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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

รองศาสตราจารย์ ดร.พัานิช อินต๊ะ   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ 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� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 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



 
บทบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใชส้ังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 แล้ว โดยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพื้นที่เปิดทางวิชาการสำหรับ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการรับใช้
สังคมที่มุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
สังคมและชุมชนเป็นสำคัญ โดยฉบับนี้ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ การตลาด 
บัญชี เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ ้น 8 บทความ ประกอบไปด้วย
บทความทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 บทความ ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ 
จำนวน 4 บทความ และด้านเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 บทความ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   
1 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบ การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์สาขาบทความ
ละ 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางวิชาการที่กองบรรณาธิการให้ความสำคัญอย่างมาก อันจะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
ในด้านต่างๆ ต่อไป  

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังว่าวารสาร
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตาม
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาอย่างต่อเนื่อง ถ้าท่านใดสนใจประสงค์
ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ กองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ โดยต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก และหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อจะ
ได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
กองบรรณาธกิาร 
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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

บทความทกุเร่�องได้ร้บัการตรวจัความถุก่ตอ้งทางวชิาการโด้ยผ่ท้รงคณุวฒุ	ิบทความลัะ	3	ทา่น	ข้อ้ความแลัะบทความ
ในวารสารวชิาการรบัใชส้งัคม	มหาวทิยาลัยัเทคโนโลัยรีาชมงคลัลัา้นนา	เปน็แนวคดิ้ข้องผ่เ้ข้ยีน	มใิชค่วามคดิ้เหน็ข้อง
คณะผ่้จััด้ทำาแลัะมิใช่ความรับผิด้ชอบข้องกองบรรณาธิการ	 แลัะกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ�คัด้ลัอก	 แต่ให้อ้างอิง
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟาของชุมชนใหไดมาตรฐานและ 
มีความปลอดภัย 2) เพื่อจัดทำขอมูลแผนที่ระบบไฟฟา 3) เพื่อตรวจวัดปริมาณการใชไฟฟาและเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมแกชุมชน การใชเทคโนโลยีมิเตอรที่สามารถบันทึกขอมูลทางดานไฟฟาและ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งมารวมทำงานทำใหทราบปริมาณการใชไฟฟาของชุมชนแบบเวลาจริง (รายวัน/
รายสัปดาห/รายเดือน/รายป) ผลการวิจัยพบวา การใชไฟฟาในแตละเฟสไมสมดุล เฟส A ใชไฟฟามากที่สุดคิดเปน
รอยละ 59.76 รองลงมา คือ เฟส B รอยละ 31.08 และเฟส C ใชไฟฟานอยที่สุดเพียงรอยละ 9.16 พฤติกรรมการใช
ไฟฟาของชุมชนมีความสม่ำเสมอในทุก ๆ วัน โดยใชไฟฟาสูงสุดในชวงเวลา 6.00 – 8.00 น. และ 16.00 – 22.00 น. 
การใชไฟฟาเฉลี่ยตอวันคอนขางนอยเพียงรอยละ 9.4 ของปริมาณการผลิตไฟฟาตอวันทั้งหมด และมีการสูญเสีย
พลังงานไฟฟาใหกับโหลดเทียมคอนขางสูงถึงรอยละ 70.6 นอกจากนี้ยังพบวา ระบบไฟฟาของชุมชนมีสภาพเกา 
ชำรุดและเสื่อมสภาพ เนื่องจากใชงานมายาวนาน จึงไดดำเนินการปรับปรุงแกไขและบำรุงรักษาระบบไฟฟา และ
เสนอแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสำหรับชุมชน 2 แนวทาง คือ การบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟา และการสงเสริมการอนุรักษพลังงานไฟฟาอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางความสมดุลระหวาง
การผลิตและการใชไฟฟาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางอาชีพในชุมชนอยางยัง่ยืน ตลอดจนสงเสริมใหเปนแหลง
เรียนรูดานการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาใหแกชุมชนตาง ๆ ที่มีศักยภาพและภูมิสังคมคลายกัน 
 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการพลังงานไฟฟา ระบบไฟฟาขนาดเล็กแบบไมเชื่อมตอระบบจำหนาย แผนที่ระบบไฟฟา  

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง โรงไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1)  inspect and maintain electrical systems of the 
community to obtain the standard and safety 2)  obtain the electrical system mapping and 3) 
measure and monitor the electricity consumption and suggest an appropriate pattern for electrical 
energy management for the community. The use of energy meters in combination with the Internet 
of Things (IoT) technology allows real-time monitoring of the amount of the community's electricity 
consumption (daily/weekly/monthly/yearly). In a three-phase system, the results showed that there 
was an unbalance of each phase related to the electricity consumption behavior of different loads, 
with 59. 76 percent of the peak energy consumption being in phase A, 31.08 percent in phase B, and 
9. 16 percent in phase C.  The community's electricity consumption behavior is consistent, and the 
peak load demand occurs between 6:00 a.m. to 8:00 a.m. and between 4:00 p.m. to 10:00 p.m. The 
average daily electricity consumption was relatively low with only 9. 4% of total daily electricity 
production, while the dummy load loss was relatively high at 70.6 percent. In addition, it was found 
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Therefore, the improvement and maintenance of the electrical system have been carried out, and 
two appropriate pattern guidelines for community energy management are suggested:  electrical 
energy management and economic energy conservation promotion for maximum benefit, for 
achieving an efficient balance between energy production and consumption, creating sustainable 
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1. บทนำ 

ชุมชนบานดอยปู หมื ่นใน เปนชุมชนชายขอบ 
และตั้งอยูบนพื้นที่สูง อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  
มีระดับความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 
การเดินทางเขาชุมชนคอนขางยากลำบาก ประชากรเปน
ชาวไทยภูเขาเผาละหู (มูเซอ) มีประมาณ 68 ครัวเรือน 
และมีรายไดจากการปลูกชาพันธุ อ ัสสัม ซึ ่งเปนพืช
เศรษฐกิจหลัก และมีกลุมวิสาหกิจชุมชนชาดอยปูหมื่น
เปนตัวแทนจำหนายชาสดและชาจีนกึ่งหมักชนิดเสนมา
ตั้งแตป 2513 โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินทุนจดัตั้ง 
“รานคาชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห” เพื ่อเพิ่ม
รายไดและยกฐานะความเปนอยู ของราษฎรใหดีขึ้น 
รวมทั้งสนับสนุนใหชาวไทยภูเขาเลิกตัดไมทำลายปา  
เลิกทำไรเลื่อนลอย เลิกปลูกฝนและปองกันการโยกยาย
ถิ ่นฐาน ในระยะแรกกระบวนการแปรรูปชาตองใช

เครื่องยนตที่ใชน้ำมันเปนตนกำลังทำใหเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม อีกทั้งขั้นตอนการคั่วชาตองใชไมฟนทำให
เกิดปญหาดานสุขภาพและการตัดไมทำลายปาตนน้ำ 
ชุมชนบานดอยปูหมื่นในเปนแหลงตนน้ำ (พิเชษฐ ทานิล, 
2562) พลังงานน้ำ จึงเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งทีเ่ปนไป
ไดในการนำมาใชเปนพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟา โดยเฉพาะการใชงานในระดับครัวเรือน
และชุมชนขนาดเล็กที ่การขยายระบบการใหบริการ
ไฟฟาทำไดยากลำบากและตองใชเงินลงทุนสูง ตอมาป 
2555 กรมพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวง
พลังงานไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื ้อเครื ่อง
กำเนิดไฟฟาและวัสดุอุปกรณกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ระดับหมูบานขนาดกำลังการผลิต 30 กิโลวัตต เพื่อใชใน
การดำรงชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานและใชในกระบวนการ
แปรรูปชา ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1)  inspect and maintain electrical systems of the 
community to obtain the standard and safety 2)  obtain the electrical system mapping and 3) 
measure and monitor the electricity consumption and suggest an appropriate pattern for electrical 
energy management for the community. The use of energy meters in combination with the Internet 
of Things (IoT) technology allows real-time monitoring of the amount of the community's electricity 
consumption (daily/weekly/monthly/yearly). In a three-phase system, the results showed that there 
was an unbalance of each phase related to the electricity consumption behavior of different loads, 
with 59. 76 percent of the peak energy consumption being in phase A, 31.08 percent in phase B, and 
9. 16 percent in phase C.  The community's electricity consumption behavior is consistent, and the 
peak load demand occurs between 6:00 a.m. to 8:00 a.m. and between 4:00 p.m. to 10:00 p.m. The 
average daily electricity consumption was relatively low with only 9. 4% of total daily electricity 
production, while the dummy load loss was relatively high at 70.6 percent. In addition, it was found 
that the community's electrical system was damaged, old, and deteriorated due to long- term use. 
Therefore, the improvement and maintenance of the electrical system have been carried out, and 
two appropriate pattern guidelines for community energy management are suggested:  electrical 
energy management and economic energy conservation promotion for maximum benefit, for 
achieving an efficient balance between energy production and consumption, creating sustainable 
careers in the community, as well as promoting to be a learning center on electrical energy 
management for other communities with the same potential and social landscape. 
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เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอการใชพลังงานไฟฟาของ
ชุมชน การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาจึงมีความสำคัญ
อยางยิ่ง เพื่อชวยการลดคาใชจาย สามารถเพิ่มรายได 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการพลังงานนั้นมีทั้งดานเทคนิคและการจัดการ ดังนั้น 
จึงตองหาวิธีที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงานสำหรับ
ชุมชน อีกทั้งยังเปนการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมใหเกิดพฤติกรรมที่ดีในการใชพลังงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในระดับครัวเรือนหรือชุมชน การบริหาร
จัดการพลังงานไฟฟาในชุมชน (ศราพร ไกรยะปกษ, 2553)
คนในชุมชนทุกคนจะตองมีสวนรวมและใหความสำคัญ
กับคาใชจายดานพลังงานทั้งคาไฟและบำรุงรักษา และ
จะตองตระหนัก มีความรูและมีจิตสำนึกที่ดีตอการใช
พลังงานอยางแทจริง เพื่อใหเกิดความยั่งยืนดานพลังงาน
ที่มีในชุมชน การเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ
การใชพลังงานไฟฟาของชุมชนนั้น (Sakhunkhu, 2015) 
จะตองสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนและไมทำใหวิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนแปลง มีพลังงานไฟฟาใชอยางเพียงพอตอ
ความตองการพื้นฐานของคนในชุมชน การวิเคราะหการ

ไหลของกระแสไฟฟาจะมีความสัมพันธกับความตองการ
พลังงานไฟฟา (Muslim, 2017) โดยการติดตามการใช 

พลังงานไฟฟาในรูปแบบรายชั่วโมง รายวัน ราย
เดือน และรายปจะทำใหทราบถึงการใชไฟฟาในแตละ
ชวงเวลา อีกทั้งยังทราบถึงความตองการใชไฟฟาที่เพิ่ม
มากขึ ้น การนำเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
(Internet of Things : IoT) (ณัฐวัฒน พัลวัล, 2565) 
 
มาใชทำใหงายตอการติดตามขอมูลการผลิตและการใช
พล ั ง งานไฟฟ  า  โดยนำข อม ูลท ี ่ ได มาว ิ เคราะห
ประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฟฟาและใชระบบ
บริหารจัดการพลังงานใหสามารถคาดการณการใช
พลังงานไฟฟาของชุมชนได  

ปจจุบันชุมชนบานดอยปูหมื่นในมีการขยายตัว 
จึงทำใหมีความตองการไฟฟาเพิ่มมากขึ้น อุปกรณและ
ระบบไฟฟามีสภาพเกา ชำรุดและเสื่อมสภาพ เนื่องจาก
ใชงานมายาวนาน อีกทั้งยังขาดงบประมาณและไมสามารถ
จัดการบำรุงรักษาเองไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
พบวา มีการใชงานเครื่องใชไฟฟาพรอมกันหลาย ๆ เครื่อง 
จึงทำใหบางวงจรมีกระแสไฟฟาไหลในอัตราที่สูงกวาปกติ 
จึงทำใหเกิดไฟฟาดับบอยครั้ง สงผลกระทบโดยตรงตอ
การดำรงชีวิตและกระบวนการผลิตชาของชุมชน ดังนั้น 
การนำแนวคิดการอนุรักษพลังงานเชิงบูรณาการสำหรับ
ชุมชนที่ใชระบบไฟฟาแบบ Off-grid หรือแบบโดดเดี่ยว 
(Isolated System) มาใชในการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟา จะทำใหเกิดความสมดุลระหวางการผลิตและการ
ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
งานวิจัยนี้จึงเปนโครงการที่จะแบงปนและขยายผลการ
เรียนรูแกชุมชนผานการลงมือทำรวมกันระหวางชุมชน
และมหาวิทยาลัย โดยทีมอาจารยและนักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟารวม
ดำเนินการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟา 
การจัดทำแผนที่ระบบไฟฟาดวยพิกัดจริงทางภูมิศาสตร 
และการประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 
มารวมทำงานเฝาติดตามปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ของชุมชน พรอมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟา และพัฒนาใหเปนชุมชน
ตนแบบทางดานการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา  

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตำแหนงที่ตัง้ชุมชนและพื้นที่ปลูกชา 
 

 
 

ภาพที่ 2 เตาผ่ึงใบชา (พดัลมเปา) เครื่องนวดใบชา 

เครื่องตัดยอดชา เครื่องอบแหงไฟฟา และผลิตภัณฑชา  
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2. วิธีการดำเนินงาน 

งานวิจัยนี ้นำเสนอการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟาของชุมชนบนพื้นที่สูง บานดอยปูหมื่นใน ปจจุบัน
ใชไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบานขนาดพิกัด 30 
กิโลวัตต โดยแบงวิธีดำเนินงานเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 

2.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

การลงพื ้นที ่ช ุมชน เพื ่อศึกษา สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนหรือขอมูลปฐมภูมิ โดย
วิธีการสัมภาษณผูนำชุมชน ผูดูแลระบบไฟฟาของชุมชน
และผู ท ี ่ เก ี ่ยวของ เพื ่อใหทราบถึงศักยภาพ ความรู
ความสามารถและสภาพปจจุบันของชุมชน ชุมชนมีสวน
ร วมในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาตาง ๆ 
เกี่ยวกับทางดานพลังงานไฟฟาทั้งในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต เพื ่อนำขอมูลที ่ได มาศึกษา ว ิเคราะหและ
วางแผนดำเนินงานวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย 

 

2.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟา 

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพของน้ำจากสถานะพลังงานศักยเปนพลังงานไฟฟา
โดยอาศัยความแตกตางของระดับน้ำเหนือเขื่อนและทาย
เขื่อนมาใชหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา 
เพื ่อผลิตกระแสไฟฟา การแปรสภาพจากพลังน้ำเปน
พลังงานไฟฟาจะเปนสัดสวนโดยตรงกับแรงดันและ
ปริมาณน้ำที่ไหลผานเครื่องกังหันน้ำ คากำลังไฟฟาและ
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสามารถคำนวณไดจาก
สมการที่ (1) และ (2) ตามลำดับ 

 

1000
QHP γ η

=  (1) 

โดยที่ 

P  = กำลังไฟฟา (กิโลวัตต) 
γ  = น้ำหนักจำเพาะของน้ำ (9,806 นิวตันตอลูกบาศกเมตร) 

Q  = อัตราการไหลของน้ำผานเครื่องกังหันน้ำ 

(ลูกบาศกเมตรตอวินาท)ี  

H  = ความสูงของหัวน้ำ (เมตร)  
η  = ประสิทธิภาพรวมของเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง

กำเนิดไฟฟา ปกติจะอยูระหวาง 0.5-0.9 
 

W PT=  (2) 
 

โดยที่ 

W  = พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

P  = กำลังไฟฟา (กิโลวัตต) 

T  = ระยะเวลาในการผลิต (ชั่วโมง) 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอระบบการผลิตไฟฟาอีกปจจัย
หนึ่ง ไดแก การสูญเสียหัวน้ำ (Head Loss) หรือความ
ดันน้ำ เนื่องจากความเสียดทานของการไหลของน้ำทั้งใน
ทอตรงและขอตอ ซึ่งสามารถหาคาไดจากสมการที่ (3) 
(สมการของ Hazen-Williams) และ (4) ตามลำดับ 

 
1.852

1.852 4.87

10.674
f

Qh L
C D

= ×                           (3) 

 

โดยที ่

fh  = การสูญเสียหัวน้ำในทอตรง เนื่องจากความ 

เสียดทาน (เมตร) ซึง่เปนการสูญเสียหลัก (Major Losses) 
Q  = อัตราการไหลของน้ำ (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)  

D  = เสนผานศูนยกลางภายในของทอ (เมตร)  
L  = ความยาวของทอ (เมตร) 

C  = คาสัมประสิทธิ์การเคล่ือนตัวของน้ำทอพีวีซี  
มีคาอยูระหวาง 145-160 

 
2

2
Vh f

g
=                          (4) 

 

โดยที ่

h   = การสูญเสียหวัน้ำในขอตอ เนื่องจากความ 
เสียดทาน (เมตร) ซึง่เปนการสูญเสียรอง (Minor Losses) 
f  = คาสัมประสิทธิ์การสูญเสียหัวน้ำ  

V  = ความเร็วเฉล่ียของน้ำ (เมตรตอวินาท)ี  
g  = ความเรงจากแรงโนมถวงของโลก (เมตรตอวินาที)  

การสำรวจและตรวจสอบหนางานจริงจะทำให
ทราบขอมูลระบบไฟฟาที่ชุมชนใชในปจจุบัน เพื่อใชเปน
ขอมูลตั้งตนสำหรับวางแผนและบำรุงรักษาระบบไฟฟา
ไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย อาคารโรงไฟฟา ระบบ
สงจายไฟฟาและระบบจำหนายไฟฟา พรอมทั้งแนะนำ
วิธีการสังเกต ตรวจสอบ และการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาที่
ถูกตอง ปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานแกผูดูแลระบบ
ไฟฟา 
 

2.3 การจัดทำขอมูลแผนที่ระบบไฟฟา 
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2. วิธีการดำเนินงาน 

งานวิจัยนี ้นำเสนอการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟาของชุมชนบนพื้นที่สูง บานดอยปูหมื่นใน ปจจุบัน
ใชไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบานขนาดพิกัด 30 
กิโลวัตต โดยแบงวิธีดำเนินงานเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 

2.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

การลงพื ้นที ่ช ุมชน เพื ่อศึกษา สำรวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนหรือขอมูลปฐมภูมิ โดย
วิธีการสัมภาษณผูนำชุมชน ผูดูแลระบบไฟฟาของชุมชน
และผู ท ี ่ เก ี ่ยวของ เพื ่อใหทราบถึงศักยภาพ ความรู
ความสามารถและสภาพปจจุบันของชุมชน ชุมชนมีสวน
ร วมในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาตาง ๆ 
เกี่ยวกับทางดานพลังงานไฟฟาทั้งในอดีต ปจจุบันและ
อนาคต เพื ่อนำขอมูลที ่ได มาศึกษา ว ิเคราะหและ
วางแผนดำเนินงานวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย 

 

2.2 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟา 

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ คือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพของน้ำจากสถานะพลังงานศักยเปนพลังงานไฟฟา
โดยอาศัยความแตกตางของระดับน้ำเหนือเขื่อนและทาย
เขื่อนมาใชหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟา 
เพื ่อผลิตกระแสไฟฟา การแปรสภาพจากพลังน้ำเปน
พลังงานไฟฟาจะเปนสัดสวนโดยตรงกับแรงดันและ
ปริมาณน้ำที่ไหลผานเครื่องกังหันน้ำ คากำลังไฟฟาและ
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดสามารถคำนวณไดจาก
สมการที่ (1) และ (2) ตามลำดับ 

 

1000
QHP γ η

=  (1) 

โดยที่ 

P  = กำลังไฟฟา (กิโลวัตต) 
γ  = น้ำหนักจำเพาะของน้ำ (9,806 นิวตันตอลูกบาศกเมตร) 

Q  = อัตราการไหลของน้ำผานเครื่องกังหันน้ำ 

(ลูกบาศกเมตรตอวินาท)ี  

H  = ความสูงของหัวน้ำ (เมตร)  
η  = ประสิทธิภาพรวมของเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง

กำเนิดไฟฟา ปกติจะอยูระหวาง 0.5-0.9 
 

W PT=  (2) 
 

โดยที่ 

W  = พลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

P  = กำลังไฟฟา (กิโลวัตต) 

T  = ระยะเวลาในการผลิต (ชั่วโมง) 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอระบบการผลิตไฟฟาอีกปจจัย
หนึ่ง ไดแก การสูญเสียหัวน้ำ (Head Loss) หรือความ
ดันน้ำ เนื่องจากความเสียดทานของการไหลของน้ำทั้งใน
ทอตรงและขอตอ ซึ่งสามารถหาคาไดจากสมการที่ (3) 
(สมการของ Hazen-Williams) และ (4) ตามลำดับ 

 
1.852

1.852 4.87

10.674
f

Qh L
C D

= ×                           (3) 

 

โดยที ่

fh  = การสูญเสียหัวน้ำในทอตรง เนื่องจากความ 

เสียดทาน (เมตร) ซึง่เปนการสูญเสียหลัก (Major Losses) 
Q  = อัตราการไหลของน้ำ (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)  

D  = เสนผานศูนยกลางภายในของทอ (เมตร)  
L  = ความยาวของทอ (เมตร) 

C  = คาสัมประสิทธิ์การเคล่ือนตัวของน้ำทอพีวีซี  
มีคาอยูระหวาง 145-160 

 
2

2
Vh f

g
=                          (4) 

 

โดยที ่

h   = การสูญเสียหวัน้ำในขอตอ เนื่องจากความ 
เสียดทาน (เมตร) ซึง่เปนการสูญเสียรอง (Minor Losses) 
f  = คาสัมประสิทธิ์การสูญเสียหัวน้ำ  

V  = ความเร็วเฉล่ียของน้ำ (เมตรตอวินาท)ี  
g  = ความเรงจากแรงโนมถวงของโลก (เมตรตอวินาที)  

การสำรวจและตรวจสอบหนางานจริงจะทำให
ทราบขอมูลระบบไฟฟาที่ชุมชนใชในปจจุบัน เพื่อใชเปน
ขอมูลตั้งตนสำหรับวางแผนและบำรุงรักษาระบบไฟฟา
ไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย อาคารโรงไฟฟา ระบบ
สงจายไฟฟาและระบบจำหนายไฟฟา พรอมทั้งแนะนำ
วิธีการสังเกต ตรวจสอบ และการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาที่
ถูกตอง ปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานแกผูดูแลระบบ
ไฟฟา 
 

2.3 การจัดทำขอมูลแผนที่ระบบไฟฟา 

การสำรวจและเก็บตำแหนงพิกัดจริงทางภูมิศาสตร 
(GPS) ของระบบไฟฟา เพื ่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการ
จัดทำแผนที่ระบบไฟฟา โดยการประยุกตใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Quantum Geographic 
Information System: QGIS) ซึ ่งเปนระบบที่เชื ่อมความ 
สัมพันธระหวางข อมูลทางกายภาพทางภูมิศาสตร 
(ขอมูลเชิงพื ้นที ่) กับขอมูลคุณลักษณะ (ขอมูลเชิง
บรรยาย/ตาราง) เพื ่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟา และสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟาแกชุมชนในอนาคต  
 

2.4 การตรวจวัดปริมาณการใชไฟฟา 

ในงานวิจัยนี้ไดทำการออกแบบและติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดและติดตามปริมาณการใชไฟฟา โดยใชเทคโนโลยี
มิเตอรที่สามารถบันทึกคาพารามิเตอรทางไฟฟาตาง ๆ  
ที่ตองการทราบและใชเทคโนโลยี IoT มารวมทำงาน เพื่อ
ตรวจวัดปริมาณการใชไฟฟาในแตละพื้นที่ของชุมชน
แบบเวลาจริงทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห รายเดือนและ
รายป ผานระบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับพื้นที่ใชงาน 
พรอมทั ้งเสนอแนวทางที ่เหมาะสมในการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟาสำหรับชุมชนใหมีชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการดำรงชีวิตประจำวันและกระบวนการผลิตชาได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 
3. ผลการดำเนินงาน 

3.1 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

ผลการลงพื้นที่ชุมชนทำใหทราบขอมูลความจริง
พื้นฐานตาง ๆ ของชุมชนทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และความตองการทางดานพลังงาน
ไฟฟาของชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ปจจุบัน
ชุมชนมีขอตกลงรวมกันวาจะตองใชเครื ่องใชไฟฟาที่
จำเปนตอการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเทานั้น เชน แสงสวาง 
ทีวี วิทยุ และมือถือ เปนตน และเก็บคาไฟฟาหนวยละ 5 
บาท เพื่อใชในการพัฒนาแหลงตนน้ำและจัดซื้ออุปกรณ
ไฟฟาสำหรับการซอมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟาที่
ชุมชนสามารถดำเนินการเองได เชน ฟวส อุปกรณตอ
สายไฟฟา จาระบี เปนตน และมีคณะกรรมการชุมชนคอย
ดูแลเรื่องการจัดการพลังงานมีผูดูแลระบบไฟฟา 1 คน 
โดยมีคาตอบแทน 1,500 บาทตอเดือน นอกจากนี้ยัง
พบวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชวงหนาแลง
ทำใหฝนทิ้งชวง ฝนตกนอยทำใหน้ำในฝายอาจมีปริมาณ

ไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟา จึงทำใหเกิดปญหาไฟฟาดับ
บอยครั้งเชนกัน จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาศึกษาและ
วิเคราะหรวมกับขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ตำรา เอกสาร 
บทความและงานวิจ ัยที่เก ี ่ยวของ เพื ่อวางแผนการ
ดำเนินงานวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย 
 

3.2 ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟา 

ผลการสำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟาที่ชุมชน
ใชในปจจุบัน พบวา ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ำของชุมชน
เปนประเภท Micro Hydropower (กำลังผลิตต่ำกวา 
200กิโลวัตต) ใชแหลงน้ำจากลำหวยแมฮาง ซึ ่งเปน 
ลำน้ำสาขาของแมน้ำกก โดยการสรางเขื่อนขนาดเล็ก
หรือฝายทดน้ำคอนกรีตกั้นลำน้ำหรือกักเก็บน้ำ (230 
ลูกบาศกเมตร) เพื่อทดน้ำใหมีปริมาณน้ำและแรงดัน
เพียงพอ และผันน้ำเขาทอสงน้ำลงสูอาคารโรงไฟฟา  

 

 
 

ภาพที่ 3 การลงพื้นทีเ่พื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล

พื้นฐานของชุมชน พบผูนำชุมชนและผูที่เกี่ยวของ 
 

 
 

   

  

 

 
 

ภาพที่ 4 การลงพื้นทีเ่พื่อเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ฐาน 

ของชุมชน และสอบถามความตองการของชาวบาน 
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ซึ่งติดตั ้งเครื ่องกังหันน้ำชนิดแรงกระแทก (Impulse 
Turbine) แบบเทอรโก (Turgo Type) ปริมาณน้ำหรือ
อัตราการไหลของน้ำผานเครื่องกังหันน้ำออกแบบเทากับ
0.06 ลบ.ม.ตอวินาที ความสูงหัวน้ำออกแบบเทากับ  
79 เมตร กำลังผลิต 34 กิโลวัตต (Turbine Output) 
และมีประสิทธิภาพรวมของเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง
กำเนิดไฟฟาประมาณรอยละ 65 ดังแสดงในภาพที่ 5 
คณะผูวิจัยไดทำการสำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟา 
ประกอบดวย อาคารโรงไฟฟา ระบบสงจายไฟฟา และ
ระบบจำหนายไฟฟา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

(ก) 
 

 
 

(ข) 

 

(ค) 
ภาพที่ 5 (ก) ตำแหนงที่ตัง้ชุมชนบานดอยปูหมื่นใน 

ฝายทดน้ำ อาคารโรงไฟฟา และเสนทางน้ำ 
(ข) อาคารโรงไฟฟา  

(ติดตัง้และเดินเครื่อง เมือ่ 5 เมษายน 2555) 
(ค) ปริมาณน้ำในฝายทดน้ำคอนกรีต (ชวงฤดูฝน) 

3.2.1 อาคารโรงไฟฟา (Power House)  

1) เคร ื ่องก ังห ันน้ำ (Hydro Turbine) โดยมี
รายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้  

- สภาพการเปนสนิมและรอยแตกตาง ๆ 
- การยึดติดวาอยูในสภาพที่แนนหรือคลายตัว 

เชน น็อตและสลักตาง ๆ 
 - ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ก า ร ร ั ่ ว ซ ึ ม ข อ ง
น้ำมันหลอล่ืน จาระบี และการรั่วซึมของน้ำ 
 - ตรวจสอบหาสาเหตุการส่ัน (ถามี) 
 ผลการตรวจสอบ พบวา มีการรั่วซึมของน้ำและ
น้ำมันหลอลื่น จึงไดแกไขโดยการอุดรอยรั่วและขันน็อต 
ยึดใหแนน สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผาน 
เครื่องกังหันน้ำดวยเครื่อง Ultrasonic Flow Meter ได
เทากับ 0.05 ลบ.ม.ตอวินาที ซึ่งคาที่วัดไดต่ำกวาอัตรา
การไหลออกแบบเล็กนอย และคาความดันของน้ำที่
เหมาะสมในการผลิตไฟฟาเทากับ 8 บาร 

2) เครือ่งกำเนดิไฟฟา (Generator) และตูควบคุม
ไฟฟา (Control Panel)  
 เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟาเป นชนิด Synchronous 
Generator ขนาดพิกัด 37.5 กิโลโวลต-แอมแปร 4 ขั้ว 
ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที ตัวประกอบกำลัง 0.8 
แรงดันไฟฟา 400/230 โวลต 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรต  
ผลการตรวจสอบดังแสดงในภาพที ่ 6 และ 7 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- การตรวจสอบทางไฟฟา ไดแก การวัดคาความ
ตานทานของขดลวด คาความตานทานฉนวน การ 
ตรวจสอบจุดความรอนภายในตูควบคุมไฟฟา พบวา คาที่
ได ย ังเป นไปตามมาตรฐานที ่กำหนด แตม ีอ ุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสของตูควบคุมไฟฟาบางสวนชำรุดเสียหาย 
เนื่องจากการใชงานมายาวนาน จึงไดทำการเปล่ียนใหม 

- การตรวจสอบทางกล ไดแก ตรวจสอบ Terminal 
Block และจุดตอสาย ความแข็งแรงของสกรแูละน็อตยดึ
สวนประกอบตาง ๆ การเสียศูนยของคัปป ง ความ
สั่นสะเทือน เปนตน พบวา สกรูและน็อตยึดเครื่องกำเนิด
ไฟฟามีการคลายตัวจากการทำงาน จึงไดทำการขันแนนให
อยูในสภาพใชงานที่สมบูรณและยาวนาน  
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ซึ่งติดตั ้งเครื ่องกังหันน้ำชนิดแรงกระแทก (Impulse 
Turbine) แบบเทอรโก (Turgo Type) ปริมาณน้ำหรือ
อัตราการไหลของน้ำผานเครื่องกังหันน้ำออกแบบเทากับ
0.06 ลบ.ม.ตอวินาที ความสูงหัวน้ำออกแบบเทากับ  
79 เมตร กำลังผลิต 34 กิโลวัตต (Turbine Output) 
และมีประสิทธิภาพรวมของเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง
กำเนิดไฟฟาประมาณรอยละ 65 ดังแสดงในภาพที่ 5 
คณะผูวิจัยไดทำการสำรวจและตรวจสอบระบบไฟฟา 
ประกอบดวย อาคารโรงไฟฟา ระบบสงจายไฟฟา และ
ระบบจำหนายไฟฟา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

(ก) 
 

 
 

(ข) 

 

(ค) 
ภาพที่ 5 (ก) ตำแหนงที่ตัง้ชุมชนบานดอยปูหมื่นใน 

ฝายทดน้ำ อาคารโรงไฟฟา และเสนทางน้ำ 
(ข) อาคารโรงไฟฟา  

(ติดตัง้และเดินเครื่อง เมือ่ 5 เมษายน 2555) 
(ค) ปริมาณน้ำในฝายทดน้ำคอนกรีต (ชวงฤดูฝน) 

3.2.1 อาคารโรงไฟฟา (Power House)  

1) เคร ื ่องก ังห ันน้ำ (Hydro Turbine) โดยมี
รายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้  

- สภาพการเปนสนิมและรอยแตกตาง ๆ 
- การยึดติดวาอยูในสภาพที่แนนหรือคลายตัว 

เชน น็อตและสลักตาง ๆ 
 - ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ ก า ร ร ั ่ ว ซ ึ ม ข อ ง
น้ำมันหลอล่ืน จาระบี และการรั่วซึมของน้ำ 
 - ตรวจสอบหาสาเหตุการส่ัน (ถามี) 
 ผลการตรวจสอบ พบวา มีการรั่วซึมของน้ำและ
น้ำมันหลอลื่น จึงไดแกไขโดยการอุดรอยรั่วและขันน็อต 
ยึดใหแนน สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผาน 
เครื่องกังหันน้ำดวยเครื่อง Ultrasonic Flow Meter ได
เทากับ 0.05 ลบ.ม.ตอวินาที ซึ่งคาที่วัดไดต่ำกวาอัตรา
การไหลออกแบบเล็กนอย และคาความดันของน้ำที่
เหมาะสมในการผลิตไฟฟาเทากับ 8 บาร 

2) เครือ่งกำเนิดไฟฟา (Generator) และตูควบคุม
ไฟฟา (Control Panel)  
 เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟาเป นชนิด Synchronous 
Generator ขนาดพิกัด 37.5 กิโลโวลต-แอมแปร 4 ขั้ว 
ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที ตัวประกอบกำลัง 0.8 
แรงดันไฟฟา 400/230 โวลต 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรต  
ผลการตรวจสอบดังแสดงในภาพที ่ 6 และ 7 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- การตรวจสอบทางไฟฟา ไดแก การวัดคาความ
ตานทานของขดลวด คาความตานทานฉนวน การ 
ตรวจสอบจุดความรอนภายในตูควบคุมไฟฟา พบวา คาที่
ได ย ังเป นไปตามมาตรฐานที ่กำหนด แตม ีอ ุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสของตูควบคุมไฟฟาบางสวนชำรุดเสียหาย 
เนื่องจากการใชงานมายาวนาน จึงไดทำการเปล่ียนใหม 

- การตรวจสอบทางกล ไดแก ตรวจสอบ Terminal 
Block และจุดตอสาย ความแข็งแรงของสกรแูละน็อตยดึ
สวนประกอบตาง ๆ การเสียศูนยของคัปป ง ความ
สั่นสะเทือน เปนตน พบวา สกรูและน็อตยึดเครื่องกำเนิด
ไฟฟามีการคลายตัวจากการทำงาน จึงไดทำการขันแนนให
อยูในสภาพใชงานที่สมบูรณและยาวนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 ระบบสงจายไฟฟา (Transmission Line System)  

 ระบบสงจายไฟฟา ประกอบดวย หมอแปลง
ไฟฟา เสาไฟฟาและสายสงไฟฟาแรงสูง จากการสำรวจมี
หมอแปลงไฟฟาพิกัด 40 กิโลโวลต-แอมแปร จำนวน 2 
ตัว แรงดัน ไฟฟา 3,500/400-230 โวลต เสาไฟฟาแรงสูง 
มีความสูง 9 เมตร สายไฟฟาแรงสูง 3 เฟส 3 สาย ขนาด 
50 ตร.มม. ผลการตรวจสอบ พบวา อุปกรณไฟฟาบาง 
สวนชำรุดเสียหาย ใชอุปกรณและตอสายไฟฟาไมถูกตอง
และไมไดตามมาตรฐาน อาจทำใหเกิดจุดรอนกับอุปกรณ
ไฟฟา นอกจากนี้ยังพบวา มีตนไม กิ่งไมและเถาวัลยใกล
แนวสายและเสาไฟฟาแรงสูง และหมอแปลงไฟฟาซึ่ง
อาจเกิดการลัดวงจรและไฟฟาดับ จึงไดทำการเปลี่ยน
อุปกรณที่ชำรุด แกไขจุดตอและขันแนนใหถูกตองและ
ปลอดภัย ตรวจสอบและบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟาและ
อุปกรณแรงสูง จุดความรอน และตัดแตงกิ่งไมตลอดแนว
ของสายไฟฟา ตลอดจนแนะนำการเปลี่ยนฟวสแรงสูงที่
ถูกตองแกผูดูแลระบบไฟฟา ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9 
 
 
 
 

3.2.3 ระบบจำหนายไฟฟา (Distribution System) 

ระบบจำหนายไฟฟา ประกอบดวย เสาไฟฟาแรงต่ำ 
สายไฟฟาแรงต่ำและมิเตอร ไฟฟา (Kilowatt-Hour 
Meter) ผลการตรวจสอบ พบวา ใชอ ุปกรณและตอ
สายไฟฟาไมถูกตองและไมไดมาตรฐาน สายยึดโยงมี
ความหยอน สายไฟฟาลงมายังมิเตอรไฟฟาหลุดออกจาก
เสาไฟฟา และมีกิ่งไมใกลแนวสายไฟฟาและเสาไฟฟา จึง
ไดทำการเปลี่ยนอุปกรณและแกไขใหถูกตอง ปลอดภัย
และเปนไปตามมาตรฐาน ตัดแตงกิ่งไมตลอดแนวของ
สายไฟฟา ตลอดจนแนะนำการซื้อและเปลี่ยนฟวสแรง
ต่ำที่ถูกตองแกผูดูแลระบบไฟฟา ดังแสดงในภาพที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่8 การตรวจสอบและบำรงุรกัษาหมอแปลงไฟฟา 
 

 
 

ภาพที่ 9 แกไขจุดตอสาย เปล่ียนอุปกรณที่ชำรุด 

ตรวจวัดคากราวด และแนะนำการเปล่ียนฟวสแรงสูง 
 

 
 

ภาพที่ 6 การทดสอบวัดคาทางไฟฟา และการตรวจวัด

อัตราการไหลของน้ำในทอกอนเขาโรงไฟฟา 
 

 
 

ภาพที่ 7 การตรวจสอบตูควบคุมไฟฟา 
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3.3 ผลการจัดทำขอมูลแผนที่ระบบไฟฟา 

การจัดทำขอมูลแผนที ่ระบบไฟฟา โดยการ
ประยุกต ใช โปรแกรมระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร 
(QGIS) ดังนี้\ 

 

3.3.1 การสำรวจและเก็บตำแหนงพิกัดจริง  

 ผูวิจัยไดสำรวจและเก็บคาพิกัดทั้งระบบพิกัดกริด
แบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator: UTM) 
ซึ่งเปนพิกัดภูมิศาสตรระบุตำแหนงบนผิวโลกในลักษณะ
ระบบพิกัดคารทีเซียน (Cartesian Coordinate System) 
และระบบพ ิก ัดภ ูม ิศาสตร   (Geographic Coordinate 
System) ที่กำหนดและระบุตำแหนงตาง ๆ บนพื้นผิว
ทรงกลมของโลก โดยการอางอิงเปนคาระยะเชิงมุมของ
ละติจูดและลองจิจูด เพื่อใหผูใชงานนำไปใชประโยชนได
งาย โดยผานแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือ งานวิจัยนี้
ใชเครื่องหาพิกัด GPS ยี่หอ Garmin รุน 62S ซึ่งมีความ
ถูกตองแมนยำสูง ดังแสดงในภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที ่11 การเก็บตำแหนงพิกดั GPS ของระบบไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 การจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลตำแหนงพิกัดจริงทาง
ภูมิศาสตร ผูวิจัยจัดเก็บขอมูลทั้งระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม 
(UTM) และระบบพิกัดภูมิศาสตร ซึ ่งจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบไฟล .xlsx ในโปรแกรม Excel และแปลงไปเปน
ไฟล .csv เพื่อทำใหงายตอการนำเขาขอมูลตอไป 
 

3.3.3 การนำเขาขอมูล  

 การนำเขาขอมูลคาพิกัดจริงของระบบไฟฟาที่
จัดเก็บไวแบงตามชั้นขอมูล 4 ชั้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา 
เสาไฟฟา แนวสายไฟฟาและมิเตอรไฟฟา งานวิจัยนี้
เลือกใชวิธีการนำเขาขอมูลโดยใชไฟล .csv ที่ถูกแปลงมา
จากไฟลขอมูล .xlsx และเลือกวิธีการนำเขาขอมูลใน
โปรแกรม Quantum GIS 2.4.0 และใชภาษา Python 
ในการเขียนโปรแกรม โดยใชขอมูลในรูปแบบระบบ
พิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (UTM) เนื่องจากงายตอการคนหา
และมีความถูกตองแมนยำและนิยมใชกันทั่วโลก การ
กำหนดสัญลักษณของบริภัณฑไฟฟาแตละชั ้นขอมูล
อางอิงตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 ภาพที่ 12 แสดงแผนที่ระบบไฟฟาตำแหนงของ
หมอแปลงไฟฟา เสาไฟและแนวสายไฟฟาแรงสูงจาก
อาคารโรงไฟฟาไปยังหมูบาน เสาไฟและแนวสายไฟฟา
แรงต่ำ และมิเตอรไฟฟา และพบวา ชาวบานในชุมชนมี
การขอใชไฟฟาและมิเตอรไฟฟาขนาด 1P 15A(45) 
จำนวน 5 ลูก และขนาด 1P 5A(15) จำนวน 41 ลูก โดย
แยกการใชงานในแตละเฟสได คือ เฟส A 26 ลูก ระยะ
พาดสาย 1,100 เมตร เฟส B 16 ลูก ระยะพาดสาย 550 
เมตร และ เฟส C 4 ลูก ระยะพาดสาย 350 เมตร 

 

 
 

ภาพที ่10 การตรวจสอบระบบจำหนายไฟฟา 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอยางแผนทีร่ะบบไฟฟาแสดงตำแหนง 

หมอแปลงไฟฟา เสาไฟและแนวสายไฟฟาแรงสูง 
เสาไฟและแนวสายไฟฟาแรงตำ่ และมิเตอรไฟฟา 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2565

9

3.3 ผลการจัดทำขอมูลแผนที่ระบบไฟฟา 

การจัดทำขอมูลแผนที ่ระบบไฟฟา โดยการ
ประยุกต ใช โปรแกรมระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร 
(QGIS) ดังนี้\ 

 

3.3.1 การสำรวจและเก็บตำแหนงพิกัดจริง  

 ผูวิจัยไดสำรวจและเก็บคาพิกัดทั้งระบบพิกัดกริด
แบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator: UTM) 
ซึ่งเปนพิกัดภูมิศาสตรระบุตำแหนงบนผิวโลกในลักษณะ
ระบบพิกัดคารทีเซียน (Cartesian Coordinate System) 
และระบบพ ิก ัดภ ูม ิศาสตร   (Geographic Coordinate 
System) ที่กำหนดและระบุตำแหนงตาง ๆ บนพื้นผิว
ทรงกลมของโลก โดยการอางอิงเปนคาระยะเชิงมุมของ
ละติจูดและลองจิจูด เพื่อใหผูใชงานนำไปใชประโยชนได
งาย โดยผานแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือ งานวิจัยนี้
ใชเครื่องหาพิกัด GPS ยี่หอ Garmin รุน 62S ซึ่งมีความ
ถูกตองแมนยำสูง ดังแสดงในภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที ่11 การเก็บตำแหนงพิกดั GPS ของระบบไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 การจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลตำแหนงพิกัดจริงทาง
ภูมิศาสตร ผูวิจัยจัดเก็บขอมูลทั้งระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม 
(UTM) และระบบพิกัดภูมิศาสตร ซึ ่งจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบไฟล .xlsx ในโปรแกรม Excel และแปลงไปเปน
ไฟล .csv เพื่อทำใหงายตอการนำเขาขอมูลตอไป 
 

3.3.3 การนำเขาขอมูล  

 การนำเขาขอมูลคาพิกัดจริงของระบบไฟฟาที่
จัดเก็บไวแบงตามชั้นขอมูล 4 ชั้น ไดแก หมอแปลงไฟฟา 
เสาไฟฟา แนวสายไฟฟาและมิเตอรไฟฟา งานวิจัยนี้
เลือกใชวิธีการนำเขาขอมูลโดยใชไฟล .csv ที่ถูกแปลงมา
จากไฟลขอมูล .xlsx และเลือกวิธีการนำเขาขอมูลใน
โปรแกรม Quantum GIS 2.4.0 และใชภาษา Python 
ในการเขียนโปรแกรม โดยใชขอมูลในรูปแบบระบบ
พิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (UTM) เนื่องจากงายตอการคนหา
และมีความถูกตองแมนยำและนิยมใชกันทั่วโลก การ
กำหนดสัญลักษณของบริภัณฑไฟฟาแตละชั ้นขอมูล
อางอิงตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 ภาพที่ 12 แสดงแผนที่ระบบไฟฟาตำแหนงของ
หมอแปลงไฟฟา เสาไฟและแนวสายไฟฟาแรงสูงจาก
อาคารโรงไฟฟาไปยังหมูบาน เสาไฟและแนวสายไฟฟา
แรงต่ำ และมิเตอรไฟฟา และพบวา ชาวบานในชุมชนมี
การขอใชไฟฟาและมิเตอรไฟฟาขนาด 1P 15A(45) 
จำนวน 5 ลูก และขนาด 1P 5A(15) จำนวน 41 ลูก โดย
แยกการใชงานในแตละเฟสได คือ เฟส A 26 ลูก ระยะ
พาดสาย 1,100 เมตร เฟส B 16 ลูก ระยะพาดสาย 550 
เมตร และ เฟส C 4 ลูก ระยะพาดสาย 350 เมตร 

 

 
 

ภาพที ่10 การตรวจสอบระบบจำหนายไฟฟา 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอยางแผนที่ระบบไฟฟาแสดงตำแหนง 

หมอแปลงไฟฟา เสาไฟและแนวสายไฟฟาแรงสูง 
เสาไฟและแนวสายไฟฟาแรงตำ่ และมิเตอรไฟฟา 

3.4 ผลการตรวจวัดปริมาณการใชไฟฟา 

ผูวิจัยไดออกแบบและสรางเครื่องตรวจวัดปริมาณ
การใชไฟฟาท ี ่ทำงานประสานกันระหวางอุปกรณ
ตรวจวัด (Sensor) สมารทมิเตอร (Smart Meter) และ
เทคโนโลยี NB-IoT (Narrow Band Internet of Things)  
เพื่อใชสงขอมูลทางไฟฟาไปยังสวนกลาง ซึ่งเปนบอรด
สื ่อสารพลังงานต่ำผานโครงขาย 900MHz และใช
ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 ในการ
ประมวลผลรับคาขอมูลทางไฟฟาที่อานคาไดจากสมารท
มิเตอร พรอมสั่งใหโมดูลสื่อสารผานโครงขายสงขอมูลไป
ยังเกตเวย (Gateway) และประมวลผลโดยเครื่องบริการ 
(Server) โดยขอมูลที่ถูกสงมายังเกตเวยจะสื่อสารผาน
โพรโตคอลการส่ือสาร (Message Queuing Telemetry 
Transport: MQTT) และถูกบริหารจัดการโดยซอฟตแวร 
Node-Red เพื่อบันทึกขอมูลไปยังฐานขอมูล (Databases) 
ที่ไดจากอุปกรณตรวจวัดพลังงานไฟฟาแบบเวลาจริง 
(Real-time) และใช Grafana Dashboard เปนเครื่องมือ
ในการแสดงขอมูลคาพารามิเตอรทางไฟฟาตาง ๆ ให
ปรากฏบนเว็บบราวเซอร ดังแสดงในภาพที่ 13 และ 14 

ขอมูลการใชไฟฟาของชุมชนที่เครื ่องตรวจวัด
ตรวจสอบได ไดแก คาความตองการพลังงานไฟฟา  
คากำลังไฟฟา กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาในแตละเฟส 
สามารถแสดงผลขอมูลใหทราบไดโดยผานระบบ IoT  
ที่พัฒนาสรางขึ้นและแสดงผลบนเว็บบราวเซอร ดังแสดง
ในภาพที ่ 15 ซึ ่งเปนขอมูลการใชไฟฟารายสัปดาห 
ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 เมื่อพิจารณาจาก
กราฟขอมูลคากำลังไฟฟา (Power) พบวา ชุมชนมีการ
ใชไฟฟาสม่ำเสมอในทุก ๆ ว ัน โดยใชไฟฟาสูงสุด
ประมาณ 7.83 กิโลวัตตตอวัน (Peak Demand)  

ภาพที่ 16 แสดงขอมูลคาความตองการพลังงาน
ไฟฟาและคากำลังไฟฟาในแตละเฟสแบบรายวัน เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จากกราฟขอมูลคาความ
ตองการกำลังไฟฟา (Demand Charge) ซึ่งคิดจากความ
ตองการพลังงานไฟฟาเฉลี่ยทุก ๆ 15 นาที พบวา ชุมชน
ใชไฟฟามากในชวงเวลา 6.00 - 8.00 น. และ 16.00 - 
22.00 น. การใชไฟฟาตอนกลางวันมีปริมาณคอนขาง
นอย เนื่องจากชาวบานไปไร-เก็บใบชา และการใชไฟฟา
ในแตละเฟสไมสมดุล ซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลแผน
ที่ระบบไฟฟาที่จัดทำขึ้น โดยเฟส A มีการใชไฟฟามาก

Modbus

Display

I2C

RS232

Three-phase 
Energy Meter

Cloud Platform

Power Battery

Wireless Communication
NB-IoT

Gateway

Computer Server

Graphic User Interface 
(GUI)

Databases
Dashboard

Micro Controller
(Arduino Mega 2560)

 
 

ภาพที่ 13 ไดอะแกรมการทำงานของระบบตรวจวัด

ปริมาณการใชไฟฟาดวยเทคโนโลยี IoT 
 

 
 

ภาพที ่14 การติดตัง้เครือ่งตรวจวัดปรมิาณการใชไฟฟา 

 

 
 

ภาพที่ 15 ขอมลูปริมาณการใชไฟฟา รายสัปดาห 

เมื่อ 9-15 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

ภาพที่ 16 ขอมลูคาความตองการพลังงานไฟฟาและคากำลังไฟฟาแตละเฟส รายวัน ขอมูลเมื่อ 13 พฤษภาคม 2565 
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ที่สุดคิดเปนรอยละ 59.76 รองลงมา คือ เฟส B รอยละ 
31.08 และเฟส C มีการใชไฟฟานอยที่สุดเพียงรอยละ 
9.16 จะทำใหเฟส A มีกระแสไฟฟาไหลในอัตราที่สูงกวา
เฟสอื่นเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟฟาดับบอยครั้งเมื่อมีการ
ใชเครื ่องใชไฟฟาพรอมกัน ซึ ่งเปนปจจัยที ่ม ีผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบสงจายไฟฟาและสงผลใหอายกุาร
ใชงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสั ้นลงหรือชำรุดเสียหายได 
นอกจากนี้ยังพบวา ชุมชนมีการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 
ตอวันคิดเปนรอยละ 9.4 (68 หนวย) ของปริมาณการ
ผลิตไฟฟาตอวันทั้งหมด (720 หนวย) จึงทำใหสูญเสีย
พล ังงานไฟฟ าให ก ับโหลดเท ียม (Dummy Load) 
คอนขางสูง คิดเปนรอยละ 70.6 (508 หนวย)  

จากผลการดำเนินงาน ผูวิจัยไดติดตั้งเครื่องตรวจ 
วัดปริมาณการใชไฟฟาที่สามารถสงขอมูลทางไฟฟามารวม
ศูนยในสวนกลางไดในระยะไกลแบบเวลาจริง เพื่อการ
แสดงผลอยางเปนระบบตอผูใชไฟฟาโดยตรง และตอ
ผูวิจัยเพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาของชุมชน 
และยังทำใหผู ใชไฟฟามีความเขาใจพฤติกรรมการใช
ไฟฟาของตนเองและพรอมใหความรวมมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชไฟฟาใหเหมาะสมมากขึ้น  

 
4. การนำไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยนี้เปนโครงการที่เสริมสรางความมี
สวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย (อาจารยและนักศึกษา) 
กับชุมชนที่อยูโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยงองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา เพื่อ
ตรวจวัด บันทึกและเฝาติดตามปริมาณการใชไฟฟาทั้ง
แบบรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน/รายป จึงทำใหได
ขอมูลทางไฟฟาที่ถูกตอง ลดคาใชจายในการเดินทางไป
ตรวจวัดในพื ้นที่ เพื ่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟาของชุมชนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะกอ 
ใหเกิดประโยชนโดยตรงกับชุมชนเปาหมายในการใช
พลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีไฟฟาใช
อยางยั่งยืน คือ ชุมชนบานดอยปูหมื่นในที่มีอาชีพหลัก 
จากการปลูกชาพันธุ อ ัสสัมและมีการรวมตัวกันของ
ชาวบานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนประกอบกิจการผลิต
ชาออรแกนิค เพื่อการพึ่งพาตนเอง เพิ่มรายไดและมูลคา
ผลผลิตการเกษตรของชุมชน พรอมทั้งไดตรวจสอบและ
บำรุงรักษาระบบไฟฟาของชุมชนใหมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาและลด

ผลกระทบจากระบบไฟฟาขัดของโดยความรวมมือของ
คนในชุมชน ตลอดจนจัดทำแผนที่ระบบไฟฟา เพื่อใชใน
การวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟา
ดวยตนเองในอนาคตไดอยางปลอดภัย สะดวกและรวด 
เร็ว ระบบไฟฟามีอายุการใชงานที่ยาวนาน เสริมสราง
การมีสวนรวมของคนในชุมชนใหมีใจอนุรักษ มีความรู
ความเขาใจและมีจิตสำนึกที่ดีตอการใชพลังงานที่มีใน
พื้นที่อยางแทจริง ซึ่งจะทำใหคนในชุมชนมีชีวิตความเปน 
อยูที่ดีทั้งดานการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสุขภาพอยางยั่งยืน และทำใหงายตอการขยายผลไป
ยังชุมชนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและภูมิสังคมคลาย 
กันได เพื ่อใหเกิดผลการประหยัดในเชิงการเงินและ
ประหยัดหนวยการใชไฟฟามากที่สุด ผูวิจัยจึงไดเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาและปจจัย
สงเสริมการอนุรักษพลังงานไฟฟาสำหรับชุมชน ดังนี้  

 

4.1 การบริหารจัดการพลังงานไฟฟา 

4.1.1 ใชไฟฟาในกระบวนการแปรรูปชา ในชวง
เวลา Off Peak (8.00-16.00 น.) 

4.1.2 หลีกเลี ่ยงการใชอุปกรณไฟฟาที ่ต องการ
กำลังไฟฟา สูงในชวงเวลา Peak (6.00-8.00 น. และ 
16.00-22.00 น.)  

4.1.3 จัดโหลดไฟฟาในแตละเฟสใหเกิดความ
สมดุล จะสามารถเพิ่มการใชไฟฟาไดประมาณ 70 หนวย
ตอวัน 

4.1.4  ใชอุปกรณไฟฟาที่ตองการกำลังไฟฟานอย
กวา ที ่มีความสามารถเทากัน และมีประสิทธิภาพสูง 
มากกวามุงเนนราคาถูก 

4.4.5 ลดใชอุปกรณไฟฟาที่ไมจำเปน และปดเมื่อ
ไมใช 

4.1.6 บำรุงรักษาอุปกรณไฟฟาอยางสม่ำเสมอ 
4.1.7 ขุดลอกตะกอนทรายและขจัดขยะในฝาย

ทดน้ำอยางสม่ำเสมอ 
4.1.8 ควรมีระบบติดตามขอมูลปริมาณน้ำ เพื่อ

การบริหารจัดการน้ำและพลังงานไฟฟาในอนาคต  
 

4.2 การสงเสร ิมการอนุร ักษพลังงานไฟฟาอยาง

ประหยัด 

4.2.1 รณรงคใหชาวบานเกิดความตระหนักและ
ยอมมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของชุมชน 
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ที่สุดคิดเปนรอยละ 59.76 รองลงมา คือ เฟส B รอยละ 
31.08 และเฟส C มีการใชไฟฟานอยที่สุดเพียงรอยละ 
9.16 จะทำใหเฟส A มีกระแสไฟฟาไหลในอัตราที่สูงกวา
เฟสอื่นเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟฟาดับบอยครั้งเมื่อมีการ
ใชเครื ่องใชไฟฟาพรอมกัน ซึ ่งเปนปจจัยที ่ม ีผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบสงจายไฟฟาและสงผลใหอายกุาร
ใชงานของเครื่องกำเนิดไฟฟาสั ้นลงหรือชำรุดเสียหายได 
นอกจากนี้ยังพบวา ชุมชนมีการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 
ตอวันคิดเปนรอยละ 9.4 (68 หนวย) ของปริมาณการ
ผลิตไฟฟาตอวันทั้งหมด (720 หนวย) จึงทำใหสูญเสีย
พล ังงานไฟฟ าให ก ับโหลดเท ียม (Dummy Load) 
คอนขางสูง คิดเปนรอยละ 70.6 (508 หนวย)  

จากผลการดำเนินงาน ผูวิจัยไดติดตั้งเครื่องตรวจ 
วัดปริมาณการใชไฟฟาที่สามารถสงขอมูลทางไฟฟามารวม
ศูนยในสวนกลางไดในระยะไกลแบบเวลาจริง เพื่อการ
แสดงผลอยางเปนระบบตอผูใชไฟฟาโดยตรง และตอ
ผูวิจัยเพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาของชุมชน 
และยังทำใหผู ใชไฟฟามีความเขาใจพฤติกรรมการใช
ไฟฟาของตนเองและพรอมใหความรวมมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชไฟฟาใหเหมาะสมมากขึ้น  

 
4. การนำไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยนี้เปนโครงการที่เสริมสรางความมี
สวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย (อาจารยและนักศึกษา) 
กับชุมชนที่อยูโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยงองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา เพื่อ
ตรวจวัด บันทึกและเฝาติดตามปริมาณการใชไฟฟาทั้ง
แบบรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน/รายป จึงทำใหได
ขอมูลทางไฟฟาที่ถูกตอง ลดคาใชจายในการเดินทางไป
ตรวจวัดในพื ้นที่ เพื ่อใชเปนขอมูลในการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟาของชุมชนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะกอ 
ใหเกิดประโยชนโดยตรงกับชุมชนเปาหมายในการใช
พลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีไฟฟาใช
อยางยั่งยืน คือ ชุมชนบานดอยปูหมื่นในที่มีอาชีพหลัก 
จากการปลูกชาพันธุ อ ัสสัมและมีการรวมตัวกันของ
ชาวบานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนประกอบกิจการผลิต
ชาออรแกนิค เพื่อการพึ่งพาตนเอง เพิ่มรายไดและมูลคา
ผลผลิตการเกษตรของชุมชน พรอมทั้งไดตรวจสอบและ
บำรุงรักษาระบบไฟฟาของชุมชนใหมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาและลด

ผลกระทบจากระบบไฟฟาขัดของโดยความรวมมือของ
คนในชุมชน ตลอดจนจัดทำแผนที่ระบบไฟฟา เพื่อใชใน
การวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟา
ดวยตนเองในอนาคตไดอยางปลอดภัย สะดวกและรวด 
เร็ว ระบบไฟฟามีอายุการใชงานที่ยาวนาน เสริมสราง
การมีสวนรวมของคนในชุมชนใหมีใจอนุรักษ มีความรู
ความเขาใจและมีจิตสำนึกที่ดีตอการใชพลังงานที่มีใน
พื้นที่อยางแทจริง ซึ่งจะทำใหคนในชุมชนมีชีวิตความเปน 
อยูที่ดีทั้งดานการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสุขภาพอยางยั่งยืน และทำใหงายตอการขยายผลไป
ยังชุมชนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและภูมิสังคมคลาย 
กันได เพื ่อใหเกิดผลการประหยัดในเชิงการเงินและ
ประหยัดหนวยการใชไฟฟามากที่สุด ผูวิจัยจึงไดเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาและปจจัย
สงเสริมการอนุรักษพลังงานไฟฟาสำหรับชุมชน ดังนี้  

 

4.1 การบริหารจัดการพลังงานไฟฟา 

4.1.1 ใชไฟฟาในกระบวนการแปรรูปชา ในชวง
เวลา Off Peak (8.00-16.00 น.) 

4.1.2 หลีกเลี ่ยงการใชอุปกรณไฟฟาที ่ต องการ
กำลังไฟฟา สูงในชวงเวลา Peak (6.00-8.00 น. และ 
16.00-22.00 น.)  

4.1.3 จัดโหลดไฟฟาในแตละเฟสใหเกิดความ
สมดุล จะสามารถเพิ่มการใชไฟฟาไดประมาณ 70 หนวย
ตอวัน 

4.1.4  ใชอุปกรณไฟฟาที่ตองการกำลังไฟฟานอย
กวา ที ่มีความสามารถเทากัน และมีประสิทธิภาพสูง 
มากกวามุงเนนราคาถูก 

4.4.5 ลดใชอุปกรณไฟฟาที่ไมจำเปน และปดเมื่อ
ไมใช 

4.1.6 บำรุงรักษาอุปกรณไฟฟาอยางสม่ำเสมอ 
4.1.7 ขุดลอกตะกอนทรายและขจัดขยะในฝาย

ทดน้ำอยางสม่ำเสมอ 
4.1.8 ควรมีระบบติดตามขอมูลปริมาณน้ำ เพื่อ

การบริหารจัดการน้ำและพลังงานไฟฟาในอนาคต  
 

4.2 การสงเสร ิมการอนุร ักษพลังงานไฟฟาอยาง

ประหยัด 

4.2.1 รณรงคใหชาวบานเกิดความตระหนักและ
ยอมมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของชุมชน 

4.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสรางการมีสวนรวม และ
จิตสำนึกที่ดีตอการอนุรักษพลังงาน 

4.2.3 กำหนดมาตรการและปฏ ิบัติต ิอย าง
เครงครัด 

4.2.4 ประชาสัมพันธคุณคาของการประหยัด
พลังงานและผลการดำเนินงานใหรับทราบอยางทั่วถึง 

นอกจากนี้ ชุมชนควรมีการวางแผนในอนาคต 
โดยนำพลังงานไฟฟาที่เหลือใชไปจัดเก็บไวในแบตเตอรี่
หรือใชในระบบสูบน้ำกลับ เพื่อสำรองพลังงานไฟฟาและ
น้ำไวใชในชวงที่น้ำมีไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟา 

 
5. อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้เปนโครงการที่นอมนำแนวพระราชดำริ
ดานการบริหารจัดการน้ำและสงเสริมการใชทรัพยากรน้ำ
ที่มีอยูในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตไฟฟา
สำหรับชุมชนชายขอบที่อยูบนพื้นที่สูง บานดอยปูหมื่นใน 
โดยการบูรณาการองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาประยุกตใชในการตรวจสอบพลังงานไฟฟาไดจากระยะ 
ไกล โดยไมจำเปนตองเขาพื้นที่และสามารถรายงานผล
แบบเวลาจริง เพื่อใชเปนขอมูลบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน
และการสรางอาชีพ และทำใหผูดูแลระบบไฟฟาทราบ
ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา เขาถึงขอมูลไดงายและสะดวก
ในการใชงานเพื่อตอยอดโครงการใหสามารถใชไดจริง
อยางสมบูรณในอนาคตและยังชวยสนับสนุนการพัฒนา
พลังงานทดแทนอยางจริงจัง ผลกระทบระยะยาวที่คาด
วาจะไดรับ คือ ชุมชนมีความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟา
และจะชวยกันรักษาปาตนน้ำใหเกิดความยั่งยืนตอไป  
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัย
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการคัดแยกก้อนชาอู่หลงของโรงงานแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง (แม่เหียะ) ในปี พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพในการแปรรูป โดยตัวเครื่อง
คัดแยกก้อนชาอู่หลงประกอบไปด้วยถังทรงกรวยเพื่อใช้สำหรับใส่และเป็นจุดรวมของก้อนชา มีชุดตะแกรงร่อนที่มี
ลักษณะเป็นถาดประกอบกันเป็นชั้นจำนวน 4 ชั้น มีลักษณะเป็นถาดที่มีลักษณะเป็นรูกลมจำนวน 3 ชั้น มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 8 และ 2 มิลลิเมตร และถาดเปล่าไม่มีรูอยู่ชั้นล่างสุด ตามลำดับ ตัวถาดยึดติดกับตัวโครงเป็นมุม
เอียง 4 และ 8 องศา ที่ความเร็วรอบในการคัดแยก 165 185 และ 213 รอบต่อนาที ตามลำดับ ผลการทดลองการ
ทำงานของเครื่องคัดแยกก้อนชาอู่หลงพบว่าที่มุมเอียง  4 องศา ที่ความเร็วรอบ 213 รอบต่อนาที มีค่าเฉลี่ยของ
สัดส่วนมวลของก้อนชาที่สามารถคัดแยกได้มากที่สุดร้อยละ 99.47 และติดตะแกรงน้อยที่สุดร้อยละ 0.53 โดยโรงงาน
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง (แม่เหียะ) สามารถนำเทคโนโลยีการคัดแยกก้อนชาจากโครงการนี้
ไปเพิ่มศักยภาพของการคัดแยกก้อนชาแบบเดิม เพื่อให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 
คำสำคัญ:  ก้อนชาอู่หลง การคัดแยกก้อนชา เครื่องคัดแยก 
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ABSTRACT 
 The aim of this research was to develop suitable technology for sorting oolong tea lumps 
for the Royal Project Foundation’s processing and product development factory (Mae Hia) in 2022. 
The oolong tea lump sorting machine consisted of a conical tank to fill and concentrate the lumps 
of tea,  4 layers tray of a sieve set. The tray was a circular shape hole in 3 layers with a diameter of 
10, 8, and 2 mm and an empty tray without holes on the bottom layer.  The tray was attached to 
the machine frame at an angle of 4 and 8 degrees at sorting speeds of 165, 185, and 213 rpm. The 
results of the experimental operation of the oolong tea lump sorting machine showed that at an 
inclination angle of 4 degrees, the drive shaft speed of 213 rpm had the highest proportion of the 
average mass of the oolong tea lump that could be sorted at 99.47% and the least attached to the 
tray when accounting for 0.53%, respectively. The Royal Project Foundation's processing and product 
development factory ( Mae Hia)  can use the tea lumps sorting technology from their operation to 
enhance the potential of traditional tea lumps sorting. 
 
Keywords: Oolong tea lump, Separating tea lumps, Sorting machine 
 
1. บทนำ 

ชาอู ่หลงเป็นชาที ่ผลิตจากต้นชา (Camellia 
sinensis) ซึ่งเป็นพืชตระกูลหนึ ่งที ่สามารถนำใบและ
ยอดอ่อนไปผลิตเป็นชาได้ โดยที่ชาอูหลงเป็นชาประเภท
กึ่งหมักหรือชาที่ผ่านการหมักเพียงบางส่วน ทำให้มีสี 
กลิ่นหอม และรสชาติ อยู่ระหว่างชาเขียว (Green tea) 
และชาดำ (Black tea) โดยชาอู่หลงผ่านกระบวนการ
ผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการผึ่งยอดชาด้วยแสงอาทิตย์
เพื่อให้ใบชาคายน้ำ และอ่อนนุ่ม หลังจากนั้นจึงนำไปผึ่ง
ในที่ร่มภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขั้นตอน
นี ้ถ ือเป ็นการหม ักบางส ่วน เพ ื ่อให ้ เก ิดปฏ ิกร ิยา
ออกซิเดชัน (Oxidation) ทำให้เอนไซม์พอลิฟ ีนอล 
(Polyphenols) ของสารประกอบที่มีประโยชน์อย่าง
มากในใบชาเกิดการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิด
การรวมตัวของสารชนิดใหม่ที ่เรียกว่า สารคาเทชิน 
(Catechin) ที่เป็นสารที่สร้างเอกลักษณ์ให้ชาอู่หลง ไม่
ว่าจะเป็น สี กลิ่น และรสชาติ แตกต่างไปจากชาเขียว 
และชาดำ หลังจากกระบวนการหมักเสร็จสิ้น จึงนำใบ
ชาอู่หลงไปคั่ว ตามด้วยการนวดใบชาอู่หลง เพื่อขึ้นรูป 
ใบชาอู่หลงเป็นรูปลักษณะเม็ดกลม (พนิดา และคณะ, 
2558) 

จากผลการดำเนินการถอดบทเรียนการแปรรูป
ชาอู่หลงศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการวิจัยและ
พัฒนาชาเริ่มขึ้นเมื่อปี 2535 โดยสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขางได้รับเมล็ดพันธุ์ชาลูกผสม (ชาอัสสัมกับชาจีน) จาก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เพื ่อมาทำการเพาะ
เมล็ดและคัดเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงลงปลูกเพื่อเก็บยอด
ชามาแปรรูปปรากฏว่ารสชาติชาดีเป็นที ่ต ิดใจของ
ผู้บริโภค มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้กำหนดนโยบายท่ีจะ
ส่งเสริมการปลูกชาจีนในพื ้นที ่โครงการหลวง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตชาให้มีคุณภาพพร้อมส่งเสริม
ให ้ เกษตรกรประกอบอาช ีพเป ็นอ ุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนและชุมชนได้ การดำเนินงานของโครงการวิจัย
และพัฒนาชาของมูลนิธ ิโครงการหลวงได้ร ับความ
ช่วยเหลือจากไต้หวันทั้งในดา้นงบประมาณ ด้านวิชาการ 
และสนับสนุนเครื่องจักรโรงงานแปรรูปชางานพัฒนาชา
จีนได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที ่ปลูกชาพันธุ ์ดีจาก
ไต้หวันคืออู่หลงเบอร์ 17 หรือพันธุ์ชาอู่หลงการอ่อน 
และพันธุ์ชาอู่หลงเบอร์ 12 หรือพันธุ์จินเซียนอู่หลง จน
ปัจจุบ ันสามารถแปรร ูปเป็นชาอู ่หลงและชาเข ียว
คุณภาพดี เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกชา อีกทั้งมูลนิธิโครงการหลวงได้สนับสนุนการสร้าง
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โรงงานแปรรูปชาจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานชาปงตอง 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ โรงงานชาขุนแม่
วาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง โรงงานชาห้วยน้ำ
ขุ่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น และโรงงานชา
อินทรีย์อ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อสามารถ
ผลิตชาแปรภาพที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ย ังม ีการศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตชาเร ื ่อยมา 
ยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์กระบวนการผลิตชาเพื่อหา
ความสูญเปล่าในกระบวนผลิตชาอู่หลง ณ โรงงานชาขุน
แม่วาก (อลงกรณ์ และคณะ, 2563) และปัจจุบันทาง
โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการ
หลวง (แม่เหียะ) ได้นำเครื่องคัดแยกก้อนชามาใช้ในการ
ช่วยคัดแยกก้อนชาภายในโรงงาน ซึ่งพบว่าในการคัด
แยกก้อนชาก่อนบรรจุนั ้นพบว่าต้องใช้แรงงานคน
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2. วิธีการดำเนินงาน 
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ออกแบบเคร่ืองคัดแยกก้อนชา

สร้างห้องเคร่ืองคัดแยกก้อนชา

ทดสอบการท างาน

เปรียบเทียบผลของความเร็วรอบ เวลา 
และมวลของก้อนชา

วิเคราะห์ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

 

ภาพที่ 1 แผนผังการดำเนินงานวิจัย 
 

กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยในการทำให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ ตู้ควบคุมใช้สำหรับควบคุม
การ เปิด–ปิด ของเครื่องคัดแยกก้อนชา โดยมีหลักการ
ออกแบบให้มีทำงาน เปิด–ปิด ด้วยปุ่มกดติดปล่อยดับ 

มีจอแสดงผลของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ความถี่ รวมถึงสวิตช์ฉุกเฉิน ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งลักษณะของเครื่องคัดแยกก้อนชา
แสดงดังภาพที่ 2 และ 3 โดยชุดถาดตะแกรงร่อนท่ี
ทำการศึกษาครั้งนี้กำหนดให้วางตัวเอียง 4 และ 8 องศา 
กับแนวระนาบ จากนั้นกำหนดให้ใช้ความเร็วรอบในการ
คัดแยกก้อนชา 3 ความเร็วรอบ ได้แก่ 165 185 และ 
213 รอบต่อนาที เพื ่อทำการศึกษาหามุมเอียงของ
ตะแกรงร่อนและความเร็วรอบที่เหมาะสมในการคัดแยก
ก้อนชา โดยกำหนดให้ในแต่ละเงื่อนไขในการทดสอบ
เงื่อนไขละ 3 ครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของเครื่องคัดแยกก้อนชา 
 

 
 

ภาพที่ 3 เครื่องคัดแยกก้อนชา 
 เมื่อทำการทดสอบการคัดแยกแล้ว นำผลที่ได้มา
หาค่าเฉลี ่ยของสัดส่วนมวลของก้อนชาที ่ออกจาก
ตะแกรงร่อนทั้ง 4 ชั ้น เมื ่อเปรียบเทียบมุมเอียงของ

ตะแกรงร่อนเท่ากับ 4 และ 8 องศา ในแต่ละชั ้นใน
ความเร็วรอบ 165 185 และ 213 รอบต่อนาที ดัง
สมการที่ (1) 
 

100pass remain
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=          (1) 

โดยที่ 
team = สัดส่วนมวลของก้อนชาที่สามารถคัดแยกได้ 

passm  = มวลของก้อนชาก่อนการคัดแยก 

remainm = มวลของก้อนชาที่ผ่านการคัดแยก 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
 การคัดแยกก้อนชานั้นเริ่มจากการบรรจุก้อนชา
จำนวน 5 กิโลกรัม ลงในถังทรงกรวยและเปิดช่องด้าน
ใต้ถังทรงกรวยเพื่อปล่อยก้อนชาเข้ามาในชุดตะแกรง
ร่อนที่มีชั้นจำนวน 4 ชั้น โดยมีขนาดรูตะแกรงแตกต่าง
กันดังนี้ ชั้นที่ 1 2 3 และ 4 มีขนาดรูตะแกรงเท่ากับ 10 
8 2 และ 0 มิลลิเมตร ตามลำดับ โดยทุกการทดลองนั้น
มีการจับเวลาในการทดลอง 180 วินาที (3 นาที) ตั้งแต่
เริ่มปล่อยให้ก้อนชาเข้ามาในชุดตะแกรง ลักษณะของ
การคัดแยกก้อนชาที่ได้หลังจากทำการคัดแยกแล้วแสดง
ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 ก้อนชาที่ผ่านการคัดแยก 
 

ก้อนชาที่ผ่านการคัดแยกแล้วในแต่ละขนาดจะ
ถูกทำการตรวจวัดขนาดด้วยเวอร์เน ียคาลิปเปอร์ 
(Vernier Calipers) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
คัดแยกของเครื่อง ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การวดัขนาดของก้อนชาที่ผ่านการคดัแยก 
 
ผลลัพธ์จากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วน

มวลของก้อนชาที่ออกจากตะแกรงร่อนทั้ง 4 ชั้น เมื่อ
เปรียบเทียบมุมเอียงของตะแกรงร่อนเท่ากับ 4 และ 8  
องศา ในแต่ละชั้นในความเร็วรอบ 165 185 และ 213 
รอบต่อนาที นั้นสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6 และ 7 ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าที่มุมเอียงของตะแกรง 4 และ 8 องศา เมื่อ
ความเร็วรอบของเพลาขับสูงขึ ้นทำให้ค่าเฉลี ่ยของ
สัดส่วนมวลของก้อนชาที่ติดตะแกรงลดลงตามลำดับ 
เช่น มุมเอียง 4 องศา เท่ากับร้อยละ 18.07 6.80 และ 
0.53 ตามลำดับ และที่มุมเอียง 8 องศา เท่ากับร้อยละ 
3.67 1.00 และ 0.60 ตามลำดับ เนื่องจากเมื่อความเร็ว
รอบของเพลาขับสูงขึ้นนั้นจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงของ
ตะแกรงร่อนสูงขึ้น ส่งผลให้ก้อนชามีการขยับตัวและถูก
ขับออกจากตะแกรงร่อนได้มากกว่าที่ความเร็วรอบของ
เพลาขับต่ำ 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 สัดส่วนมวลรวมของกอ้นชาที่ผ่านตะแกรง 
 

 
 

ภาพที่ 7 สัดส่วนมวลรวมของกอ้นชาที่ติดตะแกรง 
 
 4. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ม ูลนิธิ
โครงการหลวง (แม่เหียะ) สามารถนำเทคโนโลยีการคัด
แยกก้อนชาจากโครงการนี้ไปเพิ่มศักยภาพของการคัด
แยกก ้อนชาแบบเด ิม  เพ ื ่อให ้ปร ิมาณผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้แก่ใบชาอู่หลงอย่าง
ยั่งยืน โดยตัวเครื่องคัดชาอู่หลงที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
คัดแยกได้จำนวน 3 ขนาด ที่สามารถบรรจุก้อนชาได้ไม่
น้อยกว่า 5 กิโลกรัม ซึ่งที่สามารถแก้ปัญหาตรงจุดกับ
ความต้องการ เช ่น ก ้อนชาไม่กระเด ็น ลดการติด
ตะแกรงของก้าน สามารถแยกเกรดได้ชัดเจน ทำให้ได้
ชาอู่หลงคัดเกรดพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าของชา เช่น ชาอู่
หลงไม่ได้ค ัดเกรดมีราคาขาย 700 – 800 บาทต่อ
กิโลกรัม ถ้าเป็นชาอู่หลงคัดเกรดพิเศษ มีราคาขาย 
1,200 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ในการศึกษาในครั้งนี้
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5. อภิปรายผล 
 เคร ื ่ อ งค ั ดแยกขนาดก ้ อนชาใช ้ มอ เตอร์
กระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 0.2 กิโลวัตต์ เป็นต้นกำลัง 
ขับเกียร์ทด 1:10 ส่งกำลังผ่านสายพานไปยังลูกเบี้ยวที่มี
ระยะชัก 12.7 มิลลิเมตร ที่ปลายของลูกเบี้ยวนั้นไปขับ
ดันให้ถาดจำนวน 4 ชั้นเคลื่อนที่ โดยถาดจำนวน 4 ชั้น
นั้นมีมีขนาดรูตะแกรงแตกต่างกันดังนี้ ชั้นที่ 1 2 3 และ 
4 มีขนาดรูตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 8 2 และ 0 
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มิลลิเมตร ตามลำดับ ตัวถาดยึดติดกับตัวโครงเป็นมุม
เอียง 4 และ 8 องศา ผลการทดลองการทำงานของ
เครื ่องคัดแยกก้อนชาพบว่า ที่มุมเอียงของตะแกรง
เท่ากับ 4 องศา ที่ความเร็วรอบในการคัดแยก 213 รอบ
ต่อนาที มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนมวลของก้อนชามากที่สุด
ร้อยละ 99.47 และติดตะแกรงน้อยที่สุดเมื ่อคิดเป็น
สัดส่วนได้ร้อยละ 0.53 
 ทั้งนี้ก้อนชาอู่หลงที่ไม่มีก้านหรือตัดก้านออกแล้ว
ตั ้งแต่กระบวนการตัดยอดชาจะสามารถคัดแยกได้
แม่นยำกว่า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงแนะนำให้คัดก้านชา
ออกจากก้อนชาก่อนเข้าเครื่องคัดแยกก้อนชาอู่หลง โดย
เครื่องคัดแยกขนาดก้อนชานี้ให้มอบให้ฝ่ายงานวิจัยและ
พัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงงานแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง (แม่เหียะ) จังหวัด
เชียงใหม่ ได้นำไปใช้งานจริงเพื่อที่จะสามารถติดตามผล
ของการใช้งานเครื่องจักร และการบำรุงรักษา รวมถึง
ศึกษาพัฒนาต่อยอดระบบการทำงานของเครื่องจักรให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 
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ล้านนา ที่สนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2564 และโรงงาน
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง (แม่
เหียะ) ที่สนับสนุนสถานที่ดำเนินงานทดสอบ  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่ม
โอกาสในการขายส่งเส้นขนมจีนไปยังต่างพื้นท่ีให้กับกลุ่มผู้ผลิตขนมจีนเส้นสดในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง ในส่วนของการศึกษาปริมาณผงชาร์โคลได้ทำการแปรผันปริมาณผงชาร์โคลเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 
0 (ควบคุม) 1 2 3 และ 4 นำมาทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำอิสระ และทดสอบ
คุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัส พบว่าปริมาณผงชาร์โคลที่เหมาะสมในการผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งคือ
ร้อยละ 1 จากนั้นเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลจะถูกนำมาหาระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้ง โดยนำเส้น
ขนมจีนน้ำปูชาร์โคลไปทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 3 ระดับ ได้แก่ 55 65 และ 75 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างเพื่อนำไป
หาปริมาณความชื้นทุก ๆ 30 นาที เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและระยะเวลาในการอบแห้ง จากนั้นนำไป
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและประสาทสัมผัส พบว่าคุณสมบัติทางเคมีและประสาทสัมผัสไม่มีความแตกตา่ง
กัน ส่วนในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพด้านการคงทนต่อการแตกหัก พบว่าผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งที่ 55 องศา
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คำสำคัญ : ขนมจีน  อบแห้ง  น้ำปู  ชาร์โคล ผลจากการอบแห้ง   
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to develop the processing of dried crab paste charcoal 

rice noodles for prolonging shelf life and increasing opportunity to delivery to other area for the rice 
noodles enterprise at Srim-Khwa sub district, Srim-ngam district, Lampang provice. The Charcoal 
powder was varied in five levels at 0 (controlled), 1, 2, 3 and 4 %. The chemical properties, which 
were moisture content and free water content, and the sensory evaluation were determined. It was 
found that 1% of charcoal powder was the optimum level. Then, rice noodles were investigated the 
optimum time and drying temperature in hot air oven. The rice noodles were dried in hot air oven 
at 55, 65 and 75 ֯  C and measured the moisture content every 30 minutes to determine the 
relationship between moisture content and time. Then, chemical, physical properties and sensory 
evaluation were investigated. There was no significant difference in chemical properties and sensory 
evaluation. In physical properties, it was found that the product that drying at 55 °C had the highest 
fracture resistance. Therefore, the optimum drying condition was 55 °C for 275 minutes. This 
methodology was informed to the rice noodles enterprise at Srim-Khwa sub district, Srim-ngam 
district, Lampang provice under U2T Project. The shelf life of developed product was 1 years. The 
enterprise could produce dried rice noodles and sold them to other area. 

 
Keywords: Rice Noodles, Drying, Crab paste, Charcoal, Drying effect 
 
1. บทนำ 

ขนมจีน คือ ผลิตภัณฑ์เส้นชนิดหนึ่ง มีลักษณะ
เป็นเส้นกลม ๆ คล้ายเส้นหมี่ แปรรูปมาจากแป้งข้าวเจ้า 
นิยมรับประทานในทุกภาคของประเทศไทย โดยได้มีการ
พัฒนาเส้นขนมจีนด้วยการเพิ่มความหลากหลายของ
สีสันจากพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขนมจีนใบเตยที่มีสี
เขียว ขนมจีนอัญชันที่มีสีฟ้า ขนมจีนอัญชันมะนาวสีม่วง 
ขนมจีนฟักทองสีเหลือง ขนมจีนข้าวกล้องสีน้ำตาล เป็น
ต้น (กาญจนา และคณะ, 2562) อย่างไรก็ตาม ขนมจีน
แบบสดจะมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น การทำเป็นขนมจีน
อบแห้งจะช่วยลดอันตรายจากจุลินทรีย์ และยังช่วยยืด
อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น (จารุพรรณ, 2558) ซึ่ง
กลุ่มผู้ผลิตขนมจีนในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงปัญหานี้ โดยเฉพาะเมื่อ
ขนมจีนเส้นสดที่ผลิตอยู่สามารถขายได้เฉพาะในท้องถ่ิน
เท่านั ้น ทำให้โอกาสในการเพิ ่มยอดขายในตำบลที่มี
ประชากรไม่มากเป็นไปได้ยาก จากการร่วมหารือกับ
กลุ่มผู้ผลิตขนมจีนเส้นสดในตำบลเสริมขวา พบว่าอายุ
การเก็บของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่โดยไม่แช่เย็นคือ 1 
ว ัน หากแช่เย ็นสามารถเก ็บร ักษาได ้ 3-4 ว ัน แต่
ผลิตภัณฑ์จะมีความแข็งกระด้าง ไม่น่ารับประทาน ทาง

กลุ่มจึงมีความคิดที่จะทำเส้นขนมจีนอบแห้ง แต่จากการ
สำรวจตลาดเบื้องต้นพบว่ามีผู้ผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง
จำหน่ายแล้วหลายราย จึงต้องการสร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ โดยการเติมแต่งกลิ่น สี และรสชาติ ให้มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

ในการทำนาของชาวภาคเหนือนั ้น ศัตรูพืชท่ี
สำคัญของต้นข้าวคือปูนา ปูนาจะทำลายต้นกล้าจน
ได้รับความเสียหาย การกำจัดปูนาด้วยการเก็บปูนามา
ทำน้ำปู (Crab paste) ซึ่งเป็นการผลิตและถนอมอาหาร
ให้มีไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปี มีขั้นตอนคือนำปูมาแช่
น้ำเพื ่อให้ปูคายสิ ่งสกปรกออกมาแล้วล้างให้สะอาด 
จากนั้นนำมาตำให้ละเอียดกับสมุนไพรตามสูตรของแต่
ละท้องถิ่น คั้นเอาแต่น้ำปูกรองใส่หม้อดินหมักไว้ 1 คืน 
จากนั้นนำมาตั้งไฟแล้วเคี่ยวจนได้น้ำปูที่ข้นหนืดและมีสี
ดำ (ชลธิชา, 2559) เมื่อนำน้ำปูผสมกับอาหารจะทำให้
อาหารนั้นเกิดสีดำขึ้นและมีกลิ ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ 
ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะนำน้ำปูมาเติมลงไปในเส้นขนมจีน
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เส้นที่นิยมบริโภคกันในหลายท้องถิ่น
เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากน้ำปูนั้น
ถือเป็นอาหารที่มีความเป็นอัตลักษณ์ อีกทั้งน้ำปูยังมี
ปริมาณโปรตีนถึงร้อยละ 36 และธาตุเหล็กร้อยละ 0.19 
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ซึ่งน้ำปู 1 กรัมจะมีปริมาณธาตุเหล็กคิดเป็นร้อยละ 
12.7 ของธาตุเหล็กที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน อย่างไรก็
ตามในการศึกษาของพรสุดาและคณะ (2557) พบว่าสี
ของเส้นขนมจีนน้ำปูมีสีค่อนข้างซีด และมีกลิ่นของน้ำปู
ค่อนข้างแรง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงนำผงชาร์ โคลมาเป็น
ส่วนผสมในการผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูอบแห้งเพื่อช่วยดูด
ซับกลิ่นคาวของน้ำปูและเพิ ่มสีสันให้กับเส้นขนมจีน 
เนื่องจากชาร์โคลมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและนิยม
ใช้ในการให้สีดำกับอาหารหลายชนิด ได้แก่ ขนมปังชาร์
โคล เครปชาร์โคล ขนมเปียกปูน เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปริมาณผงชาร์โคลและ
สภาวะในการอบแห้งเส ้นขนมจีนน้ำปู ชาร ์โคลก่ึง
สำเร็จรูปที่เหมาะสมในการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตนี้ให้กับกลุ่มชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
ต่อไป  

 
2. วิธีการดำเนินงาน 
2.1 ศึกษาปริมาณผงชาร์โคลที่เหมาะสมในการผลิตเส้น
ขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแหง้ 

เส้นขนมจีนน้ำปูจะถูกผลิตโดยอ้างอิงวิธีการของ 
ชลธิชา (2559) โดยมีส่วนผสมตามตารางที่ 1 ปริมาณ
ชาร์โคลจะถูกแปรผันเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0 
(ควบคุม) 1 2 3 และ 4  จากนั้นนำเส้นขนมจีนที่ผลิตได้
ไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 ชั่วโมง เส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลที่ผลิตขึ้นจะ
ถูกนำไปทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเพื่อหา
ปริมาณความชื้นและวัดปริมาณน้ำอิสระ และทดสอบ
คุณสมบัติด้านประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส และความชอบด้วยวิธี 9-point hedonic scale 
โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คน เพื่อคัดเลือกปริมาณ
ผงชาร์โคลที่เหมาะสมที่สุดนำไปทดลองในขั้นตอนต่อไป 

 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมในการผลติเส้นขนมจีนนำ้ปูชาร์โคล
อบแห้ง 

           ส่วนผสม  ปริมาณ (กรัม) 
1. แป้งข้าวจ้าว  
2. แป้งมันสำปะหลัง          

      750 
      250 

3. น้ำป ู        54 
4. ตะไคร ้       600 
5. น้ำสะอาดแบ่งเป็น 2 ส่วน  

           ส่วนผสม  ปริมาณ (กรัม) 
5.1 น้ำส่วนที่ 1 ใช้ผสมกับแป้ง       500 
5.2 น้ำส่วนที่ 2 ใช้ผสมกับ
ตะไคร้ 

      300 

 
2.2 ศึกษาอัตราการทำแห้งที่อุณหภูมิ 55  65 และ 75 
องศาเซลเซียส 
 ปริมาณชาร์โคลที่เหมาะสมจะถูกนำมาผลิตเส้น
ขนมจีนแล้วนำไปอบแห้งด้วยตู ้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ
แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 55  65 และ 75 องศาเซลเซียส 
ทำการเก็บตัวอย่างทุก ๆ 30 นาที เพื่อนำไปวิเคราะห์หา
ปริมาณความชื้น ทำการอบแห้งจนปริมาณความชื้นของ
ตัวอย่างลดลงต่ำกว่าร้อยละ 12 อ้างอิงตามปริมาณ
ความชื้นของเส้นขนมจีนอบแห้ง มผช. เลขที่ 140/2546 
จากนั ้นทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ความชื้นของผลิตภัณฑ์และเวลาที่ใช้ในการอบแห้งที่
อ ุณหภูม ิ 55  65 และ75 องศาเซลเซ ียส เพ ื ่อหา
ระยะเวลาในการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิท้ัง 
3ระดับ 
 
2.3 ศึกษาสภาวะการอบแห้งเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคล
อบแห้งที่เหมาะสม 
 เส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลจะถูกนำมาผลิตและ
อบแห้งท ี ่อ ุณหภูม ิ  55 65 และ 75 องศาเซลเซ ียส 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพ ได ้แก ่  ความคงทนต ่อการแตกหัก 
(Breaking strength) ใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture  
Analyser) โดยการใช้ห ัวว ัด Three-point bend หา
ปริมาณความชื้น และค่าปริมาณน้ำอิสระ จากนั้นทำการ
คืนรูปโดยการใส่เส้นขนมจีนอบแห้งลงในน้ำเดือดแล้ว
ต้มเป็นเวลา 7 นาที วัดค่าสีของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ
กันโดยใช้เครื ่องวัดค่าสี Hunter Colorimeter (L, a*, 
b*) และทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสในด้านสี กล่ิน 
รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบด้วยวิธ ี 9-Point 
Hedonic Scale โดยใช้ผู้ทดสอบชิม 30 คน เพื ่อหา
ระยะเวลาและอุณหภูมิที ่เหมาะสมในการอบแห้งเส้น
ขนมจีนน้ำปูชาร์โคล 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  Completely 

randomized design (CRD) ในการวิเคราะห์คุณสมบตัิ

ทางด้านเคมีและกายภาพ วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
สำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ความ

แปรปรวน  (Analysis of Variance, ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยตามวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT)  
 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ผลการศึกษาปริมาณผงชาร์โคลที่เหมาะสมในการ
ผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง 

จากการผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งโดย
แปรผันปริมาณชาร์โคลออกเป็น 5 ระดับ จากนั้นนำไป
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น 
ปริมาณน้ำอิสระ ได้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2  

จากตารางท่ี 2 พบว่าปร ิมาณความชื ้นและ
ปริมาณน้ำอิสระของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง ที่
แปรผันปริมาณผงชาร์โคลที่ร้อยละ 0 1 2 3 และ 4 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยปริมาณความชื้นของเส้นขนมจีน
น้ำปูชาร์โคลอบแห้งมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นค่า
ความชื้นของผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งตามมาตรฐาน 
มผช. เลขที ่ 140/2546 เรื ่องขนมจีนอบแห้ง และค่า
ปริมาณน้ำอิสระมีค่าน้อยกว่า 0.6 ซึ ่งเป็นปริมาณน้ำ
อิสระต่ำสุดที่จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำอิสระของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งที่มีส่วนผสมของผงชาร์โคล
แตกต่างกัน 5 ระดับ 

ปริมาณผงชาร์โคล 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื้นns 

(ร้อยละ) 
ปริมาณน้ำอิสระns 

0 6.32±0.31 0.21±0.01 
1 6.25±0.54 0.22±0.02 
2 6.25±0.20 0.23±0.03 
3 6.49±0.14 0.25±0.04 
4 4.25±3.68 0.29±0.07 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถติิ (P > 0.05) 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติด้านประสาทสัมผัสของที่ปริมาณผงชาร์โคลแต่ละระดับ 
ปริมาณผงชาร์โคล 

(ร้อยละ) 
สีns กลิ่นns เนื้อสัมผัสns ความชอบโดยรวมns 

1 5.63±1.65 4.40±1.86 5.90±1.70 5.43±1.63 
2 6.13±1.40 4.70±1.70 5.83±1.68 5.60±1.33 
3 5.53±1.79 4.57±1.88 5.80±1.60 5.23±1.56 
4 5.77±2.25 4.43±2.09 5.63±2.17 5.57±2.01 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถติิ (P > 0.05) 
 

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดังตารางที่ 
3 พบว่า ค่าสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

ของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง ที ่มีการแปรผัน
ปริมาณผงชาร์โคลเป็น 4 ระดับ ได้รับคะแนนทุกด้านไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเลือกนำเส้น
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ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  Completely 

randomized design (CRD) ในการวิเคราะห์คุณสมบตัิ

ทางด้านเคมีและกายภาพ วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
สำหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ความ

แปรปรวน  (Analysis of Variance, ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยตามวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT)  
 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ผลการศึกษาปริมาณผงชาร์โคลที่เหมาะสมในการ
ผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง 

จากการผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งโดย
แปรผันปริมาณชาร์โคลออกเป็น 5 ระดับ จากนั้นนำไป
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น 
ปริมาณน้ำอิสระ ได้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2  

จากตารางที่  2 พบว่าปร ิมาณความชื ้นและ
ปริมาณน้ำอิสระของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง ท่ี
แปรผันปริมาณผงชาร์โคลที่ร้อยละ 0 1 2 3 และ 4 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยปริมาณความชื้นของเส้นขนมจีน
น้ำปูชาร์โคลอบแห้งมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นค่า
ความชื้นของผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งตามมาตรฐาน 
มผช. เลขที ่ 140/2546 เรื ่องขนมจีนอบแห้ง และค่า
ปริมาณน้ำอิสระมีค่าน้อยกว่า 0.6 ซึ ่งเป็นปริมาณน้ำ
อิสระต่ำสุดที่จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณความชื้นและปริมาณน้ำอิสระของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งที่มีส่วนผสมของผงชาร์โคล
แตกต่างกัน 5 ระดับ 

ปริมาณผงชาร์โคล 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื้นns 

(ร้อยละ) 
ปริมาณน้ำอิสระns 

0 6.32±0.31 0.21±0.01 
1 6.25±0.54 0.22±0.02 
2 6.25±0.20 0.23±0.03 
3 6.49±0.14 0.25±0.04 
4 4.25±3.68 0.29±0.07 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถติิ (P > 0.05) 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยทางสถิติด้านประสาทสัมผัสของที่ปริมาณผงชาร์โคลแต่ละระดับ 
ปริมาณผงชาร์โคล 

(ร้อยละ) 
สีns กลิ่นns เนื้อสัมผัสns ความชอบโดยรวมns 

1 5.63±1.65 4.40±1.86 5.90±1.70 5.43±1.63 
2 6.13±1.40 4.70±1.70 5.83±1.68 5.60±1.33 
3 5.53±1.79 4.57±1.88 5.80±1.60 5.23±1.56 
4 5.77±2.25 4.43±2.09 5.63±2.17 5.57±2.01 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถติิ (P > 0.05) 
 

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดังตารางที่ 
3 พบว่า ค่าสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม

ของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง ที ่มีการแปรผัน
ปริมาณผงชาร์โคลเป็น 4 ระดับ ได้รับคะแนนทุกด้านไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเลือกนำเส้น

ขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งที่มีปริมาณผงชาร์ชาโคลร้อย
ละ 1 ซึ ่งเป็นปริมาณที่น้อยท่ีสุดไปทำการทดลองใน
ขั้นตอนต่อไป 
 
3.2 ผลการศึกษาอัตราการทำแห้งที่อุณหภูมิ 55 65 
และ 75 องศาเซลเซียส 

ปริมาณชาร์โคลร้อยละ 1 จะถูกนำมาผลิตเส้น
ขนมจีน แล้วนำไปทำการอบแห้งด้วยตู ้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 55  65 และ 75 องศา
เซลเซียส จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างทุก ๆ 30 นาที เพื่อ
นำไปวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น และค่าปริมาณน้ำ
อิสระ ได้ผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น (𝑌𝑌) 
และเวลา (𝑥𝑥) ดังภาพที่ 1 โดยโพลิโนเมียล คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่มีค่า R-Squared สูงสุด โดย 

อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  
𝑌𝑌 = 0.0008𝑥𝑥2 − 0.5042𝑥𝑥 + 89.059, 𝑅𝑅2 = 0.9733 

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 
𝑌𝑌 = 0.0001𝑥𝑥2 − 0.6074𝑥𝑥 + 87.727, 𝑅𝑅2 = 0.9647 

 
อุณหภูมิที่ 75 องศาเซลเซียส 

𝑌𝑌 = 0.00018𝑥𝑥2 − 0.675𝑥𝑥 + 87.638, 𝑅𝑅2 = 0.9687 
 
จากนั้นแทนค่าความชื้น (𝑌𝑌) เท่ากับ 12 ซึ่งเป็น

ค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งตามมาตรฐาน 
มผช. เลขที่ 140/2546 เรื่องขนมจีนอบแห้ง เพื่อหาค่า
เวลา (𝑥𝑥) ที่เหมาะสม โดยพบว่าค่าเวลาที่เหมาะสมใน
การอบแห้งขนมจีนน้ำปูชาร์โคลเพื่อให้ได้ความชื้นต่ำ
กว่าร้อยละ 12  สำหรับอุณหภูมิ 55  65 และ 75 องศา
เซลเซียสแสดงผลไว้ในตารางที่ 4 

จากนั้นทำการคำนวณอัตราการทำแห้งและนำมา
หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการทำแห้งและความชื้น
อิสระได้ดังความสัมพันธ์ดังภาพที่ 2

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคล 

อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) ความชื้น (𝑌𝑌) เวลา (𝑥𝑥) 
55 ร้อยละ 12 275 นาท ี
65 ร้อยละ 12 173 นาท ี
75 ร้อยละ 12 167 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและเวลาที่ใช้ในการอบแห้งเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคล 
ที่อุณหภูมิ 55 65 และ 75 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการทำแห้งและความชื้นอิสระ 

 
อัตราการทำแห้ง คือ  อัตราการระเหยน้ำออก

จากวัสดุต่อพื้นที่ที่เกิดการระเหยต่อหน่วยเวลาระหว่าง
การทำแห้ง จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการทำ
แห้งและความชื้นอิสระในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสจะมีความชันสูงสุด 
รองลงมาเป็นอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียสและอุณหภมูิ
ที่ 55 องศาเซลเซียสมีความชันต่ำที่สุด  

 
3.3 ผลการศึกษาสภาวะการอบแห้งเส้นขนมจีนน้ำ
ปูชาร์โคลอบแห้งที่เหมาะสม 

เส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลจะถูกนำมาผลิตและ
อบแห้งที่อุณหภูมิและเวลา 3 ระดับ ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 

55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 275 นาที ที่อุณหภูมิ 65 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 163 นาที และที่อุณหภูมิ 75 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 173 นาที ตามผลที่คำนวณได้
ในตารางที่ 4 จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปทำการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ ได้แก่ ปริมาณ
ความชื้น  ปริมาณน้ำอิสระ ค่าสี (ค่า L* a* และ b*) 
ทดสอบเนื้อสัมผัส (Texture analysis) ด้านความคงทน
ต่อการแตกหักได้ผลดังแสดงในตารางที่ 5 และทดสอบ
ทางด้านประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมได้ผลดังแสดงในตารางที่ 6  

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งที่อุณหภูมิ 55  
65 และ 75 องศาเซลเซียส 

ค่าคุณภาพ 
สภาวะการอบ 

55 องศาเซลเซียส 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 
ความชื้น (ร้อยละ) 8.52a±0.01 8.16b±0.13 6.48c±0.05 
ปริมาณน้ำอิสระ 0.35a±0.02 0.30b±0.00 0.25c±0.1 

ค่าส ี
Lns 

a* 
b* 

27.88±0.98 27.99±0.44 27.26±0.83 
0.37a±0.08 0.22b±0.06 0.17b±0.06 
-0.26a±0.12 -0.44ab±0.66 -0.63b±0.06 

ค่าเนื้อสัมผัส 
ความคงทนต่อการแตกหัก (นวิตัน) 7.75a±1.44 7.30ab±1.69 2.71b±0.93 

หมายเหตุ  ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางงสถิติ (P > 0.05) 
อักษรในแนวนอน คือ มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการทำแห้งและความชื้นอิสระ 

 
อัตราการทำแห้ง คือ  อัตราการระเหยน้ำออก

จากวัสดุต่อพื้นที่ที่เกิดการระเหยต่อหน่วยเวลาระหว่าง
การทำแห้ง จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการทำ
แห้งและความชื้นอิสระในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าการ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสจะมีความชันสูงสุด 
รองลงมาเป็นอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียสและอุณหภมูิ
ที่ 55 องศาเซลเซียสมีความชันต่ำที่สุด  

 
3.3 ผลการศึกษาสภาวะการอบแห้งเส้นขนมจีนน้ำ
ปูชาร์โคลอบแห้งที่เหมาะสม 

เส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลจะถูกนำมาผลิตและ
อบแห้งที่อุณหภูมิและเวลา 3 ระดับ ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 

55 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 275 นาที ที่อุณหภูมิ 65 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 163 นาที และที่อุณหภูมิ 75 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 173 นาที ตามผลที่คำนวณได้
ในตารางที่ 4 จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปทำการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ ได้แก่ ปริมาณ
ความชื้น  ปริมาณน้ำอิสระ ค่าสี (ค่า L* a* และ b*) 
ทดสอบเนื้อสัมผัส (Texture analysis) ด้านความคงทน
ต่อการแตกหักได้ผลดังแสดงในตารางที่ 5 และทดสอบ
ทางด้านประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมได้ผลดังแสดงในตารางที่ 6  

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งที่อุณหภูมิ 55  
65 และ 75 องศาเซลเซียส 

ค่าคุณภาพ 
สภาวะการอบ 

55 องศาเซลเซียส 65 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 
ความชื้น (ร้อยละ) 8.52a±0.01 8.16b±0.13 6.48c±0.05 
ปริมาณน้ำอิสระ 0.35a±0.02 0.30b±0.00 0.25c±0.1 

ค่าส ี
Lns 

a* 
b* 

27.88±0.98 27.99±0.44 27.26±0.83 
0.37a±0.08 0.22b±0.06 0.17b±0.06 
-0.26a±0.12 -0.44ab±0.66 -0.63b±0.06 

ค่าเนื้อสัมผัส 
ความคงทนต่อการแตกหัก (นวิตัน) 7.75a±1.44 7.30ab±1.69 2.71b±0.93 

หมายเหตุ  ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางงสถิติ (P > 0.05) 
อักษรในแนวนอน คือ มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ำปูชาร์โคลอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 55  65 และ 75 
องศาเซลเซียสหลังคืนรูป 

     อุณหภูม ิ
    (องศาเซลเซียส) 

สีns กลิ่นns เนื้อสัมผัสns ความชอบโดยรวมns 

55 6.867±0.22 6.10±0.24 7.03±0.19 6.80±0.20 
65 6.60±0.22 6.06±0.24 6.50±0.19 6.36±0.20 
75 6.56±0.22 6.20±0.24 6.83±0.19 6.53±0.20 

หมายเหตุ ns ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางงสถิติ (P > 0.05) 
 

จากผลการทดลองในตารางที่ 5 พบว่าเมื่อทำการ
อบแห้งเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลที่อุณหภูมิ 55  65 และ 
75 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาที่ได้จากการคำนวณใน
ตารางที่ 4 ได้ผลพบว่าปริมาณความชื้นจะมีค่าลดลงต่ำ
กว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์ขนมจีน
อบแห้งตามมาตรฐาน มผช . เลขที ่ 140/2546  เรื ่อง
ขนมจีนอบแห้ง สำหรับค่าปริมาณน้ำอิสระเป็นค่าที่แสดง
ระดับพลังงานของน้ำมีความสำคัญต่ออายุการเก็บรักษา 
การเสื่อมเสีย และความปลอดภัยของอาหารในขนมจีน
น้ำปูชาร์โคลอบแห้งมีปริมาณน้ำอิสระต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะ
ทำให้อาหารเสื่อมเสียคือต่ำกว่า 0.6  

ในพิจารณาค่าสี  ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง 
(b*) พบว่ามีความแตกต่างกันทางนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงข้ึน
ส่งผลให้ค่าสีแดงและค่าสีเหลืองมีค่าลดลง ส่วนค่าความ
สว่าง (L) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95  

ส่วนสภาวะในการผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคล
อบแห้งทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อการแตกหักสูงสุด
คือ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 275 นาที มีค่า
คงทนต่อการแตกหักสูงที ่สุด รองลงมาคือ 65 องศา
เซลเซียส ซึ่งที่อุณหภูมิ 55 และ 65 องศาเซลเซียส ค่า
ความคงทนต่อการแตกหักไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 ส่วนที่
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีค่าความ
คงทนต่อการแตกหักต่ำสุด  

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสเมื่อทำการ
คืนรูปโดยการต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 7 นาที แล้วนำมา
ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 
คน พบว่า ค่าสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 

ของเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง ที่อบแห้งอุณหภูมิ
แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้รับคะแนนทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเลือกสภาวะการอบแห้งเส้นขนมจีนน้ำ
ปูชาร์โคลที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 275 
นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสม เนื่องจากทำให้เส้นขนมจีน
น้ำปูชาร์โคลอบแห้งมีความคงทนต่อการแตกหักสูงสุด 
โดยผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้งแสดงใน
ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 ผลิตภณัฑ์เส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง 
ที่พัฒนาขึ้น 

 
4. การนำไปใช้ประโยชน์ 

กระบวนการผลิตที่ถูกพัฒนาขึ้นถูกนำไปเผยแพร่
ให ้ก ับกล ุ ่มผ ู ้ผล ิตเส ้นขนมจ ีน เส ้นสดในโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัด
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวาในวันที่ 
3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ซึ ่งได ้ม ีการจัดฝึกอบรม 
 



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 6 No. 2 July - December 2022 

26

เชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ผลิตเส้นขนมจีนในตำบลเสริม
ขวา ซึ่งยึดอาชีพการทำขนมจีนเส้นสดส่งขายวันต่อวัน 
และต้องการฝึกทักษะการทำเส้นขนมจีนแบบอบแห้งเพื่อ
เพ ิ ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่าย โดยสามารถ
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และยังสามารถส่ง
สินค้าไปยังต่างจังหวัดได้ เนื่องจากอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ขนมจีบอบแห้งที่สามารถเก็บรักษาได้ 1 ปี ทั้ง
ยังมีความคงทนต่อการแตกหัก ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้
ผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมได้ลงมือทำเส้นขนมจีนอบแห้งตาม
กระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัย รวมทั้งได้
สอนวิธีการใช้ตู้อบลมร้อนให้กับผู้เข้าอบรม นอกจากนั้น
ทีมวิจัยได้มอบตัวอย่างเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง
ให้กับทางกลุ่มผู้ผลิตขนมจีนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
สำหรับการนำไปต่อยอดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ต่อไป ซึ่งจากการติดตามในโครงการพบว่าทางกลุ่มผู้ผลิต
สามารถทำการผลิตเส้นขนมจีนอบแห้งเพื่อจำหน่ายไดเ้อง 
และมีการนำไปต่อยอดเป็นขนมจีนอบแห้งสีเขียวจาก
ใบเตย สีม่วงจากดอกอันชัญ โดยอ้างอิงกระบวนการผลิต
จากการผลิตขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง 

 

 
ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตขนมจีนอบแห้ง

ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)  
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวดัลำปาง 

 
5. อภิปรายผล 

ขนมจีนเส้นสดมักมีอายุการเก็บรักษาสั้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเส้นขนมจีนเส้นสดมีตลาด
การจำหน่ายสินค้าเฉพาะในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถขนส่งทางไกลซึ่งใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
และมีจำนวนผู ้บริโภคในท้องถิ ่นนั ้น ๆ อยู ่น้อย จะมี  
 

โอกาสในการขยายตลาดและปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ได้ยาก และเมื ่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาดทำให้ผู ้บริโภคนิยมสั ่งสินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ กลุ่มผู้ผลิตเส้นขนมจีนเส้นสดไม่สามารถจัดส่ง
ส ินค้าทางขนส่งไปยังพ ื ้นที ่ห ่างไกลได ้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดให้เป็นขนมจีนอบแห้งที ่ มี
เอกลักษณ์แตกต่างจากผู้อื่นจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการ
เพิ่มยอดขาย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้ทำการตลาดในพื้นที่ห่างไกลเพิ่ม
มากขึ้น  

ในกระบวนการทำขนมจีนอบแห้งในปัจจุบันนั้นมี
การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ผลิตอยู่หลายราย 
การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพิ่ม
จุดแข็งให้กับสินค้า ซึ่งการนำเอาน้ำปูซึ่งเป็นอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของภาคเหนือเข้ามาผสมลงไปในเส้นขนมจีน
จะช่วยเพิ่มความแตกต่างกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้ อีกทั้ง
การเพิ่มสีสันด้วยผงชาร์โคลจะช่วยให้เส้นขนมจีนมีสีดำ
เข้มคล้ายกับสปาเกตตี้เส้นหมึกดำ ซึ ่งช่วยเพิ ่มความ
สวยงามและลดกลิ่นคาวของน้ำปูลง ซึ่งจากการศึกษา
อัตราส่วนของผงชาร์โคลที ่ใส่ลงในกระบวนการผลิต 
พบว่าปริมาณผงชาร์โคลร้อยละ 1 เป็นปริมาณที่เพียงพอ
ต่อการลดกลิ่นคาวของน้ำปู และช่วยเพิ่มสีดำสนิทให้กับ
เส้นขนมจีน เนื่องจากผงชาร์โคลหรือผงคาร์บอนกัมมันต์ 
(Activated Carbon) เป็นผงถ่านที ่ถ ูกนำมาใช้ในการ
กรองน้ำดื่มตามภูมิปัญญาของคนยุคก่อน ด้วยคุณสมบัติ
ของถ่านที่สามารถดูดซับกลิ่น และถูกนำไปใช้ในการปรุง
อาหารหลายชนิด เช่น ประเทศเกาหลีจะใส่ถ่านลงไปหุง
พร้อมข้าวเพื่อให้มีกลิ่นหอม ประเทศไทยใช้ถ่านผสมสีใน
ขนมที ่ต้องการให้มีสีดำ เช่น ขนมเปียกปูน เป็นต้น 
นอกจากนี้ผงชาร์โคลยังมีความสามารถในการดูดซับ
สารพิษ จากบทความวิจัยผงถ่านชาร์โคลของ Alkhatib 
และ Alzaailay (2018) พบว่าการใช้ผงถ่านชาร์โคลเป็น
ตัวเลือกหนึ่งที่ดีในภาวะฉุกเฉินในแง่ของการรักษาหรือ
ยับยั้งในการดูดซับสารพิษ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานถึง 
6 ชั่วโมงแต่ผงถ่านชาร์โคลก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (อัญชลี, 2565) 

ในส่วนของกระบวนการอบแห้งนั ้นพบว่าการ
อบแห้งในอุณหภูมิที่ต่ำ แม้จะใช้เวลาในการอบแห้งที่
ยาวนานกว่าอุณหภูมิที่สูง แต่เนื่องจากการสูญเสียน้ำของ
โครงสร้างอาหารอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการ 
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เชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ผลิตเส้นขนมจีนในตำบลเสริม
ขวา ซึ่งยึดอาชีพการทำขนมจีนเส้นสดส่งขายวันต่อวัน 
และต้องการฝึกทักษะการทำเส้นขนมจีนแบบอบแห้งเพื่อ
เพ ิ ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่าย โดยสามารถ
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และยังสามารถส่ง
สินค้าไปยังต่างจังหวัดได้ เนื่องจากอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ขนมจีบอบแห้งที่สามารถเก็บรักษาได้ 1 ปี ทั้ง
ยังมีความคงทนต่อการแตกหัก ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้
ผ ู ้ เข ้าร ่วมอบรมได้ลงมือทำเส้นขนมจีนอบแห้งตาม
กระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัย รวมทั้งได้
สอนวิธีการใช้ตู้อบลมร้อนให้กับผู้เข้าอบรม นอกจากนั้น
ทีมวิจัยได้มอบตัวอย่างเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง
ให้กับทางกลุ่มผู้ผลิตขนมจีนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
สำหรับการนำไปต่อยอดเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ต่อไป ซึ่งจากการติดตามในโครงการพบว่าทางกลุ่มผู้ผลิต
สามารถทำการผลิตเส้นขนมจีนอบแห้งเพื่อจำหน่ายไดเ้อง 
และมีการนำไปต่อยอดเป็นขนมจีนอบแห้งสีเขียวจาก
ใบเตย สีม่วงจากดอกอันชัญ โดยอ้างอิงกระบวนการผลิต
จากการผลิตขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง 

 

 
ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตขนมจีนอบแห้ง

ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)  
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวดัลำปาง 

 
5. อภิปรายผล 

ขนมจีนเส้นสดมักมีอายุการเก็บรักษาสั้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเส้นขนมจีนเส้นสดมีตลาด
การจำหน่ายสินค้าเฉพาะในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถขนส่งทางไกลซึ่งใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
และมีจำนวนผู ้บริโภคในท้องถิ ่นนั ้น ๆ อยู ่น้อย จะมี  
 

โอกาสในการขยายตลาดและปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
ได้ยาก และเมื ่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาดทำให้ผู ้บริโภคนิยมสั ่งสินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ กลุ่มผู้ผลิตเส้นขนมจีนเส้นสดไม่สามารถจัดส่ง
ส ินค้าทางขนส่งไปยังพ ื ้นที ่ห ่างไกลได ้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดให้เป็นขนมจีนอบแห้งที ่ มี
เอกลักษณ์แตกต่างจากผู้อื่นจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการ
เพิ่มยอดขาย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้ทำการตลาดในพื้นที่ห่างไกลเพิ่ม
มากขึ้น  

ในกระบวนการทำขนมจีนอบแห้งในปัจจุบันนั้นมี
การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ผลิตอยู่หลายราย 
การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพิ่ม
จุดแข็งให้กับสินค้า ซึ่งการนำเอาน้ำปูซึ่งเป็นอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของภาคเหนือเข้ามาผสมลงไปในเส้นขนมจีน
จะช่วยเพิ่มความแตกต่างกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้ อีกท้ัง
การเพิ่มสีสันด้วยผงชาร์โคลจะช่วยให้เส้นขนมจีนมีสีดำ
เข้มคล้ายกับสปาเกตตี้เส้นหมึกดำ ซึ ่งช่วยเพิ ่มความ
สวยงามและลดกลิ่นคาวของน้ำปูลง ซึ่งจากการศึกษา
อัตราส่วนของผงชาร์โคลที ่ใส่ลงในกระบวนการผลิต 
พบว่าปริมาณผงชาร์โคลร้อยละ 1 เป็นปริมาณที่เพียงพอ
ต่อการลดกลิ่นคาวของน้ำปู และช่วยเพิ่มสีดำสนิทให้กับ
เส้นขนมจีน เนื่องจากผงชาร์โคลหรือผงคาร์บอนกัมมันต์ 
(Activated Carbon) เป็นผงถ่านที ่ถ ูกนำมาใช้ในการ
กรองน้ำดื่มตามภูมิปัญญาของคนยุคก่อน ด้วยคุณสมบัติ
ของถ่านที่สามารถดูดซับกลิ่น และถูกนำไปใช้ในการปรุง
อาหารหลายชนิด เช่น ประเทศเกาหลีจะใส่ถ่านลงไปหุง
พร้อมข้าวเพื่อให้มีกลิ่นหอม ประเทศไทยใช้ถ่านผสมสีใน
ขนมที ่ต้องการให้มีสีดำ เช่น ขนมเปียกปูน เป็นต้น 
นอกจากนี้ผงชาร์โคลยังมีความสามารถในการดูดซับ
สารพิษ จากบทความวิจัยผงถ่านชาร์โคลของ Alkhatib 
และ Alzaailay (2018) พบว่าการใช้ผงถ่านชาร์โคลเป็น
ตัวเลือกหนึ่งที่ดีในภาวะฉุกเฉินในแง่ของการรักษาหรือ
ยับยั้งในการดูดซับสารพิษ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานถึง 
6 ชั่วโมงแต่ผงถ่านชาร์โคลก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (อัญชลี, 2565) 

ในส่วนของกระบวนการอบแห้งนั ้นพบว่าการ
อบแห้งในอุณหภูมิที่ต่ำ แม้จะใช้เวลาในการอบแห้งที่
ยาวนานกว่าอุณหภูมิที่สูง แต่เนื่องจากการสูญเสียน้ำของ
โครงสร้างอาหารอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการ 
 

อบแห้งด้วยอุณหภูมิสูงจะทำให้โครงสร้างของผลิตภัณฑ์
เกิดการหดตัวและไม่แข็งแรง ต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีการ
สูญเสียน้ำช้ากว่าหรืออบแห้งที ่อ ุณหภูมิต่ำกว่าจะมี
โครงสร้างที ่แข็งแรงกว่า (ศุภวรรณ และคณะ, 2555)  
ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิในการอบแห้งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
อัตราการระเหยของน้ำที่มากขึ ้น และเกิดเปลือกแข็ง 
(Case Hardening) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ภายในโครงสร้างของตัวอย่าง จากของแข็งคล้ายยาง 
(Rubbery State) เป ็นคล ้ายแก ้ว (Glassy State) ใน
ระหว่างกระบวนการทำแห้ง ส่งผลทำให้เซลล์ภายใน
ตัวอย่างอาหารเกิดการหดตัวได้น้อยลง ในขณะที่เมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิขึ้นรูพรุนภายในจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีจำนวน
มาก จึงทำให้โครงสร้างของตัวอย่างแตกหักได้งา่ยขึ้น (วธิู 
และคณะ, 2563) 

อย่างไรก็ตามหากต้องการใช้เวลาในการอบแห้ง
น้อยลงสามารถเติมกัวร์กัมในปริมาณร้อยละ 3 เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของเส้นขนมจีนได้ เนื่อง
จากกัวร์ก ัมสามารถเกิดอันตรกิร ิยากับอะไมโลสใน
โมเลกุลของสตาร์ช ทำให้เกิดโครงสร้างคล้ายร่างแหสาม
มิติ ส่งผลให้ขนมจีนมีโครงสร้างของเส้นที่แข็งแรงมากขึ้น 
(จารุพรรณ และคณะ, 2558) 

ดังนั้นกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนน้ำปูชาร์โคล
อบแห้งที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ นำแป้งข้าวจ้าว 750 
กรัม แป้งมันสำปะหลัง 250 กรัม น้ำปู 54 กรัม ตะไคร้ 
600 กรัม น้ำสะอาดส่วนที่ 1 ใช้ผสมแป้ง 500 มิลลิลิตร
น้ำสะอาดส่วนที่ 2 ใช้ผสมกับตะไคร้ 300 มิลลิลิตร และ
ผงชาร์โคล 24 กรัม ซึ ่งเท่ากับปริมาณร้อยละ 1 ของ
น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด นวดผสมให้เข้ากัน นำไปนึ่งท่ี
น้ำเดือดประมาณ 5-6 นาที แล้วนำไปนวดด้วยเครื่อง
ผสมประมาณ 15 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง นำไปกด
เส้น เส้นที่ได้จะนำไปขึ้นรูปบนถาด และนำไปอบโดยใช้
ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 275 
นาที ซ ึ ่งจะได้เส ้นขนมจีนน้ำปูชาร ์โคลอบแห้งที ่มี
คุณสมบัติที ่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีความ
คงทนต่อการแตกหักระหว่างการขนส่ง 
 
6. บรรณานุกรม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ว ิถีพอเพียงบ้านน้ำจำที ่ส ่งผลต่อการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู ่มาตรฐานอาหารและยา   
2) เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการ
ผลิตอาหารและยา โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ว ิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ  
จำนวน 25 คน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ และการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร  โดยการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรค์ในการ
ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหารและยามากที่สุดคือการบริหาร
ทางด้านการเงิน รองลงมาคือการบริหารทางด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการองค์กร ตามลำดับ  
ผลการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร พบว่า คะแนนประเมินเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 อยู ่ 3 ในระดับ พอใช้ โดยมีประเด็นหลักที ่ต้องปรับปรุงคือ  
โครงสร้างสถานที่ผลิต แนวทางการการพัฒนาโดยของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และนำหลักการกิจกรรม 5 ส 
มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการดูและความสะอาดของอาคารผลิต ส่งผลให้น้ำพริกลาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ระดับดีและได้รับเลข อย.  
 
คำสำคัญ:  น้ำพริกลาบ, มาตรฐานการผลิตอาหารและยา 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1 )  to study the problems and obstacles in the business 
operation of the Ban Nam Cham Sufficiency Organic Farming Community Enterprise Group that affect 
the development of larb chili paste production process in order to meet the food and drug 
administration standards; and 2 )  to study the production guidelines of larb chili paste of the 
community in Wo Kaeo sub-district, Hang Chat district, Lampang province in order to meet the food 
and drug administration standards. This research was done with the participation of 25 members of 
the Ban Nam Cham Sufficiency Organic Farming Community Enterprise Group. Furthermore, the 
research used mixed methods. The collected data were in-depth interviews about the problems 
and obstacles in the business operation. Moreover, this study assessed the larb chili paste 
production process in accordance with the Good Manufacturing Practice of the Food and Drug 
Administration by getting the average and computing percentage comparison with the benchmark. 
The results showed that the factor that affected most in the development of the larb chili paste 
production process in order to meet the food and drug administration standards was financial 
management. It was followed by production management, marketing, and organizational 
management, respectively. In the evaluation of the larb chili paste production process according to 
the Good Manufacturing Practice, it was found that the overall average assessment score was 96 
points or 80% at a fair level with the main issue that needed to be improved was the production 
site structure. Consequently, some guidelines for the development of the larb chili paste production 
process in order to meet the food and drug administration standards should be made by asking for 
a budget to support building improvements from the government, and applying the 5S activity 
principle to improve the method for keeping the cleanliness of production buildings. As a result, the 
larb chili paste of Ban Nam Cham Sufficiency Organic Farming Community Enterprise Group has been 
assessed according to the Good Food Production Method (GMP) criteria at a good level and received 
the FDA number. 
 
Keywords:  Larb Chili Paste, Food and Drug Administration Standards 
 
1. บทนำ  

สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารต้องมีการ
ปรับตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วง 2ปีที่ผ่าน
มามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
และได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนทั่ว
โลกเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
แสวงอาหารที ่ม ีความปลอดภัยและผ่านการรับรอง

มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล 
อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
การใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้หลายธุรกิจต้อง
ปรับตัว รวมทั ้งวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัว
เช่นกัน  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและผ่านการรับรองมาตรฐาน
อาหารและยา สอดคล้องกับปาจารีย์ ซิบังเกิด และคณะ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1 )  to study the problems and obstacles in the business 
operation of the Ban Nam Cham Sufficiency Organic Farming Community Enterprise Group that affect 
the development of larb chili paste production process in order to meet the food and drug 
administration standards; and 2 )  to study the production guidelines of larb chili paste of the 
community in Wo Kaeo sub-district, Hang Chat district, Lampang province in order to meet the food 
and drug administration standards. This research was done with the participation of 25 members of 
the Ban Nam Cham Sufficiency Organic Farming Community Enterprise Group. Furthermore, the 
research used mixed methods. The collected data were in-depth interviews about the problems 
and obstacles in the business operation. Moreover, this study assessed the larb chili paste 
production process in accordance with the Good Manufacturing Practice of the Food and Drug 
Administration by getting the average and computing percentage comparison with the benchmark. 
The results showed that the factor that affected most in the development of the larb chili paste 
production process in order to meet the food and drug administration standards was financial 
management. It was followed by production management, marketing, and organizational 
management, respectively. In the evaluation of the larb chili paste production process according to 
the Good Manufacturing Practice, it was found that the overall average assessment score was 96 
points or 80% at a fair level with the main issue that needed to be improved was the production 
site structure. Consequently, some guidelines for the development of the larb chili paste production 
process in order to meet the food and drug administration standards should be made by asking for 
a budget to support building improvements from the government, and applying the 5S activity 
principle to improve the method for keeping the cleanliness of production buildings. As a result, the 
larb chili paste of Ban Nam Cham Sufficiency Organic Farming Community Enterprise Group has been 
assessed according to the Good Food Production Method (GMP) criteria at a good level and received 
the FDA number. 
 
Keywords:  Larb Chili Paste, Food and Drug Administration Standards 
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ปรับตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วง 2ปีที่ผ่าน
มามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
และได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนทั่ว
โลกเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
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มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล 
อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
การใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้หลายธุรกิจต้อง
ปรับตัว รวมทั ้งวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัว
เช่นกัน  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและผ่านการรับรองมาตรฐาน
อาหารและยา สอดคล้องกับปาจารีย์ ซิบังเกิด และคณะ 

(2564) พบว่าการบริโภคอาหารปลอดภัยของนิสิตระดับ
ปริญญาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริโภคมากที่สุดคือ 
ความต ้องการและแรงจ ูงใจในการบร ิโภคอาหาร
ปลอดภัย ความตระหนักในการบริโภคอาหารปลอดภัย 
ทัศนคติการบริโภคอาหารปลอดภัย และค่านิยมและวิถี
ชีวิตการบริโภคอาหารปลอดภัย และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ได้แก่ ทัศนคติ
การบริโภคอาหารปลอดภัย ความตระหนักในการ
บริโภคอาหารปลอดภัย การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเรื่อง
อาหารปลอดภัย และความต้องการและแรงจูงใจในการ
บริโภคอาหารปลอดภัย และจากการวิจัยปัจจัยที่สำคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื ้อ คือการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (ชมนภัส วรรณหวย และคณะ, 2564) 
ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำ
ในกระบวนการผลิตถึงปลายน้ำโดยถึงมือผู้บริโภคสินค้า
และบริการให้มีมาตรฐานการผลิตในการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ โดยมาตรฐานการผลิตที่สำคัญซึ่งอยู่ภายใต้
การรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จึงเป็นสิ ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
(ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน และคณะ, 2562) 

วิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำ
จำ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นอีก
หนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตน้ำพริกลาบ ที่มีความ
โดดเด่นที่มีการผสมผสานสมุนไพรพื้นบ้าน และมีรสชาติ
เข้มข้นโดดเด่นจนได้รับความนิยมนำไปปรุงอาหารได้
หลายชนิด เช่น ลาบ แกง และน้ำพริกจิ้มเนื้อย่าง เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ตามในการจำหน่ายสินค้าประเภท
อาหารเพื่อขยายโอกาสในการจำหน่าย ออนไลน์ ฝาก
ขายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขายสินค้าได้มากขึ้น สินค้าดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐาน
ของสินค้าว่าปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
รวมถึงกระบวนการผลิตในสถานที่ผลิตก็ต้องถกูหลักของ
กฏหมาย ซึ่งมาตรฐานการผลิตที่สำคัญคือ มาตรฐาน
การผลิตที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา และมี เลขสารบบอาหาร ค ือ เลข
ประจําตัวผลิตภัณฑ์อาหาร ที่เป็นตัวเลข 13 หลัก แสดง
อยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. ซึ่งเลขสารบบอาหารนี้ 

จะระบุข้อมูลสําคัญเก่ียวกับสถานที่ และข้อมูผลิตภัณฑ์
อาหาร มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวสินค้าได้เพิ่มขึ้นสามารถสร้างโอกาสในการ
พัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียงบ้านน้ำจำสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้

จ า ก ท ี ่ ก ล ่ า ว ม า ข ้ า ง ต ้ น  ง า น ว ิ จ ั ย น ี ้ จึ ง 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนิน
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้าน
น้ำจำที่ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบ
สู ่มาตรฐานอาหารและยา  และเพื ่อการศึกษาแนว
ทางการผลิตน้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหาร
และยา โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ จำนวน 25 
คน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรค์ในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ว ิถีพอเพียงบ้านน้ำจำที ่ส่งผลต่อการ
พัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหาร
และยา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหาร
ทางด้านการเงิน การบริหารทางด้านการผลิต ด้าน
การตลาด เป็นต้น และการประเมินกระบวนการผลิต
น้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการมี
ส่วนรวมของประธาน ตัวแทนกลุ่ม หัวหน้าโครงการการ
วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน โดยการหาค่าเฉลี่ย 
และร้อยละ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิจัย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานอาหารและยาต่อไป 
 
2. วิธีการดำเนินงาน  

วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ งานวิจัย
แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เกี ่ยวกับ
ป ัญหาและอ ุปสรรคท ี ่ ส ่ งผลต ่อการการพ ัฒนา
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กระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหารและยา 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทางด้าน
การเงิน การบริหารทางด้านการผลิต ด้านการตลาด 
เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ จำนวน 25 
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม 
เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื ่อประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริก
ลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการมี
ส่วนรวมของประธาน ตัวแทนกลุ่ม หัวหน้าโครงการการ
วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกระบวนการผลิต
น้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 
3. ผลการดำเนินงาน  
 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริก
ลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา โดยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่
มาตรฐานอาหารและยา 2) ผลการประเมินกระบวนการ
ผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

อาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และ 3)ผลการศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบ
ของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา ซึ่งนำไปสู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบของการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริก
ลาบของวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและ
ยา 

3.1 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล
ต ่อการพ ัฒนากระบวนการผล ิตน ้ำพร ิกลาบสู่
มาตรฐานอาหารและยา 
 ในการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู ่มาตรฐาน
อาหารและยา โดยใช ้เทคนิคการสัมภาษณ์เช ิงลึก 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
บ้านน้ำจำ จำนวน 15 คน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่
มาตรฐานอาหารและยา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารทางด้านการเงิน การบริหารทางด้าน
การผลิต ด้านการตลาด เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์ 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
 วิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำ
จำ จึงได้รวมตัวกันสร้างระบบอาหารปลอดภัยในชุมชน
โดยการสร้างพื้นที่สำหรับทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็น
แหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน และการ
แปรร ูปเป ็นผลิตภัณฑ์น ้ำพร ิกลาบ โดยรวมตัวกัน
หลังจากการทำอาชีพหลักการทำเกษตรกรรม เพื่อ
ช่วยกันทำน้ำพริกลาบสมุนไพร ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือง
ของภาคเหนือ และจำหน่ายตามร้านค้าชุมชน ซึ่งในการ
บริหารจัดการองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ พบว่าวิสาหกิจชุมชน ฯ มี
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิสาหกิจอย่างชัดเจน มี
การจัดโครงสร้างการบริหารงานและมีการแบ่งแยก
หน้าที ่ในการดำเนินการที ่เหมาะสม มีการกำหนด
นโยบายของวิสาหกิจชุมชนที่มาจากการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในกลุ่มทำให้เกิดความร่วมมือและลดปัญหา
ภายในกลุ่ม 
 3.1.2 ด้านการบริหารการเงิน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
บ้านน้ำจำ มีการบริหารการเงินวิสาหกิจชุมชนโดยการ
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กระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหารและยา 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารทางด้าน
การเงิน การบริหารทางด้านการผลิต ด้านการตลาด 
เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ จำนวน 25 
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการกลุ่ม 
เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื ่อประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริก
ลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการมี
ส่วนรวมของประธาน ตัวแทนกลุ่ม หัวหน้าโครงการการ
วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกระบวนการผลิต
น้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 
3. ผลการดำเนินงาน  
 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริก
ลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา โดยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่
มาตรฐานอาหารและยา 2) ผลการประเมินกระบวนการ
ผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

อาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และ 3)ผลการศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบ
ของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา ซึ่งนำไปสู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบของการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริก
ลาบของวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและ
ยา 

3.1 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล
ต ่อการพ ัฒนากระบวนการผล ิตน ้ำพร ิกลาบสู่
มาตรฐานอาหารและยา 
 ในการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู ่มาตรฐาน
อาหารและยา โดยใช ้เทคนิคการสัมภาษณ์เช ิงลึก 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
บ้านน้ำจำ จำนวน 15 คน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่
มาตรฐานอาหารและยา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารทางด้านการเงิน การบริหารทางด้าน
การผลิต ด้านการตลาด เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์ 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
 วิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำ
จำ จึงได้รวมตัวกันสร้างระบบอาหารปลอดภัยในชุมชน
โดยการสร้างพื้นที่สำหรับทำการเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็น
แหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน และการ
แปรร ูปเป ็นผลิตภัณฑ์น ้ำพร ิกลาบ โดยรวมตัวกัน
หลังจากการทำอาชีพหลักการทำเกษตรกรรม เพื่อ
ช่วยกันทำน้ำพริกลาบสมุนไพร ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือง
ของภาคเหนือ และจำหน่ายตามร้านค้าชุมชน ซึ่งในการ
บริหารจัดการองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ พบว่าวิสาหกิจชุมชน ฯ มี
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิสาหกิจอย่างชัดเจน มี
การจัดโครงสร้างการบริหารงานและมีการแบ่งแยก
หน้าที ่ในการดำเนินการที ่เหมาะสม มีการกำหนด
นโยบายของวิสาหกิจชุมชนที่มาจากการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในกลุ่มทำให้เกิดความร่วมมือและลดปัญหา
ภายในกลุ่ม 
 3.1.2 ด้านการบริหารการเงิน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
บ้านน้ำจำ มีการบริหารการเงินวิสาหกิจชุมชนโดยการ

ระดมหุ้นครั้งเดียวเพื่อเริ่มดำเนินการกันครั้งแรกทำให้
เงินทุนของกลุ่มมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอในการลงทุน
ในสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็
ตามทางกลุ ่มก็ม ีโอกาสได้ร ับเง ินทุนสนับสนุนจาก
โครงการต่าง ๆ ของทั้งทางภาครัฐและเอกชนอยู่เสมอ
จนสามารถสร้างโรงเรือนสำหรับการผลิตได้  แต่อย่างไร
ก็ตามโรงเรือนผลิตยัง และเพื่อพัฒนาสถานที่ผลิต 

3.1.3 ด้านการผลิต 
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำ
จำ มีการจัดการด้านการผลิตที่มีขั้นตอนการผลิตที่แสดง
ไว้ภายในสถานที่ผลิตอย่างชัดเจน รวมถึงนโยบายในการ
ผลิตที ่มีประสิทธิภาพโดยการมุ ่งเน้นการใช้วัตถุดิบ
ภายในชุมชนที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบแปลงปลูก
ว่าเป็นวัตถุดิบอินทรีย์ปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข่า ตะไคร้ มะแหลบ มะแขว่น เมล็ด
ผักชีแห้ง พริกแห้ง และกระเทียม เป็นต้น จะเป็น
วัตถุดิบที่มาจากสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ ท่ี
มีการเพาะปลูกภายในครัวเรือนและนำมาจำหน่ายเพื่อ
เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำพริกลาบ ทำให้สมาชิกมีรายได้ 
จากการขายวัตถุดิบ ส่วนในการผลิตวิสากิจชุมชน ฯ มี
การวางแผนการผลิตที่สอดคล้องตรงตามความต้องการ
ของตลาด 
 

 แต่อย่างไรก็ตามในด้านการผลิตวิสาหกิจชุมชนมี
จุดอ่อนคือสินค้าไม่มีการรับรองมาตรฐานอาหารและยา   
 3.1.4 ด้านการตลาด 
 วิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำ
จำ มีการบริหารทางด้านการตลาดมีกลุ่มลูกค้าประจำ 
ได้แก่ ร้านค้าชุมชน ตลาด และนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
ศึกษาดูงานของชุมชน เป็นต้น โดยมีการวางแผน
การตลาดในอนาคตคือต้องการขยายช่องทางการ
จำหน่ายโดยการฝากขายกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
เพื่อให้สินค้าได้มีการกระจายตัวไปทั่วประเทศเพื่อเพิ่ม
รายได้แก่วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านหน่วยงานของภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนตำบล ที่ว่าการอำเภอ และที่ว่าการจัดหวัด 
เป็นต้น และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการจำหน่ายสินค้า
ในงานจัดแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้า ทำให้มีลูกค้า
รายใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในการจำหน่ายสินค้า ผู้บริโภค
จะมีการให้ความสำคัญกับการรับรองมาตรฐานอาหาร
และยา 
 
  
 
   

3.2 ผลการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ก่อนปรับปรุง) 

เกณฑ์พิจารณา 
คะแนนเต็ม  ผลการ

ประเมิน 
(ค่าเฉลี่ย) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทำความสะอาด และการ
บำรุงรักษา 

24 19 79.17 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิต การทำความ
สะอาด และการบำรุงรักษา 

16 11 68.75 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 48 40 83.33 
4. การสุขาภิบาล 16 13 81.25 
5. สุขลักษณะส่วนบุคคล 16 13 81.25 

คะแนนรวม 120 96 80 
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ตารางที ่ 1 ผลการประเมินกระบวนการผลิต
น้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(ก่อนปรับปรุง) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมของ
กระบวนการผลิต ตามมาตรฐานการผลิตขั ้นต้นใน
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดยการสังเกต
จากสภาพแวดล้อมทั่วไปของพื้นที่การผลิตสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
บ้านน้ำจำ ด้วยประเมินผล 3 ระดับ คือ ดี เท่ากับ 2 , 
พอใช้ เท่ากับ 1 และ ปรับปรุง เท่ากับ 0 รวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีประเมินตนเองจากประธาน ตัวแทนกลุ่ม หัวหน้า
โครงการการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน รวม
ทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน พบว่าคะแนนรวมแต่ละหมวด 
ได้เท่ากับ 96 คะแนน จากคะแนนรวม 120 คะแนน 
สามารถคิดเป็นร้อยละ 80 โดยคะแนนในแต่ละหมวด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง  
ถือได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าผลการ
ประเมินด้านการควบคุมกระบวนการผลิต มีผลการ
ประเมินที่มีคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 40 คะแนน  จาก
คะแนน 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ
ด้านการสุขาภิบาล และสุขลักษณะส่วนบุคคล มีผลการ
ประเมินหมวดละ 13 คะแนน จากคะแนน 16 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 สถานที่ตั ้ง อาคารผลิต การทำ
ความสะอาด และการบำร ุงรักษาบุคคล มีผลการ
ประเมิน 19 คะแนน จากคะแนน 24 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 79.17 และด้านเครื ่องมือ เครื ่องจักร และ
อุปกรณ์ผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา มี
ผลการประเมิน 11 คะแนน จากคะแนน 16 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 68.75 ตามลำดับ 

3.3 ผลการศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบ
ของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา  

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
พัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหาร
และยา และผลการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริก

ลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ พบว่าในการ
ประเมินสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต ตาม
มาตรฐานการผลิตขั้นต้นในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร ค่าคะแนนที่มีผลการประเมินด้านเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิต การทำความสะอาด และ
การบำรุงรักษา ต่ำที่สุดโดยมีผลการประเมิน 11 คะแนน 
จากคะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ปัญหาที่
พบคือเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิต ไม่ได้มีการ
ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นไปตามสายงานผลิต 
ง ่ายต ่อการทำความสะอาด และโต ๊ะหร ือพ ื ้นผิว
ปฏิบัติงานที่สัมผัสอาหารมีพื้นผิวไม่เรียบเนื่องจากเป็น
โต๊ะไม้ ลำดับถัดมาด้านสถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทำ
ความสะอาด และการบำร ุงร ักษาบุคคล มีผลการ
ประเมิน 19 คะแนน จากคะแนน 24 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 79.17 ปัญหาที่พบคือ อาคารผลิตไม่มีมุ้งลวดใน
การป้องกันแมลงเข้าสู่บริเวณผลิต อาคารผลิตไม่ได้มี
การแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่ผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งไม่มีประตูเข้า-ออกที่ชัดเจน ดังนั้นแนวทาง
การผลิตน้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและ
ยา จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) การปรับปรุงการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ผลิต และความสะอาดของสถานที่ผลิต ร่วมทั้ง
การสร้างทัศนคติด้านความสะอาดและปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต ด้วยกิจกรรม 5 ส ได้แก่  

1.1) สะสาง ค ือการค ัดแยกระหว ่างของที่
จำเป็นต้องใช้และของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการ
ผลิต และทำการกำจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจาก
พื้นที่ผลิต  

1.2) สะดวก คือการจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้
เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันทีโดยการจัดของ
วางบนชั้นวางแต่ละประเภทและทำป้ายชื่ออุปกรณ์ติด
บนชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้และจัดเก็บ  

1.3) สะอาด คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานท่ีผลิต
และบริเวณรอบข้างให้สะอาดปราศจากฝุ ่นและขยะ 
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ตารางที ่ 1 ผลการประเมินกระบวนการผลิต
น้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(ก่อนปรับปรุง) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมของ
กระบวนการผลิต ตามมาตรฐานการผลิตขั ้นต้นใน
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดยการสังเกต
จากสภาพแวดล้อมทั่วไปของพื้นที่การผลิตสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
บ้านน้ำจำ ด้วยประเมินผล 3 ระดับ คือ ดี เท่ากับ 2 , 
พอใช้ เท่ากับ 1 และ ปรับปรุง เท่ากับ 0 รวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีประเมินตนเองจากประธาน ตัวแทนกลุ่ม หัวหน้า
โครงการการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน รวม
ทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน พบว่าคะแนนรวมแต่ละหมวด 
ได้เท่ากับ 96 คะแนน จากคะแนนรวม 120 คะแนน 
สามารถคิดเป็นร้อยละ 80 โดยคะแนนในแต่ละหมวด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง  
ถือได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าผลการ
ประเมินด้านการควบคุมกระบวนการผลิต มีผลการ
ประเมินที่มีคะแนนมากที่สุดเท่ากับ 40 คะแนน  จาก
คะแนน 48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ
ด้านการสุขาภิบาล และสุขลักษณะส่วนบุคคล มีผลการ
ประเมินหมวดละ 13 คะแนน จากคะแนน 16 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 81.25 สถานที่ตั ้ง อาคารผลิต การทำ
ความสะอาด และการบำร ุงรักษาบุคคล มีผลการ
ประเมิน 19 คะแนน จากคะแนน 24 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 79.17 และด้านเครื ่องมือ เครื ่องจักร และ
อุปกรณ์ผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา มี
ผลการประเมิน 11 คะแนน จากคะแนน 16 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 68.75 ตามลำดับ 

3.3 ผลการศึกษาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบ
ของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา  

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
พัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหาร
และยา และผลการประเมินกระบวนการผลิตน้ำพริก

ลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้วนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ พบว่าในการ
ประเมินสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต ตาม
มาตรฐานการผลิตขั้นต้นในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร ค่าคะแนนที่มีผลการประเมินด้านเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิต การทำความสะอาด และ
การบำรุงรักษา ต่ำที่สุดโดยมีผลการประเมิน 11 คะแนน 
จากคะแนน 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ปัญหาที่
พบคือเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิต ไม่ได้มีการ
ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นไปตามสายงานผลิต 
ง ่ายต ่อการทำความสะอาด และโต ๊ะหร ือพ ื ้นผิว
ปฏิบัติงานที่สัมผัสอาหารมีพื้นผิวไม่เรียบเนื่องจากเป็น
โต๊ะไม้ ลำดับถัดมาด้านสถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทำ
ความสะอาด และการบำร ุงร ักษาบุคคล มีผลการ
ประเมิน 19 คะแนน จากคะแนน 24 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 79.17 ปัญหาที่พบคือ อาคารผลิตไม่มีมุ้งลวดใน
การป้องกันแมลงเข้าสู่บริเวณผลิต อาคารผลิตไม่ได้มี
การแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่ผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งไม่มีประตูเข้า-ออกที่ชัดเจน ดังนั้นแนวทาง
การผลิตน้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและ
ยา จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) การปรับปรุงการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ผลิต และความสะอาดของสถานที่ผลิต ร่วมทั้ง
การสร้างทัศนคติด้านความสะอาดและปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต ด้วยกิจกรรม 5 ส ได้แก่  

1.1) สะสาง ค ือการค ัดแยกระหว ่างของที่
จำเป็นต้องใช้และของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการ
ผลิต และทำการกำจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจาก
พื้นที่ผลิต  

1.2) สะดวก คือการจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้
เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันทีโดยการจัดของ
วางบนชั้นวางแต่ละประเภทและทำป้ายชื่ออุปกรณ์ติด
บนชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้และจัดเก็บ  

1.3) สะอาด คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ผลิต
และบริเวณรอบข้างให้สะอาดปราศจากฝุ ่นและขยะ 

สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการผลิตต่อ
ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานและควรเช็ดให้แห้ง
ก่อนจัดเก็บ  

1.4) สุขลักษณะ คือการรักษาความสะอาดใน
ระหว่างการผลิตด้วยการสวมหมวกคลุมผม เสื้อคลุม ผ้า
ปิดปาก และถุงมือ ในระหว่างการผลิตและบรรจุสินค้า  

1.5) สร้างนิสัย คือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรม 5 ส ให้แก่สมาชิก และกำหนดมาตรการ
กิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทุกครั้งเมื่อร่วมกัน
ในการผลิตสินค้า 

2) การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต เนื่องจากใน
การปรับปรุงอาคารผลิตให้มีมุ ้งลวด มีการแบ่งพื ้นที่
ระหว่างพื้นที่ผลิตและบรรจุภัณฑ์ มีประตูเข้า -ออกที่
ชัดเจน จะต้องมีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงเป็น
จำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ มีจุดอ่อน
ด้านเงินลงทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอเฉพาะในการ
จัดเตรียมวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตเท่านั้น ทำให้เงินไม่
เพียงพอสำหรับการปรับปรุงอาคาร แนวทางในการ
แก้ปัญหาคือการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ภาคีเครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกชุมชน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และจัดทำโครงการเสนอขอ
งบประมาณจากภาครัฐ 
 
4. การนำไปใช ้ 
 4.1 ด้านการจัดการกระบวนการผลิตอาหารเพื่อ
เข้าสู ่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา ชุมชนพื ้นที่
เป้าหมายและชุมชนใกล้เคียงสามารถนำรูปแบบการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานการผลิตอาหารและยาไปประยุกต์ใช้ 

4.2 ด้านบริการวิชาการชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
สามารถนำผลการวิจัยเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตอาหารเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการ
ผลิตอาหารและยาแก ่สมาช ิกว ิสาหก ิจช ุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 
  
 

5. อภิปรายผล  
 งานวิจัยนี้ผลการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการผลิต
น้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา 
โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก
ษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ โดยมีขั้นตอนการวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที ่ส่งผลต่อการการพัฒนากระบวนการผลิต
น้ำพริกลาบสู่มาตรฐานอาหารและยา 2) ผลการประเมิน
กระบวนการผลิตน้ำพริกลาบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร (GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ 3) ผลการศึกษาแนวทางการผลิต
น้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา 
พบว่าการบริหารทางการเงินเป็นปัญหาสำคัญในการ
ดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื ่อเข้าสู่
มาตรฐานอาหารและยา ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ และคณะ 
(2562) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการเงินเป็น
ปัญหาสำคัญในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
เป็นผลมาการขาดความรู้ด้านการเงินและการบัญชีที่ดี
ทำให้ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงในการผลิต (ไพฑูรย์ อินต๊ะ
ขัน และคณะ, 2553 และชลกาญจน์ สถะบดี, 2565) 
นอกจากนี้  เง ินหมุนเว ียน และการสร้างเคร ือข่าย
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชน (ลักขณา อินทร์บึง, 2564) 
 ในการประเมินสภาพแวดล้อมของกระบวนการ
ผลิต ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นในหลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีในการผลิตอาหาร ค่าคะแนนที่มีผลการประเมินต่ำ
ที่สุดคือด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ผลิต การ
ทำความสะอาด และการบำรุงรักษา โดยพบว่าเครื่องมือ 
เครื ่องจักร และอุปกรณ์ผลิต ไม่ได้ม ีการติดตั ้งใน
ตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นไปตามสายงานผลิต ง่ายต่อ
การทำความสะอาด และโต๊ะหรือพื้นผิวปฏิบัติงานท่ี
สัมผัสอาหารมีพื ้นผิวไม่เร ียบเนื ่องจากเป็นโต๊ะไม้ 
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บเครื ่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ผลิต และความสะอาดของสถานท่ี
ผลิต ด้วยกิจกรรม 5 ส สอดคล้องกับณัฐพันธ์ ปัญญ
โรจน์ และคณะ (2562) พบว่ากิจกรรม 5 ส ช่วยเพิ่ม
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ประสิทธิภำในกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนน่าน 
และช่วยทำให้ผลการประเมินกระบวนการผลิตตาม
เกณฑ์ Primary GMP อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การรับรอง
หลักจากได้นำหลักการกิจกรรม 5 ส มาใช้ในการจัดเก็บ
และรักษาความสะอาดของวัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต  

ส่วนด้านสถานที่ตั้ง ของอาคารผลิตน้ำพริกลาบ
ของชุมชนตำบลวอแก้ว การทำความสะอาด และการ
บำรุงรักษาบุคคล พบอาคารผลิตไม่มีมุ ้งลวดในการ
ป้องกันแมลงเข้าสู่บริเวณผลิต อาคารผลิตไม่ได้มีการ
แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่ผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
รวมทั้งไม่มีประตูเข้า-ออกที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ที่ต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงอาคารเป็นจำนวนมาก 
ในการแก้ปัญหาทางด้านการเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุง
อาคารโดยการขอความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
รวมทั ้งการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจาก
ภาครัฐจึงเป็นแนวทางสำคัญที่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารให้
เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 จากการดำเนินการวิจัยข้างต้นส่งผลให้วิสาหกิจ
ชุมชนแกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
และได ้ร ับเลขสารบนอาหาร (เลขที ่  อย.) สำหรับ
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านน้ำจำ ทำให้ผู ้บริโภคมีความ
มั่นใจในการบริโภค มียอดขาย และช่องทางการตลาด
เพิ่มมากขึ้น  

 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจาก
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพกลุม
ผูสูงอายุ และเพื่อจัดตั้งและดำเนินงานกลุมอาชีพผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยมีกลุมเปาหมายคือ ผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก รวบรวมขอมูล
ดวยการวิจัยเอกสาร แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การระดมสมอง วิเคราะหขอมูลดวยการ
สรุปอุปนัยและสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) ระยะกอนปฏิบัติการ ดำเนินการลงพื้นที่ประสานกับผูนำ
ชุมชน จำนวน 10 คน เพื่อรับทราบถึงปญหารวมถึงความตองการของกลุมผูสูงอายุ ผลการสำรวจความคิดเห็น พบวา
มีความตองการไดรับการสงเสริมใหจัดตั้งกลุมอาชีพเสริมใหกับกลุมผูสูงอายุ และชวยเหลือในการบริหารจัดการกลุม 
โดยมีความตองการที่จะไดรับการสงเสริม 1 อันดับ ไดแก การผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ซึ่งตองการใหมีการ
อบรมความรูในการผลิต 2) ระยะปฏิบัติการ ดำเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 
ใหกับกลุมผูสูงอายุมีความสนใจ จำนวน 20 คน โดยมีคณะนักวิจัยและวิทยากรชวยถายทอดองคความรูใหกับกลุม
ผูสูงอายุ จนสามารถปฏิบัติไดและนำไปดำเนินการไดเอง และรวมจัดทำตราสัญลักษณ ฉลาก และบรรจุภัณฑ รวมไป
ถึงการวางแผนการดำเนินงานเชิงธุรกิจและการจัดจำหนายผลิตภัณฑดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ของกลุมผูสูงอายุ 3) 
ระยะติดตามและประเมินผล พบวา การผลิตและการจัดจำหนายผลิตภัณฑดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ในเชิงธุรกิจ
ประสบความสำเร็จ ทำใหเกิดการผลิตอยางตอเนื่อง กลุมผูสูงอายุมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงานเนื่องจาก
สามารถทำงานที่บานและสรางรายไดใหกับตนเอง เกิดการเรียนรูในการดำเนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด 
การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการในกลุมผูสูงอายุไดเอง  
  

คำสำคัญ:  แนวทางการพัฒนา, การพัฒนาอาชีพ, ผูสูงอายุ, ชุมชนบานเกาะตาเถียร, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
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ABSTRACT 

 This research was conducted on the basis of participatory action research design which 
aimed to study career development guidelines for the elderly in Ban Ko Ta Thian community, Mai 
Ngam sub-district, Muang district, Tak province to establish and implement a career for elderly group 
in Ban Ko Ta Thian community, Mai Ngam sub-district, Muang district, Tak province. The target group 
was the elderly people in Ban Ko Ta Thian community, Mai Ngam sub- district, Muang district, Tak 
province.  Data was collected using documentary research, questionnaire, in- depth interview, focus 
group discussion, and brainstorming.  Data was analyzed using inductive reasoning and descriptive 
statistics.  The findings from the study revealed that 1)  in the pre- implementation period, 
coordination was made with 10 community leaders to learn about problems and needs of the 
elderly people. From the survey results, the elderly people be supported it was found that would 
like to on the establishment of a part-time job community for the elderly and management support 
they people The tissue paper jasmine flowers craft. Was the most requirement for their part – time 
job They required knowledge training about how to make jasmine flower.  2)  Operation period –  a 
workshop was conducted on how to make jasmine flower with tissue paper for 20 older people who 
were interested in. A group of researchers and lecturers transferred a knowledge to them until they 
could make it by themselves and collaboratively worked to make a logo, label, and package 
including operational business planning and sales of tissue paper jasmine flower for the elderly 
people.  3)  Follow up and evaluation period –  it was found that the commercial production and 
sales of tissue paper jasmine flowers were successful. Therefore, the production is currently ongoing. 
The elderly people satisfied on their performance as they could work from home and generate 
income by themselves, they learned about production activities process, marketing, financial, 
accounting, and management approaches in the group of the elderly.  
 

Keywords  Development guideline, Career development, Elderly people, Ban Ko Ta Thian     

Community, Participatory action research.  

 
1. บทนำ  

ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงอายุ (Ageing 

Society) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดย 1 ใน 10 

ของประชากรไทยเปนประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้น

ไป และคาดวาประเทศไทยจะเปน “สังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณ” (Complete Aged Society) ในป พ.ศ. 2564 

ภายในอีก 20 ปตอจากนี้ไปคือใน พ.ศ. 2578 โดย ประมาณ

การวาจะมี ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 ของ

จำนวนประชากรทั้งหมด (คณะกรรมการปฏิรูประบบ

รองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย, 2559) 

พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) ไดระบุวาผูสูงอายุ

ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนดานการประกอบ

อาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม ทั้งนี้ลักษณะงานตอง

เปนงานที ่ไมเหนื ่อยลาจนเกินไป และเหมาะสมกับ

สุขภาพของผูสูงอายุ โดยมุงใหผู สูงอายุไดคลายเหงา 

ดวยการมีกิจกรรมผานการทำงานและสรางความภูมิใจ

และความสุขใหผูสูงอายุเปนสำคัญ โดยผูสูงอายุอาจจะมี

คาตอบแทนเปนรายไดหรือส่ิงตอบแทนอื่นประกอบดวย 

(ศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย, 2557) 

ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง 

จังหวัดตาก อยูหางจากอำเภอเมืองตากขึ้นไปทางทิศเหนือ

ประมาณ 4 กิโลเมตร ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป นอกจากนี้ชาวบาน



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2565
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ABSTRACT 

 This research was conducted on the basis of participatory action research design which 
aimed to study career development guidelines for the elderly in Ban Ko Ta Thian community, Mai 
Ngam sub-district, Muang district, Tak province to establish and implement a career for elderly group 
in Ban Ko Ta Thian community, Mai Ngam sub-district, Muang district, Tak province. The target group 
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statistics.  The findings from the study revealed that 1)  in the pre- implementation period, 
coordination was made with 10 community leaders to learn about problems and needs of the 
elderly people. From the survey results, the elderly people be supported it was found that would 
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sales of tissue paper jasmine flowers were successful. Therefore, the production is currently ongoing. 
The elderly people satisfied on their performance as they could work from home and generate 
income by themselves, they learned about production activities process, marketing, financial, 
accounting, and management approaches in the group of the elderly.  
 

Keywords  Development guideline, Career development, Elderly people, Ban Ko Ta Thian     

Community, Participatory action research.  

 
1. บทนำ  

ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงอายุ (Ageing 

Society) มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดย 1 ใน 10 

ของประชากรไทยเปนประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้น

ไป และคาดวาประเทศไทยจะเปน “สังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณ” (Complete Aged Society) ในป พ.ศ. 2564 

ภายในอีก 20 ปตอจากนี้ไปคือใน พ.ศ. 2578 โดย ประมาณ

การวาจะมี ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 ของ
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ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนดานการประกอบ

อาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม ทั้งนี้ลักษณะงานตอง

เปนงานที ่ไมเหนื ่อยลาจนเกินไป และเหมาะสมกับ
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และความสุขใหผูสูงอายุเปนสำคัญ โดยผูสูงอายุอาจจะมี

คาตอบแทนเปนรายไดหรือส่ิงตอบแทนอื่นประกอบดวย 

(ศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย, 2557) 

ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง 

จังหวัดตาก อยูหางจากอำเภอเมืองตากขึ้นไปทางทิศเหนือ

ประมาณ 4 กิโลเมตร ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว และรับจางทั่วไป นอกจากนี้ชาวบาน

สวนใหญยังไมมีอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว 

(เทศบาลตำบลไมงาม, 2564 : ออนไลน) 

  ในขณะเดียวกันจากการลงพื้นที ่สำรวจชุมชน

เบื้องตนไดทราบขอมูลวา ชุมชนบานเกาะตาเถียร ยังไม

มีหนวยงานเขาไปใหความรู และสงเสริมอาชีพตางๆ 

ใหกับชาวบาน ประกอบกับในชุมชนมีจำนวนผูอายุที่มี

อายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 361 คน จากจำนวนประชากรทัง้ส้ิน 

2,088 คน คิดเปนรอยละ 17.2 ซึ่งถือวามีสัดสวนที่สูง (นาย

มานพ สัจวรรณ. ผูใหญบาน, 2564) ประกอบกับสถาน 

การณโควิด-19 ทำใหไมมีงาน ขาดรายได สงผลตอ

คุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงอายุอยางเห็นไดชัด ดังนั้นจึง

เปนความตองการของชุมชนในการพัฒนาอาชีพใหกับ

ผูสูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีรายไดเปนของตนเอง 

 จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว ซึ่งเปน

ที่มาของแนวทางการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุแบบมี

สวนรวม โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ตาก กับชุมชน เพื่อการพัฒนาอาชีพ

กลุมผูสูงอายุ และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม 

และสรางรายไดใหกับกลุมผูสูงอายุเพื่อใหมีคุณภาพชีวิต   

ที่ดีตอไป (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ ชุมชน

บานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

 

2. วิธีการดำเนินงาน  

งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา RMUTL-IRB 048/2022  

วิธีการในการศึกษาวิจยัในครัง้นี้ผูวิจัย แบงเปน 3 

ตอน ดังนี้  

  1) ระยะกอนปฏิบัติการ การวิเคราะหศักยภาพ
และสรางการมีสวนรวม การยอมรับของสังคม โดยผูวิจัย
ดำเนินการลงพื้นที่ประสานกับผูนำชุมชน ประกอบดวย 
ผูใหญบาน และกลุมผูนำผูสูงอายุในชุมชน เพื่อดำเนินการ
ประชุมสื ่อสารทำความเขาใจในเบื ้องตน และเพื่อ
รับทราบถึงปญหารวมถึงความตองการของกลุมผูสูงอายุ
ในการพัฒนาอาชีพ โดยผู ว ิจ ัยเตร ียมคนและภาคี
เคร ือข ายความร วมม ือให  เก ิดความพร อมในการ
ดำเนินการวิจัย รวมถึงการประสานงานที่ดีกอใหเกิด
กระบวนการและการดำเนินงานวิจัยแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื ่อใหเกิดองคความรู  และเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน และเกิดจากความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง โดยผูวิจัยใชแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus 
Group) (กรชนก สนิทวงศ, 2556) ซึ ่งผู วิจัยไดจัดทำ
แบบสัมภาษณไวและนำไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
การปร ับปร ุงแนวคำถามให  เหมาะสม จากน ั ้นจึง
ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทำการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ค ือ กลุ มผ ู นำ
ผูสูงอายุในชุมชน จำนวน 10 คน โดยใชการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อตรวจสอบวา
ขอมูลที ่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณว ามีความ
ถูกตองหรือไม และนำขอมูลที่ไดมาจัดทำเอกสารสรุป
แผนการดำเนินงานวิจัย  

2) ระยะการปฏิบัติการ ดำเนินการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ 

สำหรับขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูสูงอายุ

ที ่แสดงความประสงคเขารวมพัฒนาอาชีพ โดยเก็บ

รวบรวมข อม ูลจากกล ุ  มต ั วอย  าง  แบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จำนวน 20 คน โดยการเชิญ

เขามารวมพูดคุย เสนอความตองการที่ของกลุม เพื่อเขา

รวมพัฒนาอาชีพการผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 

ผู ว ิจ ัยไดดำเน ินการจ ัดฝ กอบรมให กล ุ มผ ู ส ูงอายุ 

ก อใหเก ิดองคความร ู จนสามารถนำไปผลิตเองได 

จำหนายเอง สรางเปนรายไดเสริมใหกับตนเอง การเก็บ

ขอมูลโดยนำแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

เชิงพรรณนา และดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ (On 

Job Training) (ดวงพร กิจอาทร และคณะ, 2560)  

3) ระยะการประเมินผลการติดตามและประเมิน 

ผลโครงการวิจัยแบบมีสวนรวมกับกลุม เปาหมายการ
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การฝกอบรมโดยติดตามประเมินผล 3 ครั้ง คือ ระยะเวลา 

1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ผูวิจัยไดดำเนินการลงพื้นที่

สำรวจความสำเร็จของการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ วา

ประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม และคุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงอายุ  

ดีขึ้นมากนอยแคไหน โดยผูวิจัยใชเครื่องมือแบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ และการคืนขอมูลเพื่อทบทวนผลลัพธ 

รวมถึงรับฟงความคิดเห็นของกลุ มผู สูงอายุเพื ่อการ

ปรับปรุง สรางความยั่งยืน โดยเนนวิธีการพัฒนาชุมชน

กลุมผูอายุแบบมีสวนรวม และดำเนินการจัดทำรายงาน

ผลการวิจัย อยางไรก็ตาม การติดตามผลการดำเนินงาน

ในระยะยาว (ภายหลังจากการดำเนินงานวิจัย) ผูวิจัยได

มีการลงพื้นที่เขาไปติดตามอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผล

และพูดคุยกับกลุมผูสูงอายุถึงแนวทางการสงเสริมกลุม

อาชีพ ตลบอดจนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑฯ เพื่อ

หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตอไปในอนาคต 

 
3. ผลการดำเนินงาน  

ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาชีพ

กลุ มผู สูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก” มีผลการวิจัยดังนี้  

1) ระยะกอนปฏิบัติการ การวิเคราะหศักยภาพ

และสรางการมีสวนรวม ของกลุมผูนำผูสูงอายุในชุมชน 

บานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

โดยใชวิธีแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus Group) 

และนำขอมูลที่ไดมาจัดทำเอกสารสรุปแผนการดำเนิน

งานวิจัย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุ พบวากลุม

ผูสูงอายุมีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาอาชีพ

และการรวมกลุมในระดับที่ดี เนื่องจากผูสูงอายุในชุมชน

สวนใหญประกอบอาชีพอิสระและวางงาน และอาจมี

บางรายที่มีปญหาสุขภาพแตยังที่ไมเปนปญหากับการ

ดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากนัก ซึ ่งสามารถ

ทำงานหรือทำกิจกรรมไดคอนขางสะดวก ตลอดจน

ผูสูงอายุมีความสนใจในการรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพ

เพื่อสรางรายไดเปนพื้นฐานอยูแลว และจากการสำรวจ

ความคิดเห็นและความตองการสงเสริมอาชีพมากที่สุด 

ไดแก การผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู คิดเปนรอย

ละ 55 การผลิตน้ำอบไทย คิดเปนรอยละ 15 ผามัดยอม 

คิดเปนรอยละ 10 โลชั่นสมุนไพรกันยุง คิดเปนรอยละ 

10 และการทำขนมไทย คิดเปนรอยละ 10 ตามลำดับ 

และกลุมผูสูงอายุมีความตองการที่จะใหมีการจัดอบรม

ความรู คิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยจึงไดดำเนินการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการฝกปฏิบัติสามารถทำ

ไดจริง และการรวมกลุมของผูสนใจมาฝกปฏิบัติ และ

ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมอาชีพจนนำไปสูการจัดตั้ง

และบริหารจัดการกลุมตอไป ซึ่งสอดคลองกับการสำรวจ

ความคิดเห็นที่พบวา ตองการใหมีการสงเสริมจัดตั้งกลุม

อาชีพผูสูงอายุในชุมชนขึ้น ดานการจัดหาตลาดจำหนาย

ผลิตภัณฑของกลุม และการลงทุนเริ่มตนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 และ

ดานขอเสนอ แนะเพิ่มเติมตอการพัฒนาอาชีพของกลุม 

คือ การรวมกลุมอาชีพผูสูงอายุที่ยังขาดความเขมแข็ง 

ซึ ่งสิ ่งเหลานี ้ควรไดร ับการสนับสนุนกลุ มอาชีพให

ผูสูงอายุทุกคนสามารถทำไดงาย ไมใชกำลังมาก และ

สามารถทำที่บาน อีกทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณไดใน

ทองถิ ่น เพื ่อเปนการนำทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชนมา

พัฒนาและตอยอดได  

2) ระยะการปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาผลิตภัณฑ ผลจากพัฒนาศักยภาพและพัฒนา

ผลิตภัณฑโดยใชวิธีแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus 

Group) ของภาคสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อกำหนด 

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุมอาชีพผูสูงอายุนำรอง

ไดขอสรุป คือ การผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ซึ่งมี

ความตองการมากที่สุดเปนอันดับแรก เนื ่องจากเปน

กิจกรรมที่สามารถทำไดงาย สามารถจัดจำหนายไดทั้ง

ดอกมะลิกระดาษทิชชูแบบปลีกและสง เพื่อสรางรายได 

วัสดุอุปกรณที่ใชสามารถหาไดงายในทองถิ่น ตลอดจน

สามารถนำมาตอยอดเปนผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิ รอยเปน

พวงมาลัย เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวเปนของที่สามารถ

นำมาใชไดในชีวิตประจำวัน เนื่องดอกมะลิจากกระดาษ

ทิชชูมีความสวยงามและสามารถปรุงแตงใหมีกลิ่นหอม

สามารถนำไปบูชาพระ และเปนของฝากประจำชุมชนได 

ทั้งนี้มีแหลงการใหองคความรูเปนภูมิปญญาทองถิ่นใน

พื้นที่ใกลเคียงนั่นก็คือ อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ตาก และเครือขายความรวมมือ ซึ่งมี
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การฝกอบรมโดยติดตามประเมินผล 3 ครั้ง คือ ระยะเวลา 

1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ผูวิจัยไดดำเนินการลงพื้นที่

สำรวจความสำเร็จของการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ วา

ประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม และคุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงอายุ  

ดีขึ้นมากนอยแคไหน โดยผูวิจัยใชเครื่องมือแบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ และการคืนขอมูลเพื่อทบทวนผลลัพธ 

รวมถึงรับฟงความคิดเห็นของกลุ มผู สูงอายุเพื ่อการ

ปรับปรุง สรางความยั่งยืน โดยเนนวิธีการพัฒนาชุมชน

กลุมผูอายุแบบมีสวนรวม และดำเนินการจัดทำรายงาน

ผลการวิจัย อยางไรก็ตาม การติดตามผลการดำเนินงาน

ในระยะยาว (ภายหลังจากการดำเนินงานวิจัย) ผูวิจัยได

มีการลงพื้นที่เขาไปติดตามอยางตอเนื่องเพื่อประเมินผล

และพูดคุยกับกลุมผูสูงอายุถึงแนวทางการสงเสริมกลุม

อาชีพ ตลบอดจนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑฯ เพื่อ

หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตอไปในอนาคต 

 
3. ผลการดำเนินงาน  

ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาชีพ

กลุ มผู สูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก” มีผลการวิจัยดังนี้  

1) ระยะกอนปฏิบัติการ การวิเคราะหศักยภาพ

และสรางการมีสวนรวม ของกลุมผูนำผูสูงอายุในชุมชน 

บานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

โดยใชวิธีแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus Group) 

และนำขอมูลที่ไดมาจัดทำเอกสารสรุปแผนการดำเนิน

งานวิจัย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุ พบวากลุม

ผูสูงอายุมีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาอาชีพ

และการรวมกลุมในระดับที่ดี เนื่องจากผูสูงอายุในชุมชน

สวนใหญประกอบอาชีพอิสระและวางงาน และอาจมี

บางรายที่มีปญหาสุขภาพแตยังที่ไมเปนปญหากับการ

ดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากนัก ซึ ่งสามารถ

ทำงานหรือทำกิจกรรมไดคอนขางสะดวก ตลอดจน

ผูสูงอายุมีความสนใจในการรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพ

เพื่อสรางรายไดเปนพื้นฐานอยูแลว และจากการสำรวจ

ความคิดเห็นและความตองการสงเสริมอาชีพมากที่สุด 

ไดแก การผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู คิดเปนรอย

ละ 55 การผลิตน้ำอบไทย คิดเปนรอยละ 15 ผามัดยอม 

คิดเปนรอยละ 10 โลชั่นสมุนไพรกันยุง คิดเปนรอยละ 

10 และการทำขนมไทย คิดเปนรอยละ 10 ตามลำดับ 

และกลุมผูสูงอายุมีความตองการที่จะใหมีการจัดอบรม

ความรู คิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยจึงไดดำเนินการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการฝกปฏิบัติสามารถทำ

ไดจริง และการรวมกลุมของผูสนใจมาฝกปฏิบัติ และ

ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมอาชีพจนนำไปสูการจัดตั้ง

และบริหารจัดการกลุมตอไป ซึ่งสอดคลองกับการสำรวจ

ความคิดเห็นที่พบวา ตองการใหมีการสงเสริมจัดตั้งกลุม

อาชีพผูสูงอายุในชุมชนขึ้น ดานการจัดหาตลาดจำหนาย

ผลิตภัณฑของกลุม และการลงทุนเริ่มตนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 และ

ดานขอเสนอ แนะเพิ่มเติมตอการพัฒนาอาชีพของกลุม 

คือ การรวมกลุมอาชีพผูสูงอายุที่ยังขาดความเขมแข็ง 

ซึ ่งสิ ่งเหลานี ้ควรไดร ับการสนับสนุนกลุ มอาชีพให

ผูสูงอายุทุกคนสามารถทำไดงาย ไมใชกำลังมาก และ

สามารถทำที่บาน อีกทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณไดใน

ทองถิ ่น เพื ่อเปนการนำทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชนมา

พัฒนาและตอยอดได  

2) ระยะการปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาผลิตภัณฑ ผลจากพัฒนาศักยภาพและพัฒนา

ผลิตภัณฑโดยใชวิธีแบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus 

Group) ของภาคสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เพื่อกำหนด 

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุมอาชีพผูสูงอายุนำรอง

ไดขอสรุป คือ การผลิตดอกมะลิจากกระดาษทิชชู ซึ่งมี

ความตองการมากที่สุดเปนอันดับแรก เนื ่องจากเปน

กิจกรรมที่สามารถทำไดงาย สามารถจัดจำหนายไดทั้ง

ดอกมะลิกระดาษทิชชูแบบปลีกและสง เพื่อสรางรายได 

วัสดุอุปกรณที่ใชสามารถหาไดงายในทองถิ่น ตลอดจน

สามารถนำมาตอยอดเปนผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิ รอยเปน

พวงมาลัย เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวเปนของที่สามารถ

นำมาใชไดในชีวิตประจำวัน เนื่องดอกมะลิจากกระดาษ

ทิชชูมีความสวยงามและสามารถปรุงแตงใหมีกลิ่นหอม

สามารถนำไปบูชาพระ และเปนของฝากประจำชุมชนได 

ทั้งนี้มีแหลงการใหองคความรูเปนภูมิปญญาทองถิ่นใน

พื้นที่ใกลเคียงนั่นก็คือ อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ตาก และเครือขายความรวมมือ ซึ่งมี

ความยินดีเปนวิทยากรเขามารวมสงเสริมใหองคความรู

ในการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับกลุมผูสูงอายุได

เรียนรู และปฏิบัติจนสามารถผลิตได รวมถึงการวางแผน 

เตรียมการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การตั้งชื่อและการออก 

แบบตราผลิตภัณฑสินคา ซึ่งไดขอสรุปใชชื่อตราผลิตภัณฑ 

“มาลัยมะลิ บานเกาะตาเถียร” โดยกลุมผูสูงอายุรวมกัน

เสนอความคิด จนไดรับความเห็นชอบรวมกันในที่สุด 

(ภาพที่ 2) 

 
 

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณผลิตภัณฑ  

“มาลัยมะลิ บานเกาะตาเถียร” 
 

โดยกระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไดผลผลิต

เปนดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 2 ชนิด (พวงมาลัยดอก

มะลิ พวงมาลัยดอกมะลิสำหรับโตะหมูบูชา) ไดจำนวน

ทั้งหมด 20 ชิ้น (ภาพที่ 3) 
 

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับกลุม

ผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอ

เมือง จงัหวดัตาก 
 

 

 

3) ระยะการประเมินผลการติดตามและประเมิน 

ผลโครงการวิจัยแบบมีสวนรวมกับกลุม เปาหมายการ

วิจัยรวมกับภาคีเครือขายความรวมมือโดยใชเครื่องมือ

แบบสังเกต แบบสัมภาษณและการคืนขอมูลเพื่อทบ 

ทวนผลลัพธ และดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิจัย 

รวมถึงรับฟงความคิดเห็นของกลุ มผู สูงอายุเพื ่อการ

ปรับปรุง สรางความยั่งยืน โดยเนนวิธีการพัฒนาชุมชน

โดยกลุมผูสูงอายุแบบมีสวนรวมพบวา มีการจัดตั้งกลุม

อาชีพผูสูงอายุและดำเนินการบริหารจัดการกลุมอาชีพ

กลุมผูสูงอายุ โดยมีผูแทนของคณะกรรมการหมูบานเปน

ผูรวมวางแผนการดำเนินงาน โดยในเบื้องตนมีสมาชิก

ประมาณ 22 คน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและผลิต

สินคา ซึ่งผูวิจัยไดติดตามประเมินผลการดำเนินการและ

การจัดจำหนาย 3 ครั้ง คือ ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 

และ 6 เดือน พบวา กลุมผูสูงอายุไดนำผลิตภัณฑมาวาง

จำหนายที่รานคาผลิตภัณฑชุมชนบริเวณตลาดกลางชุมชน 

และนำมาจำหนายในวันจัดประชุมหมูบานและวันจายเบี้ย

ผู สูงอายุ นอกจากนั้นยังนำไปวางจำหนายในรานคาของ

เครือขายชุมชนในเมืองตากรวมดวย โดยไดตั้งราคาจำหนาย

เบื้องตนไวที่พวงละ 35-40 บาท โดยการติดตามครั้งที่ 1 

(เดือนที่1) มีการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 100 ชิ้น สามารถ

จำหนายไดประมาณ 70 ชิ้น คิดเปนเงินประมาณ 2,800 

บาท การติดตามครั้งที่ 2 (เดือนที่ 3) มีการผลิตทั้งส้ิน

ประมาณ 180 ชิ้น สามารถจำหนายไดประมาณ 159 

ชิ้น คิดเปนเงินประมาณ 5,040 บาท การติดตามครั้งที่ 

3 (เดือนที่ 6) มีการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 300 ชิ้น สามารถ

จำหนายไดประมาณ 212 ชิ ้น คิดเปนเงินประมาณ 

8,480 บาท (หมายเหตุ มีการจำหนายเปนดอกมะลิ

เปลาแบบขายสงรวมดวย) รวมเปนรายไดทั้งส้ิน 16,320 

บาท เมื่อหักตนทุนประมาณ 35% ของราคาจำหนาย

พบวามีกำไรทั้งสิ้น 10,608 บาท เฉลี่ยมีรายไดเพิ่มขึ้น

คนละ 400-1000 บาท/คน/เดือน (ตามความสามารถ

ดานกำลังการผลิตแตละคน) (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 ผลการดำเนินงานแนวทางการพัฒนาอาชีพ

กลุมผูสูงอายุ ชมุชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

อยางไรก็ตาม ผลการดำเนินงานดังกลาวถือวา

เปนการดำเนินงานในระยะแรก ซึ่งมุงเนนการจำหนาย

ภายในชุมชน และเครือขายพื้นที่ใกลเคียงเปนหลัก ซึ่ง

กลุมผูสูงอายุไดวางเปาหมายในการสรางผลิตภัณฑให

สามารถเปนธุรกิจของชุมชนไดตอไป และมีความตองการ   

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีคุณภาพและเอกลักษณ

ของชุมชน รวมทั้งมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และตองการ 

ใหมีการอบรมความรูดานการบริหารจัดการกลุม ทั้งการ

จัดหาทุน การเงิน การบัญชี ขอบังคับของกลุมผูสูงอายุ 

ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติ งานเชิงธุรกิจ และดานการ 

ตลาดรูปแบบใหมๆ ในอนาคต 

จากแผนการพัฒนากลุมอาชีพผูสูงอายุนำไปสู

กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตดอก

มะลิจากกระดาษทิชชู ณ ชุมชนบานเกาะตาเถียร หมู 1 

ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เกิดผลความ สำเร็จ

เปนอยางมาก เนื่องจากกลุมผูสูงอายุเกิดทักษะ ไดเรียนรู  

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สามารถปฏิบัติเองไดหลังจาก

จบกิจกรรมแลว ซึ ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงประเด็น

ความสำเร็จของการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ ชุมชน

บานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

สงผลตอการพัฒนารายไดและคุณภาพชีวิตของกลุม

ผูสูงอายุที่ดีขึ้น (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลความสำเร็จกอนและหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ  

ประเด็นความสำเร็จ 
การเปลี่ยนแปลง/สิง่ทีพ่บ 

กอน หลัง 

ดานการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอาย ุ กลุมผูสูงอายุมีความตองการไดรับ
การสงเสริมอาชีพ เนื ่องดวยจาก
สถานการณการแพรระบาดโควิด-
19 จึงทำใหขาดรายได  

กลุมผูสูงอายุไดรับทักษะองคความรู
ใหม กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมผูสูงอายุไดมากขึ้น อีกทั้งยัง
เปนการสรางอาชีพใหกับผูสูงอายใุห
สามารถทำงานที่บานได  

- ความตองการพัฒนาอาชีพ 
- ความพยายาม 
 
 
 
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ “มาลัย กลุ มผู ส ูงอายุใหความสำคัญของ 

ดอกมะลิเปนอยางมาก ดังจะเห็นได
จากเทศกาล และวันสำคัญตางๆ 
โดยการนำดอกมะลิไปบูชาพระ เปน
ของที ่ระลึกใหกับผู ใหญ เปนของ
ฝากประจำชุมชนกลุมผูสูงอายุ จึงมี
ความตองการใหจัดการอบรมพัฒนา
อาชีพกลุมผูสูงอายุเพื่อใหเกิดองค
ความรู และสามารถหารายไดใหกับ
ตนเองไดอยางเหมาะสม  

กลุ มผู สูงอายุมีผลิตภัณฑ “มาลัย
มะลิ บานเกาะตาเถียร” สามารถ
สรางรายไดเปนของตนเอง กอให 
เกิดการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน บนแนว 
ทางการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนฐานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมผูสูงอายุในการพึ่งพา
ตนเอง นำเสนอวิถีการผลิตบนพื้น 
ฐานทางวัฒนธรรมไทยของกลุมผู 

มะลิ บานเกาะตาเถียร” 
- ความเชื่อมั่นคุณภาพ/มาตรฐาน 
- ความพึงพอใจของผูบริโภค 
- เกิดรายไดใหกับผูสูงอายุ 
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ภาพที่ 4 ผลการดำเนินงานแนวทางการพัฒนาอาชีพ

กลุมผูสูงอายุ ชมุชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม 

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
 

อยางไรก็ตาม ผลการดำเนินงานดังกลาวถือวา

เปนการดำเนินงานในระยะแรก ซึ่งมุงเนนการจำหนาย

ภายในชุมชน และเครือขายพื้นที่ใกลเคียงเปนหลัก ซึ่ง

กลุมผูสูงอายุไดวางเปาหมายในการสรางผลิตภัณฑให

สามารถเปนธุรกิจของชุมชนไดตอไป และมีความตองการ   

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีคุณภาพและเอกลักษณ

ของชุมชน รวมทั้งมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และตองการ 

ใหมีการอบรมความรูดานการบริหารจัดการกลุม ทั้งการ

จัดหาทุน การเงิน การบัญชี ขอบังคับของกลุมผูสูงอายุ 

ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติ งานเชิงธุรกิจ และดานการ 

ตลาดรูปแบบใหมๆ ในอนาคต 

จากแผนการพัฒนากลุมอาชีพผูสูงอายุนำไปสู

กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตดอก

มะลิจากกระดาษทิชชู ณ ชุมชนบานเกาะตาเถียร หมู 1 

ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เกิดผลความ สำเร็จ

เปนอยางมาก เนื่องจากกลุมผูสูงอายุเกิดทักษะ ไดเรียนรู  

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สามารถปฏิบัติเองไดหลังจาก

จบกิจกรรมแลว ซึ ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงประเด็น

ความสำเร็จของการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ ชุมชน

บานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

สงผลตอการพัฒนารายไดและคุณภาพชีวิตของกลุม

ผูสูงอายุที่ดีขึ้น (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลความสำเร็จกอนและหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ  

ประเด็นความสำเร็จ 
การเปลี่ยนแปลง/สิง่ทีพ่บ 

กอน หลัง 

ดานการพัฒนาอาชีพกลุมผูสูงอายุ กลุมผูสูงอายุมีความตองการไดรับ
การสงเสริมอาชีพ เนื ่องดวยจาก
สถานการณการแพรระบาดโควิด-
19 จึงทำใหขาดรายได  

กลุมผูสูงอายุไดรับทักษะองคความรู
ใหม กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมผูสูงอายุไดมากขึ้น อีกทั้งยัง
เปนการสรางอาชีพใหกับผูสูงอายใุห
สามารถทำงานที่บานได  

- ความตองการพัฒนาอาชีพ 
- ความพยายาม 
 
 
 
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ “มาลัย กลุ มผู ส ูงอายุใหความสำคัญของ 

ดอกมะลิเปนอยางมาก ดังจะเห็นได
จากเทศกาล และวันสำคัญตางๆ 
โดยการนำดอกมะลิไปบูชาพระ เปน
ของที ่ระลึกใหกับผู ใหญ เปนของ
ฝากประจำชุมชนกลุมผูสูงอายุ จึงมี
ความตองการใหจัดการอบรมพัฒนา
อาชีพกลุมผูสูงอายุเพื่อใหเกิดองค
ความรู และสามารถหารายไดใหกับ
ตนเองไดอยางเหมาะสม  

กลุ มผู สูงอายุมีผลิตภัณฑ “มาลัย
มะลิ บานเกาะตาเถียร” สามารถ
สรางรายไดเปนของตนเอง กอให 
เกิดการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน บนแนว 
ทางการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนฐานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมผูสูงอายุในการพึ่งพา
ตนเอง นำเสนอวิถีการผลิตบนพื้น 
ฐานทางวัฒนธรรมไทยของกลุมผู 

มะลิ บานเกาะตาเถียร” 
- ความเชื่อมั่นคุณภาพ/มาตรฐาน 
- ความพึงพอใจของผูบริโภค 
- เกิดรายไดใหกับผูสูงอาย ุ
 
 
  
 
  
 

ประเด็นความสำเร็จ 
การเปลี่ยนแปลง/สิง่ทีพ่บ 

กอน หลัง 

   สูงอายุ สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุมผูสูงอายุประกอบอาชีพรับจาง กลุมผูสูงอายุมีอาชีพเสริม มีรายได 
- รายได บางคนเปนแมบาน มีรายไดซึง่ไม เพิ่มขึ้นจากเดิม สงผลใหม ี
 เพียงพอตอการดำรงชพี คุณภาพชีวิตดีขึน้ 
ดานสุขภาพจิต กลุมผูสูงอายุมปีญหาสุขภาพจติ  กลุมผูสูงอายุมีความสุขที่ไดเขารวม 
- ความสุขจากการเขารวมกิจกรรม เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ รายไดไม กิจกรรม ไดเจอคนในวัยเดยีวกนั 
 เพียงตอการดำรงชีวติ ไดมีอาชีพเสริม พึ่งพาตนเองได 

4. การนำไปใชประโยชน 

  1) ดานผลลัพธการดำเนินงาน แบงเปนดาน
รูปธรรม ไดแก ผลิตภัณฑดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 2 ชนิด 
คือ พวงมาลัยดอกมะลิ และพวงมาลัยดอกมะลิสำหรับ
โตะหมูบูชา สวนดานนามธรรม ไดแก องคความรูที่ใช
ดำเนินการและพัฒนาอาชีพเชิงธุรกิจของกลุมผูสูงอายุ 
ใหสามารถพึ่งพาตนเอง และมีรายไดเปนของตนเอง
ภายหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน  
  2) ผลการบริหารจัดการของกลุ มอาชีพในเชิง
ธุรกิจ มีการรายงานผลใหคณะกรรมการชุมชนทราบใน
การประชุมประจำเดือนของชุมชน และสามารถเขาไป
รวมตอยอดกับกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก 
  3) ผลการจำหนายผลิตภัณฑระยะแรก สามารถ
จำหนายในปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดวางจำหนายใน
รานคาผลิตภัณฑในชุมชนบริเวณตลาดชุมชน และนำมา
จำหนายเพิ่มเติมในวันจายเบี้ยของผูสูงอายุ หรือวันที่มี
การจัดประชุม การจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ซึ่งไดรับการ
ตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน รวมถึงลูกคาทั่วไป  
  4) ผลการติดตามความเปลี ่ยนแปลงภายหลัง 

จากการฝกอบรมผลิตภัณฑดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 

ครั้งแรกพบวา สมาชิกกลุมผูสูงอายุสามารถดำเนินการ

ผลิตรวมกันไดเองโดยไมตองใชวิทยากรในการสอน 

เนื่องจากมีการจดบันทึกในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

ขั้นตอนการผลิตไวอยางละเอียดทำใหสามารถดำเนิน 

การผลิตไดเอง และมีการรวมกลุมกันผลิตตามชวงเวลา

ที่ผลิตภัณฑจัดจำหนายไดใกลหมด สามารถพัฒนาองค

ความรู และสามารถตอยอดสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ

ใหมๆ ไดอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

5. อภิปรายผล 

ผูวิจัยอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ได
ดังนี้ 

1) เพื่อการพัฒนากลุมอาชีพของผูสูงอายุ ชุมชน

บานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

จากขอมูลทั ่วไปพบวา กลุ มตัวอยางสวนมาก

ไมไดประกอบอาชีพหรือเปนแมบาน อาจเกิดจากการมี

รางกายไมคอยแข็งแรง มีความเจ็บปวยเพราะความ

สูงอายุ แตยังมีผูสูงอายุบางสวนยังคงทำงานอยูบาง สวน

ใหญจะประกอบอาชีพคาขาย หรือรับจางทั่วไป และมี

รายไดเฉลี่ยคอนขางนอย จึงทำใหกลุมผูสูงอายุมีความ

ตองการที่จะไดรับการสงเสริมกลุมอาชีพในระดับมาก

ที่สุด เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเอง และมีรายไดเปนของ

ตนเอง สอดคลองกับสมภพ สุวรรณรัฐิ (2563) ซึ่งกลาว

วา ผูสูงอายุบางสวนยังคงทำงานอยูหลังอายุ 60 ป สามารถ

พึ่งพาตนเองได สวนใหญเคยประกอบอาชีพคาขาย หรือ

รับจาง จึงยังคงทำอาชีพเดิม ดวยเหตุผลวายังทำไหว

และทำอยางนี้เปนปกติมานานแลว แตอาชีพดังกลาวจะ

เปนไปตามฤดูกาลเทานั ้นและยิ ่งในสถาน การณโรค

ระบาดโควิด-19 ทำใหไมมีรายได อีกทั้งไมมีอาชีพเสริม

เพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง และครอบครัว จึงประสบ

ปญหาเกี่ยวกับรายไดไมเพียงพอตอการดำรงชีวิต 
ดานความตองการในการสงเสริมพัฒนาอาชีพ

กลุมผูสูงอายุ พบวา มีความตองการในระดับมากที่สุด 
โดยไดเลือกกิจกรรมคือ ผลิตภัณฑดอกมะลิจากกระดาษ
ทิชชู เปนอันดับแรก เนื่องจากเปนองคความรูใหมจึงมี
ความตองการใหมีการอบรมความรูดานการรวมกลุม
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และการบริหารจัดการกลุม และตองการสงเสริมจัดตั้ง
กลุมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ดานการจัดหาตลาดสนับสนุน
ผลผลิตของกลุม และการลงทุนเริ่มตนโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ อยูในระดับมากที่สุดทั้งสิ้น สอดคลองกับดวงพร 
กิจอาทร และคณะ (2560) พบวา ผู สูงอายุขององคการ
บริหารสวนตำบลมะเกลือใหม อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีความตองการในการสงเสริมอาชีพเสริม 
และมีความตองการใหหาตลาดรองรับสินคาเชนเดียวกัน  

2) เพื ่อจัดตั ้งและดำเนินงานกลุ มอาชีพของ
ผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

การจัดตั้งและดำเนินงานกลุมอาชีพผูสูงอายุหรือ
ระยะปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวามีการจัดตั ้งและ
ดำเนินงานกลุมอาชีพผูสูงอายุขึ้นในเบื้องตน โดยเกิด
จากการรวมกลุมดวยความสมัครใจ การมีสวนรวมใน
การทำกิจกรรมตางๆ เชน การผลิตดอกมะลิจากกระดาษ
ทิชชู เปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหกับตนเอง สงผลตอ
การพัฒนารายไดและคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งจะเห็นได
วาการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในรูปแบบกลุม
อาชีพนั้นตองมีการสนับสนุนใหครอบคลุมตั้งแตการผลิต
ไปจนถึงการขาย และการตลาด รวมถึงการบริหาร
จัดการกลุมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไปสอดคลองกับ 
ตรงกมล สนามเขต (2561) ที่กลาววา แนวคิดการจัดการ
ความรูชุมชน การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือ ขาย ถือเปนแนวคิดสำคัญในการพัฒนาที่จะชวย
ใหช ุมชนมีองคความรู  และมีฐานขอมูลที ่สามารถ
นำไปใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ดานการดำเนินการ ซึ่งเปนผลมาจากการจัดเวที
ระดมสมองของภาคสวนที่เกี่ยวของ และเกิดจากการมี
สวนรวม และความตองการของกลุ มผู สูงอายุ นำมา
กำหนดเปนแผนการพัฒนากลุ มผู ส ูงอายุนำรอง ได
ขอสรุปกิจกรรมและสินคาที่ตองการ คือ ผลิตภัณฑดอก
มะลิจากกระดาษทิชชู ซึ่งมีเหตุผลประกอบการเลือก คือ 
สามารถดำเนินการไดงาย ทำงานที่บานได รวมถึงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณในทองถิ่น ตนทุนการผลิตไมมาก ซึ่ง
เปนแนวทางของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชุมชน สอดคลองกับกรมการพัฒนา
ชุมชน (2551) ที่เนนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและ
สามารถพึ่งตนเองได สงเสริมใหประกอบอาชีพในครัว 
เรือน จัดกิจกรรมฝกอบรมการพัฒนากลุมอาชีพ โดย
การพัฒนาองคความรูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น นำ

ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาพัฒนาเปนผลิตสินคาใหมี
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชนเปนหลัก 

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกลาวไดเกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ลานา ตาก ตลอดจนภาคีเครือขายความรวมมอื รวมสงเสริม
ใหความรูในการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับกลุม
ผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ไดเรียนรูและปฏิบัติ
จนสามารถผลิตเองได รวมทั้งมีสวนชวยในการวางแผน 
เตรียมการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การออก แบบชื่อ ฉลาก
ตราผลิตภัณฑ และการจัดหาตลาด ถือไดวาเปนแนว 
ทางที่เหมาะสม สอดคลองกับสุวรรณา เตชะธีระปรีดา 
(2557) ที่กลาววาสถาบัน การศึกษาควรเขามามีบทบาท
ในการสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ
เกิดการใชภูมิปญญามีบทบาทในสังคม เปนประโยชนตอ
สังคม ชุมชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสรางรายได
เปนของตนเอง 

สวนดานการตลาดจากการสรุปผลการจำหนาย
ผลิตภัณฑระยะแรก สามารถจำหนายในปริมาณเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากกลุมผูสูงอายุ เดิมนั้นประกอบอาชีพรับจาง
ทั่วไป บางคนเปนแมบาน มีรายไมเพียงพอตอการดำรงชีพ 
หลังจากไดมีการอบรมพัฒนาอาชีพใหกับกลุมผูสูงอายุ 
สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมากจากการผลิต
ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู สงผลใหคุณภาพชีวิตของ
กลุมผูสูงอายุบานเกาะตาเถียรดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น 
สามารถพึ่งพาตนเองได และมีรายไดเปนของตนอง โดย
วางจำหนายผลิตภัณฑในรานคากลางของชุมชน และ
นำมาจำหนายเพิ่มเติมในวันจายเบี้ยของผูสูงอายุ หรือ
วันที่มีการจัดประชุม การจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน รวมถึงลูกคา
ทั่วไป ไดรับผลตอบรับที่ดีจากลูกคาพอสมควร จึงถือได
วาในทางการตลาดประสบความสำเร็จในระดับที ่นา
พอใจ และจะเห็นไดวากลุมผูสูงอายุ เนนการตลาดใน
เชิงธุรกิจชุมชนหรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก 
สอดคลองกับปาณวัฒน อุทัยเลิศ (2551) ที ่กลาววา 
ลักษณะการประกอบการที่ตองเปนธุรกิจชุมชน คือ คน
ในชุมชนมีสวนเปนเจาของกิจการและชวยกันดำเนินการ
เรียนรูและจัดการรวมกัน เพื่อดำเนินการในกิจกรรมการ
ผลิต แปรรูปการคา และการบริหารที่สอดคลองกับสังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน อันจะนำไปสูชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้นของคน
ในชุมชน 
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และการบริหารจัดการกลุม และตองการสงเสริมจัดตั้ง
กลุมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ดานการจัดหาตลาดสนับสนุน
ผลผลิตของกลุม และการลงทุนเริ่มตนโดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ อยูในระดับมากที่สุดทั้งสิ้น สอดคลองกับดวงพร 
กิจอาทร และคณะ (2560) พบวา ผู สูงอายุขององคการ
บริหารสวนตำบลมะเกลือใหม อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีความตองการในการสงเสริมอาชีพเสริม 
และมีความตองการใหหาตลาดรองรับสินคาเชนเดียวกัน  

2) เพื ่อจัดตั ้งและดำเนินงานกลุ มอาชีพของ
ผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม อำเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

การจัดตั้งและดำเนินงานกลุมอาชีพผูสูงอายุหรือ
ระยะปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวามีการจัดตั ้งและ
ดำเนินงานกลุมอาชีพผูสูงอายุขึ้นในเบื้องตน โดยเกิด
จากการรวมกลุมดวยความสมัครใจ การมีสวนรวมใน
การทำกิจกรรมตางๆ เชน การผลิตดอกมะลิจากกระดาษ
ทิชชู เปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหกับตนเอง สงผลตอ
การพัฒนารายไดและคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งจะเห็นได
วาการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในรูปแบบกลุม
อาชีพนั้นตองมีการสนับสนุนใหครอบคลุมตั้งแตการผลิต
ไปจนถึงการขาย และการตลาด รวมถึงการบริหาร
จัดการกลุมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไปสอดคลองกับ 
ตรงกมล สนามเขต (2561) ที่กลาววา แนวคิดการจัดการ
ความรูชุมชน การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือ ขาย ถือเปนแนวคิดสำคัญในการพัฒนาที่จะชวย
ใหช ุมชนมีองคความรู  และมีฐานขอมูลที ่สามารถ
นำไปใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ดานการดำเนินการ ซึ่งเปนผลมาจากการจัดเวที
ระดมสมองของภาคสวนที่เกี่ยวของ และเกิดจากการมี
สวนรวม และความตองการของกลุ มผู สูงอายุ นำมา
กำหนดเปนแผนการพัฒนากลุ มผู ส ูงอายุนำรอง ได
ขอสรุปกิจกรรมและสินคาที่ตองการ คือ ผลิตภัณฑดอก
มะลิจากกระดาษทิชชู ซึ่งมีเหตุผลประกอบการเลือก คือ 
สามารถดำเนินการไดงาย ทำงานที่บานได รวมถึงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณในทองถิ่น ตนทุนการผลิตไมมาก ซึ่ง
เปนแนวทางของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในชุมชน สอดคลองกับกรมการพัฒนา
ชุมชน (2551) ที่เนนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและ
สามารถพึ่งตนเองได สงเสริมใหประกอบอาชีพในครัว 
เรือน จัดกิจกรรมฝกอบรมการพัฒนากลุมอาชีพ โดย
การพัฒนาองคความรูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น นำ

ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาพัฒนาเปนผลิตสินคาใหมี
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชนเปนหลัก 

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกลาวไดเกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ลานา ตาก ตลอดจนภาคีเครือขายความรวมมอื รวมสงเสริม
ใหความรูในการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับกลุม
ผูสูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ไดเรียนรูและปฏิบัติ
จนสามารถผลิตเองได รวมทั้งมีสวนชวยในการวางแผน 
เตรียมการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การออก แบบชื่อ ฉลาก
ตราผลิตภัณฑ และการจัดหาตลาด ถือไดวาเปนแนว 
ทางที่เหมาะสม สอดคลองกับสุวรรณา เตชะธีระปรีดา 
(2557) ที่กลาววาสถาบัน การศึกษาควรเขามามีบทบาท
ในการสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ
เกิดการใชภูมิปญญามีบทบาทในสังคม เปนประโยชนตอ
สังคม ชุมชน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสรางรายได
เปนของตนเอง 

สวนดานการตลาดจากการสรุปผลการจำหนาย
ผลิตภัณฑระยะแรก สามารถจำหนายในปริมาณเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากกลุมผูสูงอายุ เดิมนั้นประกอบอาชีพรับจาง
ทั่วไป บางคนเปนแมบาน มีรายไมเพียงพอตอการดำรงชีพ 
หลังจากไดมีการอบรมพัฒนาอาชีพใหกับกลุมผูสูงอายุ 
สงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมากจากการผลิต
ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู สงผลใหคุณภาพชีวิตของ
กลุมผูสูงอายุบานเกาะตาเถียรดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น 
สามารถพึ่งพาตนเองได และมีรายไดเปนของตนอง โดย
วางจำหนายผลิตภัณฑในรานคากลางของชุมชน และ
นำมาจำหนายเพิ่มเติมในวันจายเบี้ยของผูสูงอายุ หรือ
วันที่มีการจัดประชุม การจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน รวมถึงลูกคา
ทั่วไป ไดรับผลตอบรับที่ดีจากลูกคาพอสมควร จึงถือได
วาในทางการตลาดประสบความสำเร็จในระดับที ่นา
พอใจ และจะเห็นไดวากลุมผูสูงอายุ เนนการตลาดใน
เชิงธุรกิจชุมชนหรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก 
สอดคลองกับปาณวัฒน อุทัยเลิศ (2551) ที ่กลาววา 
ลักษณะการประกอบการที่ตองเปนธุรกิจชุมชน คือ คน
ในชุมชนมีสวนเปนเจาของกิจการและชวยกันดำเนินการ
เรียนรูและจัดการรวมกัน เพื่อดำเนินการในกิจกรรมการ
ผลิต แปรรูปการคา และการบริหารที่สอดคลองกับสังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน อันจะนำไปสูชีวิต และความเปนอยูที่ดีขึ้นของคน
ในชุมชน 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาชีพ
กลุ มผู สูงอายุ ชุมชนบานเกาะตาเถียร ตำบลไมงาม 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก” นั้น มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ผูสูงอายุ เพื่อใหกลุมผูสูงอายุเห็นคุณคาในตัวเอง โดย
พัฒนาศักยภาพดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
อาชีพที่เกิดจากการมีสวนรวม และความตองการของ
กลุมผู สูงอายุ สรางรายไดเสริมจากการผลิตดอกมะลิ
จากกระดาษทิชชู ดวยการนำศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ ่นนำมาผสมผสาน มุ งเนนการ
ฝกอบรมใหความรู กอใหเกิดความเขาใจ ทำใหผูศึกษามี
ความรู   สามารถนำไปปฏิบ ัติได จร ิง สอดคลองกับ
กังสดาล กนกหงส (2557) ที่กลาววา การใหความสำคัญ
กับการศึกษาการสรางงานอาชีพ และรายไดเสริมใหกับ
ผูสูงอายุ ดังเชน บริบทที่จำเปนคือ ทุนในชุมชน และ
ความเปนไปไดทางธุรกิจ มีความจำเปนอยางยิ่งในการ
สำรวจและศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินการธุรกิจ 
เพื่อใหอยูรอดและเติบโตในระยะยาวไดอยางมั่นคงทั้งนี้
การจัดตั ้งกลุ มอาชีพนั ้นเพื ่อสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจใหกับชุมชน  

จากการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาชีพกลุม
ผูสูงอายุ ทำใหกลุมผูสูงอายุมีความสุข และมีความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรมอยางมาก เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่สรางจากการสำรวจความตองการ ความสนใจ
และการมีสวนรวมของกลุมผูสูงอายุโดยตรง อีกทั้งยัง
เปนการเพิ ่มรายไดและสรางความเขมแข็งของคนใน
ชุมชน นำองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดได ซึ่งเปน
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมี
การวางแผน การประสานงาน การแกไขปญหาเปน
ขั ้นตอน สงผลใหเกิดการเรียนรู ไดมากยิ ่งขึ ้น และ
นอกจากนี้การพัฒนาอาชีพในลักษณะกิจกรรมนี้ยังเปน
การสงเสริมการเรียนรูใหมีความสนุกสนาน รวมถึงการ
เรียนรูจากประสบการณโดยตรง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
จึงทำใหผูสูงอายุทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตั้งแตตนจน
จบ สอดคลองกับตรงกมล สนามเขต (2561) ที่กลาววา 
ผูสูงอายุใหความรวมมือเปนอยางดี มีความกระตือรือรน
ในการเขารวมกิจกรรม บรรยากาศการอยูรวมกันเปน
กันเอง รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อสรางการมีสวนรวม 
และบรรลุวัตถุประสงค เนื ่องจากเกิดจากความสนใจ
ของผูสูงอายุ สอดคลองกับรัฐพล ภุมรินทรพงศ และ
คณะ (2562) ที่พบวา ผูนำสตรีและกลุมแมบานมีความสุข

และพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมที่เกิดจากความ
สนใจจากกลุมโดยตรง และการพัฒนาอาชีพในลักษณะ
นี้เปนการสงเสริมการเรียนรูที ่มีความสนุกสนาน และ
การเรียนรูดวยประสบการณตรง ทำใหทุกคนมีสวนรวม
และไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

แนวทางการขยายผลการดำเนินงานในระยะ
ตอไป ควรสงเสริมใหกับกลุ มผู สูงอายุ มีความรู และ
ทักษะ เพื ่อใชในการปรับตัวตอบริบทของตลาดที่
เปล่ียนแปลงไปในอนาคต การสงเสริมชองทางการตลาด
อยางตอเนื่อง เพื ่อเพิ ่มความหลากหลายและมีความ
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต โดยเฉพาะ
ช องทางการขายผลิตภ ัณฑผ านระบบเครือยข าย
อินเตอรเน็ต โดยการสรางตลาดออนไลน หรือชองทาง
สงเสริมการขายในรูปแบบอื ่นๆ นอกจากนี ้ควรหา
แนวทางสำหรับการพัฒนาเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑตอไป 
  
6. กิตติกรรมประกาศ  

 ในการดำเนินงานวิจ ัยครั ้งนี ้ทางคณะดำเนิน 

งานวิจัยโครงการฯ ขอขอบคุณนายมานพ สัจวรรณ 

ผูใหญบานเกาะตาเถียร ที่สนับสนุนในการดำเนินงาน 
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บทคัดย่อ 

บ้านกิ่วแลป่าเป้า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นการถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่เรียกว่า “กลุ่มอุ้ยสอนหลาน ” โดยการสอนให้จักสาน แต่การพัฒนาการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิมของบ้านกิ่วแลป่าเป้าประสบปัญหาการขาดความรู้ทางด้านการตลาดที่จะ
ดำเนินการให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืน  ชุมชนส่วนใหญ่มองธุรกิจชุมชนเป็นเพียงรายได้เสริม ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพื ่อศึกษาบริบทผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ดั ้งเดิมของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง             
จ.เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่า
เป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  3)  เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ชมรมผู้สูงอายุ 
บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ผลของการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ ที่เป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สร้างงานในรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันได้  จากการวิจัยพบว่า บริบทเดิมของชมรมผู้สูงอายุมี
การผลิตสินค้าจักสานไม้ไผ่เน้นใช้ภายในครัวเรือน ลวดลายพื้นฐาน และขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าของทางกลุ่ม
และขาดความรู้ทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ ซึ่งจากแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางพฤติกรรมเพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมราคากับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ตอบสนองผู้ซื้อพึงพอใจมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เลือกในการพัฒนารูปแบบและสามารถเพิ่มมูลค่าให้
สูงขึ้นจะเป็นประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เครื่องบูชาสักการะตามประเพณี จากแบบสอบถามการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ พบว่า ช่องทางการตลาดในการขยายตลาดและการจัดจำหนา่ย
สินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ Modern Trade คิดเป็นร้อยละ 39 และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จัก
สานคือ ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์และความมีเอกลักษณ์ของความเป็นพื ้นถิ ่น  คิดเป็นร้อยละ 23  
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ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมค่านิยมใช้สินค้าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13   สำหรับการนำไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ประกอบการจักสานด้วยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหัตถกรรมจักสาน
ประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเดิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแปลก ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานจักสานที่
หลากหลาย และเพิ่มช่องทางตลาดเป้าหมายในรปูแบบออนไลน์มากขึน้ รวมถึงส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ   
 
คำสำคัญ:  ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ชมรมผู้สูงอายุ 
 
ABSTRACT 

In Ban Kew Lae Pa Pao, Mae Wang District, Chiang Mai Province, a group of elderly people 
was formed to continue a legacy of art, culture, and wisdom called “Ui Sorn Lan Group” by teaching 
how to make bamboo wicker, but the development of the distribution of bamboo wicker products 
with traditional patterns of Ban Kew Lae Pa Pao has been facing the lack of marketing knowledge 
that would enable the business to grow and be sustainable because most people in the community 
make bamboo wicker products to make extra income. Hence, the purposes of this research were 1) 
to study the context of traditional bamboo products of the elderly group in Ban Kew Lae Pa Pao, 
Ban Kad Subdistrict, Mae Wang District, Chiang Mai Province; 2) to study methods for marketing 
promotion and adding value to the bamboo wicker products; and 3) to develop the distribution 
channels for bamboo wicker products for the said elderly group. This study found that bamboo 
wicker products were produced for household use with basic patterns symmetrical with the 
conventional context of the elderly group, however, there are some issues like lack of publicity for 
the group's products and lack of marketing knowledge of other distribution channels.  Thus, the 
stated result of the research can be applied to other communities in which a local product 
manufacturer can create jobs with similar approaches. From the questionnaire to find behavioral 
guidelines for marketing promotions and adding value to bamboo wicker products, appropriateness 
of price and product quality to satisfy buyers must be considered. Therefore, the products selected 
to develop with certain styles adding higher value will be household appliances, accessories, and 
traditional altar offerings. According to the results of the questionnaire on developing distribution 
channels for bamboo wicker products, it was found that marketing channels for expanding the 
market and distribution of modern trade bamboo wicker products accounted for 39 percent. The 
factors that affect the decision to buy bamboo wicker products are the appropriateness of product 
prices and local identity representing 23 percent. Product variety and promoting the value of using 
community products accounted for 13 percent. Potential benefits to the elderly and basketry 
entrepreneurs can be foreseen by applying the knowledge of the design of bamboo wicker to 
develop the original bamboo wicker products into new products that are unique and modern 
corresponding to a variety of basketry applications.  In addition, more online channels and target 
markets can generate income and create careers for the elderly group.  

 
Keywords: bamboo wicker products, product promotion marketing, distribution channel, elderly  
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1. บทนำ 
ต ้นไผ ่  ถ ือ เป ็นทร ัพยากรท ี ่ ม ีประโยชน์

หลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านงานหัตถกรรมจักสานใช้
ทำเป็นข้าวของเครื่องใช้มากมาย ไม้ไผ่ที่พบในประเทศ
ไทยและนิยมนำมาใช้งานหัตถกรรมจักสานได้แก่ ไผ่สีสุก 
ไผ่รวก ไผ่เฮี ้ยะ ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น   ไม้ไผ่ถือเป็น
วัตถุดิบหลักสำหรับการนำมาผลิตงานหัตถกรรมจักสาน 
(งานศิลปหัตถกรรมประเภทจักสานไม้ไผ่, ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ)  ภาคเหนือเป็นอีกภูมิภาคที่มี
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา  การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้งาน
จ ักสานเอกล ักษณ ์ เฉพาะท ้องถ ิ ่นโดยผสมผสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมลงไปบนงาน
จักสาน  บ้านกิ ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่ เป็นชุมชนต้นแบบของงานหัตถกรรมจักสานท่ี
เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ชื่อกลุ่ม  “อุ้ยสอน
หลาน” เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2539 โดยครูใจคำ ตาปัญโญ ที่
ตะหนักให้ลูกหลาน เยาวชนในแม่วางได้สืบทอดภูมิ
ปัญญาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น สืบทอดไม่ให้สูญหายตายไปกับผู้รู้ โดยแรกเริ่ม
ใช้ภูมิปัญญาด้านประดิษฐ์ของเล่นในการดึงดูดความ
สนใจจากเด็กและเยาวชน อาทิ บ่าข่างโหว้ (ลูกข่าง) เต่า
กะลา เป็นต้น และด้านดนตรีพื้นเมือง เพื่อสานสัมพันธ์
ระหว ่างเด ็กก ับคนเฒ ่าคนแก ่   ต ่อมาสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใน
วิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ ้น ส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างวัย ไม่เห็นคุณค่า
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนลูกหลานขาดการ
สืบทอดองค์ความรู้จากคนเฒ่าคนแก่หรือผู้รู ้ในชุมชน 
(กิตตราพร, 2557) รวมถึงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุท่ี
เพิ่มมากขึ้น เยาวชนลูกหลานไม่ให้ความสำคัญของงาน
จักสานไม้ไผ่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานของ
กลุ่มต้องหยุดชะงักลง ประกอบกับไม้ไผ่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักในการจักสานหายากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในครัวเรือน อาทิ 
ไซ ข้อง กระติ๊บข้าว เข่ง  หมวก และกระบุง เป็นต้น ซ่ึง
เป็นรูปแบบเดิมและลวดลายพื้นฐานดั้งเดิม โดยผลิต
และจำหน่ายภายในชุมชน หรือผ่านคนกลางมารับซื้อใน
ชุมชน 

จากการลงพื ้นท ี ่และส ัมภาษณ์พบว ่า กลุ่ม
ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการจักสานไม้ไผ่ที่เป็น

ลวดลายพื้นฐานในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ขาดการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม การใช้
ประโยชน ์ของผล ิตภ ัณฑ ์จ ักสานไม ้ไผ ่ ไม ่ม ีความ
หลากหลายในการใช้งาน ตลอดจนการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไม่มี   ช่องทางการจัดจำหน่าย
สินค้าไม่หลากหลาย และเยาวชนลูกหลานไม่เห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน  ฉะนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ดั้งเดิมของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่ว
แลป่าเป้า  ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า  ต.บ้าน
กาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  และ 3) เพื ่อพัฒนาช่อง
ทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จ ักสานไม้ไผ ่ชมรม
ผู้สูงอายุ บ้านกิ ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่ 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 
2.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. สมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอุ้ยสอนหลาน 
บ้านกิ่วแลป่าเป่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เลือก
กล ุ ่ มต ั วอย ่ างแบบเจาะจง  (บ ุญช ุม ,  2545)  ซึ่ ง
ประกอบด้วย  
 1) แม่แดง  พรหมเย็น อายุ 64 ปี  ทำหน้าท่ี
หัวหน้ากลุ่ม  
 2) แม่บุญยวง มะโนเพียร อายุ 73 ปี ทำหน้าที่
ผ ล ิ ต ง านจ ั กสานประ เภทตกแต ่ ง เคร ื ่ อ ง เ ร ื อน 
เครื่องประดับ 
 3) แม่อุ่น คำแสน อายุ 78 ปี ทำหน้าที่ผลิตงาน
จักสานประเภทตกแต่งเครื่องเรือน เครื่องประดับ 
 4) นายใจ๋คำ  สมเที่ยง อายุ 74 ปี ทำหน้าที่ผลิต
งานจักสานประเภทของเล่น และ เครื่องใช้ในพิธีกรรม  
 5) นางศรีสวาท คำอ้าย อายุ 58 ปี ทำหน้าที่ผู้
ประสานงาน และ ผลิตจักสานที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นรูป  
 2. นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจักสาน บ้าน
กิ่วแลป่าเป้า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (บุญชุม,  2545) 
 1) นักท่องเที่ยว จำนวน  50  คน 
 2) ผ ู ้ประกอบการจักสานบ้านกิ ่วแลป่าเป้า 
จำนวน 7 ราย  
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2.2 การรวบรวมข้อมูล  
2.2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งาน

จักสานภูมิปัญญาล้านนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.2.2 ระดมความคิดร่วมกับทางชมรมผู้สูงอายุ 

เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาด
และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณ์ฑจักสานไม้
ไผ่ของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.
แม่วาง จ.เชียงใหม่  
 2.1.3 สร ุปและระดมความค ิดเห ็นร ่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้วิจัยเพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัด
จำหน่าย  
2.2 สร้างเครื่องมือสอบถามแนวทางในการส่งเสริม
การตลาดและเพิ ่มมูลค่าให้ก ับผลิตภัณฑ์ ชมรม
ผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง   จ.
เชียงใหม่ 
 2.2.1 ออกแบบเครื่องมือสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
คือ  สมาชิกชมรมกลุ่มอุ้ยสอนหลาน   นักท่องเที่ยว  
และผู้ประกอบการจักสานบ้านกิ่วแล  ป่าเป้า  ช่วงอายุ
ระหว่าง 25 ปีขึ ้นไป จำนวน 62 คนโดยใช้เกณฑ์การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ      
 2.2.2 สร้างเครื ่องมือแบบสอบถามแบบผสม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าที่มี 5 ระดับ (บุญชุม,  
2545)  ร ูปแบบออนไลน ์  (Google Form)  และให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ของชมรมผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่
วาง  จ.เชียงใหม่ 
 2.2.3  วิเคราะห์และสรุปแบบสอบถามเพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ จักสาน
ไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด  อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่ 
 
2.3 การวิเคราะห์เลือกผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ดั้งเดิม ของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแล     ป่าเป้า ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 2.3.1  ศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ของกลุ่ม 
ราคาต่อชิ ้นของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และเทคนิค
ลวดลายที่ปรากฎบนผลิตภัณฑ์จักสาน 

 2.3.2  เล ือกผลิตภัณฑ์ประเภทเคร ื ่องใช้ใน
ครัวเร ือน เคร ื ่องประดับ เคร ื ่องบูชาสักการะตาม
ประเพณี  สำหรับนำมาส่งเสริมการตลาด เนื ่องจาก
นำมาประกอบและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและ
จำหน่ายราคาสูงได้ 
 
2.4 สร้างเครื่องมือการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่า
เป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 2.4.1 ออกแบบเครื่องมือสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
คือ  สมาชิกชมรมกลุ่มอุ้ยสอนหลาน   นักท่องเที่ยว  
และผู้ประกอบการจักสานบ้านกิ่วแล  ป่าเป้า  ช่วงอายุ
ระหว่าง 25 ปีขึ ้นไป จำนวน 62 คนโดยใช้เกณฑ์การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 2.4.2 สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบปลายปิด  
การพัฒนาช่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 

2.4.3 สร้างเวบไซด์บนสื่อออนไลน์ โดยพิจารณา
จากจำนวนผู้เข้าชมและยอดการกดไลน์หรือยอดการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
 2.4.4  วิเคราะห์สถิติ 
 1. การคำนวนณค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามแสดง
ดังสมการที่ (1) 
 

�̅�𝑋 =
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛  

 
โดยที่ 
�̅�𝑋= ค่าเฉลี่ย 
∑𝑥𝑥= ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 
𝑛𝑛  = จำนวนข้อมลูทั้งหมด 
 
 2. การคำนวณส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานจาก
แบบสอบถามแสดงดังสมการที่ (2) 
 

S.D.=√n∑ x2 -(∑ x)2  
n(n-1)  

 
โดยที่ 
𝑛𝑛  = จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 
∑𝑥𝑥= การทำซ้ำจนครบจำนวนข้อมูลทั้งหมด 
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2.2 การรวบรวมข้อมูล  
2.2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งาน

จักสานภูมิปัญญาล้านนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.2.2 ระดมความคิดร่วมกับทางชมรมผู้สูงอายุ 

เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาด
และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณ์ฑจักสานไม้
ไผ่ของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.
แม่วาง จ.เชียงใหม่  
 2.1.3 สร ุปและระดมความค ิดเห ็นร ่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้วิจัยเพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัด
จำหน่าย  
2.2 สร้างเครื่องมือสอบถามแนวทางในการส่งเสริม
การตลาดและเพิ ่มมูลค่าให้ก ับผลิตภัณฑ์ ชมรม
ผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง   จ.
เชียงใหม่ 
 2.2.1 ออกแบบเครื่องมือสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
คือ  สมาชิกชมรมกลุ่มอุ้ยสอนหลาน   นักท่องเที่ยว  
และผู้ประกอบการจักสานบ้านกิ่วแล  ป่าเป้า  ช่วงอายุ
ระหว่าง 25 ปีขึ ้นไป จำนวน 62 คนโดยใช้เกณฑ์การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ      
 2.2.2 สร้างเครื ่องมือแบบสอบถามแบบผสม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าที่มี 5 ระดับ (บุญชุม,  
2545)  ร ูปแบบออนไลน ์  (Google Form)  และให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ของชมรมผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่
วาง  จ.เชียงใหม่ 
 2.2.3  วิเคราะห์และสรุปแบบสอบถามเพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ จักสาน
ไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด  อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่ 
 
2.3 การวิเคราะห์เลือกผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ดั้งเดิม ของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแล     ป่าเป้า ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 2.3.1  ศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ของกลุ่ม 
ราคาต่อชิ ้นของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และเทคนิค
ลวดลายที่ปรากฎบนผลิตภัณฑ์จักสาน 

 2.3.2  เล ือกผลิตภัณฑ์ประเภทเคร ื ่องใช้ใน
ครัวเร ือน เคร ื ่องประดับ เคร ื ่องบูชาสักการะตาม
ประเพณี  สำหรับนำมาส่งเสริมการตลาด เนื ่องจาก
นำมาประกอบและออกแบบเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีมูลค่าและ
จำหน่ายราคาสูงได้ 
 
2.4 สร้างเครื่องมือการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่า
เป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
 2.4.1 ออกแบบเครื่องมือสอบถามกลุ่มเป้าหมาย
คือ  สมาชิกชมรมกลุ่มอุ้ยสอนหลาน   นักท่องเที่ยว  
และผู้ประกอบการจักสานบ้านกิ่วแล  ป่าเป้า  ช่วงอายุ
ระหว่าง 25 ปีขึ ้นไป จำนวน 62 คนโดยใช้เกณฑ์การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 2.4.2 สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบปลายปิด  
การพัฒนาช่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 

2.4.3 สร้างเวบไซด์บนสื่อออนไลน์ โดยพิจารณา
จากจำนวนผู้เข้าชมและยอดการกดไลน์หรือยอดการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
 2.4.4  วิเคราะห์สถิติ 
 1. การคำนวนณค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามแสดง
ดังสมการที่ (1) 
 

�̅�𝑋 =
∑𝑥𝑥
𝑛𝑛  

 
โดยที่ 
�̅�𝑋= ค่าเฉลี่ย 
∑𝑥𝑥= ผลบวกของขอ้มูลทุกค่า 
𝑛𝑛  = จำนวนข้อมลูทั้งหมด 
 
 2. การคำนวณส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานจาก
แบบสอบถามแสดงดังสมการที่ (2) 
 

S.D.=√n∑ x2 -(∑ x)2  
n(n-1)  

 
โดยที่ 
𝑛𝑛  = จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 
∑𝑥𝑥= การทำซ้ำจนครบจำนวนข้อมูลทั้งหมด 

 3. การคำนวณร้อยละจากแบบสอบถามแสดงดัง
สมการที่ (3) 
 

𝑃𝑃 =  𝐹𝐹 𝑥𝑥 100
𝑛𝑛  

 
โดยที่ 
𝐹𝐹 = ความถี่ 
𝑛𝑛  = จำนวนความถี่ทั้งหมด 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ผลการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ลวดลายดั้งเดิม 

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลพบว่า 
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ของชมรมผู้สูงอายุที่ต้องการของ
ตลาดและผู้ประกอบการเป็นสินค้าประเภทของใช้และ
ของตกแต่งในครัวเรือน  ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์
เกี ่ยวกับช่องทางการตลาดพบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ของทางกลุ่มเน้นจำหน่ายโดยพ่อค้าคนกลางมารับซื้อท่ี
แหล่งชุมชน การสั่งซื้อทางโทรศัพท์และมีการจัดส่งด้วย
ไปรษณีย์ หรือรถประจำทางไปยังปลายทางที่สั่งซื้อ ดัง
ภาพที่ 1-6 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภณัฑ์มาลัยข้อมือ 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 2 ผลิตภณัฑ์จักสานประเภทของตกแต่ง 
ที่เป็นส่วนประกอบ 

 

 
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ปิ่นปักผม 

 

 
ภาพที่ 4 ผลิตภณัฑ์พานพุ่ม เพือ่สักการะ 
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑข์องเล่นเด็กและของใชใ้นครัวเรือน 

 

  
ภาพที่ 6 การสมัภาษณ์เก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ 

บ้านกิ่วแลป่าเป้า 
 
3.2 ผลที่ได้จากการสอบถามแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุบ้าน
กิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 
ตารางที่ 1 แบบสอบถามแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแล
ป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

หัวขอ้ x S.D. การแปลผล 
1. ความตอ้งการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่
หลากหลาย 

4.09 0.29 พึงพอใจมาก 

2. ความตอ้งการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จกัสานไม้ไผ่ 4.04 0.26 พึงพอใจมาก 
3. ความประณตีสวยงามของผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 4.07 0.32 พึงพอใจมาก 
4. ความแข็งแรง ทนทาน และประโยชน์ในการใช้สอย 4.09 0.34 พึงพอใจมาก 
5. ความเหมาะสมราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตอบสนองผู้ซื้อ
ได้เหมาะสม 

4.25 0.43 พึงพอใจมาก 

6. เน้นสนับสนนุส่งเสริมในการขายตรงจากคนในชุมชนเอง 3.98 0.30 พึงพอใจมาก 
7. เน้นการประชาสัมพันธ์ของคนในชุมชนและเครือข่ายการ
ขายในจังหวัด 

4.11 0.31 พึงพอใจมาก 

8. แหล่งวัตถุดบิและวัตถุดิบในการนำมาใช้มาจากทอ้งถิ่น
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 

4.07 0.26 พึงพอใจมาก 

9. การผลิตได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้ซื้อ 4.05 0.35 พึงพอใจมาก 
10. ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานด้านฝีมือ 4.04 0.26 พึงพอใจมาก 
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑข์องเล่นเด็กและของใชใ้นครัวเรือน 

 

  
ภาพที่ 6 การสมัภาษณ์เก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ 

บ้านกิ่วแลป่าเป้า 
 
3.2 ผลที่ได้จากการสอบถามแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุบ้าน
กิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 
ตารางที่ 1 แบบสอบถามแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแล
ป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

หัวขอ้ x S.D. การแปลผล 
1. ความตอ้งการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่
หลากหลาย 

4.09 0.29 พึงพอใจมาก 

2. ความตอ้งการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จกัสานไม้ไผ่ 4.04 0.26 พึงพอใจมาก 
3. ความประณตีสวยงามของผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 4.07 0.32 พึงพอใจมาก 
4. ความแข็งแรง ทนทาน และประโยชน์ในการใช้สอย 4.09 0.34 พึงพอใจมาก 
5. ความเหมาะสมราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตอบสนองผู้ซื้อ
ได้เหมาะสม 

4.25 0.43 พึงพอใจมาก 

6. เน้นสนับสนนุส่งเสริมในการขายตรงจากคนในชุมชนเอง 3.98 0.30 พึงพอใจมาก 
7. เน้นการประชาสัมพันธ์ของคนในชุมชนและเครือข่ายการ
ขายในจังหวัด 

4.11 0.31 พึงพอใจมาก 

8. แหล่งวัตถุดบิและวัตถุดิบในการนำมาใช้มาจากทอ้งถิ่น
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 

4.07 0.26 พึงพอใจมาก 

9. การผลิตได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้ซื้อ 4.05 0.35 พึงพอใจมาก 
10. ความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานด้านฝีมือ 4.04 0.26 พึงพอใจมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดังตารางที ่ 1  กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในอำเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่ และผู ้ประกอบการในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นส่วนใหญ่ จำนวน 62 คน เนื่องจากในขณะ
ที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล อยู่ในระหว่างการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดของนักท่องเที ่ยวทั้ง
ภายในประเทศและนักท่องเที ่ยวจากต่างประเทศ  
ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที ่ยวได้ ทำให้การจัดทำ
แบบสอบถามอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี
อ ำ เภอแม ่ ว า ง  และจากน ั กท ่ อ ง เท ี ่ ย ว  รวม ท้ั ง
ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง
เท ่าน ั ้น จากการสร ุปแบบสอบถาม พบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีท ั ้งเพศชายและเพศหญิง ช ่วงอายุ
ระหว่าง 45 ปี ขึ ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป และประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว รับราชการ รายได้ตั ้งแต่  15,000 
บาทขึ้นไป โดยคำนึงถึงแนวทางในการส่งเสริมการตลาด
และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์     จักสานไม้ไผ่ในหัว
ข้อความเหมาะสมราคากับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตอบสนอง
ผ ู ้ซ ื ้อได ้ เหมาะสมพึงพอใจมาก (x 4.25, S.D. 0.43) 
รองลงมาคือ หัวข้อเน้นการประชาสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนและเครือข่ายในจังหวัด (x 4.11, S.D. 0.31) หัว
ข้อความแข็งแรง ทนทาน และประโยชน์ในการใช้สอย
ของผลิตภัณฑ์ จักสานไม้ไผ่ (x 4.09, S.D. 0.34) หัว
ข้อความต้องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ท่ี
หลากลาย (x 4.09, S.D. 0.29)  และห ั วข ้ อความ
ประณ ี ตสวยง ามของผล ิ ตภ ัณฑ ์ จ ั ก ส าน ไม ้ ไ ผ่  
(x 4.07, S.D. 0.32)   
 
3.3 ผลการเลือกผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ด ั ้ ง เด ิม ของชมรมผ ู ้ส ูงอาย ุ  บ ้านก ิ ่วแลป ่าเป้า  
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

จากผล ิตภ ัณฑ ์จ ักสานไม ้ไผ ่ของทางชมรม
ผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้ามีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท   ของ
ใช้ ของตกแต่ง ของเล่น และเครื่องแขวนตกแต่งภายใน
อาคารบ้านเรือน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกที่มีทั้งหมดของกลุ่ม
เพียง 6 ผลิตภัณฑ์คือ  1) ผลิตภัณฑ์มาลัยข้อมือ  2)  
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้  เช ่น ดอกพิก ุล  ดอกฝิ ่น และ
ดอกสร้อยระย้า เป็นต้น  3) ผลิตภัณฑ์สัตว์  เช่น  ปลา  

ม้า นก  และกบ เป็นต้น และ 4) ผลิตภัณฑ์พัด (วาสนา 
, 2564) 

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมานั้นมีความโดดเด่น แปลกตา 
สวยงามด้วยรูปลักษณ์  ทำให้สามารถนำมาต่อยอด
ออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับการใช้
งานที่หลากหลายได้  สามารถเพิ่มมูลค่าราคาให้สูงขึ้น 
ตลอดจนส่งเสริมการขายและกลุ่มตลาดที่สูงขึ้นจากเดิม
ได้  ดังภาพที่ 7-10 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  ผลิตภัณฑ์ใหม่ มาลัยข้อมือ 

 
ภาพที่ 8  ผลิตภัณฑ์โมบายดอกไม้ 
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์โมบายสัตว์ 

 

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์พัดสาน 

3.4 ผลที่ได้จากการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
ตารางที่ 2 แบบสอบถามการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า   
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

หัวขอ้ จำนวนคน ร้อยละ 
1. เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จักสานไม้ไผ่ 
ราคาถูก 
ชื่นชอบในรูปแบบ 
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งาน 

 
12 
18 
21 
11 

 
19 
29 
34 
18 

2. ช่องทางการขยายตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้
ไผ่ 
งานแสดงสินค้า OTOP 
ร้านค้าทั่วไป 
ศูนย์สินค้าหัตถกรรม 
Modern Trade 

 
11 
7 
20 
24 

 
18 
11 
32 
39 

3. การส่งเสริมการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก 
บริการส่งสินค้า 
บริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังการขาย 
ให้ของแถมเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก 
อื่นๆ มีของแถมให้ฟรี เช่น ถุงผา้ 

 
19 
12 
19 
9 
3 

 
31 
19 
31 
15 
4 

4. พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
เดือนละครั้ง 

 
1 

 
2 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 6 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2565
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์โมบายสัตว์ 

 

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์พัดสาน 

3.4 ผลที่ได้จากการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
ตารางที่ 2 แบบสอบถามการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  ชมรมผู้สูงอายุ  บ้านกิ่วแลป่าเป้า   
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

หัวขอ้ จำนวนคน ร้อยละ 
1. เหตผุลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จักสานไม้ไผ่ 
ราคาถูก 
ชื่นชอบในรูปแบบ 
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งาน 

 
12 
18 
21 
11 

 
19 
29 
34 
18 

2. ช่องทางการขยายตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้
ไผ่ 
งานแสดงสินค้า OTOP 
ร้านค้าทั่วไป 
ศูนย์สินค้าหัตถกรรม 
Modern Trade 

 
11 
7 
20 
24 

 
18 
11 
32 
39 

3. การส่งเสริมการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก 
บริการส่งสินค้า 
บริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังการขาย 
ให้ของแถมเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณที่มาก 
อื่นๆ มีของแถมให้ฟรี เช่น ถุงผา้ 

 
19 
12 
19 
9 
3 

 
31 
19 
31 
15 
4 

4. พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
เดือนละครั้ง 

 
1 

 
2 

มากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
ปีละครั้ง 
ไม่แน่นอน 

51 
4 
6 

82 
6 
10 

5. ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
น้อยกว่า 30 วัน 
1-6 เดือน 
6-12 เดือน 
มากกว่า 1 ป ี

 
2 
29 
27 
4 

 
3 
47 
44 
6 

6. วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
ใช้เอง 
เป็นของขวัญของฝาก 
ใช้ตกแต่งร้าน บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ 

 
24 
11 
27 

 
39 
18 
43 

7. สถานที่ที่นิยมนำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่ไปใช้งาน 
บ้าน 
สำนักงาน 
ร้านอาหาร 
งานสัมมนาต่างๆ 
อื่นๆ รีสอร์ท หรือ ร้านกาแฟ 

 
48 
4 
8 
1 
1 

 
77 
6 
13 
2 
2 

8. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ 
ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมการขาย 
ความมีเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่น 
ค่านิยมในการใช้สินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนหรือพื้นถิ่น 
การส่งเสริมค่านิยมใช้สินค้าชุมชน 
ความจำเป็นและความต้องการในการใช้ผลิตภณัฑ์ 

 
8 
3 
3 
14 
7 
14 
2 
8 
3 

 
13 
5 
5 
23 
11 
23 
2 
13 
5 

 
ดังตารางที ่ 2  กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการตอบ

แบบสอบถามคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่ จำนวน 62 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า เพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 
25 ปีขึ ้นไปและมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกอบอาช ีพร ับราชการ และพน ักงานเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้น
ไป ซ ึ ่งความต้องการในการพัฒนาช่องทางการจัด
จำหน่ายที่เน้นให้คำนึงถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสาน
ไม้ไผ่มากที่สุดคือ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คิด

เป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ ชื่นชอบในรูปแบบ คิดเป็น
ร้อยละ  29  และราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 19 สถานที่ใน
การขยายช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่มากที่สุดคือ Modern Trade 
คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือ ศูนย์สินค้าหัตถกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 32 และงานแสดงสินค้า OTOP  คิดเป็น
ร้อยละ 18 การส่งเสริมการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑจ์กั
สานไม้ไผ่ใหม่มากที่สุดคือ ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก  
และบริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังการขาย คิดเป็นร้อยละ 
31  พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ จักสาน
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ไม้ไผ่ใหม่ส่วนใหญ่ต้องการมากกว่า 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 82  ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ส่วนใหญ่ต้องการ  1-6 เดือน ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 47 
วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่เน้นใช้
ตกแต่งร้าน  บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  43  
นิยมนำไปผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่ไปใช้งานในบ้าน  
คิดเป็นร้อยละ 77  อีกทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่มากที ่ส ุด คือ ความ
เหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์และความมีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นพื้นถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 23  รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมค่านิยมใช้
ส ินค้าช ุมชน  คิดเป็นร้อยละ 13  จากการติดตาม
ช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์จะเห็นได้ว่ามีจำนวน
ยอดผู้เข้ามาเยี ่ยมชม Website กว่า 600 คน การกด 
Likeและเผยแพร ่ Web Page เพ ิ ่มข ึ ้น จากการติด
ตามหลังการวิจัยเสร็จสิ้น  พบว่า มีการสอบถามราคา
สินค้าเพิ่มมากขึ้นจากเดิมผ่านตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุทาง 
Facebook Page (เครื ่องจักสานไม้ไผ่ผู ้สูงอายุ) และ 
Line หรือทางโทรศัพท์จากผู้สูงอายุโดยตรง ทำให้มี
ล ูกค้าทั ้งประจำและลูกค้าปลีกเพิ ่มขึ ้นร้ อยละ 15 
ตลอดจนยอดการสั่งซื้อหน้าร้านหรือจากคู่ค้าก็เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 
 
4. การนำไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานว ิ จ ั ยน ี ้ เ ก ิ ดประโยชน ์ โดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า และ 
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ั ก ส า น บ ้ า น ก ิ ่ ว แ ล ป ่ า เ ป้ า  
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีการนำความรู้ที่ได้
จากการดำเนินงานไปขยายผลใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทผลิตภัณฑจ์ัก
สานไม้ไผ่ดั้งเดิมของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่   และเพื่อพัฒนาและวางแนวทางด้านช่อง
ทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ด ั ้ ง เด ิม สามารถจำแนกการนำไปใช ้ประโยชน ์ ท่ี
ประกอบด้วย (1) การใช้ประโยชน์ทางตรงกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการจักสานโดยรวบรวมและ

สังเกตพฤติกรรมการซื้อ การขายของกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม
ตลาดช่องทางเดิม ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มเพื ่อนำมา
วิเคราะห์สำหรับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย
ใหม่ให้กับทางกลุ่ม  (2) การใช้ประโยชน์โดยตรงกับทาง
กลุ่มอุ้ยสอนหลาน  กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการจัก
สานโดยทีมผู ้ว ิจ ัยมีการนำองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการ
ออกแบบหัตถกรรมจักสานมาประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์
จักสานเดิมของทางกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่มีความ
แปลก ทันสมัย  ตอบโจทย์ประโยชน์การใช้งานจักสาน
ที่หลากหลาย และกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มากขึ้น  (3) 
การใช้ประโยชน์ทางตรงกับกลุ่มอุ้ยสอนหลาน และกลุ่ม
ผู้สูงวัยในชุมชนบ้านกิ่วแลป่าเป้า การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ลดภาวะเครียดสำหรับผู้สูงอายุ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มกันทำงาน สร้างรายได้
เสริมให้กับผู ้สูงอายุ และลดภาระการพึ ่งพิงกับบุตร
หลานมีน้อยลง  โดยมีการเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงวัย
และกลุ ่มเยาวชนทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน  การ
ถ่ายทอด  ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านให้กับรุ่นลูกรุ่น
หลาน โดยมีสถานที่สร้างงานที่เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น 
ว ัด หรือ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู ่บ ้าน ซึ ่งจะมี
ผู้ประกอบการรายย่อยบางราย เข้ามารับผลิตภัณฑ์ท่ี
ศ ูนย ์กลาง ทำให ้เก ิดการสร ้างเคร ือข ่ายระหว ่าง
ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง โดยไม่ต้องผา่น
คนกลาง ทำให้การต่อรองราคา หรือ การซื้อขายเกิด
ความพอใจทั้งสองฝ่าย มีความเป็นธรรมเป็นการส่งเสริม
อาชีพ รายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  ดังภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที่ 11 การรวมกลุ่มจกัสานไม้ไผ่ผู้สูงอายุ  
ณ วัดศิริชัยนิมิตร บ้านกิ่วแลป่าเป้า 
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ไม้ไผ่ใหม่ส่วนใหญ่ต้องการมากกว่า 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 82  ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
ส่วนใหญ่ต้องการ  1-6 เดือน ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 47 
วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่เน้นใช้
ตกแต่งร้าน  บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  43  
นิยมนำไปผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่ไปใช้งานในบ้าน  
คิดเป็นร้อยละ 77  อีกทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ใหม่มากที ่ส ุด คือ ความ
เหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์และความมีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นพื้นถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 23  รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมค่านิยมใช้
ส ินค้าช ุมชน  คิดเป็นร้อยละ 13  จากการติดตาม
ช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์จะเห็นได้ว่ามีจำนวน
ยอดผู้เข้ามาเยี ่ยมชม Website กว่า 600 คน การกด 
Likeและเผยแพร ่ Web Page เพ ิ ่มข ึ ้น จากการติด
ตามหลังการวิจัยเสร็จสิ้น  พบว่า มีการสอบถามราคา
สินค้าเพิ่มมากขึ้นจากเดิมผ่านตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุทาง 
Facebook Page (เครื ่องจักสานไม้ไผ่ผู ้สูงอายุ) และ 
Line หรือทางโทรศัพท์จากผู้สูงอายุโดยตรง ทำให้มี
ล ูกค้าทั ้งประจำและลูกค้าปลีกเพิ ่มขึ ้นร้ อยละ 15 
ตลอดจนยอดการสั่งซื้อหน้าร้านหรือจากคู่ค้าก็เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 
 
4. การนำไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานว ิ จ ั ยน ี ้ เ ก ิ ดประโยชน ์ โดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า และ 
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ั ก ส า น บ ้ า น ก ิ ่ ว แ ล ป ่ า เ ป้ า  
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีการนำความรู้ที่ได้
จากการดำเนินงานไปขยายผลใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทผลิตภัณฑจ์ัก
สานไม้ไผ่ดั้งเดิมของชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่   และเพื่อพัฒนาและวางแนวทางด้านช่อง
ทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลาย
ด ั ้ ง เด ิม สามารถจำแนกการนำไปใช ้ประโยชน ์ ท่ี
ประกอบด้วย (1) การใช้ประโยชน์ทางตรงกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการจักสานโดยรวบรวมและ

สังเกตพฤติกรรมการซื้อ การขายของกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม
ตลาดช่องทางเดิม ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มเพื ่อนำมา
วิเคราะห์สำหรับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย
ใหม่ให้กับทางกลุ่ม  (2) การใช้ประโยชน์โดยตรงกับทาง
กลุ่มอุ้ยสอนหลาน  กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการจัก
สานโดยทีมผู ้ว ิจ ัยมีการนำองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการ
ออกแบบหัตถกรรมจักสานมาประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์
จักสานเดิมของทางกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่มีความ
แปลก ทันสมัย  ตอบโจทย์ประโยชน์การใช้งานจักสาน
ที่หลากหลาย และกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มากขึ้น  (3) 
การใช้ประโยชน์ทางตรงกับกลุ่มอุ้ยสอนหลาน และกลุ่ม
ผู้สูงวัยในชุมชนบ้านกิ่วแลป่าเป้า การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ลดภาวะเครียดสำหรับผู้สูงอายุ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มกันทำงาน สร้างรายได้
เสริมให้กับผู ้สูงอายุ และลดภาระการพึ ่งพิงกับบุตร
หลานมีน้อยลง  โดยมีการเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงวัย
และกลุ ่มเยาวชนทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน  การ
ถ่ายทอด  ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านให้กับรุ่นลูกรุ่น
หลาน โดยมีสถานที่สร้างงานที่เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น 
ว ัด หรือ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู ่บ ้าน ซึ ่งจะมี
ผู้ประกอบการรายย่อยบางราย เข้ามารับผลิตภัณฑ์ท่ี
ศ ูนย ์กลาง ทำให ้เก ิดการสร ้างเคร ือข ่ายระหว ่าง
ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง โดยไม่ต้องผา่น
คนกลาง ทำให้การต่อรองราคา หรือ การซื้อขายเกิด
ความพอใจทั้งสองฝ่าย มีความเป็นธรรมเป็นการส่งเสริม
อาชีพ รายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ  ดังภาพที่ 11 

 

 
 

ภาพที่ 11 การรวมกลุ่มจกัสานไม้ไผ่ผู้สูงอายุ  
ณ วัดศิริชัยนิมิตร บ้านกิ่วแลป่าเป้า 

 

 ผลจากการรวมกลุ่มจักสานไม้ไผ่ผู้สูงอายุบ้านก่ิว
แลป่าเป้า หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย  ทางคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ได้เชิญตัวแทนกลุ่ม คือ แม่แดง พรหมเย็น 
มาเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาในคณะ ภายใต้โครงการ 
Yong Invertors จากศ ิลปะท ้องถ ิ ่น เม ื ่อว ันท ี ่  22 
กรกฎาคม 2565 เพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชา ศิลปะพื ้นถิ ่น (Local Art) ด้วยการฝึก
ปฏิบัติงานจักสาน 
 
5. อภิปรายผล 

บริบทเดิมของชมรมผู ้ส ูงอายุ  “กลุ ่มอุ ้ยสอน
หลาน” มีการผลิตสินค้าจักสานด้วยไม้ไผ่ที่เน้นใช้ภายใน
ครัวเรือน อาทิ เข่ง กระบุง กระติ๊บข้าว เป็นต้น  ซึ่ง
ลวดลายจะเป็นลวดลายพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์แบบเดิม การ
กำหนดราคาไม่แน่นอน  และช่องทางการจำหน่ายคือ 
ขายภายในชุมชนหรือผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น แต่
ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าของทางกลุ่มและความรู้
ทางด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบ
อื่นๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ    (พัชรา วงศ์แสงเทียน
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการตลาดและการจัด
จำหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์จ ักสานไม ้ไผ ่ลวดลายด ั ้ ง เดิม 
กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้าน
กาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุน
ทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดิน
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการรวมกลุมเกษตรกรรวมกันพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวน
รวมของชุมชน และเพิ่มชองทางการจัดจำหนายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ตำบลบึงชำออ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี การวิจัยเปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) ระหวาง
ผูวิจัยและกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกร เจาหนาที่ภาครัฐ จำนวน 24 คน ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล             
โดยการประชุม การสนทนากลุมเฉพาะ และการสัมภาษณเกษตรกรเปาหมาย วิเคราะหขอมูลการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา (Triangulation Technique) ประกอบดวย 1) การแปรความหมายรวมกับการถอดเทป และการบันทึก
2) ขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามในหลาย ๆ วิธี และ 3) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล คืนขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงค และองคความรูที่ไดจากการวิจัย เมื่อนำขอมูลที่วิเคราะหไดแบบสามเสาแลวนำมา
ดำเนินการแกไขปญหา ผลการวิจัย พบวา 1) เกิดการจัดตั้งกลุมเกษตรกรมีการตั้งเปาหมายของกลุมสมาชิก ผูนำกลุม 
กฎระเบียบการอยูรวมกันของสมาชิก กิจกรรมกลุม และเงินทุนของกลุมแกไขปญหาการตอรองราคากับพอคาคน
กลางและเพื่อชองทางการจำหนวยผลิตภัณฑดวยระบบกลุม 2) การพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 
เกษตรกรเปาหมายใหความรวมมือในการปลูกพืชอินทรียอยูในระดับสูง คิดเปนรอยมากกวา 80% ไดแก (1) ไมเผาตอ
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ฟางและหญาในแปลงเกษตรทีเ่ขารวมโครงการ (2) ทำแนวกันชนระหวางแปลงเคมี และแปลงอินทรียชัดเจน (3) ไมใช
สารเคมีทางการเกษตรใด ๆ ไมนอยกวา 12 เดือน (4) หลีกเล่ียงเมล็ดพันธุที่มีการคลุกสารเคมี และไมทราบแหลงที่มา
ชัดเจน และ (5) ระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่ใชในบานมาปนเปอนในแปลงเกษตรอินทรีย ส่ิงที่ตองขอความรวมมือจาก
สมาชิก ไดแก พืชผักที่ปลูกเก็บเมล็ดพันธเดียวกันใหปลูกหางกันไมต่ำกวา 30 เมตร และสมาชิกตองมีการจดบันทึก
การปลูกพืชอินทรีย และ 3) การจัดจำหนายหนวยผลผลิตทางการเกษตร คำนึงถึงสิ่งแวดลอม สุขภาพ และศักยภาพ
ชุมชน ไดจัดจำหนายผลผลิตเกษตรอินทรีย ไดแก ตลาดขายตรงหรือตลาดทองถิ ่น (ชุมชนตำบลบึงชำออ)                   
ตลาดรานคาปลีกเฉพาะดานอินทรีย ตลาดขายสงเฉพาะดานเกษตรอินทรีย และ ตลาดในสวน ทั้งนี้ระบบการจัดการนี้
เปนระบบที่ใชรองรับเกษตรอนิทรียดวยการมีสวนรวมทำใหเกษตรกรมีความเขาใจและเขาถึงหลักการทำเกษตรอยาง
แทจริง สรางองคความรู สงเสริมการทำงานระบบกลุม เกิดการกระจายรายไดในชุมชนนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to gather a group of farmers to develop a community 

participatory organic guarantee system together and to increase distribution channels for agricultural 

products of the community in Bueng Cham O Subdistrict, Nong Suea District, Pathum Thani Province. 

The research was a participatory action research (PAR) between the researchers and the sample 

group consisting of 24 farmers and government officials.  The procedure and method of data 

collection were by meeting, focus group discussion and interviews with target farmers. The research 

used the data trigulation as a tool for validation consisting of 1) Interpretation with transcription. and 

recording, 2)  Data from field visits in various ways, and 3)  Verification of data credibility.  Then, the 

data were collected based on the purposes and knowledge according to the research. After that, 

the data were analyzed by the triangular analysis to solve the problem. The results showed that 1) 

The farmer group, the goal of the group, the leader of the group, the rules for coexistence of the 

members, the group activities, and the funding of the group were established.  The problem of 

bargaining with middlemen and the channel to sell product units through the group system were 

solved. 2)  The development of a participatory organic guarantee system with the target farmers 

cooperated in growing organic crops at a high level for more than 80%, which were (1) They did not 

burn stubble and grass in the participating agricultural plots, (2) They created and made a buffer line 

between the chemical plots and organic plots clearly, (3) They did not use any agricultural chemicals 

for not less than 12 months, (4) They avoided to use the seeds that were inoculated with chemicals 

and were from unclear sources, and ( 5)  They were careful not to use household chemicals to 

contaminate the organic farm. The requirements for the members to cooprate were the same 

vegetables should be planted at least 30 meters apart and the members must have a record of 

organic planting and the distribution of agricultural products and they should concern about the 

environment, health and community potential.  They should distribute organic products to various 

markets such as direct sales or local markets ( Bueng Cham O Subdistrict Community, specialized 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to gather a group of farmers to develop a community 

participatory organic guarantee system together and to increase distribution channels for agricultural 

products of the community in Bueng Cham O Subdistrict, Nong Suea District, Pathum Thani Province. 

The research was a participatory action research (PAR) between the researchers and the sample 

group consisting of 24 farmers and government officials.  The procedure and method of data 

collection were by meeting, focus group discussion and interviews with target farmers. The research 

used the data trigulation as a tool for validation consisting of 1) Interpretation with transcription. and 

recording, 2)  Data from field visits in various ways, and 3)  Verification of data credibility.  Then, the 

data were collected based on the purposes and knowledge according to the research. After that, 

the data were analyzed by the triangular analysis to solve the problem. The results showed that 1) 

The farmer group, the goal of the group, the leader of the group, the rules for coexistence of the 

members, the group activities, and the funding of the group were established.  The problem of 

bargaining with middlemen and the channel to sell product units through the group system were 

solved. 2)  The development of a participatory organic guarantee system with the target farmers 

cooperated in growing organic crops at a high level for more than 80%, which were (1) They did not 

burn stubble and grass in the participating agricultural plots, (2) They created and made a buffer line 

between the chemical plots and organic plots clearly, (3) They did not use any agricultural chemicals 

for not less than 12 months, (4) They avoided to use the seeds that were inoculated with chemicals 

and were from unclear sources, and ( 5)  They were careful not to use household chemicals to 

contaminate the organic farm. The requirements for the members to cooprate were the same 

vegetables should be planted at least 30 meters apart and the members must have a record of 

organic planting and the distribution of agricultural products and they should concern about the 

environment, health and community potential.  They should distribute organic products to various 

markets such as direct sales or local markets ( Bueng Cham O Subdistrict Community, specialized 

organic retail market, wholesale market, specialized organic agriculture market and market in the 

garden.  This management system was used to support organic agriculture by helping the farmers 

understand and acknowledge the principles of farming, gaining new knowledge, promoting group 

work, and distributing income within the community which will lead to sustainable development. 

 

Keywords Promoting farmers, Participatory organic farming guarantee system, Reducing the 

inequality of community, Organic farming, Chemicals 

 

1. บทนำ  

จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางของประเทศ
ไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 40 กิโลเมตร 
อยู ในพื ้นที ่ราบลุ มแมน้ำเจาพระยาไหลผาน มีพื ้นที่
ประมาณ 1,526 ตารางกิโลเมตร ชุมชนตำบลบึงชำออ 
ตั้งอยูในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่
ทั้งหมด 34,048 ไร ประชากรจำนวน 8,926 คน มีพื้นที่
ทำการเกษตร จำนวน 27,601 ไร ประกอบดวยไมผล 
และไมยืนตน จำนวน 12,269 ไร (รอยละ 44.4) นาขาว 
จำนวน 11,438 ไร (รอยละ 41.4) พืชผักจำนวน 3,248 
ไร (รอยละ 11.8) พืชไร จำนวน 646 ไร (รอยละ 2.3) 
พื้นที่สวนใหญของชุมชนเหมาะสมกับการทำการเกษตร 
เป นว ิถ ี ของคนในช ุมชนด ั ้ ง เด ิมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทำนา ทำสวนมีความอุดมสมบูรณทาง
อาหารการกิน มีสิ่งแวดลอมที่สะอาด แตปจจุบันชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนบทขยายตัวแบบกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท เปนพื้นที่สวนใหญอยูในความดูแลของสำนักงาน
ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ทำหนาที่จัดการ
ที่ดินทำกินใหแกเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพใหแกพื้นที่
เกษตรกรรมเพื่อใหเกษตรกรสามารถทำกินบนพื้นที่นั้น
ได ทำใหคนตางถิ ่นมาอาศัยในพื ้นที ่ตำบลบึงชำออ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนที่ตั้งสำนักงานของหนวยงานภาครัฐ 
หมูบานจัดสรร กลาวถึงทุนชุมชนตำบลบึงชำออ มีดังนี้ 

ทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนมีกลุมอาชีพ จำนวน 2 
กลุมไดแก กลุมสตรีทำดอกไมจันทน พวงหรีด (หมู 1) 
และกลุมอาชีพไขเค็ม (หมู 12) วิสาหกิจชุมชน (กลุม
วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษบานชำ
ออ และกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลมน้ำมันหนอง
เสือ) ผูประกอบการชุมชนหมู 2 (แคบหมู กระเปา ไม
กวาด และกลุมจักสาน) หมู 3 (กอนเห็ดและแหนมเห็ด
นางฟาภูฐาน ปุยมูลไสเดือน หนอไมดอง) หมู 4 (กลวย
ฉาบ) หมู 5 (ตะกราผักตบชวา ตะกราจากไมไผ กลวย

ฉาบ ไขเค็ม และกลุมแมบานแปรรูปหนองเสือ) หมู 6 
(การปลูกผักปลอดสารในกลองโฟม) หมู 7 (ขนมไทย 
ขาวหลาม หัตถกรรมจากไมไผ ฟารมไกชน และบอปลา
เบญจพรรณ) หมู 9 (ธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพร ฟารมเล้ียง
เปดอารมณดี) หมู 10 (ฟารมปลูกผักปลูกผักโอบะและ
ใบพลู) และ หมู 11 (ปลารา น้ำพริกตำมือ) ทุนทาง
วัฒนธรรม ชาวบานใหความนับถือหลวงพอรส วัดสอนดี
ศรีเจริญ ปาฏิหารยทานคุมครองชาวบานรอดชีวิตจาก
อุบัติเหตุ ฟาผา เปนตน ทุนความรูดานการเกษตร และ
ทุนทางสังคม มีแหลงทองเที่ยวเกษตรอินทรียตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จากการลงพื้นที่ดำเนินการศึกษาสภาพปญหา
ของชุมชน นำขอมูลที ่ไดมาวิเคราะหแบบมีสวนรวม 
พบวา ภายในชุมชนขาดการรวมกลุมอาชีพไมมี ตางคน
ตางผลิตและจำหนายผลิตภัณฑของตนเอง สงผลตอ
ราคาผลิตภัณฑที่ปรับตัวลดลง อีกทั้งเกิดการแทรกแซง
ราคาจากพอคาคนกลางสงผลใหราคายิ่งลดต่ำลง อีกทั้ง
ขาดอำนาจการตอรองราคาขายผลผลิต ทำใหประชาชน
และเกษตรกรขาดผลกำไร ขาดท ุนในการดำเนิน
กิจกรรมตอ เกิดภาระหนี้ส้ิน นอกจากนี้ประชาชนและ
เกษตรกรมีการทำเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีในการบำรุง
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อินทรียในป พ.ศ. 2564 จำนวน 19 คน ตอมาป พ.ศ. 
2565 เพิ่มจำนวนเปน 22 คน ซึ่งการปลูกผักอินทรีย
เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรสามารถปรับใชผลิตผัก
จำหนายภายใน  ประเทศจนกลายเปนสินคาที่สามารถ
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การดูแลผักอินทรียที่เปนหัวใจหลักในการผลิตและสงผล
ตอการขอรับมาตรฐานในอนาคต ตามนโยบายของ
จังหวัดปทุมธานีในการสงเสริมการทำเกษตรอินทรีย 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) เพื่อสรางความ
เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำดานรายได ความเปนอยูที่
ดีของประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร การ
ประกอบอาชีพ และการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยาง (สำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2561) แนวทางการพัฒนาชุมชนโดยสราง
เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเอง มีการ
ชวย เหลือเอื ้อเฟอซึ ่งกันและกัน มีคุณธรรมและเปน
ระบบเศรษฐกิจที่เอื ้อใหเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ ใน
พื้นที ่ ทั ้งสังคม ผู คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเขมแข็งและยั่งยืน (สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน องคการมหาชน, 2559) เปนปจจัย
ที่สำคัญตอการอยูรอดของครอบครัวตอความพอเพียง 
และตอความสามารถในการพึ ่งตนเอง ตามแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเปนตัวของตัวเอง มีพลวัต และ
สามารถที่จะอยูรอดดวยตัวเองได พัฒนาเคียงคูไปกับ
พัฒนาการของระบบทุนนิยม (STOU, 2012) ดังนั้น 
การที่จะปลุกใหเจาของปญหาลุกขึ้นมาแกไขปญหาดวย
ตนเองได จึงตองอาศัยการสรางพลัง (Empowerment) 
ที่สงเสริมใหครัวเรือน และชุมชนเกิดศักยภาพอยาง
เพียงพอในการจัดการปญหา มีความสามารถในการ
เลือก และกำหนดอนาคตของตนเอง ชุมชน และสังคม
ได หรืออาจเปรียบไดกับแนวคิด“การระเบิดจากขางใน” 
ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงตรัสวา “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตองเกิดจาก 
ความคิด ความรู ความตองการภายใน เปนแรงผลักดัน
ตนเองกระตุนการปฏิบัติงาน” (สศช., 2564)  

จากข อม ูลด ั งกล าว ผ ู  ว ิ จ ัยและคณะจ ึ งมี
แนวความคิดศึกษาแนวทางพัฒนายกระดับเกษตรกร
ดวยระบบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 
แกไขปญหาการใช สารเคมีในการทำเกษตรกรรม               
การรวมกลุ มเกษตรกร สรางอำนาจการตอรองและ
กำหนดราคาผลิตภัณฑ ขยายตลาดภายในและภายนอก
พื้นที่ สรางการรับรูของผูบริโภคในวงกวาง ลดความ
เหลื ่อมล้ำของชุมชนตำบลบึงชำออ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี แกไขปญหาภายในชุมชน ผลที่คาดวา
จะไดรับเกิดการรวมกลุมเกษตรกร อัตราผลผลิตเพิ่ม

สูงขึ้น มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวน
รวม กลุมเกษตรกรสามารถตอรองและกำหนดราคาได 
และ สงผลตอเศรษฐกิจชุมชนตำบลบึงชำออดีขึ้น 
พึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ
ชวยเหลือกันซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบ
เศรษฐก ิจท ี ่ เอ ื ้ อต อการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ  ส ังคม 
สิ ่งแวดลอม ทรัพยากร ธรรมชาติ อยางเขมแข็งและ
ยั่งยืนในอนาคต ดังภาพที่ 1 

 
2. วิธีการดำเนินงาน  

กระบวนการที่ใชในการเปลี ่ยนแปลงและการ
ยอมรับของชุมชนเปาหมาย การรวมกันวิเคราะหปญหา
และความตองการแบบมีสวนรวมกับการสงเสริมพัฒนา
องค ความร ู  และ เทคโนโลย ี ของกล ุ  ม เกษตรกร 
วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การคนหาและ
พ ั ฒ น า โ จ ท ย  2 )  ก า ร ส ร  า ง แ ก น น ำ ใ น ช ุ ม ช น                                
3) การรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
เพื่อถอดบทเรียน 4) การดำเนินงานและติดตามแบบมี
สวนรวมที่เกิดจากความสัมพันธระหวางนักวิจัยและ
กลุ มเปาหมายอยางชัดเจน ไดม ีการประชุมชี ้แจง
โครงการกับชุมชน ภาคีเครือขาย และคัดเลือกผูสนใจ
เขารวมโครงการ ทำการศึกษาบริบทของชุมชน จากนั้น
แลกเปล่ียนความคิดเห็นการทำการเกษตรและการใช
เครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสนทนากลุมยอย การ
สัมภาษณ การวิเคราะหสถานการณ การบริหารจัดการ 
ภายใตกรอบการพึ่งพาตนเอง การนอมนำหลักปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง  ( Sufficiency Economy 
Philosophy: SEP) เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economic :BCG) (ภาพที่ 
1) ใหเห็นภาพอนาคตเพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Yongphet et al. , 2016: Yongphet et al. , 2021) 
จะทำใหชุมชนไดมองเห็นทิศทางและเปาหมายการ
พัฒนาช ุมชนร วมก ัน (มหาว ิทยาล ัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2564)                             
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแนวคิดการยกระดับเกษตรกร
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เพื่อลดความเหล่ือมล้ำของชุมชนตำบลบึงชำออ 
 

ผ ู  ว ิ จ ั ยทำการว ิ เคราะห การเปล ี ่ ยนแปลง     
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SWOT แบบมีสวนรวม พบวา ชุมชนยังไมมีการรวมกลุม
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ภาพที่ 3 กจิกรรมวิเคราะห SWOT แบบมีสวนรวม 
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ดำเนินงาน และแบงหนาที่รับผิดชอบของสมาชกิในกลุม 

ดังภาพที่ 4-5 ไดแก ฝายประชาสัมพันธ ฝายการตลาด 

ฝายกิจกรรม และฝายการผลิต เปนตน การทำเกษตร

อินทรียเพื่อใหเกิดความยั่งยืนจำเปนตองรวมการสราง

เครือขายที่เข็มแข็งมีการกำหนดกระบวนการจัดการ

ตลอดหวงโซอุปทานตั้งแตกระบวนการตนน้ำถึงปลาย

น ้ำ (ภ ิญญาพ ัชญ   นาคภ ิบาล และคณะ , 2565 : 

Yongphet et al. , 2022 )  และม ีการประย ุกต  ใช

นวัตกรรมที่สามารถสรางและจัดการโดยชุมชนเพื่อให

เกิดความยั่งยืน (ปยะพงษ ยงเพชร และคณะ, 2565)  
 

 
 

ภาพที่ 4 การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ 

 

 
 

ภาพที่ 5 โครงสรางกลุมเกษตรอินทรีย ตำบลบึงชำออ 

 

ทั้งนี ้ในชุมชนมีการกำหนดฝายการผลิตมีการ

กำหนดตารางการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง

การเกษตร ฝายกิจกรรมเปนการเติมเต็มองคความรู

ใหแกสมาชิก ฝายการตลาดนำผลผลิตออกจหนายตาม

ตลาดและจุดแสดงสินคาตามหนวยงานราชการพรอม

กับประชาสัมพันธการดำเนินงานของกลุมเพื่อใหเปนที่

รู จักของประชาชนทั่วไป เมื ่อคัดเลือกคณะกรรมการ

กลุมเรียบรอย ประธานไดสรุปใหขอกำหนดเปาหมาย

การดำเนินงานรวมกัน คือ 1) จัดทำเกณฑการเกษตร

อินทรียแบบมีสวน 2) สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกทำ

เกษตรอินทรีย 3) ดูแลสุขภาพสมาชิกและรายได/อาชีพ

เสริมกับสมาชิก กลุมมีเกณฑการคัดเลือกสมาชิกกลุม

ตองมีคุณสมบัติที่ชอบเกษตรอินทรียคลายกัน มีความไว

เนื้อเชื่อใจกัน เชื่อมั่นในตนเองและกลุม และมีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะประสานการทำกิจกรรมรวมกัน

ใหเกิดพลัง ในการพัฒนาตามจุดมุ งหมายของกลุม 

กิจกรรมกลุมสมาชิกในกลุมตองมีกิจกรรมรวมกันเพื่อให

บรรลุเปาหมายที ่กำหนดรวมกัน ในการทำกิจกรรม

รวมกับสมาชิกจะมีปฏิสัมพันธตอกันและมีปฏิกิริยา

โตตอบซึ่งกันและกัน มากกวาที่จะมีตอบุคคลภายนอก

กลุมพรอมทั้งใหความสำคัญตอสมาชิกนั้น ๆ ตอบทบาท

ละฐานะมีกิจกรรมดานเกษตรอินทรีย เงินทุนของกลุมที่

ไดจากการสนับสนุน ทีมนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ จัดซื้อวัสดุการทำเกษตรอินทรีย

ต ั ้งต น และนำมาขายสมาชิกในราคาถูกกวาตลาด

จากนั้นเก็บรายไดเปนเงินออมของกลุม   
 

การพัฒนาระบบเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) 

เริ ่มจากวิเคราะหสถานการณกลุม พบจุดออน 

ของสมาชิกจากการรวมกลุมยังไมมีองคความรูความ

เขาใจเกษตรอินทรีย การเลือกพื้นที่ที ่เหมาะสม การ

วางแผนจัดการระบบน้ำ การปรับปรุงดิน อุปกรณ และ

และการปลูกพืชอินทรีย ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดถายทอด

องคความรูวิธีการและขอสังเกตในการเลือกพื้นควรอยู

หางโรงงาน หางแปลงปลูกที ่ใชสารเคมี มีแหลงน้ำ

สะอาด ไมมีสารพิษเจือปน ศึกษาประวัติพื้นที่ เชน เคย

ปลูกพืชอะไร การใชปุยและสารเคมี ยอนหลังอยางนอย 

3 ป เลือกปลูกพืชใหเหมาะกับดนิ โดยใหพิจารณาวาดิน

มีทั้งดินรวน ดินเหนียว หนาตื้น หนาดินลึก ดินเปนกรด 

ดินเปนดาง ดินเค็ม เปนตน  
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ภาพที่ 6 พาเกษตกรทีเ่ขารวมโครงการลงพื้นที ่

ศึกษาดงูานในพืน้ที่ที่มีความเขมแข็ง 
 

จึงควรพิจารณาเลือกปลูกพืชที่ขึ้นอยูเดิม และ

สังเกตจากพืชที่ขึ้นอยูเดิม เก็บตัวอยางดิน น้ำ ไปทำการ

วิเคราะห สวนการจัดการระบบน้ำ และทางอากาศ การ

ปองกันทางน้ำมีบอพักน้ำ การปองกันทางอากาศโดย

ปลูกพืชกันชนไดแก ไผ ตนกลวย วางแผนระบบการ

ปลูกพืช เลือกฤดูปลูกที่เหมาะสมใชพันธุพืชที่ตานทาน

โรค-แมลง พืชบำรุงดิน พืชไลแมลง อีกทั้งการเลอืกพันธุ

ปลูกคำนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความตานทาน

ตอ โรค-แมลง และวัชพืช ความหลากหลายของชนิดพืช

ในแปลง ไมใชพืชจีเอ็มโอ (พืชที ่มาจาการตัดตอสาร

พันธุกรรม) ควรเปนเมล็ดพันธุพืชที่มาจาการปลูกแบบ

อินทรีย และการปรับปรุงบำรุงดิน โดยปลูกพืชตระกูล

ถั่วและไถกลบ ไดแก โสน ถั่วพุม ถั่วพรา ถั่วมะแฮะ เปน

ตน ใสปุ ยคอก ปุ ยหมัก เศษซากพืช เพื ่อชวยปรับ

โครงสรางดิน และใหธาตุอาหารพืช 
 

 
 

ภาพที่ 7 การเรยีนออนไลนเรือ่งการทำสาร 

กำจัดศัตรูพืชแบบอินทรยี 
 

นอกจากนี้ไดพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม ดังภาพที่ 6-11 โดยเกษตรกรเปาหมาย

รวมมือปลูกพืชอินทรียอยู ในระดับสูง คิดเปนรอย

มากกวา 80% ไดแก 1) ไมเผาตอฟาง หญา ในแปลง

เกษตรที่เขารวมโครงการ 2) ทำแนวกันชนระหวางแปลง

เคมีและแปลงอินทรีย ช ัดเจน 3) ไมใชสารเคมีทาง

การเกษตรใด ๆ ไมนอยกวา 12 เดือน 4) หลีกเล่ียงเมล็ด

พันธที่มีการคลุกสารเคมี และไมทราบแหลงที่มาชัดเจน 

และ 5) ระมัดระว ังอย าใช สารเคมีที่ ใช ในบ านมา

ปนเป อนในแปลงเกษตรอินทรีย สิ ่งที ่ต องขอความ

รวมมือจากสมาชิก ไดแก พืชผักที่ปลูกเก็บเมล็ดพันธ

เดียวกันใหปลูกหางกันไมตำกวา 30 เมตร และสมาชิก

ตองมีการจดบันทึกการปลูกพืชอินทรีย 
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ภาพที่ 8 การเรยีนออนไลนเรือ่งการผลิตปุยอินทรียดวย

ชุดเรงการยอยสลายวัชพืช (ปยะพงษ ยงเพชร และคณะ

, 2565) 
 

 
 

(ก) การทำฮอรโมนพืช 

 

 
 

(ข) การเตรียมแปลงปลูกผักสลัด 

 

 
 

(ค) แปลงผักสลัดชุมชน 
 

ภาพที่ 9 การทำเกษตรปลอดภัย 

 

 
 

ภาพที่ 10 เกณฑการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวน

รวมที่นำมาใชในชุมชน 
 
การตลาดของชุมชน 

ผู ว ิจ ัยรวมพัฒนากลไลการตลาดรวมกับกลุม

สมาชิกเกิดเปนระบบการดำเนินงานและกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดจำหนายผลผลิตอินทรีย ให

ถึงผูบริโภค และมีเอกลักษณที่โดดเดนของกลุม  (ภาพที่ 

12-14) เชน ตลาดขายตรงหรือตลาดทองถิ่น (ชุมชน

ตำบลบึงชำออ) 2) ตลาดนัด และ 3) ตลาดขายสงเฉพาะ

ดานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลาดขายตรงหรือตลาด

ทองถิ่น (ชุมชนตำบลบึงชำออ) 
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ภาพที่ 8 การเรยีนออนไลนเรือ่งการผลิตปุยอินทรียดวย

ชุดเรงการยอยสลายวัชพืช (ปยะพงษ ยงเพชร และคณะ

, 2565) 
 

 
 

(ก) การทำฮอรโมนพืช 

 

 
 

(ข) การเตรียมแปลงปลูกผักสลัด 

 

 
 

(ค) แปลงผักสลัดชุมชน 
 

ภาพที่ 9 การทำเกษตรปลอดภัย 

 

 
 

ภาพที่ 10 เกณฑการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวน

รวมที่นำมาใชในชุมชน 
 
การตลาดของชุมชน 

ผู ว ิจ ัยรวมพัฒนากลไลการตลาดรวมกับกลุม

สมาชิกเกิดเปนระบบการดำเนินงานและกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดจำหนายผลผลิตอินทรีย ให

ถึงผูบริโภค และมีเอกลักษณที่โดดเดนของกลุม  (ภาพที่ 

12-14) เชน ตลาดขายตรงหรือตลาดทองถิ่น (ชุมชน

ตำบลบึงชำออ) 2) ตลาดนัด และ 3) ตลาดขายสงเฉพาะ

ดานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลาดขายตรงหรือตลาด

ทองถิ่น (ชุมชนตำบลบึงชำออ) 
 

 
 

ภาพที่ 11 การจัดทำปฏิทินการปลูกผักของชมุชน 
 

ผูผลิตจำหนายผลผลิตใหแกผูบริโภคโดยตรงทำ

ใหไดรับสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น ผูบริโภคไดรับ

อาหารที่สด และมีคุณคาทางโภชนาการสูง และราคา

มิตรภาพโดยใชพื้นที่หนาบานประธานกลุมจำหนายผลิต

ของสมาชิกทุกวันพฤหัสบดี สวนตลาดนัดเปนตลาดที่มี

ความสำคัญของเครือขายและดำเนินการตอเนื่องมากวา 

15 ป คือ ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร ร ังสิต

จำหนายทุกวันอังคาร และพฤหสบดี ตลาดนัดศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน ทุกวันอังคาร และตลาดขายสง

เฉพาะดานเกษตรอินทรีย  เปนการขายที ่ผ ู ผลผลิต

สามารถวางแผนการผลิตการปริมาณคงที่และมีความ

ตอเนื่อง พอคาคนกลางจะมารับซื้อผลผลิตทุกวันจันทร 
 

 
 

ภาพที่ 12 ตราสัญญลักษณผลิตภัณฑอินทรียของกลุม 

 

 
 

ภาพที่ 13 ลักษณะการบรรจุสินคาของกลุม 

สำหรับจัดจำหนาย 
 

 

 
 

ภาพที่ 14 พื้นที่ประจำในการวางจำหนายผลผลิตภัณฑ

ของชุมชน 
 

4. การนำไปใช   

 ผลงานวิจัยการยกระดับเกษตรกรดวยระบบการ
รับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม เพื ่อลดความ
เหลื ่อมล้ำของชุมชนตำบลบึงชำออ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี นักวิจัยไดวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ร วมกับชุมชน ทำใหเกิดการขยายผลในวงกวางมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูสูงอายุ นำความรูดาน
เกษตรอินทรีย และเวลามาใชประโยชนในการปลูกผัก
อินทรียในตนทุนประหยัดนำทรัพยากรในชุมชนเชน ตน
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กลวย ผักตบชวา ขี้วัว เปนตน กอใหเกิดรายไดและเปน
กิจกรรมการรวมกลุมทำใหผูสูงอายุสุขภาพดีและไมเปน
ภาระของลูกหลาน 

2. การทำเกษตรอินทรียแบบครบวงจรตั้งแตการ
การผลิตจนถึงการจัดจำหนายผลผลิตดานเกษตรอินทรีย
เกิดผูประกอบการระดับชุมชน และเพิ่มชองทางการจัด
จำหนายแบบออฟไลนและออนไลน (ณัฐพงษ ยิ ่งยง 
และคณะ, 2565) ที ่ตอบโจทยความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาในปจจุบัน 

3. ชาวบานเกิดการรวมกลุมทำเกษตรอินทรียทำ
ใหองคการบริหารสวนตำบลบึงชำออใหการสนับสนุน
ดานการตลาดและสงเสริมความรูดานเกษตรอินทรียเพื่อ
สร  างอาช ีพให แก ประชาชนซ ึ ่ งพ ัฒนาเป นแผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลบึงชำออสืบ
ตอไป 

4. เปนเวทีเรียนรูของชาวบาน นักวิชาการ และ
น ักศ ึกษา เก ี ่ยวก ับการพ ัฒนาอาช ีพ การพ ัฒนา
ผลิตภัณฑและตราสินคา การตลาด การจัดการองค
ความรู พรอมทั้งนักวชิาการวางแผนการทำงานเชงิพื้นที่
แบบตอเนื่องโดยบูรณาการการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ ดานการแปรรูปผลิตภัณฑที ่มีคุณภาพ การ
พัฒนากลุมเปนวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาศูนยเรียนรู
ดานเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางเครือขายเกษตรเกษตรอินทรียภายในและภายใน
ช ุมชน (ความร ู   การตลาด) แล วพ ัฒนาเป นแหลง
ทองเที่ยว (ดานการเกษตร ดานการพัฒนาชุมชน) มีการ
เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว เพื่อใหชุมชนเกิดการกระจาย
รายไดและพึ่งตนเองได 

 
5. อภิปรายผล   

 การจ ัดต ั ้ งกล ุ  ม เกษตรกร ตำบลบ ึ งชำออ

ประกอบดวยเปาหมายของกลุ มสมาชิก ผู นำกลุม 

กฎระเบียบการอยูรวมกนัของสมาชิก กิจกรรมกลุม และ

เงินทุนกลุม  ไดคัดเลือกคณะกรรมการ โดยการจัดตั้ง

กล ุ ม เก ิดจากแกนนำเกษตรอ ินทร ีย  ในพ ื ้นท ี ่ ได

ป ร ะชาส ั มพ ั น ธ  เ พ ื ่ อ นบ  าน เ ข  า ร  ว ม โ ค ร ง ก า ร                             

“การยกระดับเกษตรกรดวยระบบการรับรองเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวม เพื่อลดความเหล่ือมล้ำของชุมชน

ตำบลบึงชำออ” จัดการประชุมชี้แจง จัดทำบัญชีรายชื่อ

เกษตรกร จัดเวทีคัดเลือกคณะกรรมการ และแบงหนาที่

รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม ไดแก ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายการตลาด ฝายกิจกรรม และฝายการผลิต เปนตน 

กลุมมีเกณฑการคัดเลือกสมาชิกกลุมตองมีคุณสมบัติที่

ชอบเกษตรอินทรียคลายกัน มีความไวเนื ้อเชื ่อใจกัน 

เชื่อมั่นในตนเองและกลุม และมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ที่จะประสานการทำกิจกรรมรวมกันใหเกิดพลัง

ชุม ความสามัคคีซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาชุมชมจาก

คนในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา แกว

เทพ (2562) กลาววาการนำเครื่องมือเสริมพลังชุมชนซึ่ง

เปนเครื่องมือพัฒนาพลังปญญาของคนในชุมชน สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ

ชอเอื ้อง ปนติ และคณะ (2562) กลาววา การทำงาน

ของกลุมมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ

กล ุ ม เพ ื ่อปร ึกษาหาร ือ และเปล ี ่ยนความร ู และ

ประสบการณดานเกษตรอินทรีย วางแผนการผลิต และ

การจัดหาทุน 

การพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวน

รวม ซึ่งเปนปลูกพืชและผักอินทรียของเกษตรกรตำบล

บึงชำออ สมาชิกกลุม นักวิชาการ หนวยงานทองถิ่น

รวมมือกันกำเกฌฑและสมาชิกกลุมใหความรวมมือใน

การปลูกพืชและผักอินทรียอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 

80% โดยสมาชิก 1) ไมเผาตอฟาง หญาในแปลงเกษตร

ที่เขารวมโครงการ 2) ทำแนวกันชนระหวางแปลงเคมี

และแปลงอินทรียชัดเจน เชน กลวย ไผกิมซุง เปนตน 3) 

ไมใชสารเคมีทางการเกษตรใด ๆ ไมนอยกวา 12 เดือน 

4) หลีกเล่ียงเมล็ดพันธที่มีการคลุกสารเคมี และไมทราบ

แหลงที่มาชัดเจน โดยการเก็บเมล็ดพันธุดวยตนเอง การ

แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุจากเพื่อนบาน   ซื้อเมล็ดพันธุจา

เครือขาย และ 5) ระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่ใชในบาน

มาปนเปอนในแปลงเกษตรอินทรีย สิ่งที่ตองขอความ

รวมมือจากสมาชิก ไดแก พืชผักที่ปลูกเก็บเมล็ดพันธ

เดียวกันใหปลูกหางกันไมตำกวา 30 เมตร และสมาชิก

ตองมีการจดบันทึกการปลูกพืชอินทรีย สอดคลอง

งานวิจัยของภิญญาพัชญ นาคภิบาล (2564) กลาวา การ

จัดการการผลิตขาวและผักอินทรียไดรับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของเดนดวงดี ศรสุีระ และคณะ 

(2563) กลาววา การทำมาตรฐานขาวอินทรีย ของ
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กลวย ผักตบชวา ขี้วัว เปนตน กอใหเกิดรายไดและเปน
กิจกรรมการรวมกลุมทำใหผูสูงอายุสุขภาพดีและไมเปน
ภาระของลูกหลาน 

2. การทำเกษตรอินทรียแบบครบวงจรตั้งแตการ
การผลิตจนถึงการจัดจำหนายผลผลิตดานเกษตรอินทรีย
เกิดผูประกอบการระดับชุมชน และเพิ่มชองทางการจัด
จำหนายแบบออฟไลนและออนไลน (ณัฐพงษ ยิ ่งยง 
และคณะ, 2565) ที ่ตอบโจทยความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาในปจจุบัน 

3. ชาวบานเกิดการรวมกลุมทำเกษตรอินทรียทำ
ใหองคการบริหารสวนตำบลบึงชำออใหการสนับสนุน
ดานการตลาดและสงเสริมความรูดานเกษตรอินทรียเพื่อ
สร  างอาช ีพให แก ประชาชนซ ึ ่ งพ ัฒนาเป นแผน
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลบึงชำออสืบ
ตอไป 

4. เปนเวทีเรียนรูของชาวบาน นักวิชาการ และ
น ักศ ึกษา เก ี ่ยวก ับการพ ัฒนาอาช ีพ การพ ัฒนา
ผลิตภัณฑและตราสินคา การตลาด การจัดการองค
ความรู พรอมทั้งนักวชิาการวางแผนการทำงานเชงิพื้นที่
แบบตอเนื่องโดยบูรณาการการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ ดานการแปรรูปผลิตภัณฑที ่มีคุณภาพ การ
พัฒนากลุมเปนวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาศูนยเรียนรู
ดานเกษตรอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางเครือขายเกษตรเกษตรอินทรียภายในและภายใน
ช ุมชน (ความร ู   การตลาด) แล วพ ัฒนาเป นแหลง
ทองเที่ยว (ดานการเกษตร ดานการพัฒนาชุมชน) มีการ
เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว เพื่อใหชุมชนเกิดการกระจาย
รายไดและพึ่งตนเองได 

 
5. อภิปรายผล   

 การจ ัดต ั ้ งกล ุ  ม เกษตรกร ตำบลบ ึ งชำออ

ประกอบดวยเปาหมายของกลุ มสมาชิก ผู นำกลุม 

กฎระเบียบการอยูรวมกนัของสมาชิก กิจกรรมกลุม และ

เงินทุนกลุม  ไดคัดเลือกคณะกรรมการ โดยการจัดตั้ง

กล ุ ม เก ิดจากแกนนำเกษตรอ ินทร ีย  ในพ ื ้นท ี ่ ได

ป ร ะชาส ั มพ ั น ธ  เ พ ื ่ อ นบ  าน เ ข  า ร  ว ม โ ค ร ง ก า ร                             

“การยกระดับเกษตรกรดวยระบบการรับรองเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวม เพื่อลดความเหล่ือมล้ำของชุมชน

ตำบลบึงชำออ” จัดการประชุมชี้แจง จัดทำบัญชีรายชื่อ

เกษตรกร จัดเวทีคัดเลือกคณะกรรมการ และแบงหนาที่

รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม ไดแก ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายการตลาด ฝายกิจกรรม และฝายการผลิต เปนตน 

กลุมมีเกณฑการคัดเลือกสมาชิกกลุมตองมีคุณสมบัติที่

ชอบเกษตรอินทรียคลายกัน มีความไวเนื ้อเชื ่อใจกัน 

เชื่อมั่นในตนเองและกลุม และมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ที่จะประสานการทำกิจกรรมรวมกันใหเกิดพลัง

ชุม ความสามัคคีซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาชุมชมจาก

คนในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา แกว

เทพ (2562) กลาววาการนำเครื่องมือเสริมพลังชุมชนซึ่ง

เปนเครื่องมือพัฒนาพลังปญญาของคนในชุมชน สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ

ชอเอื ้อง ปนติ และคณะ (2562) กลาววา การทำงาน

ของกลุมมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ

กล ุ ม เพ ื ่อปร ึกษาหาร ือ และเปล ี ่ยนความร ู และ

ประสบการณดานเกษตรอินทรีย วางแผนการผลิต และ

การจัดหาทุน 

การพัฒนาระบบรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวน

รวม ซึ่งเปนปลูกพืชและผักอินทรียของเกษตรกรตำบล

บึงชำออ สมาชิกกลุม นักวิชาการ หนวยงานทองถิ่น

รวมมือกันกำเกฌฑและสมาชิกกลุมใหความรวมมือใน

การปลูกพืชและผักอินทรียอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 

80% โดยสมาชิก 1) ไมเผาตอฟาง หญาในแปลงเกษตร

ที่เขารวมโครงการ 2) ทำแนวกันชนระหวางแปลงเคมี

และแปลงอินทรียชัดเจน เชน กลวย ไผกิมซุง เปนตน 3) 

ไมใชสารเคมีทางการเกษตรใด ๆ ไมนอยกวา 12 เดือน 

4) หลีกเล่ียงเมล็ดพันธที่มีการคลุกสารเคมี และไมทราบ

แหลงที่มาชัดเจน โดยการเก็บเมล็ดพันธุดวยตนเอง การ

แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุจากเพื่อนบาน   ซื้อเมล็ดพันธุจา

เครือขาย และ 5) ระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่ใชในบาน

มาปนเปอนในแปลงเกษตรอินทรีย สิ่งที่ตองขอความ

รวมมือจากสมาชิก ไดแก พืชผักที่ปลูกเก็บเมล็ดพันธ

เดียวกันใหปลูกหางกันไมตำกวา 30 เมตร และสมาชิก

ตองมีการจดบันทึกการปลูกพืชอินทรีย สอดคลอง

งานวิจัยของภิญญาพัชญ นาคภิบาล (2564) กลาวา การ

จัดการการผลิตขาวและผักอินทรียไดรับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของเดนดวงดี ศรสุีระ และคณะ 

(2563) กลาววา การทำมาตรฐานขาวอินทรีย ของ

เกษตรกร ชุมชนตำบลยางสักโพหลุม เกษตรกรมีกติกา

รวมกัน ไดแก 1) ใชปุยอินทรีย ปุยคอก 2) ไมเผาตอฟาง 

3) ปลูกพืชคลุมดิน หรือบำรุงดินหลังเก็บเกี ่ยว (ปอ

เทือง) 4) มีเขตแดนแนวกันชน 5) แหลงน้ำไกลแหลง

ชุมชน และ 6) อุปกรณตองจัดเก็บหางไกลสารเคมี 

 การตลาด เปนระบบการดำเนินงานและกิจกรรม

ทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดจำหนายผลผลิตอินทรีย 

ใหถึงผู บริโภค เชน ตลาดขายตรงหรือตลาดทองถิ่น

จำหนายหนาบานประธานกลุมติดกับถนนชุมชนตำบล

บึงชำออ 2) ตลาดนัด ไดแก โรงพยาบาลธรรมศาสตร 

รังสิตจำหนายทุกวันอังคาร และพฤหสบดี ตลาดนัดศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน ทุกวันอังคาร และ 3) ตลาดขาย

สงเฉพาะดานเกษตรอินทรียเปนการขายที่ผู ผลผลิต

สามารถวางแผนการผลิตการปริมาณคงที่และมีความ

ตอเนื่อง พอคาคนกลางจะมารับซื้อผลผลิตทุกวันจันทร 

สอดคลองงานวิจัยของสุณีพร สุวรรณมณีพงศ (2562) 

กลาววา การจัดจำหนายดินแสงตะวันจำหนายโดยตรง

ไปยังลูกคา และจำหนายในตลาดชุมชน สอดคลองกับ

แนวความคิดของประสาน พาโคกทม และคณะ (2561) 

พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง

บานจานใต นำผักไปจำหนายตลาดนัดชุมชนบานจานใต 

ทุกวันศุกร และตลาดนัดบานดอนแคนทุกวันอังคาร วัน

พฤหัสบดี และวันเสาร 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ผลการดำเนินงานวิจัยสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้น คือ กลุมเกษตรกรมีความรูความเขาใจดานการ

ทำเกษตรอินทรีย อีกทั้งสามารถถายทอดองคความรู

เกษตรอินทรียใหแกบุคคลภายในชุมชนทองถิ่น อีกทิ้ง

เก ิดการทำงานระหว างช ุมชน/ท องถ ิ ่น และภาคี

เครือขาย สงผลใหชุมชน/ทองถิ่น เกิดทีมนักวิจัยชาว

ชุมชนและกลาแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม นำเสนอ

ขอมูล และขอแนะนำที่เปนประโยชนตอการทำกิจกรรม

ดานเกษตรอินทรีย มีความสามัคคี (เก ิดจาการทำ

กิจกรรม) แบงปนสิ่งของ (ฮอรโมน น้ำหมัก ผลไม ผัก 

ฯลฯ) การชวยเหลือผูสูงอายุ (ปาทุม ปาสนุน ปาสมบัติ) 

ใหมีกิจกรรมทำ ไมซึมเศรา และมีรายไดจากการปลูกพืช

ไวรอบบาน ภายในกลุมทำงานประยุกต “การบริหาร

จัดการ” แบงหนาที ่ (ประธาน รองประธาน เลขา 

เหรัญญิก) การทำกิจกรรมแตละครั ้งสมาชิกมีการ

วางแผนรวมกัน นัดหมายวันทำกิจกรรมและแจงจำนวน

ผู ร วมก ิจกรรม การทำงานว ิจ ัยเป นส ิ ่งกระตุ นให

เกษตรกรที่มีความสนใจปลูกพืชอินทรียมารวมกลุมกัน 

เกิดตลาดอินทรียภายในชุมชน   “ทำตลาดตามศักยภาพ

ของชุมชน และการหนุนเสริมของเครือขาย” ทำใหเกิด

การสรางรายไดภายในชุมชน และชุมชนพึ่งตนเองได 

ชุมชนไดรับคัดเลือกเขาประกวดชุมชนตนแบบ “ตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑ

ชุมชน” จากการพัฒนายกระดับองคความรูดานเกษตร

อินทรียจนเปนที่ประจักษ อีกทั้งสมาชิกกลุมมีทักษะการ

เปนวิทยากรดานเกษตรอินทรีย (พี่เมือง พี่ปุ  คุณฝน) 

เกิดนักวิจัยชุมชนที่มีทักษะในการทำงานวิจัย จำนวน 6 

คน รอยละ 27 (พี่เมือง พี่ปุ นาสม คุณฝน คุณนก คุณ

หนอย) ร วมกำหนดโจทยหร ือปญหาของการวิจัย 

ออกแบบก ิจกรรม วางแผนและดำเน ินก ิจกรรม 

วิเคราะหขอมูลจากการวิจัย (ศักยภาพของกลุมการทำ

เกษตรอินทรีย การจำหนายผลผลิต) การทำแปลง

ทดลองเกษตรอ ินทร ีย แบบม ีส วนโดยใช ผ ักสลัด

ระยะเวลา 6 เดือน (ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงพฤษภาคม 

พ.ศ. 2565) จึงทำใหกลุ มกำหนดเกณฑการรับรอง

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม การนำวิจัยไปตอยอด

ทำงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในเชิงนโยบาย

ดานการพัฒนาชุมชนตำบลตนแบบ (สำนักงานเกษตร

จังหวัดปทุมธานี พัฒนาชุมชนจังปทุมธานี) เกี่ยวของ

ผูนำทองถิ่น หนวยงานทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดาน

เกษตร สงเสร ิมอาชีพของชุมชน ทั ้งน ี ้ย ังเก ิดภาคี

เครือขาย ไดแก องคการบริหารสวนตำบลบึงชำออ 

โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบึงชำออ 

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ สงเสริมและสนับสนุน

ดานความรูดานเกษตรอินทรียแบบครบวงจร และจัด

ก ิจกรรมใหแก น ักเร ียนและผู ส ูงอาย ุ ซ ึ ่งเห ็นการ

เปลี ่ยนแปลงที่นำไปสู การพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยาง

ชัดเจน 
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6. กิตติกรรมประกาศ   
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาการสื่อสารตลาดแบบออนไลนผานเครื่องมือเพจ
เฟสบุค เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) กลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้คือกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว (ทำมาดี) ผลการวิจัย พบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมือง
สระแกว (ทำมาดี) เปนกลุมที่เขมแข็งและมีศักยภาพพรอมในการพัฒนามีผลิตภัณฑที่มีความโดดเดน แตขาดการ
วิธีการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จึงรวมกันกับชุมชนสรางเพจเฟสบุคเพื่อจำหนายสินคาจำนวน 1 เพจ และมี
การฝกอบรมใหแกผูนำชุมชนและผูเกี่ยวของจำนวน 12 ชั่วโมง มีการพัฒนาคูมือสำหรับการจำหนายสินคาออนไลนที่
เหมาะสมกับชุมชนและเทคนิคการถายภาพในการประชาสัมพันธ นำไปสูการจำหนายสินคาผานเฟสบุคสรางรายได
ใหกับกลุมเปาหมายในปจจุบัน โดยกลุมเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาการสำรวจความพึงพอใจตอการ
ประชาสัมพันธผานเพจเฟสบุค พบวา การนำเสนอเนื้อหาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวา รูปภาพสินคามี
ความสวยงามนาสนใจ รองลงมาเปน เนื้อหาในการนำเสนอสินคามีความนาสนใจ และอันดับ 3 คือ การประชาสัมพันธ
มีการแจงรายละเอียดผูขายทำใหทานสนใจซื้อสินคาในเพจ ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคาและแนวโนมของธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ภายใตการตลาดแบบความปกติถัดไป 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study how to develop online market communication content formats 

through Facebook page. This research was a participatory Action Research (PAR). The sample group 

in this research was the Sa Kaeo Fragrance Community Enterprise (Do Well). There were outstanding 

products but there was a lack of effective marketing communication methods. Therefore, this 

research supported the sellers to create a Facebook page to sell products and also provided 12 

hours of training for leaders and stakeholders to develop a manual for online merchandising suitable 

for the community and photographic techniques for advertisement which will distribute income to 

the current target audience.  The results of the satisfaction surveys for advertisement through 

Facebook pages found that the beautiful and interesting product image was the first result, followed 

by the interesting content of the product presentation, and the third one was the advertisement 

with the details of the seller which will make buyers interested in products on the page which 

corresponds to behaviors that are related to customers purchasing decisions and new trends of 

business after the covid-19 crisis in the next normal marketing context. 

 

Keywords Community enterprise, Perfumery, Herbs, Marketing communication, Participatory process, 

online Marketing Communication 
 
1. บทนำ  

ดวยแผนแมบทแหงชาต ิว าด วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร มาตรการ และ
แผนงานตาง ๆ ที ่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อใหใน 5 ป
ขางหนาประเทศไทยจะเปนประเทศที่สงออกวัตถุดิบ
สมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑสมุนไพรชั ้นนำของ
ภูมิภาคอาเซียน และมูลคาของวัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 
เทาตัว ทั้งนี้ สวนราชการและองคกรเอกชนจะมีบทบาท
อยางสูงในการสนับสนุนใหเกิดการผลิตสมุนไพรที่ไดรับ
มาตรฐานมีคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
สมุนไพร สงเสริมใหเกิดความเชื่อมั่นในการใชสมุนไพร 
รวมทั้งเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันของสมุนไพร
ไทยในตลาดทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่องและ
เป นระบบ โดยย ุทธศาสตร ที่  2 ค ือการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพระดับสากล 
ดวยปจจุบันผู ประกอบการดานผลิตภัณฑสมุนไพรมี
จำนวนมากขึ้น จึงทำใหสภาพของตลาดทางผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรูปที่มีการแขงขันที่สูง ทั้งจากปจจัยภายใน

พื้นที่จนไปถึงระดับประเทศ ปจจัยสำคัญที่อาจจะไมใช
เพียงแคการพัฒนาดานรูปแบบคุณประโยชนและการ
สร  า งค ุณภาพของผล ิตภ ัณฑ ท ี ่ ผล ิ ตข ึ ้ นมา เพื่ อ
ออกจำหนายสู ทองตลาดนั้น อาจจะยังคงตองอาศัย
ปจจัยอื่น ๆ เขามาเปนสวนผสม (กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ, 2565)  

โดยป จจ ัยท ี ่จะส งเสร ิมให การผล ิตและจัด
จำหนายเครื ่องสำอางสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชุน 
เครื ่องหอม เมืองสระแกว ( ทำมาดี ) นั ้นผู ว ิจ ัยได
ดำเนินการศึกษารูปแบบของธุรกิจโดยใชเครื ่องมือ 
Business Model Canvas (BMC) ซึ ่งเปนเครื ่องมือที่
ชวยวางแผนธุรกิจที่ชวยใหเห็นภาพไดอยางครบถวน 
(ออสเทอรวัลเดอร, 2557) โดยเนื้อหาของ BMC คือการ
นำเสนอกระบวนการสรางและสงมอบคุณคาไปยังลูกคา 
เปนสำคัญ เปนการสรางแมแบบโมเดลธุรกิจ ที่ใชวิธีการ
วาดลงบนกระดาษแผนเดียว โดยใหทีมงานชวยกันระดม
สมองสรางแนวคิดใหม ๆ เขียนหรือวาดลงบนโพสตอิต
แลวแปะลงบนกระดาษแผนนั้น สรางเปนตัวตนแบบ 
(Prototype) ของโมเดลธุรกิจและวิเคราะหไปตาม
สวนประกอบตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปน 9 สวน (Building 
blocks) ดังนี้คือ (1) กลุมลูกคา (Customer segments: 
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through Facebook page. This research was a participatory Action Research (PAR). The sample group 

in this research was the Sa Kaeo Fragrance Community Enterprise (Do Well). There were outstanding 

products but there was a lack of effective marketing communication methods. Therefore, this 

research supported the sellers to create a Facebook page to sell products and also provided 12 

hours of training for leaders and stakeholders to develop a manual for online merchandising suitable 

for the community and photographic techniques for advertisement which will distribute income to 

the current target audience.  The results of the satisfaction surveys for advertisement through 

Facebook pages found that the beautiful and interesting product image was the first result, followed 

by the interesting content of the product presentation, and the third one was the advertisement 
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร มาตรการ และ
แผนงานตาง ๆ ที ่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย
ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อใหใน 5 ป
ขางหนาประเทศไทยจะเปนประเทศที่สงออกวัตถุดิบ
สมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑสมุนไพรชั ้นนำของ
ภูมิภาคอาเซียน และมูลคาของวัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 
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สมุนไพรแปรูปที่มีการแขงขันที่สูง ทั้งจากปจจัยภายใน

พื้นที่จนไปถึงระดับประเทศ ปจจัยสำคัญที่อาจจะไมใช
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โดยป จจ ัยท ี ่จะส งเสร ิมให การผล ิตและจัด
จำหนายเครื ่องสำอางสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชุน 
เครื ่องหอม เมืองสระแกว ( ทำมาดี ) นั ้นผู ว ิจ ัยได
ดำเนินการศึกษารูปแบบของธุรกิจโดยใชเครื ่องมือ 
Business Model Canvas (BMC) ซึ ่งเปนเครื ่องมือที่
ชวยวางแผนธุรกิจที่ชวยใหเห็นภาพไดอยางครบถวน 
(ออสเทอรวัลเดอร, 2557) โดยเนื้อหาของ BMC คือการ
นำเสนอกระบวนการสรางและสงมอบคุณคาไปยังลูกคา 
เปนสำคัญ เปนการสรางแมแบบโมเดลธุรกิจ ที่ใชวิธีการ
วาดลงบนกระดาษแผนเดียว โดยใหทีมงานชวยกันระดม
สมองสรางแนวคิดใหม ๆ เขียนหรือวาดลงบนโพสตอิต
แลวแปะลงบนกระดาษแผนนั้น สรางเปนตัวตนแบบ 
(Prototype) ของโมเดลธุรกิจและวิเคราะหไปตาม
สวนประกอบตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปน 9 สวน (Building 
blocks) ดังนี้คือ (1) กลุมลูกคา (Customer segments: 

CS) (2) การเสนอคุณคา (Value propositions: VP) (3) 
ชองทาง (Channels: CH) (4) ความสัมพันธกับลูกคา 
(Customer relationships: CR) (5 )  กระแสรายได  
(Revenue streams: RS) (6)  ทร ัพยากรหล ัก (Key 
resources: KR) (7) กิจกรรมหลัก (Key activities: KA) 
(8) พันธมิตรหลัก (Key partners: KP) (9) โครงสราง
ตนทุน (Cost structure: CS) ถือไดวาเปนเครื่องมือใหม
สำหรับผูประกอบการ ที่กำลังคิดจะลงทุนเริ่มตนธุรกิจ 
หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมใหเติบโตมากยิ่งขึ้น  

แตดวยวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว 
(ทำมาดี) นั ้นเพิ ่งเริ ่มมองหาชองทางการตลาดแบบ
ออนไลนจึงใช Lean Canvas ที่เหมาะสมกับธุรกิจใหมที่
ยังไมชัดเจนเรื ่องปญหาและความตองการของลูกคา
แบบออนไลน (KBank Katalyst | ทางล ัดของเหลา 
Startup! รางโมเดลธุรกิจงาย ๆ ดวย Lean Canvas, 
2565) 

และจากการระดมสมองก ับผ ู ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว พบวาตองมีการ
พัฒนาในดานการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) โดย
การตลาดดิจิทัลนี้ Wertime Kent and Fenwick Ian 
(2008) ไดใหความหมายของ การตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) วาคือ “พัฒนาการของตลาดในอนาคต
เกิดขึ ้นโดยดำเนินงานทางการตลาดสวนใหญผาน
ชองทางสื่อสารดิจิทัล และสื่อดิจิทัลเปนสื่อที่สามารถ
ระบุตัวผูใชได จึงทำใหนักการตลาดสามารถสื่อสารแบบ
สองทาง (Two-way Communication)ก ับล ูกค าได
อยางตอเนื่องเปนรายบุคคล ขอมูลที่ไดจากการสื่อสาร
กับลูกคาแตละคนในแตละครั้ง อาจจะเปนประโยชนกับ
ล ูกค าคนต อไป (Kent Wertime, 2008) ท ั ้งน ี ้จาก
ความหมายของการตลาดดิจิทัลจะเห็นวาวิสาหกิจชุมชน
นั้นเปนธุรกิจขนาดเล็กมีลูกคาในชวงเริ่มตนจำนวนไม
มากนักสามารถควบคุมบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัลไดดวยบุคลากรในชุมชน โดยอาจเลือกบุคลากรที่
มีความเชี ่ยวชาญดานการใชงานสื ่อประเภทโซเชียล
เน็ตเวิรก สามารถใหขอมูลกับลูกคาไดทันทีหรือตอบ
คำถามลูกคาไดในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะสอดคลองกับ
แผนแมบทของการพัฒนาการตลาดสมุนไพรของภาครัฐ
ดังที่กลาวมาแลว 

ซึ่งสอดคลองกับจังหวัดสระแกว มีการขับเคลื่อน
การพัฒนาใหเปนเมืองสมุนไพร ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดสระแกว โดยมีกระบวนการทำงานแบบ

บูรณาการแบบมีสวนรวม สงเสริมการใชประโยชนจาก
สมุนไพรดานการปลูก ดานการแปรรูปสมุนไพร ดานการ
ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรและดานการตลาด เพื่อมุงหวังให
เกิดการสรางอาชีพอยางเปนรูปธรรม สรางรายได สราง
ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรชาวสระแกวใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การรวมมือของประชาชนในทองถิ่นมีความ
สนใจและรวมตัวในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อสราง
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรขึ้นกันอยางมากมายที่มาจาก ภูมิ
ปญญาทองถิ่นของตน โดยไดรับการขับเคลื่อนในการให
ความรู และฝกอบรมจากหนวยงานของภาครัฐและ
เอกชนอยางตอเนื่อง ดวยปจจุบันผูประกอบการดาน
ผลิตภัณฑสมุนไพรมีจำนวนมากขึ้น จึงทำใหสภาพของ
ตลาดทางผลิตภัณฑสมุนไพรแปรูปที่มีการแขงขันที่สูง 
ทั้งจากปจจัยภายในพื้นที่จนไปถึงระดับประเทศ ปจจัย
สำคัญที ่อาจจะไมใชเพียงแคการพัฒนาดานรูปแบบ
คุณประโยชนและการสรางคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิต
ขึ้นมาเพื่อออกจำหนายสูทองตลาดนั้น อาจจะยังคงตอง
อาศัยปจจัย อื่น ๆ เขามาเปนสวนผสมที่นอกเหนือจาก
ทรัพยากรและวัตถุดิบ คือ ปจจัยดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความเปนอัตลักษณ รวมทั้งการตองคำนึงถึง
ดานตลาดที่ตองสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อของลูกคา
และแนวโนมของธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 (ณัฐพงษ ยิ่ง
ยงและคณะ, 2565) เพ ื ่อรองรับพฤติกรรมลูกคาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเติบโตของธุรกิจและแนวโนม
ใหมที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน  

จากการที่ผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับชุมชนใน
ตำบลทาเกษมทำใหทราบปญหาของวิสาหกิจชุมชุน 
เครื่องหอม เมืองสระแกว (ทำมาดี) ยังขาดความเขาใจ
ในการทำการตลาดออนไลน โดยมีการนำเฟสบุคสวนตัว
ของผูนำวิสาหกิจชุมชนมาเปนชองทางการจัดจำหนาย 
แตยังไมประสบความสำเร็จในการดำเนินงานการตลาด
ออนไลนเนื่องจากระบบการทำงานของเฟสบุคสวนตัวไม
เอื้อใหมีผูดูแลระบบคอยชวยตอบคำถามของลูกคาและ
รวมถึงการขาดความเขาใจในการทำการตลาดเชิงเนื้อหา 
(Content marketing) ทำใหล ักษณะการสื ่อสารใน
เฟสบุคสวนตัวมีลักษณะที่จงใจขาย (Hard Sale) มาก
เกินไป กอรปกับสภาพการแขงขันทางการตลาดจาก
สถานการณโควิด – 19 พบวาผูประกอบการในสินคา
ประเภทเดียวกันใชการตลาดออนไลนเขามาชวยแกไข
สถานการณการที่ไมสามารถเปดรานคาแบบปกติได 
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ดังนั ้น งานวิจัยนี ้ผู ว ิจัยมุ งเนนการศึกษาการ
สื่อสารการตลาดและการส่ือสารการตลาดออนไลนของ
ผลิตภัณฑเครื ่องหอมสระแกวเพื ่อพัฒนายกระดับ
การตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชนสรางรายไดที่มั ่นคง
และยั่งยืน 

 

2. วิธีการดำเนินงาน  
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. สำรวจบริบทชุมชนและกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมวิสากิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว โดยแบบ
สัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. จัดการสัมภาษณเชิงลึกคุณออยทิพย จำจด 
ผูนำวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมสระแกว เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับความตองการ
ของวิสาหกิจชุมชน 

3. รวมกันวิเคราะหสภาพปญหารวมกันโดยใช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research :  PAR) โดยร วมก ันก ับผ ู นำและ
ผู เก ี ่ยวของในการวิเคราะหและสรุปเปนความเห็น
รวมกัน เปนการนำความรูดานวิชาการของนักวิจัยหรือ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที ่เร ียกวา “อาจารย
นักพัฒนาฯ” (Yongphet et al., 2016: Yongphet et 
al., 2022) นำองคความรูไปถายทอดใหกับชุมชนหรือ
ผู ใชเพื ่อใหเห็นภาพอนาคตการพัฒนาชุมชนไดอยาง
ชัดเจน ดังภาพที่ 1 

4. ถายทอดองคความรูดานการสื่อสารการตลาด
และการส่ือสารการตลาดออนไลน 

5. จัดการพัฒนาเพจเพื่อการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑเครื่องหอมสระแกวอยางมีระบบ  

ขอบเขตการวิจัยและเปาหมายการพัฒนารวมกับ
ชุมชน ไดอธิบายไว ดังตอไปนี้ 

1) การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบเนื ้อหาการสื ่อสารตลาดแบบออนไลนผาน
เครื ่องมือเพจเฟสบุ ค และศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภค 

2) การพัฒนาการส ื ่อสารการตลาดผานส่ือ
ออนไลนโดยใชเพจเฟสบุคจำนวน 1 เพจ 

3) การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลนโดยใชเพจเฟสบุค
โดยเลือกจากผูประกอบการรานนวดสปาและประชาชน

ในใชบริการรานนวดสปาจำนวน 100 ราย โดยเลือก
แบบเจาะจง 

 

2.1.1 กลุมตัวอยาง 

 1) ผูนำกลุมและสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน
เครื่องหอมสระแกว อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว เพื่อใช
ในการศึกษาขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลนผานเพจ
เฟสบุคแบบมีสวนรวม 

2) ผูประกอบการรานคานวดสปาและประชาชน
ผูใชงานรานนวดสปาในตัวเมืองจังหวัดสระแกวจำนวน 
100 คน 
 

3. ผลการดำเนินงาน 

 ผลการศึกษาสำรวจบริบทชุมชนและกลุมวิสากิจ
ชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว โดยแบบสัมภาษณใน
การเก็บรวบรวมขอมูล พบวา วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม
เมืองสระแกวตั ้งอยู ในตำบลทาเกษม อำเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว พื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนเมืองกึ่ง
ชนบททำใหมีผูประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและดาน
ธุรกิจอื่น ๆ เชนรานอาหาร รานขายของที่ระลึก อูซอม
รถยนตและรถจักรยานยนต ฯลฯ โดยมีประชากรตาม
ทะเบียนบานจำนวน 3,456 คน แตจะมีประชากรแฝงที่
ไมไดมีชื ่อตามทำเบียนบานอีกมากเนื่องจากตำบลทา
เกษมเปนที่ตั้งของศูนยราชการของจังหวัดสระแกวจึงทำ
ใหประชากรสวนหนึ่งมาพักอาศัยในพื้นที่เพื่อทำงานใน
หนวยงานราชการตาง ๆ รวมถึงเปนที่ตั้งของคายทหาร
ไพรีระยอเดช ของกองทัพบก อยางไรก็ตามรายไดของ
ประชากรในพื ้นท ี ่ตำบลทาเกษมยังไม ส ูงมากนัก
เนื่องจากสวนใหญยังอยูในภาคเกษตรกรรมและรับจาง
ทั่วไป ธุรกิจของชุมชนที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน
อยางชัดเจนและเปนธุรกิจของคนในพื้นที่คือวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องหอมสระแกวโดยเปนธุรกิจแปรรูปสมุนไพร
ซึ ่งหาไดงายในพื ้นที ่จังหวัดสระแกวและปราจีนบุรี 
สำหรับสินคาของวิสาหกิจชุมชนเคร ื ่องหอมเมือง
สระแกวจะเปนสมุนไพรที่แปรรูปเปนสินคาประเภทอ
โรมาสำหรับสถานประกอบการสปาหรืออื่น ๆ และยังมี
ผลิตภัณฑอีกหลายรูปแบบเชน บาลมสมุนไพร ลูก
ประคบ เครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ นับวาเปนกลุมที่มีความ
พรอมและมีศักยภาพในการพัฒนาตอไป 
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สื่อสารการตลาดและการส่ือสารการตลาดออนไลนของ
ผลิตภัณฑเครื ่องหอมสระแกวเพื ่อพัฒนายกระดับ
การตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชนสรางรายไดที่มั ่นคง
และยั่งยืน 

 

2. วิธีการดำเนินงาน  
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. สำรวจบริบทชุมชนและกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมวิสากิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว โดยแบบ
สัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. จัดการสัมภาษณเชิงลึกคุณออยทิพย จำจด 
ผูนำวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมสระแกว เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับความตองการ
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3. รวมกันวิเคราะหสภาพปญหารวมกันโดยใช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research :  PAR) โดยร วมก ันก ับผ ู นำและ
ผู เก ี ่ยวของในการวิเคราะหและสรุปเปนความเห็น
รวมกัน เปนการนำความรูดานวิชาการของนักวิจัยหรือ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที ่เร ียกวา “อาจารย
นักพัฒนาฯ” (Yongphet et al., 2016: Yongphet et 
al., 2022) นำองคความรูไปถายทอดใหกับชุมชนหรือ
ผู ใชเพื ่อใหเห็นภาพอนาคตการพัฒนาชุมชนไดอยาง
ชัดเจน ดังภาพที่ 1 

4. ถายทอดองคความรูดานการสื่อสารการตลาด
และการส่ือสารการตลาดออนไลน 

5. จัดการพัฒนาเพจเพื่อการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑเครื่องหอมสระแกวอยางมีระบบ  

ขอบเขตการวิจัยและเปาหมายการพัฒนารวมกับ
ชุมชน ไดอธิบายไว ดังตอไปนี้ 

1) การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบเนื ้อหาการสื ่อสารตลาดแบบออนไลนผาน
เครื ่องมือเพจเฟสบุ ค และศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภค 

2) การพัฒนาการส ื ่อสารการตลาดผานส่ือ
ออนไลนโดยใชเพจเฟสบุคจำนวน 1 เพจ 

3) การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลนโดยใชเพจเฟสบุค
โดยเลือกจากผูประกอบการรานนวดสปาและประชาชน

ในใชบริการรานนวดสปาจำนวน 100 ราย โดยเลือก
แบบเจาะจง 

 

2.1.1 กลุมตัวอยาง 

 1) ผูนำกลุมและสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน
เครื่องหอมสระแกว อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว เพื่อใช
ในการศึกษาขอมูล วิเคราะหขอมูล และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลนผานเพจ
เฟสบุคแบบมีสวนรวม 

2) ผูประกอบการรานคานวดสปาและประชาชน
ผูใชงานรานนวดสปาในตัวเมืองจังหวัดสระแกวจำนวน 
100 คน 
 

3. ผลการดำเนินงาน 

 ผลการศึกษาสำรวจบริบทชุมชนและกลุมวิสากิจ
ชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว โดยแบบสัมภาษณใน
การเก็บรวบรวมขอมูล พบวา วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม
เมืองสระแกวตั ้งอยู ในตำบลทาเกษม อำเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว พื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนเมืองกึ่ง
ชนบททำใหมีผูประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมและดาน
ธุรกิจอื่น ๆ เชนรานอาหาร รานขายของที่ระลึก อูซอม
รถยนตและรถจักรยานยนต ฯลฯ โดยมีประชากรตาม
ทะเบียนบานจำนวน 3,456 คน แตจะมีประชากรแฝงที่
ไมไดมีชื ่อตามทำเบียนบานอีกมากเนื่องจากตำบลทา
เกษมเปนที่ตั้งของศูนยราชการของจังหวัดสระแกวจึงทำ
ใหประชากรสวนหนึ่งมาพักอาศัยในพื้นที่เพื่อทำงานใน
หนวยงานราชการตาง ๆ รวมถึงเปนที่ตั้งของคายทหาร
ไพรีระยอเดช ของกองทัพบก อยางไรก็ตามรายไดของ
ประชากรในพื ้นท ี ่ตำบลทาเกษมยังไม ส ูงมากนัก
เนื่องจากสวนใหญยังอยูในภาคเกษตรกรรมและรับจาง
ทั่วไป ธุรกิจของชุมชนที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน
อยางชัดเจนและเปนธุรกิจของคนในพื้นที่คือวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องหอมสระแกวโดยเปนธุรกิจแปรรูปสมุนไพร
ซึ ่งหาไดงายในพื ้นที ่จังหวัดสระแกวและปราจีนบุรี 
สำหรับสินคาของวิสาหกิจชุมชนเคร ื ่องหอมเมือง
สระแกวจะเปนสมุนไพรที่แปรรูปเปนสินคาประเภทอ
โรมาสำหรับสถานประกอบการสปาหรืออื่น ๆ และยังมี
ผลิตภัณฑอีกหลายรูปแบบเชน บาลมสมุนไพร ลูก
ประคบ เครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ นับวาเปนกลุมที่มีความ
พรอมและมีศักยภาพในการพัฒนาตอไป 

จากขอมูลพื้นฐานบริบทชุมชนผูวิจัยไดรวมกัน
วิเคราะห สังเคราะหแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research : PAR) กับกลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา  

จ ุดแข ็ง  (Strengths)  พบว า ผล ิตภ ัณฑ มี

ลักษณะโดดเดนกวาผลิตภัณฑสมุนอื ่น ๆ ในจังหวัด
สระแกวและปราจีนบุรี โดยเนนไปที่เครื ่องหอมหรือ
ผลิตภัณฑสปาอโรมา จะแตกตางจากผลิตภัณฑใน
จังหวัดที่เกี่ยวกับสมุนไพรสวนใหญที่เนนการผลิตเปนยา
รักษาโรคหรือบรรเทาอาการตาง ๆ นับเปนความโดด
เดนของวิสาหกิจชุมชนจึงไดรับเลือกใหเปนผลิตภัณฑ 
OTOP ของตำบลทาเกษม  

จุดออน (Weaknesses) พบวา การสงเสริม 

OTOP จังหวัดสระแกวยังขาดความตอเนื่องทำใหศูนย
จำหนายสินคา OTOP ในบริเวณศูนยราชการไมสามารถ
ดำเนินการตอไดผู ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการผลิตภัณฑอื่น ๆ จึงไมสามารถจัดจำหนาย
ส ิ น ค  า ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด  อ ย  า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ                                  
โดยผู ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไดใชบานของผู นำ
วิสาหกิจชุมชนเครื ่องหอมสระแกวเปนสถานที ่จัด
จำหนาย 

โอกาส(Opportunities) พบวาจังหวัดสระแกว

มีนโยบายสงเสริมใหจังหวัดสระแกวเปนศูนยกลางดาน
การปลูกสมุนไพรเพื่อจัดจำหนายไปยังทั่วประเทศ จึงทำ
ใหมีวัตถุดิบราคาถูกและมีคุณภาพสูงอันเปนผลจากการ
สงเสริมของภาครัฐ 

อุปสรรค(Threats) พบวา ผลจากสถานการณ

โควิด – 19 สงผลใหการทองเที่ยวจังหวดัสระแกวซบเซา
ลงจำนวนนักทองเที่ยวที่จะเที่ยวจังหวัดสระแกวและ
บางสวนไดเดินทางขามชายแดนไปทองเที่ยวยังประเทศ
กัมพูชาลดลงอยางมีนัยสำคัญสงผลกระทบตอธุรกิจของ
ชุมชนเปนอยางยิ่ง 

ผลจากการรวมวิเคราะหดังกลาวไดข อสรุป
รวมกันวาผลิตภัณฑเครื่องหอมเมืองสระแกวมีลักษณะที่
โดดเดนกวาผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรอื่น ๆ สามารถ
เขาถึงแหลงสมุนไพรไดจากแหลงเพาะปลูกในจังหวัด
สระแกว แตจากการวิเคราะหในดานการตลาดพบวา 
ชุมชนมีความตองการใหพัฒนารูปแบบการสื ่อสาร
การตลาดผานเพจเฟสบุค เนื่องจากสามารถจัดการหนา
เพจไดดวยตนเอง ซึ่งแตกตางจากเว็บไซตที่ตองรอการ
ปรับปรุงโดยผูดูแลเว็บไซตซึ่งมีคาใชจายในการปรับปรุง

และความตองการของผูนำวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอม
สระแก วท ี ่ต องการพัฒนาการตลาดออนไลนผ าน
แพลตฟอร มเพจเฟสบุ คเพ ื ่อให ตอบโจทยสำหรับ
ผูบริโภคในปจจุบันที่มีแนวโนมใชชองทางการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัลมากขึ้นโดย การสำรวจพฤติกรรมผูใช
อ ินเทอรเน ็ตในประเทศไทยของ สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส (สพธอ.) พบวา พบวา
ชองทางที่นักชอปเลือกซื้อสินคา/บริการออนไลนมาก
ที่สุด คือ e-Marketplace โดยเหตุผลสวนใหญที่ทำให
นักชอปซื ้อสินคา/บริการออนไลน เพราะราคาถูก 
(63.10%) รองลงมาคือ มีความหลากหลายของสินคา 
(58.73%) แพลตฟอรมใชงานงาย (45.81%) การจดัโปร
โมชัน เชน 11.11, 12.12, Flash Sale (44.39%) และ
คาจัดสงถูกหรือฟรี (34.10%) ในขณะที่นักขายนิยมใช
ชองทาง Social Commerce ในการขายสินคา/บริการ
มากที่สุด สูงถึง 66.76% คือ Facebook โดยสวนใหญ
พบวานักชอปนิยมชำระเงินโดยการโอนผานเว็บไซตหรือ
แอปพลิเคชันธนาคาร มากที่สุดถึง 67.32% ((สพธอ.), 
2565) 

 

 

ภาพที่ 1  รวมประชุมวิเคราะหศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

เครื่องหอมเมืองสระแกว 

นอกจากนี้ผลการสัมภาษณเชิงลึกคุณออยทิพย 
จำจด ผูนำวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมสระแกว ดังภาพที่ 
2  เพ ื ่อเป นแนวทางในการพัฒนาองค ความร ู  ให
สอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจชุมชน พบวา 
วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมสระแกวดำเนินการมาตั้งแต 
วันที่ 19 กันยายน 2545 ซึ่งเริ่มตนดวยการผลิตภัณฑที่
ทำจากสมุนไพรโดยเริ่มจากธูปหอมหรือ Incense Stick 
ซึ่งเปนผลิตภัณฑแรก หลังจากนั้นจึงเพิ่มการผลิตบาลม
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น้ำมันนวดสมุนไพรและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สมุนไพรโดยวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว 

 

 
 

ภาพที่ 2 สัมภาษณคุณออยทิพย จำจด ประธานกลุม

วิสาหกิจชุมชน เครื่องหอมเมืองสระแกว 
 

 เมื่อผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับชุมชนและได
พูดคุยกับคุณออยทิพย  จำจด ประธานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เครื ่องหอมเมืองสระแกว ผลจากการศึกษา
ดังกลาว ผูวิจัยไดนำมาวิเคราะหและปรับปรุงผลิตภัณฑ
น้ำมันนวดสปา 1 ผลิตภัณฑ ดวย Lean Canvas ดัง
ภาพที่ 3 (ข) ผลการวิเคราะห เนื่องจากพบปญหาของ
ผลิตภัณฑน้ำมันนวดสปาแบบเดิมจะซึมซับไดยาก ทำให
เหนอะหนะ สงผลใหติดเส้ือผา บรรจุภัณฑไมทันสมัย ไม
สะดวกในการพกพา หากเราสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวใหกับลูกคาไดสินคาของเราก็จะเปนที่ยอมรับ
มากขึ้น แตการจะทำใหผลิตภัณฑของชุมชนไดรับการ
รู จักในวงกวางตองอาศัยชองทาง ในการสื ่อสารของ
ผลิตภัณฑอันดับแรก คือ เฟสบุคเพจ เพราะเปนชองทาง
ชุมชนไดมีความพยายามในการดำเนินการมากอนแตยัง
ไมประสบความสำเร็จ และสอดคลองกับการวิเคราะห
สถานการณของวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว
ที่ตองการการพัฒนาการการประชาสัมพันธผานเฟสบุค
เพจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และสรางการรับรูแก
กลุมลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑ ดังภาพที่ 
3 (ก) 
 

 
 

(ก) เฟสบุคเดิม 
 

 
 

(ข) ผลวิเคราะห Lean Canvas ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
เครื่องหอมเมืองสระแกว 

 

ภาพที่ 3 การวิเคราะหและปรับปรุงผลิตภัณฑ 
 

 โดยการวิเคราะหการใชงานสื่อสารผานโซเชียล
เน็ตเวิรกของชุมชนพบวายังขาดความรูความเขาใจใน
การสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรกโดยเนื้อหาสวนใหญที่
ผูประกอบการนำเสนอนั้นจะอยูในรูปแบบของการขาย
สินคาโดยตรง ปราศจากการใหขอมูลประกอบเพื่อความ
นาเชื่อถือในดานผลิตภัณฑ  
 ผูวิจัยซึ ่งมีความรูความสามารถดานการตลาด
ออนไลน จึงไดไดดำเนินการจัดทำคูมือการคาออนไลน
สำหรับผูประกอบการมือใหม และอบรมถายทอดองค
ความร ู ด านการส ื ่อสารการตลาดและการส ื ่อสาร
การตลาดออนไลน และจัดฝกอบรมการจัดทำเพจ
เฟสบุคเพื่อจำหนายสินคาเพื่อสรางเนื้อหาบนเพจใหเกิด
ความนาสนใจ การพัฒนาเพจเพื่อการสื่อสารการตลาด
ของผล ิตภ ัณฑ  เคร ื ่องหอมสระแก วอย างม ีระบบ 
ดำเนินการจัดทำเพจแลวเสร็จผูวิจัยไดทำการวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนคือแบบ
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ความนาสนใจ การพัฒนาเพจเพื่อการสื่อสารการตลาด
ของผล ิตภ ัณฑ  เคร ื ่องหอมสระแก วอย างม ีระบบ 
ดำเนินการจัดทำเพจแลวเสร็จผูวิจัยไดทำการวิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนคือแบบ

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพจะใชการ 
“วิเคราะหเนื ้อหา” (Content Analysis) โดยการ 1) 
การจัดระเบียบขอมูล 2) การทำดัชนีหรือกำหนดรหัส
ขอมูล 3) การกำจัดขอมูลหรือสรางขอสรุปชั่วคราว 4) 
การสรางบทสรุป และ 5) การพิสูจนความนาเชื่อถือของ
ผลการวิเคราะห (รัตนะ บัวสนธ, 2551) โดยผลการ
วิเคราะหผูวิจัยไดนำผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
แบบมีสวนของชุมชน มาสรางเปนเพจเฟสบุคจำนวน 1 
เพจโดยม ีแนวค ิดในการส ื ่อสารการตลาดโดยใช
การตลาดดานเนื้อหา (Content Marketing) รูปแบบ
ของการสรางสรรคเนื้อหาสำหรับสื่อโซเชียลเน็ตเวิรกป
ระกอบดวย Visual Content เป นการนำเสนอผาน
รูปภาพ ดังภาพที่ 4 โดยผานการเลาเรื่องราวจากความ
สนใจที ่ถ ูกถายทอดออกมาสู กลุ มผู เสพเนื ้อหา โดย
นักการตลาดผลิตเนื้อหาที่เปนรูปภาพมากกวาขอความ
แบบปกติ ซึ่งทำใหผูบริโภคเขาใจไดมากกวาเดิม (ณัฐพล 
ไยไพโรจน, 2559) 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงคูมือการจดัทำเพจเฟสบุคและการสราง

เนื้อหาเพือ่การประชาสัมพันธ 
 

ผลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงานเฟสบุค 
ส วนต ัวของค ุณอ อยท ิพย   จำจด เป นเพจเฟสบุค  
“ทำมาดี ไทยแลนด” (https://www.facebook.com/ 
Thummadee Thailand) ดังภาพที่ 5 

 

 
 

(ก) เพจกอนปรบัปรุง 

 

 
 

(ข) เพจเฟสบุคที่เปล่ียนแปลงแลวของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 

 

ภาพที่ 5 เพจเฟสบุค "ทำมาด ีไทยแลนด” 
 

 อีกทั้งผูวิจัยจัดรูปแบบของเพจเปนรานคาเปน
รานคาชุมชน เพื่อสามารถสรางหมวดหมูสินคา สราง
โพสตสินคาที่สามารถระบุราคาขายและขั้นตอนการซื้อ
ขายผ านทางโปรแกรม Messenger และสร างการ
กระบวนการการรับเงินหรือการทำธุรกรรม เมื่อลูกคา
สั ่งซื ้อสินคาเขามาในระบบ Messenger และโอนเงิน
ผานระบบของธนาคารแลว ผูดูแลจะสามารถยืนยันการ
ชำระเงินอีกครั ้งเพื ่อใหการทำธุรกรรมแลวเสร็จและ
พรอมจัดสง แตในอนาคตจะใชระบบของ Third Party 
จะสะดวกกวาของ Facebook เพราะมีระบบ AI ในการ
อานข อความของ Messenger ดังภาพที ่  6 รวมถึง
ตรวจสอบสลิปที่ลูกคาสงมาวามียอดเขาเรียบรอยก็จะ
ตัด Stock สินคาไดทันที โดยมีคาใชจายประหยัดกวา
การใชงานผาน Messenger ของ Facebook 
 

(ข) 
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ภาพที่ 6 การพดูคุยผานทางโปรแกรม Messenger 

และการชำระเงนิผาน 
 
 

 ผลจากการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผานส่ือ
ออนไลนผานเพจเฟสบุคแลวนั้น ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห
เชิงปริมาณเพื่อหาคุณภาพการนำเสนอเนื้อหาของเพจ 
ThummadeeThailand โดยวิเคราะหดานรูปแบบการ
นำเสนอสินคาและการประชาสัมพันธ พบวา เพจทำมา
ดีไทยแลนดในดานรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของเพจ
และดานกิจกรรมประชาสัมพันธในเพจ ดานการนำเสนอ
เนื้อหาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวา  
รูปภาพสินคามีความสวยงามนาสนใจเปนอันดับ 1 
เนื ่องจากการปรับเปลี ่ยนเพจใหมีความนาสนใจและ
ดึงดูดใจผูเขาชม รองลงมาเปนเนื้อหาในการนำเสนอ
สินคามีความนาสนใจ เนื ่องจากผลการเปลี ่ยนแปลง
บรรจ ุภ ัณฑ   และเทคน ิคการถ ายภาพ และมีการ
ประชาสัมพันธมีการแจงรายละเอียดผูขายทำใหทาน
สนใจซื้อสินคาในเพจ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสงผลให
เปนที ่สนใจในผลิตภัณฑ และสรางรายไดใหกับกลุม
วิสาหกิจชุมชน

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นตอเพจ  “ทำมาดีไทยแลนด” 

หัวขอ X S.D. ความหมาย 

รูปแบบการนำเสนอสินคา 

- เนื้อหาในการนำเสนอสินคามีความนาสนใจ 
- รูปภาพสินคามีความสวยงามนาสนใจ 
- การโพสตเนือ้หามีความสม่ำเสมอ 
- การประชาสัมพันธมีการแจงรายละเอียดราคาสินคาทำใหทาน
ตัดสินใจซื้อสินคาในเพจ 
- การประชาสัมพันธบนเพจมกีารแจงรายละเอยีดวัตถุดิบที่นำมา
ผลิต ทำใหทานสนใจซื้อสินคาในเพจ 
- การประชาสัมพันธมีการแจงรายละเอียดผูขายทำใหทานสนใจ
ซื้อสินคาในเพจ 

 
4.04 
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มากที่สุด 
ปานกลาง 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธการใหนิสิตนักศึกษาเขาดงูานการทำ
สมุนไพรทำใหทานสนใจซื้อสินคาในเพจ 
- การเปนวิทยากรของผูนำวิสาหกิจชุมชนในการสอนเดก็หรอืวา
ชุมชนอื่น ๆ ทำใหทานเชื่อถอืในคุณภาพของสินคา 
-การแชรวิดีโอจากแหลงอื่นที่เปนการใหความรูที่เกีย่วของกับ
สินคาทำใหทานสนใจเนื้อหาของเพจ 

 
3.96 

 
3.57 

 
2.51 

 
0.81 

 
1.10 

 
1.12 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
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ภาพที่ 6 การพดูคุยผานทางโปรแกรม Messenger 

และการชำระเงนิผาน 
 
 

 ผลจากการพัฒนาการสื่อสารการตลาดผานส่ือ
ออนไลนผานเพจเฟสบุคแลวนั้น ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห
เชิงปริมาณเพื่อหาคุณภาพการนำเสนอเนื้อหาของเพจ 
ThummadeeThailand โดยวิเคราะหดานรูปแบบการ
นำเสนอสินคาและการประชาสัมพันธ พบวา เพจทำมา
ดีไทยแลนดในดานรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของเพจ
และดานกิจกรรมประชาสัมพันธในเพจ ดานการนำเสนอ
เนื้อหาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นวา  
รูปภาพสินคามีความสวยงามนาสนใจเปนอันดับ 1 
เนื ่องจากการปรับเปลี ่ยนเพจใหมีความนาสนใจและ
ดึงดูดใจผูเขาชม รองลงมาเปนเนื้อหาในการนำเสนอ
สินคามีความนาสนใจ เนื ่องจากผลการเปลี ่ยนแปลง
บรรจ ุภ ัณฑ   และเทคน ิคการถ ายภาพ และมีการ
ประชาสัมพันธมีการแจงรายละเอียดผูขายทำใหทาน
สนใจซื้อสินคาในเพจ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสงผลให
เปนที ่สนใจในผลิตภัณฑ และสรางรายไดใหกับกลุม
วิสาหกิจชุมชน

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นตอเพจ  “ทำมาดีไทยแลนด” 

หัวขอ X S.D. ความหมาย 

รูปแบบการนำเสนอสินคา 

- เนื้อหาในการนำเสนอสินคามีความนาสนใจ 
- รูปภาพสินคามีความสวยงามนาสนใจ 
- การโพสตเนือ้หามีความสม่ำเสมอ 
- การประชาสัมพันธมีการแจงรายละเอียดราคาสินคาทำใหทาน
ตัดสินใจซื้อสินคาในเพจ 
- การประชาสัมพันธบนเพจมกีารแจงรายละเอยีดวัตถุดิบที่นำมา
ผลิต ทำใหทานสนใจซื้อสินคาในเพจ 
- การประชาสัมพันธมีการแจงรายละเอียดผูขายทำใหทานสนใจ
ซื้อสินคาในเพจ 

 
4.04 
4.50 
2.96 
3.52 

 
3.56 

 
4.00 

 
0.80 
0.50 
0.83 
0.49 

 
1.12 

 
1.20 

 
มาก 

มากที่สุด 
ปานกลาง 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธการใหนิสิตนักศึกษาเขาดงูานการทำ
สมุนไพรทำใหทานสนใจซื้อสินคาในเพจ 
- การเปนวิทยากรของผูนำวิสาหกิจชุมชนในการสอนเดก็หรอืวา
ชุมชนอื่น ๆ ทำใหทานเชื่อถอืในคุณภาพของสินคา 
-การแชรวิดีโอจากแหลงอื่นที่เปนการใหความรูที่เกีย่วของกับ
สินคาทำใหทานสนใจเนื้อหาของเพจ 

 
3.96 

 
3.57 

 
2.51 

 
0.81 

 
1.10 

 
1.12 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 

4. การนำไปใช   

 ผูนำกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกว
ไดนำวิธีการสรางเพจเฟสบุคและนำไปดำเนินงานโดยให
หลานซึ่งเปนคนรุนใหมที่มีความชำนาญในการใชสื่อโซ
เชียลเน็ตเวิรกมากกวาเปนผูดูแล(Admin) และผูวิจัยได
เปนบรรณาธิกร(Editor) ในชวงตนของการดำเนินงาน
เพจพบว  า เพจได  ร ับการสอบถามผ  านช องทาง 
Messenger โดยผูสอบถามสวนใหญจะสอบถามราคา
สินคาและสอบถามการสงสินคาหรือปญหาในการใช
สินคา โดยในชวงตนผูวิจัยพบวาผูดูแลเพจมีการตอบ
คำถามไดอยางรวดเร็ว 

จากขอมูลเชิงลึกของเพจทำมาดีไทยแลนดพบวา
หลังจากเปดเพจแลวนั้นมีจำนวนผูเขามาสนทนาเพิ่ม
มากขึ้นโดยชวงเวลาระหวางวันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึง 8 
ธ.ค. 2565 มีผูเขามาสอบถามผานระบบขอความจำนวน
เพิ่มขึ้น 72 คิดเปนรอยละ 100 จากชวงเวลากอนหนา
และมีผ ู สนใจสอบถามถึงผลิตภัณฑต าง ๆ ในเพจ 
ดังภาพที่ 7 

 

 

ภาพที่ 7 จำนวนผูเขารวมสนทนาผาน 

 และตัวอยางการพูดคุย 
 

แตจากการเก็บขอมูลจะไมมีรายไดจากชำระเงิน
ผานระบบขอความเนื่องจากยังใชวิธีการสงภาพสลิปการ
โอนเงินและสงขอความเลขที่ติดตามพัสดุใหกับลูกคาซึ่ง
ไมสามารถเก็บในระบบการตัดยอดสินคาของเฟสบุค 
ดังภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 8 วิธีการชำระเงินในปจจุบัน 

ของเพจทำมาดไีทยแลนด 
 

จากการสอบถามคุณออยทิพย  จำจด ยังไมไดมี
การเก็บขอมูลการรายไดจากการสั ่งสินคาผานเพจ
เฟสบุค แตจากการเขาไปดูขอมูลเชิงลึกของเพจพบวามี
การสั ่งของผานระบบขอความรายละประมาณ 200 
บาท ทำใหคาดการณไดวาถาผูเขามายังเพจรอยละ 20 
ซื้อสินคาผานเพจ จะทำใหมีรายไดในชวงเวลา 1 พ.ย. 
ถึง 8 ธ.ค. ประมาณ 3,000 บาท  

นอกจากนี้ ในระยะยาวควรหาผ ู  ด ู แลหรือ
บรรณาธิกรเพิ ่มขึ ้นเพื ่อดูแลการตอบคำถามไดอยาง
รวดเร็วเพราะหลานของผูนำกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ดูแล
เพจในปจจุบันอาจไมสามารถดูแลไดตลอดเพราะตองมี
ภารกิจในการทำงานอื ่น ๆ  ดานสังคม พบวากลุม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแกวมีผูรูจักมากขึ้น
และผูนำกลุมไดรับการรับเชิญใหเปนวิทยากรในดานการ
ทำสมุนไพรเครื่องหอม โดยไปบรรยายในโรงเรียนหรือ
ชุมชนที่มีความตองการ อันเปนการถายทอดองคความรู
ให  เผยแพร ออกไปและรวมถ ึงเป นการสร างการ
ประชาสัมพันธกลุ มวิสาหกิจชุมชนเครื ่องหอมเมือง
สระแกว ใหมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น โดยผูวิจัยได
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สงเสริมการขาย และมีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย เชนการรีวิว โปรโมชั่น 
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ถูกใจจากวัยรุน (วรจรัสรังสี และ คลี่ฉายา, 2556)  การ
นำเสนอในรูปแบบวิดีโอเรื่องเลาของการดูงานที่เพิ่มมาก
ขึ้นเปนการสื่อสารการตลาดแบบบอกตอซึ่งสอดคลอง
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คอนเทนต กับการตลาดแบบบอกตอ จากการศึกษา
พบวาปจจัยที่จะประสบความสำเร็จหนึ่งในปจจัย คือ
การสรางเนื้อหาที่เปนประโยชน สิ่งที่ตองการรู แตยังไม
เคยรูมากอน การถายทอดเนื้อหาที่เปนประโยชน และ
ตองนาเชื่อถือ (ณัฏฐา อุยมานะชัย, 2560)   
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จด ที่ใหโอกาสทีมผูวิจัยไดมีสวนรวมในการรวมพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารตลาดแบบออนไลน ใหสอดคลองกับ
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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 
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คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
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(อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมายและขอ 6.ผลลัพธการ
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หลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน ขอ 7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ใหคงอยูตอไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานน้ัน ๆ จัดเรียงรายการ
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

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

องคประกอบของบทความ 
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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) 
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อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
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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 : 
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หนา. : สถานท่ีพิมพ (ปรากฏบทความผูจัดพิมพ) 
         ตัวอยาง เสรี ลีลาภัย . 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. 
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