาไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติระหวางฤดูกาล

ผลผลิตสับปะรดป ที่เก็บเกี่ยวในชวงเดือน  มิถุนายน-
สิงหาคม 2552 และ สับปะรดหยอด ที่เก็บเกี่ยวในเดือน  มกราคม 
– กุมภาพันธ 2553 โดยทำการบันทึกน้ำหนักสดของผล ความสูง
ของผล เสนผาศูนยกลางของผล เปอรเซ็นตความหวาน สภาพ
ความเปนกรด-ดาง การปนเปอนสาร ไนเตรท และไนไตรท ที่มีอยู
ในน้ำคั้นสับปะรด พบวาไมมีความแตกตางกันในทั้ง 2  ฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด – ต่ำสุด ในรอบวัน  ในพื้นที่แปลง
ปลูกของเกษตรกร ที่ตำบลบานเสด็จ ซึ่งมีพื้นที่การปลูกสับปะรด
มากที่สุด และถือเปนตัวแทนของทั้ง 3 ตำบล พบวาฤดูหนาวฝน 
อุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน  32  – 34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ย 
กลางคืน 22 – 24 องศาเซลเซียส  ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน 
18  – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย กลางคืน 19  – 23 องศา
เซลเซียส ฤดูหนาวรอน อุณหภูมิเฉลี่ย กลางวัน  28  – 44 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย กลางคืน 25 – 28 องศาเซลเซียส

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย อภิชาต ชิดบุรี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาลับเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง

การดำเนินงาน : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือการนำสวนของเนื้อเยื่อพืช  ไดแกเนื้อเยื่อเจริญ ยอดตาออน 
ตา ลำตน  หัว หรือโปรโตพลาสต มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหที่เหมาะสมตอการเจริญและพัฒนาการ
ของพืชซึ่งประกอบดวยแรธาตุ วิตามิน  น้ำตาล สารเรงการเจริญเติบโต สภาวะควบคุมแสง อุณภูมิ 
ความชื้น  ชิ้นสวนของพืชเหลานี้สามารถเจริญเติบโตเปนตนและขยายไดเปนจำนวนมาก ประโยชนของ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

! 1. ผลิตตนพันธุพืชปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
!  2. การผลิตพืชพันธุตานทานและทนทาน
!  3. ผลิตยาหรือสารเคมี
! 4. การผลิตพืชที่ปราศจากโรค 
! 5. ปรับปรุงพันธุพืชใหไดพันธุใหม)  
! 6. เก็บรักษาปละรวบรวมพันธุพืช
 ! 7. ศึกษาทางชีวเคมีและสรีระวิทยาของพืช 

“

”

ชิ ้นส วนของ
พ ื ช เ ห ล  า น ี ้
ส า ม า ร ถ
เจริญเติบโต
เป  นต  น แล ะ
ขยายได  เป น
จำนวนมาก
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
1. คัดเลือกตัวอยางพืช ( selection of plant )  
2. ฟอกฆาเชื้อ ( sterilization)
3. เลี้ยงบนอาหารสังเคราะห ( culture on 

media )
 4. ชักนำใหเกิดตน ( shoot induction ) 

! 5 . ขยาย เพ ิ ่ ม จ ำนวนต  น  ( s h o o t 
multiplication )
! 6. ชักนำใหเกิดราก ( root induction ) 
! 7. ยายปลูก ( transplant )  ขั้นตอนการยาย
ตนกลาออกปลูก 
! 1. นำตนกลาในขวดเพาะเลี้ยงออกจากขวด 
! 2. ลางวุนที่ติดยริเวณโคนรากออกใหสะอาด 
! 3. เตรียมวัสดุชำ โดยใชทราย ขี้เถาแกลบและ
ขุยไมพราวที่รอนเอาเสนใยออกแลว ผสมอัตราสวน 1 : 
1 : 1 ลงในกระบะเพาะชำหรือถุงพลสาติก 
! 4. การปลูก  ควรปลูกใหวัสดุกลบสวนรากให
หมด 
! 5. หลักจากปลูกรดน้ำใหชุม นำเก็บไวในที่รม
รำไร ไมมีลมโกรก หมั่นพนน้ำบอย  ๆ ควบคุมความชื้น
อยางสม่ำเสมอ
!  6. หลังปลูกประมาณ  10-15  วัน  นำพืชออก
ใหไดรับแสงเพิ่มจึ้นเพื่อใหตนกลาแข็งแรงดีสามมรถนำ
ตนออกปลูกตอในแปลงปลูกตอไป พืชที่สามารถทำการ
เพาะเลี้ยงไดสำเร็จ กลวยไม , กระชายดำ , ดาหลา , 

หงษเหิน  , กระเจียว , ประทุมมา , หนอไมฝรั่ง ,  พริก , 
พญาเศวต , ขิงแดง-ขิงชมพู , ปูเล , มะไห 

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

,,

การเพาะเลี ้ยง
เน ื ้อเย ื ่อ คือ
ก า ร น ำ ส  ว น
ของเนื้อเยื่อพืช 
ได แกเน ื ้อเย ื ่อ
เจริญ ยอดตา
ออน ตา ลำตน 
หัว หรือโปรโต
พลาสต
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การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
ผลิตสมเกลี้ยงที่ยั่งยืน

โดย

วัลลภ พงษยืน สัญชัย พันธโชติ ชิติ ศรีตนทิพย อภินันท เมฆบังวัน และถวัลย บุญตันทา

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
! การประเมินสถานภาพทางดานนิเวศวิทยา
เพ ื ่อจ ัดทำฐานข อม ูลระบบนิเวศกระทำโดยการ
วิเคราะหคุณภาพน้ำ และการวิเคราะหคุณภาพดินใน
พื้นที่ปลูกสมเกลี้ยงเขตอำเภอเถินและอำเภอแมพริก 
จังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบวาแหลงน้ำธรรมชาติที่
สำคัญ เกษตรกรใชน้ำจากแมน้ำวังและลำน้ำสาขา ผล
การวิเคราะหคุณภาพน้ำแมวังไมพบการปนเปอนสาร
เคมีทั้งไนโตรเจน  ฟอสเฟต ซัลเฟตและธาตุโลหะหนัก
ทุกธาต ุมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานอนุโลมสูงสุด ไมมี
ผลกระทบตอการดำรงชีพของสัตวน้ำและการเกษตร 
น้ำแมว ังม ีค ุณภาพเปนไปตามคามาตรฐานของ
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน  ผลการวิเคราะหคุณภาพ
ดินในสวนสมเกลี้ยงพบวาสภาพดินสวนใหญเปนดิน
รวนปนทราย ถึงดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ำ ทั้งอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดรอยละ 0.03 ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 

25 มก./กก. แคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได 
0.24 และ 0.80 me/100 กรัม ตามลำดับสมเกลี้ยง 
เปนไมผลวงศสมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของประเทศไทย มีการผลิตสมเกลี้ยงเพื่อการสง
ออกตางประเทศจำนวนมากถึง 2426 เมตริกตัน  มาก
เปนอันดับที่ 2 รองจากสมโอ ของพืชตระกูลสม (กรม
สงเสริมการเกษตร,  2541)  สมเกลี้ยงเปนพืชที่สามารถ
ปลูกและเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนและกึ่งรอน  ใน
บริเวณที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ไม
ตองการความชื้นสูงมากนัก มีการปลูกสมเกลี้ยงกัน
มากและนานแลว ในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยปลูกมากที่จังหวัดลำปาง (กรมสง
เสริมการเกษตร;  2540 และ 2541) พื้นที่ปลูกสวนใหญ
อยูในสภาพไรหรือที่ดอน  ตามสองฝงแมน้ำวัง ในเขต
อำเภอเถินและอำเภอแมพริก จนกระทั่งสมเกลี้ยงเปน
ไมผลเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางมามากกวา 30 ป 
(พานทอง ; 2542)

“
ส  ม เ ก ล ี ้ ย ง 
เปนไมผลวงศ
สมที ่ม ีความ
สำค ัญทาง
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ
ชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย

,,
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อยางไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกสมเกลี้ยงตามแหลงปลูกตาง ๆ จะมีสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแตกตางกัน
ออกไป ทั้งในดานสภาพภูมิประเทศ ความสูงต่ำของพื้นที่ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต เชน  อุณหภูม ิความชื้น ปริมาณฝน 
แหลงน้ำ ตลอดจนสภาพทางนิเวศอื่น ๆ
! การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการปลูกสมเกลี้ยงของจังหวัดลำปาง จะมีประโยชนเพื่อการจัดการ
กับขอมูลเชิงพื้นที ่ และเพื่อวิเคราะห และใชผลการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ ทั้งผูที่ดำเนินการวิจัยและการใชประโยชนจาก
ขอมูลเพื่อการจดทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร อันมีผลตอการยกระดับผลิตผลของเกษตรกรใหมีมูลคามากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้
การจัดการเพื่อพัฒนาการปลูก การเขตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่ปลูกตองอาศัยขอมูลที่ถูกตอง ทั้ง
ขอมูลเชิงพื้นที ่ ขอมูลเชิงคุณลักษณะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถนำไปสูการวางแผนแกไข
ปญหาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสมเกลี้ยงที่ยั่งยืนในสภาพแวดลอมภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ซึ่งสมเกลี้ยงเคยเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งมากอน นอกจากนี้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรการจัดการผลิตสมเกลี้ยงจะเปนประโยชนตอเกษตรกรและผูสนใจ ในการสรางสวนสมเกลี้ยง และการฟนฟู
สภาพ

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ
0 1. พื้นที่ปลูกสมเกลี้ยงในเขตพื้นที่อำเภอเถินและอำเภอแมพริกจังหวัดลำปาง
! 2. อุปกรณการเก็บตัวอยางน้ำและอุปกรณการเก็บตัวอยางดิน
! 3. เครื่องมือวิเคราะหน้ำและดิน

วิธีการวิจัย
0 1. สำรวจสวนสมเกลี้ยงในเขตจังหวัดลำปาง ที่มีอายุระหวาง 5 - 10 ป จำนวน 16 สวนโดย
ใชการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ปลูก ลักษณะของดิน  การใชประโยชนพื้นที่ดิน  การปฏิบัติบำรุงรักษาและแหลงน้ำ
ใชสอยทางการเกษตร
! 2. เลือกสวนสมเกลี้ยงที่ไดทำการสำรวจแลว จำนวน  8  ราย เปนสวนสมเกลี้ยงในเขตอำเภอเถิน  จำนวน  4 ราย อำเภอ
แมพริก จำนวน 4 ราย 
! 3. ทำการเก็บตัวอยางน้ำจากแหลงน้ำใชทางการเกษตรไดแก แมน้ำวังที่ทำการศึกษารวม 16 ตัวอยาง จำนวน 4 ครั้ง 
เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ำ
! 3.1 การวิเคราะหคุณภาพน้ำตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะหน้ำ    และน้ำทิ้ง (APHA, AWWA & WEF. 1992)  
ตามตารางที่ 1 ดังนี้
! ความเปนกรด-ดาง (pH) สภาพการนำไฟฟา (EC) คาสารละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids TDS) ไนเตรท-
ไนโตรเจน  (No3 – N)  ปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus, TP) ซัลเฟต (SO4) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายได (Dissolved 
Oxygen, DO) ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical oxygen Demand, BOD) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 
เหล็ก (Fe) แมงกานิส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โพแทสเซียม (K) และ โซเดียม (Na)

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ผลการทดลองและวิจารณ
0 คุณภาพของน้ำในแมน้ำวังและลำน้ำสาขา ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในแมน้ำวังและลำน้ำสาขาชวง
อำเภอเถินและอำเภอแมพริก จำนวน 4 แหง โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของน้ำ แหลงน้ำผิวดิน 
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 มาตรฐานคุณภาพน้ำแหลงน้ำผิวดิน

หมายเหตุ : 0
- แหลงน้ำผิวดิน หมายถึง แมน้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ำและแหลงน้ำสาธารณะอื่น ๆ ที่อยูในแผนดิน

! - ประเภทที่ 3 หมายถึง แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชประโยชนเพื่อ
! 1. อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน
! 2. การเกษตร!
ที่มา : กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ (2538)

คุณภาพของแหลงน้ำบริเวณสวนสมเกลี้ยงลุมน้ำวัง จังหวัดลำปาง

! เปนการเก็บตัวอยางจากแหลงน้ำธรรมชาติบริเวณลำน้ำแมวัง และลำน้ำสาขาชวงที่ไหลผานอำเภอเถินและอำเภอแมพริก 
จังหวัดลำปาง ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำของแหลงน้ำธรรมชาต ิ สวนใหญมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยเปรียบ
เทียบกับคามาตรฐานของคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3 พบวา ไมมีผลกระทบตอการดำรงชีพของสัตวน้ำจืดและ
การเกษตร ตัวอยางน้ำสวนใหญมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ใกลเคียงกับเกณฑเหมาะสม (pH 5-9)  กับคามาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหลงน้ำผิวดินคือ มีคาความเปนกรด-ดางระหวาง 4.41 – 9.05 ไมพบการปนเปอนของไนเตรท ฟอสเฟต และซัลเฟตในแหลงน้ำ
ธรรมชาติทุกแหง โดยปริมาณไนเตรทอยูระหวาง 0.01 – 1.82 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสเฟตระหวาง ND – 4.32 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
ซัลเฟตอยูระหวาง ND – 10.82 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ำกวามาตรฐานสำหรับแหลงน้ำธรรมชาติ ดังที่นุชนารถ  (2548)  และศุภมาศ 
(2540) รายงานไววา ไดมีการสำรวจปริมาณไนเตรทและฟอสเฟตในแหลงน้ำที่มีกิจกรรมการเกษตรในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคใต พบวามีปริมาณไนเตรทในเกณฑที่ต่ำมากคือระหวาง 0.01 -3.10 มิลลิกรัมตอลิตร สอดคลองกับรายงานของ
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่ 2  ลำปาง (2547 – 2549)  สถานการณลุมน้ำวังพบวา คุณภาพน้ำสวนใหญจัดอยูในประเภทที ่ 3  และ 4 
เนื่องจากการปนเปอนดวยโคลิฟอรมแบคทีเรีย ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียและยังมีปริมาณความสกปรกอยูในรูปบีโอดี หรือปริมาณ
อินทรียสารในแหลงน้ำมีปริมาณสูง โดยคุณภาพน้ำบางปเปนประเภทที่ 5 เนื่องจากตรวจสอบพบโลหะหนักที่สำคัญคือตะกั่ว ใน
ปริมาณมากกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะพบในชวงฤดูกาลที่ปริมาณน้ำในลำน้ำมีนอย สาเหตุอาจเกิดจากการทิ้งขยะริม
ลำน้ำและจากน้ำทิ้งของสถานประกอบการบางประเภท
! แหลงน้ำสวนใหญมีปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen ; DO)  ไมนอยกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาความ
ตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ไมเกิน  2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเปนคามาตรฐานของคุณภาพ
น้ำในแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและการจัดการน้ำและ
ธาตุอาหารของสบูดำอยางมีประสิทธิภาพ
โดย ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย  ยุทธนา  เขาสุเมรุ  ชิติ ศรีตนทิพย
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและการ
จ ั ดการน ้ ำและธาต ุ อาหารของสบ ู  ด ำอย  า งม ี
ประสิทธ ิภาพ ดำเนินการทดลองที ่สถาบันว ิจ ัย
เทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดลำปาง ระหวางเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึงกันยายน   พ.ศ. 2552 ทำการ
ทดลองประกอบดวย  2  กิจกรรมยอย คือ 
! กิจกรรมยอยที่ 1 การศึกษาการใชน้ำและธาตุ
อาหารของสบูดำ ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(CRD) จำนวน  4 กรรมวิธี ไดแกตัดแตงกิ่งที่ขอแยกที่  
! 1  ตัดแตงกิ่งที่ขอแยกที่ 
!  2 ตัดแตงกิ่งที่ขอแยกที่  
! 3 และไมมีการตัดแตงกิ่ง 
! จากการทดลองวา กรรมวิธีการตัดแตงกิ่งที่
แตกตางกันไมมีผลตออัตราการใชน้ำ พื้นที่ใบและการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบ สวนตนสบูดำที่
มีการตัดแตงกิ่งที่ขอแยกที ่ 1 มีอัตราการแลกเปลี่ยน
กาซคารบอนไดออกไซดสูงที่สุด ดานผลผลิตของผล
และเมล็ดพบวาการตัดแตงกิ่งทั้ง 3 กรรมวิธีมีความ

กวาง น้ำหนักของเมล็ด จำนวนผลตอกิ่ง และผลผลิต
เมล็ดสูงกวาการไมตัดแตงกิ่ง

กิจกรรมยอยที่ 2 ผลของระดับความเขมขน
ของไนโตรเจนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของตน
สบูดำ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) 
โดยทดลองระดับความเขมขนของไนโตรเจน 5 ระดับ 
ซึ่งดัดแปลงสูตรของ Hoagland and Arnon (1938) 
คือ 056-112-224 และ 448  มิลลิกรัมตอลิตร จากการ
ทดลองพบวาการใหไนโตรเจนที่ระดับความเขมขน  448 
มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหตนสบูดำมีอัตราการเติบโตใน
ดานความสูงและความกวางของทรงพุมสูงที่สุด ความ
ยาวยอดใหม (ชอใบ)  ยาวมากที่สุด (3.77 เซนติเมตร) 
มีปริมาณธาตุแมกนีเซ ียมในใบมากที ่ส ุด (1.92  
เปอรเซ็นต) และปริมาณคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ 
อัตราการแลกเปลี่ยนกาชคารบอนไดออกไซด อัตรา
การคายน้ำและอัตราการนำกาชผานของปากใบ มีแนว
โนมสูงกวาการใหไนโตรเจนที่ระดับความเขมขนอื่นๆ 
ดานผลผลิตพบวาความยาวของเมล็ดมีความแตกตาง

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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กัน  โดยพบวาการใหไนโตรเจน  56 112  224 และ 448  มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีความยาวเมล็ดมากกวาการใหไนโตรเจนที่ระดับความเขม
ขน 0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนลักษณะอื่น ๆ ไมมีความแตกตางกัน

หลักในการตัดแตงกิ่ง
! 1.ตัดแตงกิ่งใหใบไดรับแสงโดยทั่วถึง เพื่อใหตนไมผลมี
ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงเต็มที่
! 2.ตัดแตงใหมีการระบายอากาศภายในตนดี จะชวยใน
การปองกันกำจัดโรคแมลง เพราะการระบายอากาศดีจะชวยลด
ความชื้นสัมพัทธภายในพุมใบ นอกจากนี้การพนยาปองกันกำจัด
โรคแมลงก็ทำไดอยางทั่วถึง 
ควรตัดกิ่งที่สานกันหรือกิ่งที่มีทิศทางไมเปนระเบียบออก ตัดกิ่งมุม
แคบซึ่งมีปญหาฉีกหักออก กิ่งที่แหงตายเพราะโรคหรือแมลงจะ
ตองตัดออก ตัดแตงกิ่งใหมีการรับน้ำหนักสมดุลบนลำตน  ควรตัด
ใหมีแผลเรียบติดกับกิ่งใหญเพื่อใหแผลหายเร็ว การตัดแตงกิ่งมี
ความสำคัญมากในไมผลเขตหนาว 

ผูที่ทำการตัดแตงกิ่งจะตองมีความรูเกี่ยวกับอุปนิสัยการ
เจริญเติบโตทางกิ่งใบและการออกดอกของไมผลที่ปลูก เชน ทอจะ
ออกดอกบนกิ่งอายุ 1 ป ดังนั้นจะตองตัดแตงกิ่งอาย ุ 1 ป ให
กระจายรอบตนอยางสมดุลและตองประมาณใหมีการออกดอกพอ
เหมาะกับขนาดของตนแตการตัดแตงกิ่งแอปเปลจะตองพิจาณา
วาพันธุแอปเปลที่ปลูกนั้นเปนชนิดที่ออกดอกบนกิ่งแบบยอดขอสั้น 
(spur) หรือยอดขอยาว (shoot)  จากนั้นจึงทำการตัดแตงเพื่อใหมี
จำนวนดอกและการกระจายของดอกเปนไปตามที่ตองการ
 ! 3. สำหรับไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน  สวนใหญจะ
ทำการตัดแตงกิ ่งแตเพียงเบาบางยกเวน ในกรณีที ่จะทำการ
เปลี่ยนยอดพันธุ (Top working) จึงจะมีการตัดแตงกิ่งอยางหนัก
รูปแบบของการตัดแตง
! การตัดแตงโดยทั่วๆ จะมีอยู 3 รูปแบบดวยกัน คือ

1. เด็ดยอดหรือเด็ดตา (Pinching) โดยการใชมือเด็ดเอา
สวนยอดออกหรือตาออนออก  ทั้งนี้เพื่อบังคับใหแตกกิ่งกานสาขา
ตามที่ตองการ
! 2. การตัดกิ่งใหเบาบางลง (Thinning)  การตัดแตงวิธีนี้
จะตัดทั้งกิ่งทิ้งเพื่อใหทรงตนโปรง กระตุนกิ่งที่เหลืออยูใหเจริญ
เติบโต นอกจากนั้นยังชวยทำลายกิ่งที่ไมตองการเชนกิ่งไขวกัน  กิ่ง
กระโดง กิ่งที่ถูกโรคหรือแมลงทำลาย ลักษณะการตัดแตงให
เบาบางลง

3. การตัดยอดใหสั้น  (Heading back) จะชวยกระตุน
การเจริญของจุดเจริญใหมีมากขึ้น เพราะตาออนที่อยูบนยอดจะ
ปลอยฮอรโมนพวกauxinเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของตาขาง

! การตัดแตงกิ่งใหญอยางถูกวิธี
! เพื่อมิใหกิ่งฉีกหักถึงลำตนเวลาน้ำหนักกิ่งถวงลงในขณะ
ตัดกิ่ง ใหปฏิบัติขณะตัดและรักษาบาดแผลหลังตัดดังนี้คือ
! 1. เลื่อยทางดานขางใตกิ่งกอน  (หางจากโคนกิ่งประมาณ  
20 เซนติเมตร)  เลื่อยเขาไปในเนื้อไมครึ่งหนึ่งหรือเลื่อยไปจนกวา
เลื่อยฝด 

2. จึงตัดหรือเปลี่ยนขางบน  (หางจากตำแหนงที่เลื่อยครั้ง
แรกประมาณ 30 เซนติเมตร) เลื่อยไปจนกวากิ่งจะหักลงมา
! 3. ตัดตอกิ่งที่เหลือชิดโคนตนใหมากที่สุด และเพื่อ
ปองกันการฉีกใหตัดดานลางกอน จึงคอยตัดดานบนเชนเดียวกัน
! 4. ใชมีดแตงบาดแผลใหเรียบรูปไข (ปองกันน้ำขัง)

5. ฉีดยากันเชื้อราทั่วบาดแผล หรือใชสีทาไมทาปดไว 
กรณีใชสีทาหากเปนสีสเปรยจะปองกันเชื้อโรคเขาทำลายไดดีกวา
ใชแปรง
! ยารักษาแผล แผลที่เกิดจากการตัดแตงอาจใชยากันรา
ผสมน้ำขนๆ ทารอบแผลเพื่อปองกันเชื้อราเขาทำลายและชวยให
ปดสนิทเร็ว นอกจากยากันราอาจใชสีน้ำมัน สีพลาสติก ยาง
มะตอย ฟลิ้นโคท หรือปูนแดงกินกับหมากก็ได แตปูนแดงกินกับ
หมากราคาถูกดีที่สุดในตนที่ตัดแตงกิ่งเอากิ่งใหญ  ๆ ที่เจริญทางสูง
ออก เพื่อลดความสูงนั้นควรใชปูนขาวผสมกับแปงเปยกทากิ่งโดย
เฉพาะกิ่งที่ถูกแสงแดดมากเพื่อลดความรอน  (เพราะกอนตัดยอด
กิ่งที่อยูถัดลงมาไดรับแสงแดดเพียงเล็กนอย แตเมื่อตัดยอดกลาง
ออกทำใหแสงแดดเผาไดโดยตรง)

หลังจากตัดกิ่งเสร็จตองรักษาบาดแผลมิใหเชื้อโรคเขา
ทำลายทันที (กิ่งมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต  0.5  นิ้วขึ้นไป)  โดยใช
สารเคมีโดยเฉพาะยาปองกันเชื้อรา (สารประกอบทองแดง)  สี, 
น้ำมัน,ดิน หรือปูนแดง ทาปดปากแผลเพื่อรักษาบาดแผลใหเชื่อม
ปดสนิทไดเร็วขึ้นแตถาแผลยังไมประสานเกิดแผลแหงลามเขาไป
ใหตัดตัดใหมอีกครั้ง (ตัดใหถึงเนื้อไมที่ยังไมตาย) ในตำแหนงชิด
กับลำตน  ตัดเสร็จแตงบาดแผลใหเรียบเปนปากฉลาม พรอมกับ
ฉีดพนดวยสีใหทั่วเต็มบริเวณแผล
ในการตัดแตงกิ่งเพื่อทอนกิ่งใหสั้นไมหวังใหเกิดกิ่งใหมนั้น ใหเขา
หนากรรไกรหรือเลื่อยชิดขอ (ตา)  ใหมากที่สุด เพื่อมิใหตาแตกกิ่ง
ใหม และไมวาจะตัดเพื่ออะไรก็ตาม ตองใหรอยแผลเปนปาก
ฉลามหันออกจากตา (ขอ) เสมอ

เวลาของการตัดแตง
! ระยะเวลาของการตัดแตง นั้นควรมีอยูสม่ำเสมอ โดย
เฉพาะการกำจัดกิ่งที่ไมพึงประสงค กิ่งเปนโรค กิ่งที่ถูกแมลง
ทำลายออกใหทรงตนโปรงอยูเสมอ แตอยางไรก็ตามก็ควรมีระยะ
เวลาตัดแตงใหญประจำปบาง ซึ่งไมผลแตละชนิดมีชวงระยะเวลา
ที่เหมาะสมแตกตางกันในที่นี้จะขอกลาวเพียงคราวๆ คือ 

1. ไมผลที่ไมผลัดใบ ระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปนตน
ฤดูของการเจริญเติบโต ชวงตนฤดูฝน
! 2. ไมผลผลัดใบ ระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปนหลักการ
จากการผลัดใบของไมผลชนิดนั้นแลว
! 3. ตัดแตงหลังการเก็บเกี่ยวผล เพื่อทำลายกิ่งที่แหงกิ่งที่
เปนโรค หรือตัดกิ่งที่ออกผลไปแลวเพื่อใหแตกกิ่งใหม ทำใหทรง
ตนโปรงและบำรุงตนไมผลใหสมบูรณตอไป

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ปริมาณของกิ่งที่ตัดออก
! การตัดแตงไมผลแตละชนิด ผูตัดแตงตอง
คำนึงถึงปริมาณการตัดแตงของกิ่งที่ตัดออก โดยแบง
คราวๆ ได 3 วิธีการ 

1. การตัดแตงอยางเบาบาง (light pruning) 
วิธีการนี้เปนการตัดแตงเพียงเล็กนอย ภายหลังที่ตนไม
ผลไดรับการจัดทรงพุมที่ถูกตองแลว ผูตัดแตงมักจะ
ตัดเอากิ่งที่ไมพึงประสงค อาท ิ เชน  กิ่งแหง กิ่งถูกโรค
และแมลงเขาทำลายออก เปนตน  ถาตัดแตงกิ่งออก
มากเกินไปตนอาจโทรมได ตัวอยางไมผลพวกนี้เชนสม 
ทุเรียน เงาะ ลำไย ลิ้นจี่

2. การตัดแตงกิ ่งปานกลาง (medium 
pruning)  การตัดแตงกิ่งวิธีนี้ปริมาณของกิ่งที่ถูกตัด
ออกจะมากกวาวิธีแรกคือ นอกจากจะเอากิ่งที่ไมพึง
ประสงคออกแลว อาจจะตัดยอดออกเพื ่อทำลาย
อิทธิพลของ auxin ซึ่งทำใหเกิด apical dominance 
เชน  ในกรณีของมะนาวฝรั่ง (lemon)  หรือตัดกิ่งออกให
หมดเพื่อใหทรงตนโปรงอยูเสมอ เชน  กรณีของลำไย 
ลิ้นจี่ มะมวง
! 3. การตัดแตงก ิ ่งอย างหนัก (heavy 
pruning)  ไมผลหลาย  ๆ ชนิดตองการตัดแตงที่หนัก
มาก เชน  นอยหนา จะตัดแตงจนโกรนไปทั้งตน  หลัง
จากที่ตัดกิ่งที่ไมพึงประสงคออกแลว จะทำการตัดแตง
กิ่งแขนงยอยที่มีเสนผาศูนยกลางของกิ่งเล็กกวา 4 
มิลลิเมตรออก ตัดสวนปลายยอดของทุกกิ่งที่เหลือ 

แลวทำการรุดใบทิ้งใหหมด ทั้งนี้เพื่อเปนการบังคับให
เกิดดอกเกิดผล หรือการตัดแตงพุทราก็เชนเดียวกัน 
ตัดแตงกิ่งในปริมาณที่มาก ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิดกิ่ง
ใหมขึ้น ทำใหเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผล ขอควร
ระวังในการตัดแตง ผูตัดแตงตนไมตองคำนึงอยูเสมอ
วา ในการตัดแตงแตละครั้งหรือแตละกิ่งทานมีโอกาส
เพียงครั้งเดียว คิดใหดีกอนที่จะตัด ตัดแลวไมสามารถ
ทำใหกลับคืนได นอกจากนั้นตัดแตนอย การตัดแตงกิ่ง
นอยเกินไปจะใหผลที่ดีกวาตัดออกมากเกินไป

 
คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ครีมพอก/ขัดหนาสูตรมะขาม
โดย องคความรูพรอมใช้

คุณทรงกช  สนเทห เกษตรกรที่มีความโดด
เดน  การเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง 
อยูที ่ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
ไดทำการเกษตรในพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร โดยจะแบงออก
เปนสวนๆ คือ การทำศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การ
ทำบอเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมู 
การเกษตรตางๆที่ใชพื้นที่อยางคุมคามากที่สุด จาก
การสอบถามคุณทรงกช สนเทห ไดเลาประวัติความ
เปนมาวาของตนเองวา หลังจากที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เซนตจอรน  กรุงเทพฯ และไดเขาทำงานที่บริษัท ปตท 
จำกัด ทำอยูประมาณสิบกวาป เลยเบื่อกับชีวิตที่
ซ้ำซากจำเจ และชีวิตที่แขงขันกัน  เลยไดหวนกลับมา
ใชชีวิตแบบชาวบานโดยไดแตงงานกับภรรยาที่ตำบล
ลำพญากลาง อำเภอหมวกเหล็กและไดใชชีวิตอยูที่นี่ 
โดยไดศึกษาชีวิตของคนที่นี่ในการปลูกขาวโพด ปลูก
มันสำปะหลัง ปลูกออยแตก็ไมประสบความสำเร็จ 
ขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะพื้นที่นั้นเปนพื้นที่เขาและไมมี
น้ำ แตตนก็ไดพยายามศึกษาจนถึงการรวมกลุมกัน

เลี้ยงสุกรเปนวิสาหกิจชชุมชนและไดเขียนโครงการไป
ขอการสนับสนุนมาทำไปสักพักก็รู สึกวาขาดทุนและ
ไมใชวิธีทางที่จะทำใหชีวิตของชาวบานที่นี่ดีขึ้น  จน
ปจจุบันไดไปดูงานการเกษตรในหลายๆพื้นที่และนำ
มาปรับใชประยุกตใชจนจบอยูที่เกษตรพอเพียง และ
การถายทอดความรู ใหกับชาวบานที่นี ้อยางละเล็ก
อยางละนอยจนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ปจจุบันการ
ศึกษาดานการเกษตรนั ้นยังไมมีที ่ส ิ ้นสุดพยายาม
ที่ทำการศึกษาและคนควาตอไป

! คุณทรงกช  สนเทห เกษตรกรที่มีความโดด
เดน  การเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง 
ปจจุบันอาย ุ 43ป อาศัยอยูที่บานหนองโปง ต.ลำพญา
กลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีและและเปนแกนนำ
เกษตรกรในพื้นที่ไดจัดการรวมกลุมแมบานเพื่อไดทำ
ครีมพอก/ขัดหนาสูตรมะขาม เพื่อนำมาใชประโยชน
และเพื่อจำหนายเปนการเสริมรายไดใหกับกลุมแม
บาน จึงไดนำมาถายทอด โดยมีวิธีการดังนี้

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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สวนประกอบ

! 1.มะขามเปยก จำนวน 1กิโลกรัม
! 2.นมสด (นมจืดหรือนมโรงเรียน) 
จำนวน 5กลองเล็ก
! 3.น้ำสะอาด จำนวน 0.5ลิตร
! 4.ผงขมิ้น จำนวน 1ชอนชา
! 5.ผงไพล จำนวน 1ชอนชา
! 6.น้ำผึ้งแท จำนวน 2ชอนโตะ

 วิธีการทำ

! 1.นำมะขามเปยกที่เตรียมไวมาใสภาชนะ
! 2.นำนมสด (นมจืด) เทผสมลงไปในมะขาม
เปยกแลวขยำใหเขากัน
! 3.นำน้ำสะอาดที่เตรียมไวเทผสมลงไปเพื่อไม
ใหแกงจนเกินไป แลวขยำตอไปเพื่อใหมะขามเปยกนม
จืด และน้ำใหเขากัน จะใชเวลาประมาณ 20นาที
! 4.นำสวนผสมที่ขยำใหเขากันนี้มากรองดวย
ผาขาวบาง แลวบีบเอาครีมจากการขยำเมื่อสักครูออก
มาใหหมด  แลวนำกากไปทิ้ง นำครีมที่ไดใสภาชนะพัก
ไว
! 5.นำครีมที่ไดมาผสมกับผงขมิ้น 1ชอนชา ผง
ไพล 1ชอนชา  เติมน้ำผึ้งลงไป 2ชอนโตะกวนสวนผสม
ทั้งหมดใหเขากัน ใชเวลาประมาณ 10นาที
! 6.นำครีมที่กวนไดที่แลวไปตั้งไฟออนๆ กวน
ใหพอรอนหรือขึ้นไอ  หรือพอเดือนปุดๆ ก็ยกลงจากเตา
แลวพออุนก็ตักใสบรรจุภัณฑไดเลย หรือนำไปใชได
เลย

การนำไปใชและประโยชนของการใช

! 1.นำครีมพอก/ขัดหนาที ่ไดไปพอกหนาได
เปนอยางดี  การพอกนั้นสามารถพอก/ขัดดวยครีมทุกๆ 
3-5วัน
! 2.ประหยัดคาใชจ ายในการใชครีมราคา
แพงๆ
! 3.เมื่อใช 1-3ครั้งแรกจะมีอาการแสบใบหนา
นิดๆ เพราะเกิดจากฤทธิ์ของมะขาม  แตเมื่อใชไปหลัง
จากครั้งที ่ 3แลวก็จะปกติ  แลวขมิ้นที่ใสไปนั้นจะชวย
ในการสมานแผลบริเวณใบหนาที่มีแผลจากการเกิดสิว
! 4.ครีมพอก/ขัดหนานี ้จะชะลางสิ ่งสกปรก
และฝา ขณะเดียวกันก็ทำหนาที่รักษาและสมานแผลที่
เกิดจากสิวอีกดวย
! 5.เมื่อตองการรักษาสิวบนใบหนา ก็ตองใส
หัวไพลผงลงไปพรอมๆกับขั้นตอนที่ไดทำไป  จะชวยใน
การรักษาสิวบนใบหนาไดดวย
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! คุณจงศร ี พูลพงษ ปจจุบันอาศัยอยูที่ บาน
เลขที่ 225 หมู 4 ตำบลบานหมอ อำเภอบานหมอ 
จังหวัดสระบุรี และทำอาชีพเกษตรกรมากอนหนาที่
โดยตนเองมีความสนใจในเรื่องการทำอาหารจึงไดไป
เรียนรูไปอบรมยังสถานที ่ ตางๆมากมาย โดยเฉพาะ
การทำเบเกอรี่ จึงไดเอาความรูที่ไปอบรมมาถายทอด
ตอยังกลุมแมบานที่ตำบลบานหมอ ซึ่งไดรวมกลุมกัน
และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐตางๆจนเกิดเปนก
ลุมแมบานเกษตรกรตำบลบานหมอ ซึ่งมีศูนยฝกอาชีพ
บานหมอเปนสถานที่ในการรวมกลุมโดยคุณจงศรีพูล
เปนประธานกลุมแมบานตำบลบานหมอ  และการรวม
กลุมนี้ครั้งแรกที่ไดทำผลิตภัณฑหรือสินคาชิ้นแรกนั้น
เปนการทำดอกไมจันทร และตอมาก็ของบประมาณใน
การจัดทำขนมซึ่งดึงจุดเดนของอำเภอบานหมอขึ้นมา
นั้นก็คือผักหวานปามาเปนสวนผสมของขนม จนไดมา
เปน  “คุกกี้ผักหวานปา” เปนเจาเดียวในประเทศไทยที่
ไดรับการยอมรับ และเปนผลิตภัณฑ OTOP 4 ดาว 
ปจจุบันทางกลุมมีสมาชิกทั้งหมด 60 คน  และมี
ผลิตภัณฑของทางกลุมออกมามากมาย ไมวาจะเปน

ดอกไมจันทน ที่ไดรับความนิยมมากจนผลิตไมทัน 
คุกกี้ผักหวานปา คุกกี้งาดำ คุกกี้กระเจี๊ยบ การตัดเย็บ
เสื้อผา และน้ำดื่มตราผักหวานนั้นเอง

! ถาพูดถึงผักหวานปาจะตองนึกถึงอำเภอ
บานหมอจังหวัดสระบุรีเรียกวาเปนแหลงที ่ปลูกผัก
หวานปามากที่สุดในประเทศไทยเลยก็วาได และเปน
แหลงผักหวานปาที่มีผูคนใหความสนใจเปนอยางมาก 
ประชากรในชุมชนมีการนำเอาผักหวานปาไปเปนสวน
ประกอบในการประกอบอาหาร อยางเชน  กวยเตี๋ยวผัก
หวานปา ยำผักหวานปา แลวก็อีกหลากหลายเมนูที่นำ
มาใหผูที่แวะเขาไปเที่ยวชมเขาไปไดชิมกัน แตทาง
กลุมแมบานเกษตรกรตำบลบานหมอไดแนวความคิด
แลปกใหม โดยการนำเอาผักหวานปาที่มีมาเปนสวน
ผสมในการทำขนมที่แตกตางออกจากคนอื่น  ๆ นั้นก็คือ 
คุกกี้ผักหวานปา เปนการนำพืชมาผสมใสลงไปในขนม 
และเรียกวาเปนสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อ ของสระบุรีเลยก็
วาได วันนี้ทางกลุมแมบานเกษตรกรตำบลบานหมอนำ
โดยคุณจงศรีพูลพงษประธานกลุ มแมบานตำบล

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

คุกกี ้ผักหวาน
ปาเปนเจาเดียว
ในประเทศไทยที่
ไ ด  ร ั บ ก า ร
ยอมร ับ และ
เปนผลิตภัณฑ 
OTOP 4 ดาว

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง

คุกกี้ผักหวานปา
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บานหมอไดนำวิธีการทำคุกกี้ผักหวานปามาบอกกัน 
ดังนี้

คุกกี้ผักหวานปา OTOPของดีเมืองสระบุรี

สวนประกอบ (จาก 100กิโลกรัม)

! 1.แปงสาลี  จำนวน  37กิโลกรัม (รอนแปง
แลว)
! 2.เนยสด จำนวน 22กิโลกรัม
! 3.น้ำตาล จำนวน 18กิโลกรัม
! 4.ผักหวาน  จำนวน  12กิโลกรัม (นำไปตาด
แดด 1แดดเพื่อไลความชื้น)
! 5.ไขไก จำนวน 15-20ฟอง
! 6.ผงฟู จำนวน 0.65กรัม
! 7.โซเดียมไบคารบอเนต หรือ เบกกิ ้ง
โซดา จำนวน 0.25กรัม
! 8.เกลือ จำนวน 0.05กรัม
! 9.กลิ่นวนิลา จำนวน 0.05กรัม

! เริ่มจากเมื่อนำสวนผสมทุกอยางที่ไดมาแลว
นำผักหวานปาไปปนใหละเอียด  แลวพักไว จากนั้น
ตองตีเนยสดกับน้ำตาลใหขึ้นฟ ู เนียน  แลวจึงเติมไขไก
ทีละฟอง ตีตอไปใหเขากันเรื่อย  ๆ ใสกลิ่นวนิลาลงไป 
ตามดวยเกลือ ผงฟู เบกกิ้งโซดา ตีใหเขากับเรื่อยๆแลว
จึงคอยๆเติมแปงสาลีที่รอนแลวไปเรื่อยๆจนสวนผสม
เริ่มเหนียว แลวจึงใสผักหวานที่ปนไวลงไปตีใหเขากับ
แปงแลวจึงนำแปงที่ไดมาใสพิมคุกกี้นั้นเอง

! เมื่อไดแปงที่เปนรูปคุกกี้ตามพิมแลว  จัดเรียง
ใสถาดแลวนำเขาเตาอบ  ซึ่งเตาอบจะมีอุณหภูมิที่ 
200องศา  โดยจะตองเปดเตาอบใหรอนกอนที่จะเอา
ถาดคุกกี้เขาไป  เมื่อนำถาดคุกกี้เขาไปอบแลวจะอบ
นาน  30นาที และระหวางนั้นทุก10/15นาทีจะตองสลับ
ถาดบนลางเพื่อใหอุณหภูมิหรือการอบแปงนั้นใหมี
ความรอนเสมอกัน  จึงจะไดคุกกี้ที่สีสันเหลืองนารับ
ประทานและกรอบ  อรอย สดจากเตา  และเมื่อไดคุกกี้
ที่ออกมาจากเตาใหม  ๆ ผึ่งลมไวใหคุกกี้พออุนแลวรีบ
นำไปใสขวดโหลหรือภาชนะที่มีฝาปดใหมิดชิด เพื่อกัน
ลมและรักษาใหคุกกี้กรอบไดทนนาน

หมายเหต ุ เทคนิคเคล็ดลับสำหรับการทำคุกกี้ผัก
หวานปา

! 1.การหยอดคุกกี้ควรหยอดหรือทำเปนรูปราง
เทา ๆ กันทุกชิ้น หยอด
ลงในถาดที่ทาไขมันไวใหหางกันประมาณ  1นิ้ว เพราะ
เมื่ออบ แลวคุกกี้จะไดไมติดกัน  เนื่องจากคุกกี้ขยายตัว
เมื่ออบ
! 2. อุณหภูมิของเตาอบมีสวนสำคัญมาก 
เพราะคุกกี้บางชนิดถาอุณหภูมิไมถึง คุกกี้อยูในเตาอบ
นานจะทำใหคุกกี้แบนราบ แตจะอยูประมาณ  180 - 
200องศา ถาอบไฟแรงเกินไปจะทำใหคุกกี้ไหม ขางใน
ไมสุก และไมกรอบ ไมนารับประทาน
! 3. เมื่อนำคุกกี้ออกจากเตาอบแลว ควรทำให
เย็นโดยเร็ว รีบแซะขนมออกจากถาดทันทีในขณะที่
คุกกี้ยังรอนอยู ทั้งนี้เพื่อปองกันการแตกหักของคุกกี้ 
เนื่องจากคุกกี้เมื่อเย็นลงแลวจะแข็งตัวและแตกหักได
งายเมื่อแซะออกจากถาด

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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โครงการทดลองปลูกงาอินทรียในพื้นที่ศูนยพัฒนา
พันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ
โดย ยุทธนา เขาสุเมรุ  มาณิชรา ทองนอย และ รัตนา ไชยคต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

งา (Sesame, SesamumindicumL.) เปนพืช
น้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สรางรายไดให
กับประเทศและมีแนวโนมที่มีความสำคัญสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานวาป 
๒๕๔๘ 
! งาสามารถขายไดในราคา ๒๔ – ๒๕ บาทตอ
กิโลกรัม มูลคาของผลผลิตอยูที่ ๑,๐๑๑ – ๑,๐๓๘ลาน
บาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๐) 
นอกจากมูลคาในดานการสงออกแลว การบริโภคงา
ภายในประเทศยังเปนที ่นิยมโดยทั่วไป รวมทั้งยัง
สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นไดอีกมากเชน  เสน
หมี่สำเร็จรูป ยารักษาโรคและเครื่องสำอาง

ดินที ่ทำการเพาะปลูก บริเวณ  อ.แมสาย 
จ.เชียงราย  สวนหนึ่งเปนพื้นที่ที่เปนดินกรด มีธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุในดินต่ำ ทำใหมีปญหาดาน
การจัดการธาตุอาหารดังนั้น  การทดลองครั้งนี้เปนการ
ทดลองเพื่อปรับปรุงดินกรด รวมกับการจัดการดินใน

ระบบอินทรีย เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และยังเปนการศึกษาเพื่อหาทางเลือกในการปลูกงาที่
เกษตรกรสามารถลดตนทุนการปลูกอีกทางหนึ่งดวย

วิธีดำเนินงาน
N ดำเนินการทดลองโดยใช งาพันธ งาดำ มก. 
๑๘และวางแผนการทดลองโดยมี ๖สิ่งทดลอง คือ 
วางแผนการทดลองโดยมี ๖สิ่งทดลอง คือ 

T๑)วัสดุปรับปรุงดิน
T๒)วัสดุปรับปรุงดิน+ ปุยหมัก
T๓)วัสดุปรับปรุงดิน + ปุยคอก 
T๔)วัสดุปรับปรุงดิน + ปุยคอก+ปุยหมัก 
T๕)ปุยคอก + ปุยหมัก 
T๖)วัสดุปรับปรุงดิน+ปุ ยเคมี(หมายเหตุ: 

วัสดุปรับปรุงดินหมายถึง โดโลไมท อัตราการใช 
๔๐๐กก./ไร หินฟอสเฟตอัตราการใช๒๐๐กก./ไร)

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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งา เปนพืชน้ำมัน
ท ี ่ ส ำ ค ัญทา ง
เศรษฐกิจชนิด
หนึ่งที่สรางราย
ไดใหกับประเทศ
และมีแนวโนมที่มี
ความสำคัญสูง
ขึ้นเรื่อยๆ
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ผลการทดลอง
! จากการทดลองปลูกงา โดยมีการจัดการดินและธาตุอาหาร  
โดยการจัดการการผลิตงาแบบอินทรีย เปรียบเทียบกับปุยเคม ีเพื่อ
เปนแนวทางในการจัดการธาตุอาหารและเปนทางเลือกใหกับ
เกษตรกร พบวา การใช
ปูนโดโลไมทปรับปรุงดินสามารถลดความเปนกรดของดินและการ
ใชหินฟอสเฟตสามารถเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินได นอกจากนี้
การใชปุยคอก ปุยอินทรีย ทำใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น
! การจ ัดการปร ับปร ุ งและจ ัดการด ินในแต ละส ิ ่ ง
ทดลอง(treatment) ไมไดทำใหงามีปริมาณผลผลิตตอไร น้ำหนัก 
๑,๐๐๐ เมล็ด จำนวนฝกตอตน  จำนวนเมล็ดตอฝก ตลอดจน 
ความสูงของตน  แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญในทางสถิติ โดยมี 
น้ำหนักผลผลิต เฉลี่ย ๕๘ .๕๑กก. ตอไร โดยที่การจัดการดินโดย
ใชวัสดุปรับปรุงดินเพื ่อปรับปรุงความเปนกรดของดินโดยใช
โดโลไมท และหินฟอสเฟต ซึ่งเปนแหลงธาตุฟอสฟอรัสรวมกับปุย
หมัก (T๒)ใหน้ำหนักเมล็ดสูงสุด (๗๑.๗๒กก ตอไร )โดยสิ่งทดลอง 
ที่ใหปุยหมักรวมดวย มีแนวโนมที่จะใหผลผลิตสูงกวาสิ่งทดลอง
อื่น  โดยเฉพาะสิ่งทดลองที่ไมไดใสปุยอินทรียในขณะที่การใสวัสดุ
ปรับปรุงดินรวมกับปุยเคมีเพียงอยางเดียว (T๖) ใหผลผลิตตอไร
ต่ำที่สุด (p=๐.๔๘)และงาจากแปลงทดลองมีปริมาณน้ำมันเฉลี่ย
อยูระหวาง๔๐.๕๗-๔๗.๔๑ เปอรเซ็นต และไมแตกตงกันในทาง
สถิต ิสวนการแกปญหาสมดุลของธาตุอาหารในดิน จะไดศึกษาใน
รายระเอียดตอไป 

สรุปผลและขอเสนอแนะ
! การจัดการดินโดยปรับปรุงดินกรดและใหธาตุฟอสฟอรัสในรูป
หินฟอสเฟต รวมกับการใชปุยหมัก มีโอกาสทำใหงาไดผลผลิตที่ดี
กวาการใหปุยเคมีรวมกับการปรับปรุงดิน(p=๐.๔๘)  ซึ่งอาจเปน
เพราะการใหปุยอินทรียชวยแกไขปญหาสมดุลของธาตุอาหารใน
ดิน  ซึ่งพบมากในดินที่เปนกรดทำการเกษตรมานาน ซึ่งจากการ
ทดลองครั้งนี ้ การใชปูนโดโลไมทปรับปรุงดินสามารถลดความ
เปนกรดของดินและการใชหินฟอสเฟตสามารถเพิ ่มปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินได นอกจากนี้การใชปุยคอก ปุยอินทรีย ทำให
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นจะไดศึกษาโดยละเอียดตอไป
! ทดลองปลูกงา โดยมีการจัดการดินและธาตุอาหาร  โดยการ
จัดการการผลิตงาแบบอินทรีย เปรียบเทียบกับปุยเคม ี ที ่ อ. 
แมสายจังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการจัดการธาตุอาหาร
และเปนทางเลือกใหกับเกษตรกร โดยใช งาพันธ งาดำ มก. 
๑๘และวางแผนการทดลองโดยมี ๖สิ่งทดลอง คือ  T๑)วัสดุ
ปรับปรุงดินT๒)วัสดุปรับปรุงดิน+ ปุยหมักT๓)วัสดุปรับปรุงดิน  + 
ปุยคอก   T๔)วัสดุปรับปรุงดิน + ปุยคอก+ปุยหมัก   T๕)ปุยคอก + 
ปุยหมัก    T๖)วัสดุปรับปรุงดิน+ปุยเคมีพบวา การใชปูนโดโลไมท
ปรับปรุงดินสามารถลดความเปนกรดของดินและการใชหิน

ฟอสเฟตสามารถเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินได นอกจากนี้การใช
ปุยคอก ปุยอินทรีย ทำใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น

การจ ัดการปร ับปร ุ งและจ ัดการด ินในแต ละส ิ ่ ง
ทดลอง(treatment) ไมไดทำใหงามีปริมาณผลผลิตตอไร น้ำหนัก 
๑,๐๐๐ เมล็ด จำนวนฝกตอตน  จำนวนเมล็ดตอฝก ตลอดจน 
ความสูงของตน  แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญในทางสถิติ โดยมี 
น้ำหนักผลผลิต เฉลี่ย ๕๘ .๕๑กก. ตอไร โดยที่การจัดการดินโดย
ใชวัสดุปรับปรุงดินเพื ่อปรับปรุงความเปนกรดของดินโดยใช
โดโลไมท และหินฟอสเฟต ซึ่งเปนแหลงธาตุฟอสฟอรัสรวมกับปุย
หมัก (T๒)ใหน้ำหนักเมล็ดสูงสุด (๗๑.๗๒กก ตอไร )โดยสิ่งทดลอง 
ที่ใหปุยหมักรวมดวย มีแนวโนมที่จะใหผลผลิตสูงกวาสิ่งทดลอง
อื่น  โดยเฉพาะสิ่งทดลองที่ไมไดใสปุยอินทรียในขณะที่การใสวัสดุ
ปรับปรุงดินรวมกับปุยเคมีเพียงอยางเดียว (T๖) ใหผลผลิตตอไร
ต่ำที่สุด (p=๐.๔๘) !และงาจากแปลงทดลองมีปริมาณน้ำมันเฉลี่ย
อยูระหวาง๔๐.๕๗-๔๗.๔๑ เปอรเซ็นต และไมแตกตงกันในทาง
สถิติ

คำสำคัญ : งา  ระบบการผลิตอินทรีย  ศูนยพัฒนาพันธุพืช
จักรพันธเพ็ญศิริ 
N N Sesamine, Organic production system, Prince 
ChakrabandPensiri Center Chiang Rai Province
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คำนำ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี มีพระ

ราชดำริใหจัดตั้งศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิร ิ ในโอกาส
ครบรอบวันประสูต ิ๑๐๐ป พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธ
เพ็ญศิริ ในวันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญ
ในการดำเนินงานของศูนยฯ คือใหเปนแหลงเรียนรู จัดเก็บและ
พัฒนาพันธุพืช รักษาไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชพื้นบาน 
สรางความสามารถใหเกษตรกรจัดเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกไดดวย
ตนเองและแลกเปลี ่ยนในกลุ มเครือขาย สามารถเปนแหลง
กระจายเมล็ดพันธุใหกับเกษตรกรทั่วไปในกรณีเกิดภัยพิบัติ และ
สรางเสริมใหเกษตรกรมีการดำรงชีวิตอยางมั่นคงและยั่งยืน  การ
ดำเนินงานของศูนยฯใหเปนความรวมมือระหวางมูลนิธิชัยพัฒนา 
มูลนิธิแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) 
สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในสวนงานศูนย
พัฒนาพันธุพืชฯตั้งแตวันที ่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ในพื้นที ่ ๒๘ ไร 
โดยมีงานสำคัญที่ไดดำเนินการไปแลว ไดแก การปรับสภาพพื้นที่ 
การจัดระบบสาธารณูปโภค การทดลองปลูกพืชไร เชน  ถั่วเหลือง 
ทานตะวัน  ขาวโพด ฯลฯ และพืชผัก เชน  ฟกทอง  แตงกวา มะระ
ขี้นก กวางตุง ฯลฯ โดยความรวมมือของ มทร.ลานนากับ ๖ เขต
พื้นที ่ จากการดำเนินงานที่ผานมา พบวามีปญหาและอุปสรรคที่
สำคัญที่มีผลตอการดำเนินงาน  คือ  ๑)  การไมเขาใจสภาพจริงของ
พื้นที ่ ๒) ไมไดศึกษาความชำนาญที่แทจริงของเกษตรกร ๓)  ขาด
การศึกษาความตองการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ ๔) ขาดการ
ศึกษาพันธุพืชน้ำมันที่มีศักยภาพในการหีบน้ำมันในโรงงานชา
น้ำมัน  

ระบบการผลิตการเกษตรทางเลือกไดเริ่มเขามามีบทบาท
ในสังคมไทยตั้งแตป ๒๕๓๒ เนื่องจากการสงเสริมการผลิตเกษตร
เชิงเดี่ยว (conventional agriculture) ที่ผานมาไดสรางปญหาให
กับเกษตรกรไทยเกิดภาวะหนี้สินลนพนตัว ดังขอมูลของสำนักงาน
สถิติแหงชาติที ่ไดทำการสำรวจภาวะหนี ้ส ินเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ พบวา หนี้สินโดยรวมของครอบครัวเกษตรกร
ทั้งประเทศมีขนาดประมาณ  ๔.๕-๗.๕แสนลานบาท (มูลนิธิชีววิถี, 
๒๕๕๒) นอกจากนั้นระบบการผลิตโดยการใชสารเคมียังสราง
ปญหาดานสุขภาพใหแกเกษตรกรและผูบริโภค ดังเชน แผนงาน
พืชอาหารเชียงใหมปลอดภัย ไดทำการตรวจระดับสารเคมีทางการ
เกษตรในเลือดของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม จำนวน  ๘๒๔คน  พบ
วาเกษตรกรและแมบานที่มีสารเคมีตกคางในระดับไมปลอดภัย
และเสี ่ยงรวมกันถึง ๗๕% (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม, ๒๕๕๑) นอกจากนี้ยังพบวาในป ๒๕๕๐ รัฐบาลนำเขา
ปุยเคมีปละ ๔๕,๑๓๖ลานบาท หรือประมาณ๓.๔ ตัน  และนำเขา
สารกำจัดศัตรูพืช ปละ ๑๕,๐๒๕ ลานบาท หรือประมาณ 
๑๖๖,๓๒๒ ตัน  (กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๕๐)  ดังนั้นระบบการ
ผลิตการเกษตรทางเลือกซึ่งประกอบดวย เกษตรธรรมชาต ิ เกษตร
ผสมผสาน  เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และวนเกษตร จึงได

ถูกนำมากลาวถึงในระดับนโยบาย โดยเฉพาะในป๒๕๔๘รัฐไดมี
การสนับสนุนใหเกษตรอินทรียเปน “วาระแหงชาติ” เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  และสรางโอกาสใหประเทศไทยเปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัยและพรอมที่จะเปนครัวโลกในอนาคต จนนำมาสู
การทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาต ิ  ฉบับที่ 
๑ พ.ศ.  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลเมื่อ
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
เกษตรอินทรียของประเทศไทย ในระยะ ๔ ป (นาถพงศและคณะ, 
๒๕๕๒) ดังนั้นในปจจุบันจึงมีเกษตรกรหลายกลุมตัดสินใจหันเขา
สูระบบการผลิตอินทรีย โดยมีพืชสำคัญที่พบในปจจุบัน  คือ  ขาว
หอมมะลิ ขาวโพดฝกออน ผักและไมผลชนิดตางๆ

งา (Sesame, SesamumindicumL)  เปนพืชน้ำมันที่
สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สรางรายไดใหกับประเทศและมี
แนวโนมที่มีความสำคัญสูงขึ้นเรื่อย ขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รายงานวาป ๒๕๔๘ งาสามารถขายไดในราคา 
๒๔-๒๕ บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตอยูที ่๑,๐๑๑ –๑,๐๓๘ 
ลานบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๐)  นอกจากมูลคา
ในดานการสงออกแลว การบริโภคงาภายในประเทศยังเปนที่นิยม
โดยทั่วไป ขนมงา งาหนุกขาว นอกจากนี้งายังสามารถแปรรูปเปน
เสนหมี่สำเร็จรูป ยารักษาโรคและเครื่องสำอางไดอีกดวย
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ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกชี้ฟา
และผลิตภัณฑจากพริกชี้ฟา
โดย นภา ขันสุภา  พยุงศักดิ์ มะโนชัย และ  ธีรวัลย ชาญฤทธิ์เสน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

บทนำ
! น้ำพริกหนุม  เปนอาหารที่ใชพริกสดของชาว
เหนือที่เรียกวา พริกหนุม เพราะเปนพริกที่ยังไมแก 
คือยังไมออกสีเหลืองหรือสีแดง แตยังเขียวอยู ซึ่งคน
เมืองเหนือเรียกของที่ยังเยาววาหนุมดังนั้น  จึงเรียกวา
น้ำพริกหนุม การทำน้ำพริกหนุมจะนำพริกหนุมยาง
ไฟ โขลกรวมกับหอมแดงยาง กระเทียมยาง ปรุงรส
ดวยเกลือ ถั่วเนา ลักษณะของน้ำพริกจะขนเปยกเปน
เสนของเนื้อพริกหนุมยาง มีรสเผ็ดกับรสเค็ม อันเปน
รสที่คนภาคเหนือบริโภคอยูเปนประจำ ซึ่งจะขาดรส
เปรี้ยวรสหวานซึ่งเปนรสที่คนภาคกลางชอบ เพราะ
ฉะนั้นหากคนภาคกลางรับประทานน้ำพริกหนุมแลว
จะบีบมะนาวลงไปดวยใหถูกปากมากขึ้น  คนภาค
เหนือบางคนที่ชอบรสเปรี้ยวจะนำเอามะเขือเทศสีดา
ยางไฟตำใสลงไป ไดรสเปรี ้ยวเล็กนอย http://
www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/
home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/
Forums/http/www.pantip.inet.co.th/cafe/jatujak/
topicstock/J679360.html (สืบคนวันที่ 25/12/2550)  

! ปจจุบันน้ำพริกหนุมเปนที่รู จักและนิยมทั่ว
ประเทศ เพราะมีการทำจำหนายอยางแพรหลายแก
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม นิยมซื้อเปนของฝาก
โดยนิยมกินคูกับ แคบหม ู และมีการ พัฒนาการ
ตลาดของน้ำพริกหนุมโดยปรุงใหถูกปากคนทั่วไปได
งาย  แตจะแตกตางจากรสชาติอยางพื้นบานที่นิยม
กินกันมีทั ้งชนิดที่เผ็ดมากและ เผ็ดนอย http://
www.openbase.in.th/node/6560 โดยมีรูปแบบการ
ผลิตเพื่อจำหนายในรูปแบบบรรจุถุงพลาสติก บรรจุ
ขวดแกว(http://www.thaitambon.com)  หรือแช
เยือกแข็ง เปนสินคา OTOP ที่คนไทยทุกคนรูจักและ
คุนเคย  ในป 2548  ตัวเลขรายไดของสินคา OTOP มี
ไมต่ำกวา 30,000 ลานบาท โดยมีการแบงรายการ
ผลิตสินคาเปน  6 ประเภท ผลิตภัณฑ อาหาร นับเปน
ผลิตภัณฑที่มีสัดสวนการผลิตมากที่สุด คือ กวารอย
ละ 50 ของผลิตภัณฑจาก OTOP ทั้งหมด ดวยภาค
รัฐไดใหการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน  นำ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่ม
มูลคา และเปนการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาไทย ที่
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การผล ิ ต
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http://www.openbase.in.th/node/6560
http://www.openbase.in.th/node/6560
http://www.openbase.in.th/node/6560
http://www.openbase.in.th/node/6560
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=045716444&ID=103201&SME=0457154720
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=045716444&ID=103201&SME=0457154720


90

สำคัญ  เปนการชวยพัฒนาและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตระดับรากแกว อันจะสงผลใหเกิดเสถียรภาพ และความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจอยางแทจริง โดยเนนการประกันดานความ
ปลอดภัยใหกับอาหาร รวมถึงการยกระดับการผลิตอาหารชุมชน 
ใหไดมาตรฐานทั้งในประเทศ และมาตรฐานตางประเทศ แต
ปจจุบันผลิตภัณฑน้ำพริกหนุมบรรจุขวดแกวที่ผลิตเปนสินคา 
OTOP ประสบปญหาการเก็บรักษาไดไมนานเทาที่ควร และ
กระบวนการผลิตทำใหรสชาติของน้ำพริกหนุมไมเปนที่ยอมรับ
เทากับน้ำพริกหนุมที่ไมบรรจุขวด สำหรับแนวทางแกไขปญหาดัง
กลาวนั้นทำไดโดยการใชวิธีการวิจัยเพื ่อหาสาเหตุและพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ำพริกหนุม การผลิตผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย 
และการถายทอดความรูดานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) สำหรับกลุม 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑน้ำพริกหนุม เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐาน
การผลิตน้ำพริกหนุมของผูประกอบการสินคา OTOP ไทย ใหไดรับ
การยอมรับอยางเปนสากล โดยเริ่มกันตั้งแตรากแกวขึ้นมา และที่
สำคัญการนำระบบ GMP ไปใชยังเปนการประกันวาผูบริโภคจะได
บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ซึ่งเปนไปตามนโยบาย Food 
Safety ของภาครัฐ

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
! 1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตพริกชี้ฟาใน
ดานพันธุ และการเก็บเกี่ยว
! 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑจากพริก
ชี้ฟาในระหวางการผลิต
และการเก็บรักษา
อุปกรณและวิธีการ
! - เมล็ดพันธุพริก 6  พันธุ
! - พลาสติกคลุมแปลง
! - ปายพลาสติก 
! - อุปกรณทางการเกษตร เชน  จอบ ชอนปลูก สายยาง 
ฯลฯ
! - วัสดุสำนักงาน  เชน กระดาษ ดินสอ  ไมบรรทัด ตะลับ
เมตร ฯลฯ
N - ถุงพลาสติกเก็บตนพันธุ
! - ดินผสม ถานแกลบ ถุงดำ พลาสติก

1 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตพริกชี้ฟา 
เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของพันธุพริกหนุม ใชพันธุ

พริกชี้ฟา 6 สายพันธุ เพาะกลาพริก  อายุตนกลาประมาณ  25-30 
วัน  เตรียมแปลงยอยขนาด 1.2x8  เมตร ทำการปฏิบัติดูแลรักษา
โดยใชปุยและสารสกัดจากพืชหลาย ๆ ชนิดและการควบคุมโรค
แมลงโดยวิธีผสมผสาน พอถึงระยะเก็บเกี่ยวสังเกตจากขนาดและ
อายุของพริก  นำพริกที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ
พริก ในดานปริมาณวิตามินซีและ คุณคาทางอาหาร (Proximate 
analysis) (AOAC, 1990) 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) ปจจัยที่ตองการศึกษาคือพันธุพริกหนุม 6 พันธุ 
ทำการทดลอง 3 ซ้ำ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan's 
multiple Range Tests (DMRT) 

ทำการเก็บขอมูล ณ  สถานที่ทำการทดลอง สถาบันวิจัย
และฝกอบรมการเกษตรลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ระยะ
เวลาที ่ทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – กันยายน 2553

2.  การพัฒนาสูตรของน้ำพริกหนุม
N 2.1 ขอมูลจากการออกแบบสอบถาม
! โดยหาขอมูลจากผูบริโภคน้ำพริกหนุม โดยการออกแบบ
สอบถาม ลักษณะของน้ำพริกหนุมที่ตองการจากผูบริโภค 100 คน 
! 2.2  หาขอมูลเอกสารเผยแพรทั่วไปและจากอินเตอรเน็ต  
! นำขอมูลจากแบบสอบถามและจากสูตรที่มีในเอกสารเผย
แพรทั่วไปและจากอินเตอรเน็ต มาพัฒนาสูตรที่เหมาะสม 

2.3 นำสูตรน ้ำพร ิกหนุ มท ี ่ ได จากการคัดเล ือกทาง
อินเตอรเน็ต (สื่อเทคโนโลยี) มาพัฒนาสูตรพื้นฐาน โดยกำหนดน้ำ
พริกหนุมใหคงที่ ศึกษาปจจัย 3  ปจจัย ไดแก หอมแดง กระเทียม 
และเกลือ  วางแผนการทดลองแบบ 23  Factorial in Central 
Composited Design (Gacula and Singh, 1984) แลวทำการ
ผลิตเปนน้ำพริกหนุม
! ทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสวิธ ี Hedonic scaling 
Test (9 คะแนน)  วางแผนการทดสอบชิมแบบ BIB วิเคราะหผล
การทดลองแบบ RCBD เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธ ี Duncan's 
multiple Range Tests (DMRT) 
! ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดานกายภาพ คือ คาส ี (L 
a* b*)  โดยเครื่อง และหาความชื้นวิเคราะหผลการตรวจสอบ
คุณภาพดานกายภาพ โดยวิธ ี Regression แบบ Stepwise 
หาความสัมพันธของวัตถุดิบกับคาทางกายภาพ
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ผลของการจัดแตงทรงตน การตัดแตงกิ่ง และการติด
ผลที่มีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมเกลี้ยง
โดย ชิต ิ ศรีตนทิพย  สันติ ชางเจรจา  ยุทธนา เขาสุเมร ุ  สัญชัย พันธโชติ  
อภินันท เมฆบังวัน และ สุมิตรา อำนาจผูก
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

สมเกลี้ยงเปนสมที่มีรสชาติดี การปลูกสม
เกลี้ยงมีการปลูกที่จังหวัดนครสวรรค และอีกแหงที่
อำเภอเถินและอำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง แต
ปจจุบันการปลูกสมชนิดนี้คอนขางนอย เนื่องจากราคา
ตกต่ำ อาจเนื่องมาจากเกษตรกรขาดแนวทางการผลิต
และการจัดการที่เหมาะสม มีการปลอยใหมีการติดผล
ผลมากและไมมีการดูแลรักษาที่ดีทำใหสมเกลี้ยงที่
ผลิตออกมาไมมีคุณภาพทำใหพอคากดราคา ถา
เกษตรกรมีกรรมวิธีในการจัดการสวนสมเกลี ้ยงที ่
เหมาะสม นาจะมีผลทำใหเกษตรกรมีแนวทางในการ
จัดการสวนที่ดีและเหมาะโดยเฉพาะ การจัดทรงตน 
การตัดแตงกิ่งและการปลิดผล  ซึ่งในบางครั้งเกษตรกร
ไมคอยตัดแตงกิ่งหรือตัดแตงกิ่งนอย  แลวมีการปลอย
ใหติดผลมาก ทำใหผลผลิตไมมีคุณภาพ เพราะตนสม
อาจตองมีการเลี้ยงลูกมาก ทำใหสารอาหารที่พืชสราง
ใชไมเพียงพอตอความตองการมีผลทำใหตนโทรมได  
การตัดแตงกิ่งและการปลิดผล มีความสำคัญมากกับ

พืชตระกูลสม เนื่องจากจะทำใหไดทรงตนที่เหมาะสม
ไดรับแสงเต็มที่ ทำใหตนสมเกลี้ยงมีการเจริญเติบโตที่
ดี ใหผลผลิตเต็มที่และทำใหตนไมโทรมหลังใหผลผลิต 
ซึ่งแสงมีความสัมพันธตอการเติบโตของตนไมผลรวม
ทั้งการใหผลผลิต โดยแนวคิดในการศึกษาวิธีการตัด
แตงกิ่งและการปลิดผลของตนสมเกลี้ยงคือ การกระ
จายของแสงในทรงพุมที่ดีจะทำใหผลผลิตมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น  การจัดการใหตนสมเกลี้ยงมีขนาดเล็กลง การ
เพิ่มจำนวนตนตอพื้นที ่ การลดตนทุนการผลิต การ
จัดการดูแลรักษาที ่สะดวกและงาย และการเพิ ่ม
คุณภาพของผลผลิต จึงตองมีการมุงเนนในจุดนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพและเปนการรักษาตนสมไมใหโทรมตอไป

ดังนั้นผลที่ไดจากโครงการนี้ จะทำใหไดรูป
แบบการตัดแตงที่เหมาะสมกับตนสมเกลี้ยงทำใหไดรูป
ทรงที่เหมาะสมและใหไดปริมาณผลผลิตที่เหมาะสม
ตอตนสมเกลี้ยงมากที่สุดและมีคุณภาพสูงที่สุดที่สุด
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! ทำการทดลองที ่สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร
ลำปาง จ.ลำปาง และทดลองในแปลงของเกษตรกร อ.แมพริก 
จ.ลำปาง วิธีการทดลองประกอบดวย  4  การทดลอง คือ

การทดลองที ่ 1 การศึกษาการจัดทรงตนตอการเจริญ
เติบโตของสมเกลี้ยง ทำทดลองกับตนสมเกลี้ยงจากกิ่งเสียบยอด
อายุ 1 ป ปลูกในชุดศึกษาการใชน้ำและธาตุอาหารพืช  
(Lysimeter)  ใชทรายเปนวัสดุปลูก และใหสารละลายธาตุอาหาร
พืชสูตร Hoagland and Arnon (1938)  วางแผนการทดลองแบบ 
CRD ม ี 4 กรรมวิธ ี  4 ซ้ำ ดังนี้ 1. ไมตัดแตงกิ่ง (Control) 2. ตัด
แตงกิ่งแบบเลี้ยงยอดกลาง (Central leader) 3. ตัดแตงแบบแบบ
เปดแกนกลาง.(Open center)  และ 4. ตัดแตงแบบครึ่งวงกลม 
(Standard shape)   การบันทึกขอมูลไดแก การใชน้ำ การเจริญ
เติบโตทางลำตนวัดทุกเดือน (ความสูงของตน   ความกวางของทรง
พุม และ เสนผาศูนยกลางของลำตน)  การแตกชอและการเจริญ
ของชอใหม ประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลล (Model PEA 
SENS) ปริมาณคลอโรฟลล (SPAD) การสังเคราะหแสงของใบพืช 
(LCA 4)และการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบ

การทดลองที่ 2 ผลของการไวผลตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของสมเกลี้ยง ทำการทดลองในชุดศึกษาการใชน้ำ
และธาตุอาหารของพืช (Lysimeter) ใหสารละลายธาตุอาหารพืช
สูตร Hoagland and Arnon (1938)  ทำการวางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ (CRD) ม ี 4 กรรมวิธี 4 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีในการ
ทดลองดังนี้ 1. ติดผลมาก  2. ติดผลปานกลาง 3. ติดผลนอย และ 
4. ไมติดผล  การบันทึกขอมูลไดแก การใชน้ำ การเจริญเติบโตทาง
ลำตนวัดทุกเดือน  (ความสูงของตน   ความกวางของทรงพุม และ 
เสนผาศูนยกลางของลำตน)  การแตกชอและการเจริญของชอใหม 
ประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลล (Model PEA SENS) 
ปริมาณคลอโรฟลล (SPAD) การสังเคราะหแสงของใบพืช (LCA 
4) การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบ ผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิต

การทดลองที่3 การศึกษาอิทธิพลของการตัดแตงกิ่งและ
การติดผลในระยะที่มีการติดผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ทำการทดลองกับตนสมเกลี้ยงกิ่งเสียบยอดอายุ 2 ป ในชุดศึกษา
การใชน้ำและธาตุอาหารพืชขนาดความจ ุ 100 ลิตร ใหสารละลาย
ธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon (1938)  ทำการวางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD)  ม ี 4 กรรมวิธ ี มี 5  ซ้ำ โดยมี
กรรมวิธีในการทดลองดังนี ้ 1 ไมตัดแตงกิ่งไมมีผล 2 ไมตัดแตงกิ่ง
มีผล  3 ตัดแตงกิ่งไมมีผล และ 4 ตัดแตงกิ่งมีผล การบันทึกขอมูล
ไดแก การใชน้ำ การเจริญเติบโตทางลำตน  (ความสูงของตน  
ความกวางของทรงพุม และ เสนผาศูนยกลางของลำตน) การแตก
ชอและการเจริญของชอใหม ประสิทธิภาพการทำงานของคลอโร
ฟลล (Model PEA SENS) ปริมาณคลอโรฟลล (SPAD)  การ
สังเคราะหแสงของใบพืช  (LCA 4) การเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุ
อาหารในใบ ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

การทดลองที่ 4 การศึกษาการตัดแตงกิ่งรวมกับการ
จัดการธาตุอาหารใหแปลงของเกษตรกร อ.แมพริก จ.ลำปาง 
ทำการวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ม ี4 กรรมวิธ ีมี 

4 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีในการทดลองคือ 1. การตัดแตงกิ่งไมใสปุย 2. 
การตัดแตงกิ่งใสปุย 3. ไมตัดแตงกิ่งไมใสปุย  และ 4. ไมตัดแตง
กิ่งใสปุย  การบันทึกขอมูลไดแก การแตกชอใบ ความยาวของ
ชอ เสนผาศูนยกลางของยอด จำนวนใบใหม ความกวางและ
ความยาวของใบ  ปริมาณคลอโรฟลลในใบ (SPAD)  และ
ผลผลิต 

คำตอบ สิ่งคนพบใหม ผลที่ไดจากการวิเคราะห ที่ไดจากงาน
ศึกษาวิจัย

ไดขอมูลเบื ้องตนเกี ่ยวกับผลของการจัดแตงทรงตน 
(Training) และการตัดแตงกิ่ง (Pruning)  และการติดผล (Fruit 
load)  ที่มีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนสมเกลี้ยง การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การสังเคราะหแสง การใชน้ำและความ
ตองการน้ำ  และการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารตาง  ๆของตน
สมเกลี้ยง

สรุปสาระสำคัญของผลที่ไดจากการวิจัย
การทดลองที ่1 ปที่ 1 การตัดแตงกิ่งที่แตกตางไมมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบในดานความสูงของตน  ความกวาง
ของทรงพุม เสนผาศูนยกลางของลำตนและอัตราการใชน้ำ การ
เจริญเติบโตของชอใหมไมมีความแตกตางกัน  การตัดแตงกิ่งแบบ
เปดแกนกลางมีจำนวนยอดตอตนและจำนวนยอดใหมตอกิ่งสูง
ที่สุด การตัดแตงกิ่งไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการ
ทำงานของคลอโรฟลล ปริมาณคลอโรฟลล อัตราการแลกเปลี่ยน
กาซคารบอนไดออกไซด อัตราการคายน้ำและอัตราการยอมให
กาซผานของปากใบ ตนสมเกลี้ยงที่ตัดแตงกิ่งมีปริมาณแคลเซียม
ในใบสูงกวาไมตัดแตงกิ่ง ปที ่2  ของการทดลอง การตัดแตงกิ่งไมมี
ผลตออัตราการเติบโตในดานความสูงของตน ความกวางของทรง
พุม เสนผาศูนยกลางของลำตนและอัตราการใชน้ำเฉลี่ยตอวัน  การ
เปลี่ยนแปลงการสังเคราะหแสงในใบสมเกลี้ยงในชวงหลังการตัด
แตงกิ่งการตัดแตงกิ่งมีคาใกลเคียงกัน  ในดานระยะเวลาการแตก
ชอและการแตกชอใหมไมแตกตางกัน  การตัดแตงกิ่งแบบเปดแกน
กลางมีจำนวนยอดตอตนและจำนวนยอดใหมตอกิ่งสูงที่สุด สวน
ในดานการเจริญเติบโตของชอใหมใหผลไมแตกตางกัน การตัด
แตงแบบปรมิดใชระยะเวลาการออกดอกนอยที่สุด สวนกรรมวิธีไม
ตัดแตงกิ่งใชระยะเวลาการออกดอกนานที่สุด กรรมวิธีตัดแตงกิ่ง
แบบครึ่งวงกลมมีผลผลิตตอตนสูงกวากรรมวิธีอื ่น  ๆ ปริมาณ
โพแทสเซียมพบวากรรมวิธีแบบเปดแกนกลางและแบบปรมิดมี
ปริมาณโพแทสเซียมในใบสูงที ่สุดและกรรมวิธีไมตัดแตงกิ ่งมี
ปริมาณต่ำที่สุด สวนในดานแคลเซียมในใบพบวากรรมวีที่ตัดแตง
กิ่งทั้ง 3  แบบมีปริมาณแคลเซียมในใบสูงกวากรรมวิธที่ไมตัดแตง
กิ่ง

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การทดลองที ่ 2 ปที ่ 1 การศึกษาผลของระดับการติดผล
ในระดับที่ติดผลมาก ติดผลปานกลาง ติดผลนอยและไมมีการติด
ผล กรรมวิธีที่ไมมีการติดผลมีอัตราการใชน้ำสูงกวากรรมวิธีที่มี
การติดผล ในตนที่มีการติดผลมีคาอัตราการสังเคราะหแสงสูงกวา
ตนที่ไมมีผลผลิตในชวง 120 150 และ 180 วันหลังการติดผล ซึ่ง
ตนสมเกลี้ยงมีการติดผลเพิ่มขึ้นมีผลทำใหผลผลิตของสมเกลี้ยงมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น  แตตนที่มีการติดผลเพิ่มขึ้นทำใหขนาดผลและน้ำ
หนักผลลดลง ในดานการเปลี่ยนปริมาณธาตุอาหารในใบ พบวา
ต นส มเกล ี ้ยงท ี ่ต ิดผลมากมีผลทำให ปร ิมาณโพแทสเซ ียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียมในใบลดลง สวนปริมาณ  ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในใบมีคาใกลเคียงกัน  สวนในปที ่ 2  ของการ
ทดลอง การเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตของลำตนใกลเคียงกัน 
กรรมวิธีที่ไมมีการติดผลมีอัตราการใชน้ำสูงกวากรรมวิธีที่ติดผล
มาก ติดผลปานกลาง ติดผลนอย กรรมวิธีที่ติดผลมากมีผลผลิต
และจำนวนผลสูงที่สุด แตมีทำใหมีขนาดผลเล็ก การติดผลไมมีผล
ตอปริมาณไนโตรเจนในใบ แตปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
และแคลเซียมในใบมีคาสูงในกรรมวิธีที่ไมมีผลผลิตและมีคาลดลง
ตามปริมาณการติดผลที ่เพิ ่มขึ ้น  และกรรมวิธีที ่ติดผลมากมี
ปริมาณแมกนีเซียมต่ำที่สุด

การทดลองที ่ 3 ในปที่ 1 ผลของการตัดแตงกิ่งและการ
ติดผล ตออัตราการเติบโตทางลำตนและอัตราการใชน้ำ มีคาใกล
เคียงกัน การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลล
ในชวงหลังการติดผลพบวากรรมวิธีที่ไมตัดแตงกิ่งไมมีผลมีคาต่ำ
ที่สุด ผลของการตัดแตงกิ่งรวมกับการติดผลพบวาตนสมเกลี้ยงที่
ไมตัดแตงมีจำนวนผลเฉลี่ยสูงกวาตนที่มีการตัดแตงกิ่ง ในขณะที่
ตนที่มีการตัดแตงกิ ่งมีขนาดผลสูงกวากรรมวิธีที ่ไมตัดแตงกิ ่ง 
กรรมวิธีที่ตัดแตงกิ่งไมมีผลและตัดแตงกิ่งมีผล  มีคาโพแทสเซียม
และแคลเซียมสูงกวาไมตัดแตงกิ่งไมมีผลเล็กนอย และกรรมวิธีไม
ตัดแตกิ่งมีผลมีคาต่ำที่สุด สวนในปที ่ 2 ของการทดลอง การ
เปลี่ยนแปลงอัตราการเติบในดานความสูงของตน  ความกวางของ
ทรงพุม เสนผาศูนยกลางของลำตนใกลเคียงกันและอัตราการใช
น้ำ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชน้ำใกลเคียงกัน ในดานผลผลิต
ไมมีความแตกตางกัน  สวนในดานคุณภาพของผลผลิตพบวาการ
ตัดแตงกิ่งมีผลมีคาเฉลี่ยสูงกวาไมตัดแตงมีผล

การทดลองที ่ 4 การเจริญเติบโตในของตนพบวาไมมี
ความแตกตางกัน  ผลของการตัดแตงกิ่งและการใสปุยตอการ
เจริญเติบโตของชอใหมพบวา การแตกยอดใหม ความยาวยอด 
เสนผาศูนยกลางยอด จำนวนใบ น้ำหนักใบตอชอ พื้นที่ใบและ
ปริมาณคลอโรฟลลในใบไมมีความแตกตางกัน  ในดานผลผลิต
พบวาสมเกลี้ยงชวงอาย ุ 1-5  ปไมมีผลผลิต สวนชวงอาย ุ 6-10 
ปและชวงอายุ 11-15 ป  ทุกกรรมวิธีใหผลผลิไมแตกตางกัน

อภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยเมื่อเชื่อมโยงกับงานที่เคยทำมา
กอน

วิธีการตัดแตงกิ่งที่แตกตางกัน  ของการทดลองไมมีผลตอ
อัตราการใชน้ำและการเติบโตทางลำตนของสมเกลี้ยง เนื่องจาก

เปนปแรกของการทดลอง แมวาวิธีการตัดแตงแบบเปดแกนกลาง
ทำใหเพิ่มจำนวนยอดใหมตอกิ่งและยอดใหมตอตน  ซึ่งตนไมผลที่
มีการตัดแตงกิ่งจะกระตุนการแตกยอดใหม สำหรับสรางสมดุล
ระหวางยอดตอราก และการเจริญเติบโตของรากลดลง (Mika, 
1986) อยางไรก็ตาม ผลของการตัดแตงกิ่งตอการเจริญเติบโตของ
ลำตนนั้นสามารถสงผลมากจากปริมาณการตัดแตงกิ่ง ซึ่งการตัด
แตงกิ่งเพียงเล็กนอยมีผลเล็กนอยตอการเจริญเติบโต ในขณะที่ถา
มีการตัดแตงกิ่งมากจะทำใหการเจริญเติบโตลดลง (Kozlowski 
และ Pallardy, 1997)  ในการทดลองนี ้ การตัดแตงกิ่งไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลล ปริมาณคลอโรฟลล การ
แลกเปลี่ยนกาซ  CO2 การยอมใหกาซผานของปากใบและการคาย
น้ำ เนื่องมาจากตนสมเกลี้ยงมาอายุนอยในชวง 1-2  ป และมีทรง
พุมขนาดเล็ก จากงานของ Kozlowski และ Pallardy (1997) 
รายงานวาถามีการตัดแตงใบออกเพียงเล็กนอยมีผลทำใหใบที่
เหลือมีการสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้น  แตไมมีผลตอการเจริญเติบโต 
การตัดแตงกิ ่งไมมีผลตอปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียมในใบ แตตนที่มีการตัดแตงกิ่งมีผลทำใหปริมาณ
แคลเซียมในใบเพิ่มขึ้น 

ตนสมเกลี้ยงที่ไมมีผลมีอัตราการใชน้ำสูงที่สุด เพราะวา
ตนสมเกลี้ยงมีการแตกยอดใหมทำใหพื้นที่ใบเพิ่มขึ้น กรรมวิธีที่
ไมมีผลผลิตทำใหประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลลต่ำลง
กวาตนที่มีผลผลิตในชวง 120 และ 180 หลังการติดผล และตนที่มี
การติดผลมีการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดชวง 120 วัน
หลังการติดผล ซึ่ง Wünsche และคณะ (2005) รายงานวาอัตรา
การสังเคราะหแสงของตนแอปเปลที่ไมมีผลผลิตมีคาลดลงในชวง 
75 วันหลังดอกบานและชวงเก็บเกี่ยว ซึ่งตนที่ติดผลนอยและไมมี
ผลทำใหการสังเคราะหแสงและกิจกรรมของ rubisco ลดลง ซึ่งมี
ผลในการยับยั้งประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลล 

ในระยะเก็บเกี่ยวพบวาปริมาณผลผลิตและจำนวนผลตอ
ตนเพิ่มขึ้นตามการติดผล ในขณะที่การติดผลนอยและปานกลางมี
ขนาดผลใหญกวาตนที่ติดผลมาก ซึ่งตนที่มีการการติดผลมากมีขอ
จำกัดในการใชคารโบไฮเดรทในชวงที่มีการเจริญและพัฒนาการ
ของผล โดย Palmer (1992) ศึกษาในตนแอปเปลรายงานวาการไว
ผลเพิ่มขึ้นนำไปสูการเพิ่มน้ำหนักแหงตอพื้นที่ใบ ซึ่งทำใหลดขนาด
ผลและน้ำหนักผล การติผลนอยทำใหมีขนาดผล ความแนนของ
ผลและความหวานมากกวาการติดผลมาก (Wünsche และคณะ, 
2005). อยางไรก็ตามในการทดลองนี้การติดผลไมมีผลตอปริมาณ
กรดและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได กรรมวิธีที่มีการติดผลมาก
มีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมในใบต่ำลง เนื่อง
มีการเคลื่อนยายการสะสมของธาตุอาหารไปสูผลผลิตในชวงที่มี
การพัฒนาของผล ซึ่งไดผลเชนเดียวกับการทดลองในลำไยที่
ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมในใบของลำไยลด
ลงเมื่อมีการติดผลเพิ่มขึ้น

ผลของการตัดแตงกิ ่งและการติดผลพบวาการเจริญ
เติบโตทางลำตนและการใชน้ำของตนสมเกลี้ยงในแตตนที่ไมตัด
แตงกิ่งไมมีผลมีประสิทธิภาพการทำงานของคลอโรฟลลต่ำที่สุดใน
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ชวง 120 และ 180 วันหลังการติดผล ตนที่ไมตัดแตง
กิ่งมีผลทำใหไดผลผลิตสูงแตมีขนาดผลลดลง การ
เปลี ่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียมไมแตกตางกัน ในขณะที่ตนตัดแตงกิ่งไมมี
ผลผลิตมีปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ตนไมตัดแตงกิ่งมีผลมีคาลดลง การตัดแตงกิ่ง
ทำใหมีขนาดผลเพิ่มขึ้น การตัดแตงกิ่งชวยเพิ่มขนาด
ผล การตัดแตงกิ่งในชวงหนารอน (Summer pruning) 
สามารถเพิ่มการทะลุผานของแสงภายในทรงพุมและมี
ผลทำใหตาใบมีการแตกภายในทรงพุม (Li, 2001) 
Toylor and Ferree (1984)  รายงานวาการตัดแตงกิ่ง
ในชวงหนารอน ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของลำตน 
โดยการตัดแตงกิ่งนอกจากเพิ่มการสองผานของแสง
แลวยังเพิ่มปริมาณแสงจากธรรมชาติ มีผลทำใหขนาด
ผลเพิ่มขึ้น  (Jackson และ Palmer, 1997; Robinson 
และคณะ, 1983)

การทดลองในแปลงเกษตรกรพบวาการ
เจริญเติบโตทางลำตนและปริมาณคลอโรฟลลไมแตก
ตางกัน  ซึ่งตนอายุ 1-5  ปไมมีผลผลิต สวนตนอายุ 
6-10 ป และ 11-15 ป ปริมาณผลผลไมแตกตางกัน

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

,,

ผลสมเกลี้ยงที่
สมบูรณ และ
ออกผลดี
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เมล็ดพันธุถั่วเหลือง
โดย สุภาพรรณ สุตาคำ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! การผลิตเมล็ดพันธุคัดและเมล็ดพันธุหลัก  ถั่ว

เหลืองพันธุราชมงคล ๑ ถั่วเหลืองพันธุราชมงคล ๑ 

เปนพันธุถั่วเหลืองที่ไดจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ

ของสถาบันวิจัยฯ ลำปาง มาตั้งแตป 2531 จนไดสาย

พันธุแท เปนที่ยอมรับของเกษตรกร มีลักษณะเดน

หลายประการ เชน  ใหผลผลิตสูงทั้งในฤดูฝนและฤดู

แลง (350-450 กิโลกรัมตอไร) ตานทานโรคใบจุดนูน

และโรคราน้ำคางไดดี ลำตนมีขนาดใหญ ตั้งตรง จึง

ตานทานการหักลมไดด ี ติดฝกดกทุกขอ  ฝกมีความ

เหนียวไมแตกงาย และเมล็ดขนาดใหญ สีเหลืองทอง

ถึงฟางขาว สีของตามีสีน้ำตาลเขม การเตรียมพื้นที่ 

การปลูกในฤดูฝน ซึ่งสวนใหญเปนการปลูกในที่ดอน 

ควรทำการไถดะแลวตากดินไวประมาณ  1 สัปดาห 

เพื่อกำจัดวัชพืชและทำใหวัชพืชตายและยอยสลาย

เปนปุยอินทรีย แลวจึงไถแปรเพื่อยอยดินใหกอนเล็กลง

เพื่อจะไดสัมผัสกับเมล็ดพันธุ ไดดีทำใหเมล็ดงอกดี 

สำหรับการปลูกในหนาแลงหรือการปลูกหลังนา ไม

จำเปนตองไถพื้นที่กอนแตตองเปดรองเพื่อใหน้ำและ

เปนรองระบายน้ำดวย หากน้ำทวมขังนานไป จะทำให

ตนถั่วเหลืองแคระแกรน  อาจปลูกในตอซังหรือตัดตอ

ซังกอนปลูกก็ได

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

ถั่วเหลืองเปน
เมล็ดพืชที ่ม ี
ค ุณค  า ท า ง
โ ภ ช น า ก า ร
เปนแหลงที ่ดี
ของไขมันและ
โ ป รต ี น ท ี ่ ม ี
ประโยชนต อ
สุขภาพ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
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การปลูก 

! 1. ชวงเวลาปลูกถั่วเหลือง ควรกะระยะให

ปลอดฝนหรือมีฝนนอยในชวงเก็บเกี่ยว

!  2. การปลูก ควรคลุกเชื้อไรโซเบียมกอนปลูก 

อาจปลูกเปนหลุม ระยะปลูก  40-50 x 20 ซม.  3-4 

เมล็ดตอหลุม โรยเปนแถวหรือปลูกโดยวิธีหวาน อัตรา

เมล็ด 15-20 กก. ตอไร แลวคราดกลบเมล็ดลงดิน ควร

ปลูกเมื่อดินมีความชื้นพอควรเพื่อใหเมล็ดถั่วงอกดี 

! 3. การใหน้ำ ควรใหน้ำบางในชวงฝนทิ้งนาน  

เกิน 2 สัปดาห จนกวาตนถั่วเหลืองจะเติบโตจนถึง

ระยะฝกเริ่มเปลี่ยนส ี หากฝนตกชุกเกินไป ควรทำรอง

ระบาย อยาปลอยใหน้ำทวมขัง 

! 4. การเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวเมื่อฝกเริ่ม

เปลี่ยนเปนสีน้ำตาล ประมาณ  95% แมวาตนถั่ว

เหลืองจะยังสดอยูก็ตาม ตากแดดไว 1-2 แดดใหมี

ความชื้นเหลือประมาณ  14-16% จึงทำการนวด หาก

ใชเครื่องนวด ตองตั้งความเร็วรอบใหต่ำ เพื่อลดความ

เสียหายตอเมล็ด (เมล็ดราวภายใน)  และไมควรปลอย

ตนถั่วทิ้งไวในแปลงนานเกินไป จะทำใหความแข็งแรง

ของเมล็ดลดลงไดมาก 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

! การเก็บรักษาเมล็ดใหมีความแข็งแรงและ

ความงอกไวไดนาน เสื่อมความงอกชาจะตองปฏิบัติ

ดังนี้ 

! 1. กอนเก็บเมล็ดไวในภาชนะจะตองตาก

เมล็ดใหแหงสนิทมีความชื้นในเมล็ดประมาณ  8-10% 

คัดเมล็ดเสียที่ถูกแมลงทำลาย เมล็ดที่เปนโรค เมล็ด

ลีบ เมล็ดสีเขียวออกทิ้งไป ทำความสะอาดไมใหมีเศษ

ดิน  เมล็ดวัชพืช  และเปลือกถั่วเหลืองติดไปกับเมล็ด

พันธุ 

! 2. ภาชนะที่ใชบรรจุเมล็ดพันธุ ควรเปน

ภาชนะที่น้ำและอากาศไมสามารถถายเทได เชน 

กระปองน้ำดื่ม ไห ถุงพลาสติกหนาที่ปดปากใหสนิท 

เพื่อปองกันการแลกเปลี่ยนความชื้นในอากาศ ถาเก็บ

ในภาชนะที่สามารถแลกเปลี่ยนความชื้นในอากาศได 

เมล็ดจะดูดความชื้นในอากาศและเสื่อมความงอกเร็ว

ขึ้น

 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

,,

ถั่วเหลืองพันธุ 
ราชมงคล ๑ ถั่ว
เหลืองพันธุราช
มงคล ๑ เปน
พันธุถั่วเหลืองที่
ไดจากการวิจัย
แ ล ะ ปร ั บปร ุ ง
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โรคพริกชี้ฟาและการปองกันกำจัด
โดย กัลลีวัลย สุขชวย และ จินันทนา จอมดวง
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! เชื้อรา คอลเลตโคตริคัม โรคใบดาง ซึ่งเกิด
จากเชื้อไวรัส โรคใบจุดตากลม เกิดจากเชื้อราเซอโคส
ปอรา โรคเหี่ยวฟวซาเรียม เกิดจากเชื้อราฟวซาเรียม 
โรครากเนาโคนเนา เกิดจากเชื้อราสเครอโรเตียม โรค
เหี่ยวเขียวพริก  เกิดจาเชื้อแบคทีเร ีซูโดโมแนส โรคยอด
เนาหรือโรคเนาเปยก เกิดจากเชื้อรา โชอะเนฟฟอรา 

! โรคเหลานี้ทางอาจารยผุเชี่ยวชาญใหแนะนำ
ใหใชสารชีวภัณฑแทนสารเคมีคือ เชื้อราไตรโคเดอรมา 
ซึ่ง เปนจุลินทรียเชื้อราที่เปนปฏิปกษตอเชื้อราโรคพืช 
สามารถขยายพันธุโดยการสรางสปอร เมื่อนำมาเพาะ
เลี้ยงจะสรางเสนใยสีขาวและสปอรสีเขียว สามารถพบ
ทั่วไปในดินที่มีความอุดมสมบูรณและมีอินทรียวัตถุสูง 
โดยเชื้อราไตรโคเดอรมาจะเขาไปลด รบกวนกิจกรรม
การดำรงชีวิตของเชื้อราโรคพืช เชน  ยับยั้งการเจริญ
เติบโต ยับยั้งการขยายพันธุ ชวยกระตุนใหพืชสรางภูมิ
ตานทานตอเชื้อโรค กระตุนใหรากและลำตนเจริญ
เติบโตและแข็งแรง 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

ต  น พ ร ิ ก ท ี ่
สมบ ูรณจะม ี
กิ ่งแตกขึ ้นมา
จากตนที่ระดับ
ด ินหลายก ิ ่ ง 
จนดูคลายกับ
วามีหลายตน
อ ย ู  ร ว ม ท ี ่
เดียวกัน
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วิธีการใช กอนใชใหนำหัวเชื้อราไตรโคเดอรมา ใน
รูปเชื้อสดผสมกับอินทรียวัตถุ เชน  รำ หรือ  ปุยหมัก เชื้อรา
ไตรโคเดอรมาที่ขยายเพิ่มปริมาณแลว สามารถนำไปใชได
โดยตรงและควรใชใหหมดภายใน  1-2 วัน รูปแบบและ
อัตราการใช สามารถใชกับ พืชผัก พืชไร ไมดอก ไมประดับ 
และไมผล โดยรองกนหลุม หรือโรยรอบโคนตนหลังปลูกพืช 
-พืชผัก  ไมดอก ไมประดับ ตนเล็ก อัตราการใช 1 ชอนแกง/
ตน  หรือ ตอหลุม -ไมผลปลูกใหมตนใหญ อัตราการใช 4-5 
ชอนแกงตอหลุม/ตารางเมตร จากนั้นใชวัสดุคลุมดิน  เชน 
ฟางขาว หญาแหง ฯลฯ และใหความชื้นโดยการรดน้ำให
กับพืชอยาใหดินแหง 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

,,

โรคเหี่ยวฟวซา
เรียม เกิดจาก
เช ื ้อราฟ วซา
เรียม 
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เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน  

ดานวิศวกรรมศาสตร
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การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพน้ำมันทอด
ใชแลวในจังหวัดลำปางเพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล

โดย ศักดิ์สิทธิ์ ดรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง
! ประเทศไทยตองพึ่งพิงการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับน้ำมันดีเซลที่ถูกใชเปน
แหลงพลังงานในกิจการสำคัญ  ๆ เปนตนวาโรงงานผลิตไฟฟา รถไฟตลอดจนระบบขนสงตางๆในเมืองไทยลวน
แลวแตใชน้ำมันดีเซลในการขับเคลื่อนกิจการนั้นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ลำปางเล็งเห็นถึงศักยภาพของน้ำมันไบโอดีเซลใน
การทดแทนน้ำมันดีเซล เนื่องจากสามารถผลิตไดจากน้ำมันพืชเหลือใชในครัวเรือนมาผลิตไบโอดีเซล นอกจาก
เปนการลดปจจัยดานตนทุนแล ยังเปนอีกแนวทางปองกันการนำน้ำมันพืชไปใชซ้ำซึ่งจะเปนสาเหตุของการเกิด
มะเร็ง
! นักวิจัยไดดำเนินการวิจัยโดยพิจารณาถึงคุณภาพของน้ำมันพืชที่ใชแลวในการนำไปผลิตไบโอดีเซล 
ดังนี้
! - น้ำมันพืชที่ผานการทอดอาหารตางชนิดกัน
! - จำนวนการทอดซ้ำ
! - ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพของน้ำมันแตละชนิด
! โดยนักวิจัยไดผลวัยจัยวา ในเขตพื้นที่ลำปางน้ำมันที่ใชทอดอาหารเปนน้ำมันพืชกวา 73 เปอรเซนต 
ขณะที่น้ำมันหมู อยูที่ราว 27 เปอรเซนต ขณะเดียวกันอุปสรรคที่นักวิจัยพบคือ รานคาอาหารทอดไมใหความ
รวมมือในการเก็บขอมูลเปนรายละเอียดเทาที่ควร กลาวคือ รานคาเกรงกลัวโทษทางกฎหมายหากหนวยงานรัฐ
ตรวจพบวาใชน้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง จึงใหขอมูลที่ไมเปนความจริงและสงผลใหขอมูลบางสวนคลาดเคลื่อน 
ขณะที่สภาพการใชงานจริงของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันทอดอาหารนั้น  นักวิจัยพบวา น้ำมันไบโอดีเซล
จากกระบวนการดังกลาวมักทำใหเครื่องยนตสะดุด ซึ่งสาเหตุเกิดจากการใชน้ำมันที่ทอดซ้ำหลายครั้ง จนมันน้ำ
ดังกลาวมีสีดำและเกิดตะกอนเปนจำนวนมาก

น้ำมันพืชเหลือ
ใชในครัวเรือน
มาผล ิต ไบ โอ
ดีเซล

“

,,

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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เครื่องปนเม็ดปุยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน
โดย สมบัติย มงคลชัยชนะ และวิทยา พรหมพฤกษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก

! การศึกษาวิจัยเรื่องเครื่องปนเม็ดปุยชีวภาพ
แบบจานสำหรับครัวเรือนมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมา
ซึ่งเครื่องปนเม็ดปุยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน 
เพื ่อหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิตเครื ่องป นเม็ดปุ ย
ชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน  เพื่อหาระดับความ
พึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอเครื่องปนเม็ดปุยชีวภาพ
แบบจานสำหรับครัวเรือน  โดยทดสอบกับเครื่องปน
เม็ดปุยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือนที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางจานปนวงใน  0.80 เมตรขอบจานสูง 
0.15  เมตรและจานปนวงนอก 1.20 เมตรขอบจานสูง
จากขอบ 0.20 เมตร หาประสิทธิภาพเชิงผลผลิต ที่มุม
เอียง 300 ที่เพลาจานปนกับระนาบในแนวนอน  ความ
รอบที่เพลาจานปน เริ่มตนที่ 50 รอบตอนาท ี จนถึง 
ความเร็วรอบที่ 500 รอบตอนาท ี หรือความเร็วรอบที่
ไมสามารถปนเปนเม็ดปุยได และทดลองซ้ำกับมุม
เอียง , 450 และ 600 ตามลำดับ เก็บขอมูล  ปริมาณน้ำ
ที่ใช ความสามารถในการผลิต และขนาดความโตของ
เม็ดปุ ย  สำหรับการหาระดับความพึงพอใจของ

เกษตรกรที ่มีตอเครื ่องป นเม็ดปุ ยชีวภาพแบบจาน
สำหรับครัวเรือนใชกลุมตัวอยางเลือกสุมแบบจงกับ
ประชากรที่มีอาชีพเพาะปลูก ตำบล บานกราง อำเภอ
เมือง จังหวัด พิษณุโลก ตอบแบบสอบถามจำนวน  30 
ทาน  เก็บขอมูลหาระดับความพึงพอใจ และขอเสนอ
แนะจากผูตอบแบบสอบถาม จากผลการทดลองพบวา 
มุมเอียง 600 ของเพลาจานปนกับระนาบแนวนอนที่
ความเร็วรอบ 100 รอบตอนาทีที่เพลาจานปน ผลิตปุย
ชีวภาพเฉลี่ย 66.22 กิโลกรัมตอชั่วโมง ขนาดความโต
ของเม็ดปุยชีวภาพที่เหมาะสมระหวาง 3-6 มิลลิเมตร
เฉลี่ย 65.97 % ขนาดความโตใหญกวา 6 มิลลิเมตร
เฉลี่ย 9.24 % ขนาดความโตเล็กกวา 3-1 มิลลิเมตร
เฉลี่ย 26.30 % และขนาดความโตเล็กกวา 1 
มิลลิเมตร-เปนผงเฉลี่ย 0.49 % ปริมาณน้ำที่ใช 72.52 
ลูกบาศกเซนติเมตรตอกิโลกรัม มีประสิทธิภาพเชิง
ผลผลิตดีที่สุด ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มี
ตอเครื่องปนเม็ดปุยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน
ในทุกขอและโดยภาพรวมอยูในระดับดี ปจจัยที่สงผล

แต ส ิ ่งท ี ่ต อง
คำน ึ งถ ึ งค ือ
การที่ผลผลิต
จะด ี ต องม ี
การใสปุ ยเพื่อ
บำรุงดินใหพืช
เจริญงอกงาม
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ตอขนาดความโตและผลผลิตที่มากขึ้น  คือ ความสามารถในการ
ปนเม็ดปุย ปริมาณการใหน้ำ  เปนตน  เกษตรกรใหความสำคัญ
ในเรื่องคุณภาพปุยชีวภาพ และการกระจายของเม็ดปุยเมื่อนำไป
หวานในแปลงเพาะปลูก
ดิน 
N ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณนับเปนปญหาสำคัญ
ที่มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ไดแก การปลูกพืชชนิดเดียวอยาง
ตอเนื่อง การใชปุยเคมีอยางเดียวมาเปนเวลานาน  การไถพรวนที่
ผิดวิธีฯลฯ ทำใหผลผลิตตอไรต่ำ ตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูง
ขึ้นเพราะตองนำปุยเคมีมาใชในปริมาณที่มาก สูญเสียเงินตรา
ตางประเทศเพราะตองนำเขาจากตางประเทศ แนวทางแกไข
ปญหานี้ คือทำใหเกษตรกรตระหนักถึงการปรับปรุงบำรุงดินดวย
การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี เชนการใชปุยชีวภาพ 

ปุยชีวภาพ
N ปุยชีวภาพ (Biofertilizer)  มีการเรียกชื่อแตกตางกัน
ออกไป เชน น้ำสกัดชีวภาพ ปุยน้ำชีวภาพ น้ำหมักพืช 
(Fermented Plant Juice-FPJ) และปุยชีวภาพแหงหรือปุยหมัก
ชีวภาพ สวนความหมายของปุยแตละชื่อเรียกจะคลายคลึงกัน มี
สวนที่แตกตางคือ วิธีการทำและสภาพปุยที่ผลิตออกมาความ
หมายของปุยแตละชื่อมีดังนี้ 

น้ำสกัดชีวภาพคือของเหลวสีน้ำตาลไหมที่ไดรับการนำ
สวนตางๆของพืชมาหมักกับกากน้ำตาล(Molasses) ประมาณ  7 
วันจะไดของเหลวที่มีทั้งจุลินทรียและสารอินทรียหลายชนิดที่เปน
ประโยชนตอการเกษตรคือ มีจุลินทรียที่ทำการยอยสลายอินทรีย
วัตถุในดินใหเปนปุยและสารอินทรียที่มีอยูในของเหลวจะเปนปุย
โดยตรง

ปุยน้ำชีวภาพ เปนปุยน้ำที่ไดจากการยอยสลายเศษ
วัสดุเหลือใชจากสวนตาง  ๆ ของพืช  หรือสัตว โดยผาน
กระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน มีจุลินทรียทำหนาที่
ย อยสลายเศษซากพืชและซากสัตว เหลานั ้นใหกลายเปน
สารละลายจุล ินทรีย ท ี ่พบในปุ ยน้ำชีวภาพมีท ั ้งท ี ่ต องการ
ออกซิเจนและไมตองการออกซิเจน

น้ำหมักพืช(Fermented Plant Juice-FPJ)  ผลิตภัณฑนี้
ทำงาย มีสรรพคุณหลากหลาย เชนเดียวกับสาร อี-เอ็ม การหมัก
จะใชเศษพืชกับกากน้ำตาล ในการนำไปใชจะใชน้ำหมักพืชรวม
กับการปรับปรุงดินกับปุยคอกจากมูลสัตว

ปุยชีวภาพแหงหรือปุยหมักชีวภาพแหง คือปุยอินทรียที่
ไดจากการหมักวัสดุอินทรีย โดยใชหัวเชื้อปุยชีวภาพที่มีจุลินทรีย
เปนจำนวนมากชวยยอยสลาย การหมักมีการเพิ่มอาหารให
จุลินทรียโดยใช รำละเอียด และกากน้ำตาล เพื่อใหกระบวนการ
หมักเกิดไดรวดเร็ว ใชเวลาในการหมักประมาณ  3-7 วัน  คุณภาพ
ของปุยชีวภาพที่ไดขึ้นกับวัสดุที่ใช

วิธีทำปุยชีวภาพแหง
นำมูลสัตวแหง 1 ปบ, แกลบดำ 1 ปบ รำละเอียด 

1กิโลกรัม ผสมคลุกเคลากับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่หาได
งายในทองถิ่น เชน เปลือกถั่ว ฟางขาว เศษใบไม แกลบ กากออย 
ขี้เลื่อย ซังขาวโพด ฯลฯ ปริมาณ  1 ปบ นำน้ำ 10ลิตร ผสมปุยน้ำ
ชีวภาพ 2 ชอนแกง กากน้ำตาล 2  ชอนแกง นำสวนผสมรดบน
สวนผสม ผสมคลุกเคลาใหเขากันนำสวนผสมกองบนพื้นซิเมนต 
สูงจากพื้น 1 คืบ คลุมดวยกระสอบปานทิ้งไว 3  วัน  ก็นำไปใชได
ลักษณะปุยที่ดี มีราขาว มีกลิ่นรา หรือเห็ด ไมรอนมีน้ำหนักเบา 

วิธีการใชปุยชีวภาพแหง
ก.ใชผสมดินปลูกในอัตรา ปุยชีวภาพแหง: ดินปลูก 1:1 

หรือ 1:2 
ข.ใชปรับปรุงบำรุงดินกอนปลูกพืชโดยใชปุยชีวภาพ

แหง 1กิโลกรัมตอพื้นที่ 1ตารางเมตร 
ค.ใชรองกนหลุมปลูกพืชผัก เชนกะหล่ำปล ี ถั่วฝกยาว 

แตง ฟกทอง ในอัตรา 1 กำมือตอ 1 หลุมปลูก 
ง.ใชรองกนหลุมปลูกไมผลไมยืนตน  ในอัตรา 1-2  บุงกี้ 

ตอ 1 หลุมปลูก 
จ.ไมดอกไมประดับ ไมกระถาง ควรใชปุยชีวภาพแหง 1 

กำมือ ทุก 7 วัน 
วิธีการเก็บรักษา
ปุยชีวภาพแหงใหบรรจุไวในกระสอบหรือถุงที่แหงเก็บ

ในที่รมไมเปยกชื้น
ขนาดของเม็ดปุยชีวภาพ (http://www.geocities.com/

fftkorat/biofertilizer.html)
! ขนาดของเม็ดปุย (Particle Size) ขนาดของเม็ดปุยมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับการละลายไดของปุยโดยเฉพาะปุย
ที่ละลายไดนอย เชน  ปุยหินฟอสเฟตที่มีเม็ดเล็กจะสามารถ
ละลายน้ำและเปนประโยชนตอพืชมากกวาปุยหินฟอสเฟตที่มี
เม็ดใหญ นอกจากนี้ขนาดของเม็ดปุยยังมีผลตอการจับตัวกันเปน
กอนของปุยเคมี (Caking) และการแยกตัวของแมปุยในปุยผสม
แบบคลุกเคลา (Bulk Blending Fertilizer)  กลาวคือ  ปุยที่มีเม็ด
เล็กมีแนวโนมที่จะเกิดการจับตัวกันเปนกอนไดมากกวาปุยชนิด
เดียวกันที่มีเม็ดใหญกวา และปุยผสมที่ประกอบดวยแมปุยชนิด
ตาง  ๆ โดยที่มีขนาดของเม็ดปุยแตกตางกัน  จะเกิดการแยกตัว
ของสวนผสมมากกวาปุยผสมที่ประกอบดวยแมปุยชนิดตาง ๆ ที่
มีขนาดเม็ดเทากัน
! ขนาดของเม็ดปุย แมปุยที่ใชตองมีขนาดเม็ดปุยใกล
เคียงกันและมีการกระจายขนาดของเม็ดปุยที่สม่ำเสมอ เพราะ
เมื่อนำมาผสมกันแลวจะไดปุยผสมที่มีคุณภาพดี ไมมีปญหา
เกี่ยวกับการแยกตัวของแมปุยแตละตัว เชน  ปุยโพแทสเซียมคลอ
ไรค(0-0-60) ชนิดเม็ดจะเหมาะสมกับการนำมาผสมปุยใชเอง
มากกวาชนิดผง เพราะวาเมื่อนำมาผสมกับแมปุยชนิดอื่นมักจะ
ต ก อ ย ู  ใ ต  ก อ ง แ ล ะ ไ ม  เ ข  า ก ั น  เ ป  น ต  น  ( h t t p : / /
courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1503.htm#head5)
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http://www.geocities.com/fftkorat/biofertilizer.html
http://www.geocities.com/fftkorat/biofertilizer.html
http://www.geocities.com/fftkorat/biofertilizer.html
http://www.geocities.com/fftkorat/biofertilizer.html
http://www.geocities.com/fftkorat/biofertilizer.html
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1503.htm#head5
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1503.htm#head5
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1503.htm#head5
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1503.htm#head5


103

สำหรับการวิจัยเครื่องปนเม็ดปุยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน กำหนดขนาดของเม็ดปุยดังนี้

ขนาดความหมาย
1.ขนาดความโตใหญกวา 6 ม.ม. ขนาดใหญเกินไป
2.ขนาดความโตระหวาง 3 ม.ม.- 6 ม.ม.ขนาดที่เหมาะสม (ขนาดตามทองตลาด)
3.ขนาดความโตนอยกวา 3 ม.ม. - 1 ม.ม.ขนาดเล็กเกินไป
4.ขนาดความโตเล็กกวา 1 ม.ม. - เปนผง ไมสามารถปนเปนเม็ดได
ปญหาของเกษตรเกี่ยวการใชปุยชีวภาพ

N เศรษฐกิจในปจจุบัน  ยอมรับวาภาคการเกษตรมีความสำคัญ แตสิ่งที่ตองคำนึงถึงคือการที่ผลผลิตจะด ีตองมีการใสปุยเพื่อ
บำรุงดินใหพืชเจริญงอกงาม การใชปุยเคมีอยางเดียว เมื่อใชไปนาน  ๆจะสงผลตอการเสื่อมสภาพของดิน  นอกจากนี้ยังประสบปญหา
ปุยเคมีมีราคาแพง ปุยปลอมและปุยไมไดคุณภาพ ทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลกใหความสนใจ คือการ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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ป ุ  ยช ี วภาพ
แหงหรือปุ ย
หมักชีวภาพ
แหง คือปุย
อินทรียที ่ ได
จากการหมัก
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  เชื้อเพลิงที่
เป นชีวมวล 
(B iomass) 
จ ึงเป นทาง
เลือกหนึ่งที ่
จ ะนำมา ใช 
เปนพลังงาน
ทดแทน

การออกแบบและสรางเตาเผาแกลบแบบไซโคลนขนาดเล็กใชรวมกับ
เตาอบลำไยแบบไตหวัน

โดย ชูรัตน ธารารักษ และวรพจน โพธาเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! เนื่องจากปจจุบันไดเกิดสภาวะวิกฤติทางดานพลังงาน
อยางรุนแรงทำใหเกิดผลกระทบตอเกษตรกรที่ทำการอบแหงลำไย
อยางมากเพราะราคาคากาซหุงตม (LPG)  มีราคาแพงจึงทำให
ตนทุนในการอบแหงลำไยสูงขึ้นมาก ประมาณ  4-5 บาทตอกิโลกรัม
ลำไยสด ในปจจุบันเกษตรกรรายยอยทำการอบลำไยดวยเตาอบ
แบบไตหวันใชกาซหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิงซึ่งขณะนี้ราคากาซ
หุงตมมีราคาสูงขึ้น ทางทีมงานผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่ตองการจะ
ลดคาใชจายดานเชื้อเพลิงใหต่ำลง ดังนั้นเชื้อเพลิงที่เปนชีวมวล 
(Biomass) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใชเปนพลังงานทดแทน
ได เชนแกลบ ขี้เลื่อย หรือวัสดุการเกษตรที่เหลือทิ้งตางๆ (ซัง

ขาวโพด หรือ  อื่นๆ) สามารถนำมาใชเปนเชื้อเพลิงในการอบแหงได 
แตตองมีเตาเผาที่ดีมีคุณภาพ เชนเตาเผาแบบไซโคลนซึ่งสามารถ
เผาไหมไดสมบูรณใหความรอนไดสูงใชไดกับเชื้อเพลิงหลายอยาง
เชนแกลบ ขี้เลื่อย หรือซังขาวบดก็สามารถใชงานไดด ี แตมีขอเสีย
คือราคาเตาคอนขางแพง และขนาดใหญมากไมเหมาะกับ
เกษตรกรรายยอย  ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบเตาไซโคลน
ขนาดเล็กที่ใชรวมกับเตาอบไตหวัน (เกษตรกรมีอยูแลว) ไดโดยใช
แหลงความรอนจากเตาเผาแบบไซโคลนโดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
จะทำใหตนทุนการอบแหงลำไยลดลงเหลือประมาณ  1-1.50 บาท
ตอกิโลกรัมลำไยสด ดังนั้นโครงการนี้จะเปนโยชนตอเกษตรกรอยาง
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การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่
เกี่ยวของ
N ลำไย เปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ 
โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดลานนา ไดแกจังหวัด เชียงใหม 
ลำพูน  ลำปาง เชียงราย พะเยา และแมฮองสอน ซึ่งในป 
พ.ศ. 2547 มีผลลำไยสดออกสูตลาดไมต่ำกวา 550,000 
ตัน  ในจำนวนนี้ประมาณ  40-50% ถูกนำมาแปรรูปดวยการ
อบแหง โดยใชเครื ่องอบแหงแบบกระบะหรือแบบที ่
เกษตรกรเรียกกันทั่วไปวา “แบบไตหวัน”  ซึ่งเตาอบแหง
แบบดังกลาวใชน้ำมันดีเซล หรือแก็ส LPG เปนเชื้อเพลิง 
โดยในหนึ่งเตาจะมีหัวเผา 1 ชุด ในภาคเหนือมีเตาอบแหง
แบบไตหวัน  ไมต่ำกวา 10,000 เตา ในแตละครั้งสามารถ
อบแหงลำไยได 2,000 กิโลกรัม ใชเวลาอบแหงนาน
ประมาณ  48-50 ชั่วโมง สิ้นเปลืองน้ำมันดีเซล 250-300 
ลิตร แก็ส LPG ขนาด 48  กิโลกรัม จำนวน  4-5 ถัง คิด
เปนตนทุนดานเชื้อเพลิงประมาณ  8-9  บาท/กิโลกรัมลำไย
แหง หรือประมาณ  20-25% (จักรพงษ และคณะ 2547) 
ของราคาลำไยแหงในปจจุบัน  ซึ่งจะเห็นวาเปนตนทุนที่สูง
มาก จึงมีการเริ่มหันมาใชเชื้อเพลิงชีวมวลในการอบแหง
มากขึ้น ปจจุบันมีการใชเชื้อเพลิงชีวมวลในการอบแหง
ลำไยใน  2  รูปแบบ คือ 1) การใชเชื้อเพลิงชีวมวลไปเผาแลว
เอาแก็สรอนไปใชในการอบแหง 2)  นำแก็สรอนที่ไดไปตม
น้ำรอนกอน  ซึ่งทั้ง 2 ระบบพบวาสามารถลดตนทุนในดาน
เชื้อเพลิงลงไดมากกวา 60% ( ณัฐวุฒิ และคณะ 2547, กร
ยุทธ 2547) แตในระบบดังกลาวมีการใชงานในเครื่องอบ
ดัดแปลงที่เกษตรกรสรางขึ้นเพื่อใชงานเอง ไมมีการนำมา
ประยุกตใชกับเครื่องอบแหงแบบไตหวันแตอยางใด
! ไดมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื ่องอบ
ลำไยแบบไมแกะเปลือกจากเครื่องอบแหงแบบไตหวันเพื่อ
สะดวกในการใชงานและเปรียบเทียบคุณภาพพรอมทั้ง
ประเมินความคุมคาการปรับปรุงวิธีการกลับลำไยระหวาง

การอบลำไยระหวางและการอบที่ใชอบในปจจุปน  โดย
เปรียบเทียบคุณภาพลำไยหลังการอบในเรื่องเปอรเซ็นต
ความชื้น  สี คา Water activity (Aw) รสชาต ิเนื้อสัมผัสและ
ความพอใจของผู บริโภค โดยไดทดสอบเปรียบเทียบ
ระหวางวิธีใหมของเครื่องอบแหงที่มีการออกแบบปรับปรุง
กระบะเพื่อพัฒนาวิธีการกลับลำไย จากผลการทดลองพบ
วาในการปรับปรุงกรรมวิธีการกลับในระหวางการอบ ทำให
มีความสะดวกและมีความสะดวกและมีความคลองตัวใน
การทำงานมากกวาเดิม สามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง 
โดยใชเวลาในการกลับนอยลง คุณภาพลำไยสม่ำเสมอไม
แตกตางจากแบบเดิมแตคาใชจายในการอบตอครั้งนอย
กวาวิธีเดิม 
! เตาเผาไหมโดยใชเชื้อเพลิงแกลบ ELEPANO 
A.R. and SATAIRAPAN K.T. (ม.ป.ป.)  ไดศึกษาเตาเผา
โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง เพื่ออบแหงเซรามิค โดยได
ออกแบบและประดิษฐคิดคนถึงตัวอบแหงและเตาแกลบมี
การปอนแกลบสม่ำเสมอ อัตราสวนของอากาศปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ คือ  25/75 ถึง 35/65 ที่ปริมาณอากาศสวนเกิน
มากกวารอยละ 60 เตาเผามีพื้นที่ตะแกรง 0.203 ตาราง
เมตร ปริมาตรหองเผาไหม 0.514 ลูกบาศกเมตร หนา 12.7 
เซนติเมตร ความหนาของเหล็ก 0.48  เซนติเมตร อัตราการ
ปอนแกลบเปนแบบอัตโนมัติที ่ 2.55 ลูกบาศกเมตรตอนาที 
โดยใชพัดลมเปาอากาศที่ 4.53  ลูกบาศกเมตรตอนาที ทั้ง 3 
สวน  ผลการทดลองพบวาการนำเชื้อเพลิงไปอบแหงเซรามิค
นั้น  จะใชแกลบเปนเชื้อเพลิงในอัตรา 39 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ประส ิทธ ิภาพทางความร อนร อยละ 61 ค าเฉล ี ่ย
ประสิทธิภาพการเผาไหมรอยละ 96.7 และพบวาประสิทธิ 
ภาพในการเผาไหมที ่สูงอาจตองมีเวลาที ่ยาวนานและ
อากาศตองเพียงพอ ในการควบคุมใชเวลา 30 นาที และ
ปรับอัตราการใหอากาศสวนที่หนึ่งและสวนที่สองเพื่อให
เกิดการเผาไหมในตัวของมันเอง โดยที ่30 นาทีแรกพบวามี

ใชแหลงความ
ร อนจากเตา
เ ผ า แ บ บ
ไซโคลนโดยใช
แกลบเปนเชื ้อ
เพลิงจะทำให 
ตนทุนการอบ
แห งลำ ไยลด
ลง
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พัฒนาเครื่องรบกวนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง
ชนิดพกพา

โดย

ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ อัญชลี พานิชเจริญ และธนพงศ คุมญาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

ความสำคัญและที่มาของปญหา

N จากเหตุการณความไมสงบใน 3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต ขาวการวางระเบิดเกิดขึ้นอยางตอ
เนื่อง นับเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหรับรูกันวา กลุมคนรายที่
ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนใตไดใช “โทรศัพทมือ
ถือ”เทคโนโลยีพื้นฐานที่เปนสิ่งจำเปนในชีวิตประจำวัน 
ไดถูกนำมาดัดแปลงใหเปนตัวจุดชนวนระเบิด ตอจาก
นั้นสัญญาณโทรศัพทมือถือ  ก็ถูกผูกโยงเขาเปนสวน
หนึ่งของการระเบิดในหลาย ๆ สถานที่และหลาย
เหตุการณเชน  กรณีวางระเบิดพรอมกัน  3 จุดที่เมือง
หาดใหญ-สงขลา ทั้งสนามบินนานาชาติ หางคารฟู 
และโรงแรมกรีนเวิรลพลาเลซ  หรืออยางกรณีคาร
บอมบขางโรงแรมกลางเมืองสุไหงโกลก ลวนใชเปนวิธี
การเดียวกันคือ  การใชโทรศัพทมือถือเปนเครื่องจุด

ชนวนระเบิด จากสถานการณพบวา กลุมคนรายมักจะ
นิยมใชโทรศัพทมือถือ ซึ่งหาซื้อไดงายเปนตัวจุดชนวน
ระเบิด สวนซิมการด จะนิยมซื้อจากตัวแทนหรือ
เจาของเครือขายใดก็ได การนำระเบิดที่มีเชื้อปะทุ
ไฟฟาไปเชื่อมกับวงจรโทรศัพทมือถือ ซึ่งอาศัยหลัก
การทางไฟฟาเบื ้องตน  โดยปกติเมื ่อมีการโทรเขา
โทรศัพทมือถือ วงจรภาครับจะทำการจายแรงดัน  จาก
หลักการนี้เองรายจึงนำ ไปเปนเชื้อปะทุระเบิด  การ
ปฏิบัติการของคนรายยังคงพัฒนารูปแบบขึ้น  เมื่อเกิด
เหตุการณวางระเบิดเกิดขึ้น  ทางเจาหนาที่ตำรวจและ
ทหารก็จะเขาเคลียรพื้นที่และเก็บกูระเบิด ก็มักจะมี
การลอบวางระเบิดซ้ำดวยโทรศัพทมือถืออีกครั้ง ทำให
เจาหนาที่ตองสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยูบอยครั้ง

โทรศ ัพท ม ือ
ถือ เทคโนโลยี
พื ้นฐานที ่เปน
ส ิ ่ งจำ เป น ใน
ชีวิตประจำวัน 
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! การใชบริการเครื่องรับโทรศัพทมือถือในประเทศได
เพิ่มจำนวนอยางรวดเร็ว สามารถดูไดจากยอดผลกำไรของผู ให
บริการที่ไดเพิ่มสูงขึ้นในแตละป เมื่อทุกคนก็สามารถมีโทรศัพท
มือถือใช งานไดและผูใชก็ไมจำเปนตองมีวุฒิภาวะใดๆ ดวย
เหตุผลเหลานี้ จึงนำไปสูปญหาสังคมที่นักวิชาการหลายทาน 
ไดออกมาแสดงความเปนหวงตอพฤติกรรมการใชงานโทรศัพท
อยางไมสนใจกาลเทศะ เชน  การใชโทรศัพทในหองเรียนของ
นักเรียน หรือการใชโทรศัพทในหองประชุม โรงภาพยนตรโรง
พยาบาล เปนตน  จึงเปนที่มาของแนวความคิดการสรางเครื่อง
รบกวนสัญญาณโทรศัพทมือถือชนิดพกพา จะสรางความถี่เปน
สัญญาณรบกวน  เพื่อระงับการใชงานเครื่องโทรศัพท ในบริเวณ
ที่ตองการ หรือในชวงเวลาที่ตองการความสงบเรียบรอยจาก
ความสามารถขางตน ของเครื่องรบกวนโทรศัพทมือถือไดถูกนำ
มาใชงานในยุทธการเก็บกูวัตถุตองสงสัยหรือวัตถุระเบิดเมื่อได
ร ับแจ งข าวการลอบวางระเบ ิดหร ือพบว ัตถ ุต องสงส ัย
กระบวนการกอนเขาเคลียรพื ้นที่เจาหนาที ่ ตองเปดเครื่อง
รบกวนสัญญาณโทรศัพทมือถือหรือสัญญาณวิทยุ โดยตัว
เครื่องจะสรางความถี่ สัญญาณรบกวนแพร กระจายออกไปใน
รัศมีขึ้นอยูกับกำลังของเครื่องสงผลที่เกิดขึ้น  คือการติดตอของ
ภาครับ-สง ของเครื่องโทรศัพทมือถือกับสถานียอยในบริเวณนั้น
ไดถูกตัดขาดไป  มือถือก็จะไมสามารถรับสายเขาและโทรออก
ไดเชนกัน  อันเปนการปองกันการโทรเขา เพื่อไปจุดชนวนระเบิด
ผานทางโทรศัพทมือถือ และปองกันการระเบิดซ้ำ ในกรณีที่เจา
ที่เขาเก็บกูวัตถุในเหตุการณตาง ๆ

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
N สรุปผลการวิจัย
เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้งชนิดพกพา 
คุณสมบัติทั่วไปของระบบและผลการทำลองโดยรวม รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการทำโครงงาน  จากผล
การทดสอบเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่จีเอสเอ็ม 
900 และ 1800 สามารถรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้ง
ในระบบของจีเอสเอ็ม 900 และ 1800 เมกะเฮิรตซ ไมวาจะเปน
ระบบของ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ 
การทดสอบระบบ จีเอสเอ็ม 900 และ1800 จะเห็นไดวาระยะ
ทางในการรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื ่อนที ่จะถูกรบกวน
สัญญาณโทรศัพทไดมากหรือนอยขึ้นอยูปจจัยหลักคือเครื่อง
รบกวนสัญญาณโทรศัพทอยูใกลหรือไกลกับสถานีฐาน  ใน
แตละสถานที่จะรบกวนไดไมเทากันเวลาก็มีสวนสำคัญกับการ
รบกวนถาอยูใกลกับสถานีฐานจะรบกวนไดชาและถาอยูไกล
จากสถานีฐานจะรบกวนสัญญาณโทรศัพทไดเร็วขึ้นอันเนื่องมา
จากความแรงของกำลังสงของสถานีฐานลดลง ปจจัยรองคือ
หองหรือสถานที่ที ่ติดตั ้ง เครื ่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท
เคลื่อนที่ประกอบไปดวย  โตะ ตู อาคาร ตึก ฯลฯ จะทำใหเกิด

การสะทอนกลับของคลื่นสัญญาณลวนมีผลตอการทำงานหรือ
การรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งสิ้น
รายงานนี้แสดงใหเห็นการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบ 
เครื่องรบกวนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้งแบบรังชนิดพก
พา ซึ่งเครื่องรบกวนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้งชนิดพก
พานี ้มีกรอบที่ใชสำหรับการพัฒนาใชกับระบบ GSM 900 และ 
GSM 1800 ซึ่งสอดคลองกับระบบในประเทศไทยที่มีผูให
บริการ 3 ผูใหบริการดวยกันคือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ 
โครงการนี้มีลำดับขั้นในการพัฒนา เริ่มจากการศึกษาระบบจี
เอสเอ็ม เพื่อเทคนิคของการสรางระบบการรบกวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกอุปกรณใหเหมาะสม การ
จัดหาอุปกรณในการดำเนินโครงการ การดำเนินการเกี่ยวกับ
วงจร การสรางแผงวงจร การประกอบวงจรที่มีความละเอียด
ออน  ทดลอบวงจรแตละสวน  แลวจึงทดสอบการทำงานจากการ
ทดลอบในสภาวะแวดลอมของสถานที่ตางๆ 
ผลการทดสอบพบวา เครื่องรบกวนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
รังผึ้งชนิดพกพา มีรัศมีทำการทำไดดีกวา 13 เมตร จากจุด
กำเนิดสัญญาณ เปนไปตามจุดมุงหมายของโครงการ

ขอเสนอแนะในการพัฒนา
! (1)  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถ
นำไปปรับปรุงทางดานกำลังสงใหสูงขึ้นเพื่อสามารถที่จะใชใน
พื้นที่ที่กวางกวาที่กำหนดไวได
! (2)  เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถ
ที่จะนำไปประยุกตใชงานกับโทรศัพทระบบอื่นๆ ได เชน ยาน 
1900 หรือระบบ ซีดีเอ็มเอ เปนตน
! (3) ในการใชงานในพื้นที่จริง อาจควรเพิ่มจำนวนของ
เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ เปน  2-4 เครื่องเพื่อผล
ความแนนอนในการตัดสัญญ

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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งานวิจัยที่นำเสนอในโครงการวิจัยนี้เปนการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใหการกำหนดการทำงานระบบ
สำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตใหอยู ในรูปแบบของ
กราฟกอินเตอรเฟส เพื่อใหการกำหนดการทำงาน
ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตทำไดอยางสะดวก
โดยไมตองทราบถึงคำสั่ง หรือลำดับในการกำหนดการ
ทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต ก็สามารถ
ติดตั ้งระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดอยาง
สมบูรณ
! ในการพ ัฒนาระบบสำรองข อม ูลทาง
อินเตอรเน็ตแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส ตามโครงการ 
วิจัยไดเริ่มจากทำการกำหนดการทำงานระบบสำรอง
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต ดวยวิธีการพิมพคำสั่งในการ
กำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ใหมีผลการทำงานที่สมบูรณ และนำคำสั่งและลำดับ

ขั้นตอนการทำงานดังกลาวจัดใหมาอยูในรูปแบบของ
กราฟกอินเตอรเฟส
! การกำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูล
ทางอินเตอรเน็ต ไดแยกสวนในการกำหนดการทำงาน
ออกเปนสามสวน คือสวนที่หนึ่งเปนสวนในการลง
โปรแกรมและกำหนดการทำงานโปรแกรมที่ใชงาน
ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต สวนที่สองเปนสวน
ในการกำหนดขอมูลที่จำเปนสำหรับการกำหนดการ
ทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสวน
สุดทายเปนรายงานการใชงานระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตแบบเว็บเพจ และการจำกัดเว็บไซตที่ไม
เหมาะสมในการเข าถ ึงของล ูกข าย ซ ึ ่ งในการ
กำหนดการทำงานผูนำไปใชงานเพียงคลิกและปอน
ขอมูลตามที่กำหนดก็สามารถมีระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตที่สมบูรณในการใชงาน

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

,,

เพ ื ่อ
ใ ห  ก า ร
กำหนดการ
ทำงานระบบ
ส ำ ร อ ง
ข อม ูลทาง
อินเตอรเน็ต
ทำได อย าง
สะดวกโดย
ไมตองทราบ
ถึงคำสั่ง

วิษณุ ชางเนียม และนราวิชญ ความหมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง

โดย

บนระบบปฏิบัติการโอเพนซอรซ
ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส 
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! ปจจุบันการใชงานอินเตอรมีการใชงานกันอยางแพร
หลายทั้งในหนวยงานราชการองคกรเอกชนและบานพักอาศัย 
เมื่อผูใชงานเครือขายทำการคนหาขอมูลจากเว็บไซตใดเว็บไซต
หนึ่งระบบเครือขายคอมพิวเตอรจะทำการนำขอมูลเว็บไซตกลับ
มาใหผูงานที่ทำการรองขอ และเมื่อมีผูใชงานอีกคนหนึ่งเขาไป
เยี่ยมชมเว็บไซตเดิมที่ผูใชเคยเขาไปเยี่ยมชมแลว ระบบเครือ
ขายก็จะนำขอมูลเว็บไซตเดิมนี้กลับมาใหผูใชที่ทำการรองขอ
รายใหม ถาผูใชมีการใชงานเครือขายอยางมาก  และเขาไปเว็บ
ไซตเดิมๆ ระบบเครือขายก็ตองทำงานมากขึ้นโดยนำขอมูลเดิม
กลับมาใหผูใชงานตามรองขอ ซึ่งจากปญหานี้ทำการแกไขได
โดยใชระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยระบบสำรอง
ขอมูลทางอินเตอรจำทำงานเมื่อมีผู รองขอการเขาไปดูขอมูล
เว็บไซตที่ไมเคยเก็บไวในระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ระบบจำทำการสำรองขอมูลเว็บไซตนี้ไว และเมื่อมีผูใชงานคน
ใหมทำการรองขอเขาเว็บไซตที ่ทำการเก็บขอมูลไวในระบบ
สำรองขอมูลแลวนั้น  ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็นจะนำ
ขอมูลที่มีอยูนั้นกลับไปใหผูที่ทำการรองขอขอมูลเว็บไซตนั้นๆ สง
ผลการใชงานเครือขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากไมตอง
นำขอมูลมากจากภายนอกมากมายมาใหกับผูที่ทำการรองขอ

! ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรที่นิยมใชคือ สควิต 
(Squid)  เปนระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรที่ทำงานบนระบบ
ปฏิบัติการโอเพนตซอรตซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่นิยมใช โดย
การกำหนดการทำงานของสควิตนั้นตองทำการพิมพตัวขอมูลใน
รูปแบบของตัวอักษร (Text Mode) ในไฟลสำหรับในการ
กำหนดการทำงานของสควิต โดยในการกำหนดการทำงาน
ภายในไฟลที่ใชสำหรับการทำงานงานนั้นตองทำการกำหนดรูป
แบบการทำงานมากมาย  และเมื่อทำการกำหนดหรือปอนขอมูล
ไมถูกตองสงผลทำใหสควิตไมทำงานได จึงจำเปนตองใหผู
เชี่ยวชาญเฉพาะดานทำหนาที่ในการกำหนดการทำงานของสค
วิต นอกจากนั้นระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรยังมีอยูในรูปแบบ
ของอุปกรณที ่ทำหนาที ่ในการสำรองขอมูลทางอินเตอรโดย
เฉพาะแตราคาคอยขางสูง จึงสงผลใหหนวยงานตางๆ จึงยังนิ
ยมใชสควิตเปนระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต
! ดังนั ้นจึงไดจัดทำโครงการระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรแบบกราฟกอินเตอรเฟสระบบการโอเพนเซอรสขึ้นมา 
เพื่อใหผูใชงานที่ไมมีความเชี่ยวชาญในการกำหนดการทำงาน
ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตสามารถกำหนดการทำงานได
เพียงคลิกเลือก และเติมขอมูลที่จำเปนในการกำหนดการทำงาน
ผานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาก็สามารถใชงานระบบสำรองขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตได และภายในโครงการวิจัยสามารถทำงาน
รายงานการใชงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตของลูก
ขายได โดยในการพัฒนาโปรแกรมไดทำการพัฒนาบนโปรแกรม
ที่เปนแบบฟรีแวรทำใหผูนำระบบไปใชงานไมตองเสียคาลิขสิทธิ ์

! ผลการพัฒนาและการใชงานระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส ผูนำระบบไปใชงานไมตอง
ทราบถึงคำสั่งของระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตคือ Squid 
และระบบปองกันเครือขายคอมพิวเตอรคือ IPTables เพียงแตผู
ทำการเลือกไฟลในการกำหนดการทำงานและปอนขอมูลที ่
จำเปนตองใชในการกำหนดการทำงานของระบบก็สามารถ
ทำการติดตั้งระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดอยางสมบูรณ
แนวทางในการแกปญหา

N ศึกษาโครงสรางและการกำหนดการทำงานของสควิต 
ซึ่งเปนระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตใหสามารถทำงานได
อยางสมบูรณดวยวิธีการกำหนดการทำงานดวยการพิมพคำสั่ง
ตางใหระบบทำงานไดอยางสมบูรณ

นำคาตางที่ในการกำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรที่ทำงานไดอยางสมบูรณจัดใหมาในรูปแบบการรวมคำ
สั่งตางใหอยูในรูปแบบกราฟกอินเตอรเฟส ใหมีลำดับขั้นตอน
การทำงานตามการกำหนดการทำงานตามการทำงานแบบการ
กำหนดคำสั่ง

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
N N 1. สามารถกำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรแบบกราฟกอินเตอรเฟส

! ! 2.ผู ใชงานที ่ไมมีความชำนาญในการกำหนดการ
ทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรสามารถกำหนดการ
ทำงานไดสะดวก

! ! 3. ใหผู กำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตไมตองจำรูปการกำหนดระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต

! ! 4. ลดการใชงบประมาณในการซื้ออุปกรณทำหนา
ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต

! ! 5. สามารถทำรายงานการใชงานระบบสำรองขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตของลูกขายได

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา เชิงทฤษฏี และเชิงประยุกต
N N 1. เปนตนแบบในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาจาวา
ในการพัฒนาระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต

! ! 2. ทุกองคกรสามารถนำไปใชงานโดยไมตองเสียคา
ลิขสิทธิ์เนื่องในการพัฒนาใชโปรแกรมแบบโอเพนสซอรต

ขอบเขตการทำวิจัย
N 1. สามารถกำหนดการงานของสควิตแบบกราฟก
ยูสเซอรอินเตอรเฟสได
! 2. สามารถรายงานการใชงานอินเตอรของลูกขายได
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! 3. สามารถใสรหัสผานกอนเขากำหนดการทำงานของระบบและตองใสรหัสผานสำหรับบันทึกหรือแกไขกอนแกไขขอ
กำหนดใหม
! 4. ใชซอฟตแวรที่เปนฟรีแวรในการพัฒนาโปรแกรมตามโครงการ

วิธีการทำวิจัย
N 1. ศึกษาโปรแกรม Java ในการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการลีนุกส 
! 2. ศึกษาการกำหนดการทำงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การทำงานแบบกราฟกอินเตอรเฟส 
! 3. ศึกษารูปแบบการกำหนดการทำงานของ Squid
N 4. ทดลองกำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตแบบการกำหนดการทำงานดวยการพิมพคำสั่งให
สามารถทำงานไดอยางสมบูรณ
N 5. พัฒนาโปรแกรมใหเปนไปตามขอบเขตตามโครงการวิจัย
N 6. ทดสอบและแกไขขอบกพรองของโปรแกรมตามโครงการวิจัย

เครื่องมือในการพัฒนา
N 1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทำหนาเปนระบบสำรองขอมูลเครือขายคอมพิวเตอรทางอินเตอรเน็ต
! 2. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและใชพัฒนาโปรแกรมใหเปนไปตามโครงการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
! ภายในบทนี้จะกลาวถึงบทสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย สวนสำคัญของงานวิจัย วิเคราะหงานวิจัย และขอเสนอแนะและ
งานวิจัยในอนาคต

สรุปสาระสำคัญของงานวิจัย
N ภายในงานวิจัยในไดทำการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหการกำหนดการทำงานของระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรทำไดอยาง
สะดวกมากขึ้น  โดยที่ผูใชไมทราบถึงคำสั่งที่เกี่ยวของกับระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรก็สามารถทำการติดตั้งระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรไดอยางสมบูรณ

สวนสำคัญของงานวิจัย
N ภายในโครงการวิจัยนี้ไดทำการพัฒนาสวนในการทำงานออกเปนสามสวนคือ สวนที่หนึ่งคือสวนการลงโปรแกรม และ
กำหนดการทำงายของโปแกรมที่จำเปนตองใชในการทำงานของระบบ สวนที่สองเปนสวนในการทำการขอมูลที่เปนขอมูลที่จำเปน
ตองใชในการทำงานของระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรซึ่งในสวนนี้เมื่อทำการปอนขอมูลครบถวน  และเปนขอมูลที่ถูกตองตาม
มาตรฐานแลวโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้นมาตามโครงการวิจัยจะทำการกำหนดการทำงานในไฟลที่เกี่ยวของกับระบบสำรองขอมูล
ทางอินเตอรใหเอง เพื่อใหระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรทำงานไดอยางสมบูรณ และในสวนสุดทายคือสวนรายงานการใชงานระบบ
สำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตและกำหนดการปอนกันเว็บไซตที่ไมเหมาะสมแบบเว็บเพจ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูดูแลระบบที่ไม
ตองมาดูรายงานการใชระบบสำรองขอมูลเครือขายที่เครือขายคอมพิวเตอรแมขายที่ทำหนาเปนระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ต

วิเคราะหงานวิจัย
ในการทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตแบบยูสเซอรอินเตอรเฟส เปนสวนในการกำหนดคำสั่งที่จำเปนตองใชในการ

ทำงานระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตสามารถทำงานไดอยางสมบูรณ โดยประสิทธิภาพการทำงานของระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตขึ้นอยูกับโปรแกรมที่ทำหนาที่เปนระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรเน็ตคือ Squid โดยระบบที่ทำการพัฒนาขึ้นตามโครงการ
วิจัยเปนเพียงทำการกำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลไดงายขึ้นโดยไมตองรูคำสั่งในการกำหนดการทำงานระบบสำรองขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต

5.1 ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต
ในการพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคตควรทำการพัฒนาระบบปองกันเครือขายคอมพิวเตอรที่ทำงานดวยโปรแกรม IPTables ให

อยูในรูปแบบยูสเซอรอินเตอร ซึ่งเปนสวนในการกำหนดสิทธิ์ในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ระบบสำรองขอมูลทางอินเตอรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ปจจุบันความนิยมในตัวเสนใยฝายเริ ่มลดลง
เน ื ่องจากถ ึงจ ุดอ ิ ่มต ัว ในด านว ัตถ ุด ิบ 
ผู ประกอบการสินคาห ัตถกรรมสิ ่งทอจึง
แสวงหาเสนดายชนิดใหม รวมถึงผูบริโภค เริ่ม
ใหความสนใจหรือมีความตองการในตัวสินคาที่
มีความแปลกใหมในดานวัตถุดิบมากขึ้น

การพัฒนาเสนดายผสมดวยเสนใยฝายและเสนใยขนแกะ
โดย ญาณิศา โกมลสิริโชค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! สินคาหัตถกรรมสิ่งทอไทยในเขตภาคเหนือตอนบนสวนมากผลิตจากเสนดายฝายเปน  วัตถุดิบหลัก เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่ชื่นชอบ ในความเปนเสนใยธรรมชาต ิ แตปจจุบันความนิยมในตัวเสนใยฝายเริ่มลดลง
เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัว ในดานวัตถุดิบ ผูประกอบการสินคาหัตถกรรมสิ่งทอจึงแสวงหาเสนดายชนิดใหม รวมถึงผูบริโภค เริ่มใหความ
สนใจหรือมีความตองการในตัวสินคาที่มีความแปลกใหมในดานวัตถุดิบมากขึ้นประกอบกับในเขตภาคเหนือตอนบนสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ไดสงเสริมให หนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมกับกลุมชาวบานบนที่สูงทําการเพาะเลี้ยงแกะ เพื่อนําขนแกะ
มา ผลิตเปนสินคาสิ่งทอตาง ๆ แหลงเพาะเลี้ยงแกะแหลงใหญของจังหวัดเชียงใหม คือ สถานีทดลอง เกษตรที่สูงดอยมอนลาน  อ.พราว 
จ.เชียงใหม ลักษณะของขนแกะที่ไดจะมีลักษณะยาวและหยาบกระดาง เมื่อผลิตเปนเสนดายจะไดเสนดายที่มีลักษณะหยาบและแข็ง 
ใหผิวสัมผัสที่ไมนุมนวล
! ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอชนิดใหมและปรับปรุงสมบัติของเสนดายขนแกะที่แข็งและหยาบ จึงไดนําเสนใยฝายและ
เสนใยขนแกะมาผสมและปนเปนเสนดายโดยกรรมวิธีปนมือ โดยมี อัตราสวนผสมระหวางเสนใยฝาย  : เสนใยขนแกะ ตามลําดับดังนี้ 
100 : 0, 80 : 20, 65 : 35, 50 : 50 และ 0 : 100 โดยน้ําหนัก  เมื่อไดเสนดายผสมจึงนําเสนดายไปทําการทดสอบสมบัติดานอัตรา สวน
ผสม, ความสม่ําเสมอของเสนดาย, ขนาดของเสนดาย, ความแข็งแรง-การยืดตัวและการดูด ซึมความชื้น  จากนั้นผลิตเปนผืนผาดวยกี่
ทอผาพื้นเมือง

“

”
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สินคาหัตถกรรมสิ่งทอไทยในเขตภาคเหนือตอนบนสวน
มากผลิตจากเสนดายฝายเปน  วัตถุดิบหลัก เนื่องจาก
เสนใยฝายเปนเสนใยที่เปนตัวนําความรอนที่ดีจึงไมสะ
สมความรอน  ดูด ความเปยกชื้นไดดีและระเหยไปไดเร็ว 
ผาจึงดูดซับความเปยกชื้นไดอยูเรื ่อย ๆ ไมสะสม
ประจุไฟฟาสถิต (มณฑา จันทรเกตุเลี้ยด, 2541: 67)  จึง
ทําใหสวมใสสบาย สามารถใชเปนเสื้อผาในฤดูรอนและ
เปนที่นิยมของคนที่อาศัยอยูในเขตรอนหรือเขตอบอุน 
(ลิลี ่ โกศัยยานนท, 2541: 25) ซึ่งเสนดายฝายที่นํามา
ผลิตเป นผ ืนผ าม ีท ั ้งเส นด ายฝ ายที ่ผล ิตในระบบ
หัตถกรรมคือเสนดายฝายปนมือและเสนดายฝายที่ผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม เสนดายฝายปนมือกลุมผูผลิตจะ
ทําการปลูกฝายและทําการปนใหเปนเสนดายโดยควบ
คุมใหมีขนาดที่แตกตางกันออกไปตามความสามารถ
และความ ชํานาญของแตละบุคคล และทอดวยกี่พื้น
เมืองออกจําหนายในลักษณะของผาผืน  ผาพันคอ ผาปู
โต  ะและแปรร ูปออก เป น เคร ื ่ อ งแต  งกายหร ื อ
ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในประ
เทศและตางประเทศ ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่ชื ่นชอบใน
ความเปนเสนใยธรรมชาต ิ ดังนั้นจึงมีการ รวมกลุมกัน
ทอผาเพื่อจําหนายมากมายหลายกลุมดวยกัน  แตปจจุ
บันความนิยมในตัวเสนใยฝายเริ่มลดลงเนื่องจากถึงจุด
อิ่มตัวในดานวัตถุดิบ รวมถึงผูบริโภคเริ่มใหความสนใจ
หรือมีความตองการ ในตัวสินคาที ่ม ีความแปลก
ใหมในดานวัตถุดิบมากขึ้น  ประกอบกับในเขตภาค
เหนือตอนบนสมเด็จพระนางเจาสิร ิก ิต ิ ์ พระบรม

ราชินีนาถไดส งเสริมใหส ํานักงานปศุสัตวจ ังหวัด
เชียงใหม กรมปศุสัตว ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผลการทดลอง
N สําหรับการหดตัวตามแนวเสนดายพุง ผาทอใย
ผสมที่มีการหดตัวมากที่สุด คือ ผาทอใย ผสมจาก
เสนดายพุงซึ่งเปนเสนดายขนแกะ มีการหดตัว 8.30% 
รองลงมา คือ ผาทอใยผสมจาก เสนดายพุ งซึ ่ง
เปนเสนดายฝาย มีการหดตัว 5.88% ผาทอใยผสมจาก
เสนดายพุงซึ่งเปนเสนดาย ผสมระหวางเสนใยฝายและ
เสนใยขนแกะในอัตราสวน  80 : 20 มีการหดตัว 5.86% 
และผาทอใย ผสมจากเสนดายพุงซึ่งเปนเสนดายผสม
ระหวางเสนใยฝายและเสนใยขนแกะในอัตราสวน  50 : 
50 มีการหดตัว  5.78% ตามลําดับ สวนผาทอใยผสม
ซึ่งเปนเสนดายผสมระหวางเสนใยฝายและเส นใย ขน
แกะในอัตราสวน 65  : 35 มีการหดตัวนอยที่สุด คือ หด
ตัว  4.14% สาเหตุที่เปนเชนนี้ เนื่องจาก เสนใยขนแกะ
เปนเสนใยที่มีความหยิกงอสูงกวาเสนใยฝาย จึงสง
ผลใหผาทอใยผสมที่ใช เสนดายพุงเปนเสนดายขนแกะ
ม ี ก า ร ห ด ต ั ว ส ู ง ก ว  า ผ  า ท อ ท ี ่ ใ ช  เ ส  น ด  า ย
พุงเปนเสนดายฝาย 
! จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหผาทอใยผสม
จากเสนดายพุงซึ่งเปนเสนดายผสมระหวางเสนใยฝาย
และเสนใยขนแกะเกิดการหดตัวดวยเชนกัน  แตการหด
ตัวนั้นจะหดตัวนอยกวาผาทอที่ใชเสนดายขนแกะและ 
เสนดายฝายเปนเสนดายพุง

ล ูกค  าท ั ้ ง ใน
ปร ะ เ ทศแล ะ
ต างประเทศ 
ซึ่งเปน
กลุ มลูกคาที ่
ช ื ่นชอบ ใน
ความเปนเสน
ใยธรรมชาติ

”

“
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ภาพแทนความหลากหลายของวิถีชีวิต
กลุ มสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู อยางคับคั ่งใน
เชียงใหมในยุคสมัยนั้นอยางลงตัว

กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังลานนาวัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม

โดย สมหมาย พันธุบานแหลม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

“

”

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำวัดพระสิงคอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมแสดงออกลักษณะเดนทางศิลปะและสามารถ
สะทอนภาพความเปนเชียงใหมในชวงตนพุทธศตวรรษที ่ 25  เปน
กรณีศึกษาที่มีความสำคัญแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณ
เฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ทั้งในระดับโครงสรางหรือภาพ
รวมแสดงใหเห็นอิทธิพลทางศิลปะหลากหลายเชนแบบศิลปะจีน
ไทยภาคกลางพมาและแบบพื้นบานมีการผสมผสานและสรางใหม
เปนแบบฉบับเฉพาะของตนเองนับเปนภาพแทนความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตกลุมสังคมวัฒนธรรมที่มีอยูอยางคับคั่งในเชียงใหมใน
ยุคสมัยนั้นอยางลงตัวแสดงออกผานตัวละครจากวรรณกรรมที่
นิยมในยุคนั้นคือเรื่องสังขทองและสุวรรณหงสภาพที่แสดงใหเห็นมี
ลักษณะตรงไปตรงมาในลักษณะเหมือนจริง (realistic) อาทิชีวิต

ความเปนอยูของชาวบานชาวเมืองหรือชนชั้นเจานายการเกี้ยว
พาราสีการละเลนของเด็กตลอดจนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และบานเมืองเปนตน

จากการศึกษาที่ผานมาเปนความรูที่มีความหลากหลาย
ในดานของการศึกษาพุทธศิลปของลานนา ยังขาดการรวบรวมการ
จัดแบงประเภท หมวดหมูของลวดลายประดับอาคารทางศาสนา
ลานนาและความหมายของสัญลักษณตางๆอยางชัดเจน ดังนั้น
โครงการ กรณีศึกษา จิตรกรรมฝาผนังลานนา วัดพระสิงห จังหวัด
เชียงใหม จึงไดจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรูภูมิปญญางานชางที่มี
คุณคา จัดทำรวบรวมขอมูล จัดแบงประเภท หมวดหมูของตัวภาพ
จิตรกรรมอยางเปนระบบจากภาพถายเปนภาพลายเสนไวเพื ่อ
ประโยชนในการศึกษา และอนุรักษมรดกทางศิลปกรรมและ
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การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอใหเปนที่รู จักและ
เปนเอกลักษณภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
รักษา ความเปนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
กลุมใหคงอยูอยางยั่งยืน

การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอกลุมทอผาบานดอยแกว
ตำบลดอยแกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

โดย รติรส บุญญะฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

! โครงการผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นเปนนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและรายได เปนการกระจายรายไดสูชุมชน  
การสงเสริมใหประชาชนของประเทศมีงานทำ และสรางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีตอประเทศชาติ สรางความเขมแข็งแกชุมชน  สงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การที่ภาครัฐบาลและเอกชนเขาไปมีสวนรวมในการชวยพัฒนากลุมชุมชน  กลุม
หมูบาน  ทั้งหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดมีการประกอบอาชีพทางดานงานหัตถกรรมผาทอพื้นเมืองที่มีชื่อ
เสียงและสรางรายไดใหกับกลุมชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน 

กลุมทอผาบานดอยแกว ตำบลดอยแกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนแหลงผลิตผาทอและผลิตสินคาประเภทเสื้อผา
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอขายสงและขายปลีกทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนหมูบานที่มีชื่อเสียงของ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมกลุมทองผาบานดอยแกว จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2540 โดยมี นางลักษณา สุตาคำ เปนประธานกลุมทอ
ผาคนแรกจนถึงปจจุบัน  มีสมาชิกทั้งหมด 15  คน  ไดเกิดขึ้นจากการอบรมสัมมนาจากองคกรตางๆ และไดเล็งเห็นภูมิปญญาชาวบาน
และปญหาเศรษฐกิจในชุมชประกอบกับการไดรับการกระตุนจากเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  ในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ ทำใหเกิด
รายได จึงไดจัดตั้งกลุมเปนกลุมทอผาพื้นเมืองขึ้นมา อาชีพหลักของชุมชน  คือ กลุมทำการเกษตรกรรม ไดแก ทำสวน ทำไร ทำนา 
อาชีพรองของชุมชน คือ กลุมทำหัตถกรรมการทอผา

“

”
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! จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะผูที่มีความรู
ทางดานงานออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอและการตัดเย็บผลิตภัณฑ 
ศึกษาผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่มีการผสมผสานโดยการนำวัสดุใน
ทองถิ่นมาปรับปรุงและเพิ่มเติม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ที่จะมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการทองถิ่น
มาในการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอใหเปนที่รูจักและเปนเอกลักษณ
ภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทั้งรักษา ความเปนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของกลุมใหคงอยูอยางยั่งยืน  และเพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑสิ ่งทอจากผาทอ ใหมีความสอดคลองกับ
ศักยภาพการผลิตของกลุม ตามความตองการของตลาด งานวิจัย
ดังกลาวจะเปนประโยชนความรูดานอาชีพการผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอ
แกชุมชนและผูสนใจท่ัวไปรวมท้ังเปนการเผยแพรอาชีพส่ิงทอ
! จากการวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอกลุมทอผาบานดอยแกว ตำบลดอย
แกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
! 1. ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ

2. ศึกษาความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑสิ ่ง
ทอ!
! 3.   ศึกษาเทคนิคการตกแตงผลิตภัณฑสิ่งทอ
! 4.   ศึกษาแนวโนมของผลิตภัณฑสิ่งทอ
! 5. ศึกษาทิศทางการตลาดของสินคาผลิตภัณฑชุมชน
ทองถิ่น

ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ
! นวลนอย บุญวงศ (2539) ไดสรุปความหมายของการ
ออกแบบวา งานออกแบบ หมายถึงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเทานั้น 
การออกแบบเปนความพยายามสรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
โดยการจัดระเบียบดวยความมุงหมายที่จะแกปญหา และเพื่อ
สนองประโยชนทั ้งตนเองและคนในสังคมคุณสมบัติของนัก
ออกแบบควรเปนผู ท ี ่ม ีความร ู  ความชำนาญ  ตลอดจน
ประสบการณ และที่สำคัญคือเปนผูมีความคิดและจินตนาการ
1.ขอคำนึงในการออกแบบ   
! มนตร ียอดบางเตย (2538  หนา 73)  ไดสรุปถึงเรื่องขอ
คำนึงในการออกแบบไวดังนี้
!! - ผลิตภัณฑตองมีกลไกถูกตองและไมยุงยาก
!! - ผลิตภัณฑที ่มีกลไกจะตองมีการทดสอบในการ
ทำงานอยางถูกตองและเมื่อใชงานก็มีความสะดวกปลอดภัยม
ซับซอน การดูแลรักษาไดงาย
! ! - ผลิตภัณฑตองมีกรรมวิธีการผลิตที่งายทั้งนี้ขึ้นอยู
กับรูปแบบ ซึ่งตองมีลักษณะเรียบเพื่อใหสามารถหลอหรือพิมพ

อัด

ปมไดงาย ทั้งสามารถประกอบงายขนสงงาย
2. ขอดีขอเสียของการออกแบบ
! ความสำคัญตอการออกแบบผลิตภัณฑทุกชนิดไมวาจะ
เปนผลิตภัณฑทางหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมดังนั้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑแตละชนิดแตละประเภทยอมมีความสำคัญตอผูผลิต
ปละผูจำหนายและตองขึ้นอยูกับภาวะตลาดของผลิตภัณฑนั้นๆ  
ฉะนั้นการออกแบบที่ดีนั้นนักออกแบบจะตองคำนึงถึง  พื่อใหผล
ที่ออกแบบมามีลักษณะที่จะใชเปนเครื่องประดับ
ตกแตงหรือประโยชนใชสอย
! -.ความยากงายของแบบ ในการผลิตของผูผลิตวา
เวลาการออกแบบไปแลวผูผลิตทำไดหรือไม

- ความรูความชำนาญของชางฝมือ ในการผลิต
ตาม

แบบของผลิตภัณฑวามีมากนอยเพียงใด
- เครื่องจักรทันสมัยหรือไมถาใชเครื่องจักรจะทำได

หรือไม
-ผลิตภัณฑที่ออกแบบมานั้นจะใชเปนประโยชนใน

ประเทศรอนหรือประเทศที่มีอากาศหนาว
- ความเคลื่อนไหวของตลาด ของสินคาผลิตภัณฑ

แตละประเภทและชนิดมีความเคลื่อนไหวมากนอยเพียงใด
! จะเห็นไดวาการออกแบบนั้นมีความสำคัญกับสินคา
ผลิตภัณฑทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑผาทอ ผลิตภัณฑสิ่งทอ ทั้ง
ขอดีขอเสียจะมีเพียงเล็กนอย   เพราะนักออกแบบยอมรูภาว
การณตางๆ ไดดีและมีความใกลชิดอยูกับผูผลิตและผูจำหนาย
เปนอยางดีโดยอาศัยฝมือการออกแบบ รูปราง รูปทรง ของสิ่งที่
ผลิตขึ้น
3. การออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอมือ 
! (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ,ระบบออนไลน, 
2552)  จากบทความขอมูลโครงสรางการทอและผลิตภัณฑจาก
ผาทอมือ  โดยสิริพิชญ เหลืองสุวรรณ  กลาวถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอมือ ในปจจุบันคนไทยใหความสำคัญกับ
ภูมิปญญาชาวบานมากขึ้น หันมาบริโภคสินคาไทย  นิยมแตงกาย
ดวยผาไทยใชผลิตภัณฑที่ทำจากผาทอมือในโครงการสงเสริม
อาชีพงาศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะผาทอมือของไทยมี
เทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามเปนเอกลักษณของทอง
ถิ่นตางๆ มีเสนหในตัวเอง เปนการสรางสีสันใหกับงานฝมือของ
ไทย เลือกซื้อหาไดงายไมนอยไปกวาผาทอในระบบอุตสาหกรรม 
ในรานมีสีสันมากมายใหเลือกใชไดตามความตองการ ผาทอมือ 
เปนผาทอพื้นบานของไทยสวนใหญจะใชเสนใยจากธรรมชาติทั้ง
ฝายและไหม ซึ่งไดรับความนิยมจากผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักทองเที่ยวชื่นชมและหลงใหลเสนหผาทอมือของ
ไทย ดังเห็นไดจากการแสดงแฟชั่นโชว ผาทอพื้นเมืองไทยในภาค
ตางๆ การแสดงผลิตภัณฑจากผาทอมือภาคตางๆ มีผูใหความ
สนใจเปนอยางมาก โดยทั่วไปการทำผลิตภัณฑจากผาทอมือเปน
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งานที่ใชฝมือในการทำเพราะสวนใหญจะใชเศษผาที่เหลือจากการ
ตัดเย็บเสื้อผาหรือผาที่เหลือจากการใชประโยชนอื่นๆมาทำเปน
ผลิตภัณฑ เนื่องจากมีตนทุนในการผลิตสูงกวาผาใยสังเคราะห 
แตบางทองถิ่น  เชน  จังหวัดเชียงใหม ผาฝายทอมือเปนที่นิยมทำ
ผลิตภัณฑตกแตงบาน เชน  ผาฝายทอมือเนื้อหนาไวบุเกาอี ้ ผา
ไหมทอมือนำมาทำเปนผามาน หมอนจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ 
เปนตน 
! (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ,ระบบออนไลน, 
2552) จากบทความขอมูลโครงสรางการทอและผลิตภัณฑจากผา
ทอมือ โดยสิริพิชญ เหลืองสุวรรณ  กลาวถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากผาทอมือมีหลักการดังนี้ 
! 1. สำรวจตลาดผูบริโภคและความตองการใชผลิตภัณฑ
จากผาทอมือ เชน  สำรวจกลุมชุมชนที่ทอผาพื้นเมือง ศึกษาหาจุด
เดนของลวดลายการทอแตละทองถิ่น แลวนำมาประยุกตใหเขา
กับความนิยมในปจจุบัน เชน  นำผายกดอกที่มีลวดลายเกาแกมา
ผลิตเปนกระเปาถือที่ดูหรูหราและเขากับสมัยนิยมในปจจุบันดัง
ในภาพ 

! 2. แหลงวัตถุดิบไดจากผาทอพื้นเมืองในทองถิ่นตางๆ 
อาจจะไดจากเศษหรือผาแถบที่ไวสำหรับการตกแตงเฉพาะ และ
นำมาออกแบบ
! 3. กำหนดรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ เชน กระเปา 
กลอง กรอบรูป ที่รองแกว ที่รองจาน ผาคลุมโตะ ผามาน เปนตน 
! 4. เตรียมผืนผาและเลือกชนิดของผาใหเหมาะสมกับชิ้น
งาน เชน  ผาไหมไวสำหรับทำกลองใสเครื่องประดับหรือของมีคา 
เพราะผาไหมจะมีความมันวาวที ่ผิวผามีความสวยงามและมี
คุณคาในตัวเอง สวนผาฝายทอมือนิยมทำเปนหมอนหรือผารอง
จานสำหรับโตะอาหารไวตกแตงบาน เพราะผาฝายเมื่อมองดูแลว
ไมนาเบื่อด ู classic เปนตน  นอกจากนั้นควรคำนึงถึงประโยชน
ใชสอยเพื่อใหผลิตภัณฑที่ออกแบบนาสนใจ และเปนที่ตองการ
ของกลุมเปาหมาย รูปแบบของผลิตภัณฑผาทอมือ ผาทอพื้นเมือง
ของไทยสามารถนำมาผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดมากมายหลาย
ชนิดเชน กรอบรูป กระเปา ถุงใสของ กลองแบบตางๆ เปนตน 

B
U ผลิตภัณฑร ูปแบบใหมท ี ่ม ีการผสม
ผสานโดยการนำวัสดุในทองถิ่นมาปรับปรุงและ
เพิ่มเติม

“

”
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“จากผลงานวิจัย สูการนำไปใชจริง”

“From Research To Application In The Village”

! ปดโอกาสใหอาจารยนำผลงานวิจัยไปใช
พัฒนาหมูบาน  ชุมชน หมูบานทองเที่ยว โดยสรางและ
หรือพัฒนาอาชีพในหมูบาน/ชุมชน  แบบมีสวนรวม
อยางแทจริง
! เปนโครงการที่จัดดำเนินกิจกรรมโดยมีการ
ประกวดโครงการบริการวิชาการโดยไปสรางพัฒนา 
หรือไปแกปญหาอาชีพหมูบาน ชุมชน  รวมไปถึงการ
พัฒนาปรับปรุงหมูบาน  และ พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้นรวมถึงใหเกิดความยั่งยืนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได โดยเอาความรูจากผลงานวิจัย การบูรณา
การศาสรตางๆและดานการปฏิบัติการบริการวิชาการ 
นำไปแกปญหาในคอนเซ็ป 
“จากผลงานวิจัย สูการนำไปใชจริง ”
วัตถุประสงคโครงการ

! 1.เปนโครงการที่เชิญชวนให คณาจารย เจา
หนาที่ นักศึกษารวมศึกษาปญหาเพื่อหาแนวทางใน
การแกไขหรือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใน
หมูบาน/ชุมชน
! 2.เปนโครงการที ่คณาจารย เจ าหนาที ่ 
นักศึกษาไดนำความรูหรือปญหาจากหมูบาน/ชุมชน 
เขาสูกระบวนการทางวิชาการ คือ  ศึกษาวิจัยอยางเปน
ระบบที่ทันตอความตองการ การจัดการศึกษาที่มีโจทย
จริง ตลอดจนนำไปสูการวิเคราะหสังเคราะหถอดบท
เรียนเปนองคความรูพรอมใชนำไปถายทอดสูสังคม
สืบไป
! 3.เพื่อใหมีการประกวดกิจกรรมการบริการ
วิชาการที ่สามารถสรางหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน/
หมูบาน  ภาคเหนือ แบบมีสวนรวมอันเกิดจากการ

“ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชนแบบมีสวนรวม”

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน

“

”

สรางคน
สรางความรู
สรางชุมชน



121

แนวความคิดโครงการ
รูปแบบโครงการ
N เปนกิจกรรมท่ี นำผลงานวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป สรางงานและ/หรือพัฒนาอาชีพในหมูบาน/ชุมชน  หรือหมูบาน
ทองเท่ียวภาคเหนือ โดยกระบวนการมีสวนรวม เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน หรือสงเสริมชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพ โดยผูรวมโครงการเปนอาจารยรวมกับเจาหนาท่ีและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในแตละเขตพ้ืนท่ี 
วงเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการละ 300,000 บาท

สถานที่ประกวดโครงการ
N หมูบาน/ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 6 เขตพ้ืนท่ี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรหรือท่ี
เห็นเหมาะสม

คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิย่ืนขอเสนอโครงการ
1.เปนอาจารยประจำของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจางต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป
2.แตละโครงการตองมีอาจารย ไมนอยกวา 10 คน และตองมีนักศึกษา เจาหนาท่ี รวมดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการศาสตร
3.แตละเขตพ้ืนท่ี/คณะ/สถาบัน สามารถเสนอโครงการไดไมจำกัดจำนวน

บทบาทและหนาที่ของผูมีสวนรวมในโครงการฯ
บทบาทและหนาท่ีสถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีหนาท่ี
! 1.ประสานงานโครงการ
! 2.จัดสรรเงินงบประมาณใหกระจายในแตละโครงการ
! 3.นำโครงการนำเสนอตอคณะกรรมการ
! 4.เขาไปตรวจโครงการในเขตพื้นที่
! 5.อำนวยความสะดวกใหกับทุกโครงการ

บทบาทและหนาท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในเขตพ้ืนท่ี/คณะ/สถาบัน มีหนาท่ี
! 1.รับผิดชอบโครงการท่ีไดรับการอนุมัติและดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค
! 2.บริหารเงินใหอยูในงบประมาณโครงการ
! 3.ตองดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว
! 4.เมื่อโครงการอนุมัติใหรีบดำเนินการ
! 5.หัวหนาโครงการมีหนาที่รับผิดชอบโครงการ
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ขอกำหนดในการปฏิบัติการ
! 1.ทำการคัดเลือกชุมชน/หมูบานเปาหมาย
ในการจัดทำโครงการโดยพิจารณาจากชุมชน/หมูบาน
ที ่ อยูภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา 6 เขตพื้นที่และสถาบันวิจัย และ
เทคโนโลยีการเกษตร
! 2.สำรวจข อม ูลช ุมชนโดยว ิธ ีการตรวจ
เอกสาร การสอบถามหรือการสัมภาษณ และผูจัดทำ
โครงการเขียนขอเสนอโครงการ สงมาเพื่อคัดเลือก
โครงการ
! 3.ผูจัดทำโครงการเขียนขอเสนอโครงการ
เพื่อ มีการคัดเลือกใหเหลือในการทำโครงการ 10 
โครงการ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มาคัดเลือก 
! 4.ผู ท ี ่ เสนอสงโครงการมา มานำเสนอ
โครงการตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ เพื่อทำการ
คัดเลือก ใหเหลือ 10 โครงการเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
จริง
! 5.มีการอบรม ชี้แจง ทีมงาน 10 โครงการที่
ไดรับการคัดเลือก เพื่อทำความเขาใจในการปฏิบัติ
จริงในพื้นที่ของโครงการ
! 6.ทีมงาน  10 โครงการ ลงพื้นที่ปฏิ�บัติงาน
จริง
! 7.คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามประเมิน
ผลโครงการฯ 2 ครั้ง คณะอนุกรรมการจะมาจาก รอง
อธิการบด ี 6 เขตพื้นที ่ คณะบด ี 4 คณะ และ เลขา
คณะอนุกรรมการเพื ่อจัดการเก็บขอมูล (มีการ
ประเมินของคณะอนุกรรมจะมีทำการประเมินไมใช
เขตพื้นที่ตัวเอง)

! 8.คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิลงพื้นที่เพื่อ
การตรวจสอบและสงผลงานใหชุมชน
! 9.สงผลงานของแตละเขตพื้นที ่10 โครงการ 
จัดนิทรรศการ การประชุม รวบรวมองคความรู  
(Symposium) 10 โครงการฯ และประกาศผลรางวัล
โครงการฯที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
! 10.สรุป ถอดบทเรียน  จัดทำรายงาน  จัดทำ
คูมือ
แนวทางการติดตามและประเมินผล
! 1.ตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการในการ
ดำเนินการติดตาม
N 2.ลงพื้นที่ติดตามครั้งที ่ 1 และ 2 โดยคณะ
อนุกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรวมให
คำปรึกษาแกคณะทำงานและสรุปผลการติดตามให
กับคณะกรรมการทราบ
! 3.ลงพื้นที่ติดตามครั้งที ่ 3 คณะกรรมการ
ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมและประกาศผลรางวัลโครง
การฯที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
รางวัล
N รางวัลชนะเลิศ 300,000 บาท พรอมถวย
จากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน
นา
! รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 
บาท พรอมโลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

รา ง ว ั ล ชม เ ชย ร ั บ โล  จ ากอธ ิ ก า รบด ี
มหาวิทยาลัยรางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล
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กาซชีวภาพมูลไก่
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

! การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน  จะ
ตองใหความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่
มีอยู ทั้งที่เปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมากขึ้น
และเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา ทั้งนี้การ
เสริมสรางทุนทางสังคมจะเปนพื้นฐานหลัก  โดยตอง
เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความรูคู
ค ุณธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะและรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหวาง
ชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ

! ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผู คนทั ้งใน
ชนบทและในเมือง ในหมูบานและระหวางหมูบาน  
อำเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกัน
ของคนหลายอาชีพจากหลายแหงหลายพื้นที่การรวม
ตัวกันดังกลาวมีทั้งที่เปนมูลนิธิ เปนสหกรณ  สมาคม 
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดจดทะเบียน  รวมกันเปนกลุม

อาชีพ เปนชมรม มีกติกาหกการและกฎเกณฑของการ
อยูรวมกัน  การเสริมสรางใหชุมชนมีการรวมตัวอยาง
เข มแข ็งมาร วมค ิดร วมเร ียนร ู ส ู การปฏ ิบ ัต  ิ มี
กระบวนการเรียนรูและการจัดการองคความรูในรูป
แบบที ่หลากหลายตาม ภูมิสังคม ที ่เหมาะสม
สอดคลองก ับการดำเน ินช ีว ิตบนฐานทร ัพยากร 
ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน  ดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รักความเอื้ออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงมั่นที่จะ
พัฒนาตนเองและผูอื่น  จึงเปนการอัญเชิญพระราชดำ
รัชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชฯ ในรัชกาลที ่ 9  มาเปน
หลักในการดำเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน  เพื่อ
มุงไปสูความสุขที่เกิดจาก ความสมดุล ความพอ
ประมาณอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุ มกันที ่ดี 
สามารถพึ่งตนเองได ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช
ประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง

“

”

ทุนทางสังคม ทุน
ทาง เศรษฐก ิ จ 
แ ล ะ ท ุ น ท า ง
ทรัพยากรธรรม
ช า ต ิ แ ล ะ ส ิ ่ ง
แวดลอมใหมีมาก
ขึ ้นและเชื ่อมโยง
กันเพื่อประโยชน
ในการพัฒนา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางมีดุลยภาพ
สอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ชุมชน  เพิ่มพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคน
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  ทั้งนี ้การรวมตัวกันอยางเขมแข็ง
ของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและแกไขปญหาที่
ยากและสลับซับซอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนที่
มีความเปนองครวมเกี่ยวพันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองการปกครอง ซึ่งตองอาศัยชุมชนที่เขมแข็งเปนเสาหลัก
ในการรวมมือรวมใจดำเนินการใหหลุดพนจากความยากจน
ตลอดไปแลว ยังชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชน
ไดอีกดวย

ว ิกฤตเศรษฐกิจท ี ่ เก ิดข ึ ้นสะทอนถึงความไมสมดุลของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ   ประกอบกับการที่ประเทศไทย
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน
ไดนำพาระบบเศรษฐกิจยุคใหมและการสื่อสารไรพรมแดนเขา
มา ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี ภาวะ
ความเปนเมืองมากขึ้น  และพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบ
โลกตะวันตก  ลวนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้ง
สิ้น  ปจจัยดังกลาวจะเปนภัยคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรู
เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันอาจเปนโอกาส
ในการพัฒนาของชุมชนไดเชนกัน หากชุมชนสามารถปรับตัว
และใชประโยชนจากบริบทการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม

! เพื่อเสริมสรางใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิถี
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนที่เขมแข็ง จึง
เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยที่
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจะชวยสนับสนุนสงเสริมให
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการเรียนรู
และการจัดการความรู ร วมกันของคนในชุมชนดวยทุนทาง
ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน  มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง
อยางพอเพียง พึ่งพาตนเองได 

! ม ีการพึ ่งพาอาศัยซ ึ ่งก ันและกันทั ้งภายในและ
ภายนอกชุมชนบนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  นำไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท มีการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูไดอยางเหมาะสมยั่งยืน  สามารถ
แกปญหาความยากจนอยางมีบูรณาการ มีภูมิคุมกันสามารถ
ตานรับและใชประโยชนจากกระแสการเปลี ่ยนแปลงตางๆ 
อยางรู เทาทัน และมีบทบาทที ่เขมแข็งในการพัฒนา
ประเทศ

อยางไรก็ตามการพัฒนาตามแนวทางของรัฐที่เนนการมีสวน
รวม มักพบวาสวนใหญเปนการพัฒนาในลักษณะการนำ
โครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐลงสูพื้นที่หรือกลุมเปาหมาย  โดยที่
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมเพียงการนำโครงการของรัฐไปปฏิบัติ 

ซึ่งมักพบวาการดำเนินการลักษณะดังกลาวไมประสบความ
สำเร็จมากนัก โดยเฉพาะความตอเนื่องในการดำเนินงาน ของ
กลุมตาง  ๆ โดยทั่วไป กลุมตาง  ๆ เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นตาม
โครงการของรัฐ และเมื่อโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กำหนด กลุมก็สลายตัวไปดวย  ดังนั้น บทเรียนและคำถาม
สำคัญที่เกิดขึ้นคือ ประเด็นความพรอมของชุมชน  ความเขม
แข็งของกลุมประชาคมวามีมากนอยเพียงใด กระแสการพัฒนา
ในระยะเวลาตอมาก็ไดใหความสำคัญกับประเด็นประชาสังคม
เขมแข็ง เพราะเชื่อวาหากประชาคมมีความเขมแข็งขึ้น  ก็จะสง
ผลใหชุมชนสามารถเขารวมการพัฒนามากขึ้น  และนำไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นดวย

! ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ชุมชนที่มีความพรอม มี
ความเขมแข็งในเรื่องของการรวมกลุมเปนปจจัยสำคัญยิ่งทำให
ชุมชนหรือสังคมนั้น  ๆ เกิดการพัฒนา การรวมกลุมและองคกร
ของภาคประชาชนนอกจากจะมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น
และชุมชนแลว ยังมีบทบาทในการ ตรวจสอบนโยบาย 
โครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐที่มีผลกระทบกับชุมชนและทอง
ถิ่น  ปจจุบันกลุมประชาคมไดเกิดขึ้นมากมาย และไดรับการ
สน ับสน ุนจากฝ ายต าง  ๆ จนกลายเป นพล ังสำค ัญใน
กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐ

! อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมที่
รวดเร็วและซับซอน ยังตองอาศัย การมีสวนรวมของกลุม
ประชาสังคม กลุมประชาสังคมที่ยังตองเขาไปมีสวนรวมในการ
กำหนดอนาคตและแกไขปญหาของตนเอง ซึ่งพบวามีชุมชน
บางแหงนั้นที่มีประชาสังคมที่เขมแข็ง ในขณะที่ยังมีชุมชนอีก
มากมายที่องคกรภาคประชาชนยังมีความออนแอ นอกจากนั้น
การทำใหเกิดกลุมประชาสังคมแลวทำใหกลุมเกิดความเขม
แข็งขึ้นไดนั้นเปนเรื่องที่กระทำไดไมงาย เนื่องจากวาการจะเกิด
กลุมองคกรชาวบานจะมีเงื่อนไขอยูที่ความพรอมที่แตกตางกัน
ไปของแตละชุมชน

! ดวยสภาวการณดังที่กลาวมาขางตน      ชุมชนที่มี
ความพรอมที่จะพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง ถือไดวาเปนชุมชน
ที่พรอมจะนำไปสูการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนได  
ชุมชนบานหวยสานดอนจั่นถือเปนชุมชนหนึ่งที ่มีศักยภาพ 
ความพรอม รวมทั้งมีความตองการที่จะพัฒนาชุมชนใหเกิด
การพัฒนาที่ยั ่งยืน  โดยชุมชนไดเสนอโครงการการพัฒนา
ศักยภาพชาวบานในชุมชนมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เชียงราย ดวยเล็งเห็นถึงศักยภาพ ในฐานะที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นและมีความพรอมทั้งบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ วิทยาการ ความรู และอุปกรณ ในการ
ถายทอดองคความรู ที ่ท ันสมัย อันจะนำไปสู การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได ใหชาวบานใน
ชุมชนมีทั้งคุณภาพชีวิตและความที่ดีและเกิดความยั่งยืนตอไป 
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“

”

เพื่อพัฒนาคนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองในแงของความรูดานอาชีพ เทคโนโลยีใหมๆ และแนวทางการพัฒนาดานอื่นๆ 

อันเปนแนวทาง/องคความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนขึ้นไดประกอบกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย มีนโยบายที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแลว ยังเนนถึงการบริการ
วิชาการใหกับชุมชน ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงรายมีองคความรูจากการศึกษาวิจัยของบุคลากร
ทางการศึกษาจำนวนมาก ทั้งแบบสรางองคความรูและวิจัยสิ่งประดิษฐ   และสามารถเผยแพร/ถายทอดองคความรูเหลานี้ใหกับชุมชน 
เพื่อตอยอดงานวิจัยและสรางประโยชนใหกับชุมชนอยางแทจริง

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย จึงจัดทำโครงการบริการวิชาการ ในโครงการเพื่อการยก

ระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบานหวยสานดอนจั่นสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแกว อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่ง

โครงการดังกลาวเปนโครงการตอยอดจากการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบานหวยสานดอนจั่นแบบมีสวนรวมใน

ปงบประมาณ  2553 เพื่อการพัฒนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดอยางแทจริง อีกทั้งเพื่อสรางชุมชนตนแบบในการ

พัฒนาใหแกชุมชนอื่นใหเกิดความเขมแข็งตอไป ซึ่งในโครงการ“การสรางชุมชนเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบานหวยสาน

ดอนจั่นอยางยั่งยืน”นี้ไดเนนการสรางความรวมมือแบบมีสวนรวมจากคนในชุมชน  นับตั้งแตกระบวนการคิดการวางแผน  การลงมือ

ปฏิบัต ิ และการสรุปผลการ- ปฏิบัติรวมกัน  เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบและเปนแนวทางในการพัฒนาดานอื่นๆของชุมชน

รวมกันตอไป

กาซชีวภาพเกิดจากการหมักของสารอินทรียโดยมีจุลินทรียจำพวกแบคทีเรียเชนจุลินทรียกลุมสรางมีเทน  (methane-

producing bacteria)หรือเมทาโนเจนและจุลินทรียกลุมสรางกรด (acid-producing bacteria) มาชวยยอยในสภาวะไรอากาศ ใน

กระบวนการยอยในสภาวะไรอากาศ เปนการที่จุลินทรียตาง  ๆ ทำปฏิกิริยายอยสลายสารอินทรีย ลงจากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีโครงสรางที่ซับ

ซอนลงเปนโครงสรางที่ซับซอนนอยลงเปนขั้นๆ ไป

กระบวนการหมักยอยในสภาวะไรอากาศแบงเปน 4 ขั้นดังนี้

N ไฮโดรลิซิส(Hydrolysis): สารอินทรีย(เศษพืชผัก เนื้อสัตว) มีองคประกอบสำคัญคือ คารโบไฮเดรต ไขมัน  และโปรตีน  

แบคทีเรียจะปลอยเอ็นไซมเอกซตราเซลลูลาร (extra cellular enzyme)  มาชวยละลายโครงสรางโมเลกุลอันซับซอนใหแตกลงเปน

โมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer)  เชนการยอยสลายแปงเปนน้ำตาลกลูโคส การยอยสลายไขมันเปนกรดไขมัน  และการยอยโปรตีนเปนกรด

อะมิโน

! แอซิดิฟเคชั่น  หรือ  แอซิโดเจเนซิส(Acidification/ Acidogenesis):การยอยสลายสารอินทรียเชิงเดี่ยว (monomer)เปนกรด

ระเหยงาย (volatile fatty acid) กรดคารบอน แอลกอฮอลล คารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย และไฮโดรเจน

! อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis)  เปลี่ยนกรดระเหยงายเปนกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเทตซึ่งเปนสารตั้งตนหลักในการผลิต

มีเทน

! เมทาไนเซชั่น  หรือ เมทาโนเจเนซิส  (Methanization/Methanogenesis): กรดอะซิติก และอื่น  ๆ จากขั้น  2  รวมถึง

คารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจนบางสวน จะเขาสูกระบวนการเปลี่ยนเปนมีเทนโดยเมทาโนเจน (methanogen)

CH3COOH --> CH4 + CO2

กรดอะซิติก มีเทน คารบอนไดออกไซด

2CH3CH2OH + CO2 --> CH4 + 2CH3COOH

เอทานอล คารบอนไดออกไซด มีเทน กรดออะซิติก

CO2 + 4H2 --> CH44 + 2H2O

คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน มีเทน น้ำ

แบคทีเรียเมทาโนเจนิคหรือเมทาโนเจน(Methanogenic bacteria หรือ methanogens)
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เมทาโนเจน คือแบคทีเรียที่ดำรงชีวิตภายใตสภาวะไรอากาศ(anaerobic)  ในวงจรชีวิตของมัน เมทาโนเจน จะยอย

สารอาหารและปลอยกาซตาง  ๆ ซึ่งรวมถึงมีเทนดวย เมทาโนเจน  มีอยูหลายชนิดโดยแบงออกเปนสี่ประเภทหลัก  ๆ ตาม

ลักษณะทางเซลลวิทยา (cytology) (Alexander, 1961).

Methanogenนั้นพัฒนาและเพิ่มจำนวนไดชา ทั้งยังคอนขางออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันทั้งทาง

กายภาพ หรือทางเคม ี ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันเกิดขึ้นก็จะสงผลกระทบตอการเพิ่มจำนวนและการเกิดกาซ 

อยางไรก็ตามเมทาโนเจนนั้นสามารถอยูไดโดยไมมีอาหารเพิ่มเติมไดนานเปนเดือน

ปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆที่มีผลตอการผลิตกาซชีวภาพ
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การจัดการขยะชุมชน
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

ขยะนับเปนปญหามลพิษที ่เกิดขึ ้นพรอม
ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทำให
ขยะในชุมชนทั่วประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ
ในเขตพื ้นท ี ่ตำบลทรายขาวซึ ่งเป นพื ้นท ี ่ต ั ้งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่
เชียงราย  เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษา
และจำนวนประชากรในชุมชนซึ่งมาจากการยายถิ่น
ของแรงงาน  สงผลใหอัตราการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 
และวิถีชีวิตของนักศึกษาและประชาชนที่มีรูปแบบการ
บริโภคเปลี่ยนไป สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงตอ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณ  และการเปลี่ยนแปลงประเภท
หรือชนิดของขยะ

! ชุมชนขยะสังคมบานรองธารใหม ตั้งอยูใน
เขตพื้นที ่ หมูที่ 9  ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เขตปกครองขององคการบริหารสวนตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย มีจำนวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น  513 คน 141 ครัวเรือน  ประกอบ
อาชีพหลัก คือ  การทำนา จำนวน  65 ครัวเรือน  การทำ

สวน  จำนวน  10 ครัวเรือน และการทำไร 8  ครัวเรือน  มี
อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว 6 ครัวเรือน คาขาย  7 ครัว
เรือน  รับจาง 20 ครัวเรือน รับราชการ 3  ครัวเรือน และ
ทำงานเอกชน 10 ครัวเรือน  มีจำนวนกลุมกิจกรรม/
อาชีพ จำนวน 2  กลุม คือ กลุมปุยอินทรียชีวภาพ 
จำนวนสมาชิก 30 คน  และกลุมสมุนไพร จำนวน
สมาชิก 10 คน (แผนพัฒนาหมูบาน  ป พ.ศ. 
2553-2555, 19 พฤษภาคม 2553)

! จากแผนพัฒนาหมูบานรองธาร หมูที่ 9  ป 
พ.ศ.2553-2555 จัดทำโดยคณะกรรมการหมูบานและ
ไดประชุมพิจารณาแผนพัฒนาหมูบาน  มีมติเห็นชอบ
และรับรองแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  และได
มีการจัดทำลำดับความตองการ/โครงการ ตามแผน
ความตองการในการพัฒนาหมูบาน  นำเสนอดังตาราง
ที่ 1-3

! ตารางที ่ 1 แสดงแนวทาง/โครงการ/แผน
พัฒนาหมูบาน รวมทุกดานเรียงตามลำดับความ
สำคัญ

“

,,

ข ย ะ น ั บ เ ป  น
ปญหามลพิษที่
เก ิดขึ ้นพรอม
ค ว า ม เ จ ร ิญ
เติบโตทางดาน
เศรษฐกิจและ
ส ังคม ทำให 
ขยะในชุมชนทั่ว
ประเทศมีแนว
โนมเพิ่มขึ้น

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน



128

การจัดการขยะชุมชน

ขยะนับเปนปญหามลพิษที่เกิดขึ้นพรอมความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทำใหขยะในชุมชนทั่วประเทศมีแนว
โนมเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาวซึ่งเปนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย 
เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาและจำนวนประชากรในชุมชนซึ่งมาจากการยายถิ่นของแรงงาน สงผลใหอัตราการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น  และวิถีชีวิตของนักศึกษาและประชาชนที่มีรูปแบบการบริโภคเปลี่ยนไป สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงตอการเพิ่ม
ขึ้นของปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชนิดของขยะ

! ชุมชนขยะสังคมบานรองธารใหม ตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมูที ่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย เขตปกครองของ
องคการบริหารสวนตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 513  คน  141 ครัวเรือน  ประกอบอาชีพ
หลัก คือ  การทำนา จำนวน  65 ครัวเรือน  การทำสวน  จำนวน  10 ครัวเรือน  และการทำไร 8  ครัวเรือน  มีอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว 6 ครัว
เรือน  คาขาย 7 ครัวเรือน  รับจาง 20 ครัวเรือน รับราชการ 3 ครัวเรือน  และทำงานเอกชน 10 ครัวเรือน  มีจำนวนกลุมกิจกรรม/อาชีพ 
จำนวน  2  กลุม คือ กลุมปุยอินทรียชีวภาพ จำนวนสมาชิก 30 คน และกลุมสมุนไพร จำนวนสมาชิก 10 คน  (แผนพัฒนาหมูบาน  ป 
พ.ศ. 2553-2555, 19 พฤษภาคม 2553)

! จากแผนพัฒนาหมูบานรองธาร หมูที่ 9  ป พ.ศ.2553-2555  จัดทำโดยคณะกรรมการหมูบานและไดประชุมพิจารณาแผน
พัฒนาหมูบาน  มีมติเห็นชอบและรับรองแลว เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2553 และไดมีการจัดทำลำดับความตองการ/โครงการ ตาม
แผนความตองการในการพัฒนาหมูบาน นำเสนอดังตารางที่ 1-3

ตารางที่ 1 แสดงแนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมูบาน รวมทุกดานเรียงตามลำดับความสำคัญ

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนพัฒนาหมูบาน ป พ.ศ. 2553-2555, 19 พฤษภาคม 2553
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมูบาน ดานเศรษฐกิจ

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนพัฒนาหมูบาน ป พ.ศ. 2553-2555, 19 พฤษภาคม 2553

ตารางที่ 3 แสดงแนวทาง/โครงการ/แผนพัฒนาหมูบาน ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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จะเห็นไดวา จากตารางที่ 1-3  เปนการแสดง
ถึงความตองการของชุมชนที่ตองการใหมีการพัฒนา
ดานตางๆ ซึ่งคณะดำเนินงานไดมองเห็นถึงความ
ตองการของชุมชนที่มีความตระหนักในเรื่องการจัดการ
ขยะโดยจะเห็นไดจากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นถึงชุมชน
มีความตองการพัฒนาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ดวยโครงการที่ทิ ้งขยะประจำหมูบานเปนลำดับที่1 
เปนการบงบอกถึงปญหาจากขยะเนื่องจากมีขยะใน
ชุมชนเปนจำนวนมากขึ้นและทิ้งไมเปนที่ ทำใหเกิด
มลพิษในชุมชน  ประกอบกับตารางที่ 2 ที่แสดงใหเห็น
ถึงความตองการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดวยโครงการ
ตอยอดโครงการอบรมปุยอินทรียชีวภาพ เปนลำดับที่ 
2 ซึ่งเปนการจัดการขยะเปยกที่ไดจากมูลสัตว และถา
เปนการแสดงความตองการของชุมชนในภาพรวมทุก
ดาน โครงการที่ทิ้งขยะประจำหมูบานก็ยังจัดอยูใน
ลำดับที่ 3

! จากการจัดประชุมประชาคมสมาชิกบานรอง
ธาร หมูที่ 9  จำนวน  97 คน  ในวันที่ 10 มิถุนายน  2553 
เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการแนวทางการมีสวนรวม
ของสมาชิกในชุมชน  สมาชิกสวนใหญมีความเห็นดวย
ที่จะดำเนินโครงการ ขยะสังคม รวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย (พัน
ทิพา ปนสุวรรณ, 2553)

จากการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงาน
ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบานและชุมชน
ที่ผานมาพบวา สมาชิกในชุมชนบานรองธาร ไดมี
แนวทางในการจัดการขยะเพื่อแกปญหาขยะในชุมชน
อยางเป นร ูปธรรม โดยมีข อม ูลจากการสำรวจ
พฤติกรรมกอนและหลังกิจกรรมพบวา การกำจัดขยะ
โดยการเผาลดลงจากรอยละ 52 เปนรอยละ 25.20 

การกำจัดขยะโดยการฝงลดลงจาก  รอยละ 18.30 เปน
รอยละ 14.30 การกำจัดขยะโดยการนำไปทำปุย เพิ่ม
ขึ้นจากรอยละ 9.90 เปนรอยละ 14.60 การจัดการขยะ
โดยการนำไปขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.80 เปนรอย
ละ 33.40  แสดงถึงสมาชิกในชุมชนมีความรูความ
เขาใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกำจัดขยะอยาง
ถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น  กอใหเกิดการจัดตั้งกองทุนขยะใน
ชุมชน  โดยมีเงินลงทุนเริ่มตนที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ผาปาขยะ ไดเงินจากการขายขยะจำนวน 25,200 บาท 
มีสถานที่ที่ใชในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลกอนนำไปขาย 
มีการผลิตชีวภาพจากมูลสัตวสามารถลดคาใชจายใน
ครัวเรือนไดไมต่ำกวา 300 บาทตอครัวเรือน

การดำเนินการแกปญหาขยะในชุมชนบาน
รองธาร หมูที่9 มีจุดเริ่มตนมาจากสมาชิกชุมชนไดเล็ง
เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
และใหสมาชิกของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได จึงใช
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ โดยไมได
เนนที่การพัฒนาแหลงทุนเพียงอยางเดียว แตมองถึง
ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดวย 
ทำใหพบปญหาเรื่องขยะสังคมชุมชนบานรองธาร หมูที่ 
9 ในเรื่องการบริหารจัดการขยะวาทำอยางไรจะแก
ปญหาไดในระยะยาว และเกิดขึ้นอยางยั่งยืนได คณะ
ผูดำเนินงานจึงประสงคเพื่อพัฒนาความเขมแข็งดาน
การบริหารจัดการดานขยะ คนหารูปแบบและแนวทาง
การบริหารจัดการขยะชุมชนบานรองธารหมูที ่9  โดยใช
เทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ชุมชน  มีราคาถูกและชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง
ได เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและเกิดองคความรูดานการ
บริหารจัดการขยะเพื่อเปนตนแบบแหลงเรียนรู และ
เปนแหลงศึกษาดูงานของชุมชนอื่นๆ สรางเครือขาย
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เครื่องปนดินเผา หมูบานหัตถกรรม ตนแบบOTOP
บานเหมืองกุง อ.หางดง จ. เชียงใหม
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

สถานที่ตั้ง และสถานที่ติดตออยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหม ไปตามเสนทางเชียงใหม-หางดง ประมาณ  10 
กิโลเมตร โดยอยูกอนถึงทางแยกตัดใหมสายหางดง-สะเมิงเพียงเล็กนอย

! ชื่อผูนำกลุมนายวุฒิ เตชะแกว ประธานกลุมเครื่องปนดินเผา บานเหมืองกุง บานอยูเลขที ่ 259 หมูที่ 7 ตำบล
หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จำนวนสมาชิกในกลุมปจจุบันหมูบานแหงนี้มีประชากรอยูอาศัย 135 ครัว
เรือน  ที่ยังคงทำอาชีพเครื่องปนดินเผาอยางจริง  ๆจัง ๆรวมตัวกันมีสมาชิกกลุมทั้งหมด 23 ครัวเรือนชวงอายุของผูผลิตใน
กลุม25-65 ป

! ประวัติความเปนมาประวัติศาสตรอันยาวนานกวา200ปคำบอกเลาตอกันมาจากบรรพบุรุษที่มาตั้งรกรากอยู
บานเหมืองกุง เปนคนไทที่ถูกกวาดตอนมาจากเมืองปุ เมืองสาด รัฐเชียงตุง ซึ่งปจจุบันอยูในเขตรัฐฉานประเทศพมา แต
กอนหนาที่จะมาอยูในพมา บรรพบุรุษของที่นี่นาจะเคยอยูที่แควนสิบสองปนนาทางตอนใตของจีนมากอน  จึงคาดวา
วิชาชีพดานชางเครื่องปนดินเผาของบานเหมืองกุงนาจะสืบทอดมาจากสิบสองปนนาโดยมีหัตถกรรมที่เปนมรดกชิ้น
สำคัญคือ  “น้ำตน” หรือ “คนโท” และ“หมอน้ำ”ที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของลานนา บานเหมืองกุงไดรับ
เลือกจากพัฒนาชุมชน  อ.หางดง และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใหเปนหมูบานโอท็อปเพื่อการทองเที่ยวเมื่อหลายป
กอนเพราะเปนหมูบานผลิตเครื่องปนดินเผาที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร วิถีวัฒนธรรมที่สามารถรอยเรียงเชื่อมโยงไดอยาง
กลมกลืนกับการทองเที่ยว

“

,,

หม ู  บ  า นผล ิ ต
เครื่องปนดินเผา
ท ี ่ ม ี เ ร ื ่ อ งราว
ประวัติศาสตร

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน



132

ีที่กอตั้งการรวมกลุมอาชีพ เริ่มการรวมตัวเปนกลุมเมื่อ  พ.ศ. 2546 
รูปแบบผลิตภัณฑผลิตภัณฑคนโทหมอแกงหมอน้ำโคมไฟกระถาง 
แจกันฯลฯการจำหนายจำหนายที่ทำการกลุมของผูผลิต ทั้งปลีก 
สง รับทำตามสั่งจากคนกลาง นำไปจำหนายตลาดในหมูบาน และ
นำจำหนายพรอมการสาธิต ขนาดตลาดรวมปจจุปนมีแนวโนม
ขยายตัวมากขึ้นมูลคาการตลาดรวมประมาณ  500,000 บาท/ป/
กลุม ลักษณะลูกคาในปจจุปนลูกคาสนใจรูปแบบราคาต่ำ และวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของกลุม

! ราคาผลิตภัณฑราคาขายปลีก คนโทราคาเริ่มตั้งแตใบ
ละ 12  บาท สวนหมอน้ำใบละ 35 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของชิ้น
งานมาตรฐานผลิตภัณฑผลิตภัณฑโอท็อป

! วัตถุดิบใชดินเหลือง ซื้อดินเหนียวมาบดเปนผง     นำไป
หมัก 1-2 คืน นำไปนวดและปนชิ้นงาน

! แหลงดินจากอำเภอสันปาตอง โดยการสั่งซื ้อจากผู
ขายสง

! วิธีการขึ้นรูปดวยวิธีการขึ้นรูปดวยบนแปนหมุนไฟฟา 
ตามแบบที่ตองการ และใชพิมพปลาสเตอรอัดชิ้นงาน แปะติด
ประกอบกับชิ้นงาน

! เครื่องมือที่ใชในการผลิตแปนหมุนไฟฟา และเครื่องมือ
ปน (จาด)

! การตกแตงก อนเผาใชน ้ำด ินสีแดงทาทับลงบนผิว
ผลิตภัณฑบริเวณรอบนอก

! เตาเผาและวิธีการเผาเตาเผาแบบทางเดินลมรอนขึ้น  
เตาแบบตะกรับเผาไมเกิน 1050องศา C

! โครงการหนวยงานของรัฐที่เคยเขารวมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย องคการบริหารสวนตำบล พัฒนาชุมชนจังหวัด

เครื่องปนดินเผาของบานเหมืองกุง
นาจะสืบทอดมาจากสิบสองปนนาโดย
มีหัตถกรรมที่เปนมรดกชิ้นสำคัญคือ 

“น้ำตน” หรือ “คนโท” และ“หมอน้ำ”ที่
เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอยาง
หนึ่งของลานนา

“
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การทองเที่ยวโดยชุมชนบานปง-หวยลาน ตำบลออนใต 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

การทองเที่ยวโดยชุมชน  เปนรูปแบบหนึ่งของ
การทองเที่ยวที่มุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทองเที่ยว มีการเตรียมความพรอมของชุมชน 
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในชุมชนใหสามารถ
ดำเนินการไดเอง มีการประสานความรวมมือกับผู
เกี่ยวของฝายตาง  ๆที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม
เพื ่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกิดการ
สนับสนุนใหชุมชนสามารถจัดการการทองเที ่ยวใน
ชุมชนไดเองและเทากับเปนการผลักดันนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหมที ่ตองการพัฒนาการทองเที ่ยวเชิง
นิเวศใหบังเกิดผลในดานปฏิบัติ อันจะสงผลถึงการ
พัฒนาศักยภาพทั ้งดานกายภาพและคุณภาพของ
คนในชุมชน  รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งและอยู
ไดอยางยั่งยืน

! อำเภอสันกำแพง เปนแหลงทองเที ่ยวที ่
สำคัญของจังหวัดเชียงใหม แตเนื่องจากการจัดการ

ทองเที่ยวที่ผานมาไดมุงสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว ทำใหอำเภอสันกำแพงเปนแหลงทอง
เที่ยวที่นักทองเที่ยวรู จักเพียงแคหมูบานหัตถกรรม
กระดาษสาบานตนเปา หมูบานทำรมบอสราง และ
น้ำพุรอน  สันกำแพง ในขณะที่สถานที่ที่สำคัญที่อยูใน
พื้นที่อำเภอสันกำแพง บางแหงขาดการดูแลเอาใจใส 
บางแหงถูกละเลย ขาดการนำมาใชประโยชนอยาง
เหมาะสม เชน  แหลงทองเที่ยวธรรมชาติปาดงปงไหว 
ตำบลรองวัวแดง ซึ่งปจจุบันมีนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยว
ชมจนเกินขีดความสามารถในการรองรับทำใหการไหว
ลดลง ในขณะที่ยังมีปาดงปงไหวแหงใหม ชุมชนชาว
ยองและพิพิธภัณฑชาวยอง  พิพิธภัณฑเครื่องถวย
โบราณ   วัดเกาแกสมัยกอตั้งอาณาจักรลานนา และ
อำเภอสันกำแพงอีกเปนจำนวนมาก ที่ไมไดรับการนำ
มาจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวอยางเหมาะสม

ม ุ  ง
เ น  น ใ ห 
ช ุมชน เข  า
ม าม ี ส  ว น
รวมในการ
จ ั ด ก า ร
ทองเที่ยว

“
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เครือขายประชาชนที่สนใจจัดการทองเที่ยวขึ้นในชุมชนตาง ๆ 
ของอำเภอสันกำแพง จึงไดรวมกลุมกันและขอรับการบริการ
วิชาการดานการบริหารจัดการกลุมการทองเที่ยวโดยชุมชน จาก
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรก ิจและศิลปศาสตร 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ท ค โ น โ ล ย ี ร า ช ม ง ค ล ล  า น น า ภ า ค
พายัพ  เชียงใหม  ซึ่งไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามความ
ตองการของชุมชนขึ้นในระหวางวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2553 ซึ่ง
นอกจากการสรางความเขาใจถึงหลักการสำคัญของการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนแลว จะตองเริ่มจากการมีสวนรวมโดยการ
รวมกลุมและแบงบทบาทหนาที่กันตามความสมัครใจ จากนั้นจึง
คนหาของดี หรือทุนของชุมชน  5  ดาน  ที่นำมาเปนทรัพยากรใน
การจัดการทองเที ่ยว แลวจึงตัดสินใจกำหนดรูปแบบหรือ
โปรแกรมการทองเที่ยว  ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน  รวมถึง
จำเปนจะตองมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวรวมกัน  มีการนำผู
เขารวมกิจกรรมไปศึกษาดูงานชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศบานโปง 
อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม จากนั้นจึงไดสรุปบทเรียนจาก
การเรียนรู ดูงาน  และแบงกลุมผูเขารวมกิจกรรมตามบริบทพื้นที่ 
จำนวน  6 กลุม คือ กลุมที ่ 1) ชุมชนบานรองวัวแดง กลุมที ่ 2) 
ชุมชนบานบวกคางหมู 1 และ หมู 4 กลุมที ่ 3)  ชุมชนบานบวก
คาง หมู 6 หมู 7 และหมู 11 กลุมที่ 4) ชุมชนบานบวกคางหมู 5 
หมู 8  หมู 9 หมู 12 หมู 13 กลุมที่ 5) บานหวยทราย น้ำจำ และ
ทรายมูล และกลุมที่ 6) บานออนใต แลวจึงระดมความคิดที่มีตอ
ทรัพยากรการทองเที่ยว ตามกรอบแนวคิดทุนชุมชน  5 ดาน  โดย
พบวาทุนชุมชนที่มีเอื้อตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนได 3 
กลุม ดังนี้คือ  1)  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  2) การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  และ 3)  การทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  ในการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี ้ ผูแทนประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมยังสะทอนความคิดเห็นวา แทจริงแลว ทุนและศักยภาพ
ของชุมชนนั้นมีอยูเปนจำนวนมาก แตประชาชนยังมีขอจำกัดที่จะ
ดำเนินการ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ ยิ่ง
เปนธุรกิจทองเที่ยวที่มีความซับซอนดวยแลว หากปลอยให
ประชาชนดำเนินการเพียงลำพังยิ่งเปนไปไดยาก อยางไรก็ตามที่
ผ านมาไดมีสถาบันการศึกษาเขามาทำวิจัยในพื ้นที ่อำเภอ
สันกำแพงเปนจำนวนมาก พอหมดเงินหมดงาน  โครงการจบ ทุก
อยางก็ยุต ิ ผู เขารับการอบรมจึงไดรองขอใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนพี ่เล ี ้ยงใหกับชุมชนอำเภอ
สันกำแพงเพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนได
อยางจริงจังและยั่งยืน  คณะทำงานพิจารณารวมกันแลวมีความ
เห็นวา ในทางการปฏิบัติเพื่อใหเกิดธุรกิจการทองเที่ยวโดยชุมชน
ไดจริงนั้นยังมีขั้นตอนกระบวนการอีกหลายขั้นตอนมาก  ทั้งคนใน
ชุมชนก็ขาดประสบการณ ตลอดจนความรูความเขาใจทั้งใน
กระบวนการดำเนินกิจกรรมการทองเที่ยวและระบบการบริหาร
จัดการธุรกิจ

! คณะทำงานเห็นควรชวยใหเกิดธุรกิจการทองเที่ยวโดย
ชุมชนในอำเภอสันกำแพงไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน  โดย

กำหนดความชวยเหลือเรงดวนออกเปน 3 ระยะ คือ

! ระยะที่ 1 ระหวางเดือนมิถุนายน  – กันยายน  2553 เปน
โครงการวิจัยหารูปแบบกิจกรรมการทองเที ่ยวที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและบริบทของชุมชน  เพื่อการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
โดยชุมชน 3 ตำบลนำรองในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม

! ระยะที่ 2 เปนการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุม
ในแตละพื้นที่ การพัฒนาชองทางการตลาด และดานอื่นๆ ที่
จำเปนเรงดวนเพื่อการพัฒนาใหเกิดธุรกิจการทองเที่ยวโดยชุมชน 
3 ตำบลนำรองในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม อยางเปนรูป
ธรรม

ระยะที่ 3 เปนการติดตาม ปรับปรุงและสงเสริม รวมถึงการพัฒนา
ในสวนอื่น  ๆ ที่จำเปนและเกี่ยวของเพื่อใหธุรกิจการทองเที่ยวโดย
ชุมชน 3 ตำบลนำรองในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม

! คณะทำงานไดรับการสนับสนุนเงินผลประโยชนสะสม
ของสาขาวิชาการจัดการ ปงบประมาณ  2553 ดำเนินงานระยะที ่
1 เปนการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกิจกรรมการทอง
เที ่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัด
เช ี ยงใหม  ” ซ ึ ่ งดำ เน ินการว ิ จ ั ยแล  ว เสร ็ จ เป นไปตาม
วัตถุประสงค  และผลการวิจัยทำให 1)  ทราบศักยภาพที่เปน
ปจจัยภายใน  (คน  ทุน  และระบบการจัดการ)  และปจจัย
ภายนอก(สภาพแวดลอมชุมชน องคกรภายนอกที่เกี่ยวของ และ
สภาพการแขงขัน) ในการดำเนินธุรกิจการทองเที่ยวโดยชุมชน
ของอำเภอสันกำแพง  2) ไดรูปแบบการกิจกรรมการทองเที่ยวที่
เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของชุมชน  จากฐานขอมูลทุน
ชุมชนทั้ง 5  ดานและองคประกอบทางการทองเที่ยว 5  ดาน  ที่ถูก
ตองและเปนปจจุบัน  และ 3) ไดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม  และคณะ
ทำงานยังไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเครือขาย
บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน  เรื ่อง การใชเทคนิคกรี
นแมป(Green map)  พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่ภาคเหนือ กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
อยูระหวางการดำเนินกิจกรรมวิจัย  โดยการดำเนินการที่ผานมา
ทำใหคณะทำงานพบวากลุมการทองเที่ยวโดยชุมชน  3  ตำบล
นำรองในอำเภอสันกำแพง ยังไมสามารถจัดตั้งกลุมไดอยางมี
สวนรวมของคนในชุมชน  ทำใหยังไมเห็นความชัดเจนในการ
ดำเนินกิจกรรมใหบริการการทองเที่ยว

! บานปง หมูที ่ 8  ของตำบลออนใต  เปนที่ตั้งของอางเก็บ
น้ำหวยลานตามโครงการพระราชดำริฯ ซึ่งพลิกฟนผืนแผนดิน
แหงนี้จากที่แหงแลงมาเปนพื้นที่อุดมสมบูรณไปดวยปาไม กลาย
เปนตนน้ำที่สำคัญในการทำเกษตรของชาวบาน  ธรรมชาติที่
สวยงาม ดอยงมที่ตั้งของกูซึ่งบรรอัฐิครูบาเจาศรีวิชัย และยังขุด
ค นพบเตาเผาเคร ื ่องถ วยส ันกำแพง  ส ิ ่งเหล าน ี ้ซ ึ ่ งม ีท ั ้ ง
ประวัติศาสตรชุมชนที่นาจารึกจดจำและเทิดพระเกียรติพระบาท
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สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงตอปวงประชาราษฎรของพระองค

! ทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่กลาวมาขางตนเปนทุนที่สำคัญในการสรางเปนผลิตภัณฑ
การทองเที่ยว ซึ่งจะสามารถใชเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบานปงแหงนี้ทำใหมี
รายไดเสริมจากกิจกรรมการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริม และสงผลใหคนในชุมชนเห็นความสำคัญ
ของทรัพยากร วิถีชีวิต  วัฒนธรรม และภูมิปญญาดั้งเดิมในชุมชน  จนเกิดจิตสำนึกในการฟนฟ ู อนุรักษ  และ
สืบทอดทรัพยากรการทองเที่ยวใหเปนมรดกตกทอดสูลูกสูหลานอันจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป  นอกจาก
นี้ยังเปนวโรกาสอันดีที่คนในชุมชนและหนวยงานที่เกี ่ยวของจะไดถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของในหลวงโดยผานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุมการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปง-หวย
ลาน  ตำบลออนใต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม นี้ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 84 พรรษา ในป พ.ศ. 2554 นี้
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การบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตบานดิน 

บานแมโจ อ.แมแตง จ.เชียงใหม
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

บานแมโจ หมูที่ 1 ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีการบอกเลาสืบเนื่องตอกันมา
ชุมชนบานแมโจมีการตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันประมาณ  200 ป  เดิมอพยพมาจากบานแมเลิม
และบานทุงตีนเสาบางสวน  มาตั้งเรือนที่อยูริมน้ำหวยแมโจ ซึ่งเปนพื้นที่อุดมสมบูรณ มีดินที่เหมาะสมสำหรับ
การประกอบอาชีพ มีแมน้ำไหลผานหมูบานตลอด มีปาที่อุดมสมบูรณและเปนแหลงอาหาร เริ่มแรกมีการยาย
มาตั้งถิ่นฐานอยูประมาณ  2  – 3 ครัวเรือน  ภายหลังไดอพยพยายมาอยูเพิ่มขึ้นเปน  25  ครัวเรือน  จึงตั้งเปน
หมูบานตามลำหวยที่ผานกลางหมูบานตอนนั้นวา (บานแมโจ)  อาชีพชาวบานประกอบอาชีพทำนา เก็บใบ
เมี่ยง  และปลูกผักไวสำหรับรับประทานและแบงปนกินกันในหมูบานและนำออกไปแลกของใชที่หมูบานอื่นมี
การดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนจนถึงปจจุบัน

! ในป 2546 คุณโจ จันใด ไดยายที่อยูมาพักอาศัยในหมูบานแมโจ เปนผูริเริ่มทำบานดินและเริ่มจัดเปน
หมูบานในการทองเที่ยว ในการทำบานดินและรวมกลุมในการทำการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยผูใหญบานมีการ
ปลูกจิตสำนึกในการดูแลปา ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการสรางกลุม
หัตถกรรมชุมชนในหมูบานเปน 4 กลุมหลักๆ คือ กลุมการแกะสลักไม กลุมการปกผาและจักรสาน

ในการทำบาน
ด ิน แล ะรวม
กล ุ  ม ในการ
ทำการท อง
เ ท ี ่ ย ว เ ช ิ ง
อนุรักษ โดย
ผู  ใหญบานมี
การปลูกจ ิต
สำนึกในการ
ดูแลปา 
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กลุมโฮมสเตยบานดิน  กลุมสมุนไพรและนวดแผน
โบราณ  ซึ่งกลุมที่โดดเดนและนาสนใจคือ  กลุม
โฮมสเตยบานดินเพราะเนื่องจากมีการตอบรับที่ดี
จากนักทองชาวตางประเทศที่ตองการพักผอนและ
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในการทำไร ทำสวน การ
ทองเที่ยวแหลงธรรมชาติที่ที่นาสนใจไดแก ถ้ำ 
น้ำตกสายรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ศาลเจาพอหมูบาน 
หวยแมเลิม และสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง เขื่อน
แมงัด การลองแพ ดูวิถีชีวิตของมูเซดำ และ
ประเพณีวัฒนธรรมที ่นาสนใจของชุมชนไดแก 
เลี้ยงผีขุนน้ำ แขงขันบั้งไฟ มวยทะเลชาวตางชาติ 
การบวชลูกแกว (ภาคฤดูรอน)  โดยใชพื้นที่ของ
ศูนยปฏิบัติธรรมบานดิน  ซึ่งในปจจุบันมีนักทอง
เที่ยวเขามาทองเที่ยวในชุมชนในรูปแบบของบาน
ดินเพิ่มมากขึ้น  ในชุมชนเองมีบานดินที่ดำเนินการ
ปลูกสรางเพียงไมกี ่หลังและไมเพียงพอตอการ
รองรับนักทองเที่ยว ชาวบานในชุมชนจึงมีความ
ตองการในการปลูกสรางบานดินเพิ่มเติม เพื่อการ
รองรับนักทองเที่ยวที่มาพักบานดิน และในงาน
ทางดานหัตถกรรมไดการแกะสลักก็มีชางที ่มี
ความชำนาญและมีฝมือทำใหไดรับความนิยมใน
การผลิตจะมีการทำตามแบบที่ลูกคากำหนด และ
การออกแบบผลิตภัณฑถวยรางวัลแกะสลัก ที่เปน
ผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก สวน
หัตถกรรมทางดานการปกผาและจักรสานไมคอย
เปนที่แพรหลาย เนื่องจากผลิตตามที่ลูกคาสั่ง
เทานั้น  และหัตถกรรมทางดานสมุนไพรและการ
นวดแผนโบราณ  ชาวบานยังไมมีความชำนาญ

และการเรียนรูเพิ่มเติม จึงยังไดมีการดำเนินการ
ไมจริงจังเทาใด ซึ่งปญหาของชุมชนนั้น  คอยขางที่
จะเนนไปทางดานการฝกฝนตั้งใจทำอยางจริงพจัง 
โดยทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรไดเล็ง
เห็นชุมชนเปนชุมชนที่นาสนใจและสามารถที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนนี้ไดอยางตอเนื่อง 
ซึ่งไดมีการยกระดับทางดานการพัฒนาศูนยเรียนรู
ของชุมชนและการพัฒนาการทางดานการทอง
เที่ยวโดยการอบรมมัคคุเทศกรุนเยาว ไปแลว นั้น

! คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรและ
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและส
ถาปตยกรรรมศาสตร ไดมีการดำเนินการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนบานดิน  บานแมโจ หมูที ่ 1 
ตำบลบานเปา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม งบ
ประมาณป 2553 นั้น  ยังมีโครงการที่ตอบสนอง
การตอยอดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหูบาน
และชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนบานดินเพิ่มเติม โดย
การนำแผนชุมชนที ่แสดงความตองการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง โดยจะสามารถ
เสริมสรางศักยภาพและแผนงานที่ดำเนินการเพื่อ
การพัฒนาสมบูรณแบบของบานดิน ใหชุมชน
สามารถเรียนรูและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป
ในอนาคต

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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บานดิน
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การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน บานมอนเขาแกว 
ต.พิชัย อ.เมือง จ. ลำปาง
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดทำโครงการบริการวิชาการโดย

การบูรณาการ งานการเรียน  การสอน  งานวิจัย  งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการเปนเรื่อง
เดียวกัน  เพื่อทำให ประชาชนมีความรู  มีอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน บนฐาน
สังคมแหงการเรียนรูนั้น  เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวม ทำใหชุมชนมีการ
ประกอบอาชีพและความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

! หมูบานมอนเขาแกว  ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เปนอีกหมูบานหนึ่งที่มีความนาสนใจในการที่จะยก
ระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวม  เนื่องจากหมูบานนี้เปนหมูบานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา
ที่โดดเดน  นอกจากนี้งานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาที่หมูบานมอนเขาแกวยังสะทอนใหเห็นถึง ภูมิปญญาทอง
ถิ่นของคนลำปางไดอยางงดงาม ทวาปจจุบันมีปญหาในดานของคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ
หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาและระบบการจัดการ จากการลงพื้นที่ประชุมกลุมยอยกับทางหมูบานพบวา  ใน
หมูบานมอนเขาแกวมีการจัดทำใหเปนหมูบานทองเที่ยวแตปรากฏวายังไมมีการจัดการรูปแบบที่แนนอน  และ
ยังไมประสบผลสำเร็จ รวมทั้งชาวบานก็ยังพยายามที่จะหาอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว  เชน ทำดอกไมจาก
ดิน  และจะเห็นวาหมูบานมอนเขาแกวยังตองการนักวิชาการดานตางๆเขามาใหความรูเพื่อยกระดับความเปน
อยูของคนในหมูบานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เครื่องปนดินเผาที่หมูบานมอน
เขาแก วย ังสะท อนให  เห ็นถ ึง 
ภ ูม ิป ญญาท องถ ิ ่นของคน
ลำปางไดอยางงดงาม

“

,,
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139

ประวัติหมูบาน

! หมูบานมอนเขาแกว หมูที่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในอดีตบานมอนเขาแกว เปนหมูบานเล็ก ที่มีบาน
เรือนเพียงไมกี่หลังคาเรือนและอาศัยอยูหางกันมาก สวนมากพื้นที่สวนใหญจะเปนปา มีผูอาศัยไมถึง 100 คน แตกอนหมูบานจะเปน
ภูเขาลูกเล็ก  ๆ หรือที่ชาวบานเรียกวา “มอน”  ทุกวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ชาวบานจะเห็นลูกแกวลอยออกมาจากบริเวณมอน 
จนเปนที่ศรัทธาของชาวบานและมีความเห็นพองตองกันวานาจะยายวัดจากขางลางไปสรางบนมอน  ก็เลยตั้งชื่อวา “วัดมอนเขา
แกว” ซึ่งมอนก็แปลวา เขา ความหมายก็คือ เขาที่มีลูกแกวอยูนั่นเอง และชาวบานจึงพากันตั้งชื่อหมูบานตามชื่อวัด เปน “บานมอนเขา
แกว” สำหรับอาชีพดั้งเดิมของชาวบานมอนเขาแกว คือ การปนหมอ

ที่ตั้ง

! บานมอนเขาแกวตั้งอยูในเขตเทศบาลตำบลพิชัย หางจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร

อาณาเขต

! ทิศเหนือ ติดตอ บานตนมื่น หมูที่ 14 ตำบลพิชัย ทิศใต ติดตอ บานสันติสุข หมูที่ 15 ตำบลพิชัย

! ทิศตะวันออก ติดตอ บานไร หมูที่ 10 ตำบลพิชัย ทิศตะวันตก ติดตอ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 กรุงเทพ-เชียงราย

ลักษณะทั่วไป

! เนื้อที่ 1,846 ไร ใชทำการเกษตร 650 ไร จำนวนครัวเรือน 338 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,128 คน

ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน

 ! - ชาวบานมอนเขาแกวจะประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร

! - หลังจากทำการเกษตรอาชีพรองเครื่องปนดินเผา

จากขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมูบานมอนเขาแกว จะเห็นวาเปนหมูบานที่ทำการเกษตรเปนหลัก

และมีจุดเดนในเรื่องของการทำเครื่องปนดินเผาที่สืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดนของ หมูบานนอกจากนี้
จากการที่ไดเขาไปประชุมกับหมูบานมอนเขาแกวซึ่งมีทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา  ลำปาง  และมีทีมงานของ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาภาคเหนือ สำนักนายกรัฐมนตร ี รวมทั้งผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน 
กลุมผูนำจากกลุมงานอาชีพไดแก กลุม เครื่องปนดินเผา  กลุมเมล็ดพันธุขาว  กลุมปุยหมักชีวภาพ  และกลุมของกองทุนตางๆ  ภายใน
หมูบาน  ไดรวมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน  ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนบานมอนเขาแกวที่มีอยูนี้ไดรับความเห็นชอบและลง
ประชาคมหมูบาน ซึ่งเกิน 70 เปอรเซ็นต ของประชากร พบวา 

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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แผนพัฒนาชุมชนที่มีอยูในปจจุบัน เปนแผนพัฒนาชุมชน โดยแยกตามกลุมงาน ดังนี้

จะเห็นไดวาจากแผนพัฒนาชุมชนของหมูบานมอนเขาแกวยังตองการการพัฒนาและการแกปญหาของแตละกลุมแลว ยัง
พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบานอีกอยางหนึ่งก็คือ มลพิษจากการเผาเครื่องปนดินเผา โดยชาวบานที่หมูบานมอนเขาแกวจะใชวัสดุ
เผา คือ ฟนกับฟาง และจะเลือกเวลาที่เผา คือ เวลา 10.00 น. – 13.00 น. เพื่อไมใหชาวบานไดรับผลกระทบมากขึ้น  หากมีการเขามา
ชวยเกี่ยวกับการใหความรูดานสิ่งแวดลอมและมลพิษ ก็จะเปนการชวยลดมลพิษทางอากาศภายในหมูบานและมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 
ทั้งยังปจจุบันหมูบานมอนเขาแกวกำลังจะฟนคืนปาชุมชน  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  1,000 ไร  หากไดรับความรูดานสิ่งแวดลอมก็จะทำให
ชาวบานไดเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมีการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น

นอกจากนี้หมูบานมอนเขาแกวยังมีวัดมอนเขาแกว ซึ่งเปนศูนยรวมของชาวบานในการจัดประเพณีและอนุรักษวัฒนธรรม
ของหมูบาน  ชาวบานมีความตองการที่จะฟนฟูศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี(สะลอซอซึง)และการฟอนรำของเด็กและหนุมสาวในหมูบาน
ใหสืบตอไป เพราะปจจุบันคนในหมูบานโดยเฉพาะวัยรุนไมมีการสืบทอดวัฒนธรรมทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นเมือง หากมีงาน
ประเพณีก็จะลงลืมความวัฒนธรรมที่ดีงามของคนพื้นเมือง

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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บานริมกวาง ตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

ชีวิตหมูบาน
เศรษฐกิจพอ
เพียงตนแบบ 
ระดับ “พออยู 

พอกิน”
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หลักการและเหตุผล

! จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแมวางไดเสนอใหหมูบานริมวาง ตำบลบานกาด อำเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
ดำเนินโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับ “พออยู พอกิน” ของจังหวัดเชียงใหมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำป ๒๕๕๔ และไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนที่เรียบรอยแลวนั้นและตองดำเนินการเพื่อเขาสูหลักเกณฑ
การประเมินความสำเร็จ ดังนี้

มิติดานสังคม คือ มีการสามัคคีและรวมมือกันของคนในหมูบาน สามารถจัดเวทีประชาคมเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ได และมีขอ
ปฏิบัติรวมกันใหคนในชุมชนปฏิบัติ รูจักรักษาสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย
มิติดานเศรษฐกิจ คือ ครัวเรือนสวนใหญมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจาย และเขารวมเปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ ในหมูบาน
มิติดานอนุรักษ คือ มีขอมูลของชุมชนที่จัดเก็บเปนศูนยเรียนรูชุมชน ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเรียนรูและมีการวางแผนอนุรักษ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชกลุมองคกร

! สอดคลองกับคณะดำเนินงานไดเขาพื้นที่เพื่อทบทวนปญหาและความตองการของชุมชน ผลปรากฏวา ชุมชนบานริมวางมี
ปญหาและความจำเปนเรงดวนในป 2554 นี้ คือ ปญหาน้ำทวม ปญหาของกลุมอาชีพเลี้ยงปลาดุก ปญหาของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอ
เพียง และมีความตองการรวมกลุมอาชีพปกผาและฟนฝาย จึงไดดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ระดับ “พออยู พอกิน” บานริมวาง ตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุนใหการ
ดำเนินโครงการฯ ของชุมชนไดบรรลุตามเปาประสงค โดยอยูบนพื้นฐานความตองการและบริบทของชุมชน อันจะเปนนำไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแกชุมชนตอไป

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับ “พออยู  พอกิน” บานริมวาง ตำบลบานกาด 
อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามความจำเปนเรงดวนในป ๒๕๕๔ ดังนี้

! 1. เพื่อแกไขและบรรเทาปญหาน้ำทวม

! 2. เพื่อสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

! 3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุก

! 4. เพื่อสงเสริมการรวมกลุมปกผาและกลุมฟนฝาย

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผูพิการบานวอแกว
แบบมีสวนรวม
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมูบาน
แบบมีสวนรวม” โดยกำหนดใหคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษารวมศึกษาปญหาเพื่อหาแนวทางในการแกไขหรือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมูบาน และนำความรูและปญหาจากหมูบาน/ชุมชนเขาสูกระบวนการ
ทางวิชาการดวยการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบที่ทันตอการศึกษาที่มีโจทยจริงตลอดจนนำไปสูการวิเคราะห/
สังเคราะหถอดบทเรียนเปนองคความรูพรอมใชเพื่อนำไปถายทอดสูสังคมตอไป

! สาขาสัตวศาสตรและประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรรับผิดชอบการจัดการศึกษา
หลักสูตรประมง ไดเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ“ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมูบานแบบมีสวนรวม” จึงได
รวมกับสาขาตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปศาสตรและบริหารธุรกิจ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร อำเภอหางฉัตร ไดรวมกันศึกษาสภาพสังคมของตำบลวอแกว อำเภอหางฉัตร จังหวัด
ลำปาง ทำใหทราบวาประชาชนของหมูบานวอแกว (หมูที่ 3) จำนวนหนึ่งเปนผูพิการทางรางกายในหลาย
ลักษณะจำนวนทั้งสิ้น  43 คน  ในจำนวนนี้มีผูพิการทั้งที่ไมสามารถดูแลตนเองไดตองเปนภาระดูแลของบุคคลใน
ครอบครัว   ซึ่งผูพิการเหลานี้มีเงิน  ยังชีพจากเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท และหากผู
พิการมีอายุสูงกวา 60 ป จะไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสำหรับผูสูงอายุเพิ่มเติมอีกเดือนละ 500 บาท และ
นอกจากนี้ยังมีผูพิการอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถรับจางทำงานในบางลักษณะไดแตไดรับคาจางเพียงเล็กนอยไม
เพียงพอตอการยังชีพ ทำใหยังคงเปนภาระรับผิดชอบของครอบครัวผูพิการเชนเดียวกัน

จ ะ ช  ว ย ย ก
ระดับคุณภาพ
ช ี ว ิ ต ขอ งผ ู 
พ ิ ก า ร แ ล ะ
ครอบคร ัวผ ู 
พ ิ ก า ร แ ล ะ
พึ ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน
และดำรงชีวิต
อยางเปนปกติ
สุขได

“
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปางและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในป พ.ศ. 2553  ผูพิการและครอบครัวผูพิการจำนวน 20 ครัวเรือน  ไดรับโอกาสจากโครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตผูพิการและครอบครัวตำบลวอแกว ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอหางฉัตร ที่สงเสริมใหผูพิการและครอบครัวผูพิการที่เขารวมโครงการไดเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตจำนวน 
1 รุน  เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการนี้พบวา ผูพิการและครอบครัวมีความพึงพอใจในโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ชีวิต ที่ไดเรียนรูและไดรับทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต และมีผูพิการและครอบครัวผูพิการจำนวนหนึ่ง
ประสงคจะประกอบอาชีพดานการเลี้ยงปลา เนื่องจากสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน และสามารถจำหนาย
ผลผลิตปลาไดอยางแทจริง แตเนื่องจากผูพิการและครอบครัวผูพิการยังขาดโอกาสที่จะไดรับความรู การสง
เสริมทักษะ ประสบการณดานการเลี้ยงสัตวน้ำ ความรูในการประกอบธุรกิจดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ตลอดจน
การสรางมูลคาเพิ่มจากการเลี้ยงปลา จึงทำใหผูพิการและครอบครัวมีความตองการที่จะเขารับการสงเสริม 
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรูดานอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุก ตลอดจนความรูในดานตางที่เกี่ยวของและจำเปนตอ
การนำไปใชปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาของตนเอง ซึ่งสามารถลดรายจาย สราง
รายไดใหแกตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น  ซึ่งหากไดรับการสงเสริมแนะนำอยางถูกตองในเชิงวิชาการอยางตอ
เนื่อง คาดวาจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูพิการและครอบครัวผูพิการและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนและ
ดำรงชีวิตอยางเปนปกติสุขไดและสงผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ลำปางสามารถ
ถอดบทเรียนจากโครงการนี้เพื่อเผยแพรขอมูลที่ไดจากการดำเนินโครงการตลอดจนสามารถจัดตั้งศูนยการเรียน
รูการเลี้ยงปลาดุกใน
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จ ัดการ ) และ
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ภายนอก(สภาพ
แวดลอมชุมชน 
อ ง ค  ก ร
ภ า ย น อ ก ท ี ่
เกี ่ยวของ และ
ส ภ า พ ก า ร
แขงขัน) ในการ
ดำ เน ิ นธ ุ รก ิ จ
การทองเท ี ่ยว
โดยชุมชน
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หมูบานเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษ
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 3 อำเภอใน
จังหวัดลำปางคือ ตำบลพิชัย  ตำบลบานเอื้อม ตำบลเกาะคา และมีการคัดเลือกหมูบานเพื่อเปนหมูบานเขมแข็ง
จากความพรอมใจของชาวบานในการเขารวมโครงการ

! หมูบานหนองหลาย  ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ก็เปนอีกหนึ่งหมูบานที่ไดคัดเลือกให
เขารวมโครงการ และมีการดำเนินกิจกรรมภายใตการบริหารงานโครงการคลินิคแกปญหาและพัฒนากลุมอาชีพ 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จากผลการดำเนินงานโครงการไดบริหารจัดการการประกอบอาชีพใน
ชุมชนใหเกิดกลุมอาชีพเกิดขึ้นในหมูบานจำนวน  5 กลุม ดังนี้ กลุมปุยหมัก  กลุมขาวกลองสีมือ กลุมไอศกรีมขาว
กลอง กลุมเกษตรผสมผสาน และกลุมผูเลี้ยงจิ้งหรีด มีการบริการวิชาการจากคณาจารยของ มทร.ลานนา 
ลำปาง ในการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรภายในหมูบานดังนี้ น้ำพริกนรกจิ้งหรีด น้ำขาวกลองงอก ไอศกรีมขาว
กลอง และมีการจัดทำเว็บไซดเพื่อในการสรางเครือขายใหกับกลุมอาชีพอื่น  ๆ ในตำบลอื่น  ๆ ที่ไดรับการบริการ
วิชาการจากโครงการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา

! ในปงบประมาณ  2554 นี้หมูบานหนองหลาย โดยผูนำชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูนำ
กลุมอาชีพ พัฒนากร ตัวแทนเทศบาลตำบลสบยาว ไดระดมสมองในการตั้งเปาหมายของชุมชน  รวมทั้ง
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส อุปสรรค ในชุมชน  เพื่อดำเนินการตามแผนชุมชนบานหนองหลายอยางตอเนื่อง
โดยบูรณาการกับนโยบายของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  หรือ หมูบานแบบมีสวนรวมจึงใหเกิด
แผนการดำเนินโครงการที่เริ่มจาก งานวิจัยที่ศึกษาทางดานสวนผสมทางการตลาดของกลุมอาชีพในจังหวัด

“
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พัฒนศักยภาพ
หมู บ านหนอง
หลายสูหมูบาน
เกษตรแปรรูป
เ ช ิ ง อน ุ ร ั ก ษ 
อยางยั่งยืนและ
พอเพียง
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ลำปาง 293 กลุมอาชีพ ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง ปงบประมาณ  2551 นำบทสรุปงานวิจัยดัง
กลาวเสนอเปนโครงการบริการวิชาการภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหรือหมูบานแบบมีสวนรวม ปงบประมาณ  2553 
จากผลการดำเนินงานบริการวิชาการโครงการยกระดับฯ นำมาสูผลกระทบดานบวกตอหมูบานและชุมชนทั้งจากการสนับสนุนจาก
หนวยงานและการระดมทุนจากชุมชน

! ดังนี้ดานการบริหารจัดการกลุมจิ้งหรีดที่ประสบกับปญหาและอุปสรรคแตกตางจากกลุมอื่น   ๆ ในหมูบาน  จึงการนำเสนอ
หัวของานวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการกลุมจิ้งหรีดสูสหกรณจิ้งหรีดหมูบานหนองหลาย  ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
แบบชุมชนมีสวนรวม และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)  ปงบประมาณ  2554 
โดย มทร.ลานนา ลำปางไดรับคัดเลือกเปนหมูบานนำรองดานการเกษตรของสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดปางที่ทางสำนักพัฒนาชุมชนมี
แผนในการพัฒนาใหเปนหมูบานนำรองดานการพัฒนาการเกษตรป 2554 มีการระดมทุนโดยเงินทุน

! หลักคือเจาอาวาสวัดบานหนองหลายในการเทพื้นซีเมนต ณ  สถานที่ของกลุมปุยอินทรียดังกลาวนำมาสูการนำมาสูโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมูบานหนองหลายสูหมูบานเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษอยางยั่งยืนและพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และจากการระดมสมองไดมีการวางเปาหมายของชุมชนไวที่การเปนหมูบานตนแบบของการทำเกษตรแปรรูปเชิง
อนุรักษ โดยไดขอมูลจากจุดแข็งของชุมชนที่มีแมน้ำยาวไหลผานหมูบาน  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแตยังคงไวซึ่งวิถีชุมชน 
เชน  มีตลาดเชาในหมูบาน  การทำเกษตรตามฤดูกาล ความเชื่อในการปลูกพืชสมุนไพรไวตามรั้วบาน  และการปลูกผักสวนครัวคิดเปน
รอยละ 80 ในหมูบาน  รวมถึงกิจกรรมของกลุมอาชีพ ณ  ศูนยเรียนรูบานหนองหลาย จึงไดมีการจัดวางเสนทางของหมูบานเชื่อมโยงกับ
เสนทางการทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อการศึกษาดูงานดานศักยภาพของหมูบานเกี่ยวกับการเกษตรที่ครบวงจรดังนี้

! ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมูบานแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบานหนองหลาย  สูหมูบาน
เกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษโดยเนนการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพเดิมที่มีการจัดตั้งกลุมและการพัฒนาอยางตอเนื่อง

คลังความรูชุมชน :  เปดกรุองคความรู มทร.ลานนา สูการใชประโยชน
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การบริการวิชาการโดยชุมชนเขามามีสวนรวม 

อำเภอลอง จังหวัดแพร
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

ตำบลหัวทุง อยูในเขตการปกครองของอำเภอลอง ประกอบดวย 9  หมูบาน  คือ 1 บานไผลอม 2 
บานนามน  3  บานหัวทุง 4 บานแมจอก  5  บานเค็ม 6 บานนาอุนนอง 7 บานนาอุนนอง 8  บานเตชะวัน และ 9 
บานไผลอมพัฒนา จำนวนประชากรในเขต องคการบริหารสวนตำบลมี จำนวนทั้งหมด 6,161 คน  โดยมีจำนวน
หลังคาเรือน 1,908  หลังคาเรือน  ประชาชนในเขตตำบลหัวทุง อำเภอลอง จังหวัดแพร สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร และรับจางทั่วไป การรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพุทราเศรษฐี (พุทรานมสด) มีสมาชิกกลุมประมาณ 
40 คน  (จาก ต.หวยออ ต.หัวทุง ต.บอเหล็กลอง และต.บานปน)  มีพื้นที่ปลูกพุทราเศรษฐ ีรวมทั้งหมดประมาณ  
40 กวา ไร มีการใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่นอย สวนใหญจัดการระบบการผลิตแบบใชแรงงานคน และ
ใชวิธีผสมผสานความรูที่ไดรับการถายทอดจากสวนราชการทองถิ่น  รวมกับภูมิปญญา ประสบการณ ในการ
จัดการดูแลแมลง ศัตรูพืช การใหปุยหรืออาหารบำรุงพืช  การตัดแตงกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงการเก็บเกี่ยว  ใน
ชวงฤดูกาลที่ผานมาเกิดปญหาสภาพผลผลิตในป พ.ศ. 2553 ที่เก็บเกี่ยวในตนป พ.ศ.  2554  มีปริมาณผลผลิต
มากกวาป 2552 ประมาณ  10 % หรือประมาณ  700 ตัน/วัน  สวนอีก ประมาณ  400 ตัน  เก็บไมทันหรือสุกคาตน
ทำใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต มูลคาหลายแสนบาท นอกจากปญหาผลผลิตลนตลาดแลว ยังพบวา ผลผลิต
พุทรามีคุณภาพต่ำกวามาตรฐาน  เชน  ความหวานไมคงที่  คุณภาพสีผิวไมดี เนื่องจากมีเชื้อราเขาทำลาย  หรือ
แสงแดดสองดานเดียว นอกจากนี้กลุมผูผลิตยังมีแนวทางที่อยากแกไขปญหาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากพุทรา
เศรษฐี

รวมกันสราง
ฐ า น ข อ ง
เ ก ษ ต ร ก ร
ต  อ ก า ร
จัดการองค
ความรู การ
ผล ิตพ ุทรา
เ ศรษฐ ี ท ั ้ ง
ระบบและใช 
เปนแนวทาง
ในการแก ไข
ป  ญ ห า ท ี ่
สอดคล อง
กับระบบการ
ผลิต
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จากการลงพื ้นที ่เพื ่อวิเคราะหระบบการผลิตพุทรา
เศรษฐีกับกลุมผูผลิต เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2554 ที่
บานหัวทุง  อ.ลอง ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นการให
บริการวิชาการในอดีตที่ผานมาของสถานศึกษาที่เปน
แหลงนวัตกรรมองคความรูใหม ซึ่งจะเนนรูปแบบการ
ถายทอดความรูหรือนำเทคโนโลยีไปหนุนเสริมใหแก
ชุมชนตามที ่ช ุมชนเสนอความตองการมา ซึ ่งถือ
เปนการแกปญหาเฉพาะหนา เปนเรื่อง  ๆ ไป แตขาด
การชวนหรือรวมกันวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาที่แทจริง 
ทำใหชุมชนไมสามารถวิเคราะหความตองการหรือ
ศักยภาพของตัวเองที ่สามารถแกไขปญหาไดโดย
ชุมชนที่แทจริง จึงเปนการแกปญหาของชุมชนที่ไม
ยั่งยืน เพราะชุมชนไมสามารถพึ่งตนเองได

จากสถานการณดังกลาวจึงนำมาสูแนวทางของการตั้ง
โจทยร วมกันระหวางกลุ มผู ผลิตกับนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาคือ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วิทยาลัย
ชุมชนแพร  เพื่อรวมกันสรางฐานของเกษตรกรตอการ
จัดการองคความรูการผลิตพุทราเศรษฐีทั้งระบบและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที ่สอดคลองกับ

ระบบการผลิต โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการคิด
วิเคราะหเพื่อชวยหนุนเสริม รวมกันแกปญหา และ
พัฒนาศักยภาพของกลุมผูผลิต รวมทั้งการเติมเต็ม
เทคโนโลยีในสวนที่ขาดจากนักวิชาการ เชน  การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ การแปรรูปพุทราเศรษฐี เปนตน  
อันจะนำไปสู การสรางอาชีพและรายไดของชุมชน
อยางยั่งยืน  รวมถึงเกิดเปนแนวทางของการบริการ
วิชาการแนวใหมใหกับนักวิชาการที่จะทำใหเกิดการ
เรียนรู ในการมีสวนรวมแกปญหากับชุมชน  และ
สามารถปรับใชใหเกิดเปนแนวทางในการขยายผลตอ
ไป  ดังนั้นการยกระดับการบริการวิชาการในดานการ
จัดการความรูเพื่อการคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ ้นในกลุ มวิสาหกิจชุมชนรวมกันระหวางกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนและภาคสวนนักวิจัย นักวิชาการ และ
คณาจารยในสถาบันศึกษา ในรูปของการบูรณาการ
องคความรู รวมกันในการแกไขหรือปองกันการเกิด
ปญหา  รวมถึงการพัฒนาความรู โดยใชระบบการ
จัดการความรู จึงเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนเพื่อสรางความยั่งยืนของชุมชน
อยางแทจริง
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การถายทอด
ความรูหรือนำ
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หน ุน เสร ิมให 
แกชุมชนตาม
ที ่ช ุมชนเสนอ
ความตองการ
มา
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พลังงานทดแทน

โดย ผศ.สุมา พรหมรุกขชาติ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 

การดำเนินงาน  : 
! อุปกรณ 1.ถังน้ำมัน 200 ลิตรแบบฝาเปด 1 ถัง 2.ทอ
ใยหิน  4 นิ้ว ยาว 1 เมตร 1 ทอน  3.ของอใยหิน   4 นิ้ว 1 อัน  4.อิฐ
บล็อก 5  กอน  5.ดินหรือทราย ทำฉนวนหุมเตา 6.ไมไผขนาด
มากกวา 4 นิ้ว ยาว 5 เมตร เจาะทะลุปลอง เจาะร ู 7.วัสดุที่ใช
เปนผนังเตา และ8.ดินเหนียวผสมขี้เถาแกลบ เพื่อใชอุดรอยรั่ว

 ! การประกอบเตา 1.ตัดเจาะฝาถังดานบน  ใชฝาถังที่
สามารถเปดปดได เพื่อนำไมเขาในเตาและนำถานออกมาจาก
เตา นำมาเจาะรูสี่เหลี่ยม ขนาด 20x20 ซม. เพื่อทำเปนปากเตา
ในการจุดเชื้อเพลิงและเปดใหอากาศเขา 

! 2. เจาะรูกลมดานกนถัง เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว เพื่อ
ติดตั้งของอใยหิน โดยดานลางของของอจะเจาะรูประมาณ  1-2 
นิ้ว เพื่อใหน้ำมันดินที่ตกคางไหลออก 

! 3. วางถังตามแนวนอน  ใชอิฐหนุนดานหนาเพื่อไมให
น้ำมันดินในถังไหลออกทางดานจุดไฟ และหนุนดานขางทั้งสอง
ดานเพื่อปองกันถังกลิ้ง 

! 4. ติดตั้งปลองควัน  โดยใชของอและทอใยหิน  พรอม
อุดรอยตอตางๆ 5.ทำผนังเตา หางจากถังแตละดาน  20-30 ซม. 
แลวกลบตัวถังดวยดินหรือทรายทั้ง 3 ดาน เพื่อเปนฉนวนกัน
ความรอน 6.สวนเก็บน้ำสมควันไม ใชไมไผทะลุปลอง แลวเจาะ
รูหางจากโคน  ประมาณ  30 ซม. ดานบนใชผาพันและรดน้ำเพื่อ

ใหความเย็น  ทำใหควันเกิดการควบแนนเปนน้ำสมควันไม การ
เผาถานและการเก็บน้ำสมควันไม 1.ไมที่จะใชเผาถาน ตัดไม
ขนาด 1 นิ้ว ยาว 25 ซม.  จำนวน  3 ทอน  วางพาดขวางในถัง นำ
ไมฟน ยาว 80 ซม. บรรจุใสถังจนเต็ม โดยใหไมขนาดเล็กอยู
ดานลางและไมขนาดใหญอยูดานบน  2.ปดฝาถังและทำปาก
เตา ปดฝาถังใหแนนหนา นำอิฐบล็อกมาวางเปนปากเตา อุด
รอยตอตาง ๆ ดวยดินเหนียวผสมขี้เถาแกลบ ไมใหอากาศเขาได 
นอกจากทางปากเตา 3.จุดไฟที่ปากเตา อยาใหกองไฟเขาใกล
เตาเกินอิฐบล็อกกอนแรกเขาไป ปลอยใหไอรอนเทานั้นที่ไหล
เขาไปในเตา มิใชเปลวไฟ คอยๆใสเชื้อเพลิงเขาไปเรื่อยๆ 
ประมาณ  2-3  ชั่วโมง ขึ้นกับชนิดเชื้อเพลิง ความชื้นของไมฟน
และของผนังเตา 4. เก็บน้ำสมควันไม เมื่อควันเปนสีเทาหรือ
ควันบา เปนชวงที่ไมกลายเปนถาน  ใหหยุดใสเชื้อเพลิง และปด
ชองใหมีอากาศเขาประมาณ  1 ฝามือ ติดตั้งไมไผและอุปกรณ
ดักเก็บน้ำสมควันไม เมื่อน้ำสมควันไมเริ่มเหนียวออกสีดำให
หยุดเก็บและถอดไมไผออก 5.ทำถานใหบริสุทธิ์ เมื่อควันเปน
สีน้ำเงินหรือไมกลายเปนถานหมดแลว ใหเปดชองอากาศ
ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อใหถานลุกและกำจัดยางเหนียวออกไป 
6.ถานสุก เมื่อควันสีฟาเริ่มออนลง หรือเห็นวาที่ปากปลองเปน
ไอรอน  แสดงวาถานสุกหมดแลว ใหปดปากเตากอนรวมทั้งรอย
รั่วอื่น  ๆ  ดวยดินเหนียว แลวปดปากปลองดวยผาชุบน้ำหอทราย 
อยาใหควันเล็ดลอดออกมาไดโดยเด็ดขาด 7.ทำถานใหเย็น ใช
จอบเปดดินใหหลังเตาสัมผัสกับอากาศ ทิ้งไว 1 คืน ใหเตาเย็น
และถานดับสนิท จึงเปดเตาโดยเปดที่ปากปลองกอน แลวจึง
เปดที่ปากเตาและฝาถัง กอนนำถานออกมา 
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ควบแนนเปนน้ำสม
ควันไม
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การสรางชุมชนเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
บานหวยสานดอนจั่น อยางยั่งยืน
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน  จะตองใหความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยู ทั้งที่เปนทุนทางสังคม
ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมากขึ้นและเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนาทั้งนี้การเสริม
สรางทุนทางสังคมจะเปนพื้นฐานหลักโดยตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะและรู
เทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหวางชุมชนและเปนพลัง
ของการพัฒนาประเทศชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผูคนทั้งในชนบทและในเมืองในหมูบานและระหวางหมูบาน อำเภอจังหวัดใน
อาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแหงหลายพื้นที่การรวมตัวกันดังกลาวมีทั้งที่เปนมูลนิธิเปนสหกรณ 
สมาคมหรือรูปแบบอื่นๆที่ไมไดจดทะเบียนรวมกันเปนกลุมอาชีพเปนชมรม มีกติกาหลักการและกฎเกณฑของการอยูรวมกัน การเสริม
สรางใหชุมชนมีการรวมตัวอยางเขมแข็งมารวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ  มีกระบวนการเรียนรูและการจัดการองคความรูในรูปแบบที่
หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความเอื้ออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผูอื่น  จึง
เปนการอัญเชิญพระราชดำรัชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชฯ ในรัชกาลที ่9 มาเปนหลัก
ในการดำเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน  เพื่อมุงไปสูความสุขที่เกิดจาก ความสมดุล ความพอประมาณอยางมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ มกันที ่ดีสามารถพึ ่งตนเองไดชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคมทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางมีดุลยภาพสอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเพิ่มพูน
ความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนทั้งนี้การรวมตัวกันอยางเขมแข็งของคนในชุมชนนอกจาก
จะสามารถปองกันและแกไขปญหาที่ยากและสลับซับซอนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนที่มีความเปนองครวมเกี่ยวพันทั้งใน
ดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองซึ่งตองอาศัยชุมชนที่เขมแข็งเปนเสาหลักในการรวมมือรวมใจดำเนินการใหหลุดพนจาก
ความยากจนตลอดไปแลว ยังชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนไดอีกดวย

“
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ปรัชญา
ของ เศรษฐก ิจ
พ อ เ พ ี ย ง ใ น
พระบาทสมเด็จ
พระ เจ  าอย ู ห ัว
ภูมิพลอดุลเดชฯ 
ในรัชกาลที่ 9 มา
เปนหลักในการ
ดำเนินกิจกรรม
ร  ว ม ก ั น ข อ ง
คนในชุมชน
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วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสะทอนถึงความไมสมดุลของ
กระบวนการพัฒนาประเทศ  ประกอบกับการที่ประเทศไทยกาว
เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วขณะที่กระแสโลกาภิวัตนได
นำพาระบบเศรษฐกิจยุคใหมและการสื่อสารไรพรมแดนเขามา 
ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะความ
เปนเมืองมากขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบโลกตะวัน
ตก   ลวนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งสิ้น  ปจจัย
ดังกลาวจะเปนภัยคุกคามหากชุมชนขาดความรอบรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ขณะเดียวกันอาจเปนโอกาสในการ
พัฒนาของชุมชนไดเชนกันหากชุมชนสามารถปรับตัวและใช
ประโยชนจากบริบทการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมเพื่อ
เสริมสรางใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิถีปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เขมแข็งจึงเปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยที่ยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาจะชวยสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนสามารถ
จัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการเรียนรูและการจัดการ
ความรู ร วมกันของคนในชุมชนดวยทุนทางทรัพยากรและ
ศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอยางพอเพียง
พึ่งพาตนเองไดมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนบนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  นำไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท มีการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูไดอยางเหมาะสมยั่งยืน  สามารถ
แกปญหาความยากจนอยางมีบูรณาการมีภูมิคุมกันสามารถ
ตานรับและใชประโยชนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆอยาง
รูเทาทันและมีบทบาทที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศอยางไร
ก็ตามการพัฒนาตามแนวทางของรัฐที่เนนการมีสวนรวมมักพบ
วาสวนใหญเปนการพัฒนาในลักษณะการนำโครงการพัฒนา
ตางๆของรัฐลงสูพื้นที่หรือกลุมเปาหมายโดยที่ใหชุมชนเขามามี
สวนรวมเพียงการนำโครงการของรัฐไปปฏิบัติซึ่งมักพบวาการ
ดำเนินการลักษณะดังกลาวไมประสบความสำเร็จมากนัก โดย
เฉพาะความตอเนื่องในการดำเนินงาน  ของกลุมตางๆ โดย
ทั่วไป กลุมตาง  ๆ เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการของรัฐ และ
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด กลุมก็สลายตัวไป
ดวย  ดังนั้นบทเรียนและคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือประเด็น
ความพรอมของชุมชนความเขมแข็งของกลุมประชาคมวามี
มากนอยเพียงใด กระแสการพัฒนาในระยะเวลาตอมาก็ไดให
ความสำคัญกับประเด็นประชาสังคมเขมแข็ง เพราะเชื่อวาหาก
ประชาคมมีความเขมแข็งขึ้น ก็จะสงผลใหชุมชนสามารถเขา

รวมการพัฒนามากขึ้น  และนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ดวย

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาชุมชนที่มีความพรอมมี
ความเขมแข็งในเรื่องของการรวมกลุมเปนปจจัยสำคัญยิ่งทำให
ชุมชนหรือสังคมนั้นๆเกิดการพัฒนาการรวมกลุมและองคกร
ของภาคประชาชนนอกจากจะมีบทบาทในการพัฒนาทองถิ่น
และชุมชนแลว ยังมีบทบาทในการ ตรวจสอบนโยบาย / 
โครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐที่มีผลกระทบกับชุมชนและทอง
ถิ่น  ปจจุบันกลุมประชาคมไดเกิดขึ้นมากมาย และไดรับการ
สน ับสน ุนจากฝ ายต างๆ จนกลายเป นพล ังสำค ัญใน
กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐ

อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคมที่รวดเร็วและ
ซับซอนยังตองอาศัยการมีสวนรวมของกลุมประชาสังคม กลุม
ประชาสังคมที่ยังตองเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดอนาคต
และแกไขปญหาของตนเอง ซึ่งพบวามีชุมชนบางแหงนั้นที่มี
ประชาสังคมที่เขมแข็งในขณะที่ยังมีชุมชนอีกมากมายที่องคกร
ภาคประชาชนยังมีความออนแอนอกจากนั้นการทำใหเกิดกลุม
ประชาสังคมแลวทำใหกลุมเกิดความเขมแข็งขึ้นไดนั้นเปนเรื่อง
ที่กระทำไดไมงาย เนื่องจากวาการจะเกิดกลุมองคกรชาวบาน
จะมีเงื่อนไขอยูที่ความพรอมที่แตกตางกันไปของแตละชุมชน

ดวยสภาวการณดังที่กลาวมาขางตน  ชุมชนที่มีความพรอมที่จะ
พัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง ถือไดวาเปนชุมชนที่พรอมจะนำไป
สูการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนได ชุมชนบานหวย
สานดอนจั่นถือเปนชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพ ความพรอม รวมทั้ง
มีความตองการที่จะพัฒนาชุมชนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย
ชุมชนไดเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพชาวบานในชุมชน
มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงรายดวย
เล็งเห็นถึงศักยภาพในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น
และมีความพรอมทั ้งบ ุคลากรที ่ม ีความร ู ความสามารถ 
วิทยาการ ความรู และอุปกรณ ในการถายทอดองคความรูที่ทัน
สมัย อันจะนำไปสู การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นไดใหชาวบานในชุมชนมีทั้งคุณภาพชีวิต
และความที่ดีและเกิดความยั่งยืนตอไปเพื่อพัฒนาคนในชุมชน
ใหสามารถพึ่งตนเองในแงของความรู ดานอาชีพเทคโนโลยี
ใหมๆและแนวทางการพัฒนาดานอื่นๆอันเปนแนวทาง/องค
ความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งและยั่งยืนขึ้นได
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การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบาน
หวยลอย ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
โดย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชน แบบมีสวนรวม

! การใหบริการทางดานวิชาการแกชุมชนเพื่อชวยแกไขปญหาดานตางๆใหแกชุมชนเปนอีกบทบาท
ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ไดปฏิบัติอยางตอเนื่องตลอดมาในหลายชุมชนของ
ทุกเขตพื้นที่ สำหรับในเขตพื้นทีจังหวัดนานนั้นเนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาที่มีความลาดชันสูง ดังนั้น
หลายชุมชนในจังหวัดนานจึงมีลักษณะเปนชุมชนบนพื้นที่สูงโดยที่คนในชุมชนจะเปนชนเผาตางๆ ซึ่งดอยโอกาส
ในการพัฒนาหลายๆดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน  ซึ่งคำวา“เศรษฐกิจชุมชน”นั้น
ตามนิยามของนักพัฒนากรหมายถึง“กิจกรรมที่บุคคลหรือองคกรชุมชนหรือเอกชนรวมกิจการและ/หรือชวยกัน
ดำเนินงานดวยตนเองทั้งหมดหรือบางสวนหรือการรับชวงงานไปจากเอกชนหรือกลุมองคกรอื่น  โดยการประสาน
ทำงานกับพหุภาคีกับหนวยงาน/เอกชนและผูคนในทองถิ่น มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ชวยเหลือการผลิต การตลาด ทุน การจัดการรวมกันในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
คาขาย การบริการ การทองเที่ยว การพัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น  เพื่อมุงใหเกิดรายได สงผลตอคน 
ครอบครัวและชุมชน

“
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เศรษฐก ิจ
ช ุ มชนพ ึ ่ ง
ตนเองบาน
หวยลอย
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บานหวยลอยหมู ที ่6ตำบลบอภูฟาอำเภอบอเกลือ
จังหวัดนานเปนอีกชุมชนหนึ่งที่จัดเปนชุมชนบนพื้นที่
สูงและเปนพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ซึ่งสภาพภูมิประเทศของบานหวยลอยนั้นสวนใหญเปน
ภูเขาลาดชันสลับซับซอน  มีความลาดชันมากกวา 35 
เปอรเซ็นต มีลำน้ำหวยลอยซึ่งเปนสาขาของลำน้ำวา
ไหลผาน  ราษฎรในหมูบานมีทั้งที่เปนอดีตผูรวมพัฒนา
ชาติไทยและทั้งที่เปนชนเผาลัวะ ซึ่งราษฎรเหลานี้ลวน
แลวแตเปนผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม อัน
เปนผลเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง 
การคมนาคมไมสะดวก ประชากรครัวเรือนมีทั้งสิ้น  95 
ครัวเรือนแตละครัวเรือนมีรายไดโดยเฉลี่ย5,000บาท
ตอป  คนในชุมชนหวยลอยสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเชนปลูกขาวไรเปนอาชีพหลักซึ่งจะกระทำ
กันในรูปแบบดั ้งเดิมตามบรรพบุรุษกลาวคือมีการ
หมุนเวียนพื้นที่ปลูกไปทุกปไมซ้ำเดิมเพื่อพักดินแต 
ไมมีการบำรุงดิน  จึงทำใหไดผลผลิตนอยไมเพียงพอ
ตอการบริโภค สวนรายไดสำหรับจับจายใชสอยในชีวิต
ประจำวันจะไดมาจากการเก็บหาของปามาขาย การ
จ ับปลาจากลำห วยมาขาย การขายส ัตว  เล ี ้ยง 

เปนตน  ทำใหมีฐานะเศรษฐกิจอยู ในขั ้นต่ำมาก 
ประกอบกับเร ิ ่มเก ิดความเส ื ่อมโทรมของสภาพ
แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นที่ปาซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ำนานถูกบุกรุก และถูกทำลาย
ลงอยางรวดเร็วเพื่อพัฒนาเปนพื้นที่ปลูกขาวโพดจึงยิ่ง
สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดินทำกิน  ดวยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานานจึงไดจัด
ทำโครงการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ ่ง
ตนเองบานหวยลอย  โดยในระยะแรกของการดำเนิน
งานตามโครงการนั้นตั้งเปาหมายระดับการพัฒนาเปน
ระดับพื้นฐานกอน  นั่น  คือพัฒนาใหชุมชน  “พออยู พอ
กิน” มีการผลิตใหเพียงพอตอการบริโภคในครอบครัว 
สวนที่เหลือก็นำไปขาย มีรายไดพอจุนเจือครอบครัว 
และคาดวาเมื ่อเมื ่อดำเนินการจนถึงปที ่สามของ
โครงการแลวชุมชนหวยลอยจะไดรับการพัฒนา จนถึง
ระดับปานกลาง คือ สามารถยกระดับความเปนอยูของ
คนในชุมชนหวยลอยให “อยูด ี กินดี” มีการรวมตัวของ
กลุมผูประกอบอาชีพดานตางๆ ใหมีการผลิตใหเกินพอ 
เพื่อนำผลผลิตสวนเกินไปขายเปนการเพิ่มรายไดครัว
เรือนตอไป
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คนในชุมชนหวย
ลอยส  วน ใหญ 
ประกอบอาช ีพ
เกษตรกรรมเชน
ปล ูกข าวไร  เป น
อาชีพหลักซึ ่งจะ
กระทำกันในร ูป
แบบดั ้งเดิมตาม
บรรพบุรุษ
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