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วััตถุุประสงค์์ 
	 วารสารวิชาการรับใชส้งัคม	มหาวิทยาลัยัเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา	มวีตัถุปุระสงคเ์พื่่�อตีพื่มิพื่ผ์ลังานวิชาการ 
ด้า้นรบัใชส้งัคม	ทั�งงานวจิัยัแลัะงานบรกิารวชิาการ	เผยแพื่รเ่พ่ื่�อพื่ฒันาสงัคมแลัะสง่เสรมิใหน้กัวชิาการด้้านรบัใชส้งัคม
ในหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้้มีแหลั่งนำาเสนอผลังานทางวิชาการส่่สาธารณะ	

เจ้้าของ  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

ที่่�ปรึกษากองบรรณาธิิการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ิ� ทองปรอน   รักษาราชการแทนอธิ์ิการบดี

รองศาสตราจารย์ดร.อุเทน  คำน่าน   รองอธิ์ิการบดีฝ่่ายวิิจัยแลัะพััฒนาระบบอย่างยั�งยืน

กองบรรณาธิิการผู้้้ที่รงค์ุณวัุฒิิภายในและภายนอก

ศาสตราจารย์จักรี  เส้นทอง   มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. อารี  วิิบ้ลัย์พังศ์  มหาวิิทยาลััยสงขลัานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร. ผู้ดุงศักดิ� รัตนเดโช  มหาวิิทยาลััยธิ์รรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วิเทพั   สถาบันคลัังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวิรณ์์ โอภาสพััฒนกิจ  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์์ สัมภัสตะกุลั  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิ์งชัย ฟองสมุทร  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พัีระพังศ์ ทีฆสกุลั   มหาวิิทยาลััยสงขลัานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุญเลัิศนิรันดร์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัสุวิรรณ์ภ้มิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัรหทัย ตัณ์ฑ์์จิตานนท์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพัย์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

รองศาสตราจารย์พัานิช  อินต๊ะ   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

รองศาสตราจารย์สุทัศน์  จุลัศรีไกวิัลั  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.อำพัรรณ์ พัรมศิริ   มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิิภาณ์ สุทธิ์ิกุลับุตร  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.พัิสิษฏิ์ มณ์ีโชติ   มหาวิิทยาลััยนเรศวิร

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวิรรณ์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพัระจอมเกลั้าธิ์นบุรี

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ิ� วิสุเพั็ญ   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัอีสาน

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ดวิงพัร อ่อนหวิาน  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

ดร.สมคิด   แก้วิทิพัย์  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2565

ค์ณะกรรมการกองบรรณาธิิการวัารสาร

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธิ์ารพัรศรี  บรรณ์าธิ์ิการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์นทีชัย  ผู้ัสดี   รองบรรณ์าธิ์ิการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวิรรณ์ ราชสม   รองบรรณ์าธิ์ิการ

นายนริศ   กำแพังแก้วิ   กรรมการ

วิ่าที�ร้อยตรีรัชต์พังษ์  หอชัยรัตน์  กรรมการ

นางสาวิทิน   อ่อนนวิลั  กรรมการ

นายคเชนทร์   เครือสาร  กรรมการ

นายพัิษณ์ุ   พัรมพัราย  กรรมการแลัะเลัขานุการ

นายจักร์รินทร์   ชื�นสมบัติ  กรรมการแลัะผู้้้ช่วิยเลัขานุการ

ค์ณะกรรมการพิิจ้ารณาบที่ค์วัามด้้านงานวัิจ้ัยและบริการวัิชาการ

พิ้�นที่่�เช่ยงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม  พัิเชษฐ์บุญเกียรติ   กรรมการ

นายปกรณ์์    เสรีเผู้่าวิงษ์   กรรมการ

ดร.ปภาวิดี    เนตรสุวิรรณ์   กรรมการ

พิ้�นที่่�น่าน

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  ดวิงใจ    กรรมการ

ดร.กิจจาณ์ัฏิฐ์์    ตั�งจิตนุสรณ์์   กรรมการ

พิ้�นที่่�ลำปาง

ดร. พัวิงทอง    วิังราษฎร์   กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.กนกวิรรณ์  เวิชกามา   กรรมการ

พิ้�นที่่�ตาก

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.พัรรณ์ธิ์ิภา  เพัชรบุญมี   กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.ยุธิ์นา ศรีอุดม   กรรมการ

พิ้�นที่่�พิิษณุโลก

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์กฤษดา  กาวิีวิงศ์   กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์สุพัรรัตน์  ทองฟัก   กรรมการ

ค์ณะวัิศวักรรมศาสตร์

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.พัินิจ  เนื�องภิรมย์  กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลัาศ  ดอนชัย   กรรมการ

ค์ณะบริหารธิุรกิจ้และศิลปศาสตร์

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์เสรฐ์สุดา ปรีชานนท์  กรรมการ

ดร.ลัมัย    ผู้ัสดี   กรรมการ

ค์ณะวัิที่ยาศาสตร์และเที่ค์โนโลย่การเกษตร

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฏิ  วิิทยาประภาการ   กรรมการ
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ค์ณะศิลปกรรมและสถุาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ไพัโรจน์ วิรพัจน์พัรชัย  กรรมการ

นายภฤศพังศ์   เพัชรบุลั   กรรมการ

วัิที่ยาลัยเที่ค์โนโลย่และสหวัิที่ยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัานิช อินต๊ะ    กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวิรรณ์ ราชสม   กรรมการ

สถุาบันวัิจ้ัยเที่ค์โนโลย่เกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร ชิติ  ศรีตนทิพัย์  กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตาร์จารย์ ดร ปริญญาวิดี ศรีตนทิพัย์  กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตาร์จารย์ ดร สันติ  ช่างเจรจา  กรรมการ

สถุาบันวัิจ้ัยและพิัฒินา

ดร.ตะวิัน   วิาทกิจ   กรรมการ

ดร.ธิ์ีระศักดิ�   สมศักดิ�   กรรมการ

ค์ณะกรรมการฝ่่ายจ้ัด้ที่ำ
ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวิรรณ์ ราชสม   ประธิ์านกรรมการ
นายพัิษณ์ุ   พัรมพัราย  รองประธิ์านกรรมการ
นายเจษฎา   สุภาพัรเหมินทร์  กรรมการ
นายวิีรวิิทย์   ณ์ วิรรณ์มา  กรรมการ
นางสาวิรัตนาภรณ์์  สารภี   กรรมการ
นางสาวิเสงี�ยม   คืนดี   กรรมการ
นางสาวิหน่�งฤทัย   แสงใส   กรรมการ
นางสาวิศลัิษา    เศวิตนันทน์  กรรมการ
ดร.สุภรพัรรณ์    คนเฉียบ   กรรมการ
ดร.จรรยวิรรธิ์น์ ตัณ์ฑ์์เจริญรัตน์ วิุฒิจำนงค์  กรรมการ
นางสาวิวิราภรณ์์   ต้นใส   กรรมการ
นายจักร์รินทร์   ชื�นสมบัติ  กรรมการแลัะเลัขานุการ
นางสาวิสุธิ์าสินี   ผู้้้อย้่สุข   กรรมการแลัะผู้้้ช่วิยเลัขานุการ

 

พิิมพิ์ที่่�

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลัยีส้่ชุมชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

98  หม้่ 8  ตำบลัป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวิัดเชียงใหม่  50220

สำนักงาน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลัยีส้่ชุมชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

98  หม้่ 8  ตำบลัป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวิัดเชียงใหม่  50220

บทความทุกเร่�องได้้รับการตรวจัความถุ่กต้องทางวิชาการโด้ยผ่้ทรงคุณวุฒิ	 ข้้อความแลัะบทความในวารสาร 
วิชาการรับใช้สังคม	 มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา	 เป็นแนวคิด้ข้องผ่้เข้ียน	 มิใช่ความคิด้เห็นข้องคณะ 
ผ่้จััด้ทำาแลัะมิใช่ความรับผิด้ชอบข้องกองบรรณาธิการ	แลัะกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ�คัด้ลัอก	แต่ให้อ้างอิงที�มา	

 
บทบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใชส้ังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 แล้ว โดยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพื้นที่เปิดทางวิชาการสำหรับ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการรับใช้
สังคมที่มุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
สังคมและชุมชนเป็นสำคัญ โดยฉบับนี้ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ การตลาด 
บัญชี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั ้งสิ ้น 8 บทความ ประกอบไปด้วยบทความทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 บทความ ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและการตลาด จำนวน 4 บทความ และด้าน
วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบ การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ศาสตร์สาขาบทความละ 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางวิชาการที่กองบรรณาธิการให้ความสำคัญอย่างมาก 
อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู ้ท ี ่สนใจใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงน ำไปใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ต่อไป  

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังว่าวารสาร
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตาม
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาอย่างต่อเนื่อง ถ้าท่านใดสนใจประสงค์
ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ กองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ โดยต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก และหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำแนะนำ  
เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
กองบรรณาธิการ 
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การจำัดการห่วงโซ่่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจำชุมชนอย่างครบวงจำร
กรณีศึึกษาวิสาหกิจำชุมชนกลัุ่มเกษตรอินทรีย์ อำาเภออ้่ทอง จำังหวัดสุพรรณบุรี
ภิิญญาพััชญ์ นาคภิิบาล, ปิิยะพังษ์์ ยงเพัชร, ไตรมาศ พัูลผล และถกลรัตน์ ทัักษ์ิมา

การมีส่วนร่วมในการจำัดการชุมชน ตำาบลัทุ่งผู้ึ�ง อำาเภอแจำ้ห่ม จำังหวัดลัำาปาง
พังศกร สุุรินทัร์ และสุุภิัทัรชา ธุุระกิจ

การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพลัังงานแสงอาทิตย์ผู้่านกระบวนการ
สร้างนวัตกรชุมชนเพ่�อความมั�นคงแลัะยั�งย่น
เทัอดเกียรติ แก้วพัวง และปิิยะพังษ์์ ยงเพัชร

การพัฒินาผู้ลัิตภัณฑ์์ไม้ไผู้่แลัะกลัยุทธิ์การตลัาดเพ่�อมุ่งส้่ตลัาดสีเขียว
น้ำฝน  รักปิระยูร, วิลาสุินี  บุญธุรรม, และณััฐพัร  จันทัร์ฉาย
การอนุรักษ์ ส่บสานต่อยอดภ้มิปัญญาท้องถุิ�น “ธิุง กาฬสินธิุ์” 
บ้านนาโก ตำาบลันาโก อำาเภอกุฉินารายณ์ จำังหวัดกาฬสินธิุ์
อาริยา ปิ้องศิริ, พัิมพั์ลิขิิต แก้วหานาม, สุิรินดา กมลเขิต, มนชยา สุภิานุชาต, สุายหยุด ภิูปิุย
อารยา ลาน้ำเทัี�ยง, นิลวรรณั สุายสุมบัติ และชาญชัยณัรงค์ ทัรงคาศรี

การออกแบบแลัะพัฒินาเคร่�องทอดนำ�ามันท่วมชนิดสายพาน
พัิเชษ์ฐ์  โค้วตระกูล, เพั็ญวรัตน์ พัันธุ์ภิัทัรชัย และกิตติ เอี�ยมเปิรมจิต
แนวทางการพัฒินาเศึรษฐกิจำท้องถุิ�นให้เข้มแข็งแลัะยั�งย่นในร้ปแบบวิถุีชีวิตใหม่ 
ภายใต้โครงการยกระดับเศึรษฐกิจำแลัะสังคมรายตำาบลัแบบบ้รณาการ: 
กรณีศึึกษาตำาบลัโหลั่งขอด อำาเภอพร้าว จำังหวัดเชียงใหม่
ปิรัชญา  นามวงค์, ทัวีศักดิ�  มหาวรรณั์ และหน่�งฤทััย  แสุงใสุ
การใช้องค์ความร้้แลัะแนวคิดเศึรษฐกิจำพอเพียงเพ่�อสร้างอาชีพใหม่
ให้ชุมชนตำาบลัดอนรวก อำาเภอดอนต้ม จำังหวัดนครปฐม : 
หนึ�งตำาบลัหนึ�งมหาวิทยาลััย (U2T)
ธุิติมา พัลับพัล่ง ปิิยพังศ์ พัลับพัล่ง และพัรพัิมล ขิำเพัชร
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กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

Supply Chain Management of Organic Agricultural Products for Community 
Enterprises Fully Integrated: A Case Study of the Community Enterprise of 

Organic Agriculture Group, U Thong District, Suphan Buri Province 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาการจัดการห่วงโซ่
อุปทานเกษตรอินทรีย์ในการสร้างความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร งานวิจัยนี้จึงดำเนินการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมภาคีเครือข่าย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ และลงมือปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมพัฒนามี
ประธานกลุ่มและสมาชิกเกษตรอินทรีย์จำนวน 13 ครัวเรือน โดยดำเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน คือ 1) ทำการสำรวจ
บริบทและปัญหาของวิสาหกิจชุมชน 2) วางแผนการพัฒนา 3) การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4) การเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมชุมชน 5) การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 7) 
การตลาด/ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีอาชีพปลูกข้าวและผัก
อินทรีย์ครบวงจรตามวิถีชุมชน เกิดการยกระดับการทำงานตั้งแต่กระบวนการเตรียมเมล็ดพันธ์จนถึงกระบวนการ  
แปรรูปผลิตภัณฑ์ มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการกำจัดศัตรูพืช การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด 
ส่วนการจัดการกระบวนการผลิตข้าวได้รับการรับรอง GAP และผักอินทรีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสมุนไพร และขนมจีนเส้นแห้งสมุนไพร พร้อมท้ังขยายช่องทาง
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1. บทนำ  

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการ
ส ่ ง เสร ิมการจ ัดการช ุมชนอย ่ า ง เป ็นระบบท ี ่ มี  
ความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุน การทำงานแบบมีส ่วนร่วม เพื ่อที ่จะ
ยกระดับการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 

การสร้างงาน สร้างรายได้ ท่ีมั่นคงและเกิดความยั่งยืนใน
ชุมชนข้ึนทำให้เกดิชุมชนเข้มแข็งท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ เป ็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศใน
อนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม “การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน” ที่เป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มี
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เศรษฐกิจชุมชน” ที่เป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มี

ความเข ้มแข ็ง ตามแนวของ BCG MODEL โมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที ่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพ ียงไม ่ท ิ ้งใครไว ้ข ้างหลังสู ่การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
( Sustainable Development Goals: SDGs) เ ป็ น
กรอบในการกำหนดทิศทางในอนาคตของท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน  การพ ัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาอย่างยั ่งยืนตามโมเดล 3ES+M ให้
ครบท ั ้ ง  5 ม ิต ิ  ประกอบด ้วย ม ิต ิด ้านการศ ึกษา 
(Education) มิติด้านเศรษฐกิจ (Economy) มิติด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment) มิติด้านสังคม (Society) 
และมิติด้านจิตใจ (Mind) (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2564) และมีการน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy: SEP) มาใช้ในการดำเนินงาน 
(Yongphet et al., 2016: Yongphet et al., 2021) ท่ี
จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ที่จะทำให้
ช ุ ม ช น ได ้ เ ห ็ นภ าพอน าคตท ิ ศทา งกา รพ ัฒ นา 
(มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2564) และเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม 

ปัจจุบันกระแสการบริโภค ข้าว และผักอินทรีย์
ได้แพร่หลายและเป็นที่นิยมสูงในหมู่ผู ้บริโภคเพราะ
ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ พิษภัยของ
สารเคมี และปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศมาก
ยิ่งขึ้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรสามารถมา
ปรับใช้เพื่อการผลิตข้าว และผักจำหน่ายภายในประเทศ
จนกลายเป็นสินค้าท่ีสามารถส่งออกและสร้างรายได้เพิ่ม
มากขึ ้น จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ ่งที ่ได้รับ 
การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์จากทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตร
ด้วยหลักธรรมชาติบนพื้นที ่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษ
ตกค้างและหลีกเลี ่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน 
ทางน ้ำ และทางอากาศ ส ่งเสร ิมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ และรักษาสมดุลธรรมชาติ 
(ช่อเอื้อง ปันติ และคณะ, 2562) เพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื ่อยกระดับสู ่ Smart 
farmerและ Smart farming ที่จะพัฒนาเกษตรกรใน
พื้นที ่ให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 
นวัตกรรม รวมถึงข้อมูลการพัฒนาของชุมชน การ
ออกแบบกระบวนการทำงานงานภายใต้แนวคิดทาง
ธุรกิจแบบใหม่ เพื ่อตอบโจทย์ทางด้านการผลิตและ

งบประมาณของช ุมชน โดยจะทำการพ ัฒนาให้
ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อำเภออู่ทองมี
พื้นที่จำนวน 630.29 ตารางกิโลเมตร เกษตรกรทำนา
คิดเป็นร้อยละ 13.69 พื้นที่การทำไร่และสวน คิดเป็น
ร้อยละ18.47 ในปี พ.ศ. 2517-2553 เกษตรกรทำนาใช้
ปุ๋ยและยาเคมีเต็มตัว เกิดวิกฤติเร่ืองราคาข้าวต่ำ ต้นทุน
การทำนาสูงเกิดภาวะหนี ้ส ิน สุขภาพย่ำแย่ ทำให้
เกษตรกรบางกลุ่มเร่ิมปรับเปลี่ยนวิธีการลดต้นทุนทำนา
ใช้การผสมผสานเคมีกับชีวภาพ และมีวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จำนวน 13 ครัวเรือน 
ที่เล็งเห็นปัญหาของการเป็นหนี้ ปัญหาสุขภาพจากการ
ใช้สารเคมี ปัญหาที่ดินเชื่อมโทรมจากการเผาวัสดเุหลือ
ทิ้งทางการเกษตร และปัญหาผลผลิตที่ตกต่ำ เกิดการ
รวมตัวเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีให้กับชุมชนด้วยการหัน
มาทำเกษตรอินทรีย์ 

ทั ้งนี้ม ีว ัตถุประสงค์ออกแบบการทำงานและ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้มีความ
เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนากลุ ่มด้วยการจัดการห่วงโซ่
อ ุปทานเกษตรอินทรีย ์ในการสร้างความยั ่งยืนแก่
ว ิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร โดยการนำแนวคิด 
นำหลักการจ ัดการห่วงโซ ่อ ุปทาน  (Supply Chain 
Management) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน เป็นการจัดลำดับกระบวนการท่ีมีต่อการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเริ ่มกระบวนการ
จ ัดซ ื ้อ  (Procurement) การผล ิต (Manufacturing) 
ก า รจ ั ด เ ก ็ บ  ( Storage) เ ทค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เทศ 
( Information Technology) ก า ร จ ั ด จ ำ ห น ่ า ย
(Distribution) และการขนส่ง(Transportation) ซึ่งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์เชื ่อมต่อกับองค์อื ่นๆ  อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพในการผล ิตส ินค ้าหร ือการบร ิการ  
สร้างความพึงพอใจแก่ล ูกค้า แต่ละหน่วยงานจึงมี  
ความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนห่วงโซ่ ฉะนั้นการตอบสนอง
ความต้องการ และการจัดการตลาดในวิสาหกิจชุมชน
ตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำต้องใช้ความ
ระมัดระวังทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
และผลสำเร็จท่ีแท้จริงท่ีเราต้องการวัดจากประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทาน 4 ประเด็น คือ (1) การเชื ่อมโยงของ
ข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยี (Information technology) 
(2) ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การ (Organization 
performance) (3) การประเมินองค์การแบบสมดุล 
(Balance scorecard) ได้แก่ การเงิน ลูกค้ากระบวนการ 
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ภายใน การเรียนรู้และการพัฒนา และ (4) แบบจำลอง
ห่วงโซ่อุปทาน (SCOR model) 

จากข้อมูลข้างต้นทีมนักวิจัยและสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนได้ดำเนินการลงมือปฏิบัติร่วมกันในการศึกษา
บริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอ 
อู ่ทอง และศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตร
อินทรีย์ในการสร้างความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนอย่าง
ครบวงจร โดยดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน
ผ่านขบวนการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน เพิ่มศักยภาพของชุมชนท้องถ่ิน
ให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
 
2. วิธีการดำเนินงาน  

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ 1) การค้นหา
และพัฒนาโจทย์วิจัย 2) การสร้าแกนนำในชุมชน 3) 
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ถอดบทเรียน 4) การดำเนินงานและติดตามแบบมีส่วน
ร่วม การดำเนินการท่ีได้กำหนดขอบเขตการพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ
กล ุ ่มเป ้าหมายอย่างช ัดเจน ได้ม ีการประช ุม เพื่อ
ทำการศึกษาสภาพบริบทของชุมชนท่ีแท้จริงจากปัญหา
ที่เกษตรกรที่มีในพื้นที่ หลักการทำเกษตรแบบด้ังเดิม
ของเกษตรกรและผลผล ิตที ่ ได ้รวามถึงผล ิตภ ัณฑ์  
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน จากนั้นทำการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ซ ึ ่งกันและกันสำหรับยกระดับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ทำการพัฒนากระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของกลุ่มเพื่อให้เกิดการจัดการและการผลิต
ที่ได้รับมาตรฐาน การนำผลผลิตที่ได้ในกลุ่มมาแปรรูป 
ให้เกิดคุณค่าสูงสุดและสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชน และส่งเสริมด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าชุมชน (ภาพที่ 1) จากการดำเนินงานมี
การใช้เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การสนทนา

กล ุ ่ม  (Focus group) การออกแบบอนาคตช ุมชน 
(Foresight tools) ภายใต้กรอบ (SDGs: Sustainable 
Development Goals) และน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง  ( SEP: Sufficiency Economy 
Philosophy) โดยให้ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามโมเดล 3ES+M (ภาพท่ี 2) มีการจัดกลุ่ม (Grouping) 
ตาม SCOR model ท ุนช ุมชน การว ิ เคราะห ์การ
เปลี ่ยนแปลง (Change analysis) กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลใน
การศ ึกษา (Key informant) ได ้แก ่  ประธาน และ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายด้านการเกษตรอินทรีย์ 
ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กรมพัฒนาที่ดิน 
กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
จำนวน 15-20 คน จากกล ุ ่มเป ้าหมายจำนวน 13 
ครัวเรือนและคนในชุมชน ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ 
การสนทนาแลกเปลี ่ยนตามบทบาทหน้าที ่ในชุมชน  
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนท่ีเน้นการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมโดยการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน และ
นำมาวิเคราะห์ตามเครื ่องมือที่ระบุไว้ใน (ภาพที่ 2)  
ซึ่งเกิดความร่วมมือจากเครือข่ายท่ีกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้ 1) การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 2) 
การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3) 
การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ 5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและช่องทาง
การตลาด กระบวนการทำงานเชิงพื ้นที ่จะบรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนตามที่ได้วาดภาพอนาคต
ชุมชนได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการทำงานที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและเกิดจาการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรในพื้นท่ีร่วมกับนักวิจัย 

 
 
 
 
 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2565

5
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ชุมชน และ 5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและช่องทาง
การตลาด กระบวนการทำงานเชิงพื ้นที ่จะบรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนตามที่ได้วาดภาพอนาคต
ชุมชนได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการทำงานที่มี
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานการ ลิตข้าว ล  ักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพ ล เศรษ กิจ
ปร เด น: ความเหล  อมล  า

 ลิตภัณ ์ทางการเกษตร

การ ลกเปลี ยนเรียนรู้

การจัดการ
กร บวนการ ลิต

การส่งเสริม ล สนับสนุน
กร บวนการ ปรรูป

การส่งเสริม ล สนับสนุน
การจัดจ าหน่ายสินค้า

Baseline
Baseline

Baseline Baseline
Baseline

ขาดทักษ ด้านตลาดออน ลน์

ขาดทักษ ด้านการท าส  อ
ปร ชาสัมพันธ์

ขาดทักษ ด้าน
การ ปรรูป ลิตภัณ ์

ขาดมารต านการรับรอง

ขาดทักษ ด้าน
การ ลิตข้าว ล  ัก
บางส่วนขาดการรับรอง
มาตรา านอินทรีย์

ขาดทักษ ด้าน
การบริหารจัดการ
ขาดทักษ ด้าน
การสร้างตลาด
ขาดทักษ ด้าน
การจัดการองค์ความรู้
ขาดทักษ ด้าน
การสร้างเคร อข่าย

-  ลิตภัณ ์เดิมที มีอยู่
-  นวการท าเกษตร
   บบดั งเดิม
- ตลาดเดิม
-  นวคิดเดิม
- เคร  องม อเดิม 

หลักการท าการเกษตร ล 

ตัวชี วัด

กิจกรรม
จ านวน ลิตภัณ ์ชุมชน

1. ส ารวจ ลิตภัณ ์
2. วิเครา ห์ SWOT Analysis
3. ปร เมินศักยภาพ
 . คัดเล อก ลิตภัณ ์
 . ส่งเสริม ล พั นาการ ลิต

ตัวชี วัด
การปร ยุกต์ ช้องค์ความรู้
ส าหรับกร บวนการ ลิต 
 ปรรูป การจัดจ าหน่าย 
 ล การสร้างเคร อข่าย

ความยั งย น
กิจกรรม
1. อบรมเชิงป ิบัติการ ห้
ความรู้กร บวนการ ลิต 
 ปรรูป การจัดจ าหน่าย 
 ล การสร้างเคร อข่าย
ความยั งย น
2. การวาง  น
 . การบริหารจัดการกลุ่ม

ตัวชี วัด
กรรมวิธีการ ลิตที  ด้
มาตร าน  ล 

กร บวนการ ลิตที มี
คุณภาพ

กิจกรรม

1. วาง  นการ ลิต
2. กร บวนการ
จัดการการ ลิตตั ง ต่
ต้นน  า ึงปลายน  า
 . พั นาร บบการ
 ลิตที  ด้คุณภาพ

ตัวชี วัด
1. จ านวน ลิตภัณ ์ที  ่าน
การส่งเสริม ล รับการ
พั นา
2.   นการตลาด
กิจกรรม
1. พั นา ลิตภัณ ์ 
บรรจุภัณ ์ ตราสินค้า
2. จัดท า  นการตลาด
อย่างมีส่วนร่วม
 . ส ารวจความพึงพอ จ
ของลูกค้า

ตัวชี วัด

กิจกรรม
1. ทดลองตลาด
2. สร้างเคร อข่ายช่องทาง
การตลาดทั งภาครั  ล 
เอกชน
 . สร้างส  อปร ชาสัมพันธ์
ออน ลน์  Social Media 
Digital Marketing
4. โปรโมทสินค้า

1. สร้าง ู้ปร กอบการราย
 หม่
2. กลุ่มเป าหมายมีราย ด้
เพิ มขึ น  %

 
 

ภาพที  1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร 
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- หนี้สิน

- ขาดเคร่ืองมือ

- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ป ญหาของวิสาหกิจชุมชน

Farm Portfolio
บริบทชุมชน

ความเหล  อมล  า

Scenario analysis
วิเคราะห์ปัญหา
วิธีคิด/วิธีการ
ร่วมพัฒนา 3ES+M

Foresight 
ชุมชน 

เกษตร

  นการพั นา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์

กร บวนการพั นาอย่างมีส่วนร่วม

การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน

การจัดการกระบวนการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน การตลาด/ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

(Sustainable Development Goals: SDGs) 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) 

(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) 

การพั นาวิสาหกิจชุมชนที พึ งตนเอง

ท่ีปรึกษา

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

Input

Effect

Output/Outcome

Process

เคร อข่ายภาคี
1. มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ

2. กรมพัฒนาท่ีดิน

3. สนง.เกษตรอ าเภอ

4 .เครือข่ายตลาดอินทรีย์

 
 

ภาพที  2 กรอบแนวความคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 .  ลการดำเนินงาน  
 ในปี พ.ศ. 2559 เกิดการรวมตัวของเกษตรกรใน
พื้นที่ตำบลกระจับ ตำบลเจดีย์ ตำบลอู่ทอง ตำบลบ้าน
ดอน และตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีจำนวน 13 ครัวเรือน ยื่นขอการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกข้าว
และผักอินทรีย์ พบว่าในปี พ.ศ. 2563 สมาชิกวสิาหกิจ
ชุมชนปลูกข้าวแข็งจำนวนมาก มีราคาขายข้าวต่ำ 
มีหนี้สิน จึงสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปเป็นขนมจีนแห้ง
จำหน่าย แต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าจึงต้องการเครื ่องมือทำขนมจีนเส้นแห้งเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ในบางช่วงฤดูยังพบว่าในนาข้าวและแปลงผัก
มีเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เชื้อรา หอยทาก และแมลงวันทอง
มาทำลายข้าวและผักส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย จึงเป็นท่ีมา

ทำให้สมาชิกต้องการความรู ้และวิธีการกำจัดศัตรูพืช 
ต้องการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร (ประธาน
และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ , 
การสนทนากลุ ่ม , 2563,พ.ย.,3) แสดงให้เห็นอย่าง
ช ัดเจนก ่อนเก ิดการดำ เน ินก ิจกรรมพ ัฒนาแ ละ 
นำกระบวนการจัดการอย่างยั ่งยืนเข้ามาใช้ช ุมชน 
เกษตรกรส่วนใหญ่พบกับปัญหาหนี ้สินครัวเรือนสืบ
เนื ่องจากการลงทุนในการเกษตรที ่ม ีต้นทุนสูงและ
ผลผลิตที่ได้น้อย รวมถึงช่องทางการตลาดที่มีอยู่อย่าง
จำกัด การทำนาข้าวของเกษตรกรที่ลงทุนไปกับการ
เตรียมดิน กำจัดศัตรูพ ืช การนำน้ำเข้าในพื ้นที ่นา  
การซื้อพันธ์ข้าว การใช้สารเคมี และรวมถึงแรงงานที่ใช้
ตลอดการทำนาข้าว ในส่วนของเกษตรกรท่ีปลูกผักก็เจอ
ปัญหาแมลงศัตรูพืชท่ีไม่สามารถจัดการได้ สภาพปัญหา
ของดินที ่เส ื ่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
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และการตลาดท่ียังไม่ชัดเจน การลงพื้นท่ีของนักวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำ
ให้เกิดความตื่นตัวและเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื ่อสร้างความยั ่งย ืนแก่
วิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร 

ก า รดำ เน ิ น ก ิ จ ก ารขอ ง ว ิ ส าหก ิ จ ช ุ มชน 
(Community enterprise) เป็นเครื ่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า จากการ
ลงพื้นท่ีของนักวิจัยและได้ประชุมวิเคราะห์ศักยภาพของ
กลุ่มวิสาหกิจของชุมชนร่วมกับการวางแผนการพัฒนา
ออกมาในร ูปแบบแผนการพ ัฒนาในอนาคต 3 ปี 
เกษตรกรได้ถอดประเด็นปัญหาที่จะร่วมกันหาทางออก
และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนสำหรับการเกษตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย การสร้างนวัตกร
ช ุมชน และการส ่งเสร ิมด ้านการตลาดออนไลน์  
การดำเนินงานโดยมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนทำธุรกิจ
ชุมชนที่นำเอาภูมิปัญญาชุมชนและทุนทางสังคมของ
ชุมชนมาใช้ในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
โอกาสเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อน รู้จัก
การทำงานร่วมกันเพ ื ่อม ีส ่วนร ่วมและเพ ื ่อต ัวเอง 
ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการจัดการผลประโยชน์เพื่อพัฒนา
ชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและมีผล
ต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนทั ้งทางด ้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการรู้จักใช้ทรัพยากรภายในชุมชน 
ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
การใช ้ภ ูม ิป ัญญาช ุมชนและส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ย ั ่งยืน 
ส่วนปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนหรือธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วยการมี
ผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการประสานงานร่วมกับภาครัฐ และความ
ร่วมมือของชุมชน มีความโปร่งใสทางการเงิน (Wronka, 
2013) และต้นทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่จะมีส่วนเสริม
หน ุนให้ว ิสาหกิจช ุมชนดำเน ินการได้อย ่างย ั ่ งยืน 
(Valchovska and Watts, 2013) และมีการวางแผนท่ี
จะสร้างเยาวชนที่จะมาเป็นแกนนำหลักในการพัฒนา
ต่อไป 

ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มี 5 ส่วน ได้แก่ 
1. หลักการทำเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2. 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การจัดการกระบวนการผลิต 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการแปรรูป และ 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัจำหนา่ยสินค้า (ภาพ
ท่ี 3, 4 และ 5) จากเดิมเกษตรกรประสบกับปัญหาแมลง
ศัตร ูพ ืชซ ึ ่งส ่งผลต่อผลผล ิตทางการเกษตร ทำให้
เกษตรกรได้รับผลกำไรน้อยลง จากเดิมเนื่องจากผักและ
ข้าวอินทรีย์มีผลผลิตที่น้อยลงและบางส่วนที่นำมาจัด
จำหน่ายได้ ก็มีส่วนต่างที่น้อยเพราะต้องขายในราคา 
ท่ีต่ำลง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนช่วยลดค่าใช้จ่าย
จากการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มท่ี 
จัดจำหน่ายเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคคือ ข้าวอินทรีย์ 
ซ ึ ่ งป ัจจ ุบ ันจำหน ่ายในก ิ โลกร ัมละ 10 -12 บาท  
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ปริมาณข้าวมีจำนวนมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค 
ด้ังนั้นทางกลุ่มจึงได้มีการแปรรูปข้าวให้เป็นเส้นขนมจีน
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ผู้บริโภคได้หลากหลาย จากเป้าหมายการทำงานร่วมกัน
ระหว่างทีมนักวิจัยและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลการ
ดำเนินงานอธิบายได้เป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการทำเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร พบว่าสมาชิกมีจำนวน 13 ครัวเรือน ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ปลูกข้าวอินทรีย์ ได้แก่ พันธ์ข้าวแข็ง พันธ์
ข้าวหอมมะลิ จำนวน 94 ไร่ผสมผสานการปลูกผัก
อินทรีย์ ได้แก่ ผ ักใบ ผักลูก ผักหัว จำนวน 26 ไร่ 
สมาชิกในกลุ ่มมีความรู ้ในการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง
ต้องการเพิ่มมูลค่าเพิ ่มข้าวเนื ้อแข็งที่สมาชิกส่วนใหญ่
ผลิต สร้างการจ้างงานในชุมชน ตลาดท่ีจำหน่ายผลผลิต
ของกลุ่ม คือ ตลาดแบมบีนี ตลาดไทรม้า 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก ี ่ยวกับความรู ้การ
กำจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการ การตลาด และการ
สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มีการสร้างตารางการผลิต
พืชในแต่ละช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า มีการขยายกลุ่มลูกค้าในพื้นท่ี
จังหวัดอื่น เช่น กลุ่มลูกค้าที่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรือ
บ้านพักในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตลาดอินทรีย์
ต่างๆ และร่วมถึงการเพิ ่มผลิตภัณฑ์ของกล ุ ่มให ้มี  
ความหลากหลายเพิ่มข้ึน 

3. การจัดการกระบวนการผลิต พบว่ากรรมวิธี
การผลิตข้าว และผักอินทรีย์ ได้รับการรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และกระบวนการ
ผล ิตที ่ม ีค ุณภาพ ส ่งผลให้ผลผลิตข้าวชุมชนได้รับ 
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ความสนใจและมียอดการสังซื ้อเพิ ่มขึ ้น และข้าวสาร
อินทรย์ช ุมชนมาบรรจุขายได้ราคา 80-100 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งได้ราคาท่ีดีกว่าขายแบบเดิม 

4. การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นขนมจีนเส้นแห้ง
ผสมสมุนไพรท่ีมีคุณค่าทางอาหารและสามารถเพิ่มราคา
ข้าวอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตได้ถึง 140 บาทต่อกิโลกรัม 
การทำผงโรยข ้าวสม ุนไพร วางแผนการผล ิตให้
สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า พัฒนาตราสนิค้า
เป็นสัญญาลักษณ์ “ลูกแม่โพสพ”  และบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีดึงดูดความสนใจลูกค้า พร้อมท้ังสำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าโดยการสัมภาษณ์ 

5. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดจำหน่าย
ส ินค ้า โดยการสร ้างส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ออนไลน์   
“เพจลูกแม่โพสพเกษตรไร้สาร” มีผู้ดูแลระบบ โปรโมท
สินค้าด้วยการโพสรูปภาพกิจกรรม  
 

 
 

ภาพที  3 การสนับสนุนกระบวนการแปรรูป 
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

 

 

 
 

ภาพที  4 กิจกรรมลงพื้นท่ีสำรวจความต้องการและ 
วางแผนการพฒันาร่วมกับชุมชนเพื่อการพฒันาชุมชน

อย่างยั่งยืน 
 

 
 

ภาพที  5 กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหนา่ย
สินค้าชุมชนในรูปแบบออนไลน์บน  

Facebook Fanpage 
 

 .1 การ อดบทเรียน 
บทเรียนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร

อินทรีย์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในประเด็น
ประว ั ต ิ ความ เป ็ นมา  แนวค ิ ด  และจ ุ ด เปล ี ่ ยน 
การขับเคล ื ่อนกลุ ่มฯ การเปล ี ่ยนแปลงของกลุ ่มฯ  
การพึ่งตนเอง ท่ีมาของความสำเร็จ การขับเคลื่อนกลุ่มฯ
ส ู ่ อนาคต บทเร ียนของสมาช ิก  (ชาวบ ้ าน  และ
นักวิชาการ) และการลดความเหลื่อมล้ำ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที  1 บทเรียนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปร เด น บทเรียนจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ 
ประวัติความเป็นมา 
แ น ว ค ิ ด  แ ล ะ จุ ด
เปลี่ยนการขับเคลื่อน
กลุ่มฯ 

การก่อตั ้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ  เมื ่อปี พ.ศ. 2559 เกิดการรวมตัวของ
เกษตรกรจำนวน 13 ครัวเรือนท่ีปลูกข้าวและผักอินทรีย์ในพื้นท่ีตำบลกระจับ ตำบลเจดีย์ 
ตำบลอู่ทอง ตำบลบ้านดอน และตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่น
ขอการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้ปลูกผักอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ 1) 
ผักใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักชี ผักบุ้ง 2) ผักลูก เช่น พริกชนิดต่างๆ มะเขือชนิดต่างๆ 
กระเจี๊ยบ ถั่วฝักยาว ถั่วพู 3) ผักหัว เช่น หัวไชเท้า มันเทศ ขมิ้นม่วง กระชาย และ4) 
สมุนไพร นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯปลูกข้าวแข็งจำนวนมาก แต่ราคาขายข้าวต่ำ จึง
ได้สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปข้าวแข็งทำเส้นขนมจีนเปียกและแห้ง ผลิตแป้งข้าวนุ่ม
จำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตขนมไทยและเบอเกอรี่ ผลิตแป้งข้าวเหนียวจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตพิซซ่า 
และผลิตโจ๊กหรือข้าวพร้อมชง  

การเปลี่ยนแปลงของ
กลุ่มฯ 

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มฯ ได้แก่ 1) การเกษตรอินทรีย์มีการขยายผลยังเพื่อนบ้านท่ีสนใจ  
2) สมาชิกมีการทบทวนหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 3) กลุ่มฯมีการ
พัฒนาตราสินค้าท่ีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของกลุ่มและบรรจุภัณฑ์น่าสนใจมากข้ึนลูกค้าให้
ความสนใจมากข้ึน 4) นำทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็น “ผงโรยข้าว” 
เป็นการสร้างงานให้แก่ผู้สูงอายุ และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มฯ 5) เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ สร้างการมีส่วนร่วม แก่คนรุ่นใหม่ โดยสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ และ6) ปุ๋ยอินทรีย์ (ดินพร้อมปลูก) ที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับขา้ว
และผักประเภทต่างๆ 

การพึ่งตนเอง กลุ่มพึ่งพาตนเอง 1) ลดต้นทุนการทำการเกษตร และเพิ่มรายได้ “ปุ๋ยอินทรีย์”  2) การ
จัดการของกลุ่มฯมีการแบ่งหน้าที่และมีความรับผิดชอบของสมาชิก  3) การจ้างงานใน
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้แก่ คนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุ และ4) พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผงโรยข้าวให้มีคุณภาพดีข้ึนซึ่งใช้ทรัพยากรในชุมชน และต้นทุนต่ำ 

ท่ีมาของความสำเร็จ ภายนอกชุมชน 1) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้ความรู้ ร่วม
แลกเปลี่ยน และให้คำปรึกษาทำให้ผลการดำเนินงานกลุ่มมีมาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นท่ี
รู้จักของลูกค้าในวงกว้าง 2) ความคิดเห็นของลูกค้านำมาปรับปรุงการดำเนินงาน “ข้าว 
ผัก ผลิตภัณฑ์” 3) ภาคีเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนการขายสินค้าและแลกเปลี ่ยน  
องค์ความรู ้ และ4) ภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ตรวจแปลง ปุ๋ย
อินทรีย์ และน้ำ ได้แก่ กรมการข้าว และพัฒนาท่ีดิน 
ภายในชุมชน 1) เกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มกันเพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 2) สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองการเกษตรแบบมีส่วนร่วม (PGS) 3) 
สมาชิกเปิดรับนวัตกรรมใหม่ คือ นวัตกรรมการเกษตร Line และ Facebook และ4) 
สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เช่น การมีส่วนร่วม 

การขับเคลื่อนกลุ่มฯ 
สู่อนาคต 

การขับเคลื่อนกลุ่มฯ 1) สู่อนาคตเรียนรู้การเนื้อหา และการใส่ภาพกิจกรรมบนเพจ “เพจ
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ปร เด น บทเรียนจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ 
บทเรียนของสมาชิก
( ช า ว บ ้ า น  แ ล ะ
นักวิชาการ) 

ชาวบ้าน 1) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ คนในชุมชน คือ คนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ และ2) ยอดขายเพิ่มข้ึนเกิดจากความเชื่อมั่น
ของลูกค้า 
นักวิชาการ 1) มีองค์ความรู้ใหม่ “การทำนา การปลูกผัก”ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) ได้มี
โอกาสในการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ ภูมิปัญญาชุมชน และ3) เรียนการทำงานแบบ 
CBR และการใช้เครื่องมือร่วมกับชาวบ้านพัฒนาชุมชน 

การลดความเหลื ่อม
ล้ำ 

ด้านเศรษฐกิจ 1) สร้างงานให้แก่คนในชุมชน คือ คนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ 2) ลูกค้าเพิ่มข้ึนจาก
การประชาสัมพันธ์ออฟไลน์และออนไลน์ และ 3) กลุ่มฯพึ่งตนเองได้และพัฒนาอาชีพ 
ด้านสังคม 1) มีความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิตตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า แปรรูปทรัพยากรท้องถิ ่น การตลาดแบบออนไลน์ การกำจัดศัตรูพ ืชโดยนำ
นวัตกรรมมาใช้ 2) เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพิ่มขึ้น “เข้มแข็ง” และ3) สุขภาพของ
สมาชิกดีข้ึนห่างไกลจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง เนื้องอกในสมอง โควิด 2019 

4. การนำ ป ช้  
 ผลงานวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ข้าว และผักอินทรีย์โดยการมีส ่วนร่วมของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี นักวิจัยได้มีการวางแนวทางในการศึกษา 
และพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ให้เกิดการขยายตัว 
ในวงกว้างมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน นำวิชาความรู้
ด้านช่าง และเวลามาใช้ประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือ
ทางการเกษตร จัดทำเป็นธุรกิจของเยาวชนในชุมชน 
เกิดการสร้างงานให้กับเยาวชนภายในชุมชน โดยการ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภาคเกษตร
และการนำเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน เยาวชนได้รับการฝึกฝนการจัดทำตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ และจัดจำหน่ายให้กับบุคคลท่ีสนใจ  
 2. การพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์  และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ขนมจีนเส้นแห้งสมุนไพร ผงโรย
ข้าวสมุนไพร เป็นการส่งเสริมรายได้ และคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ  
 3. เพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่าย แบบออนไลน์ 
Page ลูกแม่โพสพไร้สาร และออฟไลน์ ได้แก่ ร้าน 
yanisa ร้าน Lakana ร้านเปี๊ยก นันทา ร้านหนึ่งฤทัย 
ร้าน Anong Nart ร้านสริยา ร้านนฤมล และร้าน DD. 
ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้
ร่วมท้ังหมดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4. ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน ด้านมิติเศรษฐกิจ 
จัดหา และระดมทุนซื้อเครื ่องมือทำขนมจีนเส้นแห้ง 
เครื่องมือกำจัดศัตรูพืช เครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนใน
ข้าว ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการซื้อปุ ๋ยอินทรีย์ 
100 เปอร์เซ็นต์จากการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตรในชุมชน (แต่เดิมมีการซื้อปุ๋ยอินทรีย์มา
ใช้ในราคาเฉลี่ย 200 บาทต่อไร่) และมีการวางแผนการ
ผลิตข้าวและผักอินทรีย์ 
 5. การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
กับชุมชนและภาคีหน่วยงาน เกี่ยวกับเครื่องมือการวจิัย 
และกระบวนการทำงานทำงานเพื ่อท้องถิ ่น (CBR)  
แบบมีส่วนร่วม 
 
 . อภิปราย ล  

บริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย ์ ต ้นน ้ำม ีการปลูกข้าวและผักอ ินทรีย์ตาม 
ภูมิปัญญาของตนเอง สภาพปัญหาท่ีต้องเผชิญกับแมลง
ศัตรูพืชและการลงทุนที่สูงแต่ให้ผลผลิตที่ต่ำ กลางน้ำ
สมาชิกขาดความรู ้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช ต้นผัก
เจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกมีความรู้การปลูกผัก
แตกต่างกัน การสื่อสารไม่ทั่วถึง รวมถึงขาดองค์ความรู้
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที ่ได้มาตรฐาน ปลายน้ำ 
การจำหน่ายผลผลิตไม่มีความแน่นอนและไม่มีเครือข่าย 
และองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ผักอินทรีย์ในการสร้างความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชน



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2565

11

ปร เด น บทเรียนจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ 
บทเรียนของสมาชิก
( ช า ว บ ้ า น  แ ล ะ
นักวิชาการ) 

ชาวบ้าน 1) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ คนในชุมชน คือ คนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ และ2) ยอดขายเพิ่มข้ึนเกิดจากความเชื่อมั่น
ของลูกค้า 
นักวิชาการ 1) มีองค์ความรู้ใหม่ “การทำนา การปลูกผัก”ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) ได้มี
โอกาสในการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ ภูมิปัญญาชุมชน และ3) เรียนการทำงานแบบ 
CBR และการใช้เครื่องมือร่วมกับชาวบ้านพัฒนาชุมชน 

การลดความเหลื ่อม
ล้ำ 

ด้านเศรษฐกิจ 1) สร้างงานให้แก่คนในชุมชน คือ คนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ 2) ลูกค้าเพิ่มข้ึนจาก
การประชาสัมพันธ์ออฟไลน์และออนไลน์ และ 3) กลุ่มฯพึ่งตนเองได้และพัฒนาอาชีพ 
ด้านสังคม 1) มีความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม วางแผนการผลิตตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า แปรรูปทรัพยากรท้องถิ ่น การตลาดแบบออนไลน์ การกำจัดศัตรูพ ืชโดยนำ
นวัตกรรมมาใช้ 2) เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพิ่มขึ้น “เข้มแข็ง” และ3) สุขภาพของ
สมาชิกดีข้ึนห่างไกลจากโรคร้าย เช่น มะเร็ง เนื้องอกในสมอง โควิด 2019 

4. การนำ ป ช้  
 ผลงานวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ข้าว และผักอินทรีย์โดยการมีส ่วนร่วมของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี นักวิจัยได้มีการวางแนวทางในการศึกษา 
และพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ให้เกิดการขยายตัว  
ในวงกว้างมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน นำวิชาความรู้
ด้านช่าง และเวลามาใช้ประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือ
ทางการเกษตร จัดทำเป็นธุรกิจของเยาวชนในชุมชน 
เกิดการสร้างงานให้กับเยาวชนภายในชุมชน โดยการ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภาคเกษตร
และการนำเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน เยาวชนได้รับการฝึกฝนการจัดทำตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ และจัดจำหน่ายให้กับบุคคลท่ีสนใจ  
 2. การพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์  และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ขนมจีนเส้นแห้งสมุนไพร ผงโรย
ข้าวสมุนไพร เป็นการส่งเสริมรายได้ และคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ  
 3. เพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่าย แบบออนไลน์ 
Page ลูกแม่โพสพไร้สาร และออฟไลน์ ได้แก่ ร้าน 
yanisa ร้าน Lakana ร้านเปี๊ยก นันทา ร้านหนึ่งฤทัย 
ร้าน Anong Nart ร้านสริยา ร้านนฤมล และร้าน DD. 
ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้
ร่วมท้ังหมดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4. ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน ด้านมิติเศรษฐกิจ 
จัดหา และระดมทุนซื้อเครื ่องมือทำขนมจีนเส้นแห้ง 
เครื่องมือกำจัดศัตรูพืช เครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนใน
ข้าว ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการซื้อปุ ๋ยอินทรีย์ 
100 เปอร์เซ็นต์จากการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตรในชุมชน (แต่เดิมมีการซื้อปุ๋ยอินทรีย์มา
ใช้ในราคาเฉลี่ย 200 บาทต่อไร่) และมีการวางแผนการ
ผลิตข้าวและผักอินทรีย์ 
 5. การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
กับชุมชนและภาคีหน่วยงาน เกี่ยวกับเครื่องมือการวจิัย 
และกระบวนการทำงานทำงานเพื ่อท้องถิ ่น (CBR)  
แบบมีส่วนร่วม 
 
 . อภิปราย ล  

บริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย ์ ต ้นน ้ำม ีการปลูกข้าวและผักอ ินทรีย์ตาม 
ภูมิปัญญาของตนเอง สภาพปัญหาท่ีต้องเผชิญกับแมลง
ศัตรูพืชและการลงทุนที่สูงแต่ให้ผลผลิตที่ต่ำ กลางน้ำ
สมาชิกขาดความรู ้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช ต้นผัก
เจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกมีความรู้การปลูกผัก
แตกต่างกัน การสื่อสารไม่ทั่วถึง รวมถึงขาดองค์ความรู้
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที ่ได้มาตรฐาน ปลายน้ำ 
การจำหน่ายผลผลิตไม่มีความแน่นอนและไม่มีเครือข่าย 
และองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
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อย่างครบวงจร ต้นน้ำได้จัดทำมาตราฐานการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนการผลิต ทำปุ๋ย
อินทรีย์ท่ีมีธาตุอาหารเหมะสมกับพืช จัดเวทีแลกเปลี่ยน
องค ์ความร ู ้การทำเกษตรอ ินทร ีย ์  สอดคล ้องต่อ
แนวความคิดของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (2555) กล่าวว่า 
การทำเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่สอดคล้องกับวิถี
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พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง และคณะ (2562) พบว่าหมู่บ้าน
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 ส่วนกลางน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตโดยการแปร
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 .1  นวทางการขยาย ลการดำเนินงาน ห้เกิด
ความสำเร จ 
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สร้างรายได้ ให้แก่เยาวชนในชุมชนนำความรู ้ทางด้าน
ช่างมาประยุกต์ใช้ 

2. นำความรู้จากจากการอบรมมาต่อยอดแปรรูป
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3. กลุ ่มฯ จำหน่ายสินค้าบนเพจลูกแม่โพสพ
เกษตรไร้สาร เป็นการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 
ท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง 

4. กลุ่มฯ ควรสร้างเครือข่ายภาคีเพื่อสนับสนุน
การดำเน ินงาน และสร้างนว ัตกรช ุมชน เป ็นการ
แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
6. กิตติกรรมปร กาศ  

ขอขอบคุณการสน ับสน ุนงบประมาณการ
ดำเนินงานจากโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำ
พ ื ้นท ี ่ภาคกลาง ป ีงบประมาณ 2564 ภายใต ้การ
สนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ที ่ให้ทุนสนับสนุนโครงการการจักการห่วงโซ่
อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วม
ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สัญญาเลขท่ี SFCC-02/2563 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์ของตะกอนที่ไหลลงมาเส้นทางน้ำแม่ต๋าง ส่งผลให้เกิดการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง ทำให้
การเก็บน้ำได้ลดลง ดังนั ้นงานวิจัยนี ้จึงต้องการ 1) ศึกษาปัจจัยของตะกอนในเส้นทางน้ำแม่ต๋าง 2) ศึกษาการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  วิธีการวิจัย 
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน 6 คน การจัดทำเวทีประชุมกลุ่มเพื่อถอด
บทเรียนประชาชนบ้านทุ่งผึ้ง จำนวน 30 คน จากนั้นทำการจัดทำแผนท่ีจุดดักตะกอน และการทดลองสร้างระบบดัก
ตะกอน ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถทำให้การจัดการตะกอนประสบความสำเร็จได้ โดยการมีส่วน
ร่วม 3 ส่วนสำคัญ คือ 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการทดลองปฏิบัติการ 3. การมี 
ส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา  โดยการมีส่วนร่วมนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องประกอบกับปัจจัยเรื่องผู้นำ
ชุมชนใน 3 ส่วนสำคัญ คือ 1. ผู้นำชุมชนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ 2. ผู้นำชุมชนสามารถสร้างแรงจูงใจ 
ของประชาชนในชุมชนได้ และ 3. ผู้นำชุมชนควรเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาจากข้อเท็จจริงอันจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนในอนาคต 

คำสำคัญ  การมีส่วนร่วม, ตะกอน, ตำบลทุ่งผึ้ง 
 
ABSTRACT 
 The situation of sediment flowing down from “Mae Tang” waterway shallowed the mae 
tang reservoir causing the reduction of water storage. Therefore the purpose of this research project 
are: 1) to study the factors affecting sediment in the “Mae Tang” waterway 2)  to understand the 
participation of the community in sediment management in the reservoir Thung Phueng sub-district, 
Jae Hom district, Lampang province. An in-depth interview was used as a research method for 
gathering data from the target group of 6 community leaders and a group meeting forum was also 
used in exploring the lesson learned from 30 people of Ban Thung Phueng population. In additional, 
sediment trap mapping and a sludge trap system were also considered in this project.  The results 
showed that the sediment management can be success according to the community participation. 
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There were 3 main parts of community participation which were 1. participation in planning 2. 
participation in trial operation 3. participation in maintenance. These all participations can be success 
due to 3 important characters of the community leader which were 1. The leadership and sacrifice 
of the community leader 2. The motivation ability of the community leader so they can motivate 
the people in the community and 3. The community leader inform and clarify the actual problems 
that will affect the community in the future. 
 
Keywords  Participatory,  Sediment, Thung phueng subdistrict 
 
1.บทนำ 
 ตำบลทุ่งผึ ้ง ได้ก่อตั ้งมาเมื ่อปี พ.ศ.2425 โดย
แยกการปกครองออกมาจากตำบลแม่ส ุก อำเภอ 
แจ้ห่ม ราษฎรตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินตามท่ี
ลุ่มแม่น้ำตากและแม่น้ำวัง ในพื้นท่ีมีต้นเรียงขนาดใหญ่
น้อยขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผึ้งป่ามาอาศัย 
บนต้นเรียงเป็นจำนวนมากหลายร้อยรังจึงได้ตั ้งชื่อ
ตำบลว่า “ตำบลทุ่งผึ้ง” ลักษณะภูมิประเทศของตำบล
ทุ่งผึ้งส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าล้อมรอบ มีที่ราบเชิงเขา 
และมีที ่ราบลุ ่มแม่น้ำบางส่วน ในพื ้นที ่ตำบลทุ่งผึ้ง 
ม ีแหล ่ งก ัก เก ็บน ้ ำประเภทอ ่า ง เก ็บน ้ ำ  4  อ ่ า ง
ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือ อ่างเก็บน้ำหว้ย
โกงกาง และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง และอ่างเก็บน้ำผาลาด 
ซึ ่งรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนที่ไหลมาจากป่าต้น 
น้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ ในปี 2554 พื้นที ่ในตำบลทุ่งผึ้ง 
มีปริมาณฝนตกในปริมาณมากโดยในปีนี้มีปริมาณน้ำ
ไหลเข้าในอ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือจำนวนมากเกิน
ความสามารถในการกักเก็บและล้นออกผ่านระบบ
ระบายของอ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือ จึงเป็นผลให้มวลน้ำ
ปริมาณมากไหลบ่าลงมายังพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ำแม่ตาก
เหนือ ซึ่งพื้นท่ีใต้อ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือเป็นเส้นทางน้ำ
ที่ต้องไหลผ่านชุมชน ได้แก่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้าน
ทุ่งผึ ้ง หมู่ที ่ 4 และบ้านแจ้คอน หมู่ที ่ 6 โดยในปีนั้น 
ทั้ง 3 หมู่บ้านจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำหลาก
ทำให้ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นท่ี
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก 

หลังจากผ ่านสถานการณ์น ้ำท่วมปี 2554  
ทางหน่วยงานในพื้นที่จึงเร่งค้นหาสาเหตุของการเกิด
อุทกภัยที่ผ่านโดยการลงพื้นท่ีสำรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำ
แม่ตากเหนือ จึงพบข้อเท็จจริงที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
เกิดอุทกภัยในปีดังกล่าว คือ พบปริมาณของตะกอนดิน

มาสะสมภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือทำให้
ความสามารถในการกักเก็บน้ำลดลงเป็นอย่างมาก จาก
ประเด็นข้อค้นพบนี้ทำให้ได้บทเรียนเพื่อนำไปสู่การ
ป้องกันอ่างเก็บน้ำแม่ต๋างไม่ให้ประสบกับปัญหาที่มี
ล ักษณะเช่นเดียวก ับอ ่างเก ็บน้ำแม่ตากเหนือ ซึ่ง
เกี ่ยวกับการจัดการตะกอนดิน เพื ่อทำให้สามารถ 
คงความสามารถในการก ั ก เก ็ บน ้ ำ ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการดำเนินงาน
โครงการร ่วมกันของทีมน ักว ิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และนักวิจัยชุมชน 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงป้องกันของชุมชน  
ซึ่งจากการศึกษางานท่ีเกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของชุมชน
ของ (สุพรรณี จ ันทร์ตา, 2561) ได้ศึกษาภูมิปัญญา 
การทำนาแบบดั ้งเดิมของชุมชนบ้านห้วยริน ตำบล 
ทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย 
3 ขั ้นตอน คือ 1) การมีส ่วนร่วมในการวางแผน 2)  
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ 3) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (สมใจ จั่วนาน, 2558) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
บริเวณชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลสองคลอง อำเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ วิจัยพบว่า ปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมี ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยท่ี
ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย
โครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม และ
ปัจจัยด้านอำนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมี  
ส่วนร่วม ตามลำดับ (อัครเดช พรหมกัลป์และคณะ, 
2559) การจัดการชุมชนพื้นที ่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ผลการวิจัยพบว่า 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย 
3 ขั ้นตอน คือ 1) การมีส ่วนร่วมในการวางแผน 2)  
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ 3) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (สมใจ จั่วนาน, 2558) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
บริเวณชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลสองคลอง อำเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ วิจัยพบว่า ปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมี ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยท่ี
ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย
โครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม และ
ปัจจัยด้านอำนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมี  
ส่วนร่วม ตามลำดับ (อัครเดช พรหมกัลป์และคณะ, 
2559) การจัดการชุมชนพื้นที ่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ผลการวิจัยพบว่า 

1. การจัดการชุมชนพื้นที ่กลางน้ำในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย ในภาพรวมพบว่า มีการกำกับดูแล
และการติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรมที่สุด รองลงมา
ได้แก่การวางแผนหรือนโยบาย การแบ่งงานกันทำ  
การตัดสินใจและสั่งการ และการรวมตัวหรือการจัด
โครงสร้างในชุมชน ตามลำดับ 2. รูปแบบการจัดการ
ชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้น  ก่อน
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สร้างเครือข่ายความเสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
และพร ้อมท ี ่ จะพล ิกว ิ กฤตให ้ เป ็น โอกาส  และ 
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ทางทรัพยากรธรรมชาติ 4) การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจ  
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2.วิธีการดำเนินงาน 
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 2) การทำ Mind Mapping ใช ้เพ ื ่อทำให้ เกิด
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ต่างๆ  
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ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวเส้นทางน้ำ นำมาใช้เพื่อ
การบันทึกข้อมูลสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
ลำห้วยร่วมกับการถ่ายภาพจากสถานที่จริงที่ลงสำรวจ 
ซ ึ ่ งข ้อม ูลเหล ่าน ี ้จะถ ูกนำมาใช ้ประโยชน ์ ในการ
ดำเนินงานวิจัยสำหรับการคืนข้อมูลให้กับชุมชน 

4) ทำแผนที่ชุมชน นำมาใช้เพื่อการศึกษาเรยีนรู้
ร่วมกันของชาวบ้าน โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจสภาพ
พื้นที่ของชุมชนตนเอง แหล่งพื้นที่อาศัย แหล่งพื้นที่ป่า 
แหล่งน้ำ แหล่งพื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นต้น 

5) ทำแผนที่ทางอากาศจากโปรแกรม Google 
Map เพื่อทำให้สามารถเห็นสภาพพื้นท่ีจริงจากภาพถ่าย
ซึ่งให้ความแม่นยำมากทำให้ทีมวิจัยรู้ถึงแหล่งพื้นท่ีอาศัย 
แหล่งพื้นท่ีป่า แหล่งน้ำ แหล่งพื้นท่ีเกษตรกรรม เป็นต้น 

6) ลงพื้นท่ีหาพิกัดด้วยแอปพลิเคชัน Hand GPS 
เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือระบุตำแหน่งของการจัดการ
ตอนดินท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี 

7) ทดลองภาคปฏิบัติการจริง ในการจ ัดการ
ตะกอนดิน  
  
3.ผลการดำเนินงาน 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ ้ห ่ม จ ังหว ัดลำปาง สามารถนำเสนอผล 
การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1) การหาตำแหน่งพิกัดฝายดักตะกอน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการลงพื้นที ่ไปหาจุดที่เหมาะสม
สำหรับการสร้างระบบป้องก ันตะกอนบ ้านทุ ่ งผึ้ ง 
ตามเส้นทางน้ำท่ีจะเข้ามาสู่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง (ภาพท่ี 1) 
โดยจะพิจารณาจุดท่ีมีความกว้างของลำห้วยท่ีเหมาะสม 
ได้แก่มีตลิ่งที่แข็งแรงและมีความสูงกว่าลำห้วย ลำห้วย 
มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างของลำห้วย 
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หลังจากนั้นใช้เครื่องยิงระดับแบบ
เลเซอร์วัดหาระดับด้านข้างของตลิ่งท้ัง 2 ด้าน เพื่อให้มี
ระดับของหลังฝายดักตะกอนได้แนวระดับเดียวกัน 
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และทำการยิงหาแนวความยาวท้ายน้ำหลังฝายดัก
ตะกอน ซึ่งจุดสุดท้ายของฝายดักตะกอนจะถูกสร้างฝาย
ดักตะกอนตัวถัดไป นอกจากนั้นนักวิจัยจะทำการบันทึก
พิกัดของฝายดักตะกอนในแต่ละจุด ดังนี้ 
ตัวท่ี1 Zone=47Q (Northern) Easting =572789 
Northing =2093762  
ตัวท่ี2 Zone=47Q (Northern) Easting =572961 
Northing =2093747 
ตัวท่ี3 Zone=47Q (Northern) Easting =572988 
Northing =2093743 
ตัวท่ี4 Zone=47Q (Northern) Easting =573018 
Northing =2093711 
ตัวท่ี5 Zone=47Q (Northern) Easting =573032 
Northing =2093719 
 

 
 

ภาพที่ 1 การสำรวจจุดท่ีเหมาะสมในการสรา้งระบบ
ป้องกันตะกอนในเสน้ทางนำ้แม่ต๋าง 

 

2) การทำแผนท่ีฝายดักตะกอนข้ันตอนนี้เป็นการ 
นำข้อมูลพิกัดฝายดักตะกอนมาจัดทำเป็นแผนท่ีฝายดัก 
ตะกอนในพืน้ท่ีของชุมชน (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แผนท่ีฝายดักตะกอน 
 

3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชน
ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้านองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการน้ำและตะกอนในอดีต
ของบ้านทุ่งผึ้ง เป็นรูปแบบท้องถิ่นเบื้องต้น หรือที่เรียก
กันทั่วไปว่า "ฝายแม้ว" เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุมีอยู่
ตามธรรมชาติที่ เช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ ขนาบด้วยก้อนหิน
ขนาดต่างๆ ในลำห้วย หรือร่องน้ำ โดยจะสามารถดัก
ตะกอน ชะลอการไหลของน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่
บริเวณพื้นท่ีรอบๆ ฝายได้ โดยภูมิปัญญานี้สอดคล้องกับ
ฝายแบบหลักไม้ไผ่ขัดกัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน
ในการกักเก ็บน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์ด ้านการ
ดำรงชีวิตและด้านการเกษตรกรรม 

4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบฝาย
ดักตะกอน (ภาพท่ี 3 และ 4) 

 

 
 

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลสรุปข้อมูล 
บทเรียน ท้ังปัจจัยและองค์ความรู้ที่ได้ 
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uu 

ภาพที่ 4 การออกแบบระบบป้องกันตะกอน 

 
4.การนำไปใช้ 

การสร้างฝายดักตะกอน (ภาพท่ี 5) 
1) ทำการขุดร่องแกนของฝายดักตะกอนขนาด

ความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความลึก ไม่น้อย
กว่า 10 เซนติเมตร ให้ขวางไปตามแนวของลำห้วยสูงข้ึน
ไปยังจุดท่ีได้ยิงเลเซอร์ไว้แล้ว 

2 )  ต ักด ินใส ่ถ ังป ูนจำนวน 25 ถ ัง ผสมกับ 
ปูนซีเมนต์ ชนิดปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 ถุง  

3) เทน้ำลงไปในเพื่อผสมปูนให้มีความเหมาะสม 
4) นำปูนมาอัดลงในร่องแกนของฝายดักตะกอน

ให้มีความหนา ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
5) นำก้อนหินอัดลงไปบนปูนเพื่อให้ได้เป็นฐาน

ของฝายดักตะกอน 
6) นำปูนมาอัดลงในหินชั ้นแรก ไม่น้อยกว่า 5 

เซนติเมตร 
7) นำก้อนหินอัดลงไปบนปูนเพื่อให้ได้ตามแนว

ระดับท่ีกำหนดไว้ในระดับของตลิ่ง 
8) ทำตัวค้ำยันฝายดักตะกอนไว้ที ่ด้านฝายดัก

ตะกอน จำนวน 2 แนว 
9) ใช้ปูนตกแต่งและอัดเข้าไปในช่องว่างของ 

ก้อนหินให้เรียบและแน่น 
 

 

ภาพที่ 5  การสร้างฝายดักตะกอนในเส้นทางน้ำ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ตะกอนท่ีถูกดักช่วงฤดูฝน 

บทเร ียนในมุมมองน ักว ิชาการต่องานว ิจั ย
งานวิจัยท้องถิ่นทำให้นักวิชาการได้มีโอกาสประยุกต์
องค์ความรู้ในหลายด้านเข้าขับเคลื่อนงานให้บรรลุผล 
นอกจากองค์ความรู้แล้วการมีทำงานแบบทีมที่หลาย
ศาสตร์เข้ามาร่วมทำให้นักวิชาการได้เห็นมุมมองของ
บริบทชุมชนอย่างแท้จริง เพื ่อปรับตัวเองให้สามารถ
ตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม งานวิจัยท้องถิ่นทำให้นักวิชาการได้พบกับ
ภาคีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งในพื้นที ่และนอกพื้นท่ี 
อันเป็นประโยชน์ต ่อนักว ิชาการอย่างมากต่อการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ ่นของนักวิชาการในอนาคต 
และหนุนเสริมให้กับชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้
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ข้อมูลเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในด้านต่างๆ รวมไปถึง
การที ่ช ุมชนสมารถวางแผนด้านการพัฒนาชุมชน 
ด้านทรัพยากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ี 
 
5.อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นกระบวนการทำงาน
ผ่านรูปแบบของการมีส่วนของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู ้ที ่เก ี ่ยวข้องทุกภาคส่วนของส ังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนำไปสู่การตัดสินใจ การให้กลุ่ม
ประชาชนม ีส ่ วนร ่ วม  และการเสร ิมอำนาจแก่
ประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดการมีส ่วนร่วมของ
ชุมชนของ (สพุรรณี มหรรณพกุล, 2560) ท่ีทำการศึกษา
การจัดการพื้นที ่ชายตลิ่งแม่น้ำปิงโดยชุมชนฟ้าฮ่าม 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ ่มผู ้นำชุมชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชาย
ตลิ่ง นำไปสู่การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อ
แม่น ้ำให้ประชาชนในช ุมชนอย่างต่อเน ื ่อง รวมถึง 
(ดวงเนตร ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี, 2562) 
ท่ีศึกษาถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ โดยมีการจัดการน้ำแบบ
บูรณาการในระดับท้องถิ ่นจากการกรณีการสร้างฝาย
ชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหว ัดขอนแก่น 
ท่ีประสานความร่วมมือเครือข่ายท้ังในระดับจังหวัดและ
พื้นท่ีให้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทุกภาคส่วนต้ังแต่ร่วม
เสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ร่วมลงมือปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้ชุมชนมีประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาสู่การปฏิบัติจริง มีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ของคนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีก
ทั้ง (ขวัญนภา สุขคร, 2557) ที ่ศึกษาเรื ่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดทําฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง ชุมชน
บ้านกิ่วท่ากลาง-ท่าใต้ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง  
โดยชุมชนได้นําภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดทําฝายชะลอ
น้ำ โดยการใช้เศษไม้ปักถี่ๆ และใช้เศษไม้ใบเป็นตวัฝาย 
เพื ่อชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บตะกอนดินทราย 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมคือ 

การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคู่
กันไป เร่ิมด้วยการประชุมและการทําประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และทําข้อตกลง
ร่วมกัน โดยมีการกําหนดเครื ่องมือในการสร้างความ
สมดุลระหว่างการจัดระเบียบสังคมในการเคารพและ
การปฏิบ ัต ิตามกฎกติกาของส ังคม และกฎกติกา  
ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีการร่างระเบียบของชุมชน การปิดป่าและการจัดโซน
นิ่งป่ากิจกรรมในการดูแลรักษาป่า การสร้างเครือข่าย
และการศึกษาดูงาน ส่งผลให้เกิดความสมดุลและ
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ใช้กลุ่มผู้นำชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที ่ของรัฐในพื้นท่ี เยาวชน 
ภาคเอกชนในพื้นท่ี เข้ามาร่วมสร้างความตระหนักและ
จิตสำนึกต่อปัญหาให้ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ซ ึ ่งม ีความเหมือนและสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ 
(สุพรรณี มหรรณพกุล , 2560) เกี ่ยวกับสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น้ำให้ประชาชนในชุมชน
อย่างต่อเนื ่อง โดยผ่านทางผู้นำชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีชายตลิ่ง เพื่อนำไปสู่
การสร ้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น ้ำให้
ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ใช้การประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายในพื้นตำบลทุ่งผึ้ง ระดับอำเภอแจ้ห่ม 
และระดับจังหวัดลำปาง ให้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมตั้งร่วมเสนอประเด็นปัญหา หาแนวทางการ 
แก้ไข้ การร่วมลงมือปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผล 
ซึ ่งม ีความเหมือนและสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ 
(ดวงเนตร ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี , 2562) 
เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือเครือข่ายทั้งในระดับ
จังหวัดและพื้นที่ให้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ร่วมเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ร่วมลงมือ
ปฏ ิบ ัต ิ การต ิดตามประเม ินผล  ส ่ งผลให ้ช ุมชน 
ม ีประสบการณ์การเร ียนร ู ้ด ้วยการค ้นหาสาเหตุ  
แห่งปัญหาสู่การปฏิบัติจริง 

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ ้ห ่ม จ ังหว ัดลำปาง ใช ้หล ักการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม จากการทำประชุม
ของชุมชนเพื่อชี ้แจงประเด็นปัญหาเร่งด่วน และใช้
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ข้อมูลเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในด้านต่างๆ รวมไปถึง
การที ่ช ุมชนสมารถวางแผนด้านการพัฒนาชุมชน 
ด้านทรัพยากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ี 
 
5.อภิปรายผล 

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นกระบวนการทำงาน
ผ่านรูปแบบของการมีส่วนของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู ้ที ่เก ี ่ยวข้องทุกภาคส่วนของส ังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนำไปสู่การตัดสินใจ การให้กลุ่ม
ประชาชนม ีส ่ วนร ่ วม  และการเสร ิมอำนาจแก่
ประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดการมีส ่วนร่วมของ
ชุมชนของ (สพุรรณี มหรรณพกุล, 2560) ท่ีทำการศึกษา
การจัดการพื้นที ่ชายตลิ่งแม่น้ำปิงโดยชุมชนฟ้าฮ่าม 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ ่มผู ้นำชุมชน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชาย
ตลิ่ง นำไปสู่การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อ
แม่น ้ำให้ประชาชนในช ุมชนอย่างต่อเน ื ่อง รวมถึง 
(ดวงเนตร ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี, 2562) 
ท่ีศึกษาถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ โดยมีการจัดการน้ำแบบ
บูรณาการในระดับท้องถิ ่นจากการกรณีการสร้างฝาย
ชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหว ัดขอนแก่น 
ท่ีประสานความร่วมมือเครือข่ายท้ังในระดับจังหวัดและ
พื้นท่ีให้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทุกภาคส่วนต้ังแต่ร่วม
เสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ร่วมลงมือปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้ชุมชนมีประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาสู่การปฏิบัติจริง มีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ของคนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีก
ทั้ง (ขวัญนภา สุขคร, 2557) ที ่ศึกษาเรื ่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดทําฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง ชุมชน
บ้านกิ่วท่ากลาง-ท่าใต้ ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง  
โดยชุมชนได้นําภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดทําฝายชะลอ
น้ำ โดยการใช้เศษไม้ปักถี่ๆ และใช้เศษไม้ใบเป็นตวัฝาย 
เพื ่อชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บตะกอนดินทราย 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมคือ 

การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคู่
กันไป เร่ิมด้วยการประชุมและการทําประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และทําข้อตกลง
ร่วมกัน โดยมีการกําหนดเครื ่องมือในการสร้างความ
สมดุลระหว่างการจัดระเบียบสังคมในการเคารพและ
การปฏิบ ัต ิตามกฎกติกาของส ังคม และกฎกติกา 
ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน 
มีการร่างระเบียบของชุมชน การปิดป่าและการจัดโซน
นิ่งป่ากิจกรรมในการดูแลรักษาป่า การสร้างเครือข่าย
และการศึกษาดูงาน ส่งผลให้เกิดความสมดุลและ
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ใช้กลุ่มผู้นำชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที ่ของรัฐในพื้นท่ี เยาวชน 
ภาคเอกชนในพื้นท่ี เข้ามาร่วมสร้างความตระหนักและ
จิตสำนึกต่อปัญหาให้ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ซ ึ ่งม ีความเหมือนและสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ 
(สุพรรณี มหรรณพกุล , 2560) เกี ่ยวกับสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น้ำให้ประชาชนในชุมชน
อย่างต่อเนื ่อง โดยผ่านทางผู้นำชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีชายตลิ่ง เพื่อนำไปสู่
การสร ้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น ้ำให้
ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ใช้การประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายในพื้นตำบลทุ่งผึ้ง ระดับอำเภอแจ้ห่ม 
และระดับจังหวัดลำปาง ให้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมตั้งร่วมเสนอประเด็นปัญหา หาแนวทางการ 
แก้ไข้ การร่วมลงมือปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผล 
ซึ ่งม ีความเหมือนและสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ 
(ดวงเนตร ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี , 2562) 
เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือเครือข่ายทั้งในระดับ
จังหวัดและพื้นที่ให้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ร่วมเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ร่วมลงมือ
ปฏ ิบ ัต ิ การต ิดตามประเม ินผล  ส ่ งผลให ้ช ุมชน 
ม ีประสบการณ์การเร ียนร ู ้ด ้วยการค ้นหาสาเหตุ  
แห่งปัญหาสู่การปฏิบัติจริง 

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ ้ห ่ม จ ังหว ัดลำปาง ใช ้หล ักการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม จากการทำประชุม
ของชุมชนเพื่อชี ้แจงประเด็นปัญหาเร่งด่วน และใช้

วิธีการทำข้อตกลงต่อการจัดการปัญหาของช ุมชน  
ใช้ร ูปแบบคณะกรรมการหมู ่บ้านขับเคลื ่อนการร่าง
ระเบียบของชุมชน การปิดป่า การจัดโซนนิ่งป่า การ
ดูแลรักษาป่า และการสร้างเครือข่ายระหว่าง 2 ชุมชน 
ซึ ่งมีความเหมือนและสอดคล้องกับงานวิจัยของของ 
( ข ว ั ญ น ภ า  ส ุ ข ค ร ,  2557) ใ ช้ ก า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมคือ การอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นควบคู่กันไป เริ่มด้วย
การประชุมและการทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และทําข้อตกลงร่วมกัน โดยมี
การกําหนดเครื ่องมือในการสร้างความสมดุลระหว่าง
การจัดระเบียบสังคมในการเคารพและการปฏิบัติตาม
กฎกติกาของสังคม และกฎกติกาของธรรมชาติได้เป็น
อย่างดีผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการร่างระเบียบของ
ชุมชน การปิดป่าและการจัดโซนนิ่งป่ากิจกรรมในการ
ดูแลรักษาป่า การสร้างเครือข่ายและการศึกษาดูงาน 
ส่งผลให้เกิดความสมดุลและประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
บบบ 
6.กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ้เพื ่อศึกษากระบวนการสร้างและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู ้มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มเปราะบางตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จากการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ 1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Socialization and Interaction) ชุมชนเกิดการ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานทดแทนที่มีความต้องการและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับพัฒนาองค์
ความรู ้ ทักษะฝีมืออาชีพ ขั ้นตอนที ่ 2 จัดระบบและบูรณาการความรู้  (Externalization and Combination) 
กลุ่มพลังงานร่วมวิเคราะห์เกิดแผนพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและการทำงานเชิงบูรณาการความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ขั้นตอนที่ 3 ปรับใช้ความรู้ เชื่อมโยงและขยายผล (Internalization) จากการดำเนินงานตามแผนสามารถ
สร้าง “นวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์” จำนวน 5 คน ที่มีองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝีมือและทักษะการ
ติดตั้ง แก้ไขปัญหาและแนวทางในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และผ่านมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือ นวัตกร
ชุมชนได้ใช้ทักษะฝีมือและองค์ความรู้ในการติดตั้งบ้านต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 28 ครัวเรือน และระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน 1 ระบบ และ ขั้นตอนที่ 4 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Assessment) นวัตกรชุมชน
สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจัดทำรายงานและร่วมจัดทำคู่มือพลังงานแสงอาทิตย์ จากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้านพลังงานทดแทนของชุมชนสร้างความมั่นคงและยั่งยืน  
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ABSTRACT 
 This research aims to study the community innovator creating and developing a process for 
quality-of-life enhancement in low-income citizens and vulnerable groups in Thung Maha Charoen 
Sub-district, Wang Nam Yen District, SaKaeo Province. As a result of the four-step participatory 
learning arrangement, the findings showed that in step 1: Socialization and Interacting required 
renewable energy information was shared within the community along with solutions, knowledge, 
and professional skill development. Next, step 2: Systematization and knowledge integration 
(Externalization and Combination), the joint energy group analyzed the renewable energy 
development plan and integrated  cooperation with network partners. Later, in step 3: knowledge 
implementation, connection, and amplification (Internalization), A total of five “Solar energy 
Community Innovators” were a result of the plan implementation. They are knowledgeable, and 
competent in knowledge transfer, installation skills, problem-solving skills, and solar energy 
application. They are also certified by the department of skill development. The community 
innovators have applied their skills and knowledge and installed 28 solar-powered pilot houses and 
a village water supply system. Lastly in step 4: Assessment, the innovators collected, analyzed, and 
reported electrical utilization data along with solar energy manuals preparation. To sum up, the four-
step participatory learning arrangement led to sustaining and stable community quality-of-life 
enhancement regarding renewable energy.  
 
Keywords Renewable energy, solar energy, community innovators, participatory processes, 
improving quality of life 
 
1. บทนำ  

 พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของโลก โดยพลังงานหลักที่มีการใช้ ได้แก่ 
น้ำมันดิบ ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ (International 
Energy Agency, 2015) และปี 2019 พบว่า มีการ
ระบาดใหญ่ของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกให้หยุดชะงัดเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลต่อ
เศรษฐกิจและความเป็นอยู ่ของประชาชนทั ่วโลก 
รวมถึงการลดใช้พลังงาน แต่ปัจจุบันมีการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ด้วยการเปิดตัววัคซีนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อ
ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัว 
และมีผลผลักกันให้ GDP โลกส่งกว่าปี 2019 ถึง 2% 
ทำให้ในปี 2020-2021 ทั่วโลกมีความต้องการพลังงาน
เพิ่มสูงขึ้น (Global Energy Review, 2021) ซึ่งส่งผล
ต่อพลังงานสำรองทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย พบว่า 
ไม่มีน้ำมันดิบสำรอง มีเพียงแต่ก๊าซธรรมชาติ และถ่าน
หิน ที่สามารถใช้ได้อีก 19 ปี และ 61 ปี ตามลำดับ 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์พลังงาน 

กระทรวงพล ังงาน)  จากสถาณการณ ์ด ั งกล ่าว
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้มีการสนับสนุนการใช้
พลังงานหมุนเวียนปริมาณเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การสร้าง
เขื่อนปิดกั้นแม่น้ำไว้เป็นอ่างเก็บน้ำให้มีระดับน้ำสูง 
จนมีปริมาณและแรงดันที ่จะส่งผ่านท่อน้ำไปหมุน
กังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
( ส ุ ธ ร ร ม  ป ท ุ ม ส ว ั ส ดิ์ , 2 5 4 7 : 
39-42) หรือการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า (ชาย 
ชีวเกียรติและคณะ, 2543) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ช ุมชชนอย ่ า งย ั ่ ง ย ืน  (Yongphet et al., 2016 : 
Yongphet et al., 2021) ปัจจุบันมีการแพร่การของ 
โควิด 19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมถึง
จ ังหวัดสระแก้วทำให้เก ิดสภาวะการลดการจ้าง  
การกลับคืนถิ่นของแรงงานเป็นผลให้ประชาชนตกงาน 
ขาดรายได ้ในการเล ี ้ยงครอบครัวของประชาชน 
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ด้านพลังงานทดแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ช ุมชชนอย ่ า งย ั ่ ง ย ืน  (Yongphet et al., 2016 : 
Yongphet et al., 2021) ปัจจุบันมีการแพร่การของ 
โควิด 19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมถึง
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มุ ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของประชาชน ซึ่งพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้
พลังงานเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมในปี 2553  มีการใช้ไฟฟ้า
รวม 24,009.90 เมกะวัตต์ และในปี 2563 มีการใช้
ไฟฟ้ารวม 28,636.70 เมกะวัตต์ (ที่มา : กองสื่อสาร
ภายนอก ฝ่ายสื ่อสารและประชา สัมพันธ์องค์การ 
กฟผ.) และมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น 

จากสถานการณ์เดิมของชุมชนเพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระและสถานการณ์
ดังกล่าวจำเป็นหาแนวทางการลดภาระค่าใช้จ ่าย 
ในครอบครัว และได้เลือกรูปแบบของการจัดการด้าน
พลังงานชุมชนใหม่ในการลดค่าไฟฟ้าที่มีการใช้และ 
เป็นภาระค่าใช้จ่ายประจำของผู ้มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มเปราะบางตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น 
จังหวัดสระแก้ว และบางครัวเรือนยังเข้าไม่ไฟฟ้าซ่ึง
เป็นปัจจัยขั ้นพื ้นฐาน อีกทั ้งภายในชุมชนขาดการ
บริหารการจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นระบบและไม่
มีบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือ หากมีการติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ซ ่อมแซมและการดูแลรักษา 
จำเป ็นต ้องใช ้งบประมาณเป ็นจำนวนมาก ซึ่ ง
ประชาชนไม่สามารถที่จะจ่ายส่วนนี้ได้ จึงจำเป็นใน
การเลือกรูปแบบและการจัดการด้านพลังงานชุมชนให้
เหมาะสม (ศราพร ไกรยะปักษ์, 2553) เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนและสร้างภาพอนาคต
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2564ก, 
มหาว ิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2564ข) 

ดังนั้น ผู้วิจัยและคณะได้มองเห็นสภาพปัญหา
ร่วมวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพความเปน็อยู่ที่ดี
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง 
 
2. วิธีการดำเนินงาน  

งานวิจัยนี ้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR) 
โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้เพื่อแก้ไขปญัหาของ
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มออมทรัพย์
บ้านมั่นคงชนบทตำบลทุ่งมหาเจริญเป็นแกนนำหลัก
ในการดำเนินกิจกรรมการวิจัยและร่วมสร้างความ

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนทั ้งภายในและ
ภ า ย น อ ก พ ื ้ น ท ี ่ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ว ิ จั ย ข อ ง 
Ikujiro&Takeuchi (1995) ผ่านคิดการจัดการเรียนรู้ 
SECI (SECI Knowledge Conversion Process)  
 
2.1 วิธีการดำเนินงาน  
 จากแนวค ิดว ิจ ัยการจ ัดการเร ียนร ู ้  SECI                     
(SECI Knowledge Conversion Process) ข อ ง 
Ikujiro &Takeuchi (1995) ไ ด ้ น ำ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 4 ขั ้นตอน คือ 1) 
แลกเปลี ่ยนข้อมูลและความรู ้ (Sociallzation and 
Interacting) 2)  จ ัดระบบและบ ูรณาการความรู้  
(Externalization and Combination) 3)  ปร ับใช้
ความรู้ เชื่อมโยงและขยายผล (Internalization) และ 
4 )  ว ั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู้  
(Assessment) เพื ่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 

2.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ ่มประชาชนของบ้านต ้นแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ คือ ประชาชนผู ้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบาง จำนวน 28 ครัวเรือน ตำบลทุ่งมหาเจริญ 
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ระบบ ในพื้นที่
หมู ่บ ้านบ้านหนองตะเคียนชัย หมู ่ท ี ่  5 ตำบลทุ่ง 
มหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
 ผลจากการลงพื้นที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม และเกิดการบูรณาการเกิดเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผ่าน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ SECI ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
 
 ขั ้นตอนที ่ 1 การแลกเปลี ่ยนข้อมูลและ
ความรู้ (Sociallzation and Interacting)  
 1. การพัฒนาเครือข่ายคณะทำงานในพื้นที่  
คณะวิจัยได้ติดต่อประสานงานผู ้นำและผู ้ที ่ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด และได้จัด
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ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือประสาน
ความร ่วมม ือก ับภาค ี เคร ือข ่ายในพ ื ้นท ี ่  ได ้แก่ 
คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลทุ่งมหา
เจริญ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหา
เจริญ ซึ ่งเป็นหน่วยงานภายในพื้นที่  คณะวิจัยร่วม
ประชุม วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 1) ลงพื้นศึกษาบริบท
ชุมชนศักยภาพ และสร้างเวทีประชาชนตำบลทุ่งมหา
เจริญ และลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเรือนผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มเปราะบางภายในพื้นที่ตำบล ทุ่งมหาเจริญ 
จำนวน 28 ตำบล (ภาพที่ 3)พบว่า ภายในหมู่บ้าน 28 
ตำบลมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง
เป็นจำนวนมากจึงได้มีการคัดเลือกเพื่อเป็นครัวเรือน
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ และหนึ่งหมู่บ้านได้รับ
ความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายไฟฟ้าระบบน้ำปะปา
หมู่บ้าน จึงมีการร่วมกันสรุปและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
 
 
 
 

 

 
(ก) ประชุมคณะทำงาน 

 

 
 

(ข) แผนการดำเนินงาน 
 

ภาพที่ 1 การวางแผนการดำเนินงานวิจัยในพืน้ที่
ตำบลทุ่งมหาเจริญ 

 
 
 

จากผลการดำเนินการดังกล่าวทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญจงึได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ระด ับตำบลโดยมี  บ ุคลากรจากมหาว ิทยาลัย 
ทีมคณะวิจัยเป็นที่ปรึกษาการคณะทำงานแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตำบลทุ่งมหาเจริญ (ภาพที่ 
2) 

 

 
 
ภาพที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่

อาศัยและคุณภาพชีวิตตำบลทุง่มหาเจริญ 
 

2. แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตจำเป็นต้องมีการใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน จึงร่วมพิจารณาหา
แหล่งทุนสนับสนุน โดยคณะทำงานร่วมหาช่องทาง 
พบว่า    มีการจัดสรรงบประมาณของโครงการบ้าน
มั ่นคงชนบทตำบลทุ ่งมหาเจริญด้านสาธารนูปโภค 
หน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) จึงได้ร่วมกับคณะทำงานจัดทำข้อเสนอและ
นำเสนอโครงการพัฒนาบ้านต้นแบบ และระบบน้ำ
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ และผ่านการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการ สถาบ ันพ ัฒนาองค ์กรช ุมชน 
(องค์การมหาชน) 
 
 

ก.ย.64 1-15 ต.ค.64 16-31 ต.ค.64 1-15 พ.ย.64 16-30 พ.ย.64 1-15 ธ.ค.64 15-31 ธ.ค.64 1-15 ม.ค. 65 16-31 ม.ค. 65
1 ค ำนวณแจกแจงรำยละเอียดอุปกรณ์ต่อครัวเรือน
2 ตรวจสอบเช็ครำคำกับทำงร้ำนโซล่ำเซลล์
3 ตรวจสอบระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงครัวเรือน
4 ล ำดับกำรติดต้ังแต่แต่ละครัวเรือน

     - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลตำหลังใน 5 ครัวเรือน 
5 สรุปต้ังเบิกจัดซ้ือจัดจ้ำงโซล่ำเซลล์และสรุปล ำดับครัวเรือน
6 ประชุมระบุวันเวลำกำรติดต้ังและครัวเรือนปฏิทินกำรติดต้ัง
7 ด ำเนินกำรตำมแผน

       - ด ำเนินกำรจัดท ำประกอบแผง วัสดุและอุปกรณ์
       - ด ำเนินกำรติดต้ังโซล่ำเซลล์พ้ืนท่ีเป้ำหมำย
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 6 ครัวเรือน หมู่ 5, 7, 8, 9, 14 และ 13 (คร้ังท่ี 2) 
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 6 ครัวเรือน หมู่ 1, 2, 3, 11, 17 และ 22 (คร้ังท่ี 3) 
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 6 ครัวเรือน หมู่ 4, 12, 18, 23, 24 และ 25 (คร้ังท่ี 4) 
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ปะปำหมู่บ้ำนคลองตะเคียนชัย หมู่ 5 ต ำบลทุ่งมหำเจริญ (ครั้งท่ี 5)  
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 7 ครัวเรือน หมู่ 10, 15, 16, 19, 20, 21 และ 28 (คร้ังท่ี 6)  
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 3 ครัวเรือน หมู่ 6, 26 และ 27 (คร้ังท่ี 7) 

9 ติดตำมตรวจเช็คครัวเรือนเป้ำหมำย (ติดตำมทุก 15 วัน จ ำนวน 3 คร้ัง)
10 สรุปครัวเรือนและจัดท ำรำยงำน

(ร่าง)แผนพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลทุ่งมหาเจริญ
หมายเหตุ

รายละเอียดล าดับ
ระยะเวลาด าเนินการ
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ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือประสาน
ความร ่วมม ือก ับภาค ี เคร ือข ่ายในพ ื ้นท ี ่  ได ้แก่ 
คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลทุ่งมหา
เจริญ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหา
เจริญ ซึ ่งเป็นหน่วยงานภายในพื้นที่  คณะวิจัยร่วม
ประชุม วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 1) ลงพื้นศึกษาบริบท
ชุมชนศักยภาพ และสร้างเวทีประชาชนตำบลทุ่งมหา
เจริญ และลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเรือนผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มเปราะบางภายในพื้นที่ตำบล ทุ่งมหาเจริญ 
จำนวน 28 ตำบล (ภาพที่ 3)พบว่า ภายในหมู่บ้าน 28 
ตำบลมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง
เป็นจำนวนมากจึงได้มีการคัดเลือกเพื่อเป็นครัวเรือน
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ และหนึ่งหมู่บ้านได้รับ
ความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายไฟฟ้าระบบน้ำปะปา
หมู่บ้าน จึงมีการร่วมกันสรุปและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
 
 
 
 

 

 
(ก) ประชุมคณะทำงาน 

 

 
 

(ข) แผนการดำเนินงาน 
 

ภาพที่ 1 การวางแผนการดำเนินงานวิจัยในพืน้ที่
ตำบลทุ่งมหาเจริญ 

 
 
 

จากผลการดำเนินการดังกล่าวทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญจงึได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ระด ับตำบลโดยมี  บ ุคลากรจากมหาว ิทยาลัย 
ทีมคณะวิจัยเป็นที่ปรึกษาการคณะทำงานแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตตำบลทุ่งมหาเจริญ (ภาพที่ 
2) 

 

 
 
ภาพที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่

อาศัยและคุณภาพชีวิตตำบลทุง่มหาเจริญ 
 

2. แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตจำเป็นต้องมีการใช้
งบประมาณในการดำเนินงาน จึงร่วมพิจารณาหา
แหล่งทุนสนับสนุน โดยคณะทำงานร่วมหาช่องทาง 
พบว่า    มีการจัดสรรงบประมาณของโครงการบ้าน
มั ่นคงชนบทตำบลทุ ่งมหาเจริญด้านสาธารนูปโภค 
หน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) จึงได้ร่วมกับคณะทำงานจัดทำข้อเสนอและ
นำเสนอโครงการพัฒนาบ้านต้นแบบ และระบบน้ำ
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ และผ่านการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการ สถาบ ันพ ัฒนาองค ์กรช ุมชน 
(องค์การมหาชน) 
 
 

ก.ย.64 1-15 ต.ค.64 16-31 ต.ค.64 1-15 พ.ย.64 16-30 พ.ย.64 1-15 ธ.ค.64 15-31 ธ.ค.64 1-15 ม.ค. 65 16-31 ม.ค. 65
1 ค ำนวณแจกแจงรำยละเอียดอุปกรณ์ต่อครัวเรือน
2 ตรวจสอบเช็ครำคำกับทำงร้ำนโซล่ำเซลล์
3 ตรวจสอบระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงครัวเรือน
4 ล ำดับกำรติดต้ังแต่แต่ละครัวเรือน

     - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลตำหลังใน 5 ครัวเรือน 
5 สรุปต้ังเบิกจัดซ้ือจัดจ้ำงโซล่ำเซลล์และสรุปล ำดับครัวเรือน
6 ประชุมระบุวันเวลำกำรติดต้ังและครัวเรือนปฏิทินกำรติดต้ัง
7 ด ำเนินกำรตำมแผน

       - ด ำเนินกำรจัดท ำประกอบแผง วัสดุและอุปกรณ์
       - ด ำเนินกำรติดต้ังโซล่ำเซลล์พ้ืนท่ีเป้ำหมำย
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 6 ครัวเรือน หมู่ 5, 7, 8, 9, 14 และ 13 (คร้ังท่ี 2) 
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 6 ครัวเรือน หมู่ 1, 2, 3, 11, 17 และ 22 (คร้ังท่ี 3) 
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 6 ครัวเรือน หมู่ 4, 12, 18, 23, 24 และ 25 (คร้ังท่ี 4) 
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ปะปำหมู่บ้ำนคลองตะเคียนชัย หมู่ 5 ต ำบลทุ่งมหำเจริญ (ครั้งท่ี 5)  
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 7 ครัวเรือน หมู่ 10, 15, 16, 19, 20, 21 และ 28 (คร้ังท่ี 6)  
                 - พ้ืนท่ีติดต้ังท่ี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ 3 ครัวเรือน หมู่ 6, 26 และ 27 (คร้ังท่ี 7) 

9 ติดตำมตรวจเช็คครัวเรือนเป้ำหมำย (ติดตำมทุก 15 วัน จ ำนวน 3 คร้ัง)
10 สรุปครัวเรือนและจัดท ำรำยงำน

(ร่าง)แผนพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลทุ่งมหาเจริญ
หมายเหตุ

รายละเอียดล าดับ
ระยะเวลาด าเนินการ

 

 
 

(ก) เวทีตำบลทุ่งมหาเจริญ 
 

 

 
 

(ข) ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนผู้มรีายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบาง 

 
ภาพที่ 3 การจัดเวทีประชาชนและการสำรวจ

ครัวเรอืนผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางทุง่มหาเจริญ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบและบูรณาการความรู้ 
(Externalization and Combination) 
 จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนคณะวิจัย
และคณะทำงานร่วมกันวางแผน วิเคราะห์แนวทาง
การดำเนินโครงการ พบว่า คณะผู้วิจัยมีองค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์  และสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
ชุมชนจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรหรือการสร้าง 
“นวัตกรชุมชน” ด้านพลังงานสร้างอาทิตย์ที่สามารถ
ติดตั้งแก้ไขปัญหา และประยุกต์ได้ด้วยตนเอง จึงได้
จัดการอบรมสร้างพื ้นฐาน องค์ความรู้ สร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์  โดยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเรียนรู้
พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยของผู้วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้และศึกษาดูงานด้านพลังงาน
ทดแทน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในฐาน

การเรียนรู้ “ทิตยบูรพะ” ที่ว่าด้วยพลังงานทดแทน ณ 
มหาว ิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบล  ท่าเกษม อำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ภาพที่ 4) 

ผลจากการอบรมสร้างความตระหนักและ
เข้ามใจในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างความ
สนใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง จึงได้มี
การพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพและทักษะให้
สามารถประกอบอาชีพจึงได้หาภาคีเครือข่ายภายนอก
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในการรับรองมาตรฐานฝีมือ 
จึงได้ร่วมกับคณะทำงานได้เข้าปรึกษา ผู้อำนวยการ
สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมอบรม
พัฒนาทักษะประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ภาพที่ 4) ใน
การเพิ่มทักษะองค์ความรู้ ทักษะการติดตั้งและดูแล
เซลล์แสงอาทิตย์ สู่นวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในพื้นที่ตำบลทุ่ง
มหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
  

 
 

(ก) การเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 
 

(ข) การออกไปให้คำแนะนำ ตรวจเช็คและซ่อม 
 

ภาพที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 
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(ก) ร่วมปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว 

 

 
 

(ข) เพิ่มทักษะองค์ความรู้และเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติ ณ 
สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

 
ภาพที่ 5 การหารภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์  
 

ผลของการร่วมมือในการพัฒนาประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีองค์
ความร ู ้และความเข ้าใจในเทคโนโลย ีพล ังงาน
แสงอาทิตย์ว ัดผลจากการผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานของ   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว และได้ร ับใบ
ประกาศผ่านการรับรองแสดงดังตัวอย่าง (ภาพที่ 6) 
ซึ ่งสามารถประกอบอาชีพหรือรับจ้างติดตั ้งด้าน
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้  

 

ขั้นตอนที่ 3 ปรับใช้ความรู้ เชื่อมโยงและ
ขยายผล (Internalization) 

การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษามา
ปรับใช้ในโดยคณะวิจัยและคณะทำงานได้ร่วมกัน
ออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์โดยยึดตามการใช้
พลังงานพื้นฐานของครัวเรือน ได้แก่ แสงสว่าง พัดลม 

ทีวี เป็นต้น เพื ่อใช้ในการติดตั ้งสำหรับครัวเรือน
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ได้ร ับการคัดเลือก
จำนวน 28 คร ัวเร ือนใน 28 หมู ่บ ้าน และระบบ
น้ำประปาหมู ่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 
ระบบในพื้นที่ตำบล ทุ่งมหาเจริญ ดำเนินร่วมจัดหา
เลือกซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการ
ต ิดต ั ้ งพล ังงานแสงอาทิตย ์  งบประมาณภายใต้
โครงการบ้านมั ่นคงชนบทตำบลทุ ่งมหาเจริญจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

 

 
 
ภาพที่ 6 ตัวอยา่งการได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐาน

การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ดำเน ินการต ิดต ั ้ งบ ้ านต ้นแบบพล ังงาน

แสงอาทิตย์และระบบน้ำประปาหมู ่บ้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ภาพที่ 7) โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ผ ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีม ือแรงงาน หรือ 
“นวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์”เพื่อให้นวัตกรได้
ใช้องค์ความรู้ที่ผ่านการอบรมและฝึกทักษะในการหา
ประสบการณ ์จากการลงพ ื ้นท ี ่ต ิดต ั ้ งพล ังงาน
แสงอาทิตย์จริง 
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(ก) ร่วมปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว 

 

 
 

(ข) เพิ่มทักษะองค์ความรู้และเพิ่มทักษะภาคปฏิบัติ ณ 
สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

 
ภาพที่ 5 การหารภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์  
 

ผลของการร่วมมือในการพัฒนาประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีองค์
ความร ู ้และความเข ้าใจในเทคโนโลย ีพล ังงาน
แสงอาทิตย์ว ัดผลจากการผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานของ   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว และได้ร ับใบ
ประกาศผ่านการรับรองแสดงดังตัวอย่าง (ภาพที่ 6) 
ซึ ่งสามารถประกอบอาชีพหรือรับจ้างติดตั ้งด้าน
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้  

 

ขั้นตอนที่ 3 ปรับใช้ความรู้ เชื่อมโยงและ
ขยายผล (Internalization) 

การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษามา
ปรับใช้ในโดยคณะวิจัยและคณะทำงานได้ร่วมกัน
ออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์โดยยึดตามการใช้
พลังงานพื้นฐานของครัวเรือน ได้แก่ แสงสว่าง พัดลม 

ทีวี เป็นต้น เพื ่อใช้ในการติดตั ้งสำหรับครัวเรือน
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ได้ร ับการคัดเลือก
จำนวน 28 คร ัวเร ือนใน 28 หมู ่บ ้าน และระบบ
น้ำประปาหมู ่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 
ระบบในพื้นที่ตำบล ทุ่งมหาเจริญ ดำเนินร่วมจัดหา
เลือกซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการ
ต ิดต ั ้ งพล ังงานแสงอาทิตย ์  งบประมาณภายใต้
โครงการบ้านมั ่นคงชนบทตำบลทุ ่งมหาเจริญจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

 

 
 
ภาพที่ 6 ตัวอยา่งการได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐาน

การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ดำเน ินการต ิดต ั ้ งบ ้ านต ้นแบบพล ังงาน

แสงอาทิตย์และระบบน้ำประปาหมู ่บ้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ภาพที่ 7) โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ผ ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีม ือแรงงาน หรือ 
“นวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์”เพื่อให้นวัตกรได้
ใช้องค์ความรู้ที่ผ่านการอบรมและฝึกทักษะในการหา
ประสบการณ ์จากการลงพ ื ้นท ี ่ต ิดต ั ้ งพล ังงาน
แสงอาทิตย์จริง 

 

 

 
 

(ก) คณะวิจัยร่วมกับคณะทำงานเลือกซื้ออุปกรณ์
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

 
 

(ข) การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ภาพที่ 7 การตดิตั้งบ้านต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 จากผลการดำเนินงานพบว่า นวัตกรสามารถ
ติดตั ้งพลังงานแสงอาทิตย์ เดินระบบไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือน และสามารถอธิบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังการใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีคณะผู้วิจัยร่วมเป็นที่ปรึกษา (ภาพที่ 8 
และ 9) 
 

 
 

(ก) ภาพนวัตกรชุมชนบรรยายการใช้งานภาพ 
 

 
 

(ข) นวัตกรชุมชนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย ์
 
ภาพที่ 8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ของนวัตกรชุมชน 

 

 
 

(ก) ตรวจรับมอบและติดตั้งประปาหมู่บ้าน 
 

 
 

(ข) ทดสอบระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ภาพที่ 9 การปฏิบัติงานของนวัตกรชุมชน 
  
 นอกจากนี ้คณะทำงานได้จัดตั ้งกลุ ่มในการ
ปรึกษาและให้คำแนะนำรวมถึงการเข้าถึงการจัดสรร
งบประมาณของกระทรวงพลังงาน โดยคณะผู้วิจัยได้
ติดต่อประสานงาน อธิบายหลักการทำเอกสารเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน
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แสงอาทิตย์ได้ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ชุด 
แบ่งเป ็น ระบบสูบน ้ำพลังงานแสงอาทิตย ์แบบ
เคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด และระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 2 ตู้ ร่วมถึงการ
แก้ไขหรือประเมินราคาการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการใช้งาน 
 
 ขั้นตอนที่ 4 วดัและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ (Assessment)  
 ผลจากการวิจัยผ่านกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมสามารถแบ่งผลลัพธ์ออกได้เป็น 2 แบบ ได้ดังนี้ 
1. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 1) เก ิดการทำงานแบบบูรณาการร ่วมกัน
ระหว่างคณะผู้วิจัยคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคง
ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ  ผู้นำ
ชุมชน และประชาชนเป็นคณะทำงานด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในพื้นที่ 
 2) เก ิดภาคีเคร ือข ่ายความร ่วมมือในการ
ทำงานพัฒนาแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น
ศูนย์กลางในการเชื ่อมต่อหน่วยงานเหล่านี ้เพื ่อให้
ประชาชนผ ู ้ม ีรายได ้น ้อย กล ุ ่มเปราะบางหรือ
ประชาชนในพ ื ้ นท ี ่ ส ามารถ เข ้ าถ ึ งและได ้ รั บ
ผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ยั่งยืน  
 3) เกิดนวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
องค ์ความร ู ้และความเข ้าใจ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีม ือแรงงาน สามารถ
ออกแบบตรวจสอบคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ร่วมถึงติดตั้งและแก้ไขปัญหาพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ด้วยตนเอง ร่วมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู ้อื ่นได้อย่าง
ถ ูกต ้องปลอดภัย และ เป ็นผู้นำการเปลี ่ยนด้าน
พลังงานทดแทนและด้านอื่นๆ ภายในพื้นที่ตำบลทุ่ง
มหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว   
 4) สามารถประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบางสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากมีบาง
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เดิมพลังงานที่ใช้จากถ่านไฟ

สำหรับหุงหาอาหาร ใช้น้ำมันก๊าซสำหรับให้แสงสว่าง 
จึงสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถใช้ไฟฟ้าฟรี และ
ลดภาระค่าใช้ด้านพลังงานภายในครัวเรือนที่มีรายได้
น้อยสามารถมีเก็บออมได้ 
 5) สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ภายในพื้นที่
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
2. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 1) ครัวเร ือนที ่ เข ้าร ่วมโครงการและได้ รับ
ผลประโยชน์จากการติดตั ้งบ้านต้นแบบพลังงาน
แสงอาท ิต ย์  จำนวน 28 คร ัว เร ือน และระบบ
น้ำประปา หมู่บ้าน จำนวน 375 ครัวเรือน  
 2) บ้านต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนค่า
วัสดุอุปกรณ์ 6,250 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
ได้เฉลี่ย 150 บาท/เดือน และประปาหมู่บ้านต้นทุนค่า
วัสดุอุปกรณ์ 57,000 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
เฉลี่ย 1,500 บาท/เดือน เมื่อคิดจุดคุ้มทุน พบว่า บ้าน
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่ 3 ปี 4 เดือน และ
ประปาหมู่บ้าน 3 ปี 1 เดือน ซึ่งอายุการใช้งานของ
พลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 15 ปี และการติดตั้งโดย
นวัตกรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (เปรียบเทียบการใช้
ไฟฟ้าก่อนและหลังจำนวน 4 เดือน) ซึ ่งมีแนวโน้ม
เดียวกับการติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน และอาคาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(ที่มา : ชายชีวเกียรติ และชนานัญ บัวเขียว , 2543) 
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงาน
ได้เป็นจำนวนมาก 

3) คณะทำงานแบบบูรณาการร ่วมพัฒนา    
เชิงพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว มีจำนวน 30 ท่าน  
 4) ภาคีเครือข่าย จำนวน 7 หน่วยงาน 
 5) มีนวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล
ทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 
5 ท่าน    
 6) มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผน 
  จากการดำเนินการวิจัยผ่านรูปแบบการเรียนรู้ 
SECI (SECI Knowledge Conversion Process) 
พบว่า จากเดิมประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางและได้รับ
ผลกระทบโควิด 19 ขาดองค์ความรู้ด้านพลังงานแสดง
อาทิตย์ไม่สามารถที่จะติดตั้งและอธิบายการทำงาน 
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แสงอาทิตย์ได้ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ชุด 
แบ่งเป ็น ระบบสูบน ้ำพลังงานแสงอาทิตย ์แบบ
เคลื่อนที่ จำนวน 8 ชุด และระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 2 ตู้ ร่วมถึงการ
แก้ไขหรือประเมินราคาการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการใช้งาน 
 
 ขั้นตอนที่ 4 วดัและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ (Assessment)  
 ผลจากการวิจัยผ่านกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมสามารถแบ่งผลลัพธ์ออกได้เป็น 2 แบบ ได้ดังนี้ 
1. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 1) เก ิดการทำงานแบบบูรณาการร ่วมกัน
ระหว่างคณะผู้วิจัยคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคง
ชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ  ผู้นำ
ชุมชน และประชาชนเป็นคณะทำงานด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในพื้นที่ 
 2) เก ิดภาคีเคร ือข ่ายความร ่วมมือในการ
ทำงานพัฒนาแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น
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 3) เกิดนวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
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มาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีม ือแรงงาน สามารถ
ออกแบบตรวจสอบคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ร่วมถึงติดตั้งและแก้ไขปัญหาพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ด้วยตนเอง ร่วมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู ้อื ่นได้อย่าง
ถ ูกต ้องปลอดภัย และ เป ็นผู้นำการเปลี ่ยนด้าน
พลังงานทดแทนและด้านอื่นๆ ภายในพื้นที่ตำบลทุ่ง
มหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว   
 4) สามารถประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
เปราะบางสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากมีบาง
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เดิมพลังงานที่ใช้จากถ่านไฟ

สำหรับหุงหาอาหาร ใช้น้ำมันก๊าซสำหรับให้แสงสว่าง 
จึงสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถใช้ไฟฟ้าฟรี และ
ลดภาระค่าใช้ด้านพลังงานภายในครัวเรือนที่มีรายได้
น้อยสามารถมีเก็บออมได้ 
 5) สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ภายในพื้นที่
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 
2. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
 1) ครัวเร ือนที ่ เข ้าร ่วมโครงการและได้รับ
ผลประโยชน์จากการติดตั ้งบ้านต้นแบบพลังงาน
แสงอาท ิต ย์  จำนวน 28 คร ัว เร ือน และระบบ
น้ำประปา หมู่บ้าน จำนวน 375 ครัวเรือน  
 2) บ้านต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนค่า
วัสดุอุปกรณ์ 6,250 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
ได้เฉลี่ย 150 บาท/เดือน และประปาหมู่บ้านต้นทุนค่า
วัสดุอุปกรณ์ 57,000 บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
เฉลี่ย 1,500 บาท/เดือน เมื่อคิดจุดคุ้มทุน พบว่า บ้าน
ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่ 3 ปี 4 เดือน และ
ประปาหมู่บ้าน 3 ปี 1 เดือน ซึ่งอายุการใช้งานของ
พลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 15 ปี และการติดตั้งโดย
นวัตกรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (เปรียบเทียบการใช้
ไฟฟ้าก่อนและหลังจำนวน 4 เดือน) ซึ ่งมีแนวโน้ม
เดียวกับการติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน และอาคาร
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(ที่มา : ชายชีวเกียรติ และชนานัญ บัวเขียว , 2543) 
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงาน
ได้เป็นจำนวนมาก 

3) คณะทำงานแบบบูรณาการร ่วมพัฒนา    
เชิงพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว มีจำนวน 30 ท่าน  
 4) ภาคีเครือข่าย จำนวน 7 หน่วยงาน 
 5) มีนวัตกรชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบล
ทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 
5 ท่าน    
 6) มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผน 
  จากการดำเนินการวิจัยผ่านรูปแบบการเรียนรู้ 
SECI (SECI Knowledge Conversion Process) 
พบว่า จากเดิมประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางและได้รับ
ผลกระทบโควิด 19 ขาดองค์ความรู้ด้านพลังงานแสดง
อาทิตย์ไม่สามารถที่จะติดตั้งและอธิบายการทำงาน 

การดูแล ซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ใน
ปัจจุบันสามารถติดตั้ง ดูแล ซ่อมแซมและช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้ประชาชนและผู้สนใจ นอกจากนี้เกิดน
วัตกรชุมชนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 คน ซึ่ง
คณะวิจ ัยและคณะทำงานในพื ้นที ่ม ีการวางแผน
ร่วมกับคณะวิจัยในการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคด้านพลังงาน 
 
4. การนำไปใช ้  
 ผลจากแนวทางและแบบแผนการดำเนินงาน
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มเปราะบางด้วยการสร้างนวัตกรชุมชนได้มี
เครือข่ายบ้านมั ่นคงชนบทจังหวัดนครพนมได้นำ
แนวคิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมในการอบรมฝึก
ทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมีการผลักดัน
สร้างความร่วมมือให้เกิดภาพในระดับประเทศระหว่าง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เครือข่ายบ้านมั่นคงชนบท
ภายใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
และมหาวิทยา ลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ร า ช ู ป ถ ั ม ภ์ ( https://www.banmuang.co.th/ 
news/politic/ 
267997 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) 
5. อภิปรายผล   
 ผลงานวิจัย พบว่า การพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง
นั้นสามารถทำได้ โดยการสร้างการบูรณาการความ
ร่วมมือหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาสร้าง นวัตกรชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์ ของพื้นที่เพื่อให้เขาได้พัฒนาและ
ต่อยอดภายในชุมชนของตนเองแม้ไม่มีหน่วยงานเข้า
ช ่วยเหลือ สามารถประยุกต ์ นำไปใช ้ในการลด
ค ่าใช ้จ ่ายไฟฟ ้าในคร ัวเร ือนและขยายส ู ่พ ื ้น ท่ี
การเกษตรภาคครัวเรือน และขยายผลการดำเนินงาน
สู่พื้นที่ตำบลใกล้เคียง เพิ่มจำนวนนวัตกรชุมชน สร้าง
เครือข่ายด้านพลังงานทดแทนเพื่อให้เป็นแกนนำใน
การพัฒนาสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชน
ตำบลทุ่งมหาเจริญประเทศต่อไป  
 
 

6. กิตติกรรมประกาศ   
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้   
ขอบคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
สนับสนุนงบประมาณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสระแก้วในการอบรมและรับรองมาตรฐานการ
ต ิดต ั ้งและด ูแลร ักษาเซลล์พล ังงานแสงอาทิตย์     
กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการบ้านมั่นคงชุมชนบท
และประชาชนตำบลทุ่งมหาเจริญ คณะผู้วิจัยทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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ABSTRACT 
 The main objectives of this study were to develop bamboo containers and to establish a 
marketing plan and green marketing strategies. A total of five working procedures in this study were 
carried out including 1) A survey of community and bamboo container maker group context in Ban 
Na Khuha using interview 2) SWOT Analysis 3) prototype design from the participatory design process, 
4) weevils and mold prevention technology transfer and 5) a marketing plan conduct using interview 
and focus group process with 30 bamboo container makers in Ban Na Khuha. According to the survey, 
the maker group consists of 30 members who are conversant in making bamboo glasses and water 
bottles. Their average monthly income is 4,000 baht and most of them are farmers. The bamboo 
products from the group are distributed through the storefront at Na Khuha Temple. SWOT analysis 
showed the strength of the community where bamboo material is plenty with medium-skilled 
workers while insufficient product development knowledge and weevils and mold problem are 
weaknesses. Six new products include ice scoops, mugs, coffee drip sets, cups, water bottles, and 
kettles. The bamboo products are treated with vinegar and then fried and dried at various times 
depending on the bamboo’s thickness to prevent weevils and mold. The green marketing strategy 
for bamboo products reveals that weevils and mold-free products are the value proposition. After 
the implementation of the strategies, the income increased to 6,000 baht/month. Digital marketing 
was introduced. Moreover, the network of bamboo product producers was expanded to Ban Thung 
Si. Rong Kwang, Phrae  
 
Keywords: Bamboo, Marketing Strategic, Green Market, Marketing Plan, Product Development 
 
1. บทนำ  

บ้านนาคูหา  ตำบลสวนเขื ่อน อำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  มีสภาพภูมิอากาศที่เย็น
ตลอดทั้งปี ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด 
และมีต้นไผ่อยู ่เป็นจำนวนมาก  เป็นพืชที ่สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย ชุมชนจึงได้รวมกลุ่มสัมมาชีพ คือ “กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านนาคูหา” ก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2561 มีสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น  30 คน  มีผลิตภัณฑ์ที่ทำ
ออกมาจำหน่าย ได้แก่ แก้วทรงเตี้ย และกระบอกไม้ไผ่ 
แต่ประสบปัญหาเรื่องมอดและเชื้อรา โดยแก้วไม้ไผ่จะมี
ราคา 20 บาท  และกระบอกไม้ ไผ ่ราคา 59 บาท 
ส่วนใหญ่จะทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นจากการ
ทำนา ทำสวน โดยจะนำผลิตภัณฑ์มารวมกันเพื่อ
จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้
ผลิตภัณฑ ์

ยังไม่ได ้ร ับความนิยมจากตลาด   เน ื ่องจาก
ผู้บริโภคกังวลถ้าหากซื้อไปแล้วจะสามารถใช้งานได้  
ไม่นาน  การจำหน่ายจะนำไปจำหน่ายบริเวณวัดนาคูหา
ในวันหยุดเท่านั ้น ทำให้ม ีรายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อเดือน คือ 1,000 -2,000 บาท/เดือน 
(สาคร สุเขื ่อน , 2563) จากปัญหาที ่เก ิดขึ ้นกับกลุ่ม
ผล ิตภ ัณฑ ์ ไม ้ ไผ ่บ ้ านนาค ูหา   คณะท ีมงานจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็น
ปัญหาดังกล่าว จึงนำองค์ความรู้และผลจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม
หลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่: 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติและไผ่ ผลการศึกษา 
พบว่า ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะจากไม้ไผ่ 
กลุ่มผู้ประกอบการมักพบปัญหาในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
คือ เชื ้อรา ซึ่งเชื ้อราเกิดจากการสะสมความชื้นในไม้  
และมอดมักจะกัดกินไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ไผ่ เป็นอาหาร 
กลุ ่มผู ้ว ิจ ัยได ้พัฒนากระบวนการที ่ป ้องกันเชื ้อรา 
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ปัญหาดังกล่าว จึงนำองค์ความรู้และผลจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม
หลักการ BEDO's Concept และสรรหาชุมชนใหม่: 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติและไผ่ ผลการศึกษา 
พบว่า ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะจากไม้ไผ่ 
กลุ่มผู้ประกอบการมักพบปัญหาในผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
คือ เชื ้อรา ซึ่งเชื ้อราเกิดจากการสะสมความชื้นในไม้  
และมอดมักจะกัดกินไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ไผ่ เป็นอาหาร 
กลุ ่มผู ้ว ิจ ัยได ้พัฒนากระบวนการที ่ป ้องกันเชื ้อรา 

และมอด โดยทดสอบประส ิทธ ิภาพสารป ้องกัน 
การเกิดรา วิธ ีท ี ่ด ีท ี ่ส ุด คือ การแช่ในน้ำส้มสายชู 
ทอดด้วยน้ำมันดอกทานตะวันและนำไปอบที่อุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซ ียส จำนวน 2 ช ั ่วโมงข ึ ้นไป ท ั ้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความหนาและบางของไม้ไผ ่(ณัฐพร จันทร์ฉาย
และคณะ, 2562)  ขณะที ่  Eakabut Yoosuk et al. 
(2020) พบว ่า การสร ้างกระบวนการค ิด ส ่งผล 
ต่อความสามารถของพนักงาน การนำแนวคิดไปใช้ยังมี
บทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่มี4 ประเภท ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือน,
ของตกแต่งบ้าน, ของใช้ในบ้าน (ศุภักษิน ไชยสิทธิ์ และ
ภัทรธิรา ผลงาม, 2564)  ขณะที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานไม้ไผ่จะมีข้อแตกต่างกัน คือ การจัดวาง
ลวดลายสาน การตกแต่งด้วยสี พื้นผิววัสดุ การได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ความรู้ ทักษะด้านการออกแบบ 
ด้านการผลิต สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ (ธวัชชัย  เทียนประทีป, 2561) สอดคล้อง
กับ อัมพร พรวานิชพงศ์และธีระ ฤทธิรอด (2556)  
ม ีแนวทางการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์จากไม ้ไผ ่ ให ้ เ ป็น
ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การอบรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
กลุ ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 3) การอบรม 
การจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มอาชีพ  

ขณะที่ผู ้บริโภคให้ความสนใจการตลาดสีเขียว 
(Green Marketing)  ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัย 
ที ่น ่าสนใจที ่ต ้องคำนึงในการผลักดันตลาดสีเข ียว 
คือ ผู้บริโภคมีมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์
รักษาสิ ่งแวดล้อมเพิ ่มขึ ้น ดังนั ้น การสนับสนุนให้ใช้
บรรจ ุภ ัณฑ ์ ร ักษาส ิ ่ งแวดล ้อม ความสนใจหรือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื ่อสิ ่งแวดล้อม และทัศนคติ
เกี่ยวก ับส ิ ่งแวดล้อมเป ็นส ิ ่งที่สำค ัญ (ภ ัทราภรณ์  
โพธิ ์สง่า, 2564) ดังนั ้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ประเภทภาชนะในเชิงพาณิชย์
มุ ่งสู ่ตลาดสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม จากการ
สำรวจเบื้องต้นของคณะผู้วิจัย (มกราคม, 2563)  พบว่า 
พ ื ้นท ี ่บ ้านนาคูหามีว ัตถ ุด ิบ ค ือ ไม ้ไผ ่จำนวนมาก 
ที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้  

จากการสัมภาษณ์ผู ้นำชุมชน คือ นายสาคร   
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนาคูหา (ภาพที่ 1) พบว่า สมาชิก
กลุ่มขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่  

มีรายได ้มาจากการทำเกษตร , ขาดท ักษะในการ
ออกแบบ, ขาดทักษะทางด้านการตลาด  ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ 
ม ีความสนใจที ่จะต ้องการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ไม ้ไผ่  
เพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสามารถสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้ชุมชนต่อไป  ฉะนั้น การดำเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื ่อมุ ่งสู ่ตลาด 
สีเขียวกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ใน
ชุมชน จำนวน 30 คน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ประเภทภาชนะ โดยใช้องค์ความรู้ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  จันทร์ฉาย มาถ่ายทอด 
สู่ชุมชน  2) เพื่อวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ตลาดสี
เขียว ใช้องค์ความรู ้ของ ดร.น้ำฝน  รักประยูร และ 
ดร.วิลาสินี บุญธรรม มาช่วยทำให้กลุ ่มฯ สามารถ
วางแผนการตลาด การคิดต้นทุนได้อย่างเหมาะสม 

  
2. วิธีการดำเนินงาน  

วิธีการดำเนินการในครั้งนี้ มี 5 ขั้นตอน ดังแสดง
ในภาพท ี ่  5  ส ่ ว นขอ งกระบวนการ  ( process) 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจบริบทชุมชนและกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านนาคูหา ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 
ขั ้นตอนที ่ 2 การจัดอภิปรายกลุ ่ม (Focus 

Group) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT Analysis) จัดทำขึ้นในวันที่ 30 เดือน               
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ขั้นตอนที่ 3 การร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์

ต้นแบบคัดเลือกผู้ที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ใ น ช ุ ม ช น  เ น ้ น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ บ บ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
(Participatory Rural Appraisal: PRA) จำนวน 30 คน 
ใช้การสนทนากลุ ่มย่อย (Focus group discussion) 
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกัน  จัดทำขึ้นใน
วันที่  31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ภาพที่ 4) 
 

ขั ้นตอนที ่  4 การถ ่ายทอดเทคโนโลย ีการ
ป้องกันมอดและเชื ้อรา  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่ม
สัมมาชีพฯ จัดทำขึ้นในวันที่  3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2564 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนการตลาดและกล

ยุทธ์การตลาดสีเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้ทำผลิตภัณฑ์
ไม้ไผ่ในชุมชน จำนวน 30 คน  จัดทำขึ้นในวันที่ 4 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

 

 
 

ภาพที่ 1 การสมัภาษณ์ผู้นำชุมชนบ้านนาคูหาหูจับ 
 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ก่อนได้รับการพัฒนา 
มีปัญหามอด และเชื้อรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่แบบเดิมเป็นแก้วไม้ไผ่ทรงเตี้ย 

 ทำจากใช้หวาย ไม่มีการแช่น้ำส้มสายชู 
การทอดและการอบ ทำให้เกิดเชื้อราและมอด 

หลังระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
 

 
 

ภาพที่ 4  การจัดทำอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อรว่มกัน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ จำนวน 6 ต้นแบบ 
ได้แก่ แก้วน้ำ, ช้อนตักน้ำแขง็, กาน้ำ, ชุดดริปกาแฟ, 

ถ้วยไม้ไผ่ และกระบอกน้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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ภาพที่ 5  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุง่สู่ตลาดสีเขียว 
 

 
 

 
 

Impact 
- มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตใน
หมู่บ้านร้อยละ 10 
- การมงีานทำของ
ชาวบ้าน 

Input 
- องค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
การป้องกันมอดและ
เชื้อรา, การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
การตลาด 
- กลุ่มสัมมาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นา
คูหา จำนวน 30 คน 
- วัตถุดิบ 
- ทักษะเดิมของกลุ่ม
ในการทำผลิตภณัฑ์
ไม้ไผ ่

Problem: ขาดองค์ความรูใ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ,์ มีรายได้มาจากการทำเกษตร, ขาดทักษะในการออกแบบ, 
ขาดทกัษะทางด้านการตลาด  
Opportunity:ชาวบ้านมีความสนใจอยากพัฒนาอาชีพ, ผู้นำและกลุ่มชุมชนเข้มแข็ง, โอกาสทางการตลาด, 
วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งสู่ตลาดสีเขียว 

Outcome 
- ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้าน
มีรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ร้อยละ 4 
- ด้านสังคม ศูนย์เรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
- ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน
เกิดการอนรุักษ์ป่าไม้ มี
การปลูกไผ่เพิ่มเติมเพื่อ
นำไปเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

Process 
1. การสัมภาษณ์บริบท
ชุมชน (องค์ความรู้, รายได,้ 
อาชีพ, ทักษะฝีมือ, การ
บริหารจัดการกลุ่ม, 
การตลาด) 
2. อภิปรายกลุม่เพื่อ
วิเคราะห์ SWOT 
3. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
เพื่อร่วมกันออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การป้องกันมอดและเชื้อรา 
รวมถงึ การทดลองการ
ป้องกันมอดและเชื้อรา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มฯ 
5. Focus Group เพื่อ
จัดทำแผนการตลาดและ 
กลยุทธฯ์ 

Output 
1. ทราบบริบทชุมชน 
(องค์ความรู้, รายได้, 
อาชีพ, ทักษะฝีมือ, การ
บริหารจัดการกลุ่ม, 
การตลาด) 
2. ผลการวิเคราะห ์
SWOT  
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 6 
ต้นแบบ 
4. ศูนยก์ารเรียนรู้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ป้องกันมอดและเชื้อรา
ในไม้ไผ่ 
5. แผนการตลาดและกล
ยุทธ์ฯ 

Support team: สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดแพร,่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรต ิ

การติดตามประเมินผล  
1. การขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ต.ทุง่ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
2. การเก็บข้อมลูแบบสอบถามผู้บริโภคและจัดเวทีคืนขอ้มูลชุมชนเพื่อหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
3. การประเมินผล Output และ Outcome โดยใช้แบบสัมภาษณ์หลังดำเนินการ 6 เดือนขึน้ไป 
4. นำเสนอรายงานผลต่อแหล่งทุนและเผยแพร่ในเชิงวิชาการ 
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3. ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการสำรวจบริบทชุมชนและ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านนาคูหา ใช้แบบสัมภาษณ์ กับ
ผ ู ้นำช ุมชนจำนวน 1 คน ประธานกล ุ ่มส ัมมาชีพ
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จำนวน 1 คน  เหรัญญิกจำนวน 1 คน 
และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 4 คน พบว่า ชุมชนและสมาชิก
กลุ ่มมีความรู ้ในการทำแก้วไม้ไผ่และกระบอกไม้ไผ่ 
มีรายได้เฉลี่ย 4,000 บาท/เดือน  อาชีพส่วนใหญ่ของ
คนในชุมชน คือ เกษตรกรทำนา, ทำสวน  มีอาชีพเสริม 
ค ือ การทำไม ้กวาด การทำผล ิตภ ัณฑ ์จากไม ้ ไผ่   
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายเตา และห้อมเปียก เป็นต้น 
มีทักษะฝีมืออยู่ในระดับปานกลางในการทำผลิตภัณฑ์ไม้
ไผ่ การบริหารจัดการกลุ่มของชุมชนจะมีกลุ่มวิสาหกิจที่
จดทะเบ ียน จำนวน 3 กล ุ ่ม ได ้แก ่  กล ุ ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเตา  กลุ่มกาแฟบ้านนาคูหา และกลุ่ม
ชาเมี่ยง  สำหรับกลุ่มสัมมาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กลุ่มห้อมและกลุ่มน้ำพริก  สำหรับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มีสมาชิกจำนวน 30 คน ประธาน
กลุ่ม คือ นายสาคร  สุเขื่อน  มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ณ หน้าร้านบริเวณวัดนาคูหา  

 
ขั ้นตอนที ่ 2 การจัดอภิปรายกลุ ่ม (Focus 

Group) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT Analysis) จัดทำขึ้นในวันที่ 30 เดือน               
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้  

จุดแข็ง 
1. พื้นที่ของชุมชนมีความเหมาะสมของสภาพ

อากาศและภูมิประเทศที่จะปลูกไผ่ 
2. สินค้ามีราคาถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  
3. มีการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างแพร่หลายและ

สามารถขยายเครือข่ายผู้ปลูกได้ง่าย 
4. ม ีกล ุ ่มสมาชิกที ่ม ีท ักษะและองค์ความรู้

เบื้องต้นในการทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  
จุดอ่อน 
1. ขาดองค์ความรู้ในด้านการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  การตลาดและการป้องกันเชื้อรา มอด 
2. การขยายตลาดน้อยและสินค้ายังไม่สามารถ

จำหน่ายยังห้างใหญ่ๆ หรือขายในต่างประเทศได้ 

3. มีเทคโนโลยีล ้าสมัย มีเง ินทุนหมุนเว ียน 
ไม่เพียงพอ 

4. รูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
อื่น การออกแบบไม่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

โอกาสการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
1. มีมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้  เทคโนโลยีการ

ผลิตเข้ามาสนับสนุนทำให้สามารถนำไผ่มาใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น 

2. หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนการทำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุธรรมชาติ 

3. กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สามารถจำหน่ายได้มากขึ้น 

อุปสรรคของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
1. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาด

กลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
2. ม ีข ้อจำก ัดด ้านกฎหมาย ระเบ ียบ และ

ข้อบังคับซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

 
ขั ้นตอนที ่ 3 การจัดทำอภิปรายกลุ ่มย ่อย 

(Focus Group Discussion) เพื ่อร่วมกันออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคัดเลือกผู ้ท ี ่สนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในชุมชน เน้นกระบวนการแบบมีส่วน
ร ่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) จำนวน 
30  คน ใช ้ การสนทนากล ุ ่ มย ่ อย  ( Focus group 
discussion) เพื ่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกัน 
จัดทำขึ้นในวันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผล
การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม้ไผ่ ได้แก่  แก้วน้ำ, 
ช้อนตักน้ำแข็ง, กาน้ำ, ชุดดริปกาแฟ, ถ้วยไม้ไผ่ และ
กระบอกน้ำ ดังภาพที่ 6-11 
 

 
 

ภาพที่ 6 แก้วนำ้ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 
ความสูง 3 นิ้ว ทำหูจับแกว้โดยใช้ไม้ไผ่ 
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3. ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านนาคูหา ใช้แบบสัมภาษณ์ กับ
ผ ู ้นำช ุมชนจำนวน 1 คน ประธานกล ุ ่มส ัมมาชีพ
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จำนวน 1 คน  เหรัญญิกจำนวน 1 คน 
และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 4 คน พบว่า ชุมชนและสมาชิก
กลุ ่มมีความรู ้ในการทำแก้วไม้ไผ่และกระบอกไม้ไผ่ 
มีรายได้เฉลี่ย 4,000 บาท/เดือน  อาชีพส่วนใหญ่ของ
คนในชุมชน คือ เกษตรกรทำนา, ทำสวน  มีอาชีพเสริม 
ค ือ การทำไม ้กวาด การทำผล ิตภ ัณฑ ์จากไม ้ ไผ่   
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายเตา และห้อมเปียก เป็นต้น 
มีทักษะฝีมืออยู่ในระดับปานกลางในการทำผลิตภัณฑ์ไม้
ไผ่ การบริหารจัดการกลุ่มของชุมชนจะมีกลุ่มวิสาหกิจที่
จดทะเบ ียน จำนวน 3 กล ุ ่ม ได ้แก ่  กล ุ ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายเตา  กลุ่มกาแฟบ้านนาคูหา และกลุ่ม
ชาเมี่ยง  สำหรับกลุ่มสัมมาชีพ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กลุ่มห้อมและกลุ่มน้ำพริก  สำหรับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มีสมาชิกจำนวน 30 คน ประธาน
กลุ่ม คือ นายสาคร  สุเขื่อน  มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ณ หน้าร้านบริเวณวัดนาคูหา  

 
ขั ้นตอนที ่ 2 การจัดอภิปรายกลุ ่ม (Focus 

Group) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค (SWOT Analysis) จัดทำขึ้นในวันที่ 30 เดือน               
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้  

จุดแข็ง 
1. พื้นที่ของชุมชนมีความเหมาะสมของสภาพ

อากาศและภูมิประเทศที่จะปลูกไผ่ 
2. สินค้ามีราคาถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  
3. มีการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างแพร่หลายและ

สามารถขยายเครือข่ายผู้ปลูกได้ง่าย 
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เบื้องต้นในการทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  
จุดอ่อน 
1. ขาดองค์ความรู้ในด้านการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  การตลาดและการป้องกันเชื้อรา มอด 
2. การขยายตลาดน้อยและสินค้ายังไม่สามารถ

จำหน่ายยังห้างใหญ่ๆ หรือขายในต่างประเทศได้ 

3. มีเทคโนโลยีล ้าสมัย มีเง ินทุนหมุนเว ียน 
ไม่เพียงพอ 

4. รูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
อื่น การออกแบบไม่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

โอกาสการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
1. มีมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้  เทคโนโลยีการ

ผลิตเข้ามาสนับสนุนทำให้สามารถนำไผ่มาใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น 

2. หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนการทำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุธรรมชาติ 

3. กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สามารถจำหน่ายได้มากขึ้น 

อุปสรรคของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไผ่ 
1. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และขาด

กลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
2. ม ีข ้อจำก ัดด ้านกฎหมาย ระเบ ียบ และ

ข้อบังคับซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในเชิง
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ขั ้นตอนที ่ 3 การจัดทำอภิปรายกลุ ่มย ่อย 

(Focus Group Discussion) เพื ่อร่วมกันออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคัดเลือกผู ้ท ี ่สนใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ในชุมชน เน้นกระบวนการแบบมีส่วน
ร ่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) จำนวน 
30  คน ใช ้ การสนทนากล ุ ่ มย ่ อย  ( Focus group 
discussion) เพื ่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกัน 
จัดทำขึ้นในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผล
การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม้ไผ่ ได้แก่  แก้วน้ำ, 
ช้อนตักน้ำแข็ง, กาน้ำ, ชุดดริปกาแฟ, ถ้วยไม้ไผ่ และ
กระบอกน้ำ ดังภาพที่ 6-11 
 

 
 

ภาพที่ 6 แก้วนำ้ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 
ความสูง 3 นิ้ว ทำหูจับแกว้โดยใช้ไม้ไผ่ 

 
 

ภาพที่ 7 ช้อนตกัน้ำแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว้ 
ความยาว 7 นิ้ว เจาะรูระบายนำ้ออกและรูที่ปลายด้าม 

 
 

 
 
ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์ถ้วยไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
4 นิ้ว ความสูง 4 นิ้ว ฐานถ้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 
 

 
 

ภาพที่ 9 ชุดดรปิกาแฟ ใช้ไม้ไผข่นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 นิ้ว ความสูง 7 นิ้ว ขามีความกว้าง 0.5 นิ้ว หวดขนาด

เล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้ นำไปประกอบเป็นชุด 
 

 
 

ภาพที่ 10 กาน้ำ  ใช้ไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ความสูง 6-7 นิ้ว เหลาแกนซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน 

2 นิ้ว เหลาแกนด้านล่างให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว  
สูง 1 นิ้ว เพื่อใช้เป็นฝาปิดกานำ้ จากนั้นนำรากเถาวัลย์
มาติดเป็นหกูาน้ำ และนำหลอดไม้ไผ่มาติดด้านหน้า 

โดยเจาะรกูาน้ำตามขนาดของหลอดไม้ไผ่ 
      

 
 

ภาพที่ 11 กระบอกน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 
ความสูง 7 นิ้ว ตัดไม้เป็นวงกลมเพื่อใช้เป็นฝาปิด เจาะรู

ตรงกลางสำหรับใส่หลอดไม้ไผ ่ ทำหูหิ้วด้วยไม้  
 

ขั ้นตอนที ่  4 การถ ่ายทอดเทคโนโลย ีการ
ป้องกันมอดและเชื้อรา  การทดลองการป้องกันมอด
และเชื้อราผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับกลุ่มสัมมาชีพฯ จัดทำ
ขึ้นในวันท่ี 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนใน
การทำดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

1) เมื่อขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้วให้นำไปแช่ใน
น้ำส้มสายชูร้อยละ 5 ต่อน้ำ 2 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
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2) นำไปทอดในน้ำมันดอกทานตะวันที่อุณหภูมิ 
≥ 100 องศาเซลเซียล 

3) นำไปอบในถึง 200 ลิตรที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียล ซึ่งระยะเวลาในการอบจะขึ้นอยู่กับความหนา 
และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

4 ) ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า  2  เ ด ื อ น  
(3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564) พบว่า ไม่มีมอด
และเชื้อราเกิดขึ้น จากเดิม 15 วันจะมีมอดและเชื้อรา
เกิดขึ้น 

 
 
ตารางที่ 1  การป้องกันการเกิดเชื้อราและมอด ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านนาคูหา 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ แช่น้ำส้มสายช ู
5% ต่อน้ำ 2 ลติร 

ทอดในน้ำมันดอก
ทานตะวันที่อณุหภูมิ ≥ 
100 องศาเซลเซียส 

อบอุณหภูม ิ
55 องศาเซลเซียส 

ปริมาณการอบ
ในถัง 200 
ลิตรต่อครั้ง 

แก้วไม้ไผ่ 24 ชั่วโมง 20 นาท ี 2 ชั่วโมง 60 ชิ้น 
ช้อนตักน้ำแข็ง 24 ชั่วโมง 20 นาท ี 2 ชั่วโมง 100 ชิ้น 
กาน้ำ 24 ชั่วโมง 30 นาท ี 4 ชั่วโมง 30 ชิ้น 
กระบอกน้ำ 24 ชั่วโมง 30 นาท ี 3 ชั่วโมง 30 ชิ้น 
ชุดดริปกาแฟ 24 ชั่วโมง 20 นาท ี 3 ชั่วโมง 50 ชิ้น 
ถ้วยไม้ไผ่ 24 ชั่วโมง 30 นาท ี 3 ชั่วโมง 60 ชิ้น 

**หมายเหตุ ระยะเวลาในการอบ การทอดอาจแตกต่างกันเนื่องจากความหนาของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่แตกต่างกัน  
 

ขั้นตอนที่ 5 ผลการจัดทำแผนการตลาดและ
กลยุทธ์การตลาดสีเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
พบว่า คุณค่า (Value Propositions) คือ ผลิตภัณฑ์ไม้
ไผ่ที ่ไร ้มอดและรา วัสดุทำมาจากธรรมชาติ  ลูกค้า 
(Customer Segments) คือ ผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
และผู้ที่ซื้อเป็นของฝาก  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา้ 
(Customer Relationships) เน้นการจัดกิจกรรมในวัน
สำคัญเพื่อเปิดตัวสินค้า  กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
ได ้แก่ กระบวนการผลิต ค ัดสรรไม้ไผ ่ ข ึ ้นร ูปเป็น
ผล ิตภ ัณฑ์ และกระบวนการป ้องก ันมอด เช ื ้อรา  
พันธมิตรหลัก (Key Partners) คือ หน่วยงานภาครัฐ 
เช ่น  มหาว ิทยาล ัยและสำน ักงานพ ัฒนาช ุมชน  
ทร ัพยากรหล ัก (Key Resources)  ค ือ  บุคคล เงิน  
วัตถุดิบไม้ไผ่ เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ  การบริหาร
จัดการ คือ เป็นการบริหารจัดการแบบกลุ ่มสมาชิก 
สำหรับต้นทุน (Cost Structure) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่  ต้นทุนคงที ่ (fixed cost) เช่น ค่าเครื ่องจักร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ต้นทุนผันแปร (variable cost) 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงตามปริมาณการใช้งาน 
เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น รายได้ (Revenue Streams) 
ของธุรกิจ คือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  การเยี่ยมชมศูนย์

การเรียนรู้ของบุคคลภายนอก สำหรับกลยุทธ์การตลาด
เพ ิ ่มความหลากหลายของผลิตภ ัณฑ์จากเด ิมม ี 2 
ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบใหม่ 6 รายการ ได้แก่ ช้อนตัก
น้ำแข็ง, แก้วไม้ไผ่, ถ้วยไม้ไผ่, กาน้ำไม้ไผ่ , กระบอกน้ำ 
และชุดดริปกาแฟไม้ไผ่  ราคา (Price) จะใช้กลยุทธ์การ
บวกราคาเพิ่มจากต้นทุนของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีช่องทาง 
(Channels) การจำหน่ายผ ่านเพจ Facebook ของ
ชุมชน และจำหน่าย ณ บริเวณลานศาลาเอนกประสงค์
บ ้ า นนาค ู ห า  เ ป ็ นต ้ น  ก า รส ่ ง เ ส ร ิ มการตลาด 
(Promotions) จะเน้นที่การจัดกิจกรรมร่วมกันในวัน
สำคัญของชุมชน เป็นต้น  

 
4. การนำไปใช้ 

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า สมาชิกกลุ่มมีรายได้จาก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ ่มขึ ้น จากเดิมมีรายได้อยู่
ระหว่าง 1,000 – 2,000 บาท จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่จำนวน 6 รายการ และมีการป้องกันมอดและเชื้อรา  
ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท มีสัดส่วน
รายได้ที ่เพิ ่มขึ ้น 4,000 บาท/เดือน นั ่นคือ กลุ ่มฯ  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยเดิม  ส่งผลให้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 ต่อเดือน 
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2) นำไปทอดในน้ำมันดอกทานตะวันที่อุณหภูมิ 
≥ 100 องศาเซลเซียล 

3) นำไปอบในถึง 200 ลิตรที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียล ซึ่งระยะเวลาในการอบจะขึ้นอยู่กับความหนา 
และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

4 ) ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า  2  เ ด ื อ น  
(3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564) พบว่า ไม่มีมอด
และเชื้อราเกิดขึ้น จากเดิม 15 วันจะมีมอดและเชื้อรา
เกิดขึ้น 

 
 
ตารางที่ 1  การป้องกันการเกิดเชื้อราและมอด ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านนาคูหา 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ แช่น้ำส้มสายช ู
5% ต่อน้ำ 2 ลติร 

ทอดในน้ำมันดอก
ทานตะวันที่อณุหภูมิ ≥ 
100 องศาเซลเซียส 

อบอุณหภูม ิ
55 องศาเซลเซียส 

ปริมาณการอบ
ในถัง 200 
ลิตรต่อครั้ง 

แก้วไม้ไผ่ 24 ชั่วโมง 20 นาท ี 2 ชั่วโมง 60 ชิ้น 
ช้อนตักน้ำแข็ง 24 ชั่วโมง 20 นาท ี 2 ชั่วโมง 100 ชิ้น 
กาน้ำ 24 ชั่วโมง 30 นาท ี 4 ชั่วโมง 30 ชิ้น 
กระบอกน้ำ 24 ชั่วโมง 30 นาท ี 3 ชั่วโมง 30 ชิ้น 
ชุดดริปกาแฟ 24 ชั่วโมง 20 นาท ี 3 ชั่วโมง 50 ชิ้น 
ถ้วยไม้ไผ่ 24 ชั่วโมง 30 นาท ี 3 ชั่วโมง 60 ชิ้น 

**หมายเหตุ ระยะเวลาในการอบ การทอดอาจแตกต่างกันเนื่องจากความหนาของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่แตกต่างกัน  
 

ขั้นตอนที่ 5 ผลการจัดทำแผนการตลาดและ
กลยุทธ์การตลาดสีเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
พบว่า คุณค่า (Value Propositions) คือ ผลิตภัณฑ์ไม้
ไผ่ที ่ไร ้มอดและรา วัสดุทำมาจากธรรมชาติ  ลูกค้า 
(Customer Segments) คือ ผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
และผู้ที่ซื้อเป็นของฝาก  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา้ 
(Customer Relationships) เน้นการจัดกิจกรรมในวัน
สำคัญเพื่อเปิดตัวสินค้า  กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
ได ้แก่ กระบวนการผลิต ค ัดสรรไม้ไผ ่ ข ึ ้นร ูปเป็น
ผล ิตภ ัณฑ์ และกระบวนการป ้องก ันมอด เช ื ้อรา  
พันธมิตรหลัก (Key Partners) คือ หน่วยงานภาครัฐ 
เช ่น  มหาว ิทยาล ัยและสำน ักงานพ ัฒนาช ุมชน  
ทร ัพยากรหล ัก (Key Resources)  ค ือ  บุคคล เงิน  
วัตถุดิบไม้ไผ่ เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ  การบริหาร
จัดการ คือ เป็นการบริหารจัดการแบบกลุ ่มสมาชิก 
สำหรับต้นทุน (Cost Structure) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่  ต้นทุนคงที ่ (fixed cost) เช่น ค่าเครื ่องจักร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ต้นทุนผันแปร (variable cost) 
เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงตามปริมาณการใช้งาน 
เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น รายได้ (Revenue Streams) 
ของธุรกิจ คือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์  การเยี่ยมชมศูนย์

การเรียนรู้ของบุคคลภายนอก สำหรับกลยุทธ์การตลาด
เพ ิ ่มความหลากหลายของผลิตภ ัณฑ์จากเด ิมม ี 2 
ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบใหม่ 6 รายการ ได้แก่ ช้อนตัก
น้ำแข็ง, แก้วไม้ไผ่, ถ้วยไม้ไผ่, กาน้ำไม้ไผ่ , กระบอกน้ำ 
และชุดดริปกาแฟไม้ไผ่  ราคา (Price) จะใช้กลยุทธ์การ
บวกราคาเพิ่มจากต้นทุนของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีช่องทาง 
(Channels) การจำหน่ายผ ่านเพจ Facebook ของ
ชุมชน และจำหน่าย ณ บริเวณลานศาลาเอนกประสงค์
บ ้ า นนาค ู ห า  เ ป ็ นต ้ น  ก า รส ่ ง เ ส ร ิ มการตลาด 
(Promotions) จะเน้นที่การจัดกิจกรรมร่วมกันในวัน
สำคัญของชุมชน เป็นต้น  

 
4. การนำไปใช ้

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า สมาชิกกลุ่มมีรายได้จาก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ ่มขึ ้น จากเดิมมีรายได้อยู่
ระหว่าง 1,000 – 2,000 บาท จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่จำนวน 6 รายการ และมีการป้องกันมอดและเชื้อรา  
ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท มีสัดส่วน
รายได้ที ่เพิ ่มขึ ้น 4,000 บาท/เดือน นั ่นคือ กลุ ่มฯ  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยเดิม  ส่งผลให้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 ต่อเดือน 

ด้านสังคม มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
ณ บ้านคุณสาคร สุเขื ่อน ประธานกลุ่ม และได้ขยาย
เครือข่ายการทำผลิตภัณฑ์ไปยังบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ตำบล
ทุ ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื ่อนำไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ 
มีการปลูกไผ่เพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ   

ผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในหมู่บ้านร้อยละ 10 เนื่องจาก 
จะทำให้สมาชิกและชุมชนสามารถมีอาชีพใหม่ เช่น 
การปล ูกไผ ่ เพ ื ่อจำหน ่าย การเพาะพ ันธ ุ ์กล ้าไผ่   
นอกจากนี ้ย ังมีหน่วยงานที ่จะสนับสนุนการพัฒนา
ผล ิตภ ัณฑ ์ช ุมชน ได ้แก ่  สำน ักงานพ ัฒนาช ุมชน  
เนื ่องจากบ้านนาคูหาได้ร ับการจัดสรรให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของจังหวัดแพร่  ทำให้สามารถ
ขับเคลื ่อนในเชิงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานสำนักงาน
พัฒนาชุมชนในปี พ.ศ. 2564  ให้เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการ
คัดเลือกให้เป็น OTOP นวัตวิถีปีที่ 2 ของจังหวัดแพร่   

 
5. อภิปรายผล  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ควรมีส่วนราชการ 
เข้าไปช่วยเหลือด้านการอบรมให้ความรู ้ (ศักดิ ์ชาย 
สิกขาและคณะ, 2558) เนื่องจากจุดแข็งของกลุ่มฯ คือมี 
พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกไผ่  สมาชิกมีทักษะเบื้องต้น
ในการทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มีจุดอ่อน คือ ขาดองค์ความรู้
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้  (ธวัชชัย  เทียน

ประทีป, 2561; อัมพร พรวานิชพงศ์และธีระ  ฤทธิรอด, 
2556) 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานยุวชนอาสายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ธุง กาฬสินธุ์) 
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ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก และมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับพื้นที่ ผลจาก
การดำเนินโครงการ พบว่า 1. การบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การยกระดับ ธุง กาฬสินธุ์
ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำศาสตร์การเรียนรู้ต่างๆ ไปบูรณาการในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับ
การดำเนินชิวิตประจำวันของคนในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโกได้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายสำหรับ
การพัฒนาพื้นที่ 2. การใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐานการเรียนรู้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดอาชีพเสริมใน
ชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความสำเร็จที่สะท้อนจากการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
นอกจังหวัด อย่างไรก็ตามผลการดำเนินโครงการพบปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัดบางประการ ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ 
บางคนมีข้อจำกัดในการเรียนรู้  เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดเล็ก 2. ผู้สูงอายุบางคนมีภารกิจส่วนตัว เช่น การดูแลบุตร
หลาน ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม 
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 The project of Youth volunteers to improve the quality of life of the elderly and generate 
income from local wisdom (Tung Kalasin) has the purposes to reform learning appropriate to the 21 
century which focuses on enabling learners to apply their knowledge in practice in an 
interdisciplinary way with elderly schools as a learning base. An elderly schools can be considered 
to have a wide range of knowledge, such as "Tung Kalasin", which was an important local wisdom 
that only reflects the belief in Buddhist offerings. The project therefore aims to create a revenue 
and add value to local wisdom products, which lead to be a new additional occupation in the 
community.  In additional, a local curriculum "Tung Kalasin” was created from the gathered data 
and knowledge transferring. The Mix method study using quantitative methods was used as 
methodology to collect data from a population of 115 samples in this study.  The questionnaires 
and descriptive statistical data were used for data collection and analysis (frequency, percentage, 
average, and standard deviation). The qualitative methods focusing on participation processes and 
practical grounding was used in order be a model for expanding results and a guideline for 
developing strong and sustainable schools for the elderly. This project would be together exertion 
among the Nago Subdistrict Administrative Organization, Nako Health Promoting Hospital and Kalasin 
University to set the activities for the elderly school in order to integrate the science of the university 
with the area. From the result, it was found that 1. Integration of collaboration was a key factor for 
the successful in upgrading of a local curriculum “Thung Kalasin” which can apply and integrate 
various learning sciences to improve the quality of life of the people in the area. Furthermore, the 
Nago Subdistrict Administrative Organization was able use the information in formulating the policies 
in order to develop the area. 2. The result from applying a school for the elderly as a learning base 
was the members of the elderly school and the community were able to use the knowledge gained 
to create additional income and add value to local wisdom products effecting to create additional 
occupation in the community resulted in a better quality of life. One of the successful output was 
reflected from the study visits of various agencies both inside and outside the province. However, 
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there were some problems, obstacles or limitation of this project which were 1. Some older people 
have limitations in learning according to the workpiece was too small 2. Some seniors had personal 
responsibilities, such as caring for their children resulting in lack of continuity in activities.
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1. บทนำ  

โครงงานยุวชนอาสา เป็นโครงการของกระทรวง
การอ ุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อปฏิรูปการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับ
ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใชอ้งค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง  สร้างการมีส่วนร่วมใน
การ เ ร ี ยนร ู ้ และสามารถบ ู รณาการความร ู ้ กั บ
ชีวิตประจำวัน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,2564) นำองค์ความรู้
ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ที ่ได้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมสังคมที ่มี
ค ุณค ่าต ่อการพ ัฒนาประเทศ เพ ื ่อสน ับสน ุนการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว และแผนปฏิรูประบบการอุดมศึกษา ที ่มุ ่งไปสู่  
การบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย โครงการ“ยุวชนอาสา” 
เป็นโครงงานที่ทำร่วมกับชุมชน โดยมีนิสิต/นักศึกษา 
จากหลากหลายสาขา ลงไปศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล
ชุมชน เพ ื ่อนำมาวางโครงงานและนำองค์ความรู้  
ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา มาบูรณาการ ทำงาน
ร่วมกับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื ่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน 
โดยมีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ในฐานะมหาวิทยาลัยใน
พื ้นที ่ เป ็นเจ ้าภาพและเป็นผู ้ประสานงานของการ
ดำเนินการโครงการยุวชนอาสาแก่มหาวิทยาลัยอื ่นๆ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

สำรับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์มีโครงการยุวชน
อาสาทั ้งสิ ้น 34 โครงการ โดยทุกโครงการได้ดำเนิน
กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงงานยุวชนอาสา 
“ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างรายได้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น (ธุง กาฬสินธุ ์) เป็นโครงการหนึ่ง
ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 เป็นโครงงานที่ดึง
ความเข้มแข็งของผู ้ส ูงอายุชุมชนบ้านนาโก อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที ่มีการจัดตั้งโรงเรียน
ผู ้สูงอายุเป็นแห่งแรกในพื ้นที ่จังหวัดกาฬสินธุ ์ใช้ชื่อ 

“โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร (ผู้สูงอายุ)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
กำหนดยุทธศาสตร์ และร่วมขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์  
การส่งเสร ิมสุขภาพผู ้ส ูงอายุเพ ื ่อเป็นจุดศูนย์รวม 
การพบปะของผู้สูงอายุ สร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง และผู ้ส ูงอายุด ้วยกัน เพื ่อให้
ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี และถ่ายทอด
ความรู ้ด ้านสุขภาพแก่ผู ้อ ื ่นได้ ลดภาวะซึมเศร้าใน
ผู ้สูงอายุ และเพื่อให้ผู ้สูงอายุความสามารถประกอบ
กิจว ัตรประจำว ัน (ADL: Activities of Daily Living) 
เพิ่มขึ้น ได้มาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้
แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
มีนักเรียนผู ้สูงอายุทั ้งหมด 200 คน สร้างพื ้นที ่และ
โอกาสให ้ผ ู ้ส ูงอาย ุเข ้าร ่วมก ิจกรรมในการพัฒนา
ความสามารถพัฒนาทักษะความรู้ ด้านสังคม วัฒนธรรม
ประเพณีผู ้ไทยและความรู ้ด ้านต่าง ๆ แก่ผู ้ส ูงอายุ  
ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้ทุนทางสังคมที่เข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลนาโก โครงการยุวชน
อาสา ธุง กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 9 คน นักศึกษา จำนวน 
11 คน ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาที่อยู่ต่างหลักสูตร
กัน นอกจากนี้ยังมีผู้จ้างงานตามโครงการจ้างงานผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 
คน เป็นผู ้ร ับผิดชอบโครงการ ร่วมกันขับเคลื ่อน 3 
กิจกรรมหลักในโครงการ ประกอบไปด้วย กิจกรรม
เข้าใจชุมชน กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน และกิจกรรมรวบรวม
องค์ความรู้ชุมชน โดยนำองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาของ
ตนเองเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชุมชน ตลอดจนหนุนเสริมให้
ชุมชนเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น โดย เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้าง
ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
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กิจกรรมการเรียนรู ้ (Active Learning) ที ่มีผู ้สอนทำ
หน้าที่เป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) 
ตามแนวทางของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
(Meyers and Jones, 1993) ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการปฏิบัติจริงในรูปแบบ 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการใช้องค์ความรู้
หลายศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์
หรือองค์ความรู้ใหม่ (เมตตา มงคลธีระเดช, 2564) 

นอกจากนี้นักศึกษาในโครงการยังสามารถเทียบ
โอนรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาของตนเอง โดยการ
มอบหมายงานและลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ร่วมกับอาจารย์
และชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
จากการใช้ชีวิตจริงในชุมชน สามารถได้นำองค์ความรู้  
ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงไปต่อยอดในการส่งเสริม/
พัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้รวมถึงการนำไปต่อ
ยอดเป็นผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ใน
ศาสตร์สาขาของตนเองเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชุมชน 
ตลอดจนหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

สำหรับโครงงานยุวชนอาสา “ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(ธุง กาฬสินธุ์)” เป็นการใช้ธุงใยแมงมุง ซึ่งเป็นศิลปะ
อย่างหนึ่งของชาวกาฬสินธุ์ที่ได้ดัดแปลงมาจากธุงอีสาน 
ชาวบ้านจะทำธุงใยแมงมุมเป็นเครื่องแขวนศักดิ์สิทธิ์ใน
งานทำบุญหรือประเพณีต่างๆ โดย ธุง เป็นสัญลักษณ์
ของความเชื่อที่ว่าเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาใน
บ้าน โดยมีชื่อเรียกติดปากว่า “ธุงกาฬสินธุ์” ชาวบ้าน
จะร่วมกันทำธุงมาถวายองค์พระธาตุยาคูเป็นประจำปี
ละ 2 ครั้ง คือวันมาฆบูชาทั้งคนที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมากมาย ทำให้ความนิยม
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก 
สำหร ับบ ้านนาโกน ั ้น การทำธ ุงถ ือเป ็นส ่วนหนึ่ง 
ของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีการ
ดำเนินกิจกรรมอยู ่แล้ว แต่เป็นเพียงการดำเนินการ
เฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจ และดำเนินการเฉพาะในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยทำมาในรูปแบบแขวน
ประดับเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดทำเป็นรายได้แต่อย่างใด 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนภายใต้

โครงงานยุวชนอาสาธุงกาฬสินธุ์ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างใน
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยในโครงการนี้ได้ดำเนินการจัดทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ต่างหู และกิ๊บติดผม โดยการต่อ
ยอดเพื ่อสร้างรายได้และเพิ ่มมูลค่าให้กับสินค้าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เกิดเป็นอาชีพเสริมในชุมชน รวบรวม
และถ่ายทอดองค์ความรู ้ เกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  
“ธุง กาฬสินธุ์” เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปเผยแพร่
และขยายผล โดยการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ในการบูรณาการ
ศาสตร์ของตนเองร่วมกับพื้นที่ในการเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัต ิจริงในแก้ปัญหาชุมชน เกิดการยกระดับ
คุณภาพชีวิต และได้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสำหรับการพัฒนาพื ้นท่ี
ต่อไป 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 

โครงงานย ุวชนอาสายกระด ับค ุณภาพชีวิต
ผู ้สูงอายุและการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(ธุง กาฬสินธุ์) ดำเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mix Method Study) ระหว่างเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณในการเก็บข้อมูลโครงการ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมและการลงพื ้นที่ ปฏิบัติจริง 
เพื่อนำมาสู่การผลักดันเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผล
และเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเร ียนผู ้ส ูงอายุท่ี
เข้มแข็ง ยั ่งยืน และขับเคลื ่อนได้อย่างแท้จริง  โดยมี 
3 กิจกรรมหลักในโครงการ ประกอบไปด้วย กิจกรรม
เข้าใจชุมชน กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน และกิจกรรมรวบรวม
องค์ความรู้ชุมชน  

 

2.1 กิจกรรมเข้าใจชุมชน 
ก ่อนลงพ ื ้นท ี ่ ได ้ม ีการช ี ้แจงเป ้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่ผู้ร่วมโครงการ เพื่อสร้าง
ความเข้าในร่วมกัน โดยในกิจกรรมนี้เป็นการศึกษา
สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านนาโก ตำบลนาโก อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงการทำความรู้จัก
กับชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการ มีการลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อสำรวจ
สภาพชุมชนทั่วไป และร่วมกิจกรรมในชุมชน (ภาพที่ 1)  
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กิจกรรมการเรียนรู ้ (Active Learning) ที ่มีผู ้สอนทำ
หน้าท่ีเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก  
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น (สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558) 
ตามแนวทางของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
(Meyers and Jones, 1993) ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการปฏิบัติจริงในรูปแบบ 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการใช้องค์ความรู้
หลายศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์
หรือองค์ความรู้ใหม่ (เมตตา มงคลธีระเดช, 2564) 

นอกจากนี้นักศึกษาในโครงการยังสามารถเทียบ
โอนรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาของตนเอง โดยการ
มอบหมายงานและลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ร่วมกับอาจารย์
และชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
จากการใช้ชีวิตจริงในชุมชน สามารถได้นำองค์ความรู้  
ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงไปต่อยอดในการส่งเสริม/
พัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้รวมถึงการนำไปต่อ
ยอดเป็นผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ใน
ศาสตร์สาขาของตนเองเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชุมชน 
ตลอดจนหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

สำหรับโครงงานยุวชนอาสา “ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(ธุง กาฬสินธุ์)” เป็นการใช้ธุงใยแมงมุง ซึ่งเป็นศิลปะ
อย่างหนึ่งของชาวกาฬสินธุ์ที่ได้ดัดแปลงมาจากธุงอีสาน 
ชาวบ้านจะทำธุงใยแมงมุมเป็นเครื่องแขวนศักดิ์สิทธิ์ใน
งานทำบุญหรือประเพณีต่างๆ โดย ธุง เป็นสัญลักษณ์
ของความเชื่อที่ว่าเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาใน
บ้าน โดยมีชื่อเรียกติดปากว่า “ธุงกาฬสินธุ์” ชาวบ้าน
จะร่วมกันทำธุงมาถวายองค์พระธาตุยาคูเป็นประจำปี
ละ 2 ครั้ง คือวันมาฆบูชาทั้งคนที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมากมาย ทำให้ความนิยม
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก 
สำหร ับบ ้านนาโกน ั ้น การทำธ ุงถ ือเป ็นส ่วนหนึ่ง 
ของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีการ
ดำเนินกิจกรรมอยู ่แล้ว แต่เป็นเพียงการดำเนินการ
เฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจ และดำเนินการเฉพาะในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยทำมาในรูปแบบแขวน
ประดับเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดทำเป็นรายได้แต่อย่างใด 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนภายใต้

โครงงานยุวชนอาสาธุงกาฬสินธุ์ จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างใน
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและสร้างรายได้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยในโครงการนี้ได้ดำเนินการจัดทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ต่างหู และกิ๊บติดผม โดยการต่อ
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ภาพที่ 3 กิจกรรมรวบรวมองคค์วามรู้ชุมชน 
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3.ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ธุง กาฬสินธุ์ 

คณะผู้ดำเนินงานสามารถสรุปผลการดำเนินโครงงาน
โดยจำแนกตาม 3 กิจกรรม ในโครงการ ประกอบไปดว้ย 

กิจกรรมเข้าใจชุมชน กิจกรรมเรียนรูชุ้มชน และกิจกรรม
รวบรวมองค์ความรู้ชุมชน ดังตารางที่ 1 
 
 

 
ตารางที่ 1 ภาพรวมการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพรวมการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุร่ม
โพธิ์ร่มไทร ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์

ระดับการบริหารจัดการ 
ค่าเฉลี่ย 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

    1. ด้านการวางแผน  3.50 0.84 ปานกลาง 
    2. ด้านการประสานงาน 4.31 0.78 มาก 
    3. ด้านอำนาจหน้าที่  3.73 0.70 มาก 
    4. ด้านความรับผิดชอบ 3.60 0.63 ปานกลาง 

Total 3.79 0.73 มาก 

กิจกรรมเข้าใจชุมชน 
จากตารางที ่  1 การบริหารจัดการโรงเร ียน

ผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=3.79, 
S.D. =0.73 ) เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านการประสานงาน 
อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.31,S.D.=0.78) โรงเรียนผู้สูงอายุ
มีการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่าและภูมิปัญญาของผู ้สูงอายุ รองลงมา 
ด้านอำนาจหน้าที ่ อยู ่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=3.73, S.D.= 
0.70 ) โรงเรียนผู้สูงอายุมีการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโรงเรยีน
ผู ้ส ูงอายุ ด ้านการวางแผน อยู ่ในระดับปานกลาง  
(𝑥𝑥𝑥=3.50, S.D.=0.84 ) โดยสมาชิกในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
และแก ้ ไขป ัญหาต ่าง ๆ ร ่วมก ัน และด ้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥=3.6,S.D.= 0.63 ) 
โดยโรงเรียนผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่เสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ 

นอกจากนี้ในกิจกรรมเข้าใจชุมชน โครงการได้
การประเมินคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุบ้านนาโก อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ใน 8 มิติ (5 อ + 3) 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – 
เดือนกรกฎาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ทั้งสิ้น 115 ชุด พบว่า 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สูงอายุบ้านนาโกส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีอายุ
สูงสุด 104 ปี  ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 
3 คน คิดเป ็นร ้อยละ 26.50 โดยจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวสูงสุดมีจำนวน 9 คน  

โดยข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านนาโก อำเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ใน 8 มิติ (5 อ + 3) 
ส่วนใหญ่สามารถสรุปได้จากแผนภาพ ดังภาพที่ 4 -11  

 

 
 

ภาพที่ 4 ข้อมูลส่วนใหญ่ด้านอาหาร 
 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2565

47

3.ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ธุง กาฬสินธุ์ 

คณะผู้ดำเนินงานสามารถสรุปผลการดำเนินโครงงาน
โดยจำแนกตาม 3 กิจกรรม ในโครงการ ประกอบไปดว้ย 

กิจกรรมเข้าใจชุมชน กิจกรรมเรียนรูชุ้มชน และกิจกรรม
รวบรวมองค์ความรู้ชุมชน ดังตารางที่ 1 
 
 

 
ตารางที่ 1 ภาพรวมการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพรวมการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุร่ม
โพธิ์ร่มไทร ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์

ระดับการบริหารจัดการ 
ค่าเฉลี่ย 

(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับ 

    1. ด้านการวางแผน  3.50 0.84 ปานกลาง 
    2. ด้านการประสานงาน 4.31 0.78 มาก 
    3. ด้านอำนาจหน้าที่  3.73 0.70 มาก 
    4. ด้านความรับผิดชอบ 3.60 0.63 ปานกลาง 

Total 3.79 0.73 มาก 

กิจกรรมเข้าใจชุมชน 
จากตารางที ่  1 การบริหารจัดการโรงเร ียน

ผู้สูงอายุร่มโพธิ์ร่มไทร ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=3.79, 
S.D. =0.73 ) เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านการประสานงาน 
อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.31,S.D.=0.78) โรงเรียนผู้สูงอายุ
มีการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่าและภูมิปัญญาของผู ้สูงอายุ รองลงมา 
ด้านอำนาจหน้าที ่ อยู ่ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=3.73, S.D.= 
0.70 ) โรงเรียนผู้สูงอายุมีการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโรงเรยีน
ผู ้ส ูงอายุ ด ้านการวางแผน อยู ่ในระดับปานกลาง  
(𝑥𝑥𝑥=3.50, S.D.=0.84 ) โดยสมาชิกในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
และแก ้ ไขป ัญหาต ่าง ๆ ร ่วมก ัน และด ้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥=3.6,S.D.= 0.63 ) 
โดยโรงเรียนผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่เสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ 

นอกจากนี้ในกิจกรรมเข้าใจชุมชน โครงการได้
การประเมินคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุบ้านนาโก อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ใน 8 มิติ (5 อ + 3) 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – 
เดือนกรกฎาคม 2563 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ทั้งสิ้น 115 ชุด พบว่า 

ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สูงอายุบ้านนาโกส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีอายุ
สูงสุด 104 ปี  ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 
3 คน คิดเป ็นร ้อยละ 26.50 โดยจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวสูงสุดมีจำนวน 9 คน  

โดยข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านนาโก อำเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ใน 8 มิติ (5 อ + 3) 
ส่วนใหญ่สามารถสรุปได้จากแผนภาพ ดังภาพที่ 4 -11  

 

 
 

ภาพที่ 4 ข้อมูลส่วนใหญ่ด้านอาหาร 
 

 
 

ภาพที่ 5 ข้อมูลส่วนใหญ่ด้านอาชีพ 

 
 

ภาพที่ 6 ข้อมูลส่วนใหญ ่
ด้านการออกกำลังกาย 

 

 
 

ภาพที่ 7 ข้อมูลส่วนใหญ่ด้านการออม 
 

 
 

ภาพที่ 8  ข้อมลูส่วนใหญ่ด้านอาสาสมัคร 
 

 
 

ภาพที่ 9 ข้อมูลส่วนใหญ่ด้านอนุรักษ ์
 

 
 

ภาพที่ 10 ข้อมลูส่วนใหญ่ด้านอนามัย 
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ภาพที่ 11 ข้อมลูส่วนใหญ่ด้านออนไลน์ 
 

กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมเรียนรู ้ช ุมชน 

พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู ้ร ่วมกับชุมชน เกิดความรู้  
ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการใช้ชีวิตจริงใน
ชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์
ตรงไปต่อยอดในการส่งเสริม/พัฒนาชุมชน โดยนักศึกษา
ได้เข้าใจถึงบริบทของชุมชนบ้านนาโกโดยรวม และได้
เข้าใจถึงการใช้ธุงในพื้นที่มีการใช้งธุงชัย/ ธุงผะเหวด 
และธุงใยแมงมุม ซ ึ ่งม ีว ัตถ ุประสงค์การใช ้ธ ุงเพื่อ 
ความเชื่อ ศรัทธา และเป็นพุทธบูชาในงานบุญประเพณี
กฐิน แต่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อหารายได้ 

กิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ชุมชน  
ผลการดำเนินงานได้หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์

จาก “ธุง” ประกอบด้วยการทำต่างหู  และกิ้ฟหนีบผม  
โดยมีแม่คำจันทร์  อิ่มพัฒน์  บ้านน้ำจั้น  อำเภอกมลา
ไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์และแม่กฤษณา อาชา  บ้านข้าว
หลาม อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นครูภูมิ
ปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ 
และชุมชน ส่วนหลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์จากครู
ถว ัลย ์  แสงชมภู ห ัวหน ้า กศน. ตำบลนาโก และ 
ครูสยุมพร ดลเอี่ยม หัวหน้า กศน.ตำบลกุดค้าว ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์หลักสูตรกับชุมชน 
เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์และเนื้อหาเหมาะสมกับ
บร ิบทช ุมชนอย ่ างแท ้จร ิ ง  โดยหล ักส ูตรน ี ้ เน้น 
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
บนฐานความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของชุมชน ได้แก่ ศักยภาพด้านภูมิปัญญา, ศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริมเพิ ่มรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการ
ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้มีการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

จากนั ้นเมื ่อดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว 
ได้ดำเนินการจัดทำเป็นคู ่มือประกอบการเรียนรู ้ใน
หลักสูตร เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเผยแพร่
ไปยังชาวต่างชาติที่สนใจ อีกทั้งได้ดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลจัดทำเป็นตราสินค้า (Brand) จากชุมชนในช่ือ  
“อิเม๊ะ” ซึ่งหมายถึงแม่ๆในกลุ่มที่ร่วมกันผลิกฟื้นภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ินให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ โดยใช้สีแดง
ประดู่เป็นสีที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งตราสินค้าเกิดจากการ
ระดมความคิดเห็นของผู ้สูงอายุในโรงเรียนผู ้สูงอายุ  
ร่มโพธิ์ร่มไทรที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
ของกลุ่มผู้สูงอายุของบ้านนาโก โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ที่
ดำเนินการกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษา
ไม่ใช่คนในพื้นที่ที่จะสามารถโน้มน้าวผู้น้าวผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ โดยการแสดงความคิดเห็นนั้นมีทั้งการแสดง
ความคิดเห็นโดยสมัครใจแบบยกมือ และการเขียน
บรรยายความคิดเห ็นของแต่ละบุคคล ซ ึ ่งผลการ
วิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มผู้สูงอายุของ
บ้านนาโก เพื ่อออกแบบตราสัญลักษณ์“อิเม๊ะ”และ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีความเข็มแข็งในกลุ่ม

ผู้สูงอายุในชุมชน 
2. มีความเป็นเอกลักษณ์

ความเป็นภูไท สูง 
3 .  ม ี การ เป ิดร ับและ

พร้อมที ่จะเร ียนรู ้สิ่ง
ใหม่ๆ 

1. ขาดท ักษะและ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น
สื่อสาร 

2.  เป ็นกล ุ ่มท ี ่พึ่ ง
ก ่อตั ้งข ึ ้นมาใหม่
ทำยังไม่เป็นที่รู้จัก 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. สมาชิกในกลุ ่มส่วน

ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (ทำ
ให้มีจุดขาย) 

3. สมาช ิกในกลุ่ม
ส ่ ว น ใ ห ญ ่ เ ป็ น
ผู้สูงอายุ 

4.สินค้ายังไม่มีความ
หลากหลาย  

โอกาส อุปสรรค 
1. คนเท่าเริ่มหันมานิยม

สินค ้าพ ื ้นบ ้านและ
ผลิตจากธรรมชาติ 

2. เทคโนโลยีปัจจุบันทำ
ให ้ ง ่ า ยต ่ อการซื้ อ
สินค้าต่างถิ่น 

3. ร ัฐบาลส่งเสริมให้มี
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณในพัฒนา
สินค้าพื้นถิ่น 

1 .  เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ต ก ต่ ำ  
การท่องเที่ยวซบเซา 

2. ภาวะโรคระบาด 
  

 
จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

วัยทำงาน อายุ 25-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และ
กลุ่มเป้าหมายรอง นักเรียน นักศึกษา อายุ 18-23 ปี ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่นิยมเครื่องประดับ hand made 

สำหรับตราสินค้า (Brand) มีแนวคิดเริ่มต้นจาก
จุดเด่นคือ ผู้สูงอายุที่บ้านของบ้านนาโกมีความสามัคคี 
อีกทั้งกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ดังนั้น
ตราสินค้า (Brand) ของโครงการต้องสื่อสารออกให้เห็น
ถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความรู้สึกดีใจและยินดีท่ี
จะเร ียนร ู ้ส ิ ่ งใหม ่ๆ จากผล ิตภ ัณฑ์ธ ุง ในร ูปแบบ
เครื่องประดับ ส่วนสีนั้น บ้านนาโกมีต้นประดู่ เป็นพืช 
ที่ชุมชนเคยใช้ย้อมสีฝ้าย แต่ปัจจุบันหายากแล้ว 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตราสินค้า (Brand) ของโครงการ 
ชื่อว่า “อเิม๊ะ” 

 
ดังนั้น ตราสินค้า (Brand) ของโครงการ จึงมีช่ือ

ว่า “อิเม๊ะ” เป็นสำเนียงภาษาภูไท ที ่แปลว่า “แม่”  

ส่วนสีนั ้น และใช้ “สีแดงประดู่” เป็นสีในการสื่อสาร
ทางด้าน ซึ ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของโครงการจึง
หมายถึง แม่ๆที่จะพลิกฟื้นความสดใส และความหลัง
ของนาโกขึ้นมาใหม่ ส่วนการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารในโครงการ คือ 1. ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็น
ที่รู ้จักมากขึ้น 2. เป็นสร้างการให้กลุ่มผู้สูงอายุเข้าถึง
โซเซียลมีเดีย (social media) 3. เป็นการสร้างพื้นที่การ
ขายในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ถูกออกแบบเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ในรูปแบบคู่มือการทำผลิตภัณฑ์จาก “ธุง” 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 สื่อสิง่พิมพ์ที่ถูกออกแบบเป็นภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

 
สำหรับการคำนวณต้นทุนการขายจำแนกตาม

ผลิตภัณฑ์ (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2559) โดยนักศึกษา
สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารศาสตร์ จำแนกผลิตภัณฑ์  
ออกเป็น 3 แบบ คือ 1. ต่างหูรูปสี ่เหลี ่ยม 2. ต่างหู  
รูปหกเหลี่ยม 3. กิ๊ฟติดผม โดยการประยุกต์วิเคราะห์
การคำนวณต้นทุนดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 คำนวณต้นทุนการขายจำแนกตามผลิตภัณฑ์ 

ต่างหูรูป
สี่เหลี่ยม 

ต่างหูรูปหก
เหลี่ยม 

กิ๊ฟติดผม 

DM = 5.21 บาท DM = 6.3 บาท DM = 3.83 บาท 
DL = 15  บาท DL = 20 บาท DL = 10 บาท 

OH = 2.33 บาท OH = 2.33 บาท OH = 0.33 บาท  
ต้นทุน = 22.54 

บาท 
ต้นทุน = 28.68 

บาท 
ต้นทุน = 14.16 

บาท 
 

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายทางแฟนเพจ
เฟสบุ๊คในชื ่อว่า IMEA และการจำหน่ายในงานแสดง
สินค้าพื ้นเมืองต่างๆของจังหวัด ซึ่งรายได้ที ่เกิดจาก 
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ทางกลุ่มได้มีการบริหารโดย
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แบ่งรายได้เป็นส่วนที่สำหรับซื้ออุปกรณ์ สำหรับตอบ
แทนผู้ผลิตชิ้นงาน และการบริหารส่วนกลาง โดยแบ่ง
ตามความเหมาะสมของรายได ้จากรายได้จากการ
จำหน่ายในแต่ละรอบตามมติที ่ประชุม ซึ ่งหลังจาก
โครงการเสร็จสิ ้นได้มีการนำองค์ความรู ้ที ่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หลากหลายมาก
ยิ ่งขึ ้น โดยระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 
2563 ทางกลุ่มมีกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6,218 
บาท ซึ่งเป็นช่วงของการดำเนินโครงการฯ ที่ออร์เดอร์
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของหน่วยงานในท้องถิ ่น และ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ อีกทั ้ง เป็นช่วงเก็บเกี ่ยวข้าว 
ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการทำชิ้นงาน 

 
ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการนำองค์ความรู้
จำแนกตามรายวิชาสู่ผลการดำเนินโครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินในชุมชน 
1. รายวิชา 10201308 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ (3 หน่วยกิต) 
ทราบถึงสภาพ และปัจจัย
ท ี ่ ส ่ งผลต ่อการบร ิหาร
จัดการโรงเรียนผู ้สูงอายุ 
เพ ื ่ อ เป ็นข ้อม ูล ในการ
ออกแบบกิจกรรมและการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ
สำรวจในชุมชน ใช ้ใน
การกำหนดนโยบายการ
บริหารงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

2. รายวิชา 10404237 วัฒนธรรมจีนและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต) 

ได้คู ่มือการทำธุง สำหรับ
การเผยแพร่แก่ผู ้สนใจใน
รูปแบบภาษาจีน 

ชุมชนได้เรียนรู ้การนับ
เลขเป ็นภาษาจ ีน ซึ่ ง
ต่อมาเป็นท่าสำหรับทำ
กิจกรรมในโรงเรียน 

3. รายวิชา 10201203 การคลังสาธารณะและ
งบประมาณภาครัฐ (3 หน่วยกิต) 

นักศึกษาและคณาจารย์
เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบ
การคล ังสาธารณะและ
งบประมาณภาครัฐในการ
พัฒนาพื้นที่ 

โรงเร ียนผู ้ส ูงอายุฯ มี
ความเข ้าใจเร ื ่องการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
งบประมาณมากขึ้น 

4. รายวิชา 10201207 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3 หน่วยกิต) 

ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินในชุมชน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
กลุ ่มผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ 
และสามารถพัฒนาองค์
ความรู ้  ท ักษะ และการ
สร้างเครือข่ายสำหรับการ
เ พ ิ ่ ม ศ ั ก ย ภ า พ แ ก่
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

ช ุมชนเก ิด เคร ื อข ่ าย
เพ ิ ่ ม ข ึ ้ น  โ ดย เฉพาะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
ซึ่งต่อมาได้เกิดกิจกรรม
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

5. รายวิชา 05-011-204 การวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจในการบริหารการปฏิบัติงาน (3 หนว่ยกิต) 
การวิเคราะห์ต้นทุนการ
ขายจำแนกตามผลิตภัณฑ์
เพื ่อเป็นข้อมูลในการตั้ง
ราคาขายสินค้าแก่ชุมชน
ภายใต ้ต ้นท ุนท ี ่ถ ูกต ้อง 
และเหมาะสม 

ชุมชนเข้าใจการตั้งราคา
สำหร ับการจำหน ่ าย
สินค้ามากยิ ่งข ึ ้น และ
ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น 

6. รายวิชา ED-002-206 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร (3 หน่วยกิต) 

เ ก ิ ด ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร ท ำ
ผลิตภัณฑ์จาก “ธุง” ซึ่ง
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิด
จากความร ่ วมม ื อของ
สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุได้
ร ่ ว ม ก ั น ว ิ พ า ก ษ ์ กั บ
ผู ้เชี ่ยวชาญ และนำไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ในโรงเรียน กศน. 

ผู้สูงอายุได้ร่วมออกแบบ 
วิพากษ์ และใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นที่มีเกิดจากองค์
ความร ู ้ ในช ุมชนอย่าง
แท้จริง 

7. รายวิชา CA-012-308 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (3 หน่วยกิต) 

ได้ตราสินค้า (Brand) ที่สะ
ท้องเอกลักษณ์และความ
โดดเด่นของกลุ่ม ภายใต้
ชื ่อ “อิเม๊ะ” เป็นสำเนียง
ภาษาภูไท ที่แปลว่า “แม่” 
และใช้ “สีแดงประดู่” เป็น
สีในการสื่อสาร เนื่องจาก
เป ็นต ้นไม ้ท ี ่สำค ัญของ
พื้นที่ 

เก ิดความภ ูม ิ ใจ และ
สนใจการสร้างตราสินค้า
มากข ึ ้ น  ร วมถ ึ งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ส อดคล ้ อ ง ก ั บ คว าม
ต้องการของตลาด 

8. รายวิชา 01-076-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเทีย่ว (3 หน่วยกิต) 
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แบ่งรายได้เป็นส่วนที่สำหรับซื้ออุปกรณ์ สำหรับตอบ
แทนผู้ผลิตชิ้นงาน และการบริหารส่วนกลาง โดยแบ่ง
ตามความเหมาะสมของรายได ้จากรายได้จากการ
จำหน่ายในแต่ละรอบตามมติที ่ประชุม ซึ ่งหลังจาก
โครงการเสร็จสิ ้นได้มีการนำองค์ความรู ้ที ่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หลากหลายมาก
ยิ ่งขึ ้น โดยระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 
2563 ทางกลุ่มมีกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6,218 
บาท ซึ่งเป็นช่วงของการดำเนินโครงการฯ ที่ออร์เดอร์
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของหน่วยงานในท้องถิ ่น และ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ อีกทั ้ง เป็นช่วงเก็บเกี ่ยวข้าว 
ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการทำชิ้นงาน 

 
ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการนำองค์ความรู้
จำแนกตามรายวิชาสู่ผลการดำเนินโครงการ 

ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินในชุมชน 
1. รายวิชา 10201308 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ (3 หน่วยกิต) 
ทราบถึงสภาพ และปัจจัย
ท ี ่ ส ่ งผลต ่อการบร ิหาร
จัดการโรงเรียนผู ้สูงอายุ 
เพ ื ่ อ เป ็นข ้อม ูล ในการ
ออกแบบกิจกรรมและการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ
สำรวจในชุมชน ใช ้ใน
การกำหนดนโยบายการ
บริหารงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

2. รายวิชา 10404237 วัฒนธรรมจีนและการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต) 

ได้คู ่มือการทำธุง สำหรับ
การเผยแพร่แก่ผู ้สนใจใน
รูปแบบภาษาจีน 

ชุมชนได้เรียนรู ้การนับ
เลขเป ็นภาษาจ ีน ซึ่ ง
ต่อมาเป็นท่าสำหรับทำ
กิจกรรมในโรงเรียน 

3. รายวิชา 10201203 การคลังสาธารณะและ
งบประมาณภาครัฐ (3 หน่วยกิต) 

นักศึกษาและคณาจารย์
เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบ
การคล ังสาธารณะและ
งบประมาณภาครัฐในการ
พัฒนาพื้นที่ 

โรงเร ียนผู ้ส ูงอายุฯ มี
ความเข ้าใจเร ื ่องการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
งบประมาณมากขึ้น 

4. รายวิชา 10201207 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3 หน่วยกิต) 

ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินในชุมชน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
กลุ ่มผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ 
และสามารถพัฒนาองค์
ความรู ้  ท ักษะ และการ
สร้างเครือข่ายสำหรับการ
เ พ ิ ่ ม ศ ั ก ย ภ า พ แ ก่
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

ช ุมชนเก ิด เคร ื อข ่ าย
เพ ิ ่ ม ข ึ ้ น  โ ดย เฉพาะ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ซึ่งต่อมาได้เกิดกิจกรรม
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

5. รายวิชา 05-011-204 การวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจในการบริหารการปฏิบัติงาน (3 หนว่ยกิต) 
การวิเคราะห์ต้นทุนการ
ขายจำแนกตามผลิตภัณฑ์
เพื ่อเป็นข้อมูลในการต้ัง
ราคาขายสินค้าแก่ชุมชน
ภายใต ้ต ้นท ุนท ี ่ถ ูกต ้อง 
และเหมาะสม 

ชุมชนเข้าใจการตั้งราคา
สำหร ับการจำหน ่ าย
สินค้ามากยิ ่งข ึ ้น และ
ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น 

6. รายวิชา ED-002-206 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร (3 หน่วยกิต) 

เ ก ิ ด ห ล ั ก ส ู ต ร ก า ร ท ำ
ผลิตภัณฑ์จาก “ธุง” ซึ่ง
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิด
จากความร ่ วมม ื อของ
สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุได้
ร ่ ว ม ก ั น ว ิ พ า ก ษ ์ กั บ
ผู ้เชี ่ยวชาญ และนำไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ในโรงเรียน กศน. 

ผู้สูงอายุได้ร่วมออกแบบ 
วิพากษ์ และใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นที่มีเกิดจากองค์
ความร ู ้ ในช ุมชนอย่าง
แท้จริง 

7. รายวิชา CA-012-308 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (3 หน่วยกิต) 

ได้ตราสินค้า (Brand) ที่สะ
ท้องเอกลักษณ์และความ
โดดเด่นของกลุ่ม ภายใต้
ชื ่อ “อิเม๊ะ” เป็นสำเนียง
ภาษาภูไท ที่แปลว่า “แม่” 
และใช้ “สีแดงประดู่” เป็น
สีในการสื่อสาร เนื่องจาก
เป ็นต ้นไม ้ท ี ่สำค ัญของ
พื้นที่ 

เก ิดความภ ูม ิ ใจ และ
สนใจการสร้างตราสินค้า
มากข ึ ้ น  ร วมถ ึ งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ส อ ดคล ้ อ ง ก ั บ คว าม
ต้องการของตลาด 

8. รายวิชา 01-076-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเทีย่ว (3 หน่วยกิต) 

ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินในชุมชน 
ได้คู ่มือการทำธุง สำหรับ
การเผยแพร่แก่ผู ้สนใจใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ  

ชุมชนเกิดความเข้าใจ
และเห็นความสำคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจำหน่ายสินค้า 

9. รายวิชา PH 011107 สขุภาพจิต (3 หน่วยกิต) 
โรงเร ียนผ ู ้ส ูงอาย ุฯ ได้
ข้อมูลสำหรับการออกแบบ
กิจกรรมสำหรับสมาชิกใน
โรงเร ียนและการพัฒนา
โรงเรียน ภายใต้ข้อมูล  5 
อ + 3 

โรงเรียนผู ้สูงอายุฯ ได้
ข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ น ก า ร
ออกแบบกิจกรรมต่อไป 

 
4. การนำไปใช ้ 

1. ประโยชน์ต่อชุมชน สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ 
และชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
จากการดำเนินโครงงานมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเกิด
อาชีพเสริมในชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่าน
การทำกิจกรรมซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในชุมชน โดยมี
จำนวนสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอด
โครงการ จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจและชอบ
งานประดิษฐ์งานฝีมือ โดยหลังจากโครงการแล้วเสร็จ 
คณะผู้ดำเนินโครงการได้มอบอุปกรณ์สำหรับทำชิ้นงาน
แก่กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้ต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับธุงและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เกิดเป็นหลักสูตร
การ เ ร ี ยนการสอนทางด ้ านภ ูม ิ ป ัญญาท ้ อ งถิ่ น  
“ธุง กาฬสินธุ์” ที่มีการนำไปใช้จริงในการจัดการเรียน
การสอนของการศึกษานอกโรงเร ียน (กศน.) และ 
ในหลักสูตรการพัฒนาทักษะของโรงเรียนผู ้ส ูงอายุ  
เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปเผยแพร่และขยายผลไปยัง
พื้นที่อื่นๆ  
 

2. ประโยชน์ต ่อน ักศ ึกษา  และคณาจารย์  
นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และประสบการณ์จากการใช้ชีวิตจริงในชุมชน สามารถ
ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงไปต่อยอด
ในการส่งเสริม/พัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้
รวมถึงการนำไปต่อยอดเป็นผู ้ประกอบการในห่วงโซ่
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ในศาสตร์สาขาของตนเองเข้าไปช่วย

แก้ปัญหาชุมชน ตลอดจนหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดการ
ยกระดับคุณภาพชีว ิตส ู ่การมีความเป็นอยู ่ท ี ่ด ีขึ้น 
ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในโครงการ
ดังกล่าวสามารถเทียบโอนรายวิชา ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก 
6 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์  จำนวน 9 
รายวิชา ดังตารางที่ 4 

 
 3. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จากการลงพื้นที่
ดำเนินกิจกรรม พบว่า หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำคัญอย่างย ิ ่งในการกำหนดรูปแบบ และดำเนิน
กิจกรรมภายในโรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร (ผู้สูงอายุ) ซึ่งใน
การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที่  ได้
ข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดนโยบายในการดำเนินงานในปี
ต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลการบริหารจัดการ และข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านนาโก ตำบล
นาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ใน 8 มิติ  
(5 อ + 3) 
 
5. อภิปรายผล  

จากผลการถอดบทเรียนของโครงงานยุวชนอาสา 
“ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างรายได้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ธุง กาฬสินธุ์) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง
ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ที ่ศึกษาพื้นท่ี
ชุมชนบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยเน้นที่กลุ ่มผู ้สูงอายุสังกัดโรงเรียนร่มโพธิ ์ร่มไทร 
(ผู้สูงอายุ) ซึ ่งมีนักเรียนผู ้สูงอายุประมาณ 200 คน 
(3 สาขา) พบว่า ผู้สูงอายุที่สังกัดโรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร 
ให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการดำเนิน
กิจกรรมเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
ทุกกิจกรรม อีกทั้งกลุ่มผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มี
องค์ความรู้เฉพาะที่ถูกสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ยัง
ไม่ได้ถูกถ่ายทอดและเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดี มีศักยภาพ เป็นทุน
ทางภูมิปัญญาที ่สำคัญ (ตรงกมล สนามเขต , 2559) 
ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำธุงนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เคยทำธุง จะมีส่วนร่วมในการทำธุงเพื่อเป็นพุทธบูชา 
โดยทำเป็นธุงใยแมงมุม ตามความเชื่อ/ศรัทธา เพื่อใช้ใน
งานบุญประเพณีกฐิน แต่ไม่เคยทำธุงเป็นอาชีพเสริมเพื่อ
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หารายได้ ซึ่งเมื่อโครงการฯ ได้ลงพื้นที่พาผู้สูงอายุทำ
กิจกรรมเกี่ยวกับปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุงเพื่อทำ
เป็นเครื่องประดับ ผู้สูงอายุสามารถทำได้ แต่อาจจะยัง
ไม่สวยงามตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากชิ้นงานมีขนาด
เล็ก ประกอบกับยังขาดความชำนาญ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินกิจกรรมคือ ด้านสภาพจิตใจ กล่าวคือ 
กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคน
หลายช่วงวัย เนื่องจากต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ประเด็นที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ตาม
รายวิชา เกิดการเรียนรู้บนฐานชุมชน (Area – based ) 
อย่างแท้จริง โดยคณะผู้ดำเนินโครงการอันประกอบไป
ด้วย ชุมชน นักศึกษา และคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการ
ค้นหาประเด็นตามหลักการทางวิชาการของแต่ละ
ศาสตร์ สามารถค้นหา ออกแบบวิธีการ วิเคราะห์ และ
ตอบคำถามตามโจทย์การศึกษาของแต่ละศาสตร์ได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยการบูรณาร่วมกันระหว่าง
ศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นทักษะสำคัญในการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป (อรอุมา ซองรัมย์ และ
คณะ, 2562) 
 กล่าวโดยสร ุปแล ้วจากการที ่คณะผู ้ดำเนิน
โครงการได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม 
กล่าวคือ หลังจากการดำเนินโครงการฯเกิดกลไกความ
ร่วมมือในพื้นที่ในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่เป็นหน่วยความร่วมมือเพิ่มเติม ในการทำหน้าที่เป็น
หน่วยงานในการเชื ่อมองค์ความรู ้ทางว ิชาการกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบจาก
ต้นทุนทางสังคมผู้สูงอายุ (The Best Practice) ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนอันเป็นแนวทางสำคัญใน
การสร้างความยั่งยืน บนพื้นฐานการสร้างความเชื่อมั่น 
ในความสามารถและเคารพความรู ้ภ ูม ิป ัญญาของ
ผู้สูงอายุ (ธนกร สิริสุคันธา, 2563) นอกจากนี้หลังจาก
การดำเนินโครงการที่มีการนำองค์ความรู้อยู่ในตัวผู้สูง
อายังมาสร้างเป็นนวัตกรรมช่วยสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชุมชนนำไปสู่สู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน 
Design and Development of Conveyer Belt Deep Fried Machine 
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บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพานสำหรับการทอด
สาหร่ายแผ่นบาง และเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสาหร่ายทอดกรอบของบริษัท พรมนัสสาหร่ายทอดกรอบ จำกัด ผู้วิจัยได้
ถอดความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทอดสาหร่าย โดยใช้หลักการทอดแบบน้ำมันท่วม 
(Deep Fried) โครงสร้างเครื่องทอดสาหร่ายผลิตจากเหล็กสแตนเลสเกรด 304 มีฉนวนกันความร้อน ใช้สายพาน
ลำเลียงเพื่อป้อนสาหร่ายเข้าอ่างทอด ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนแก่น้ำมันทอด ออกแบบอุปกรณ์ให้
ความร้อนแก่น้ำมันทอดโดยมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ระบบหมุนเวียน
น้ำมันทอดสาหร่ายมีการติดตั้งแผ่นกรองเพื่อกำจัดแป้งทอดกรอบส่วนเกิน ผลการดำเนินการพบว่า เครื่องทอดน้ำมัน
ท่วมชนิดสายพานสามารถทอดสาหร่ายได้ถึง 18,300 แผ่นในเวลา 5 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับแรงงานคนทีส่ามารถทอด
สาหร่ายได้ไม่เกิน 4 ,000 แผ่นในเวลา 5 ชั ่วโมง ทำให้กำลังการผลิตสาหร่ายทอดกรอบเพิ ่มขึ ้น 4.58 เท่า  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน พบว่าผู้ประเมินมีความชอบโดยรวม
และลักษณะปรากฎต่อผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบหลังการใช้เครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพานสูงที่สุดที่ระดับ
คะแนน 8.80 และ 9.00 ขณะที่การทอดด้วยกระทะมีระดับคะแนน 7.50 และ 7.05 ตามลำดับ ผลการประเมินด้านสี 
กลิ่น และความกรอบพบว่าการทอดสาหร่ายด้วยเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพานมีคะแนน 8.30, 8.50 และ 8.50 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าการทอดสาหร่ายด้วยกระทะ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน 8.20, 8.40 และ 7.80 ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ:  สาหร่าย เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม การออกแบบเครื่องทอด 
 
ABSTRACT 
 This research aims to design and develop a conveyer deep fryer for thin sheet seaweed and 
to increase the production capacity of crispy seaweed for Phromnus crispy seaweed co. ltd. 
Entrepreneur’s requirements were obtained to design and build a seaweed fryer using the  
deep-frying principle. The fryer structure was made of stainless 304 with insulation and equipped 
with a conveyer belt for feeding seaweed to the frying pan. The machine was fueled by liquid 
propane gas with oil heating equipment using the fire tube boiler principle. An oil circulation system 
in the fryer was provided with the filter to remove the excess fried batter. The results showed that 
the productivity of the seaweed deep-fryer was 18,300 sheets in 5 hours while less than 4,000 sheets 
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were obtained within 5 hours using manual labor which approximately 4.58 increase in productivity. 
A satisfaction evaluation showed that assessors had the highest overall preference and appearance 
for crispy seaweed products from the conveyor deep fryer at 8.80 and 9.00 while the seaweed from 
a pan-frying method received only 7.50 and 7.05, respectively. In terms of color, odor, and crispness, 
the products from the conveyor deep fryer scored 8.30, 8.50, and 8.50, respectively while the pan-
fried products scored 8.20, 8.40, and 7.80 in the mentioned categories. 
 
Keywords:  Seaweed, Deep fried machine, Fryer design 
 
1. บทนำ 

สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ 
ม ีล ักษณะอย ู ่หลายร ูปแบบ เช ่น แพลงก ์ตอนพืช 
(Phytoplankton) สาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgae) 
สาหร่ายทะเล (Seaweed) เป็นต้น สาหร่ายมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
ยังประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เปปไทด์ 
และแร่ธาตุอีกหลายชนิด องค์ประกอบที่พบในสาหร่าย
จะแตกต่างกันไปตามชนิดและสายพันธ ุ ์  (Becker, 
2007) 

สาหร่ายมีองค์ประกอบของโปรตีนและไขมัน 
ไม ่ส ูงมากนัก ม ีแคลอร ี ่ต ่ำและมีเส ้นใยอาหารสูง 
มีวิตามินและเกลือแร่ที ่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ เช่น 
วิตามิน A B C D E และ K นอกจากนั้นยังประกอบด้วย
แร่ธาตุอื่น ๆ เช่น  แมกนีเซียมส่งเสริมการทำงานของ
กล้ามเนื้อและประสาท แคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูก 
โปแตสเซียมควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกาย 
สังกะสีช่วยสร้างเสริมระบบคุ้มกัน ทองแดงและเหล็ก
ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอก 
เบตาแคโรทีนที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
กรดอะมิโนที ่จำเป็นแก่ร ่างกายหลายชนิด เป็นต้น 
สาหร่ายมีเส้นใยอาหารสูงถึง 33 -75% ช่วยให้การ
ขับถ่ายสะดวก นอกจากนี้สาหร่ายมีปริมาณไขมันต่ำ แต่
ม ีค ุณค ่าทางอาหารส ู ง  จ ึ ง เหมาะสาหร ับผ ู ้ป ่ วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ (เฉลิม
ขวัญ และสวรรยา, 2560) 

กระบวนการทอดเป็นกรรมวิธีการแปรรูปที่ใช้
การอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารและ
ในครัวเรือน โดยใช้น้ำมันอุณหภูมิสูงเพื่อทำให้อาหารสุก 
และเกิดการเปลี ่ยนแปลงทางคุณภาพทางประสาท
สัมผัส เช่น สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส การทอดเป็นกรรมวิธี

ท ี ่ม ีว ัตถ ุประสงค ์หล ักเพ ื ่อเปล ี ่ยนแปลงค ุณภาพ 
การบริโภคของอาหาร และมีวัตถุประสงค์รอง คือ การ
ถนอมอาหารโดยการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ เอนไซม์ และ
การลดค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (Water Activity) ที่ผิวของ
อาหารหรือตลอดชิ้นอาหาร (วิไล, 2547) 

การพัฒนาเครื่องทอดอาหารสุนัขแบบสายพาน
เพ ื ่อแปรร ูปอาหารส ุน ัขท ี ่ผล ิตจากหนังว ัวโดยใช้  
ความร้อนสูงมาช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความ
กรอบและพองตัวขึ ้นโดยใช้ลมร้อน ปราศจากการใช้
น้ำมันทอด (Air Fryer) ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความกรอบ
และสุนัขสามารถขบเคี้ยวได้ง่ายขึ้น เครื่องทอดลมร้อน
แบบสายพานประกอบด้วยส่วนขาตั ้ง ส่วนห้องทอด 
ส่วนสายพานและส่วนฝาครอบ เครื่องทอดลมร้อนแบบ
สายพานมีห้องทอดตั้งอยู ่บนส่วนขาตั้ง  บนห้องทอด 
มีฝาครอบเครื่องทอดทางด้านบนอีกชั้นหนึ่ง ห้องทอด
และฝาครอบเครื่องทอดมีการติดตั้งชุดให้ความร้อนและ
กระจายความร้อน มีสายพานลำเลียงยาว 2 เมตร 
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า มีช่องรับสินค้าให้สายพาน
ลำเลียงผลิตภัณฑ์เข้าไปผ่านความร้อน ขนาดหน้ากว้าง 
60 เซนติเมตร สูง 15-20 เซนติเมตร ผลการทดสอบ
ปรากฏว่า การผลิตมีความรวดเร็ว ผลิตภัณฑม์ีคุณภาพดี
ตรงตามความต้องการ สามารถลดกำลังคนหรือพนักงาน
ในการผลิตได้ (คุณยุต และคณะ, 2562) 

การออกแบบเครื่องทอดหมูฝอยสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เครื ่องทอดประกอบด้วย
ระบบหม ุนวนน ้ำม ันทอด ระบบใบพ ัด ระบบให้  
ความร้อนด้วยแก๊สหุงต้มและระบบควบคุมการทำงาน
ของการเผาไหม้แก๊สหุงต้มเพื่อให้ความร้อนไปยังหม้อ
ทอดโดยสามารถปรับอุณหภูมิได้จากชุดควบคุมและ
มอเตอร์ที ่ติดตั ้งอยู ่ในแต่ละระบบ หม้อนํ ้ามันทอดมี
ขนาด เส ้นผ ่ านศ ูนย ์กลาง  300  ม ิ ลล ิ เ มตร  ลึก 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2565

57

were obtained within 5 hours using manual labor which approximately 4.58 increase in productivity. 
A satisfaction evaluation showed that assessors had the highest overall preference and appearance 
for crispy seaweed products from the conveyor deep fryer at 8.80 and 9.00 while the seaweed from 
a pan-frying method received only 7.50 and 7.05, respectively. In terms of color, odor, and crispness, 
the products from the conveyor deep fryer scored 8.30, 8.50, and 8.50, respectively while the pan-
fried products scored 8.20, 8.40, and 7.80 in the mentioned categories. 
 
Keywords:  Seaweed, Deep fried machine, Fryer design 
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และฝาครอบเครื่องทอดมีการติดตั้งชุดให้ความร้อนและ
กระจายความร้อน มีสายพานลำเลียงยาว 2 เมตร 
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า มีช่องรับสินค้าให้สายพาน
ลำเลียงผลิตภัณฑ์เข้าไปผ่านความร้อน ขนาดหน้ากว้าง 
60 เซนติเมตร สูง 15-20 เซนติเมตร ผลการทดสอบ
ปรากฏว่า การผลิตมีความรวดเร็ว ผลิตภัณฑม์ีคุณภาพดี
ตรงตามความต้องการ สามารถลดกำลังคนหรือพนักงาน
ในการผลิตได้ (คุณยุต และคณะ, 2562) 

การออกแบบเครื่องทอดหมูฝอยสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เครื ่องทอดประกอบด้วย
ระบบหม ุนวนน ้ำม ันทอด ระบบใบพ ัด ระบบให้  
ความร้อนด้วยแก๊สหุงต้มและระบบควบคุมการทำงาน
ของการเผาไหม้แก๊สหุงต้มเพื่อให้ความร้อนไปยังหม้อ
ทอดโดยสามารถปรับอุณหภูมิได้จากชุดควบคุมและ
มอเตอร์ที ่ติดตั ้งอยู ่ในแต่ละระบบ หม้อนํ ้ามันทอดมี
ขนาด เส ้นผ ่ านศ ูนย ์กลาง  300  ม ิ ลล ิ เ มตร  ลึก 

200 ม ิลล ิ เมตร หม ้อตะแกรงทอดขนาดเส ้นผ ่าน
ศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร ลึก 170 มิลลิเมตร ชุดใบกวน
มีรัศมี 220 มิลลิเมตร การทอดหมูฝอยทั้งแบบนํ้ามัน
ทอดไม่ผ่านการกรองและแบบนํ้ามันทอดผ่านการกรอง
พบว่า การทอดแบบนํ้ามันทอดผ่านการกรองมีแนวโน้ม
การเพิ ่มขึ ้นของปริมาณสารโพลาร์น้อยกว่าการทอด
แบบนํ้ามันไม่ผ่านการกรอง (ศิริชัย และคณะ, 2562) 

การออกแบบเครื่องทอดเพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตหอมเจียวให้มีคุณภาพ ลดการใช้แรงงานและลด
ต้นทุนในการทอดหอมเจียว โครงสร้ างเครื ่องทอด
ประกอบด้วย หม้อน้ำมันทอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
400 มิลลิเมตร ลึก 200 มิลลิเมตร หม้อตะแกรงทอด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 380 มิลลิเมตร ลึก 150 
มิลลิเมตร ชุดใบกวนมีรัศมีการกวน 200 มิลลิเมตร  
ใช ้ความร ้อนจากฮ ีต เตอร ์ขนาด 2 .8  ก ิ โลว ัตต์   
การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทอดหอม
เจียว พบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทำงานได้ดีที่อุณหภูมิ
การทอด 170 องศาเซลเซียส สามารถใช้น้ำมันทอดซ้ำ
ได ้ถ ึง 6 คร ั ้ง โดยที ่ปร ิมาณสารโพลาร์ไม ่เก ิน 25 
เปอร์เซ็นต์ (จงกล และคณะ, 2560) 

บริษัท พรมนัส สาหร่ายทอดกรอบ จำกัด มี
สถานที่ตั้งอยู่ที่ 87 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
จ ังหว ัดเช ียงใหม่ ดำเน ินธ ุรก ิจผล ิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบ ได้ทำการก่อตั้งในรูปแบบ
บริษัทเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน
ประมาณ 1 ล้านบาท แต่เดิมได้มีการผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบเป็นระยะเวลาหลายปี 
จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการ
ประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
สาหร่ายทอดกรอบ วัตถุดิบหลักเป็นสาหร่ายดิบที ่มี 
ต ั ้ งแต ่ป ี  2559 ถ ึงป ี  2561 ม ียอดขายรวมตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ทั ้งหมด 2,520,000 บาท การเป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก จึงประสบปัญหาหลายประการ 
ตั้งแต่การใช้เครื่องจักรในการผลิต การบริหารจัดการ 
และเทคนิคการใช้เครื ่องจักรในสายการผลิตและการ
บำรุงรักษา จึงได้เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม ( ITAP, Innovation And 
Technology Assistance Program) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี
ของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 
2563) 

ข ้อม ูลเบ ื ้องต ้นของบร ิษ ัทพรมนัสสาหร ่าย 
ทอดกรอบ จำกัด พบว่ายังไม่มีเครื่องจักรสำหรับทำการ
ทอดสาหร่าย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังใช้แรงงานคน
เพื ่อการทอดสาหร่าย อุปกรณ์ที ่ใช้ในการทอดเป็น
กระทะก้นลึก ดังภาพที ่ 1 เมื ่อทอดแล้วจะบรรจุลง
ถุงพลาสติก ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 การทอดแบบจุ่ม 
 

 
 

ภาพที่ 2 การบรรจุผลิตภัณฑ ์
กำลังการผลิตสาหร่ายทอดเมื ่อใช้แรงงานคน 

จะได้ประมาณ 4,000 แผ่นต่อวัน โดยใช้แรงงานจำนวน 
2 คน ซึ่งต่ำกว่ากำลังการผลิตที่ต้องการ ซึ่งจะต้องผลิต
ได้ 16,000-20,000 แผ่นต่อวัน 
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2. วิธีการดำเนินงาน 
ผู ้ว ิจ ัยดำเนินการค้นคว้าทฤษฎีท ี ่ เก ี ่ยวข้อง 

เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนา
เครื่องทอดน้ำมันท่วมแบบสายพาน โดยต้องคำนึงถึง
ความสะดวกในการใช้งานตามหลักการผลิตเครื่องจักร
อาหาร ม ีกำล ั งการผล ิตตามความต ้องการของ
ผู้ประกอบการ มีความปลอดภัยในการใช้งาน และความ
คุ ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั ้น การออกแบบและพัฒนา
เครื่องทอดน้ำมันท่วมแบบสายพานจะต้องเป็นไปตาม
พื้นฐานของความเป็นจริง และวัสดุต้องมีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การผลิตเคร ื ่องจ ักรอาหาร (Dana and 
Saguy, 2006 ; Bouchon, 2009) ซ ึ ่งม ีข ั ้นตอนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1 .  การร ับโจทย ์ ว ิ จ ั ยจากผ ู ้ ประกอบการ 
ดำเนินการวางแผนทำงานโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูล
เดิมของเครื่องจักรที่ผู ้ประกอบการใช้งานในปัจจุบัน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องทอดน้ำมันท่วม
แบบสายพาน  

2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยตาม
ความต้องการของผู ้ประกอบการ ด้วยการทบทวน
วรรณกรรม ผลงานวิจัยอื่น และหลักทฤษฎีทางอาหาร
และทางวิศวกรรมอาหาร 

3. นักวิจ ัยดำเนินการนำเสนอข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างเครื ่องจักรต่อ
ผู้ประกอบการอย่างละเอียด  

4. เมื่อผู้ประกอบการได้รับฟังข้อมูลความเป็นไป
ได้ในการสร้างเครื่องจักรแล้วตกลงที่จะดำเนินโครงการ 
นักวิจัยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลแบบเครื่องจักรและ
กลไกการทำงานต่าง ๆ ของเครื ่องจักร อำนาจการ
ตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
ผู ้ประกอบการยอมรับในการออกแบบและกลไกการ
ทำงาน ให ้ เตร ียมดำเน ินการข ั ้นต ่อไป หร ือหาก
ผู ้ประกอบการไม่ยอมรับในการออกแบบหรือกลไก 
การทำงาน นักวิจัยจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขจุดที่
ไม่ได้รับการยอมรับและนำเสนอต่อผู้ประกอบการอีก
ครั้ง 

5. น ักว ิจ ัยทำการสำรวจพื ้นที ่ ในการติดตั้ง
เครื่องจักร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของเครื่องจักร 
ที่ออกแบบอีกครั้งก่อนดำเนินการสร้าง เพื่อป้องกันการ

นำเครื ่องจักรเข้าไปติดตั ้งแล้วเกิดปัญหาจนต้องมี  
การรื้อถอนปรับปรุงสถานที่ติดตั้ง 

6.  คณะทำงาน ดำเน ินการสร ้างช ิ ้นส ่วน
เครื่องจักรตามการออกแบบ โดยแบ่งเป็น โครงสร้าง 
ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติ สายพานลำเลียง และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

7. คณะทำงาน ดำเนินการประกอบเครื่องจักร 
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งบันทึกผล 
การทำงานของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
ของผู้ประกอบการ และหัวข้อวิจัย 
8. คณะดำเนินการ ทำการส่งมอบเครื่องจักรและติดตั้ง
เคร ื ่องจ ักร ณ สถานประกอบการ พร้อมทั ้งสาธิต
ว ิ ธ ี การ ใช ้ ง าน เคร ื ่ อ งจ ั กรอย ่ า งละ เอ ี ยดให ้ กั บ
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากการพ ิจารณาข ้อม ูลความต ้องการของ
ผู้ประกอบการในเรื่องอัตราการผลิตสาหร่ายทอดและ
ข้อมูลแรงงานคน ซึ่งต้องสัมพันธ์กับกำลังการผลิตของ
เครื่องจักร มีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้านจากผู้ประกอบการ 
ได้แก่ 

1. เครื่องทอดต้องสามารถทอดสาหร่ายให้สุกได้ 
2. สามารถทอดสาหร่ายต่อระยะเวลาในการ

ทำงานทั้งหมด 5 ชั่วโมงไม่นับการอุ่นเครื่อง อยู่ระหว่าง 
16,000-20,000 ชิ้น 

3. เครื่องทอดสามารถตั้งอุณหภูมิใช้งานในช่วง
ระหว่าง 160-180 องศาเซลเซียส 

4. วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตเครื่องจักรสำหรับอาหาร 

5. เครื่องจักรมีราคาถูก 
คณะวิจัยได้ถอดความต้องการของผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องทอดสำหรับ
สาหร่าย โดยเลือกใช้ประเภทของเครื่องจักรในการทอด 
โดยใช้หลักกการทอดแบบน้ำมันท่วม (Deep Fried) 
เนื ่องจากมีความเหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบที ่เป็น
สาหร่ายแผ่นบางชุบแป้งทอด ซึ่งจะทำให้สาหร่ายและ
แป้งทอดกรอบสุกทั ่วกันทั ้งแผ่น ผลิตภัณฑ์ที ่ได้มีสี
เหลืองทอง ไม่อมน้ำมันและมีความกรอบทั่วกันทั้งแผ่น 
อย่างไรก็ตามในการทอดผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณลักษณะท่ี
เหมือนหรือต่างกัน ผู้ประกอบการจะต้องมีการทดสอบ
ลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคก่อนทุกครั้ง  
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เครื่องทอดน้ำมันท่วมแบบสายพานจะต้องเป็นไปตาม
พื้นฐานของความเป็นจริง และวัสดุต้องมีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์การผลิตเคร ื ่องจ ักรอาหาร (Dana and 
Saguy, 2006 ; Bouchon, 2009) ซ ึ ่งม ีข ั ้นตอนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1 .  การร ับโจทย ์ ว ิ จ ั ยจากผ ู ้ ประกอบการ 
ดำเนินการวางแผนทำงานโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูล
เดิมของเครื่องจักรที่ผู ้ประกอบการใช้งานในปัจจุบัน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบเครื่องทอดน้ำมันท่วม
แบบสายพาน  

2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำวิจัยตาม
ความต้องการของผู ้ประกอบการ ด้วยการทบทวน
วรรณกรรม ผลงานวิจัยอื่น และหลักทฤษฎีทางอาหาร
และทางวิศวกรรมอาหาร 

3. นักวิจ ัยดำเนินการนำเสนอข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างเครื ่องจักรต่อ
ผู้ประกอบการอย่างละเอียด  

4. เมื่อผู้ประกอบการได้รับฟังข้อมูลความเป็นไป
ได้ในการสร้างเครื่องจักรแล้วตกลงที่จะดำเนินโครงการ 
นักวิจัยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลแบบเครื่องจักรและ
กลไกการทำงานต่าง ๆ ของเครื ่องจักร อำนาจการ
ตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
ผู ้ประกอบการยอมรับในการออกแบบและกลไกการ
ทำงาน ให ้ เตร ียมดำเน ินการข ั ้นต ่อไป หร ือหาก
ผู ้ประกอบการไม่ยอมรับในการออกแบบหรือกลไก 
การทำงาน นักวิจัยจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขจุดที่
ไม่ได้รับการยอมรับและนำเสนอต่อผู้ประกอบการอีก
ครั้ง 

5. น ักว ิจ ัยทำการสำรวจพื ้นที ่ ในการติดตั้ง
เครื่องจักร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของเครื่องจักร 
ที่ออกแบบอีกครั้งก่อนดำเนินการสร้าง เพื่อป้องกันการ

นำเครื ่องจักรเข้าไปติดตั ้งแล้วเกิดปัญหาจนต้องมี  
การรื้อถอนปรับปรุงสถานที่ติดตั้ง 

6.  คณะทำงาน ดำเน ินการสร ้างช ิ ้นส ่วน
เครื่องจักรตามการออกแบบ โดยแบ่งเป็น โครงสร้าง 
ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติ สายพานลำเลียง และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

7. คณะทำงาน ดำเนินการประกอบเครื่องจักร 
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งบันทึกผล 
การทำงานของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
ของผู้ประกอบการ และหัวข้อวิจัย 
8. คณะดำเนินการ ทำการส่งมอบเครื่องจักรและติดตั้ง
เคร ื ่องจ ักร ณ สถานประกอบการ พร้อมทั ้งสาธิต
ว ิ ธ ี การ ใช ้ ง าน เคร ื ่ อ งจ ั กรอย ่ า งละ เอ ี ยดให ้ กั บ
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากการพ ิจารณาข ้อม ูลความต ้องการของ
ผู้ประกอบการในเรื่องอัตราการผลิตสาหร่ายทอดและ
ข้อมูลแรงงานคน ซึ่งต้องสัมพันธ์กับกำลังการผลิตของ
เครื่องจักร มีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้านจากผู้ประกอบการ 
ได้แก่ 

1. เครื่องทอดต้องสามารถทอดสาหร่ายให้สุกได้ 
2. สามารถทอดสาหร่ายต่อระยะเวลาในการ

ทำงานทั้งหมด 5 ชั่วโมงไม่นับการอุ่นเครื่อง อยู่ระหว่าง 
16,000-20,000 ชิ้น 

3. เครื่องทอดสามารถตั้งอุณหภูมิใช้งานในช่วง
ระหว่าง 160-180 องศาเซลเซียส 

4. วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตเครื่องจักรสำหรับอาหาร 

5. เครื่องจักรมีราคาถูก 
คณะวิจัยได้ถอดความต้องการของผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องทอดสำหรับ
สาหร่าย โดยเลือกใช้ประเภทของเครื่องจักรในการทอด 
โดยใช้หลักกการทอดแบบน้ำมันท่วม (Deep Fried) 
เนื ่องจากมีความเหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบที ่เป็น
สาหร่ายแผ่นบางชุบแป้งทอด ซึ่งจะทำให้สาหร่ายและ
แป้งทอดกรอบสุกทั ่วกันทั ้งแผ่น ผลิตภัณฑ์ที ่ได้มีสี
เหลืองทอง ไม่อมน้ำมันและมีความกรอบทั่วกันทั้งแผ่น 
อย่างไรก็ตามในการทอดผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณลักษณะท่ี
เหมือนหรือต่างกัน ผู้ประกอบการจะต้องมีการทดสอบ
ลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคก่อนทุกครั้ง  

นอกจากนี้ เครื่องจักรในการทอดยังสามารถใช้
งานได้ง ่ายและไม่มีกลไกซับซ้อน ตลอดจนมีระบบ
หมุนเวียนน้ำมันทอดสาหร่ายเพื ่อให้ผ่านระบบกรอง
ก่อนไหลเข้าสู่ถังให้ความร้อนน้ำมันทอด เพื่อให้ได้น้ำมัน
ที ่ปราศจากกากตะกอนจากผงแป้ง ทำให้สามารถ 
ยืดระยะเวลาในการใช ้น ้ำม ันเพ ื ่อทอดได ้อ ีกด ้วย 
กระบวนการทำงานเครื่องทอดสาหร่ายดังในภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 การออกแบบเครื่องทอดสาหร่าย 
 
3. ผลการดำเนินงาน 

การออกแบบและสร้างเครื ่องทอดน้ำมันท่วม
ชนิดสายพานสำหรับสาหร่ายทอดกรอบ ประกอบด้วย 

 
3.1 โครงสร้างเครื่องทอด 

ผลิตจากเหล็กสแตนเลส ขนาด 70220180 
เซนติเมตร มีฉนวนกันความร้อน ชิ้นส่วนทุกชิ้นที ่รับ
น้ำหนักผลิตมาจากเหล็กและส่วนที่ต้องสัมผัสอาหาร
เป็นวัสดุสแตนเลสเกรด 304 ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบโครงสร้างเครื่องทอด 

 
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างเครื่องทอด 
 
3.2 อุปกรณ์กำเนิดความร้อน 

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 เซนติเมตร สูง 
190 เซนติเมตร ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความ
ร้อนแก่น้ำมันทอด (Hot Oil) ดังในภาพที่ 6-7 
 

 
 

ภาพที่ 6 แบบของถังให้ความร้อนน้ำมันทอด 
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ภาพที่ 7 ถังใหค้วามร้อนน้ำมันทอด 
3.3 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 

การทำงานของเครื ่องจ ักรแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ  
ตู ้ควบคุมท ี ่ม ีป ุ ่มกด สว ิทซ ์และสัญญาณไฟแสดง
สถานะการทำงาน เมื่อกดปุ่มเริ่มเครื่องจะเริ่มทำงาน 
และไฟสีเขียวจะแสดงขึ้น เมื่อกดปุ่มหยุดเครื่องสัญญาณ
ไฟสีเขียวจะดับลง และเมื่อเปิดสวิทซ์แก๊สระบบจุดแก๊ส
จะเริ ่มทำงาน และแสดงไฟสีขาว และเมื ่อระบบแก๊ส
บกพร่องสัญญาณไฟสีส้มจะแสดงขึ ้น เมื ่อปิดสวิทซ์
ระบบจุดแก๊สจะหยุดทำงาน และเมื่อเปิดสวิทซ์พัดลม 
ระบบดูดอากาศจะเริ่มทำงาน ตัวเครื่องจะมีปุ่มควบคุม
สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยปุ ่ม Emergency  เมื ่อกดปุ่ม 
ระบบของเครื่องจะหยุดทำงานทั้งหมด หากต้องการใช้
งานให้ทำการหมุนเปิดปุ่ม Emergency เครื่องจักรจะ
อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานต่อไป พร้อมทั้งมีจอแสดงผล
การตั้งอุณหภูมิและเวลา ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
 

3.4 สายพานลำเลียง 
เป ็นสายพานชน ิดท ี ่สามารถใช ้ก ับอาหาร 

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนความร้อนสูง เพื่อลด
การบิดงอ เป็นสายพานลำเลียงสองชั้น สายพานมีหน้า
กว ้ า ง  40 เซนต ิ เมตร  และยาว  200 เซนต ิ เมตร  
ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 สายพานลำเลียง 
 

3.5 อ่างทอด 
ทำหน้าที่รองรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์ในการทอด 

เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับอาหารและวัตถุดิบอื่น จึงต้อง
ผล ิตมาจากสแตนเลสเกรด 304 มีขนาด 60200 
เซนติเมตร มีลักษณะดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 อ่างทอด 
 
4. การนำไปใช ้

ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องทอดน้ำมัน
ท่วมแบบสายพาน ดังภาพที่ 11-12 ด้วยการกำหนด
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ภาพที่ 7 ถังใหค้วามร้อนน้ำมันทอด 
3.3 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 

การทำงานของเครื ่องจ ักรแบบกึ ่งอ ัตโนมัติ  
ตู ้ควบคุมท ี ่ม ีป ุ ่มกด สว ิทซ ์และสัญญาณไฟแสดง
สถานะการทำงาน เมื่อกดปุ่มเริ่มเครื่องจะเริ่มทำงาน 
และไฟสีเขียวจะแสดงขึ้น เมื่อกดปุม่หยุดเครื่องสัญญาณ
ไฟสีเขียวจะดับลง และเมื่อเปิดสวิทซ์แก๊สระบบจุดแก๊ส
จะเริ ่มทำงาน และแสดงไฟสีขาว และเมื ่อระบบแก๊ส
บกพร่องสัญญาณไฟสีส้มจะแสดงขึ ้น เมื ่อปิดสวิทซ์
ระบบจุดแก๊สจะหยุดทำงาน และเมื่อเปิดสวิทซ์พัดลม 
ระบบดูดอากาศจะเริ่มทำงาน ตัวเครื่องจะมีปุ่มควบคุม
สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยปุ ่ม Emergency  เมื ่อกดปุ่ม 
ระบบของเครื่องจะหยุดทำงานทั้งหมด หากต้องการใช้
งานให้ทำการหมุนเปิดปุ่ม Emergency เครื่องจักรจะ
อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานต่อไป พร้อมทั้งมีจอแสดงผล
การตั้งอุณหภูมิและเวลา ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
 

3.4 สายพานลำเลียง 
เป ็นสายพานชน ิดท ี ่สามารถใช ้ก ับอาหาร 

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนความร้อนสูง เพื่อลด
การบิดงอ เป็นสายพานลำเลียงสองชั้น สายพานมีหน้า
กว ้ า ง  40 เซนต ิ เมตร  และยาว  200 เซนต ิ เมตร  
ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 สายพานลำเลียง 
 

3.5 อ่างทอด 
ทำหน้าที่รองรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์ในการทอด 

เป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับอาหารและวัตถุดิบอื่น จึงต้อง
ผล ิตมาจากสแตนเลสเกรด 304 มีขนาด 60200 
เซนติเมตร มีลักษณะดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 อ่างทอด 
 
4. การนำไปใช ้

ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องทอดน้ำมัน
ท่วมแบบสายพาน ดังภาพที่ 11-12 ด้วยการกำหนด

อุณหภูมิใช้งานของเครื่องจักรให้อยู่ในช่วงการใช้งาน 
ที่อุณหภูมิ 160-190 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิต้อง 
ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส พร้อมทั ้งทำการทดลอง
ประสิทธิภาพการทอดสาหร่ายด้วยเครื ่องทอดน้ำมัน
ท่วมแบบสายพาน ด้วยวิธีการให้พนักงานนำชิ้นสาหร่าย
ทะเลที่ผ่านการชุบแป้งทอดลงในอ่างทอด พร้อมเปิด
ระบบสายพานตลอดเวลาในการทอด บันทึกผลอุณหภมูิ 
เวลาในการทอด วิธีการวัดผลด้วยการสังเกตด้วยสายตา
จากเจ้าหน้าที่และผู ้ประกอบการ เนื ่องจากมีความ
เชี่ยวชาญและสามารถบอกลักษณะทางกายภาพของ
สาหร่ายทอดกรอบหลังทอดได้ 
 

 
 

ภาพที่ 11 เครื่องทอดสาหร่ายชนิดสายพาน 
 

 
 

ภาพที่ 12 การชุบแป้งก่อนลงทอดในน้ำมันร้อน 
 
5. อภิปรายผล 

จากการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการหลังจาก 
ทำการใช้เครื ่องทอดสาหร่ายชนิดสายพาน สามารถ
จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อเวลาในการทอดได้เป็น 3 ปัจจัย 
ได้แก่ 

1. ความสามารถของพน ักงานในการทอด
สาหร่าย เนื่องจากการทอดสาหร่ายต้องมีการชุบแป้ง

ก่อนลงทอดในน้ำมันร้อน ซึ่งกำลังการผลิตจะมากหรือ
น้อยขึ ้นอยู ่ก ับความชำนาญในการหยิบวัตถุด ิบลง 
ในอ่างทอด 

2. ความหนืดของแป้ง ควรมีความหนืดและความ
หนาที่เหมาะสมกับการทอด ตลอดระยะเวลาในการ
ทอดพบว่าสาหร่ายบางชิ ้นทอดไม่สุกเนื ่องจากแป้ง 
ที่เคลือบมีความหนามากเกินไป 

3. เนื่องจากเครื่องทอดสาหร่ายชนิดสายพาน 
เป็นเครื ่องต้นแบบขนาดเล็ก ดังนั ้นกำลังการผลิต 
ที ่คำนวณได ้เป ็นค ่าส ูงส ุดตามความต้องการด ้าน
เครื่องจักร 

ลักษณะแผ่นสาหร่ายที ่ทอดจากเครื ่องทอด
สาหร่ายชนิดสายพาน จะมีลักษณะค่อนข้างตรงสวย  
ไม ่ม ีการบิดงอ ซ ึ ่งจะทำให้ง ่ายต ่อการบรรจุ และ 
มีลักษณะน่ารับประทาน ดังภาพที่ 13-15 
 

 
 

ภาพที่ 13 ลกัษณะของสาหร่ายก่อนทอด 
 

 
 

ภาพที่ 14 ลกัษณะของสาหร่ายทอดด้วยแรงงานคน 
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ภาพที่ 15 ลกัษณะของสาหร่ายทอดด้วยเครื่องทอด
น้ำมันท่วมชนิดสายพาน 

นักวิจัยทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน โดยใช้ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น อาจารย์ จำนวน 
5 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง จำนวน 2 คน ผู้ใช้งานเครื่อง
ทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน จำนวน 3 คน และกลุ่ม
ผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 10 คน ที่ระดับความพึงพอใจ ท่ี 
1-10 โดย 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 คือ พึง
พอใจมากที่สุด โดยวัดความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สาหร่ายทอดกรอบใน 2 วิธีการทอด คือ การทอดโดยใช้
กระทะ และการทอดโดยใช้เครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิด
สายพาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ สี, กลิ่น, ความกรอบ, 
ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธี F-test แบบ One-way ANOVA 

จากการศึกษาผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 20 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป พบว่าผู้ประเมินมีความชอบ
โดยรวมและลักษณะปรากฎต่อผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด
กรอบหลังทอดด้วยการใช้เครื ่องทอดน้ำมันท่วมชนิด

สายพานมากที ่ส ุดที ่ระดับคะแนน 8.80 และ 9.00 
ตามลำดับ ในขณะที่การทอดด้วยกระทะมีระดับคะแนน
ที่ 7.50 และ 7.05 แสดงดังภาพท่ี 16 อาจเนื่องมาจาก
การทอดด้วยเครื่องทอดทำให้แผ่นสาหร่ายหลังทอดมี
ลักษณะค่อนข้างตรงไม่หงิกงอ ทำให้บรรจุในถุงบรรจุ
ภัณฑ์ได้ง่ายและดูน่ารับประทานกว่าการทอดในกระทะ 
 

 
 
ภาพที่ 16 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้าน

เครื่องทอด 
 

ส่วนผลการประเมินด้าน สี กลิ่นและความกรอบ 
พบว่าการทอดสาหร่ายด้วยเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิด
สายพานแสดงค่าคะแนนการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 8.30 , 8.50 
และ 8.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าการทอดสาหร่ายด้วยกระทะใน
ทุกค่า ซึ่งมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 8.20 , 8.40 และ 
7.80 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าสีและกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายหลังทอดจากกระทะและทอดด้วย
เครื ่องทอดน้ำมันท่วมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงดังตาราง
ที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คะแนนทดสอบระดับความพึงพอใจ 5 ด้าน (n=20) 

ลักษณะการทอด ระดับความพึงพอใจ ที่ระดับ 1-10 
สี กลิ่น ความกรอบ ลักษณะปรากฏ  ความชอบ

โดยรวม 
ทอดด้วยกระทะ 
ทอดด ้วย เคร ื ่ อง
ทอด 

8.20a+0.82 
8.30a+0.70 

8.40a+0.53 
8.50a+0.52 

7.80b+1.23 
8.50a+0.57 

7.05b+0.88 
9.00a+0.74 

7.50b+1.08 
8.80a+0.63 

ตัวเลขในตารางที่ 1 เป็นค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผู้ทดสอบชิมที่เป็นผู้เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสาหร่ายแผ่นทอด
กรอบจำนวน 10 คน และเป็นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 10 คน 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a,b) ที่กำกับต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อทดสอบด้วยวิธี F-test แบบ 
One-way ANOVA 
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ภาพที่ 15 ลกัษณะของสาหร่ายทอดด้วยเครื่องทอด
น้ำมันท่วมชนิดสายพาน 

นักวิจัยทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน โดยใช้ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น อาจารย์ จำนวน 
5 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง จำนวน 2 คน ผู้ใช้งานเครื่อง
ทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน จำนวน 3 คน และกลุ่ม
ผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 10 คน ที่ระดับความพึงพอใจ ท่ี 
1-10 โดย 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 คือ พึง
พอใจมากที่สุด โดยวัดความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สาหร่ายทอดกรอบใน 2 วิธีการทอด คือ การทอดโดยใช้
กระทะ และการทอดโดยใช้เครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิด
สายพาน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ สี, กลิ่น, ความกรอบ, 
ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธี F-test แบบ One-way ANOVA 

จากการศึกษาผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 20 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป พบว่าผู้ประเมินมีความชอบ
โดยรวมและลักษณะปรากฎต่อผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอด
กรอบหลังทอดด้วยการใช้เครื ่องทอดน้ำมันท่วมชนิด

สายพานมากที ่ส ุดที ่ระดับคะแนน 8.80 และ 9.00 
ตามลำดับ ในขณะที่การทอดด้วยกระทะมีระดับคะแนน
ที่ 7.50 และ 7.05 แสดงดังภาพที่ 16 อาจเนื่องมาจาก
การทอดด้วยเครื่องทอดทำให้แผ่นสาหร่ายหลังทอดมี
ลักษณะค่อนข้างตรงไม่หงิกงอ ทำให้บรรจุในถุงบรรจุ
ภัณฑ์ได้ง่ายและดูน่ารับประทานกว่าการทอดในกระทะ 
 

 
 
ภาพที่ 16 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้าน

เครื่องทอด 
 

ส่วนผลการประเมินด้าน สี กลิ่นและความกรอบ 
พบว่าการทอดสาหร่ายด้วยเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิด
สายพานแสดงค่าคะแนนการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 8.30 , 8.50 
และ 8.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าการทอดสาหร่ายด้วยกระทะใน
ทุกค่า ซึ่งมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 8.20 , 8.40 และ 
7.80 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าสีและกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์สาหร่ายหลังทอดจากกระทะและทอดด้วย
เครื ่องทอดน้ำมันท่วมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงดังตาราง
ที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คะแนนทดสอบระดับความพึงพอใจ 5 ด้าน (n=20) 

ลักษณะการทอด ระดับความพึงพอใจ ที่ระดับ 1-10 
สี กลิ่น ความกรอบ ลักษณะปรากฏ  ความชอบ

โดยรวม 
ทอดด้วยกระทะ 
ทอดด ้วย เคร ื ่ อง
ทอด 

8.20a+0.82 
8.30a+0.70 

8.40a+0.53 
8.50a+0.52 

7.80b+1.23 
8.50a+0.57 

7.05b+0.88 
9.00a+0.74 

7.50b+1.08 
8.80a+0.63 

ตัวเลขในตารางที่ 1 เป็นค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผู้ทดสอบชิมที่เป็นผู้เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสาหร่ายแผ่นทอด
กรอบจำนวน 10 คน และเป็นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 10 คน 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a,b) ที่กำกับต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อทดสอบด้วยวิธี F-test แบบ 
One-way ANOVA 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการหลังจากใช้งานเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิด
สายพาน ผ ู ้ประกอบการม ีความต ้องการพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การลด
ปริมาณน้ำมันในสาหร่ายทอด สาหร่ายปรุงรสเพื่อเพิ่ม
โภชนาการแก่ผู ้บริโภค เป็นต้น ซึ่งผู ้วิจัยจะได้ค้นหา
วิธีดำเนินการต่อไปในอนาคต 
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แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบวิถีชีวติใหม่  
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใน
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ที่มีข้อปฏิบัติเพื่อลดอันตรายและการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาและผลกระทบในชุมชน ให้กลุ่มชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางของการพัฒนามุ่งเน้นในส่วนของคนในชุมชนใหเ้กิดมีองค์ความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เสริม และยังสามารถช่วยในการ
ทำงานในระยะไกลได้สะดวกและสอดคล้องกับข้อปฏิบัติในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้น และองค์ความรู้ 
ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือความต้องการได้ด้วยตัวเอง ในด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์ SWOT และหลักการ PDCA ทำให้กลุ่มชุมชนมีความสามารถในการออกแบบ
และดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตัวเอง การดำเนินโครงผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของกลุ่มชมชนและ
หน่วยงานในพื้นที่ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และรองรับมาตรการป้องกันจากรัฐบาล  มุ่งเน้นการใช้
ต้นทุนทรัพยากรของพื้นที่และกิจกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมในชุมชนและเครือข่าย ผลจากการดำเนินโครงการพบว่า
กลุ่มชุมชนยังสามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในแผนงานที่กลุ่มร่วมกันออกแบบและแผนกิจกรรมที่กลุ่มได้กำหนดเอง
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดต่อไปแม้สิ้นสุดระยะของโครงการ และมีการเชื่องโยงสนับสนุนกันของกลุ่มต่าง ๆ 
ในชุมชนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความยั่งยืนที่เกิดขึ้น 

 
คำสำคัญ:  ตำบลโหล่งขอด การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ  
บูรณาการ วิถีชีวิตใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
ABSTRACT 

The article “The Guideline for The Guidelines for Developing being Local Economy Strong 
and Sustainable in a New Normal Life under the U2T Project: A Case Study in Long Khod a New 
Normal Life under U2T Project: A Case Study of Long Khod Subdistrict, Phrao District, Chiang Mai 
Province” aimed at explaining an operational guideline for developing a strong and sustainable local 
economy under a new normal lifestyle with practices to reduce the severity and spreading caused 
by COVID-19 since 2563 B.E. It aims to create a problem-solving process and positive impacts on the 
community, subsequently, strengthening the community and leading to sustainable development. 
The development approach focuses on the community's ability to create knowledge in modern 
technology to support qualified product development, reduce production costs, generate extra 
income, and facilitate convenient remote working that aligns with the pandemic situation practices 
and knowledge in self-problem-solving skills in order to analyze, plan and plan execution using 
SWOT analysis and PDCA principle. The community was then able to design and carry out the 
activities on its own. The project was implemented using a practical exchange learning method 
between the local community and authorities. The planned activities were adjusted to suit each 
local context along with preventive measure from the government. The project also emphasized on 
using local resources moreover the activities involved both community and its network. Results 
showed that the community was able to continue with the activities from a co-designed plans and 
a group-customized activity plans based on the acquired knowledge after the project phase was 
concluded. A strong connection among different groups in the community were observed which 
demonstrate that a sustainability trend has been established. 
 
Keywords: Long Khod Subdistrict,  Local Economic Development,  U2T Project, New Normal Life, 
COVID-19 
 
1. บทนำ  

ตำบลโหล่งขอด เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการอนุมัติ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ว ิจ ัยและนว ัตกรรม โดยสำน ักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

มีวัตถุประสงค์เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบ ูรณาการ เพ ื ่ อแก ้ ไขผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น
หน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ตาม
วัตถุประสงค์ทั้งในด้านการจ้างงานในกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามปัญหา
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by COVID-19 since 2563 B.E. It aims to create a problem-solving process and positive impacts on the 
community, subsequently, strengthening the community and leading to sustainable development. 
The development approach focuses on the community's ability to create knowledge in modern 
technology to support qualified product development, reduce production costs, generate extra 
income, and facilitate convenient remote working that aligns with the pandemic situation practices 
and knowledge in self-problem-solving skills in order to analyze, plan and plan execution using 
SWOT analysis and PDCA principle. The community was then able to design and carry out the 
activities on its own. The project was implemented using a practical exchange learning method 
between the local community and authorities. The planned activities were adjusted to suit each 
local context along with preventive measure from the government. The project also emphasized on 
using local resources moreover the activities involved both community and its network. Results 
showed that the community was able to continue with the activities from a co-designed plans and 
a group-customized activity plans based on the acquired knowledge after the project phase was 
concluded. A strong connection among different groups in the community were observed which 
demonstrate that a sustainability trend has been established. 
 
Keywords: Long Khod Subdistrict,  Local Economic Development,  U2T Project, New Normal Life, 
COVID-19 
 
1. บทนำ  

ตำบลโหล่งขอด เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการอนุมัติ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ว ิจ ัยและนว ัตกรรม โดยสำน ักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

มีวัตถุประสงค์เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบ ูรณาการ เพ ื ่ อแก ้ ไขผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น
หน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ตาม
วัตถุประสงค์ทั้งในด้านการจ้างงานในกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามปัญหา

และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อมูล
ข น า ด ใ ห ญ ่ ข อ ง ช ุ ม ช น  ( Community Big Data) 
(สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, 2563) เนื่องด้วยผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงไปทั ่วโลกในช่วงเวลาที ่ผ ่านมานี ้ ส่งผล
กระทบต่อวิถีและการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เช่น พฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งการ
ทำงาน การศึกษา การซื้อสินค้าที่มีการเปลี่ยนมาเป็น
แบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะกัน การคมนาคมในด้าน
ต่าง ๆ ที่เกิดความไม่สะดวกเนื่องจากกฏและระเบียบที่
ออกมาเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค เป็นต้น ทำให้
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของชุมชน การแพร่
ระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยเริ่มในช่วงปี พ.ศ. 2563 
โดยพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้เดิน
ทางเข้าประเทศเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 และ
พบยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงเวลาต่อมา (งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนา
วิชาการโรคติดต่อ, 2564) พื ้นที ่ตำบลโหล่งขอดก็ได้
ผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
เรื ่องของการท่องเที ่ยวที ่ได้รับผลกระทบจากจำนวน
นักท่องเที ่ยวที่เดินทางเข้ามาในชุมชนที่ลดลง ธุรกิจ
สถานพักแรมและสินค้าชุมชนต่างได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ท ั ้ ง เช ิงประว ัต ิศาสตร์  ว ัฒนธรรม และธรรมชาติ  
นอกจากน ั ้นก ็ย ั งส ่ งผลทำให ้ เก ิดป ัญหาในด ้าน
เกษตรกรรมอีกทาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การทำเกษตรกรรม โดยผลผลิตท้องถิ่นส่วนมากคือลำไย 
ซึ่งนอกจากปัญหาราคาที่ตกต่ำ สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ส่งผลในด้านการ
ขนส่งเนื่องจากมาตรการปิดประเทศหรือการนำเข้าที่
เกิดขึ้นของประเทศต่าง ๆ  

สำหรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนนั้น 
หลักการสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่าง มิติการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และมิติ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (สำนักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 

2556) จากแนวทางในการกำหนดนโยบายพัฒนาชุมชน 
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในงานวิจัยของทวีป บุตรโพธิ์. 
(2560) ต้องใช้ฐานของชุมชนแต่ละชุมชนเป็นหลัก เช่น 
ฐานองค์ความรู้ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ฐานวัฒนธรรมของ
ชุมชน (วิถีชีวิต) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และฐานอาชีพ
ของชุมชน เป็นต้น และการที ่จะทำให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิดความ
ยั ่งยืนนั ้น ซึ ่งการพัฒนาทุนทางสังคมในรูปแบบของ
ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ชุมชนต้องรวมคิด ร่วมทำ และร่วม
เรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ทำให้เกิดเป็น
การพัฒนาที่แท้จริง การวางแผนกระบวนการทำงาน
ร่วมกัน (สุปราณี และคณะ, 2561) และในงานวิจัย
ของญาณิ พายัพสาย และคณะ (2558) ได้กล่าวถึงปัจจยั
ที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ระบบบริหาร
จัดการชุมชน ที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จ ัดการต ั ้ งแต่  การหาข ้อม ู ลร ่ วมก ันของช ุมชน 
การวางแผน การกำหนดเป้าหมายของชุมชน การ
ดำเนินการตามแผนเพื่อ ไปสู่เป้าหมายและการติดตาม
ประเมินผล และการมีผลประโยชน์ร่วมของชุมชนที่ทุก
คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกัน 
ดังนั้นขั้นตอนในการดำเนินการจึงต้องให้คนทุกภาคส่วน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

ซึ่งการที่เศรษฐกิจของชุมชนจะดีได้นั้น ส่วนหนึ่ง
คือกลุ่มชุมชนต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบกลไก
การผลิตแบบใหม่ เก ิดการลดต้นทุนการผลิต หรือ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่มีอยู่ภายในชุมชน 
เพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ ่นให้
เข้มแข็งและยั่งยืนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาชุมชนทั้งใน
ด้านสังคมและสิ ่งแวดล้อม ด ังน ั ้นจ ึงม ีการนำเอา
ทรัพยากรในพื้นที่มาใช้เป็นทุนในการพัฒนาและมีการ
อนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยกัน ในขณะที่ชุมชนก็จะสามารถ
ดำเนินการพัฒนาต่อไปได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 ที่มี
วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาของชุมชนให้
เกิดความยั่งยืน เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2559) และจากแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม 
(2562) เกี่ยวกับกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
จะต้องประกอบด้วยทั้งในด้านของ การศึกษาชุมชน 
การวางแผน การดำเนินการ การรับผลประโยชน์ และ
การติดตามและประเมินผล ซึ ่งในการแก้ไขปัญหาท่ี
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เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดนั้น จึงได้นำแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นให้ “ชุมชนท้องถิ่นมี
ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเอง 
และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน” (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน, 2564) ร่วมกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมกระบวนการ 3S 
โมเดล ที่ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพชีวิต (Shift) 
ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable) และการร่วมมือ
กันของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง 
(Social) (ณงค์ณุช, 2561) มาประยุกต์เพื ่อออกแบบ
วิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมรองรับกับบริบทของพื้นท่ี
ในปัจจุบันและสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงไม่สามารถระบุได้ว่า
จะสิ้นสุดเมื่อใด  
 
2. วิธีการดำเนินงาน  

การดำเนินงานภายใต้โครงการนี้ ใช้ระยะเวลา
ทั้งสิ้น 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ปี พ.ศ.2564 โดยมีการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานชุมชนในหลายภาคส่วนในการอำนวยความ
สะดวกในการดำเน ินงาน  ซึ ่งม ีท ีมดำเน ินงาน คือ 
คณาจารย์ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ และ
เจ้าหน้าที ่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล ้านนา ซ ึ ่ งม ีกล ุ ่มเป ้าหมายและพ ื ้น ท่ี
ดำเน ินงานเป็นประชาชน เกษตรกรร ุ ่นใหม่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที ่ยวและที ่พักในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพื ้นที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย  

1. การวางแผนงานเบื ้องต้นโดยการเปิดเวที
พูดคุยแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของระหว่างกลุ่มผู้
ดำเนินโครงการ และประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
หน่วยงานหรือองค์กรหลักในตำบล ทั้งในแบบออนไลน์ 
หรือ ณ ที่ตั้งของชุมชนเพื่อชี้แจงที่มาและขอบเขตของ
โครงการและเป็นการแนะนำกลุ่มผู้ดำเนินโครงการเอง
แก่ชุมชน 

2. การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับตัวแทนเพื่อ
ขยายไปตามที่ต่าง ๆ ในชุมชน หรือผ่านทางกลุ่มผู้นำ

ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเกิดการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
เพ ื ่อป ้องก ันตนเองและลดการแพร่ระบาดรองรับ
มาตรการที ่กำหนด และเป็นการแนะนำกลุ ่มทำงาน
เบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไปในชุมชนพื้นที่ไปในตัว 

3. การลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนทั้งในเรื่อง
ข้อมูลเชิงพื้นที่และอัตลักษณ์ของชุมชน ตามแนวคิดใน
การวางรากฐานความเข้าใจชุมชนและการใช้เครื่องมือ
ในการศึกษาชุมชน 7 ชิ้น (โกมาตร, 2548) ที่ประกอบ
ไปด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กร
ชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์
ชุมชน และประวัติชีวิตบุคคล ซึ่งจะทำให้กระบวนการ
ในการลงพื้นที่ในการศึกษาชุมชนมีความชัดเจน และทำ
ให้เข้าใจในวิถีของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็น
ถึงต้นทุนของพื ้นที ่ในส่วนของทรัพยากร สังคมและ
วัฒนธรรม สินค้าและบริการภายในชุมชนโดยเฉพาะ
ส่วนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบัน 
(ภาพที่ 1) 

4. การวางแผนดำเนินงานและยืนยันข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมจากการใช้เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความ
เข้าใจที่ตรงกัน การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการ
กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที ่จะจัดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์รายละเอียดในส่วน
ของ จ ุดแข ็ ง  (Strengths) จ ุดอ ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และอ ุปสรรค (Threats)  
ของข้อมูลด้านต่าง ๆ ของพื ้นที ่ กำหนดออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยที่การเกิดการร่วมมือของ
ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองของแต่ละฝ่ายได้
มากขึ้น สามารถสร้างและพัฒนาแผนดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน โดยที่ในการกำหนดทิศทาง รายละเอียด และ
การบร ิหารการดำเนินงานของกิจกรรมของแต่ละ
เป้าประสงค์ ได้นำเอาหลักแนวคิด PDCA (Plan Do 
Check Act) ช่วยในการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการร่วมกันกับกลุ ่มชุมชนส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 2) 
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เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดนั้น จึงได้นำแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นให้ “ชุมชนท้องถิ่นมี
ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเอง 
และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน” (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน, 2564) ร่วมกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมกระบวนการ 3S 
โมเดล ที่ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพชีวิต (Shift) 
ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable) และการร่วมมือ
กันของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง 
(Social) (ณงค์ณุช, 2561) มาประยุกต์เพื ่อออกแบบ
วิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมรองรับกับบริบทของพื้นท่ี
ในปัจจุบันและสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงไม่สามารถระบุได้ว่า
จะสิ้นสุดเมื่อใด  
 
2. วิธีการดำเนินงาน  

การดำเนินงานภายใต้โครงการนี้ ใช้ระยะเวลา
ทั้งสิ้น 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ปี พ.ศ.2564 โดยมีการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานชุมชนในหลายภาคส่วนในการอำนวยความ
สะดวกในการดำเน ินงาน  ซึ ่งม ีท ีมดำเน ินงาน คือ 
คณาจารย์ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ และ
เจ้าหน้าที ่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล ้านนา ซ ึ ่ งม ีกล ุ ่มเป ้าหมายและพ ื ้น ท่ี
ดำเน ินงานเป็นประชาชน เกษตรกรร ุ ่นใหม่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที ่ยวและที ่พักในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในพื ้นที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย  

1. การวางแผนงานเบื ้องต้นโดยการเปิดเวที
พูดคุยแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของระหว่างกลุ่มผู้
ดำเนินโครงการ และประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
หน่วยงานหรือองค์กรหลักในตำบล ทั้งในแบบออนไลน์ 
หรือ ณ ที่ตั้งของชุมชนเพื่อชี้แจงที่มาและขอบเขตของ
โครงการและเป็นการแนะนำกลุ่มผู้ดำเนินโครงการเอง
แก่ชุมชน 

2. การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับตัวแทนเพื่อ
ขยายไปตามที่ต่าง ๆ ในชุมชน หรือผ่านทางกลุ่มผู้นำ

ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเกิดการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
เพ ื ่อป ้องก ันตนเองและลดการแพร่ระบาดรองรับ
มาตรการที ่กำหนด และเป็นการแนะนำกลุ ่มทำงาน
เบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไปในชุมชนพื้นที่ไปในตัว 

3. การลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนทั้งในเรื่อง
ข้อมูลเชิงพื้นที่และอัตลักษณ์ของชุมชน ตามแนวคิดใน
การวางรากฐานความเข้าใจชุมชนและการใช้เครื่องมือ
ในการศึกษาชุมชน 7 ชิ้น (โกมาตร, 2548) ที่ประกอบ
ไปด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กร
ชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์
ชุมชน และประวัติชีวิตบุคคล ซึ่งจะทำให้กระบวนการ
ในการลงพื้นที่ในการศึกษาชุมชนมีความชัดเจน และทำ
ให้เข้าใจในวิถีของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็น
ถึงต้นทุนของพื ้นที ่ในส่วนของทรัพยากร สังคมและ
วัฒนธรรม สินค้าและบริการภายในชุมชนโดยเฉพาะ
ส่วนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบัน 
(ภาพที่ 1) 

4. การวางแผนดำเนินงานและยืนยันข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมจากการใช้เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความ
เข้าใจที่ตรงกัน การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการ
กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที ่จะจัดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 
เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์รายละเอียดในส่วน
ของ จ ุดแข ็ ง  (Strengths) จ ุดอ ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และอ ุปสรรค (Threats)  
ของข้อมูลด้านต่าง ๆ ของพื ้นที ่ กำหนดออกมาเป็น
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยที่การเกิดการร่วมมือของ
ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองของแต่ละฝ่ายได้
มากขึ้น สามารถสร้างและพัฒนาแผนดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน โดยที่ในการกำหนดทิศทาง รายละเอียด และ
การบร ิหารการดำเนินงานของกิจกรรมของแต่ละ
เป้าประสงค์ ได้นำเอาหลักแนวคิด PDCA (Plan Do 
Check Act) ช่วยในการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการร่วมกันกับกลุ ่มชุมชนส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 2) 

 

5. ลงพื้นที ่เพื ่อดำเนินตามแผนโครงการที่เกิด
จากการวางแผนงานร ่วมก ันร ่วมก ับช ุมชนในการ
ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานจาก
ผู้เชี ่ยวชาญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสร้างหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั ้งในด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ 
การจัดการกลุ่มและทำแผนรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ รวมไปทั้งการสร้างทักษะอาชีพเสริมบนพื้นฐานท่ี
สอดคล้องกับแผนดำเนินโครงการและบริบทของชุมชน 
โดยจะมีการวางแผนและปรับลักษณะของกิจกรรมให้
สอดคล้องและสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์
ขณะนั้น  

6. การต ิดตามประเม ินผลก ิจกรรมย ่อยใน
โครงการ เพื่อการนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาในการดำเนินโครงการ และ
เกิดการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้ดีที่สุด  
 
3. ผลการดำเนินงาน  

โดยเริ ่มแรกจากการเปิดเวทีพูดคุยแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันเบื้องในการกำหนดทิศทางของการดำเนิน
โครงการและเป็นการแนะนำตัวโครงการแก่ตัวแทนกลุ่ม
ชุมชนและหน่วยงานในพื ้นที่ ได้ทราบถึงการเข้ามา
ทำงานของทีมงานในโครงการ และเริ่มจัดกิจกรรมใน
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ในเรื ่องของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในกลุ่มตัวแทนชุมชนและขยายต่อไปใน
ชุมชนส่วนต่าง ๆ เพื ่อให้เก ิดความเข้าใจที่ ถ ูกต้อง
เกี ่ยวกับโรคนี้ รวมทั้งวิธีการป้องกันและดูแลตัวเอง
พื้นฐาน ได้กลุ่มของชุมชนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติด
เช ื ้ อ ไวร ัส โคโรนา 2019 รวมท ั ้ ง ก ิ จกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการในการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการทำ
ความสะอาดทั้งไว้ใช้ส่วนตัว และกระจายให้กับชุมชน
เพื ่อเป็นการช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ มีการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ตามพื้นที่สาธารณะและตาม
งานเทศกาลที ่จ ัดในช ุมชนเป ็นประจำ และขยาย 
องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
เพื่อช่วยในการลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนี้  และเป็น
การถือโอกาสแนะนำผู้ปฏิบัติงานและโครงการให้แก่คน
ในชุมชนได้รับรู้ 

จากการลงพื ้นที ่สำรวจเพื ่อเก็บข้อมูลพบว่า 
ข้อมูลพื ้นฐานของตำบลโหล่งขอดประกอบไปด้วย 
มีพิกัดตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน อยู่ในทิศใต้ของ
อำเภอพร้าว มีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 
65 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเส้นทางผ่านหรือเมืองหน้า
ด่านสายสำคัญในการติดต่อค้าขาย และยุทธศาสตร์
สำคัญในการทำสงครามระหว่างหัวเมืองต่าง ๆ มีตำนาน
เล่าสืบกันมา คือ เมื ่อครั ้งพุทธกาล พระอานนท์เดิน
ทางผ่านมาบริเวณนี้ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าโหล่ง) สาย
สลกบาตรของพระอานนท์ขาด จึงเอาสายสลกบาตรผูก
เข้าด้วยกันไปพลางก่อน (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าขอด) 
ดังนั้นจึงเรียกพื้นที่นี ้ว่า "โหล่งขอด" มาจนถึงทุกวันนี้ 
โดยมีคำขวัญของตำบลคือ "พระธาตุม่วงเนิ้งถิ่นธรรม 
ดอยหลวงสูงล้ำเด่นสง่า ร ักษ์ประเพณีไทยล้านนา          
ลำน้ำขอด ล้นค่าเกษตรกรรม" ตำบลโหล่งขอดเปน็พื้นที่
ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและการเพาะปลูก เนื่องจาก
เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงมีความชื้น
และมีน้ำไหลจากภูเขาเกือบตลอดทั ้งปี ส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั ้งเพื ่อการบริโภคและ
จำหน่ายเป็นรายได้นำมาใช้จ่ายในครัวเรือน และมีธุรกิจ
ท่องเที ่ยวในลักษณะของสถานที่พักแรม และร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งล้วนได้รับผลกระทบจากโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

จากข้อมูลที ่สำรวจได้เบื ้องต้น และจากการ
วางแผนร่วมกันจากข้อมูลด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ กำหนด
ออกมาเป็นรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการได้
ท ั ้ งหมด 4 ข ้อหล ัก (หน ึ ่ งฤท ัย และคณะ, 2564) 
ประกอบไปด้วย 

1. เพื ่อพัฒนาระบบการจัดการท่องเที ่ยวของ
ชุมชนที่เชื่อมโยงเรื ่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริย
สงฆ์สายวิปัสนากรรมฐานเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยว 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเกษตร 
โดยใช ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด ้านสมาร ์ทฟาร์มเมอร์ 
(Smart Farmer) 

3. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามกรอบแนวคิด “โหล่งขอดโมเดล” 

4. เพื ่อพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้
มาตรฐาน ขยายช่องทางการตลาด การบริหารจัดการ
กลุ่มสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 
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ภาพที่ 1 บรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     
ของชุมชน 

 
พบว่าผลผลิตที่ได้รับ (Output) จากการดำเนิน

โครงการ เก ิดกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนจำนวน 4 กลุ่ม 
ประกอบไปด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลวง 
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชุมชนฮักมีไม้ผล กลุ่มเกษตรอินทรีย์
และถ ่านไบโอชาร ์  และกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนสบู่  
นอกจากนี้จากกิจกรรมทำให้ได้แผนการท่องเที่ยวและ
ระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนที่เชื่อมโยงเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐาน 
ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ในพื้นที่บ้านหลวงและบ้าน
แม่สายป่าเมี่ยง) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทางการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
ทางด้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์และโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ
ที่มีการนำเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์
ต ่าง ๆ เข ้ามาใช้ก ับภาคการเกษตร  เพื ่อใช้ในการ
ฝึกอบรมปฏิบัติได้จริงหรือให้ผู้ที ่สนใจได้เข้ามาศึกษา 
ดูงาน การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในการสร้างรายได้
จากการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ทำกินของตนเอง
ของคนในชุมชน การลดการเผาที่นำไปสู่การสร้างมลพิษ
ทางอากาศจากการนำองค์ความรู้ในการทำถ่านไบโอชาร์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือเศษของต้นไม้  
ในพื้นที ่ กลุ ่มสินค้าและบริการชุมชนได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน (การแปรรูปลำไยอบแห้ง 
สีทอง) พร้อมการขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น  

 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจพัฒนา    
                โครงการแบบมีส่วนร่วม 
 
4. การนำไปใช ้ 

ในการดำเน ินงานโครงการคร ั ้ งน ี ้  ม ี การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ในรูปแบบออนไลน์ผสมกับ
บริการ ณ ที ่ต ั ้งชุมชน ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขที่กำหนดออกมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี ้เพื่อ
ป้องกันทั้งในด้านการติดและการเป็นพาหะแพร่กระจาย
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที ่ส ่งผลกระทบ
โดยตรงในด้านต่าง ๆ จากข้อมูลชุมชนในส่วนต่าง ๆ 
ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมา ได้นำมาพิจารณาร่วมกันกับ
ทั ้งทีมงานในโครงการ และหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ ่น หน่วยงานเครือข่ายอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง และ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเชื่อถือและเข้าใจ
ในตัวโครงการที่จัดทำ และเกิดการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมทำให้โครงการดำเนินงานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย
ผลเบื ้องต้นกำหนดกลุ ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย 
ประชาชน เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักในชุมชนใน
พื้นที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื ่องของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มชุมชน พบว่าชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น การอบรมให้
ความร ู ้ ในการทำเจลแอลกอฮอล์ทำให้กล ุ ่มช ุมชน
สามารถผลิตเพื ่อใช้ได้เอง และกระจายไว้ตามแหล่ง
สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน จากการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ตามพื้นที่สาธารณะและตามงานเทศกาลที่จัดใน
ชุมชนเป็นประจำ และผ่านทางกลุ่มผู้นำที่ชุมชนนับถือ 
เช่น ท่านพระครูวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตดุอย
เวียงชัยมงคล ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของคนในชุมชน 
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ภาพที่ 1 บรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     
ของชุมชน 

 
พบว่าผลผลิตที่ได้รับ (Output) จากการดำเนิน

โครงการ เก ิดกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนจำนวน 4 กลุ่ม 
ประกอบไปด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลวง 
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ทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐาน 
ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ในพื้นที่บ้านหลวงและบ้าน
แม่สายป่าเมี่ยง) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทางการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
ทางด้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์และโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ
ที่มีการนำเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์
ต ่าง ๆ เข ้ามาใช้ก ับภาคการเกษตร  เพื ่อใช้ในการ
ฝึกอบรมปฏิบัติได้จริงหรือให้ผู้ที ่สนใจได้เข้ามาศึกษา 
ดูงาน การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในการสร้างรายได้
จากการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ทำกินของตนเอง
ของคนในชุมชน การลดการเผาที่นำไปสู่การสร้างมลพิษ
ทางอากาศจากการนำองค์ความรู้ในการทำถ่านไบโอชาร์
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือเศษของต้นไม้  
ในพื้นที ่ กลุ ่มสินค้าและบริการชุมชนได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน (การแปรรูปลำไยอบแห้ง 
สีทอง) พร้อมการขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น  
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                โครงการแบบมีส่วนร่วม 
 
4. การนำไปใช ้ 

ในการดำเน ินงานโครงการคร ั ้ งน ี ้  ม ี การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ในรูปแบบออนไลน์ผสมกับ
บริการ ณ ที ่ต ั ้งชุมชน ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขที่กำหนดออกมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี ้เพื่อ
ป้องกันทั้งในด้านการติดและการเป็นพาหะแพร่กระจาย
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที ่ส ่งผลกระทบ
โดยตรงในด้านต่าง ๆ จากข้อมูลชุมชนในส่วนต่าง ๆ 
ที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมา ได้นำมาพิจารณาร่วมกันกับ
ทั ้งทีมงานในโครงการ และหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ ่น หน่วยงานเครือข่ายอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง และ
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเชื่อถือและเข้าใจ
ในตัวโครงการที่จัดทำ และเกิดการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมทำให้โครงการดำเนินงานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย
ผลเบื ้องต้นกำหนดกลุ ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย 
ประชาชน เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักในชุมชนใน
พื้นที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื ่องของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มชุมชน พบว่าชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น การอบรมให้
ความร ู ้ ในการทำเจลแอลกอฮอล์ทำให้กล ุ ่มช ุมชน
สามารถผลิตเพื ่อใช้ได้เอง และกระจายไว้ตามแหล่ง
สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน จากการประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ตามพื้นที่สาธารณะและตามงานเทศกาลที่จัดใน
ชุมชนเป็นประจำ และผ่านทางกลุ่มผู้นำที่ชุมชนนับถือ 
เช่น ท่านพระครูวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตดุอย
เวียงชัยมงคล ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของคนในชุมชน 

ซึ่งผลจากจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัด
กิจกรรมเช่นเดียวกัน จากข้อมูลประกาศสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรค (ศปก) อำเภอพร้าวในปี พ.ศ. 2564 ของตำบลโหล่ง
ขอด จะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ติดเชื ้อสะสมอยู่ในระดับ 
ที ่ต ่ำ (รายงานเมื ่อวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มี
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 5 ราย) และนอกจากนี้ในกิจกรรม
นี ้ยังทำให้คนในชุมชนได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินโครงการของกลุ่ม ทำให้เกิดความร่วมมือที่ดี ใน
การทำงานในชุมชน (ภาพที่ 3) 
 

 
 

ภาพที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ 
และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 
 

การสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
จากข ้อม ูลทางประว ัต ิศาสตร ์ของช ุมชน จ ึงได ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชนที ่ เช ื ่อมโยงเร ื ่องราวทางประว ัต ิศาสตร์  
พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐานสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
ช ุมชน ให้ม ีการพัฒนาแหล่งท ่องเที่ ยวในเส ้นทาง 
ที ่ เช ื ่อมโยง รวมทั ้งท ี ่พ ักร ้านค้า รวมถึงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและผู ้นำทางสำหรับการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ที่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวของพื้นท่ี
ใกล้เคียง ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้จัด
กิจกรรมร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจเชิงลึก เพื่อเรียนรู้และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการกำหนดแนวทางจากการใช้กระบวนการจัดการ
ทร ัพยากรว ัฒนธรรมที่ประกอบด้วย การประเมิน

ความสำคัญ การวางแผนการจัดการ และการกำหนด
รายการการจัดการ (ธนิก, 2554) จนได้ผลลัพธ์ออกมา
เป็นระบบการจัดการและเส้นทางการท่องเที ่ยวของ
ชุมชนที่เชื่อมโยงเรื ่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริย
สงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมา ตัวอย่างเช่น กุฏิหลวง
ปู่มั ่น สถานที่บรรลุธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นต้น 
และยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทาง
หนึ่ง โดยจะแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตของใน
ชุมชน และสามารถรองรับมาตรการในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด และการฟื้นตัวจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีมาตรการที่เน้นการท่องเที่ยวที่
ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้เกิดกับ
นักท่องเที ่ยวว่าสามารถเดินทางมาท่องเที ่ยว  และ
พักผ่อนได้อย่างปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมสำหรับ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยภายใต้ความเสี่ยงของโรค
ระบาดยังคงมีอยู่ โดยพื้นที่หลักคือบริเวณบ้านหลวงและ
บ้านแม่สายป่าเมี ่ยง และนอกจากนั ้นมีการบริหาร
จัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการเสริมกิจกรรมสร้าง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อช่วยโปรโมทสถานท่ี
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนเพิ่มเติมตามเว็ปไซด์เพื่อให้
ข้อมูลแก่สาธารณะเพื่อเป็นที่รู ้จักเพิ่มมากขึ้น ทำให้
สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายในโลกยุคปัจจุบัน และสร้าง
เส้นทางเชื ่อมโยงไปยังสถานที ่ท ่องเที ่ยวในบริเวณ
ใกล้เคียง (ภาพที่ 4) 
 

 
 
ภาพที่ 4 การลงพื้นที่เพื่อสำรวจและกำหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
 

ในส่วนของด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
การเกษตรนั้น เนื่องจากปัญหาการแข่งขันทางตลาด
รวมทั้งปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผลผลิต
ที่ได้ผลน้อยและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้รายได้ไม่
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เพียงพอกับรายจ่ายของเกษตรกร ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอกับการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันได้ จึงได้มีการเพิ่มทักษะสมัยใหม่ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรที่สนใจนำไปใช้งานเพื่อให้สามารถเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายในการเกษตร เกิดความสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ ่งจะทำให้เป็นที ่สนใจและอยาก
ปฏิบัติตามของเกษตรกรอื ่นในชุมชน โดยเป็นองค์
ความร ู ้ ในการใช ้ เค ร ื ่ องม ือและอ ุปกรณ ์ช ่วยใน
กระบวนการผลิต ลดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย 
และเกิดความสะดวกสบายในการติดตามผล ทำให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา โดยสร้างเป็นจุด
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในลักษณะเป็นโรงเรือนอัจฉริยะ 
ที ่นอกจากจะช่วยกันแมลงศัตรูพืชทำให้ลดการใช้
สารเคมีแล้ว การติดตั้งเซนเซอร์วัดค่าต่าง ๆ ที่จำเป็น 
เช ่น ความชื ้นในดินและอากาศ ธาตุอาหารในดิน 
อุณหภูมิในโรงเรือน ระบบอัตโนมัติเช่นการให้น้ำที่
สามารถกำหนดเวลาและปริมาณให้เหมาะสมกับสภาวะ
อากาศและชนิดของพันธุ์พืช และระบบดูแลผ่านกล้อง
วงจรปิด โดยที ่ระบบทั ้งหมดเชื ่อมโยงเข้ากับระบบ
จัดการผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สามารถดูแลและ
ควบคุมได้ในระยะไกล และลดความสิ้นเปลือง เช่น การ
ใส่ปุ๋ยหรือการรดน้ำที่มีปริมาณมากเกินพอดีเป็นต้น ซึ่ง
นอกจากองค์ความรู ้ทางด้านควบคุมระบบเกษตร
อัจฉริยะแล้ว กลุ่มชุมชนยังได้รับการถ่ายทอดถึงองค์
ความรู้ในการออกแบบและสร้างโรงเรือนมาตรฐาน การ
เขียนแบบ การถอดแบบ การคำนวนรายการวัสดุในการ
ก่อสร้าง การประมาณราคาโรงเรือน และข้อดีของ
โรงเรือนทรงตัวกอ (Sawtooth Greenhouse) หรือที่
นิยมเรียกว่า โรงเรือนกอไก่ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ใน
ออกแบบสร ้างโรงเร ือนและควบคุมระบบเกษตร
อัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชผักชนิดอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้
โรงเรือนยังสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร
อัจฉริยในอนาคตขยายผลยังเกษตกรที่สนใจต่อไปอีก
ด้วย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในงานทางการเกษตรได้ในอีกหลายทาง 
ทั้งนี้คณะทำงานเห็นว่าชุมชนมีการตื่นตัวด้านการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้มีการต่อยอด
กิจกรรมในการปลูกดอกเก็กฮวยแบบอินทรีย์เข้ามา
ให้กับกลุ่มชุมชนได้ฝึกปฏิบัติเพื ่อพัฒนาให้ได้ผลจริง 
รวมทั้งแนวคิดการนำผลผลิตดอกเก็กฮวยที่ได้นำไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ชาดอก
เก็กฮวย เป็นต้น (ภาพที่ 5) 
 

 
 
ภาพที่ 5 กิจกรรมสร้างศูนย์เรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะและ

การอบรมเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
 

การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการยกระด ับค ุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ได้มีการคัดเลือกการแปรรูป
ลำไยเนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้มาก
ในบริเวณที่ชุมชนตั้งอยู่ และได้รับผลกระทบเรื่องราคา 
ที่ตกต่ำเป็นอย่างมาก และปัญหาทางด้านการขนส่ง 
ที ่ได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ซึ่งการเก็บรักษาในลักษณะผลสดนั้นมี
ช่วงเวลาที่สั ้นทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายเมื ่อเก็บไว้ 
นาน ๆ ดังนั้นจึงมีความต้องการในการแปรรูปเป็นลำไย
อบแห้งสีทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนำมาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพราะมีรสชาติที ่อร่อยถนอมเก็บรักษาได้เป็น
เวลานาน และสามารถนำไปเป็นส่วนผสมหรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกด้วย นอกจากการพัฒนาทักษะ
ด้านการผลิตลำไยอบแห้งสีทองแล้ว ยังได้องค์ความรู้ใน
ด้านมาตรฐานการใช้สารเคมีร่วมในกระบวนการ และ
ทักษะการใช้เครื่องมือในการอบแห้งอีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และแบบตราสินค้า ที่สามารถสื่อได้ถึงผลิตภัณฑ์
ชุมชนชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่หรือเพิ่มขึ้นมาในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนและมีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นโลโก้ที่มาจากกลุ่ม
ของชุมชนเองอีกด้วย และเพิ่มเติมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการตลาดทั้งการขายในระบบออนไลน์และการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ที ่จ ัดทั ้งในพื ้นที ่ช ุมชนหรือพื ้นที ่อ ื ่น และเพื ่อขยาย
การตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชน (ภาพที่ 6) 
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เพียงพอกับรายจ่ายของเกษตรกร ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอกับการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันได้ จึงได้มีการเพิ่มทักษะสมัยใหม่ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรที่สนใจนำไปใช้งานเพื่อให้สามารถเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายในการเกษตร เกิดความสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ ่งจะทำให้เป็นที ่สนใจและอยาก
ปฏิบัติตามของเกษตรกรอื ่นในชุมชน โดยเป็นองค์
ความร ู ้ ในการใช ้ เค ร ื ่ องม ือและอ ุปกรณ ์ช ่วยใน
กระบวนการผลิต ลดเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย 
และเกิดความสะดวกสบายในการติดตามผล ทำให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา โดยสร้างเป็นจุด
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในลักษณะเป็นโรงเรือนอัจฉริยะ 
ที ่นอกจากจะช่วยกันแมลงศัตรูพืชทำให้ลดการใช้
สารเคมีแล้ว การติดตั้งเซนเซอร์วัดค่าต่าง ๆ ที่จำเป็น 
เช ่น ความชื ้นในดินและอากาศ ธาตุอาหารในดิน 
อุณหภูมิในโรงเรือน ระบบอัตโนมัติเช่นการให้น้ำที่
สามารถกำหนดเวลาและปริมาณให้เหมาะสมกับสภาวะ
อากาศและชนิดของพันธุ์พืช และระบบดูแลผ่านกล้อง
วงจรปิด โดยที ่ระบบทั ้งหมดเชื ่อมโยงเข้ากับระบบ
จัดการผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สามารถดูแลและ
ควบคุมได้ในระยะไกล และลดความสิ้นเปลือง เช่น การ
ใส่ปุ๋ยหรือการรดน้ำที่มีปริมาณมากเกินพอดีเป็นต้น ซึ่ง
นอกจากองค์ความรู ้ทางด้านควบคุมระบบเกษตร
อัจฉริยะแล้ว กลุ่มชุมชนยังได้รับการถ่ายทอดถึงองค์
ความรู้ในการออกแบบและสร้างโรงเรือนมาตรฐาน การ
เขียนแบบ การถอดแบบ การคำนวนรายการวัสดุในการ
ก่อสร้าง การประมาณราคาโรงเรือน และข้อดีของ
โรงเรือนทรงตัวกอ (Sawtooth Greenhouse) หรือที่
นิยมเรียกว่า โรงเรือนกอไก่ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ใน
ออกแบบสร ้างโรงเร ือนและควบคุมระบบเกษตร
อัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชผักชนิดอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้
โรงเรือนยังสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร
อัจฉริยในอนาคตขยายผลยังเกษตกรที่สนใจต่อไปอีก
ด้วย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในงานทางการเกษตรได้ในอีกหลายทาง 
ทั้งนี้คณะทำงานเห็นว่าชุมชนมีการตื่นตัวด้านการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรสมัยใหม่ จึงได้มีการต่อยอด
กิจกรรมในการปลูกดอกเก็กฮวยแบบอินทรีย์เข้ามา
ให้กับกลุ่มชุมชนได้ฝึกปฏิบัติเพื ่อพัฒนาให้ได้ผลจริง 
รวมทั้งแนวคิดการนำผลผลิตดอกเก็กฮวยที่ได้นำไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ชาดอก
เก็กฮวย เป็นต้น (ภาพที่ 5) 
 

 
 
ภาพที่ 5 กิจกรรมสร้างศูนย์เรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะและ

การอบรมเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
 

การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการยกระด ับค ุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ได้มีการคัดเลือกการแปรรูป
ลำไยเนื่องจากเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้มาก
ในบริเวณที่ชุมชนตั้งอยู่ และได้รับผลกระทบเรื่องราคา 
ที่ตกต่ำเป็นอย่างมาก และปัญหาทางด้านการขนส่ง 
ที ่ได ้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ซึ่งการเก็บรักษาในลักษณะผลสดนั้นมี
ช่วงเวลาที่สั ้นทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายเมื ่อเก็บไว้ 
นาน ๆ ดังนั้นจึงมีความต้องการในการแปรรูปเป็นลำไย
อบแห้งสีทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนำมาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพราะมีรสชาติที ่อร่อยถนอมเก็บรักษาได้เป็น
เวลานาน และสามารถนำไปเป็นส่วนผสมหรือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกด้วย นอกจากการพัฒนาทักษะ
ด้านการผลิตลำไยอบแห้งสีทองแล้ว ยังได้องค์ความรู้ใน
ด้านมาตรฐานการใช้สารเคมีร่วมในกระบวนการ และ
ทักษะการใช้เครื่องมือในการอบแห้งอีกด้วย นอกจากน้ี
ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และแบบตราสินค้า ที่สามารถสื่อได้ถึงผลิตภัณฑ์
ชุมชนชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่หรือเพิ่มขึ้นมาในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนและมีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นโลโก้ที่มาจากกลุ่ม
ของชุมชนเองอีกด้วย และเพิ่มเติมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการตลาดทั้งการขายในระบบออนไลน์และการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ที ่จ ัดทั ้งในพื ้นที ่ช ุมชนหรือพื ้นที ่อ ื ่น และเพื ่อขยาย
การตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชน (ภาพที่ 6) 

 
 
ภาพที่ 6 กิจกรรมอบรมการแปรรูปลำไยอบแหง้สีทอง 

และการพัฒนาทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ 
ตราสินค้า 

 
ในด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อ

กระตุ ้นจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมตามกรอบ
แนวคิด “โหล่งขอดโมเดล” ที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างพื้นท่ี
อนุร ักษ์ การผลิตเกษตรอินทรีย์และการท่องเที ่ยว 
เชิงอนุรักษ์ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการผลิตถ่านไบ
โอชาร์มาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งด้าน
การเกษตรหรือจากธรรมชาติเอง ซึ่งจะช่วยลดการเผา 
ที่จะก่อปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น
ควันที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนอีกด้วย ในส่วน 
ที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นถ่านได้นั ้น ก็ได้มีการอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการทำปุ๋ยหมักเพื่อนำเอา
เศษที่เหลือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ และการอบรมฝึกการ
ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อที่กลุ่มชุมชนจะนำไปผลิตเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของ
ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีได้อีกทาง จะทำให้คุณภาพของดิน
ทางการเกษตรบริเวณนั้นดีขึ้นและลดปัญหาทางสุขภาพ
เน ื ่องจากสารเคม ีทางการเกษตรของคนในชุมชน 
ได้อีกทาง นอกจากนี้ตัวของถ่านไบโอชาร์ยังสามารถ
นำมาเป็นส่วนผสมในการเพิ ่มคุณสมบัติของปุ๋ยหมัก
กลายเป็นปุ๋ยหมักไบโอชาร์ได้อีกด้วย ซึ่งถ่านไบโอชาร์
และปุ๋ยหมักไบโอชาร์สามารถนำไปปรับใช้ได้กับพืชท่ี
หลากหลายในการทำเกษตรกรรม (ภาพที่ 7) 
 

 
 

ภาพที่ 7 กิจกรรมอบรมการถ่านไบโอชาร์  
การทำปุ๋ยหมกั และทำน้ำหมักชีวภาพ 

 
นอกจากกิจกรรมหลักที ่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

โครงการยังมีกิจกรรมเสริมในการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพิ่มเติมให้กับชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบล
โหล่งขอดด้วยกระบวนการแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมือ ซึ ่งอาจมีช ่องทาง
การตลาดสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อ
เพิ่มรายได้ได้อีกในอนาคต ซึ่งการมีหลักวิชาการเพิ่มเข้า
มาในกิจกรรมหรือกระบวนการในการผลิตจะช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นได้ถึงการ
ขยายผลขององค์ความรู้ออกสู่ชุมชนในส่วนของโรงเรือน
สมาร์ทฟาร์มต้นแบบที่ใช้เพื ่อเป็นแหล่งทดลองและ
ศึกษาดูงานนั้นทางโครงการได้มอบให้โรงเรียนบ้านนา
บุญโหล่งขอดเป็นผู้ดูแลต่อ ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้มีแผน
ใช้เป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ 
ในการฝึกทักษะ โดยที่ผ่านมามีกลุ่มที่มาดูงานและนำไป
ต่อยอดเพื่อทำโรงเรือนเอง เช่น ผู้ใหญ่บ้านแม่สายนา
เลาที่เข้ามาศึกษาระบบการให้น้ำและนำไปปรับใช้นำไป
พัฒนาโรงเรือนเพื่อปลูกเมล่อนที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการหลวง และนาย มงคลสุข เมืองใจ เจ้าหน้าท่ี
ของโรงเร ียนบ้านนาบุญโหล่งขอดที ่นำไปทดลอง 
สร้างโรงเรือนเพื่อปลูกต้นกัญชง (ภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 8 กิจกรรมฝึกทกัษะการทำเครื่องปั้นดนิเผาและ

การปกัผ้าด้วยมอื 
 
5. อภิปรายผล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะด ้านของเศรษฐก ิจ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ นอกจาก
การได้เข้ามาช่วยให้คนที่ว่างงานในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด
ให้เกิดรายได้แล้วนั ้น ยังเป็นการเชื ่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยเข้ามาใกล้ชิดกับชุมชน ซึ ่งลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องมีการ
เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง 
หรือองค์ความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
มีระบบในการการจัดการตนเอง และมีการประเมินผล 
ที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนา
ต่อยอดในเรื ่องต่าง ๆ ผลการสำรวจข้อมูลของตำบล
โหล ่งขอดพบว ่า ช ุมชนม ีท ุนช ุมชนท ี ่ม ีศ ักยภาพ 
โดยเฉพาะทุนธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ซึ่งการ
ใช้ท ุนด้านต่าง ๆ ของชุมชนจะช่วยให้เรามองเห็น
เป้าหมายได้ง ่ายขึ ้นและเพิ ่มโอกาศในการประสบ
ผลสำเร ็จ สำหรับแนวทางการจัดการทุนชุมชนกับ 
กระบวนการมีส ่วนร ่วมสู ่การเป็นชุมชนพึ ่งตนเอง 
ในงานวิจัยของฟ้าลั ่น กระสังข์ (2562) สิ ่งที ่เป็นตัว
ประสานให้ทุนชุมชนทุกองค์ประกอบได้แสดงศักยภาพ
ออกมาสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ก็คือกระบวนการมี
ส ่วนร ่วม ซ ึ ่ งป ัจจ ัยความสำเร ็จของช ุมชนในการ
พึ่งตนเอง  

โดยผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้จากการดำเน ินโครงการนี้  
ประกอบไปด้วยการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเกิดเป็น
แผนการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การเพิ่ม
ทักษะในการแปรรูปเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใน
ชุมชนที่เกิดปัญหาคือ ลำไยโดยนำไปแปรรูปเป็นลำไย
อบแห้งสีทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐานในการ
ผลิต ทักษะในการใช้เครื่องมืออบแห้งท่ีสามารถนำไป
พัฒนาในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอื่นต่อไปได้ 
การเพิ่มทักษะความสามารถเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยเฉพาะทางการเกษตร ทำให้ชุมชนเกิด
ความรู้และความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น สร้าง
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนในงานวิจัยของรังสรรค์ สิงหเลิศ และศรัณยา 
อัตถากร (2559) ที่ได้อธิบายไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้ที่
นำไปปรับปรุงวิธีการดำเนินการพัฒนาอาชีพของตนเอง 
จะส่งผลถึงการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
เช่นการทำให้รายจ่ายลดลง และจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ทำให้เก ิดเป ็นกลุ ่มว ิสาหกิจช ุมชนใหม่เพิ ่มข ึ ้นมา 
โดยผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้เครื่องต่าง ๆ ในการ
ออกแบบแนวทางดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การใช้นวัตกรรม
กระบวนการ 3S โมเดลที่มุ ่งเน้นในด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และเกิดจาก
ความร่วมมือของเครือข่ายในชุมชน การลงพื้นที่เพื่อ
สำรวจข้อมูลชุมชนทั้งในเรื ่องข้อมูลเชิงพื ้นที ่และอัต
ลักษณ์ของชุมชน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ 
SWOT เพื ่อค้นหาถึงรายละเอียดทั ้งในด้านจุดแข็ง 
จ ุดอ ่อนท ี ่อาจเป ็นป ัญหาในการดำเน ินงาน และ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 
โดยที่กระบวนการอยู่ภายใต้การบริหารด้วยหลักแนวคิด 
PDCA ช่วยในการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  

ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มชุมชนเมื่อมี
ก ิจกรรมโดยที ่ชาวบ้านมีส ่วนร่วมในการออกแบบ 
การดำเนินงาน ตั ้งแต่กระบวนการวางแผนไปจนถึง
สิ ้นสุดกระบวนการโดยการประเมินผลลัพธ์ที ่ได้น้ัน 
พบว่ากิจกรรมเกิดการให้ความร่วมมือกันอย่างดีของคน
ในกลุ่มชุมชน เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานเพื่อให้เกิด
ความสำเร ็จ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของปัญญวัฒน์ 
จุฑามาศ. (2564) ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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5. อภิปรายผล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะด ้านของเศรษฐก ิจ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ นอกจาก
การได้เข้ามาช่วยให้คนที่ว่างงานในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด
ให้เกิดรายได้แล้วนั ้น ยังเป็นการเชื ่อมโยงระหว่าง
มหาวิทยาลัยเข้ามาใกล้ชิดกับชุมชน ซึ ่งลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องมีการ
เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง 
หรือองค์ความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
มีระบบในการการจัดการตนเอง และมีการประเมินผล 
ที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงเข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนา
ต่อยอดในเรื ่องต่าง ๆ ผลการสำรวจข้อมูลของตำบล
โหล ่งขอดพบว ่า ช ุมชนม ีท ุนช ุมชนท ี ่ม ีศ ักยภาพ 
โดยเฉพาะทุนธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น ซึ่งการ
ใช้ท ุนด้านต่าง ๆ ของชุมชนจะช่วยให้เรามองเห็น
เป้าหมายได้ง ่ายขึ ้นและเพิ ่มโอกาศในการประสบ
ผลสำเร ็จ สำหรับแนวทางการจัดการทุนชุมชนกับ 
กระบวนการมีส ่วนร ่วมสู ่การเป็นชุมชนพึ ่งตนเอง 
ในงานวิจัยของฟ้าลั ่น กระสังข์ (2562) สิ ่งที ่เป็นตัว
ประสานให้ทุนชุมชนทุกองค์ประกอบได้แสดงศักยภาพ
ออกมาสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ก็คือกระบวนการมี
ส ่วนร ่วม ซ ึ ่ งป ัจจ ัยความสำเร ็จของช ุมชนในการ
พึ่งตนเอง  

โดยผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้จากการดำเน ินโครงการนี้  
ประกอบไปด้วยการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเกิดเป็น
แผนการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การเพิ่ม
ทักษะในการแปรรูปเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใน
ชุมชนที่เกิดปัญหาคือ ลำไยโดยนำไปแปรรูปเป็นลำไย
อบแห้งสีทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐานในการ
ผลิต ทักษะในการใช้เครื่องมืออบแห้งที่สามารถนำไป
พัฒนาในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอื่นต่อไปได้ 
การเพิ่มทักษะความสามารถเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยเฉพาะทางการเกษตร ทำให้ชุมชนเกิด
ความรู้และความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น สร้าง
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนในงานวิจัยของรังสรรค์ สิงหเลิศ และศรัณยา 
อัตถากร (2559) ที่ได้อธิบายไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้ที่
นำไปปรับปรุงวิธีการดำเนินการพัฒนาอาชีพของตนเอง 
จะส่งผลถึงการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
เช่นการทำให้รายจ่ายลดลง และจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ทำให้เก ิดเป ็นกลุ ่มว ิสาหกิจช ุมชนใหม่เพิ ่มข ึ ้นมา 
โดยผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้เครื่องต่าง ๆ ในการ
ออกแบบแนวทางดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การใช้นวัตกรรม
กระบวนการ 3S โมเดลที่มุ ่งเน้นในด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และเกิดจาก
ความร่วมมือของเครือข่ายในชุมชน การลงพื้นที่เพื่อ
สำรวจข้อมูลชุมชนทั้งในเรื ่องข้อมูลเชิงพื ้นที ่และอัต
ลักษณ์ของชุมชน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ 
SWOT เพื ่อค้นหาถึงรายละเอียดทั ้งในด้านจุดแข็ง 
จ ุดอ ่อนท ี ่อาจเป ็นป ัญหาในการดำเน ินงาน และ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 
โดยที่กระบวนการอยู่ภายใต้การบริหารด้วยหลักแนวคิด 
PDCA ช่วยในการวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  

ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มชุมชนเมื่อมี
ก ิจกรรมโดยที ่ชาวบ้านมีส ่วนร่วมในการออกแบบ 
การดำเนินงาน ตั ้งแต่กระบวนการวางแผนไปจนถึง
สิ ้นสุดกระบวนการโดยการประเมินผลลัพธ์ที ่ได้น้ัน 
พบว่ากิจกรรมเกิดการให้ความร่วมมือกันอย่างดีของคน
ในกลุ่มชุมชน เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานเพื่อให้เกิด
ความสำเร ็จ สอดคล้องกับงานวิจ ัยของปัญญวัฒน์ 
จุฑามาศ. (2564) ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเข้มแข็งของชุมชนสูงสุด ควรดำเนินการโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นอกจากนั้นยังพบได้อีก
ว่าแม้สิ้นสุดโครงการแล้วก็ยังมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 
กลุ่มชุมชนมีความริเริ่มในการหาแนวทางในการพัฒนา
กลุ่มของตนเองต่อไปดังในกลุ่มของในส่วนของกลุ่มฮักมี
ไม้ผลก็มีแนวทางในการพัฒนากลุ่มของตนเองเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อบแห้งโดยมีการขอทุนจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและดำเนินโครงการต่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้นและเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาล 
ของลำไยที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านหลวงก็ยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนา
เส้นทางการท่องเที ่ยว โดยร่วมกับทางทีมงานในการ 
ขอทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในส่วน
ของศูนย์การเรียนรู ้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ ให้มีความ
ทันสมัยและรองรับการท่องเที่ยวในวิถีชีวิตใหม่ เห็นถึง
ความต่อเนื่องในการเกิดงานใหม่ ๆ ขึ้นมา สอดคล้องกับ
ผลล ัพธ ์ ในงานของภ ิศ ักด ิ ์  ก ัลยาณม ิตร.  (2559)  
ที่กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายที่ทำให้บุคคลมาสัมพันธ์กัน
ในเรื ่องเกี ่ยวกับชุมชน สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น
ชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดเป็นทุนทางสังคมที่ช่วยให้
สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อการจัดการปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง
กำหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติของประเทศ
ไทยฉบับที่ 12 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2560) ในการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั ่งยืน คนต้องเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
เช่นเดียวกับในงานของปรัชญา นามวงค์ (2561) ที่การ
เกิดความสำเร็จ และโอกาสที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ที่สูงในการพึ่งตนเองของกลุ่มในชุมชนนั้น เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของกลุ ่มชุมชนในการวางแผนและดำเนิน
โครงการ ที ่ เป ็นส่วนหนึ ่งท ี ่ เป ็นปัจจ ัยที ่ทำให้เกิด
ความสำเร็จในการดำเนินงานในชุมชน  

แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการดำเนินงานและ
เป้าหมายนั้นจะถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดเนื่องจากสภาวะ
การแพร่ระบาดของโรค ดังนั ้นในการออกแบบต้อง
พิจารณาถึงส่วนนี้ด้วยเพื่อรองรับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
หรือที ่อาจเกิดขึ ้นอีกในลักษณะเดียวกันในอนาคต 
เพื ่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น ดังนั ้นจึงต้องมีการให้
ความรู้ในด้านของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในการทำงาน
สามารถทำได้ในสถานการณ์ข ้อจำกัดเหล่านี ้ และ
แผนการดำเนินงานที ่รองรับตอบสนองระเบียบและ

ข้อบังคับที ่กำหนดเพื ่อลดการแพร่ระบาดของโรคที่
เกิดขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะที่ช่วย
รองรับการทำงานระยะไกล ทำให้สะดวกและลดการ
เดินทาง แนวคิดการใช้ระบบอัตโนมัติในการบรรยาย
ข้อมูลของสิ่งของในศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
ที่กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที ่ยวบ้านหลวงกำลังขอ
งบประมาณเพื่อพัฒนาต่อเนื่องอยู่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
แนวทางที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นได้นั้นและ
สามารถดำเนินการภายในข้อกำหนดที ่ม ีผลในการ
ดำเนินชิวิตประจำวันเนื ่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ จำเป็นต้องให้กลุ ่มชุมชนได้ร ับทั ้งองค์รู้
ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว และองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ การวางแผน และการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นหรือเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เป็นสิ่งที่
จำเป็นอย่างยิ ่งเพื ่อที ่จะทำให้เกิดความยั ่งยืนควบคู่ 
ไปด้วย ต้องให้กลุ ่มชุมชนมาเข้าร่วมด้วยเสมอในทุก
ขั้นตอนเพื่อฝึกให้มีองค์ความรู้ในด้านเหล่านี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดย
ทั้งหมดตั้งอยู่บนความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท่ี
เป็นอยู่ ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแทจ้ริง 
มีการตัดสินใจแบบร่วมกันเพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจเกดิขึ้น
ภายในชุมชน การปรับเปลี่ยนวิธีคิดพิจารณาถึงปัญหา 
ศักยภาพ และโอกาสที่สัมพันธ์กันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ที ่อาจขึ ้นได้ในอนาคต สามารถสร้างความ
พร ้อมในการเตร ียมแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิตนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หากเกิดสภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคต ิดต ่อ ซ ึ ่งท ุกก ิจกรรมที ่จ ัดในโครงการนี้
ดำเนินการอบรมและให้ความคิดเห็นภายใต้วิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถในกิจกรรมนั้น ๆ และกิจกรรมนั้นมี
การเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนแต่ละ
กลุ่มให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขใน
อนาคตสำหรับจุดอ่อนที ่พบในระหว่างการดำเนิน
โครงการ เช่น ในด้านการท่องเที่ยวยังมีจำนวนไกด์นำ
เที่ยวที่น้อย และข้อมูลในการอธิบายที่ไม่ชัดเจน ที่ต้อง
พัฒนาให้เกิดมาตรฐานและความไว้ใจในการมาเยี่ยมชม
ของนักท่องเที่ยวต่อไป การใช้ปุ๋ยหมักในกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้เกิดผลสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้อื่นในชุมชน
ให้มาปฏิบัติตามซึ่งต้องอาศัยเวลา เป็นต้น 
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ทั้งนี้ผลที่ได้ในช่วงเวลาดำเนินโครงการ จากการ
นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เช่น ลำไยอบแห้ง สมุนไพร
อบแห้ง ออกจำหน่ายตามงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึน
ในช่วงดำเนินโครงการในปี 2564 หักลบส่วนที่เป็นทุน
การผลิตในโครงการนี้ ทำให้เกิดรายได้คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ต่อตำบล 16,560 บาทต่อปี โดย และเกิดการลดต้นทุน
ทางการเกษตรกรรมลงเฉลี่ยต่อตำบล 12,144 บาทต่อปี 
คิดจากมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจกรรมการผลิต
เกษตรอินทรีย์ที่หักลบค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้น 
คือ ดินปลูกผสมถ่านไบโอชาร์ ปุ ๋ยหมัก และน้ำหมัก
ชีวภาพที ่ทางกลุ ่มนำไปใช้ในทางการเกษตรในพื้นที่  
ทางทีมผู้ดำเนินโครงการอยากให้ผลที่ได้จากโครงการนี้
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บทคัดย่อ 
 การบริการวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพใหม่เสริมรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
การตอบโจทย์พื้นที่ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน คือ การใช้องค์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจในการบริการวิชาการ
อย่างบูรณาการผ่าน 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) การถอดบทเรียนจากบุคคลและบริบทชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) การส่งเสริมอาชีพใหม่เสริมรายได้ให้แก่ชุมชน 3) การยกระดับสินค้าโอท็อปสู่ตลาด และ 4) การผลิตสื่อ 
วีดีทัศน์เพื ่อประชาสัมพันธ์ตำบลและส่งเสริมการท่องเที ่ยวตามรอยความเชื ่อ ศาสนา และวัฒนธรรม  ผลการ
ดำเนินงาน พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างอาชีพใหม่ให้ตำบลดอนรวกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในการ
ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสครับมะขามและสบู่สมุนไพร ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ร้อยละ 5 ต่อคนต่อหุ้น ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพใหม่อื่น ๆ และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่ในการแปรรูปสินค้าจากสมุนไพรในชุมชนต่อไป 
 
คำสำคัญ:  เศรษฐกิจพอเพียง  อาชีพใหม่ หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย  
 
ABSTRACT 

This academic service was aimed at creating new jobs and promoting income in accordance 
with the Sufficiency Economy Philosophy with emphasis on providing local solutions. The work was 
divided into two phases, namely, use of knowledge in research procedures to evaluate people's 
quality of life in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy and dissemination of business 
management knowledge. This service was accordingly divided into 4 sub-activities, namely, 1) 
Paraphrasing the lessons from individuals and the community environment based on the concept 
of a sufficiency economy 2)  Promoting new occupations and enhancing income for the community 
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3)  Scale-up OTOP products to be competitive in the market 4)  Producing video media to publicize 
the sub-district for promoting tourism in line with beliefs, religions, and cultures.  The results of 
studies demonstrated that the various activities can create new career for Don Ruak Sub-district 
according to the Sufficiency Economy concept.  In addition, the production and distribution of 
Tamarind Scrubs and Herbal soaps can increase income by 5 percent per person per share, which 
will be a guideline for creating other new occupations and establishing new professional groups in 
herbal products processing in community in the future. 

  
Keywords  Sufficiency economy philosophy, New job, One Tambon One University  

 
1. บทนำ 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (อว .) มีนโยบายจัดทำโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (หนึ ่งตำบลหนึ่ง
มหาวิทยาลัย : U2T) มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนโดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
ความเชี ่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที ่อยู ่ในพื ้นท่ี  โดย
มอบหมายงบประมาณครอบคล ุมตำบลต ่ า ง  ๆ 
ทั่วประเทศ 3,000 ตำบล เพื่อใช้ในการจ้างงานแต่ละ
ตำบล จำนวน 20 คน โดยผู้ได้รับการจ้างงาน จะได้รับ
การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองประกอบกับการเข ้าใจปัญหาของภูม ิลำเนา 
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตำบลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กระทรวง อว. ได้มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจ 
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู ้ร ับผิดชอบโครงการ U2T 
ตำบลดอนรวก อำเภอดอนต ูม จ ังหว ัดนครปฐม 
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 
2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน ก่อนดำเนิน
โครงการบริการวิชาการจึงได้มีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ทั้งที ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิจากบุคคลต่าง ๆ  และข้อมูล 
ทุติยภูมิจากหน่วยงานรัฐและงานวิจัยในพื้นที่ เนื่องจาก
เป ็นตำบลท ี ่คณะบร ิหารธ ุรก ิจ พ ื ้นท ี ่บพ ิตรพ ิมุข 
จักรวรรดิ ยังไม่มีโอกาสเข้าไปบริการวิชาการมาก่อน แต่
ต ั ้งใจเล ือกอำเภอดอนตูม เน ื ่องจากเป็นอำเภอท่ี
ประชาชนมีความยากจนมากกว่าอำเภออื่น ๆ ในจังหวัด
นครปฐม   

ตำบลดอนรวกมีพื้นที่เพียง 12 ตารางกิโลเมตร 
มีประชากร จำนวน 3,900 คน หรือ 1,092 ครัวเรือน 
(ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ณ วันที่ 1 
เมษายน 2562) อาชีพหลักเป็นเกษตรกรและรับจ้าง
ทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/ปี  ข้อมูลที่ได้รับ
จากการประชุมกลุ่มย่อยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ พบว่า ปัญหาหลังจากเกิดการระบาดของไวรัส
โควิด 19 ทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ทำงานรับจ้างในชุมชน 
มีรายได้ลดลง เนื ่องจากผลผลิตทางการเกษตรและ 
ปศุสัตว์ขายได้น้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการ
ลดลง จึงทำให้แรงงานรับจ้างอิสระมีรายได้ลดลงด้วย 
ดังนั้นแรงงานเหล่านั้นต้องการมีอาชีพใหม่หรืออาชีพ
เสร ิมเพื ่อเพิ ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  โดยมีความ
ประสงค์ทำงานในตำบลดอนรวกหรือพื ้นที ่ใกล้เคียง
เท่านั้น จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์หลักโครงการ คือ การสร้างอาชีพ
ใหม ่ เสร ิมรายได ้ตามแนวค ิดเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
ซึ่งกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1) เพื่อกระจายรายได้จากการจ้างงานประชาชน 
บัณฑิตและนักศึกษาภายในพื้นที่ตำบลดอนรวก 

2)  เพ ื ่อสำรวจและจ ัดทำข ้อม ูลเช ิงล ึกทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสาธารณสุขของชุมชน 
เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์  

3) เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการ
ถอดบทเรียนจากบุคคลตัวอย่างในชุมชน (ปราชญ์
ชาวบ้าน)  

4) เพื่อเสริมสร้างอาชีพใหม่เสริมรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อเดือน แก่กลุ่มแรงงานประกอบอาชีพอิสระ
ในชุมชน  
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2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน ก่อนดำเนิน
โครงการบริการวิชาการจึงได้มีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ทั้งที ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิจากบุคคลต่าง ๆ  และข้อมูล 
ทุติยภูมิจากหน่วยงานรัฐและงานวิจัยในพื้นที่ เนื่องจาก
เป ็นตำบลท ี ่คณะบร ิหารธ ุรก ิจ พ ื ้นท ี ่บพ ิตรพ ิมุข 
จักรวรรดิ ยังไม่มีโอกาสเข้าไปบริการวิชาการมาก่อน แต่
ต ั ้งใจเล ือกอำเภอดอนตูม เน ื ่องจากเป็นอำเภอท่ี
ประชาชนมีความยากจนมากกว่าอำเภออื่น ๆ ในจังหวัด
นครปฐม   

ตำบลดอนรวกมีพื้นที่เพียง 12 ตารางกิโลเมตร 
มีประชากร จำนวน 3,900 คน หรือ 1,092 ครัวเรือน 
(ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ณ วันที่ 1 
เมษายน 2562) อาชีพหลักเป็นเกษตรกรและรับจ้าง
ทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/ปี  ข้อมูลที่ได้รับ
จากการประชุมกลุ่มย่อยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ พบว่า ปัญหาหลังจากเกิดการระบาดของไวรัส
โควิด 19 ทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ทำงานรับจ้างในชุมชน 
มีรายได้ลดลง เนื ่องจากผลผลิตทางการเกษตรและ 
ปศุสัตว์ขายได้น้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการ
ลดลง จึงทำให้แรงงานรับจ้างอิสระมีรายได้ลดลงด้วย 
ดังนั้นแรงงานเหล่านั้นต้องการมีอาชีพใหม่หรืออาชีพ
เสร ิมเพื ่อเพิ ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  โดยมีความ
ประสงค์ทำงานในตำบลดอนรวกหรือพื ้นที ่ใกล้เคียง
เท่านั้น จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์หลักโครงการ คือ การสร้างอาชีพ
ใหม ่ เสร ิมรายได ้ตามแนวค ิดเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
ซึ่งกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1) เพื่อกระจายรายได้จากการจ้างงานประชาชน 
บัณฑิตและนักศึกษาภายในพื้นที่ตำบลดอนรวก 

2)  เพ ื ่อสำรวจและจ ัดทำข ้อม ูลเช ิงล ึกทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสาธารณสุขของชุมชน 
เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์  

3) เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการ
ถอดบทเรียนจากบุคคลตัวอย่างในชุมชน (ปราชญ์
ชาวบ้าน)  

4) เพื่อเสริมสร้างอาชีพใหม่เสริมรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อเดือน แก่กลุ่มแรงงานประกอบอาชีพอิสระ
ในชุมชน  

5)  เพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะด ้านเทคโนโลย ีด ้วย
โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงแหล่งตลาดสินค้าออนไลน์ 
และแหล่งทุนในระบบ 

ก่อนดำเนินโครงการจึงต้องมีการนัดประชุมชี้แจง
กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและเจ้าหน้าท่ี 
อบต. เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการ แนวทางเพื่อให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือก
บุคคลเข ้าทำงาน จำนวน 20 คน การจัดก ิจกรรม 
ทั้งจิตอาสาและกิจกรรมย่อยในโครงการทั้งหมด รวมถึง
การเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนชาวบ้าน ผู้นำ
ชุมชนและหน่วยงาน อบต. ผ่านกลุ่มไลน์ทีมดอนรวก
และช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงตาม
สายในชุมชน 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน
ภายในตำบลดอนรวก เริ่มต้นจากการรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที ่แท้จริงจากปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 
4 คน ตัวแทนชาวบ้าน จำนวน 20 คน และการจัด
ประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และ
นายก อบต . เพื ่อนำเสนอ รับฟังความคิดเห็น สรุป
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่ 
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการครั้ง
นี้ร่วมกัน ทั้งนี้อาศัยกลไกการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ระหว ่างช ุมชน ต ัวแทนช ุมชน คณะบร ิหารธ ุรกิจ 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เช่น 
อบต. สาธารณสุขตำบล ร้านค้า และส่วนร่มบุญ  โดยใช้
รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็น
แรงงานรับจ้างอิสระผ่านการบริการวิชาการภายใต้
งบประมาณและวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินการ 2 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การใช้องค์ความรู้ในการประเมินคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การเข้าใจบริบทความพอเพียงในตำบลโดยใช้
องค์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เริ่มต้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมงานว ิจ ัยการประย ุกต ์ใ ช้
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การ
ขับเคลื ่อนประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

(เกศนี ประทุมสุวรรณ, 2562) มีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การเข้าใจบริบทปัญหาและความต้องการประชาชนและ
หน่วยงานรัฐในการใช้นโยบายส่งเสริมความพอเพียงใน
พื้นที่แล้วจึงตั้งสมมติฐานก่อนดำเนินโครงการบริการ
วิชาการว่าชาวบ้านและครัวเรือนตำบลดอนรวกน่าจะมี
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ค่อนข้างสูง จึงทำให้เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจมากน้อย
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านตำบลดอนรวกก็ย ังมีอาชีพ
พอที่จะมีรายได้เลี ้ยงตนเองและครอบครัว เนื่องด้วย 
มีที่ดินทำกิน ปลูกผัก เลี้ยงปลามีอาหารพอเพียง และมี
งานให้รับจ้างช่วยเหลือกันภายในชุมชน ประกอบกับ 
ไม่มีหนี้สินและมีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว และจากการตั้งสมมติฐานดังกล่าวจงึเป็น
ที่มาของการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิด
หลักของการดำเนินโครงการที่กล่าวว่า ความเล็กพอตัว
น่าจะเหมาะสมและงดงาม (small is beautiful)  

รูปแบบกิจกรรมเป็นการสำรวจข้อมูลขั้นตอนนี้
เพื่อยืนยันทดสอบสมมติฐานด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อ
อนุมานและสรุปการเลือกใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การสร้างอาชีพครั้งนี้  โดยใช้องค์ความรู้ระเบียบวิธีวิจัย
ทางส ังคมศาสตร์  การประเม ินค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจสำคัญ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งต้องกระทำทุกปี ทั้งนี้เพื่อ
กำหนดนโยบายประเทศในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ที ่ถูกกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที ่ 9 จนถึง
ปัจจุบัน จะนำมาซึ่งการดำเนินชีวิตด้วยความสุข และ
การมีค ุณภาพชีว ิตอย่างย ั ่งย ืนของประชาชนและ
ประเทศไทย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)  

เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการดำเนินก ิจกรรมเป็น
แบบสอบถามของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสำรวจ
ค ุณภาพช ีว ิตของประชาชนอย ่างย ั ่ งย ืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คร ัวเร ือน 325 คร ัวเร ือน ซ ึ ่ ง ใช ้การส ุ ่มต ัวอย ่าง 
แบบแบ่งชั้นภูมิใน 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 
ผลการศ ึกษาพฤต ิกรรมการดำเน ินช ีว ิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลดอนรวก มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ความพอประมาณ หมายถ ึ ง  ความพอดี  
การดำรงชีวิตอยู่บนความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป 
ใช้จ่ายไม่เกินตัว ไม่มีหนี้สินหรือแม้มีหนี้สินไม่กระทบต่อ
การกินอยู่หรือรายได้ของครัวเรือน พบว่า เมื่อต้องการ
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ซื ้ออะไรบางอย่าง ครัวเรือนร้อยละ 49.8 (ภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 83.6) จะพิจารณาซื้อตามความจำเป็น 
มีประโยชน์และได้ใช้มากกว่าการซื้อตามความต้องการ 
หรือซื้อเมื่อมีการลดราคา ครัวเรือนไม่มีการผ่อนหนี้/
ผ่อนสินค้า หรือถ้ามีผ่อนหนี้ก็ไม่กระทบต่อการกินอยู่
ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.1 (ภาพรวมประเทศ 
ร้อยละ 51.7) นอกจากนี้ครัวเรือนร้อยละ 55.1 เห็นว่า
คนในตำบลไม่มีพฤติกรรมซื้อของจนเกินกำลัง (ภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 30) 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจในเรื่องใด 
ก็ตามเป็นไปอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ และคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ พบว่า ครัวเรือน 
ร ้ อยละ  77.5 (ภาพรวมประ เทศ  ร ้ อยละ  94.9) 
มีความเห็นว่าคนในตำบลแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกันไม่
มากก็น้อย  

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การออม ความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของครัวเรือน และการเตรียมตัวให้พร้อมกับการ
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ครัวเรือนที่มีการออม คิดเป็นร้อยละ 62.2 (ภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 67.3) และครัวเรือน ร้อยละ 66.5 
(ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 43.5) มีความพยายามหา
รายได ้จากหลายแหล่ง เพ ื ่อป ้องก ันปัญหารายได้  
ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งกรณีมีเหตุต้องใช้เงิน 10,000 บาท 
อย่างกะทันหันนั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
46.2 (ภาพรวมประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39.9) จะหาเงิน
โดยการใช้เงินออมที่มี รองลงมาจะขอจากญาติพี่น้อง/
ลูก คิดเป็นร้อยละ 17.8 (ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 
22.4) ในสัดส่วนที ่เท่ากัน จึงเห็นได้ว่าครัวเร ือนยัง
สามารถพึ่งพิงญาติพี่น้อง/ลูกได้ 

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมรายครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างตำบลดอนรวก 
พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร ้อยละ 35.8 ซึ ่งคร ัวเร ือนมีรายได้เฉลี ่ยต ่อเด ือน 
25,929 บาท และรายจ่ายเฉลี ่ยต่อเดือน 6,494 บาท 
โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีหนี้  แต่สำหรับครัวเรือนที่มี
หนี้สินนั้นจะมีเฉลี่ย 76,465 บาท  เมื่อวิเคราะห์แต่ละ
คร ั ว เ ร ื อนจะม ีสมาช ิก เฉล ี ่ ยประมาณ 4.31 คน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.91 คน ซึ่งเป็นครอบครัวขนาด
เล็ก ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกจำนวน 1-2 คน และ
ผู้สูงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ) นอกจากนี้ครัวเรือนมี

ที่ดินทำกินและไม่มีที่ดินทำกินในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ครึ่งต่อครึ่ง จึงเป็นที่มาของการประกอบอาชีพเกษตรกร
และรับจ้างอิสระเป็นหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 1 สำรวจคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 
 

สรุปผลการสำรวจดังกล่าว พบว่า ครัวเรือน
ตำบลดอนรวก อำเภอดอนต ูม จ ังหว ัดนครปฐม 
มีพฤติกรรมการดำเนินช ีว ิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับปานกลางถึงระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศและภาคกลาง (รายงานผลการสำรวจ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ข้อสังเกตที่มิอาจ
เปรียบเทียบผลทางตัวเลขที่จะสรุปความมากน้อยใน
ประเด็นค่าร้อยละในด้านต่าง ๆ ของความพอเพียง
ระหว่างตำบลดอนรวก ซึ ่งมีกลุ ่มตัวอย่างเพียง 325 
ครัวเรือน กับภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
มากถึง 85,080 ครัวเรือน เนื่องจากมีความแตกต่างกัน
มาก แต่พอจะเป็นแนวทางให้เห็นความแตกต่างและ
ความสอดคล้องในประเด็นสำคัญพอจะสรุปได้ กล่าวคือ 
ล ักษณะเด ่นของคร ัวเร ือนตำบลดอนรวกนั ้นเป็น
ครัวเรือนและชุมชนที่มีความพอใจและความสุขในชีวิต
การอยู่ร่วมกันในชุมชนในระดับที่มากที่สุดและมาก คิด
เป็นร้อยละ 24 และ 62.2 ตามลำดับ ถ้ารวมกันคิดเป็น
ร้อยละ 86.2 จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นจึงได้
ออกแบบการจ ัดก ิจกรรมย ่อยให ้สอดคล ้องกับ 
ความต้องการตอบโจทย์พื้นที่และวิถีความพอเพียงของ
ชุมชน 
 
ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ
ในการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เร ิ ่มต ้นจากการจัด
กิจกรรมเพื่อค้นหา คัดเลือก หรือผลิตสินค้าโดยใช้ปัจจัย
การผลิตทั้งหมดของตำบลเป็นหลัก ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรม
ย่อยทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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ซื ้ออะไรบางอย่าง ครัวเรือนร้อยละ 49.8 (ภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 83.6) จะพิจารณาซื้อตามความจำเป็น 
มีประโยชน์และได้ใช้มากกว่าการซื้อตามความต้องการ 
หรือซื้อเมื่อมีการลดราคา ครัวเรือนไม่มีการผ่อนหนี้/
ผ่อนสินค้า หรือถ้ามีผ่อนหนี้ก็ไม่กระทบต่อการกินอยู่
ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.1 (ภาพรวมประเทศ 
ร้อยละ 51.7) นอกจากนี้ครัวเรือนร้อยละ 55.1 เห็นว่า
คนในตำบลไม่มีพฤติกรรมซื้อของจนเกินกำลัง (ภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 30) 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจในเรื่องใด 
ก็ตามเป็นไปอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ และคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ พบว่า ครัวเรือน 
ร ้ อยละ  77.5 (ภาพรวมประ เทศ  ร ้ อยละ  94.9) 
มีความเห็นว่าคนในตำบลแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกันไม่
มากก็น้อย  

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การออม ความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาท่ีไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของครัวเรือน และการเตรียมตัวให้พร้อมกับการ
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ครัวเรือนที่มีการออม คิดเป็นร้อยละ 62.2 (ภาพรวม
ประเทศ ร้อยละ 67.3) และครัวเรือน ร้อยละ 66.5 
(ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 43.5) มีความพยายามหา
รายได ้จากหลายแหล่ง เพ ื ่อป ้องก ันปัญหารายได้  
ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งกรณีมีเหตุต้องใช้เงิน 10,000 บาท 
อย่างกะทันหันนั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
46.2 (ภาพรวมประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39.9) จะหาเงิน
โดยการใช้เงินออมที่มี รองลงมาจะขอจากญาติพี่น้อง/
ลูก คิดเป็นร้อยละ 17.8 (ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 
22.4) ในสัดส่วนที ่เท่ากัน จึงเห็นได้ว่าครัวเร ือนยัง
สามารถพึ่งพิงญาติพี่น้อง/ลูกได้ 

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมรายครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างตำบลดอนรวก 
พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร ้อยละ 35.8 ซึ ่งคร ัวเร ือนมีรายได้เฉลี ่ยต ่อเด ือน 
25,929 บาท และรายจ่ายเฉลี ่ยต่อเดือน 6,494 บาท 
โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีหนี้  แต่สำหรับครัวเรือนที่มี
หนี้สินนั้นจะมีเฉลี่ย 76,465 บาท  เมื่อวิเคราะห์แต่ละ
คร ั ว เ ร ื อนจะม ีสมาช ิก เฉล ี ่ ยประมาณ 4.31 คน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.91 คน ซึ่งเป็นครอบครัวขนาด
เล็ก ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกจำนวน 1-2 คน และ
ผู้สูงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ) นอกจากนี้ครัวเรือนมี

ที่ดินทำกินและไม่มีที่ดินทำกินในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ครึ่งต่อครึ่ง จึงเป็นที่มาของการประกอบอาชีพเกษตรกร
และรับจ้างอิสระเป็นหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 1 สำรวจคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 
 

สรุปผลการสำรวจดังกล่าว พบว่า ครัวเรือน
ตำบลดอนรวก อำเภอดอนต ูม จ ังหว ัดนครปฐม 
มีพฤติกรรมการดำเนินช ีว ิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับปานกลางถึงระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศและภาคกลาง (รายงานผลการสำรวจ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ข้อสังเกตที่มิอาจ
เปรียบเทียบผลทางตัวเลขที่จะสรุปความมากน้อยใน
ประเด็นค่าร้อยละในด้านต่าง ๆ ของความพอเพียง
ระหว่างตำบลดอนรวก ซึ ่งมีกลุ ่มตัวอย่างเพียง 325 
ครัวเรือน กับภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
มากถึง 85,080 ครัวเรือน เนื่องจากมีความแตกต่างกัน
มาก แต่พอจะเป็นแนวทางให้เห็นความแตกต่างและ
ความสอดคล้องในประเด็นสำคัญพอจะสรุปได้ กล่าวคือ 
ล ักษณะเด ่นของคร ัวเร ือนตำบลดอนรวกนั ้นเป็น
ครัวเรือนและชุมชนที่มีความพอใจและความสุขในชีวิต
การอยู่ร่วมกันในชุมชนในระดับที่มากที่สุดและมาก คิด
เป็นร้อยละ 24 และ 62.2 ตามลำดับ ถ้ารวมกันคิดเป็น
ร้อยละ 86.2 จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นจึงได้
ออกแบบการจ ัดก ิจกรรมย ่อยให ้สอดคล ้องกับ 
ความต้องการตอบโจทย์พื้นที่และวิถีความพอเพียงของ
ชุมชน 
 
ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ
ในการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เร ิ ่มต ้นจากการจัด
กิจกรรมเพื่อค้นหา คัดเลือก หรือผลิตสินค้าโดยใช้ปัจจัย
การผลิตทั้งหมดของตำบลเป็นหลัก ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรม
ย่อยทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การถอดบทเรียนจากบุคคลและบริบท
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 การค้นหาข้อมูลสภาพการณ์ตามจริงของตำบล
จากบุคคลหรือกลุ่มคนต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจาก
การนำเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดำเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนจากขั้นตอน
ที่ 1 ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปสู่การวิพากษ์
หรืออภิปรายผลข้อมูลเชิงลึก เพื่อแสดงเหตุผลและความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่ 1 (ภาพที่ 1)จำนวน 
65 คน ว่าเห็นด้วยกับผลการสำรวจดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นที่พบว่า ครัวเรือนมีความสุข
และความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ทำงานในพื้นที่ ไม่ชอบ
มีหนี้สิน สามารถพึ่งพิงญาติพี่น้องได้ มีจิตอาสาส่วนร่วม
ในการพัฒนาตำบลในระดับที่สูง หลังจากนั้นจึง เน้น
กระบวนการนำเสนอกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างนอกพื้นท่ี 
และระดมสมอง อภิปราย แสดงความคิดเห็นระหว่าง
วิทยากร นักวิชาการ ตัวแทนชาวบ้าน ผู ้นำชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และอบต.ดอนรวก ในการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการสร้างอาชีพ
ใหม่ในตำบลดอนรวก ซึ่งสรุปว่า ความรู้ของปราชญ์ขาว
บ้านไม่มีการสานต่อให้ชาวบ้านหรือเยาวชนรุ่นหลัง อีก
ทั้งต้องอาศัยทักษะและความชำนาญเฉพาะในการทำ
ก ิจกรรมนั ้น เช ่น ไม ้กวาดทางมะพร้าว พวงหรีด
ทรงกระเทียม และเกษตรกรอินทรีย์ ดังนั ้นจึงควรมี
อาชีพใหม่ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของแรงงานรับจ้าง
อิสระหรือผู้สนใจ เป็นต้น โดยเลือกผลิตหรือแปรรูป
ส ินค ้าข ึ ้นมาใหม ่จากพ ืช ผ ัก และสม ุนไพร ซ ึ ่ งมี
หลากหลายชนิดที่ปลูกขึ้นภายในตำบลและส่งไปขายใน
ตลาดอื่น ๆ  เช่น มะนาว ขมิ้น กระชายขาว กระชายดำ 
ขิง ข่า ตะไคร้ มะขาม ว่านหางจระเข้ ฯลฯ นำมาสู่การ
จัดกิจกรรมที่ 2 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การจดักิจกรรมที่ 1 
 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมอาชีพใหม่เสริมรายได้ให้แก่
ชุมชน      
 ก ิจกรรมน ี ้ เน ้นถ ่ ายทอดองค ์ความร ู ้ทาง
บริหารธุรกิจอย่างบูรณาการทั้งภาคปฏิบัติและภาค
บรรยาย เพื่อสร้างอาชีพใหม่เป็นแนวคิดที่มาจากการ
การระดมสมองและอภิปรายร่วมกันในกิจกรรมที่ 1 แต่
ยังไม่สามารถระบุประเภทสินค้าได้ จึงใช้ข้อมูลจากการ
สำรวจห่วงโซ่อุปทานผลผลิตหรือวัตถุดิบจากแหล่งต้น
น้ำในแต่ละหมู ่บ้านว่าเห็นควรจะผลิตสินค้าแปรรูป
อะไรบ้างจากสมุนไพรใดในตำบล ดังนั้นในกิจกรรมที่ 2 
จึงเริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวิทยากรภายใน
และภายนอก  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มที ่  1 
ผลิตภัณฑ์อุปโภคจากสมุนไพร ได้แก่ เจลและสเปย์
แอลกอฮอล์ สบู ่ และน้ำยาล้างจาน ส่วนกลุ ่มที ่ 2 
ผลิตภัณฑ์บริโภคจากสมุนไพร ได้แก่ น้ำกระชาย น้ำ
อัญชัญใส่มะนาว น้ำกระเจี๊ยบ และน้ำเก๊กฮวย  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานรับจ้างอิสระ  จำนวนกลุ่มละ
ไม่ต่ำกว่า 10-20 คน (ภาพที่ 3-4) 
 

 

 
ภาพที่ 3 สินค้าจากกลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์อุปโภคสมุนไพร 
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ภาพที่ 4 สินค้าจากกลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์บริโภคสมุนไพร 

 หัวข้อที่ใช้ในการอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติ 
เริ ่มตั ้งแต่กระบวนการคิดในการคัดเลือกสินค้าจาก
สมุนไพรในชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้จากกระบวนการ
ผลิตภาคปฏิบัติในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน
ขั ้นตอนการคิดค้นส่วนผสมต่าง ๆ ของสินค้าในกลุ่ม
อุปโภค ส่วนกลุ่มบริโภคก็เน้นจัดทำน้ำสมุนไพรที่ใช้
สมุนไพรในชุมชน รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้าของตำบลเป็นเอกลักษณ์เดียวกัน โดยใช้องค์
ความรู้การสร้างตราสินค้าผ่านการเล่าเรื่องของชุมชน 
หลังจากนั้นจึงถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื ่องการคำนวณ
ต้นทุน การวางแผนธุรกิจ การจัดจำหน่ายในช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ โดยใช้องค์ความรู ้ทางสาขาการ
จัดการ การบัญชี และการตลาดจากวิทยากรภายใน
คณะบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน (ภาพที่ 5-6) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 การบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ 2 

 

 หลังจากการจัดกิจกรรมที ่ 1 และ 2 ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับพอใจมาก 
โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติมีความพึงพอใจในระดับที่สูง
กว่าภาคบรรยาย อีกทั ้งผู ้เข้าร่วมอบรมนำสินค้าไป
อุปโภคบริโภคได้จริงแล้วยังจำแนกแจกจ่ายให้กับชุมชน
และผู้ป่วยที่กักตัวและป่วยจากไวรัสโควิด 19 
 

 
 

ภาพที่ 6 การจำแนกแจกจ่ายสนิค้าให้กับชุมชน 

 ส ินค ้ าจากการผล ิตของท ั ้ ง  2 กล ุ ่ ม  เป็น
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่การผลิตสินค้า ซึ่ง
สินค้าที่ผลิตในกิจกรรมที่ 2 เป็นสินค้าตัวอย่าง เพื่อใช้ใน
การฝึกกระบวนการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนที่สามารถบริโภค
และอุปโภคในชีวิตประจำวันได้จริง ถ้าผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถทำขึ้นมาเองได้ภายในครัวเรือนก็จะสามารถลด
รายจ่ายให้กับครัวเรือนได้เช่นกัน แต่สำหรับการนำไป
สร้างอาชีพผลิตเพื่อขายสินค้านั้นอาจจะมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงควรหาคำตอบให้กับโจทย์ที่ตั้ง
ไว้ต่อไปในกิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับสินค้าโอท็อปสู่ตลาด 
การค ้นหาส ินค ้าในตำบลเพื่ อต่อยอดหรือ

ยกระดับเชิงพาณิชย์ นำมาซึ่งการขอประชามติเพื่อขอ
ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าใหม่หรือส่งเสริมสินค้าที่มีอยู่
แล้ว จากการจัดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาทำให้
ทราบว่า ตำบลดอนรวกเคยมีสินค้าโอท็อปจากการ
จัดตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการสาน
ต่อหรือการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายแล้ว หรือกล่าวได้ว่า 
ตำบลดอนรวกไม่มีสินค้าโอท็อปอย่างแท้จริง ดังนั้น
ก่อนที่จะจัดกิจกรรมที่ 3 ผู้เขียนจึงได้มีการจัดระดม
สมองและสืบค้นประสบการณ์จากบัณฑิต และกลุ่ม
วิทยากรหลายท่าน  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) สำรวจและค้นหาสินค้ารายครัวเรือนที่มีการ
ผลิตและจำหน่าย โดยแบ่งพื้นที่ในการค้นหารายหมู่บ้าน
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ภาพที่ 4 สินค้าจากกลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์บริโภคสมุนไพร 

 หัวข้อที่ใช้ในการอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติ 
เริ ่มตั ้งแต่กระบวนการคิดในการคัดเลือกสินค้าจาก
สมุนไพรในชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้จากกระบวนการ
ผลิตภาคปฏิบัติในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน
ขั ้นตอนการคิดค้นส่วนผสมต่าง ๆ ของสินค้าในกลุ่ม
อุปโภค ส่วนกลุ่มบริโภคก็เน้นจัดทำน้ำสมุนไพรที่ใช้
สมุนไพรในชุมชน รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้าของตำบลเป็นเอกลักษณ์เดียวกัน โดยใช้องค์
ความรู้การสร้างตราสินค้าผ่านการเล่าเรื่องของชุมชน 
หลังจากนั้นจึงถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื ่องการคำนวณ
ต้นทุน การวางแผนธุรกิจ การจัดจำหน่ายในช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ โดยใช้องค์ความรู ้ทางสาขาการ
จัดการ การบัญชี และการตลาดจากวิทยากรภายใน
คณะบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน (ภาพที่ 5-6) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 การบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ 2 

 

 หลังจากการจัดกิจกรรมที ่ 1 และ 2 ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับพอใจมาก 
โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติมีความพึงพอใจในระดับที่สูง
กว่าภาคบรรยาย อีกทั ้งผู ้เข้าร่วมอบรมนำสินค้าไป
อุปโภคบริโภคได้จริงแล้วยังจำแนกแจกจ่ายให้กับชุมชน
และผู้ป่วยที่กักตัวและป่วยจากไวรัสโควิด 19 
 

 
 

ภาพที่ 6 การจำแนกแจกจ่ายสนิค้าให้กับชุมชน 

 ส ินค ้ าจากการผล ิตของท ั ้ ง  2 กล ุ ่ ม  เป็น
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่การผลิตสินค้า ซึ่ง
สินค้าที่ผลิตในกิจกรรมที่ 2 เป็นสินค้าตัวอย่าง เพื่อใช้ใน
การฝึกกระบวนการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนที่สามารถบริโภค
และอุปโภคในชีวิตประจำวันได้จริง ถ้าผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถทำขึ้นมาเองได้ภายในครัวเรือนก็จะสามารถลด
รายจ่ายให้กับครัวเรือนได้เช่นกัน แต่สำหรับการนำไป
สร้างอาชีพผลิตเพื่อขายสินค้านั้นอาจจะมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงควรหาคำตอบให้กับโจทย์ที่ตั้ง
ไว้ต่อไปในกิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับสินค้าโอท็อปสู่ตลาด 
การค ้นหาส ินค ้าในตำบลเพื่ อต่อยอดหรือ

ยกระดับเชิงพาณิชย์ นำมาซึ่งการขอประชามติเพื่อขอ
ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าใหม่หรือส่งเสริมสินค้าที่มีอยู่
แล้ว จากการจัดกิจกรรมที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาทำให้
ทราบว่า ตำบลดอนรวกเคยมีสินค้าโอท็อปจากการ
จัดตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการสาน
ต่อหรือการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายแล้ว หรือกล่าวได้ว่า 
ตำบลดอนรวกไม่มีสินค้าโอท็อปอย่างแท้จริง ดังนั้น
ก่อนที่จะจัดกิจกรรมที่ 3 ผู้เขียนจึงได้มีการจัดระดม
สมองและสืบค้นประสบการณ์จากบัณฑิต และกลุ่ม
วิทยากรหลายท่าน  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) สำรวจและค้นหาสินค้ารายครัวเรือนที่มีการ
ผลิตและจำหน่าย โดยแบ่งพื้นที่ในการค้นหารายหมู่บ้าน

เพื่อจะยกระดับเป็นสินค้าโอท็อปให้แก่ตำบลอีกครั้งและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดของสินค้าแต่ละ
ประเภท สุดท้ายจึงสรุปว่า โครงการควรจะผลิตสินค้า
ขึ้นมาใหม่ประเภทสปาจากสมุนไพรในตำบล โดยอาศัย
ประสบการณ์จากผู้ถูกจ้างงานในโครงการที่เคยผลิตและ
จำหน่ายสินค้าดังกล่าวมาก่อน ประกอบกับการขอ
ความรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรและส่วนผสมสูตรต่าง ๆ 
จากวิทยากรทุกท่านที่เคยเข้ามาอบรมให้กับโครงการ 

2) การนำเสนอองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพใหม่
ให้กับแรงงานในชนบทจากเนื้อหาบางบทของหนังสือ 
small is beautiful โดยใช ้ป ัจจ ัยการผล ิตท ุกชนิด
ภายในท้องถิ่น และเลือกส่วนผสมที่จะแปรรูปสมุนไพร
เป็นสินค้าออร์แกนิคประเภทสปา เนื ่องจากมีความ
เป็นไปได้ทางการตลาดและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง
การตลาดออนไลน์สมัยใหม่ 

3) เร ิ ่มต้นการผลิตสินค้าตัวแรกเป็น สครับ
มะขาม โดยใช้ส่วนผสมของมะขาม น้ำผึ้ง นมสด มะหาด 
ทานาคา ขมิ้น เปลือกมังคุด ว่านนางคำ และน้ำปูนใส 
และปรับปรุงสูตรส่วนผสมต่าง ๆ  จำนวน 2-3 ครั้ง 
(ภาพที่ 7) 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 การทดลองผลิตสครบัมะขาม 
 

4) ดำเนินกิจกรรรมที่ 3 โดยนำสครับมะขามชุด
ทดลองที่จัดทำขึ้น นำเสนอในการประชุม อภิปราย และ
ระดมสมองกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานใน
ท้องถิ่น  เพื่อผลักดันให้สินค้าสครับมะขามเป็นสินค้า
โอท ็อปของตำบลดอนรวก ม ีก ิจกรรมอภ ิปราย
แลกเปลี ่ยนเกี ่ยวกับโอกาสและความเป็นไปได้ทาง
การตลาด และขอการสนับสนุนจากชุมชน อ ีกทั้ง
นำเสนอตราสินค้าดอนรวกซึ่งวิทยากรและผู้เข้าร่วม
อบรมช่วยกันระดมสมองออกแบบร่วมกันจากกิจกรรมที่ 
2 และสามารถนำตราสินค้าที ่ออกแบบแล้วสะท้อน

ความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลดอนรวกเพื่อไปใช้กับ
สินค้าอื่น ๆ ในตำบลได้อีกด้วย (ภาพที่ 8) 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 การจดักิจกรรมที่ 3 ออกแบบตราสินค้า 

5) การทดลองใช้สินค้า โดยแจกชุดทดลองให้
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ทั้งคนที่อยู่ในตำบลดอน
รวกและบุคคลที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
อาชีพได้ทดลองใช้สูตรส่วนผสมใหม่ที่ปรับปรุงแล้วก่อน
จัดจำหน่าย อีกทั้งนำเสนอข้อมูลส่วนผสม วิธีใช้ และ
สรรพคุณของสคร ับมะขามผ่านคิวอาร ์โค ้ดให ้กับ
กลุ ่มเป ้าหมายได ้ร ับทราบรายละเอียด แล้วจ ึงส่ง
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อใช้ในการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อสครับมะขามหลังกลุ่มเป้าหมายใช้ขัดหน้า
และลำตัวผ่านไป 2 สัปดาห์แล้ว จึงพบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ม ีความพ ึงพอใจโดยรวมอย ู ่ ในระด ับมาก และมี
ข้อเสนอแนะให้ลดกลิ่นของมะขามให้น้อยลง และผล
จากการใช้ในการขัดหน้าและตัวนั ้นส่งผลให้ผิวหน้า
สดใส ลดริ้วรอยได้จริงตามสรรพคุณที่เขียนไว้ในฉลาก 
จึงนำมาสู ่การผลิตเพื ่อจำหน่ายจริง โดยมีการบรรจุ
จำหน ่ายเป ็น 3 ขนาด ค ือ เล ็ก กลาง และใหญ่  
(ภาพที่ 9) 

 

 

     ภาพที ่9 สครับมะขามดอนรวก 3 ขนาด 
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6)  เพิ่มการผลิตสินค้าประเภทที่สองเป็นสบู่สอง
ชนิด ได้แก่ สบู่มัลเบอรี่ผิวใสและสบู่ผักดีท็อก ยังคงใช้
แนวคิดสินค้าแปรรูปสมุนไพรออร์แกนิคประเภทสปา
เช่นเดิม (ภาพที่ 10) 
 

 
 

ภาพที่ 10 การทดลองผลิตสบูส่องชนิด                                                     

7) เกิดอาชีพใหม่ในตำบลดอนรวก ในการผลิต
และจำหน่ายสินค้าสครับมะขาม และสบู่ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก
จากการขายหุ้นระดมทุนกัน การผลิตใช้เทคโนโลยีขั้น
กลางเป็นเตาถ่าน ไม้พาย และแรงงานจำนวนมากใช้
เวลาในการกวนมะขามตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นเวลาเกือบ 
10 ชั่วโมง ส่วนการผลิตสบู่ก็ใช้อุปกรณ์และสมุนไพรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นซึ่งสินค้าทั้งสองประเภทสามารถจำหน่าย
ด้วยกันได้ หลังจากผลิตได้แล้วจึงช่วยกันตั้งราคาและจัด
จำหน่ายผ ่านร้านค้าในตำบลดอนรวก และตลาด
ออนไลน์ ซึ่งมีการจัดทำเพจสำหรับขายสินค้าผ่านเรื่อง
เล่าบริบทของชุมชนจากเพจ Donruak วิถีชีวิตแบบ
ธรรมชาติ (ภาพที่ 11) 
 

 
 

ภาพที่ 11 เพจวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ 
 

นอกจากจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในตำบลดอนรวก
แล้ว การระดมดังกล่าวในครั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการ

จัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่ในการทำธุรกิจชุมชนหรือจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนในอนาคตได้  

สำหรับสินค้าที่กลุ่มอาชีพใหม่ (การรวมกลุ่ม
ระดมทุนกันเองของผู้ถูกจ้างงาน โดยการจัดตั้งอย่าง 
ไม่เป็นทางการ ) ประกอบสินค้า (ภาพที ่ 12) และ
สรรพคุณ ดังนี้ 

- สครับมะขาม มีเนื้อสัมผัสละเอียดผสมผสาน
ด้วยขมิ ้นสมุนไพรไทย น้ำผึ ้งธรรมชาติ และน้ำนม 
ปราศจากสารเคมีเจือปน 
 - สบู่ผักดีท็อก จะช่วยลดสิวอักเสบ เพื ่อทำ
ความสะอาดผิว ทำให้ผิวกระจ่างใส ลดริ้วรอย สร้าง
ความอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่าย 
 - สบู่มัลเบอรี่ผิวใส จะช่วยลดฝ้า กระ จุดด่าง
ดำ ทำให้ผิวขาวกระจ่างใส และปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 12 สินคา้ที่จัดจำหน่ายของกลุ่มอาชีพใหม่ 
  
กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อวีดทีัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์
ตำบลและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อ 
ศาสนา และวฒันธรรม 
 กิจกรรมที ่ 4 เป็นกิจกรรมสุดท้ายท่ีต้องปรับ
บริบทการท่องเที่ยวจากวิถีเกษตรเป็นความเชื่อ ศาสนา 
และวัฒนธรรม ซึ่งการออกแบบกิจกรรมสุดท้ายในการ
บริการวิชาการนี้เน้นไปที่การผลิตสื่อวีดีโอและภาพนิ่ง
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สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อในศาสนา และสิ่งลี้ลับของคน
ในตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์ตำบลดอนรวกผ่านช่องทาง 
https://www.facebook.com/Donruaknatural ซึ่ง
จะนำเสนอทุกกิจกรรมตามวัตถ ุประสงค์ ย ่อยของ
โครงการ และกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมพัฒนาตำบล
ดอนรวกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
เผยแพร่คล ิปว ีด ี โอเก ี ่ยวก ับตำบลดอนรวก เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคล นักเรียน นักศึกษาผ่านชองทาง
ยูทูปดอนรวก (ภาพที่ 13) 
 

 
 

ภาพที่ 13 คลิปการประชาสัมพันธ์ตำบลผ่านยูทูป 
 
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการบริการวิชาการ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาที ่ต ั ้งอยู ่บนพื ้นฐานทางสายกลางและความ 
ไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน 
การตัดสินใจและการกระทำ ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พื ้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั ้งเดิมของสังคมไทย สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก 
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื ่อความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา (พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานในวโรกาสต่าง 
ๆ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป ) อ้างถึงใน
รายงานผลการสัมมนา เรื ่อง ทศวรรษต่อไปของการ
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (2555)  

 ความสำคัญดังกล่าวจึงได้บรรจุแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั ้งแต่ฉบับที ่ 9 จนถึงปัจจุบัน โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้
ชุมชนและบุคคลดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ให้มีปริมาณมากพอกับความต้องการพร้อมกับการเพิ่ม
จำนวนศูนย์เรียนรู ้ทางการศึกษาที ่จำเป็น โดยเพิ่ม
นวัตกรรมใหม่ ๆ ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แก่
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
การพัฒนา และให้หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนจัดทำ
โครงการให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว จึงมีงานวิจัย
สร้างอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นหลาย
โครงการ ยกตัวอย่างเช่น โครงการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่
ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมของชุมชนบ้านศรี
บัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วิทย์ อนุศาสนะ
นันทน์และคณะ, 2558) เป็นต้น ซึ่งการสร้างอาชีพใหม่
ดังกล่าวเกิดจากปัญหาขาดแคลนรายได้และต้องการมี
อาชีพใหม่ในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมย่อยและการตั ้งสมมติฐานก่อน
ดำเนินการ 
 
องค์ความรู้ระเบียบวิธีจัยทางสังคมศาสตร์ 
 การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็น
แนวทางที ่จะเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว  ซึ่ง
เหมาะสมกับการเริ่มต้นกำหนดแนวทางการให้บริการ
วิชาการในพื้นที่ซึ่งไม่เคยทำงานมาก่อน โดยเริ่มจากการ
ค้นหาความรู้แบบดั้งเดิม เช่น การบอกเล่า ความเชื่อ
หรือข้อตกลง ทำให้เกิดข้อค้นพบเป็นเหตุเป็นผลหา
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วใช้การให้เหตุผล
เชิงอนุมาน โดยใช้กระบวนการระเบียบวิธีว ิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ตั ้งแต่ค้นหาปัญหา ทบทวนวรรณกรรม 
กำหนดสมมติฐาน หาคำตอบโดยการรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยใช้เครื ่องมือ และนำเสนอพร้อมสรุปผล 
และแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม 
 
แนวคิดจากหนังสือ small is beautiful  
 การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทางเลือกเป็นแนวทางที่
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะจะ
ทำให้เข้าใจบริบทที่เหมาะสมของการแก้ปัญหาโดยใช้ทั้ง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจากแนวคิดทุนนิยมและ
กระแสรองจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ในการ
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กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ซึ่งบางบทในหนังสือ small is beautiful 
ของ Schumacher (1973)  กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน
ในเมืองหลวงจะนำมาซึ่งการว่างงานในชนบทหลังจาก
เดินทางกลับบ้าน  ดังนั้นการสร้างงานในชนบทจะต้อง
เป็นงานที่ใช้แรงงานจำนวนมากหรือเกิดการรวมตัวกัน
ในการทำงาน และใช้เทคโนโลยีขั ้นกลาง (เทคโนโลยี  
ซึ่งมีราคาถูกและคิดค้นปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานด้วย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน) อีกทั ้งต้องเป็นงานที่ได้ใช้สมอง 
สติปัญญาสร้างสรรค์ และทักษะฝีมือการฝึกฝนและการ
ประดิษฐ์ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันทำ (หนึ่งสมอง สอง
มือ) ซึ่งจะเป็นงานที่สร้างความสุข และใช้เวลาร่วมกัน
ของคนในชุมชน  

งานดังกล่าวนี้เป็นทางรอดและทางเลือกให้กับ
ชุมชนชนบทที่มีความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตของ
ช่วงเวลาเผชิญวิกฤติปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ จึง
เป็นเป็นที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ได้นำเสนออย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงกับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน
รัฐทุกระดับ  
 
แนวคิดการบูรณาการความรู้การบริหารธุรกิจ 
 แนวคิดในการบริการวิชาการการบูรณาการทาง
บริหารธุรกิจเกี ่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชนนั้นเป็น
ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีองค์ความรู้จากการสอนและ
ทำวิจัยรวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รวบรวมจัดทำข้ึน
เป ็นแบบสำเร ็จร ูปพร ้อมใช้แก ่ผ ู ้ เข ้าอบรม  ซึ ่งใช้
ระยะเวลาไม่นานมาก ซึ่งจะนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ 
ทางการบ ัญช ี การจ ัดการ การตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศ จนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เริ ่มตั้ งแต่
กระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าและสร้างตราสินค้า
ชุมชนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทาน การคำนวณต้นทุนและผลตอบแทน การจัดทำ
แผนธุรกิจ การจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายและ
การตลาดสมัยใหม่ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
จัดทำธุรกิจชุมชน ซึ ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้แบ่งเป็น
หลักสูตรอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติแบ่งเป็น 
4 กิจกรรมย่อยตามที่กล่าวมา 
 
 
 

3. ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเน ินงานประสบความสำเร ็จทั้ ง

วัตถุประสงค์หลักคือสามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ย่อยครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้ถูกจ้างงานทั้ง 20 คน เป็นเวลา 11 เดือน 
มีรายได้และความรู ้จากการอบรมทักษะต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่ อว. กำหนดและผ่านประเมินทุกคน 

2) หน่วยงานรัฐได้รับข้อมูล Community Big 
Data ผ่านระบบตามแบบฟอร์มและแอพพลิเคชันให้กับ
กระทรวง อว. และหน่วยงานต่าง ๆ ตามที ่ต้องการ
ครบถ้วน 

3) ตำบลมีสื ่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเพจตำบลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในตำบลดอนรวก อย่างน้อย 3 ผลงาน 
และมีภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีว ิตคนในตำบลดอนรวก
จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ตำบล
แก่ทุกหน่วยงานต่อไป ทำให้เยาวชนและชาวบ้านมี
จิตสำนึกรักบ้านเกิดและภูมิใจในวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
โบราณสถานทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 

4) เกิดอาชีพใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าสครับมะขามและสบู่สมุนไพร และมี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อคนต่อหุ้น ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการสร้างอาชีพใหม่อื่น ๆ และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ใหม่ในการแปรรูปสินค้าจากสมุนไพรในชุมชนต่อไป 

5) ผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมมีองค์ความร ู ้และเข ้าใจ 
ในกระบวนการทำธุรกิจภายในครัวเรือนตั้งแต่การเลือก
ผลิตสินค้าจนถึงการจัดหาช่องทางการตลาดดิจิทัลและ
การหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจชุมชน และมีโอกาสจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนภายในตำบลดอนรวกได้ 
 
3.1 ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ 
 การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้ผลผลิตเป็นสินคา้ของ
ชุมชน นำมาซึ่งการต่อยอดการรวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มอาชีพ
ใหม่หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตสินค้าแปรรูปสมุนไพร
ในตำบล โดยเริ่มจาก สครับมะขาม สบู่สมุนไพร และอื่น 
ๆ ในอนาคตจะมีการจ้างแรงงานในตำบล และช่วยขาย
ของอื่น ๆ ในตำบลผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนจะปิด
โครงการทีมงาน u2t ตำบลดอนรวก มีการร่วมหุ้น 
เพื่อผลิตและขายจริงตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2564 จึงทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ดังนี้ 
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน) อีกทั ้งต้องเป็นงานที่ได้ใช้สมอง 
สติปัญญาสร้างสรรค์ และทักษะฝีมือการฝึกฝนและการ
ประดิษฐ์ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันทำ (หนึ่งสมอง สอง
มือ) ซึ่งจะเป็นงานที่สร้างความสุข และใช้เวลาร่วมกัน
ของคนในชุมชน  
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ชุมชนชนบทที่มีความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตของ
ช่วงเวลาเผชิญวิกฤติปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ จึง
เป็นเป็นที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ได้นำเสนออย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงกับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน
รัฐทุกระดับ  
 
แนวคิดการบูรณาการความรู้การบริหารธุรกิจ 
 แนวคิดในการบริการวิชาการการบูรณาการทาง
บริหารธุรกิจเกี ่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชนนั้นเป็น
ความเชี่ยวชาญ เนื่องจากมีองค์ความรู้จากการสอนและ
ทำวิจัยรวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รวบรวมจัดทำข้ึน
เป ็นแบบสำเร ็จร ูปพร ้อมใช้แก ่ผ ู ้ เข ้าอบรม  ซึ ่งใช้
ระยะเวลาไม่นานมาก ซึ่งจะนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ 
ทางการบ ัญช ี การจ ัดการ การตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศ จนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เริ ่มตั้ งแต่
กระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าและสร้างตราสินค้า
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อุปทาน การคำนวณต้นทุนและผลตอบแทน การจัดทำ
แผนธุรกิจ การจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายและ
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จัดทำธุรกิจชุมชน ซึ ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้แบ่งเป็น
หลักสูตรอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติแบ่งเป็น 
4 กิจกรรมย่อยตามที่กล่าวมา 
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บรรลุวัตถุประสงค์ย่อยครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้ถูกจ้างงานทั้ง 20 คน เป็นเวลา 11 เดือน 
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3) ตำบลมีสื ่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเพจตำบลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในตำบลดอนรวก อย่างน้อย 3 ผลงาน 
และมีภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีว ิตคนในตำบลดอนรวก
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แก่ทุกหน่วยงานต่อไป ทำให้เยาวชนและชาวบ้านมี
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4) เกิดอาชีพใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าสครับมะขามและสบู่สมุนไพร และมี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อคนต่อหุ้น ซึ่งจะเป็นแนวทาง
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 การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้ผลผลิตเป็นสินคา้ของ
ชุมชน นำมาซึ่งการต่อยอดการรวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มอาชีพ
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ในตำบล โดยเริ่มจาก สครับมะขาม สบู่สมุนไพร และอื่น 
ๆ ในอนาคตจะมีการจ้างแรงงานในตำบล และช่วยขาย
ของอื่น ๆ ในตำบลผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนจะปิด
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2564 จึงทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ดังนี้ 

1) รายได้ของทีมงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อคน
หรือคิดรวมกำไรจากการขายในช่วง 2 เดือน ทีมงานมี
รายได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 10,000 บาท  

2) การเพิ ่มผลิตภาพ (productivity) เช่นการ
แปรรูปสมุนไพรเป็นสินค้าทำให้เกิดผลผลิตใหม่ในตำบล 
ได้แก่ สครับมะขาม สบู่ผักดีท็อก และสบู่มัลเบอร์รี่ผิวใส
และนำไปสู่การต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
3.2 ผลผลัพธ์เชิงสังคม 
 การจ้างงานของรัฐในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
มหาวิทยาลัยทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับทีมงาน จำนวน 20 คน อีกทั้งสร้าง
จิตสำนึกรักบ้านเกิด การมีจิตอาสา และการพัฒนา
ชุมชนให้กับเยาวชนผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ตำบลต่อไปในอนาคต  
 
4. การนำไปใช้  
 1) ด้านผลผลิตที่ได้รับ 
 - มีสินค้าของตำบลเพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้เกิด
การรวมกลุ ่มอาชีพหรือกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรตำบลดอนรวก เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ
และทีมงานนำสินค้า แนวคิด เพื่อขอการสนับสนุนจาก 
อบต .ดอนรวก ในการจัดตั ้งกลุ ่มอาชีพใหม่ในการ
ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในระยะ
ที่ 2 ต่อไป โดยทีมงานเดิมจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรและ
พี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านที่สนใจรวมกลุ่มผลิตและขายเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนต่อไป 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะบริหารธุรกิจนำ
สินค้าของตำบลดอนรวกไปช่วยจัดจำหน่ายในงาน
เกษตรแฟร์ (ภาพที่ 15) และช่องทางออนไลน์อื ่น ๆ 
ตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็น
ก า ร บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ใ น ว ิ ช า
ผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาการตลาด ซึ่งจัดตั้ง
บริษัทจำลองที่เป็นตัวแทนขายให้กับตำบลแทน 
 

  

 
 

ภาพที่ 15 การขายสินค้าในงานเกษตรแฟร ์
- ทีมงาน 20 คน ผู้รับผิดชอบในโครงการ และ

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและชื่นชมในการทำงาน
อย่างจริงจัง อีกทั้งมีส่วนร่วมในการทำงานจิตอาสาใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของตำบล 
 - ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลยั 
และภาคเอกชนในการนำเสนอช่องทางการตลาดใน
อนาคต 

2) ด้านผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ
ในครั้งนี้  

- ผลกระทบทางวิชาการที ่ม ีต ่อผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการ นำมาซึ ่งการทำความเข้าใจ ค้นคว้าศึกษา
เพิ่มเติมจากงานวิจัยการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับชุมชนต่าง ๆ  เพื่อกำหนดกิจกรรมการบริการ
วิชาการแบบบูรณาการให้ได้สินค้าเป็นผลผลิตของตำบล 
ซึ ่งสามารถนำไปกำหนดเป็นแบบอย่างในการบริการ
วิชาการในตำบลอื่น ๆ นอกจากนี้ผลงานการให้บริการ
วิชาการยังส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรางวัล
ชมเชย ในกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัต ิท ีด ีสำหรับ
อาจารย์ในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เร ียนการสอน ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 
ราชมงคล เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 

- ผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ พื้นท่ี
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซึ ่งอยู่ใจกลางเมืองย่านสำเพ็ง 
เขตสัมพันธวงศ์ จะมีพื้นที่บริบทชนบทเพิ่มขึ้นในการเข้า
ไปศึกษาและแก้ปัญหาผ่านการบริการวิชาการ และ 
การทำวิจัยต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการ
องค์ความรู้และทำงานร่วมกันในสาขาต่าง ๆ ของคณะ
บริหารธุรกิจ 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที ่ม ีต่อ
หน่วยงานรัฐภายในพื้นท่ี ได้แก่ อบต. สามารถนำสินค้า
ดังกล่าวไปต่อยอดการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย และจัดตั้ง
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพใหม่ในตำบลดอน
รวก เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีก
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5. อภิปรายผล 

ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนราย
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวัด
พฤติกรรมความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน โดยใช้แบบสอบถามของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นเครื ่องมือที ่พัฒนาและได้รับความ
เชื่อถือทางวิชาการ โดยสุ่มตัวย่างครัวเรือนถึง 1 ใน 3 
ของตำบลดอนรวก ซ ึ ่งเป ็นจำนวนที ่ค ่อนข้างมาก
สามารถยอมรับได้ผลการสำรวจและนำไปอ้างอิงเชิง
นโยบายสาธารณะในพื ้นที ่ได้ ซึ ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมสมองอภิปรายกลุ่มย่อย
ของการจัดกิจกรรมว่า ตำบลดอนรวกมีความพอเพียง
และพร้อมสู ่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน ถึงแม้ว่าผลการ
วิเคราะห์จะได้ค่าเฉลี่ยร้อยละในประเด็นสำคัญน้อยกว่า
ระดับประเทศ แต่เป็นเพราะจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อย
กว่ามากนั ้น เม ื ่อเท ียบกับจำนวนกลุ ่มต ัวอย่างทั้ง
ประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในทางวิชาการ 
 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากการบริการ
วิชาการ โดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ
บริหารธุรกิจ เน้นการใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ทางเลือกเป็นสำคัญกับองค์ความรู้บริหารธุรกิจ ผ่านการ
จัดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม  ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่สอน
นักศึกษาในห้องเรียน จะต้องมีการปรับเนื้อหาในการ
ถ ่ายทอดให ้ เข ้าใจง ่ายมากข ึ ้น  เน ้นการถ ่ายทอด 
องค์ความรู ้ผ่านภาคปฏิบัติ จึงจะได้ผลมากกว่าภาค
บรรยาย และการใช้สื่อจากอุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมมีใกล้
ตัวหรือหาได้ในท้องถิ ่น จะอำนวยความสะดวกและ
เหมาะสมกว่าในบริบทชุมชน  โดยกรณีศึกษาหรือ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และผู้เข้าอบรมมีส่วน
ร่วมหรือประสบการณ์ร่วมกัน จะสามารถเข้าใจและ
นำมาซึ่งความสำเร็จในการคิดผลผลิตเป็นสินค้าสำหรับ
ชุมชนที่ได้รับการยอมรับร่วมกันได้ 
 สำหรับการจัดบริการวิชาการในครั้งนี้มีข้อจำกัด
และอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางทุก ๆ กิจกรรม เช่น 
การประกาศปิดพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ทำให้กำหนดการจัดกิจกรรมต้องถูก
ลด เลื ่อน และปรับเวลาออกไปล่าช้ากว่าเดิม และ
รูปแบบการจัดกิจกรรมบางครั้งต้องปรับเป็นออนไลน์ 

หรือจัดกลุ่มย่อยเพื่อลดความแออัดในการร่วมกิจกรรม
ในจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้น 
 สำหรับการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
หนึ ่งตำบลหนึ ่งมหาวิทยาลัยในระยะที ่ 1 ของตำบล 
ดอนรวก ได้ร ับการยอมรับและสร้างความชื ่นชมใน
ผลงานที่ปรากฎเป็นรูปธรรมต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับการคัดเลือกให้ส่งประกวดตำบลแบบอย่างใน
การสร้างอาชีพใหม่ภายใต้โครงการ U2T ในนาม มทร.
รัตนโกสินทร์  ดังนั้นในระยะที่ 2 จึงวางแผนดำเนินการ
ในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำ ดังนี้  

1) การพัฒนามาตรฐานสินค้าของชุมชนให้เป็น 
ที่ยอมรับในคุณภาพสินค้าจากตลาด โดยยังคงเน้นให้
เป็นสินค้าออร์แกนิคเช่นเดิม และใช้วัตถุดิบจากตำบล 
เพิ ่มการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในส่วนของการทำวิจัย
ควบคู่ไปด้วย 

2) การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการขายสินค้า
ออน ไลน ์ ขอ งตำบล  โดยขอความร ่ วมม ื อ จ าก
บริษัทเอกชนที ่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ 
ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในตำบล
ทั้งที่ผลิตเองจากการรวมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน 
และรับจ้างขายสินค้าประเภทอื ่นให้กับบุคคลหรือ
คร ัวเร ือนในตำบลดอนรวก โดยใช ้ตราส ินค ้าเป็น
เอกลักษณ์เดียวกันกับตำบลดอนรวก 

3) ยกระดับสินค้าเข้าสู ่การเป็นสินค้าโอท็อป 
ของตำบลดอนรวก และพัฒนาให้มีความยั่งยืน 

4) สร้างวิทยากรในท้องถิ่นจากทีมงานเดิมเพื่อ 
ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสินค้า
เดิมและเป็นพี่เลี ้ยงในการให้คำปรึกษาแก่บุคคลหรือ
กลุ ่มอาชีพที ่ได ้ร ับการจ ัดตั ้งข ึ ้นในตำบลดอนรวก 
เพื่อสร้างรายได้และการมีอาชีพใหม่ในชุมชนอย่างยั่งยืน  

5) อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำ
แผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business  Model 
Canvas) ให้กับชาวบ้านและกลุ่มอาชีพในตำบลดอน
รวกและตำบลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการ 
ที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 การประเมินผลติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นของการจัดกิจกรรมนั้น จำเป็นต้องช่วยเหลือ
เพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอาชีพใหม่ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการผลิตต่อไป และได้นำเสนอแนวทางการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่อย่างเป็นทางการแก่องค์การบรหิาร
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5. อภิปรายผล 

ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนราย
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการวัด
พฤติกรรมความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน โดยใช้แบบสอบถามของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นเครื ่องมือที ่พัฒนาและได้รับความ
เชื่อถือทางวิชาการ โดยสุ่มตัวย่างครัวเรือนถึง 1 ใน 3 
ของตำบลดอนรวก ซ ึ ่งเป ็นจำนวนที ่ค ่อนข้างมาก
สามารถยอมรับได้ผลการสำรวจและนำไปอ้างอิงเชิง
นโยบายสาธารณะในพื ้นที ่ได้ ซึ ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมสมองอภิปรายกลุ่มย่อย
ของการจัดกิจกรรมว่า ตำบลดอนรวกมีความพอเพียง
และพร้อมสู ่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน ถึงแม้ว่าผลการ
วิเคราะห์จะได้ค่าเฉลี่ยร้อยละในประเด็นสำคัญน้อยกว่า
ระดับประเทศ แต่เป็นเพราะจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อย
กว่ามากนั ้น เม ื ่อเท ียบกับจำนวนกลุ ่มต ัวอย่างทั้ง
ประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในทางวิชาการ 
 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากการบริการ
วิชาการ โดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ
บริหารธุรกิจ เน้นการใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ทางเลือกเป็นสำคัญกับองค์ความรู้บริหารธุรกิจ ผ่านการ
จัดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม  ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่สอน
นักศึกษาในห้องเรียน จะต้องมีการปรับเนื้อหาในการ
ถ ่ายทอดให ้ เข ้าใจง ่ายมากข ึ ้น  เน ้นการถ ่ายทอด 
องค์ความรู ้ผ่านภาคปฏิบัติ จึงจะได้ผลมากกว่าภาค
บรรยาย และการใช้สื่อจากอุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมมีใกล้
ตัวหรือหาได้ในท้องถิ ่น จะอำนวยความสะดวกและ
เหมาะสมกว่าในบริบทชุมชน  โดยกรณีศึกษาหรือ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และผู้เข้าอบรมมีส่วน
ร่วมหรือประสบการณ์ร่วมกัน จะสามารถเข้าใจและ
นำมาซึ่งความสำเร็จในการคิดผลผลิตเป็นสินค้าสำหรับ
ชุมชนที่ได้รับการยอมรับร่วมกันได้ 
 สำหรับการจัดบริการวิชาการในครั้งนี้มีข้อจำกัด
และอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางทุก ๆ กิจกรรม เช่น 
การประกาศปิดพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ทำให้กำหนดการจัดกิจกรรมต้องถูก
ลด เลื ่อน และปรับเวลาออกไปล่าช้ากว่าเดิม และ
รูปแบบการจัดกิจกรรมบางครั้งต้องปรับเป็นออนไลน์ 

หรือจัดกลุ่มย่อยเพื่อลดความแออัดในการร่วมกิจกรรม
ในจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้น 
 สำหรับการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
หนึ ่งตำบลหนึ ่งมหาวิทยาลัยในระยะที ่ 1 ของตำบล 
ดอนรวก ได้ร ับการยอมรับและสร้างความชื ่นชมใน
ผลงานที่ปรากฎเป็นรูปธรรมต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
โดยได้รับการคัดเลือกให้ส่งประกวดตำบลแบบอย่างใน
การสร้างอาชีพใหม่ภายใต้โครงการ U2T ในนาม มทร.
รัตนโกสินทร์  ดังนั้นในระยะที่ 2 จึงวางแผนดำเนินการ
ในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำ ดังนี้  

1) การพัฒนามาตรฐานสินค้าของชุมชนให้เป็น 
ที่ยอมรับในคุณภาพสินค้าจากตลาด โดยยังคงเน้นให้
เป็นสินค้าออร์แกนิคเช่นเดิม และใช้วัตถุดิบจากตำบล 
เพิ ่มการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในส่วนของการทำวิจัย
ควบคู่ไปด้วย 

2) การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการขายสินค้า
ออน ไลน ์ ขอ งตำบล  โดยขอความร ่ วมม ื อ จ าก
บริษัทเอกชนที ่เป็นเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ 
ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าในตำบล
ทั้งที่ผลิตเองจากการรวมกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน 
และรับจ้างขายสินค้าประเภทอื ่นให้กับบุคคลหรือ
คร ัวเร ือนในตำบลดอนรวก โดยใช ้ตราส ินค ้าเป็น
เอกลักษณ์เดียวกันกับตำบลดอนรวก 

3) ยกระดับสินค้าเข้าสู ่การเป็นสินค้าโอท็อป 
ของตำบลดอนรวก และพัฒนาให้มีความยั่งยืน 

4) สร้างวิทยากรในท้องถิ่นจากทีมงานเดิมเพื่อ 
ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสินค้า
เดิมและเป็นพี่เลี ้ยงในการให้คำปรึกษาแก่บุคคลหรือ
กลุ ่มอาชีพที ่ได ้ร ับการจ ัดตั ้งข ึ ้นในตำบลดอนรวก 
เพื่อสร้างรายได้และการมีอาชีพใหม่ในชุมชนอย่างยั่งยืน  

5) อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำ
แผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business  Model 
Canvas) ให้กับชาวบ้านและกลุ่มอาชีพในตำบลดอน
รวกและตำบลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการ 
ที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 การประเมินผลติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นของการจัดกิจกรรมนั้น จำเป็นต้องช่วยเหลือ
เพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอาชีพใหม่ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการผลิตต่อไป และได้นำเสนอแนวทางการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่อย่างเป็นทางการแก่องค์การบรหิาร

ส่วนตำบลดอนรวกแล้ว และได้ร ับการตอบรับและ 
ให้การสนับสนุนสินค้าที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการเป็น 
อย่างนี้  
 สำหรับบทบาทของคณะบริหารธุรกิจได้เตรียม
แผนงานในโครงการระยะที่ 2 เพื ่อผลักดันการก่อตั้ง
กลุ่มอาชีพใหม่หรือวิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นจริง แต่ถ้า
โครงการดังกล่าวไม ่อาจเก ิดขึ ้นต ่อจากนี้ ก็จะเป็น
อุปสรรคสำหรับแผนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่อย่างเป็น
รูปธรรม แต่เพื่อให้การดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลดอนรวก จึงต้องใช้
งบประมาณสนับสนุนจาการทำวิจัยในพื้นที่อีกช่องทาง 
 สำหรับผลงานการบริการวิชาการและงานวจิยัใน
พื้นที่จะเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน ก็ต่อเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพใหม่และการดำเนินธ ุรก ิจช ุมชนเก ิดข ึ ้นจริง 
เป็นระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 ปี แล้วจึงจะสามารถวัด
ระดับคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐพอเพียงของบุคคล
และคร ัวเร ือนด ้วยว ิธ ีการดั งกล ่าวมาอ ีกคร ั ้งเพื่อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงว่ากิจกรรมของโครงการ
บริการวิชาการและการเป็นพี ่เลี ้ยงให้ธุรกิจชุมชนนี้  
มีผลล ัพธ ์ เช ิงเศรษฐก ิจและส ังคมอย ่างไร และมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคนในตำบลดอนรวกมาก
น้อยเพ ียงใด  จ ึงจะสามารถคำนวณผลลัพธ ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 การบริการวิชาการครั้งนี้เป็นโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 
1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์หรือ U2T ตำบลดอนรวกนี ้อยู ่ในความ
รับผิดชอบของคณะบริหารธุรกิจ พื ้นที ่บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ สำเร็จลุล่วงและประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง
จนได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดในโครงการ
ของกระทรวง อว . จึงขอขอบคุณงบประมาณและ
โครงการดี ๆ ของกระทรวง อว. และการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุในพื้นท่ี
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และเจ้าหน้าที ่กองคลังของ
มหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือดำเนินกิจกรรมเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังจนแล้วเสร็จด้วยดี 
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยท้ังหมดตองอยูในขอจํากัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนช่ือเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถส่ือจุดประสงคการวิจัย
ชัดเจน ในกรณีท่ีมีภาษาอังกฤษใหทําเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคํานามและคุณศัพท  
เชน Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ท่ีเหลือทําเปนเล็กหมด รวมท้ัง
คํากริยา คํากริยาวิเศษณ และคําท่ีไมใชเปนคํานําเชน ตัวอยาง ถาสงสัยขอแนะนําใหพิมพตัวใหญ
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทาน้ัน นอกน้ันทําตัวเล็ก เชน Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไมแนะนําใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการพิมพชื่อเร่ือง 

ชื่อผูดําเนินโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 
 ภา ษา อั ง ก ฤ ษ  ให ค ร บปร ะ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 
 ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุป

เน้ือหาของบทความท้ังหมดใหเขาใจท่ีมาของการทําวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย
โดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ อยางไร 

คําสําคัญ Keywords 

บทนํา 

 ช้ีใหเห็นความสําคัญของเรื่องท่ีทํา เขียนใหส้ัน กระชับ ไมเกิน 15 20 บรรทัด 
 คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทํางานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 
 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค เขียน 

เปนความเรียงหรือจัดลําดับความสําคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 
(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

วิธีดําเนินงาน 
อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผูอ่ืนตองการทําวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอาน

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 7

และนําไปปฏิบัติได (กลาวถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
3.กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรูความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงน้ันหรือใชองคความรูอะไรไปทําบาง) 

ผลการดําเนินงาน 
อธิบายผลท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง ไมมีการแสดงความคิดเห็นในสวนน้ี อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
ขอ 6.ผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

การนําไปใชประโยชน 
อธิบายใหเห็นวาผลงานดังกลาวไดนําไปใชประโยชนอยางไร ใครคือผูใช และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกลาวสูการใชประโยชนท้ังเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และเชิงสาธารณะอยางไร 
(อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมายและขอ 6.ผลลัพธการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอางอิงใหเห็นวาผลการดําเนินงานดังกลาวไดองคความรูใหม นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหมใหแกพื้นท่ีอยางไร และอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
รวมท้ังเสนอและการทํางานในขั้นตอไป (อาจอธิบายขอ 5.การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมา
หลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน ขอ 7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ใหคงอยูตอไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานน้ัน ๆ จัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรช่ือผูแตง ภายใตหัวขอ เอกสารอางอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ 
APA (American Psychological Association) ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังน้ี 

หนังสือ 
ช่ือผูแตง . ปท่ีพิมพ . ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ีพิมพ. ผูจัดพิมพ : 

          ตัวอยาง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

บทความ 
ช่ือผูแตง .ปท่ีพิมพ(บรรณาธิการ) . ชื่อบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ช่ือเรื่องท่ีฉบับพิมพ. 

หนา. : สถานท่ีพิมพ (ปรากฏบทความผูจัดพิมพ) 
         ตัวอยาง เสรี ลีลาภัย . 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. 

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 6 No. 1  January - June 2022 

92



6

รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยท้ังหมดตองอยูในขอจํากัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนช่ือเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถส่ือจุดประสงคการวิจัย
ชัดเจน ในกรณีท่ีมีภาษาอังกฤษใหทําเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคํานามและคุณศัพท  
เชน Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ท่ีเหลือทําเปนเล็กหมด รวมท้ัง
คํากริยา คํากริยาวิเศษณ และคําท่ีไมใชเปนคํานําเชน ตัวอยาง ถาสงสัยขอแนะนําใหพิมพตัวใหญ
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทาน้ัน นอกน้ันทําตัวเล็ก เชน Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไมแนะนําใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการพิมพชื่อเร่ือง 

ชื่อผูดําเนินโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 
 ภา ษา อั ง ก ฤ ษ  ให ค ร บปร ะ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 
 ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุป

เน้ือหาของบทความท้ังหมดใหเขาใจท่ีมาของการทําวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย
โดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ อยางไร 

คําสําคัญ Keywords 

บทนํา 

 ช้ีใหเห็นความสําคัญของเรื่องท่ีทํา เขียนใหส้ัน กระชับ ไมเกิน 15 20 บรรทัด 
 คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทํางานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 
 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค เขียน 

เปนความเรียงหรือจัดลําดับความสําคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 
(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

วิธีดําเนินงาน 
อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผูอ่ืนตองการทําวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอาน

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 7

และนําไปปฏิบัติได (กลาวถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
3.กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรูความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงน้ันหรือใชองคความรูอะไรไปทําบาง) 

ผลการดําเนินงาน 
อธิบายผลท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง ไมมีการแสดงความคิดเห็นในสวนน้ี อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
ขอ 6.ผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

การนําไปใชประโยชน 
อธิบายใหเห็นวาผลงานดังกลาวไดนําไปใชประโยชนอยางไร ใครคือผูใช และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกลาวสูการใชประโยชนท้ังเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และเชิงสาธารณะอยางไร 
(อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมายและขอ 6.ผลลัพธการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอางอิงใหเห็นวาผลการดําเนินงานดังกลาวไดองคความรูใหม นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหมใหแกพื้นท่ีอยางไร และอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
รวมท้ังเสนอและการทํางานในขั้นตอไป (อาจอธิบายขอ 5.การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมา
หลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน ขอ 7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ใหคงอยูตอไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานน้ัน ๆ จัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรช่ือผูแตง ภายใตหัวขอ เอกสารอางอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ 
APA (American Psychological Association) ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังน้ี 

หนังสือ 
ช่ือผูแตง . ปท่ีพิมพ . ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ีพิมพ. ผูจัดพิมพ : 

          ตัวอยาง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

บทความ 
ช่ือผูแตง .ปท่ีพิมพ(บรรณาธิการ) . ชื่อบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ช่ือเรื่องท่ีฉบับพิมพ. 

หนา. : สถานท่ีพิมพ (ปรากฏบทความผูจัดพิมพ) 
         ตัวอยาง เสรี ลีลาภัย . 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. 

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม - มิถุุนายน 2565
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ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปล่ียนแหงยุคสมัย. 90141. กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บทความในวารสาร 
ช่ือผูแตง. ปท่ีพิมพ. “ ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร. ปท่ี (ลําดับท่ี), เลขหนาท่ีปรากฏบทความ. 

ตัวอยาง พุทธชาด โปธิบาล และนานันท ตรงดี. 2541. “สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น”. วารสาร
สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 4, 2: 167187. 

สาระสังเขปจากฐานขอมูล CDRow 
ช่ือผูแตง. ปท่ีพิมพ. ช่ือบทความ (ซีดีรอม). ช่ือวารสาร, ปท่ี (ลําดับท่ี), เลขหนาท่ีปรากฏบทความ

ในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ช่ือฐานขอมูลและหมายเลขเอกสารเพ่ือการสืบคน 
ตัวอยาง  Preston, W. 1982. Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student 

(CDROM). TESOL quarterly, 16, 489502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529 

วิทยานิพนธ 
ช่ือผูแตง. ปท่ีพิมพ. “ช่ือวิทยานิพนธ.” ระดับวิทยานิพนหรือปริญญานิพนธมหาวิทยาลัย. 

          ตัวอยาง เบ็ญจรัช เวชวิรัช. 2541. “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาการใหสินเช่ือเพ่ือการสงออก
และนําเขาของสถาบันการเงินไทย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

แหลงสารสนเทศบนอนิเตอรเน็ต 
ช่ือผูแตง. ปท่ีพิมพ. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร. ปท่ีหรือเลมท่ี, ฉบับท่ี สืบคนเมื่อวันท่ี เดือน ป,

จากแหลงท่ีอยูบนอินเตอรเน็ต 
ตัวอย าง   Indick,W.2002.  “Gender Differences in Moral Judgment:  Is NonConsequential 

Reasoning a Factor?” Current Research in Social Psychology. 5,2 Retrieved November 11,2002, 
from http://www.uiowa.edu/grpproc/crisp/ crisp5.2htm 

การสงตนฉบับ 
กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” 
สงอีเมล (Email) แฟมขอมูลมาท่ี  rmutl.jrs@gmail.com 
งานคลังความรู สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
ท่ีอยู 98 หมู 8  ตําบลปาปอง  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 
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โดย ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, ปียะพงษ์ ยงเพชร, ไตรมาศ พูลผล และ ถกลรัตน์ ทักษิมา
	การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
โดย พงศกร สุรินทร์ และ สุภัทรชา ธุระกิจ 

	การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการ สร้างนวัตกรชุมชนเพื่อความมั่นคงและยังยืน
โดย เทอดเกียรติ แก้วพวง และปิยะพงษ์ ยงเพชร 

	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งสู่ตลาดสีเขียว
โดย น้ำฝน รักประยูร, วิลาสินี บุญธรรม, และ ณัฐพร จันทร์ฉาย 
	การอนุรักษ์ สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “ธุง กาฬสินธุ์" บ้านนาโก ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย อาริยา ป้องศิริ, พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, สิรินดา กมลเขต, มนชยา สภานุชาต, สายหยุด ภูปุย, อารยา ลาน้ำเที่ยง, นิลวรรณ สายสมบัติ และ ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี 

	การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอดน้ำมันท่วมชนิดสายพาน
โดย พิเชษฐ์ โค้วตระกูล, เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย และ กิตติ เอี่ยมเปรมจิต

	แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดย ปรัชญา นามวงค์, ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และหนึ่งฤทัย แสงใส

	การใช้องค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ให้ชุมชนตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม : หนึ่งตําบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (U2T)
โดย ธิติมา พลับพลึง, ปิยพงศ์ พลับพลึง และพรพิมล ขำเพชร


