






วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัลั้านนาวารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
เจ้าของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร   ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารีย์ วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันคลังสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิริ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัสดี 
นายวิสุทธิ์   บัวเจริญ 
นางสาวสุรีวรรณ   ราชสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
นายนริศ   ก าแพงแก้ว 
ว่าท่ีร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายพิษณุ   พรมพราย 
นายวิษณุลักษณ์   ค ายอง 
นายจักร์รินทร์   ช่ืนสมบัติ 
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงใส 
นางสาววราภรณ์   ต้นใส  
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
 
พิมพ์ที่ 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
ส านักงาน 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
  

บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงที่มา  

	 บทความทุกเร่ื่�องได้้รัื่บการื่ตรื่วจความถููกตอ้งทางวิชาการื่โด้ยผูู้้ทรื่งคุณวุฒิิ	ข้้อความและบทความในวารื่สารื่
วิชาการื่รัื่บใช้สังคม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรื่าชมงคลล้านนา	 เป็็นแนวคิด้ข้องผูู้้เขี้ยน	 มิใช่ความคิด้เห็นข้อง 
คณะผูู้้ จัด้ทำาและมิใช่ความรื่ับผิู้ด้ชอบข้องกองบรื่รื่ณาธิิการื่	 และกองบรื่รื่ณาธิิการื่ไม่สงวนสิทธิิ� คัด้ลอก	 
แต่ให้อ้างอิงที�มา

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 4 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2563



บทบรรณาธิิการ รายชือ่ผูท้รงคณุวุฒผูิป้ระเมินบทความ (Peer Review) ประจ าฉบบั 
ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 

 
รองศาสตราจารย์สุทัศน์      จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร     ขวัญมา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม     ปัญญาปิง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม     พิเชษฐบุญเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย     ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ     สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา     นุริตมนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์   วิชาศิลป์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา     วรามิตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา     เขาสุเมรุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา     ปรีชานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา ปีีที� 4 ฉบับที� 2 เล่ัมนี� 
มีบทความนำาเสนอทั�งหมด 7 เร่�อง เป็ีนบทความที�มาจากการวิจัยแลัะการบริการวิชาการของผู้้้ปีระพัันธ์์ 
ที�ได้เข้าไปีดำาเนินการช่วยเหล่ัอชุมชน สังคม โดยบทความเริ�มต้้นเป็ีนบทความของ พัชรดนัย วัชรธ์นพััฒน์ธ์าดา
ที�ได้ทำาการศึึกษาปัีจจัยพัฤติ้กรรมระดับการมีส่วนร่วมของปีระชาชน ต่้อการจัดทำาแผู้นยุทธ์ศึาสต้ร์การพััฒนา
เทศึบาลัในจังหวัดพิัษณุุโลักเพ่ั�อศึึกษาถึึงปัีจจัยแลัะแนวทางที�จะส่งผู้ลัให้เกิดการพััฒนาแบบมีส่วนร่วมของ
ปีระชาชนในพ่ั�นที�

บทความต่้อมา เป็ีนการศึึกษาเกี�ยวกับ การปีระเมินผู้ลัต้อบแทนทางสังคมของกิจกรรมพััฒนาศัึกยภาพัการ
ตั้ดเย็บขั�นส้งสำาหรับผู้้้ปีระกอบการทางวัฒนธ์รรม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยผู้้้ปีระพัันธ์์ ศึศิึพััชร์ สันกลักิจ 
ที�ทำาการศึึกษาวจัิยเพ่ั�อการปีระเมนิผู้ลัลััพัธ์์ทางสงัคม ในร้ปีแบบของการคำานวณุผู้ลัต้อบแทนทางสงัคม (Social 
Return on Investment: SROI) จากการดำาเนินกิจกรรมการพััฒนาศัึกยภาพัของผู้้้ปีระกอบการทางวัฒธ์รรม
ในพ่ั�นที� เพ่ั�อวัดผู้ลักระทบที�เกิดขึ�นจากกิจกรรม ให้เห็นในลัักษณุะของผู้ลัต้อบแทนที�ไม่ใช่ผู้ลัต้อบแทน 
ทางการเงิน

บทความที�สาม เป็ีนการวิจัยเพ่ั�อพััฒนาชาอ่้หลังของม้ลันิธิ์โครงการหลัวง โดยผู้้้ปีระพัันธ์์ สามารถึ สาลีั 
ที�ทำาการศึึกษาวิจัย เพ่ั�อการพััฒนาการผู้ลิัต้ชา ของม้ลันิธิ์โครงการหลัวง ให้เกิดความมีคุณุภาพั มาต้รฐาน แลัะ
ก่อเกิดปีระโยชน์ สำาหรับการรับซ่ื้�อวัต้ถุึดิบชาจากเกษต้รกร จากแนวทางการสร้างเกณุฑ์์มาต้รฐานดังกล่ัาว

บทความที�สี� เกี�ยวข้องกับการศึึกษาระบบระบายนำ�าในชุมชนป่ีาห้า ต้.นางแลั อ.เม่อง จ.เชียงราย ของ 
มงคลักร ศึรีวิชัย เพ่ั�อนำาเสนอแนวทางการศึึกษาระบบระบายนำ�า เพ่ั�อเป็ีนข้อม้ลัส่งต่้อให้ชุมชน ใช้ปีระโยชนจ์าก
แนวทางการพััฒนาระบบระบายนำ�าของชุมชนดังกล่ัาว สำาหรับการแก้ปัีญหาหร่อลัดผู้ลักระทบจากนำ�าล้ันต้ลิั�ง
เข้าท่วมบ้านเร่อนในชุมชนปีระสบภัย

บทความถัึดมา เป็ีนบทความการศึึกษาวิจัย เพ่ั�อหาแนวทางการถ่ึายทอดเทคโนโลัยีการผู้ลิัต้สับปีะรดนอก
ฤด้แบบมีส่วนร่วม ของชุมชน ต้.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลัำาปีาง โดย รุ่งนภา ช่างเจรจา ที�ได้ดำาเนินการศึึกษา หาวิธี์
กระบวนการดำาเนินงาน เพ่ั�อการถ่ึายถึอดความร้้แลัะการเรียนร้้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที�เหมาะสมต่้อ
กระบวนการผู้ลัติ้สับปีะรดนอกฤด้ ให้ปีระชาชนไดเ้กิดการพััฒนาความร้แ้ลัะยกระดบัการผู้ลัติ้สับปีะรดนอกฤด้
ได้เกิดคุณุภาพัมากยิ�งขึ�น

บทความที�หก ความสัมพัันธ์์ระหว่างพัฤติ้กรรมการใช้สารเคมีทางการเกษต้รที�เหมาะสมกับปัีญหาสุขภาพั
ของเกษต้รกรชาวไร่ปีล้ักข้าวโพัดเลีั�ยงสัต้ว์ กรณีุศึึกษา : ต้ำาบลัป่ีาเซ่ื้า อำาเภอเม่อง จังหวัดอุต้รดิต้ถ์ึ โดยผู้้้ปีระพัันธ์์ 
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ปีรับปีรุงแลัะพััฒนาคุณุภาพัวารสารให้มีมาต้รฐานยิ�งขึ�นต่้อไปี พับกันใหม่ฉบับหน้า
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บทคัดยอ่ 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับปัจจัยพฤติกรรม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยพฤติกรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีข้ึนไป  
เขตเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 396 ราย ก าหนดสัดส่วนแล้วใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติท่ีใช้  
คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลภาพรวมอยู่ในระ ดับมาก (x̅=3.61, 
SD.=.32) รายด้านอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน คือด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาล 
(x̅=3.73, SD.=.57) ด้านพฤติกรรมของประชาชน (x̅=3.59, SD.=.55) และด้านพฤติกรรมของผู้น า (x̅=3.52, 
SD.=.33) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=3.55, SD.=.23) ด้านการร่วมรับรู้ (x̅=3.71, SD.=.33) และด้านการร่วมปฏิบัติการหรือด าเนินงาน (x̅=3.64, 
SD.=.54) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยพฤติกรรมภาพรวมมีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 อยู่ในระดับต่ า ( Sr =.45) ด้านพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาล และปัจจัย
ด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ า ( Sr =.48, .46) ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้น ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 อยู่ในระดับต่ ามาก ( Sr = -.10*) \ 

 
ค าส าคัญ  การมีส่วนร่วม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาล 
 
Abstract 
          The purpose of this research were to study the level of behavioral factors and the level of 
public participation to analyze the relationship of behavioral factors with public participation in 
developing a municipal development strategy plan in Phitsanulok Province. This is a survey research. 
The sample consisted of 396 people aged 18 years and over in the municipal area of Phitsanulok 
Province. The determined by random sampling. The statistics used were standard deviation mean 
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and the spearman correlation coefficient. The results are as follows, the public opinion on the 
behavioral factors in the development of the municipal strategic plan at high level (x̅=3.61, SD. =. 
32), the behavioral factors of government officials and municipal employees (x̅=3.73, SD.=.57), 
people's behavior ( x̅ =3.59, SD.=.55) and behavior of leaders ( x̅ =3.52, SD.=.33). The public 
participated in the development of the overall municipal development strategy development plan 
at a high level (x̅= 3.55, SD. =. 23), and joint operations or operations (x̅=3.64, SD.=.54) is at a high 
level while other aspects were at a moderate level. The overall behavioral factors correlated with 
the participation of people in developing the Phitsanulok Province. The municipal development 
strategic plan with statistical significance at the low level of .01 ( Sr =.45) in the behavior of 
government officials. The behavioral factors of the leaders were in the opposite direction with the 
participation of the people in the municipal development strategy plan in Phitsanulok Province.    
The statistically significant at the .05 level is very low ( Sr = -.10 *) 
Keywords  Participation, Strategic plan development, Municipal  

 
บทน า 
          พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ .ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2 พ .ศ.2549  
ให้ เทศบาลมีอ านาจและหน้า ท่ี ในการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินตนเอง (ส านักส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2562 : 
21) เป็ นแผนพัฒนา เ ศรษฐ กิ จ และสั ง คม  โ ดยมี
วัตถุประสงค์เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง และบรรลุเป้าหมายท่ีคาดการณ์
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ี 
มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้
อย่างแท้จริง (สถาบันพระปกเกล้า, 2562 : 18) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญท่ี
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ความคิดเห็น การร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมตัดสินใจ 
รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกัน
ประเมินผลการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ร่วมออกแบบ
อนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน, 2562 : 13) การพัฒนาท้องถ่ินจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ 
การพัฒนาท้องถ่ิน แบบประชาชนมีส่วนร่วมก็จะเกิด
การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ตรงตามความต้องการท าให้เกิดพลัง ความส าเร็จตามท่ี
คาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถ่ินก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
น าความเจริญมาสู่ประเทศชาติ ซึ่งเทศบาลมีอ านาจ
หน้า ท่ี ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน ของตนเอง ซึ่ง
ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพื่อแก้ ไข
ปัญหา และพัฒนาท้องถ่ิน ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการแสดง
ศักยภาพ ประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสู่สาธารณชน (Department of 
local government, 2016) 
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and the spearman correlation coefficient. The results are as follows, the public opinion on the 
behavioral factors in the development of the municipal strategic plan at high level (x̅=3.61, SD. =. 
32), the behavioral factors of government officials and municipal employees (x̅=3.73, SD.=.57), 
people's behavior ( x̅ =3.59, SD.=.55) and behavior of leaders ( x̅ =3.52, SD.=.33). The public 
participated in the development of the overall municipal development strategy development plan 
at a high level (x̅= 3.55, SD. =. 23), and joint operations or operations (x̅=3.64, SD.=.54) is at a high 
level while other aspects were at a moderate level. The overall behavioral factors correlated with 
the participation of people in developing the Phitsanulok Province. The municipal development 
strategic plan with statistical significance at the low level of .01 ( Sr =.45) in the behavior of 
government officials. The behavioral factors of the leaders were in the opposite direction with the 
participation of the people in the municipal development strategy plan in Phitsanulok Province.    
The statistically significant at the .05 level is very low ( Sr = -.10 *) 
Keywords  Participation, Strategic plan development, Municipal  
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ปัญหา และพัฒนาท้องถ่ิน ตอบสนองต่อความต้องการ
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ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลและต้องการทราบว่ามีปัจจัยส าคัญ
ใดบ้างท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เพื่อจะน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
มากยิ่งข้ึน และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินของตนเองอย่างยั่งยืนซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัย
พฤติกรรมและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
พฤติกรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
จ าแนกตามปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยพฤติกรรม ด้านพฤติกรรมของประชาชน 
ด้านพฤติกรรมของผู้น า ด้านพฤติกรรมของข้าราชการ
และพนักงานของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 วิธีการด าเนินงาน 
1. เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          2.1 ประชากร คือ ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีอายุ18 ปี 
ข้ึนไป จ านวน 19 เทศบาล รวมท้ังหมด 39,516 คน 
(คณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดพิษณุโลก, 2562: 6)  
          2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่
ประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการใช้สูตร 
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ณ ระดับความ 
คลาดเคลื่อน .05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  396 ราย 
ก าหนดสัดส่วนในแต่ละเทศบาลแล้วใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ  
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการส ารวจเป็นแบบสอบถาม  มี
ข้ันตอนการสร้าง ดังน้ี 
          3.1 ศึกษา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความ
ต้องการเข้าศึกษา 
          3.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
          3.3 สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 
          ตอนท่ี  1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ด้าน
พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 3 ด้าน คือ 
ด้านพฤติกรรมของประชาชน ด้านพฤติกรรมของผู้น า 
และด้านพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของ
เทศบาล 
          ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านการร่วมรับรู้ ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ ด้านการร่วม
ปฏิบัติการหรือด าเนินงาน และด้านการติดตามและ
ประเมินผล 
          3.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุ งแล้ว เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อท่ี
มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ .50 ข้ึนไป ซึ่งได้เลือกไว้ 
50 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาท่ีใช้  ตลอดจน
ตรวจสอบเน้ือหาให้ครอบคลุมแล้วน ามาพิจารณาความ
เหมาะสมของส านวนภาษาถ้อยค า และน าแบบสอบถาม
ไปปรับปรุงแก้ไข 

ปัจจัยพฤติกรรม 
1. พฤติกรรม

ประชาชน 
2. พฤติกรรมผู้น า 
3. พฤติกรรม

ข้าราชการและ
พนักงานของ
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล 
1. การร่วมรับรู้ 
2. การร่วมคิดตัดสินใจ 
3. การร่วมปฏิบัติด าเนินงาน 
4. การติดตามและ
ประเมินผล 
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          3.5 น า ไปทดลองใ ช้ทดลองเพื่ อวิ เคราะห์ 
หาคุณภาพ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
คือประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตของเทศบาลในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป หน่ึงต่อหน่ึง 
จ านวน 3 คน กลุ่มเล็ก 10 คน และภาคสนาม 30 คน   
          3.6 น าแบบสอบถามไปสอบถามประชากรท่ี
ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโ ดย ใ ช้วิ ธี  (Alpha 
Coefficient) ขอ ง  Cronbach (บุญชม  ศรี ส ะ อ า ด , 
2548) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 
          3.7 พิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
4. วิธีรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชน จ านวน 19 เทศบาล ตามสัดส่วนของแต่ละ
เทศบาล จ านวน 396 คน 
5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ 
ได้แก่ 
          5.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
พฤติกรรม 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมของประชาชน              
ด้านพฤติกรรมของผู้ น า  และด้านพฤติกรรมของ
ข้าราชการและพนักงานของเทศบาล และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
เทศบาล 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมรับรู้ ด้านการร่วมคิด
ตัดสินใจ ด้านการร่วมปฏิบัติการหรือด าเนินงาน และ
ด้านการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ค่าสถิติโดย
การใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
          5.2 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
พฤติกรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 
(Spearman rank correlation coefficient) ( บุ ญชม 
ศรีสะอาด, 2548: 103)  
6. การแปลผลการวิจัยของแบบสอบถามใช้เกณฑ์การ
ประเมินผล ระดับปัจจัยพฤติกรรมและระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก (สุวิมล ศิรกานนท์, 
2557: 17) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
          การแปลผลความหมายของค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
ใช้เกณฑ์ดังน้ี (Hinkle D.E., 1998. p.118) 

ค่า  Sr   ระดับของความสัมพันธ์ 
.90-1.00   สูงมาก 
.70-.90   สูง 
.50-.70   ปานกลาง 
.30-.50   ต่ า 
.00-.30   ต่ ามาก 

ภาพท่ี 2 ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับปลัดเทศบาล 

ภาพท่ี 3 สังเกตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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          3.5 น า ไปทดลองใ ช้ทดลองเพื่ อวิ เคราะห์ 
หาคุณภาพ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
คือประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตของเทศบาลในเขต
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          3.6 น าแบบสอบถามไปสอบถามประชากรท่ี
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(Reliability) ของแบบสอบถามโ ดย ใ ช้วิ ธี  (Alpha 
Coefficient) ขอ ง  Cronbach (บุญชม  ศรี ส ะ อ า ด , 
2548) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 
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4. วิธีรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชน จ านวน 19 เทศบาล ตามสัดส่วนของแต่ละ
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5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ 
ได้แก่ 
          5.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
พฤติกรรม 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมของประชาชน              
ด้านพฤติกรรมของผู้ น า  และด้านพฤติกรรมของ
ข้าราชการและพนักงานของเทศบาล และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
เทศบาล 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมรับรู้ ด้านการร่วมคิด
ตัดสินใจ ด้านการร่วมปฏิบัติการหรือด าเนินงาน และ
ด้านการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ค่าสถิติโดย
การใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
          5.2 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
พฤติกรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 
(Spearman rank correlation coefficient) ( บุ ญชม 
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6. การแปลผลการวิจัยของแบบสอบถามใช้เกณฑ์การ
ประเมินผล ระดับปัจจัยพฤติกรรมและระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก (สุวิมล ศิรกานนท์, 
2557: 17) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
          การแปลผลความหมายของค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
ใช้เกณฑ์ดังน้ี (Hinkle D.E., 1998. p.118) 

ค่า  Sr   ระดับของความสัมพันธ์ 
.90-1.00   สูงมาก 
.70-.90   สูง 
.50-.70   ปานกลาง 
.30-.50   ต่ า 
.00-.30   ต่ ามาก 

ภาพท่ี 2 ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับปลัดเทศบาล 

ภาพท่ี 3 สังเกตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
ภาพที่ 4 ถ่ายทอดผลงานวิจัยคนืสู่ชุมชน 

 
 
 

ผลการวิจัย 
1. ระดับปัจจัยพฤติกรรมและระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล ในจังหวัดพิษณุโลก 
          1.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
          1.2 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัด
พิษณุ โลก  จ าแนกตามปั จ จัย ด้ านพฤติกรรมที่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยพฤติกรรมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ด้าน ปัจจัยพฤติกรรม Mean SD ระดับ 
1 ด้านพฤติกรรมของประชาชน 3.59 .55 มาก 
2 ด้านพฤติกรรมของผู้น า 3.52 .33 มาก 
3 ด้านพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาล 3.73 .57 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.61 .32 มาก 

          จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.61, SD.=.32) 
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เรียงจากมาก

ไปหาน้อยคือปัจจัยด้านพฤติกรรมของข้าราชการและ
พนั ก ง านของ เทศบาล  (x̅=3.73,  SD.=.57)  ด้ าน
พฤติกรรมของประชาชน (x̅=3.59, SD.=.55) และด้าน
พฤติกรรมของผู้น า (x̅=3.52, SD.=.33)

ตารางที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัดพษิณุโลก 

ด้าน ปัจจัยพฤติกรรม Mean SD ระดับ 
1 ด้านการร่วมรับรู ้ 3.71 .33 มาก 
2 ด้านการร่วมคิดตัดสินใจ 3.43 .40 ปานกลาง 
3 ด้านการร่วมปฏบิัติการหรือด าเนินงาน 3.64 .54 มาก 
4 ด้านการติดตามและประเมินผล 3.41 .37 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.55 .23 มาก 
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          จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.55, SD.=.23) รายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือด้านการร่วมรับรู้  
(x̅=3.71,  SD.=.33) ด้ านการร่ วมปฏิบั ติ ก า ร ห รื อ 
 

ด า เ นินงาน  (x̅=3.64,  SD.=.54) และอยู่ ใ น ร ะ ดับ 
ปานกลาง 2 ด้าน คือด้านการร่วมคิดตัดสินใจ (x̅=3.43, 
SD.=.40) แล ะ ด้ า นก า ร ติ ดตา มและ ประ เ มินผล 
(x̅=3.41, SD.=.37) 
 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรม กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัยพฤตกิรรม 
(รายด้าน) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล  
(รายด้าน) 

การร่วมรับรู้ 
( Sr ) 

การร่วมคิด
ตัดสินใจ 

( Sr ) 

การร่วมปฏิบัติ
ด าเนินงาน 

( Sr ) 

การติดตามและ
ประเมินผล 

( Sr ) 

รวม 
 

( Sr ) 
1. พฤติกรรมประชาชน -.23** .17** .54** .45** .46** 
2. พฤติกรรมผู้น า -.29** -.03 .00 .10 -.10* 
3. พฤติกรรมข้าราชการและ

พนักงานของเทศบาล 
.04 .41** .24** .35** .48** 

รวม -.20** .27** .42** .44** .45** 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

          จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมภาพรวม
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ในระดับต่ า ( Sr = .45) รายด้านพบว่าด้าน
พฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาล และ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเทศบาลในจั งหวัด
พิษณุโลก ในระดับต่ า ( Sr = .48, .46) ส่วนปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้น ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเทศบาลในจั งหวัด
พิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในระดับ
ต่ ามาก ( Sr = -.10*) 
 

 

การน าไปใช้ 
          1.น า เสนอในเวทีการประ ชุมหัวหน้าส่ วน
ราชการจังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อกระบวนการในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
โดยสรุปว่าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก ต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต้องน าผลการพัฒนาท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณา
จัดท า วิเคราะห์ปรับปรุง และทบทวนแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ ในปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลกท่ีมีคุณภาพ เช่ือมโยงนโยบาย และ 
ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
โดยดูศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะต้องมีความเช่ือมโยง และให้มี
ความสอดคล้องกัน จึงจะได้แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ท่ีมีคุณภาพ 

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 2 July - December  20206



          จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.55, SD.=.23) รายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือด้านการร่วมรับรู้  
(x̅=3.71,  SD.=.33) ด้ านการร่ วมปฏิบั ติ ก า ร ห รื อ 
 

ด า เ นินงาน  (x̅=3.64,  SD.=.54) และอยู่ ใ น ร ะ ดับ 
ปานกลาง 2 ด้าน คือด้านการร่วมคิดตัดสินใจ (x̅=3.43, 
SD.=.40) แล ะ ด้ า นก า ร ติ ดตา มและ ประ เมิ นผล 
(x̅=3.41, SD.=.37) 
 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรม กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัยพฤตกิรรม 
(รายด้าน) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล  
(รายด้าน) 

การร่วมรับรู้ 
( Sr ) 

การร่วมคิด
ตัดสินใจ 

( Sr ) 

การร่วมปฏิบัติ
ด าเนินงาน 

( Sr ) 

การติดตามและ
ประเมินผล 

( Sr ) 

รวม 
 

( Sr ) 
1. พฤติกรรมประชาชน -.23** .17** .54** .45** .46** 
2. พฤติกรรมผู้น า -.29** -.03 .00 .10 -.10* 
3. พฤติกรรมข้าราชการและ

พนักงานของเทศบาล 
.04 .41** .24** .35** .48** 

รวม -.20** .27** .42** .44** .45** 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

          จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมภาพรวม
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ในระดับต่ า ( Sr = .45) รายด้านพบว่าด้าน
พฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาล และ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเทศบาลในจั งหวัด
พิษณุโลก ในระดับต่ า ( Sr = .48, .46) ส่วนปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้น ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเทศบาลในจั งหวัด
พิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในระดับ
ต่ ามาก ( Sr = -.10*) 
 

 

การน าไปใช้ 
          1.น า เสนอในเวทีการประ ชุมหัวหน้าส่ วน
ราชการจังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อกระบวนการในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
โดยสรุปว่าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
พิษณุโลก ต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต้องน าผลการพัฒนาท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณา
จัดท า วิเคราะห์ปรับปรุง และทบทวนแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ ในปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลกท่ีมีคุณภาพ เช่ือมโยงนโยบาย และ 
ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
โดยดูศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะต้องมีความเช่ือมโยง และให้มี
ความสอดคล้องกัน จึงจะได้แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
ท่ีมีคุณภาพ 

2. น าเสนอผลงานวิจัย โดยคืนข้อมูลสู่ชุมชนใน
เวทีการประชุมประจ าเดือนของเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อให้เทศบาลได้เห็นข้อมูลชุมชนของตนเอง  

3. จัดท าหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ส่งให้
เทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยน าผลการวิจัยท่ี
ได้รับมาปรับภาษาโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีวิจัยและประชาชนท่ัวไปอ่าน
เพื่อความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของ
ตนเองต่อไป 

 
อภิปรายผล 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท้ังหมด คือปัจจัย
ด้านพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของเทศบาล 
ด้านพฤติกรรมของประชาชน ด้านพฤติกรรมของผู้น า 
ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เทศบาลหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนมีการเข้า
พบผู้บริหารท้องถ่ินช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และ
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเพื่อให้
ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปและ
ด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทศบาล
ผ่านปลัดเทศบาลให้อนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นการ
ก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผน และก าหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนดังน้ัน ประชาชนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของนุกุล วัฒนากร (2554) 
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางรักน้อย อ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานและ
ด้านพฤติกรรมของประชาชน  มีส่ วนร่ วมในการ
เตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก คือด้าน
การร่วมรับรู้ และด้านการร่วมปฏิบัติการหรือด าเนินงาน 

ระ ดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลกอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าการคัดเลือก
แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์จากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องปัญหาความต้องการ
ของท้องถ่ินรวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ดังน้ันประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของสากล ภู่ขันเงิน (2558) ได้ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต าบลหนองใหญ่ ในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ด้านการ
ร่วมรับรู้ และด้านการร่วมปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2. ปัจจัยพฤติกรรมภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อยู่ใน
ระดับต่ า รายด้านพบว่าด้านพฤติกรรมของข้าราชการ
และพนักงานของเทศบาล และปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กับการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลอยู่ในระดับต่ า ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
ผู้น ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู่
ในระดับต่ ามาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ  เทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลกมีการการวางแผนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีการประชาคมเพื่อเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะผู้บริหารให้ชุมชน และ
หมู่บ้านรับทราบในการวางแผนยุทธศาสตร์มีการจัด
ประชุม ของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตัวแทน
ชุมชน เพื่อเสนอสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน แล้วน ามาก าหนดการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ไม่คลอบคลุมทุกพื้นท่ีจึงท าให้ความสัมพันธ์อยู่
ในระดับท่ีต่ า ถึงแม้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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พัฒนาก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าไลทิพย์ 
เศรษฐ์วิ ชัย (2556) ท่ีศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน  ศึกษากรณี 
ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานและ
พฤติกรรมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการจัดท าแผนแม่บทชุมชนอยู่ใน
ระดับต่ า ส่วนพฤติกรรมของผู้น ามีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
บรรณานุกรม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน . 2562. การจัดท า
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The Evaluation to Social Return on investment of Advanced Sewing 
Competency Development Activities for Cultural Entrepreneurs in  
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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บข้ันสูง
ส าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้านสิ่งทอ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างทันทีท่ีเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม ผลการศึกษา 
พบว่า ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จะสามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคม
ได้ 0.88 เท่าของเงินท่ีลงทุนในกิจกรรม กล่าวคือ ทุกค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในกิจกรรมจ านวน 1 บาท นอกจากจะสร้าง
ผลตอบแทนทางการเงิน(ROI) จากสร้างรายได้เพิ่มข้ึนแล้ว ยังสามารถให้ผลตอนแทนทางสังคม(SROI)ได้อีกคิดเป็น
อัตราร้อยละ 88 ของเงินลงทุน 
 
ค าส าคัญ  ผลตอบแทนทางสังคม  ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 The aim of this research is to assess social outcomes. from the activity of advanced sewing 
potential development for textile cultural entrepreneurs in Mae Chaem District, Chiang Mai Province. 
The samples participated in the activity were 10 person the data was collected from questionnaires 
and semi-structured interviews immediately after the activity was completed. The study found that 
In view of the samples, the social return was 0.88 times of the money invested in the activity. That 
is to say, in every 1  baht of activity expansion, not only to develop sewing skills for entrepreneurs 
to generate financial returns in order to generate more income. but also provide a social return on 
investment (SROI) as a percentage of 88 percent of the investment. 
 
Keywords  Social Return on Investment,  Cultural entrepreneurship 
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บทน า 
          อ า เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  มีจ านวน
ประชากรประมาณรวม 60,180 คน (รายงานสถิติ
จ านวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่,
กรมการปกครอง ,2562)  มีแหล่งท าเลท่ีต้ังอยู่ เขต
ระหว่างหุบเขา ภูมิศาสตร์มีความโดดเด่นด้านพื้นท่ี
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีอาชีพเสริม
เป็นงานด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท่ีสืบทอดผ่านวิถีชีวิต
ของคนแม่แจ่มมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันนับระยะเวลา  
7 ปีให้หลังโดยประมาณ อ าเภอแม่แจ่มถูกรบกวน
(Disturb) จากการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีท่ี ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนในพื้นท่ี กล่าวคือ เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพ
แบบเกษตรเชิงเด่ียวในสัดส่วนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบ
เกษตรพันธสัญญา จากการลงพื้นท่ีส ารวจเบ้ืองต้นพบว่า 
ชุมชนพบปัญหาการบุกรุกป่าจากการท าเกษตรกรรม 
เกษตรกร เอง ก็ประสบปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตสูงข้ึน อีกท้ัง
ภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการท าการเกษตร   
 สิ่งท่ีน่าสนใจของคนในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่มการ
มีปราชญ์ ช่างฝีมือและกลุ่มวิสาหกิจท่ีท างานด้านศิลปะ 
หัตถกรรมและงานฝีมือ เป็นอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์เป็นท่ี
ต้องการของตลาด แต่ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม 
สิ่งทอในพื้นท่ียังไม่สามารถยกระดับจากการสร้างงาน 
สร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมด้านสิ่งทอ พบประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดด้านก าลังคนหรือแรงงานในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท่ีไม่ทันต่อความต้องการของ
ตลาด อีกท้ังแรงงานในกระบวนการผลิตบางส่วนยังไม่
สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่ม
วิสาหกิจ ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทันต่อเวลา เสียโอกาสการสร้างจ้างงานและการกระจาย
รายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือคนใน
พื้นท่ี  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เล็งเห็นความส าคัญของทุน

ทางวัฒนธรรมท่ีจะสร้างผลลัพธ์ เ ชิงบวกต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ 
ตัดเย็บข้ันสูงส าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นท่ี เมืองแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ข้ึน การตัดเย็บข้ันสูงเป็นทักษะและเทคนิคการ
ตัดเย็บท่ีสามารถการสร้างแบบตัด (Pattern) ลักษณะ
สามมิติ (3D) การโพ้งเก็บริมผ้า ให้แน่น การท าซิป
กระเป๋าด้านในและด้านนอก จากผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก
ของอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิค
การตัดเย็บข้ันสูงดังกล่าว จะสามารถช่วยลดเวลาในการ
ผลิต เพิ่มจ านวนแรงงานในกระบวนการผลิต เพื่อสร้าง
โอกาสการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ยกระดับฝีมือแรงงาน
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นท่ี
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลกระทบ
จากกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการค านวณผลตอบแทนท่ี
ไม่ใช่ผลตอบแทนทางการเงินหรือท่ีเรียกว่าผลตอบแทน
ทา งสั ง คม (Social Return on Investment : SROI) 
ตามแนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม โชติกา 
ภาษีผล (2560)  
 
วิธีการด าเนินงาน 
ด้านการด าเนินงานของกิจกรรม 
          กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการตัดเย็บส าหรับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้านสิ่งทอ” เป็นกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการตัดเย็บข้ันสูง (advance) ผู้ประกอบการ
สามารถผลิตสินค้าทันต่อความต้องการของตลาด  
มีมาตรฐาน อันน ามาสู่การสร้างรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน พัฒนา
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมแฟช่ันของอ าเภอแม่แจ่ม
สู่สากลต่อไป 
          คณะวิจัยออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการตัดเย็บ ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนแรก เป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาและเสวนา เพื่อ
พัฒนาแนวคิดและความรู้ให้กับผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมในธุรกิจด้านสิ่งทอ เกี่ยวกับเทรนด์แฟช่ันใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตท่ีจะมีผลต่อการพัฒนา
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บทน า 
          อ า เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน
ประชากรประมาณรวม 60,180 คน (รายงานสถิติ
จ านวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่,
กรมการปกครอง ,2562)  มีแหล่งท าเลท่ีต้ังอยู่ เขต
ระหว่างหุบเขา ภูมิศาสตร์มีความโดดเด่นด้านพื้นท่ี
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มอีาชีพเสริม
เป็นงานด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท่ีสืบทอดผ่านวิถีชีวิต
ของคนแม่แจ่มมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันนับระยะเวลา  
7 ปีให้หลังโดยประมาณ อ าเภอแม่แจ่มถูกรบกวน
(Disturb) จากการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีท่ี ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนในพื้นท่ี กล่าวคือ เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพ
แบบเกษตรเชิงเด่ียวในสัดส่วนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบ
เกษตรพันธสัญญา จากการลงพื้นท่ีส ารวจเบ้ืองต้นพบว่า 
ชุมชนพบปัญหาการบุกรุกป่าจากการท าเกษตรกรรม 
เกษตรกร เองก็ ประสบปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตสูงข้ึน อีกท้ัง
ภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการท าการเกษตร   
 สิ่งท่ีน่าสนใจของคนในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่มการ
มีปราชญ์ ช่างฝีมือและกลุ่มวิสาหกิจท่ีท างานด้านศิลปะ 
หัตถกรรมและงานฝีมือ เป็นอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์เป็นท่ี
ต้องการของตลาด แต่ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม 
สิ่งทอในพื้นท่ียังไม่สามารถยกระดับจากการสร้างงาน 
สร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมด้านสิ่งทอ พบประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดด้านก าลังคนหรือแรงงานในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท่ีไม่ทันต่อความต้องการของ
ตลาด อีกท้ังแรงงานในกระบวนการผลิตบางส่วนยังไม่
สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุ่ม
วิสาหกิจ ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทันต่อเวลา เสียโอกาสการสร้างจ้างงานและการกระจาย
รายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือคนใน
พื้นท่ี  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เล็งเห็นความส าคัญของทุน

ทางวัฒนธรรมท่ีจะสร้างผลลัพธ์ เ ชิงบวกต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ 
ตัดเย็บข้ันสูงส าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นท่ี เมืองแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ข้ึน การตัดเย็บข้ันสูงเป็นทักษะและเทคนิคการ
ตัดเย็บท่ีสามารถการสร้างแบบตัด (Pattern) ลักษณะ
สามมิติ (3D) การโพ้งเก็บริมผ้า ให้แน่น การท าซิป
กระเป๋าด้านในและด้านนอก จากผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก
ของอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิค
การตัดเย็บข้ันสูงดังกล่าว จะสามารถช่วยลดเวลาในการ
ผลิต เพิ่มจ านวนแรงงานในกระบวนการผลิต เพื่อสร้าง
โอกาสการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ยกระดับฝีมือแรงงาน
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในพื้นท่ี
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
          การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลกระทบ
จากกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการค านวณผลตอบแทนท่ี
ไม่ใช่ผลตอบแทนทางการเงินหรือท่ีเรียกว่าผลตอบแทน
ทา งสั ง คม (Social Return on Investment : SROI) 
ตามแนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม โชติกา 
ภาษีผล (2560)  
 
วิธีการด าเนินงาน 
ด้านการด าเนินงานของกิจกรรม 
          กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการตัดเย็บส าหรับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้านสิ่งทอ” เป็นกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการตัดเย็บข้ันสูง (advance) ผู้ประกอบการ
สามารถผลิตสินค้าทันต่อความต้องการของตลาด  
มีมาตรฐาน อันน ามาสู่การสร้างรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน พัฒนา
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมแฟช่ันของอ าเภอแม่แจ่ม
สู่สากลต่อไป 
          คณะวิจัยออกแบบกิจกรรมและหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการตัดเย็บ ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนแรก เป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาและเสวนา เพื่อ
พัฒนาแนวคิดและความรู้ให้กับผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมในธุรกิจด้านสิ่งทอ เกี่ยวกับเทรนด์แฟช่ันใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตท่ีจะมีผลต่อการพัฒนา

แบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความส าเร็จของแบรนด์
อันเ น่ืองมาจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ 
การตัดเย็บท่ีได้คุณภาพ ส่วนท่ีสอง จะเป็นการอบรม 
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  (Workshop) เป็ นหลั กสู ตรอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาตัดเย็บข้ันสูง (advance)  สอน
ต่อเน่ืองในภาคปฏิบัติการสอนตัดเย็บกระเป๋าและ
เทคนิคพิเศษเพื่อให้การตัดเย็บมีคุณภาพ  
ด้านการวัดและประเมินผลตอบแทนทางวังคม 
          การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อ าเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการวิเคราะห์และ
ประเมินผลตอบแทนทางสั งคม โดยล า ดับ ดั ง น้ี   
1) ก าหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จึ งก าหนดกลุ่ ม ตัวอย่ า ง ท่ี ใ ช้ ในการ ศึกษา  ไ ด้แก่  
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้านสิ่งทอ 2) สร้างแผนท่ี
ผลกระทบ (impact mapping) 3) ก าหนดตัวช้ีวัดและ
จัดเก็บข้อมูล โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ด้านการน าความรู้ไปเผยแพร่ และด้านการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 4) น าผลการแปลงค่าทางการเงินมาค านวณ 
SROI 
 นอกจากน้ี คณะวิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) จากการลงพื้นท่ี
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รวมถึง
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เกี่ ย วกั บบริ บท  สภาพแวดล้ อมของกิ จ ก ร รม ท่ี
ท าการศึกษา และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นท่ี
เก่ียวข้อง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จัดเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ หนังสือ ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทอ า เภอแม่แจ่ม กลุ่ม
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทนทางสังคม และข้อมูล 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
อัตราร้อยละ  การวัดมูลค่าผลกระทบทางสังคมครั้งน้ีจะ
เน้นเฉพาะข้ันตอนของความรู้ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
เน่ืองจากยังไม่ถึง ข้ันตอนของการขยายผลการท า
กิจกรรม เพราะผลกระทบของกิจกรรมจะเกิดจาก
ความรู้ ท่ีผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และฝึกฝน ด้าน
ผลกระทบทางอ้อมมองในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกิจกรรมดังกล่าว  

          ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย
ผลลัพธ์ ท้ังท่ีเป็นผลตอบแทนทางการเงิน  (ROI) คือ 
รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีลดลง และผลลัพธ์ท่ีเป็น
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ผลการด าเนินงาน 
          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพศหญิงท้ังหมด มีอายุ
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ท าสวนคิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาประกอบอาชีพ
ค้าขาย ท าธุ รกิ จส่ วนตัว เ ป็นผู้ ประกอบการทาง
วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 25 และ อยู่ระหว่างหางานท า 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ย 
12,625 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายเฉลี่ย 11,625 บาทต่อ
เดือน และผู้ตอบแบบสอบถามเคยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี
ลักษณะน้ีจากการอบรมและพัฒนาของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และโครงการ
ประชารัฐ 
          ผลการจัดสัมมนาและเสวนาเพื่อพัฒนาแนวคิด
และองค์ความรู้ด้านการออกแบบให้ผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมด้านสิ่งทอ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจ านวน  
10 คน ระยะด าเนินกิจกรรม 1 วัน พบว่า ผลการตอบ
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แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมย่อย
ดังกล่าว มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสินจ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด มีความรู้ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
 

 
ภาพท่ี 1 การจัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิดการออกแบบ 

 
          ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) การ
การตัดเย็บข้ันสูง โดยวิทยากรในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการตัดเย็บ เทคนิคการตัดเย็บข้ันสูง
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ้าทอ อาทิ กระเป๋า จ านวน 10 
คน ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 5 วัน 
การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีท าการวัดและประเมินผลตอบแทน
ทางสังคม จากผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) 
และผลกระทบ(Impact) ผ่านแผนท่ีผลกระทบ(Impacts 
Mapping)  มุ่งเน้นการอธิบายกระบวนการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
ช้ี ให้ เห็น ถึงการเปลี่ ยนแปลง (Dana, 2012; Clark,  
2008 ) ก าหนดปัจจัยน าเข้าคืองบประมาณของกิจกรรม 
  

 
ภาพท่ี 2 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะตัดเย็บข้ันสูง 

 
ท่ี ไ ด้รับจัดสรรจากแหล่งทุน จ านวน 35,000 บาท
ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือจ านวนผู้
เข้าอบรมจ านวน 10 คน และความรู้ท่ีผู้เข้าอบรมได้รับ 
ผลลัพธ์คือผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมท่ีเ ข้าร่วม
กิจกรรมมีศักยภาพด้านการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมสิ่งทอเพิ่มมากข้ึน สามารถสร้างรายได้ลด
ค่าใช้จ่าย และเกิดเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจผู้ประกอบการ
ด้านวัฒนธรรม เกิดผลกระทบ สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
เกิด ข้ึนในปัจจุบัน ด้านการขาดแคลนแรงงานใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้ในท่ีสุด 
แสดงดังภาพท่ี 3 
 
การน าไปใช้ 
 เน่ืองจากผลลัพธ์ของกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
เพิ่มองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะ(Skill) ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการประเมินผล คณะวิจัยจึงใช้การวัดและ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลจากแบบสอบถามประเมินผลองค์ความรู้
ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม การคาดการณ์ของ
การเผยแพร่และประยุกต์ใช้ทักษะท่ีได้รับการพัฒนา  
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แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมย่อย
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การเผยแพร่และประยุกต์ใช้ทักษะท่ีได้รับการพัฒนา  

 ผลการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแสดงให้
เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึน กล่าวคือ มีองค์ความรู้ ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกให้มีความเป็นสากล
มากข้ึน อาทิ การออบแบบกระเป๋าโดยดูแนวโน้ ม
(Trend) สภาวะความต้องการของตลาด จากเดิม

ออกแบบจากประสบการณ์หรือการลอกเลียนแบบ  
มีทักษะการท าซิปกระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ มีเทคนิค
เฉพาะการใส่ช้ินงานผ้าตีนจกไม่ให้เห็นรอยตะเข็บ และ
คาดการณ์ว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
และประยุกต์ใช้ได้เพิ่มข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป  ดังแสดง
ตารางที่ 1 
 
 
 

ปัจจัยเข้า 
Input 

 กิจกรรม 
Activity 

 ผลผลติ 
Outputs 

 ผลลพัธ ์
Outcomes 

 ผลกระทบ 
Impact 

1.งบประมาณการ
จัดฝึกอบรม 
27,500 บาท 

 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการตัด
เย็บส าหรับ
ผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมด้าน 
สิ่งทอ 

 1.จ านวนผู้เข้า
อบรมและ
จ านวน
เครือข่าย 
2.ความรู้
ความสามารถ
ในการตัดเย็บ
สิ่งทอ 

 1.ผู้ประกอบการมี
ศักยภาพด้านการ
ตัดเย็บ 
2.ผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
3.เกิดกลุ่ม
วิสาหกิจ 
ผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรม
เพิ่มข้ึน 

 มีการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ของ 
ผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรม  

ภาพท่ี 3 แสดงแผนท่ีผลกระทบ (impact mapping) ของกิจกรรม

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

คนที ่ K ด้านความรู้ความเข้าใจ P ด้านการน าความรู้ไปเผยแพร่ A การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
Pre Post 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 

1 0 1 1 2 3 1 2 3 
2 2 3 1 2 3 2 3 4 
3 2 3 1 2 3 2 3 4 
4 0 3 1 2 3 2 3 4 
5 1 2 1 2 3 3 4 5 
6 2 3 2 3 4 5 5 5 
7 2 3 1 2 3 2 3 4 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 
 

          ผลการค านวณการแปลงค่าทางการเงินด้าน
ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม พบว่า ค่าใช้จ่ายในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ร ว ม เ ป็ น เ งิ น  35,000 บ า ท  
จ านวนผู้ เ ข้ า ร่วมกิจกรรมจ านวน 10 คน  ดั ง น้ัน 

ค่าใช้จ่ายต่อคนเป็นเงิน 3,500 บาท สามารถแปลงค่า
ทางการเงินของความรู้ ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  แสดงการแปลงค่าทางการเงินด้านความรู้ 
ผู้เข้ารบัการ

อบรม 
Pre Post ผลคะแนน ผลการประเมิน ค่าแปลงทางการเงนิของ

ความรู้จากการอบรม 
 

1 0 1 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
2 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
3 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
4 0 3 3 เกิดความรู้ (3/5) x 3,500 = 2,100 
5 1 2 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
6 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
7 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
8 4 5 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
    รวม  7,000 บาท 

ตารางที่ 3 การแปลงค่าทางการเงินด้านการเผยแพร่ความรู้ 
ผู้เข้ารบั

การอบรม 
ค่าแปลงทางการ
เงินของความรู้ที่

ได้รบัจากการอบรม
(บาท) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 3 
คะแนน 

ค่าแปลงทางการเงนิของการ
น าความรู้ไปเผยแพร่ 
(คะแนน x K = P) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน    
1 700 1/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700)  = 420 
2 700 1/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700) = 420 
3 700 1/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700) = 420 
4 2,100 1/5 2/5 3/5 1.2  1.2/2x2,100)   = 1,260 
5 700 2/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700)   = 420 
6 700 2/5 3/5 4/5 1.8  (1.2/2x700)   = 630 
7 700 2/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700)   = 420 
8 700 2/5 2/5 5/5 3  (1.2/2x700)   = 1,050 

รวม               5,040 บาท 

 จากตารางท่ี 2 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด
จ านวน 10 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 8 คน คิดค่า
แปลงทางการเงินความรู้ท่ีได้รับ (7,000x10)/8 เท่ากับ  
8,750 บาท 
 จากตารางที่ 3 แสดงประมาณการท่ีผู้เข้าอบรม
คาดว่าจะสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และสามารถ
แปลงค่าทางการเงินไ ด้  5,040 บาท  คิด ค่าแปลง 
 

ทางการเงินจากผู้ตอบแบบสอบถาม 8 คน ค านวณโดย 
(5,040 x 10)/8 คิดเป็นเงินการน าความรู้ไปเผยแพร่ (P) 
คิดเป็นมูลค่า 6,300 บาท 

จากตารางท่ี 4 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (A) 
ของผู้ เข้าอบรมคิดค่าแปลงทางการเงินจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 8 คน ไ ด้  (12,600 x 10)/8 เ ท่ากับ 
15,750  บาท   
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ตารางที่  2  แสดงการแปลงค่าทางการเงินด้านความรู้ 
ผู้เข้ารบัการ

อบรม 
Pre Post ผลคะแนน ผลการประเมิน ค่าแปลงทางการเงนิของ

ความรู้จากการอบรม 
 

1 0 1 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
2 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
3 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
4 0 3 3 เกิดความรู้ (3/5) x 3,500 = 2,100 
5 1 2 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
6 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
7 2 3 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
8 4 5 1 เกิดความรู้ (1/5) x 3,500 = 700 
    รวม  7,000 บาท 

ตารางที่ 3 การแปลงค่าทางการเงินด้านการเผยแพร่ความรู้ 
ผู้เข้ารบั

การอบรม 
ค่าแปลงทางการ
เงินของความรู้ที่

ได้รบัจากการอบรม
(บาท) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 3 
คะแนน 

ค่าแปลงทางการเงนิของการ
น าความรู้ไปเผยแพร่ 
(คะแนน x K = P) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน    
1 700 1/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700)  = 420 
2 700 1/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700) = 420 
3 700 1/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700) = 420 
4 2,100 1/5 2/5 3/5 1.2  1.2/2x2,100)   = 1,260 
5 700 2/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700)   = 420 
6 700 2/5 3/5 4/5 1.8  (1.2/2x700)   = 630 
7 700 2/5 2/5 3/5 1.2  (1.2/2x700)   = 420 
8 700 2/5 2/5 5/5 3  (1.2/2x700)   = 1,050 

รวม               5,040 บาท 

 จากตารางท่ี 2 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด
จ านวน 10 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 8 คน คิดค่า
แปลงทางการเงินความรู้ท่ีได้รับ (7,000x10)/8 เท่ากับ  
8,750 บาท 
 จากตารางที่ 3 แสดงประมาณการท่ีผู้เข้าอบรม
คาดว่าจะสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่และสามารถ
แปลงค่าทางการเ งินไ ด้  5,040 บาท  คิด ค่าแปลง 
 

ทางการเงินจากผู้ตอบแบบสอบถาม 8 คน ค านวณโดย 
(5,040 x 10)/8 คิดเป็นเงินการน าความรู้ไปเผยแพร่ (P) 
คิดเป็นมูลค่า 6,300 บาท 

จากตารางท่ี 4 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (A) 
ของผู้ เข้าอบรมคิดค่าแปลงทางการเงินจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 8 คน ไ ด้  (12,600 x 10)/8 เ ท่ากับ 
15,750  บาท   

 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 การแปลงค่าทางการเงินด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ผู้เข้ารบั

การ
อบรม 

ค่าแปลงทางการ
เงินของความรู้ที่

ได้รบัจากการอบรม
(บาท) 

ผลกระประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 3 
คะแนน 

ค่าแปลงทางการเงนิของการ
น าความรู้ไปเผยแพร่ 
(คะแนน x K = P) 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 

1 700 1/5 2/5 3/5 1.2     (1.2x700) = 840 
2 700 1/5 2/5 3/5 1.2 (1.2x700) = 840 
3 700 1/5 2/5 3/5 1.2 (1.2x700) = 840 
4 2,100 1/5 2/5 3/5 1.2 (1.2x2,100) = 2,520 
5 700 2/5 2/5 3/5 1.2 (1.2x700) = 840 
6 700 2/5 3/5 4/5 1.8 (1.2x700) = 1,260 
7 700 2/5 2/5 3/5 1.2 (1.2x700) = 840 
8 700 2/5 2/5 5/5 3 (1.2x700) = 10,080 

รวม               12,600 บาท 

  การค านวณผลตอบแทนทางสังคม 
 
   
 
   
  ผลการค านวณผลตอบแทนทางสังคมท่ีคาดว่า

จะได้รับจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บข้ันสูง
ส าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้านสิ่งทอแสดง
ผลตอบแทนทางสั งคม ( SROI)  เ ท่ ากั บ  0.88 เ ท่ า 
หมายความว่า การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 1 
บาท สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคม ได้ 0.88 บาท  

การประเ มินผลตอบแทนทางสั งคมของ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งน้ีจะน าไปใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ ผลตอบแทนทางสงัคม
ของกิจกรรมเม่ือระยะเวลาผ่านในในแต่ละช่วงเวลา ว่า
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้หรือไม่ อย่างไร แต่จากการลง
พื้นท่ีติดตามสัมภาษณ์ พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน
ผ่านไป กลุ่มตัวอย่างได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายด้านการ
กระจายงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน 
ตัดเย็บ ท าให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถรับค าสั่งซื้อได้ 
มากข้ึน 

 
ภาพท่ี 2 การสัมภาษณ์ติดตามผลหลังการอบรม 

 
ภาพท่ี 3 เครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม 

และผลงาน 
 

 
 
 

SROI  =  8,750 + 6,300 + 15,750 
     35,000 
            =    0.88 เท่า 

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 4 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2563 15



อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
การตัดเย็บข้ันสูงส าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
ด้านสิ่งทอ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีวัดและ
ประเมินผลจากมุมมองของผู้เข้าอบรมมีความเห็นว่า 
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 
โดยความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนน้ันสามารถแปลงค่าเป็นตัวเงินได้ 
8,750 บาท สามารถน าความรู้ ท่ี ไปเผยแพร่ ให้กับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในกลุ่มวิสาหกิจของตนเอง
ได้และคาดว่าจะแปลงค่าเป็นตัวเงินได้ 6,300 บาท อีก
ท้ังในระยะยาวคาดว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้โดยคิดค่าแปลงทางเงินจ านวน 
15,750 บาท 
 ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของกิจกรรม
ดังกล่าว เท่ากับ 0.88 เท่า สามารถอภิปรายผลได้ว่า 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากการให้ผลตอบแทน
ทางการเงินในรูปของรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตัดเย็บของ
ผู้ประกอบการแล้ว การจ้างงานในชุมชนยังสามารถให้
ผลตอบแทนทางสังคมในมุมมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมด้วยมีความคุ้มค่า
ของการลงทุน สามารถใช้เป็นแนวทางการค านวณ
ผลตอบแทนทางสังคมเพื่อน าเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สร้างการรับรู้ ถึงผลกระทบเชิงบวกของ
โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการบรรจุโครงการเกี่ยวกับ
ศิลปะวัฒนธรรมในแผนงานของหน่วยงานระดับท้องถ่ิน
ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ียังไม่ได้พิจารณา 

ถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงาน (Attribution 
Proportion) การก าหนดค่าต่าง ๆ เน่ืองจากยังอยู่ใน
ข้ันตอนของการวัดและประเมินผล ณ วันท่ีสิ้นสุด
กิจกรรม การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมของ
กิจกรรมดังกล่าวยังต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม อันอาจส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าตอบแทนทางสังคมแต่ละช่วงเวลา 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชาให้มีคุณภาพสูง 
และสร้างเกณฑ์มาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับรับซื้อวัตถุดิบชาจากเกษตรกร โดยก าหนดเกณฑ์การศึกษาคุณภาพชา
เป็น 2 คุณลักษณะส าคัญ คือ (1) คุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดก้อนชา สี ลักษณะกากชา ต าหนิและ 
สิ่งปลอมปน (2) คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ ความสมบูรณ์ของกากใบชา ผลจากการวิจัย
พบว่าชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง มีคุณลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัส สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด ได้คะแนน 79.10 คะแนน และ 73.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ตามล าดับ สรุปผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะท้ังสองปัจจัยได้ว่าชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวงมีลักษณะก้อนชาม้วนใบสีเขียวเข้มมันวาวสม่ าเสมอ 
ส่วนใหญ่เป็นชาก้อนเล็ก และมีก้อนใหญ่ปนเล็กน้อย ลักษณะกากใบชาหลังชงมีใบชาท่ีสมบูรณ์สูง มีใบมากกว่า 3 ใบ
ข้ึนไป และก้านชาถัดจากใบท่ีสามยาวเกินกว่า 0.5 เซนติเมตร มีปริมาณต่ า น้ าชาอู่หลงท่ีน ามาทดสอบมีสีน้ าชาเป็น 
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ผลิตภัณฑ์ชาประเภทอื่นๆได้ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
การตัดเย็บข้ันสูงส าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
ด้านสิ่งทอ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีวัดและ
ประเมินผลจากมุมมองของผู้เข้าอบรมมีความเห็นว่า 
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 
โดยความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนน้ันสามารถแปลงค่าเป็นตัวเงินได้ 
8,750 บาท สามารถน าความรู้ ท่ี ไปเผยแพร่ ให้กับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในกลุ่มวิสาหกิจของตนเอง
ได้และคาดว่าจะแปลงค่าเป็นตัวเงินได้ 6,300 บาท อีก
ท้ังในระยะยาวคาดว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้โดยคิดค่าแปลงทางเงินจ านวน 
15,750 บาท 
 ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของกิจกรรม
ดังกล่าว เท่ากับ 0.88 เท่า สามารถอภิปรายผลได้ว่า 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากการให้ผลตอบแทน
ทางการเงินในรูปของรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตัดเย็บของ
ผู้ประกอบการแล้ว การจ้างงานในชุมชนยังสามารถให้
ผลตอบแทนทางสังคมในมุมมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมด้วยมีความคุ้มค่า
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โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการบรรจุโครงการเกี่ยวกับ
ศิลปะวัฒนธรรมในแผนงานของหน่วยงานระดับท้องถ่ิน
ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ียังไม่ได้พิจารณา 

ถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของผลงาน (Attribution 
Proportion) การก าหนดค่าต่าง ๆ เน่ืองจากยังอยู่ใน
ข้ันตอนของการวัดและประเมินผล ณ วันท่ีสิ้นสุด
กิจกรรม การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมของ
กิจกรรมดังกล่าวยังต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม อันอาจส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าตอบแทนทางสังคมแต่ละช่วงเวลา 
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บทคัดยอ่ 
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สิ่งปลอมปน (2) คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ ความสมบูรณ์ของกากใบชา ผลจากการวิจัย
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ก าหนด ได้คะแนน 79.10 คะแนน และ 73.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ตามล าดับ สรุปผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะท้ังสองปัจจัยได้ว่าชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวงมีลักษณะก้อนชาม้วนใบสีเขียวเข้มมันวาวสม่ าเสมอ 
ส่วนใหญ่เป็นชาก้อนเล็ก และมีก้อนใหญ่ปนเล็กน้อย ลักษณะกากใบชาหลังชงมีใบชาท่ีสมบูรณ์สูง มีใบมากกว่า 3 ใบ
ข้ึนไป และก้านชาถัดจากใบท่ีสามยาวเกินกว่า 0.5 เซนติเมตร มีปริมาณต่ า น้ าชาอู่หลงท่ีน ามาทดสอบมีสีน้ าชาเป็น 
สีเหลือง กลิ่นน้ าชามีความหอมชัดเจน นุ่ม มีรสชาติฝาด และหวานชุ่มคอหลังชิม ซึ่งการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
ชาอู่หลงดังกล่าวจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง (Premium product) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค สามารถยกระดับและน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม และประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ชาประเภทอื่นๆได้ 
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Abstract 
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standardize a suitable criteria for purchasing the raw materials from the tea cultivator in order to 
produce high quality tea products. The criteria for the quality examination of Oolong tea were 
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divided into two important characteristics: 1. Physical characteristic such as tea granule size, color, 
tea residue and contamination of foreign material. And 2. Sensory characteristics such as color, scent, 
taste and the intact leaf of the residues. The results of the research revealed that the quality of 
Oolong tea of the Royal Project Foundation exhibited higher than that of setting criteria in both of 
physical and sensory characteristics. The obtained scores of the quality were 79.10 and 73.15 points 
out of 100 respectively for physical and sensory characteristics. In summary form Royal Project 
Foundation's oolong tea has a uniformly shiny dark green leaf curl, small tea granules and has some 
big granules. The nature of the tea residue contains high intact tea leaves. There were few buds with 
three or more leaves after brewing, and leaf stalk after the third leaf was longer than 0.5 cm was 
also low amount. The Oolong brewed tea has yellow color and clear scent. It has mild astringent 
taste and sweetness after brewing. The standardization of oolong tea purchase criteria has an 
important in improve the quality of product to be high quality products (premium grade) effecting 
in value-added and customers satisfaction. The result can be used for upgrading, increasing value-
added and can be applied to other types of tea products. 
 
Keywords  Oolong tea, Royal Project Foundation, Physical feature, Sensory features 
 
บทน า 
          ช า อู่ ห ล ง  ( Oolong tea) เ ป็ น ช า ท่ี ผ่ า น
กระบวนการหมักเพียงบางส่วน (Semi-fermented 
tea) ก่อนเพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์ด้วยความร้อน 
กรรมวิธีการผลิตจะมีการผึ่งแดด (withering) ประมาณ 
20-40 นาที ภายหลังผึ่งแดดใบชาจะถูกผึ่งในร่มอีกครั้ง
พร้อมเขย่ากระตุ้นให้ชาต่ืนตัว การค่ัวเป็นกระบวนการ
หมั ก ซึ่ ง ท า ใ ห้ เ อน ไซม์  polyphenol oxidase เ ร่ ง
ป ฏิ กิ ริ ย า  oxidation แ ล ะ  polymerization ข อ ง 
polyphenols ท าให้เกิด dimers และสารประกอบ
เชิงซ้อนของ polyphenols สารประกอบท่ีเกิดข้ึนน้ี 
ท าให้ชาอู่หลงมีกลิ่นและสีท่ีแตกต่างไปจากชาเขียว  
น้ าชาอู่หลงจะมีสีเหลืองอมเขียว และสีน้ าตาลอมเขียว 
 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2557) 
ได้กล่าวถึงชาอู่หลงว่า เป็นเครื่องด่ืมท่ีได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน มีจุดเด่นตรงมี
กลิ่นหอมละมุน ชุ่มคอ รสชาติเข้มกว่าชาเขียวแต่ฝาด
น้อยกว่าชาด า ชาอู่หลงในประเทศไทยน้ันนิยมผลิตจาก
กลุ่มพันธุ์ชาจีน น ามาผ่านกระบวนการกึ่งหมัก ท าให้มี
รสชาติ สี กลิ่น แตกต่างจากชาชนิดอื่น ๆ ผลการศึกษา
ถึงผลดีต่อร่างกายมีหลายด้าน เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระท่ีเป็นสาเหตุของหลายโรค ลดระดับน้ าตาลใน
เลือด ลดการสะสมและ ควบคุมปริมาณไขมันในเลือด 
ต้านอาการอักเสบและบวม 
 การประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory 
Evaluation) เ ป็ น วิ ธี ก า รทา ง วิ ท ย า ศา ส ตร์  โ ด ย
ด า เ นินการวิ เคราะห์และแปลผลตอบสนองจาก
ผลิตภัณฑ์ ท่ีเกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (การ
มองเห็น การได้กลิ่น การสัมผัส การรับรส และการได้
ยิน) โดยมีการตัดสินท่ีต้องอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์และ
การแปลผลเป็นส าคัญ (Stone and Sidel, 1993) 
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการ โดยการใช้
ประสาทสัมผัส ถือเ ป็นเครื่ องมือส า คัญส าหรับ ใ ช้ 
วัดคุณลักษณะและการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจ
วิเคราะห์ลักษณะและระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จะต้องอาศัยอง ค์ความรู้  ความเ ช่ียวชาญเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับคุณภาพและระดับความชอบ
ของผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของชาอู่หลง งานวิจัย
น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ คุณภาพ 
ชาอู่หลง ด้วยการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและ
ทางประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาคุณภาพและใช้เป็นคู่มือ
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หมั ก ซึ่ ง ท า ใ ห้ เ อน ไซม์  polyphenol oxidase เ ร่ ง
ป ฏิ กิ ริ ย า  oxidation แ ล ะ  polymerization ข อ ง 
polyphenols ท าให้เกิด dimers และสารประกอบ
เชิงซ้อนของ polyphenols สารประกอบท่ีเกิดข้ึนน้ี 
ท าให้ชาอู่หลงมีกลิ่นและสีท่ีแตกต่างไปจากชาเขียว  
น้ าชาอู่หลงจะมีสีเหลืองอมเขียว และสีน้ าตาลอมเขียว 
 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2557) 
ได้กล่าวถึงชาอู่หลงว่า เป็นเครื่องด่ืมท่ีได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน มีจุดเด่นตรงมี
กลิ่นหอมละมุน ชุ่มคอ รสชาติเข้มกว่าชาเขียวแต่ฝาด
น้อยกว่าชาด า ชาอู่หลงในประเทศไทยน้ันนิยมผลิตจาก
กลุ่มพันธุ์ชาจีน น ามาผ่านกระบวนการกึ่งหมัก ท าให้มี
รสชาติ สี กลิ่น แตกต่างจากชาชนิดอื่น ๆ ผลการศึกษา
ถึงผลดีต่อร่างกายมีหลายด้าน เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระท่ีเป็นสาเหตุของหลายโรค ลดระดับน้ าตาลใน
เลือด ลดการสะสมและ ควบคุมปริมาณไขมันในเลือด 
ต้านอาการอักเสบและบวม 
 การประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory 
Evaluation) เ ป็ น วิ ธี ก า รทา ง วิ ท ย า ศา ส ตร์  โ ด ย
ด า เ นินการวิ เคราะห์และแปลผลตอบสนองจาก
ผลิตภัณฑ์ ท่ีเกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (การ
มองเห็น การได้กลิ่น การสัมผัส การรับรส และการได้
ยิน) โดยมีการตัดสินท่ีต้องอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์และ
การแปลผลเป็นส าคัญ (Stone and Sidel, 1993) 
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการ โดยการใช้
ประสาทสัมผัส ถือเ ป็นเครื่ องมือส า คัญส าหรับ ใ ช้ 
วัดคุณลักษณะและการยอมรับผลิตภัณฑ ์โดยการตรวจ
วิเคราะห์ลักษณะและระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จะต้องอาศัยอง ค์ความรู้  ความเ ช่ียวชาญเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับคุณภาพและระดับความชอบ
ของผู้บริโภค ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของชาอู่หลง งานวิจัย
น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ คุณภาพ 
ชาอู่หลง ด้วยการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและ
ทางประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาคุณภาพและใช้เป็นคู่มือ

ส าหรับรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงท่ีมี
คุณภาพดีของมูลนิธิโครงการหลวง 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการ เป็นเกณฑ์
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงน้ัน คณะวิจัยได้
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีสาเหตุมาจากการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานชามูลนิธิโครงการหลวง  
4 แห่ง ได้แก่ โรงงานชาขุนแม่วาก (ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงขุนวาง), โรงงานชาปงตอง (ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ), โรงงานชาแม่ปูนหลวง (ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง) และโรงงานชาห้วยน้ าขุ่น 
(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น) ภายใต้ประเด็น
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาแห่งชาติ ปี 2559-2563 ดังน้ี 
1.การวิเคราะห์กลุ่มเป้ามาย  
 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาของมูลนิธิโครงการ
หลวงมีความต้องการและต้ังใจในการมุ่งแก้ไขปัญหา
คุณภาพชา และสร้างมาตรฐาน ร่วมกับคณะวิจัย เพื่อ
ศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพชาจากเกษตรกร 
ผู้ปลูกชาต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดย
พิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพจากแหล่งผลิตชาท่ีรับ
ผลผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกชารายย่อย 36 ราย ของ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงท้ัง 4 แห่ง (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 ประชุมศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง ของมูลนิธิโครงการหลวง 

 การก าหนดปัจจัยด้านคุณภาพร่วมกันระหว่าง
คณะวิจัยและกลุ่มงานแปรรูปผลิตชา มูลนิธิโครงการ
หลวง ท่ีต้องมีการทดสอบ แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยส าคัญ 

ได้แก่  คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส คุณลักษณะทางเคมี การปนเปื้อนและ
คุณลักษณะจุลินทรีย์ โดยการพิจารณาตามสัดส่วน
คุณลักษณะท่ีมี น้ าหนักบ่งช้ี ถึงคุณภาพ และความ
ต้องการของผู้บริโภค มีวิธีการเตรียมตัวอย่างและเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง ดังน้ี 
2.ปัจจัยด้านคุณภาพ 
2.1 คุณลักษณะทางกายภาพ 

 
ภาพท่ี 2 ก้อนชาอู่หลงมูลนิธิโครงการหลวง 

 
ภาพท่ี 3 กากชาอู่หลงมูลนิธิโครงการหลวง 

 2.1.1 ก้ อนชา  ลั กษณะ ท่ัว ไปก้ อนชา ท่ี ดี   
ก้อนชาส่วนใหญ่จะต้องมีลักษณะม้วนกลมใบสีเขียวเข้ม
มันวาวสม่ าเสมอ หรือเป็นก้อนชาท่ีไม่มีก้านติดหรือ 
มีก้านติดท่ีไม่ยาวเกินไป เมื่อก าก้อนชาจะรู้สึกมีน้ าหนัก 
(ภาพท่ี 2) 

2.1.2 กากชา ลักษณะของกากชาอู่หลงท่ีได้
มาตรฐานเมื่อคลี่ใบชาออกมาจะต้องมี 1 ยอด มีใบอ่อน 
2 -3 ใบ ใบสมบูรณ์ขนาดใบใกล้ เ คียงกันมีสี เ ขียว 
อมเหลือง เมื่อสัมผัสด้วยมือจะต้องน่ิมและนุ่มซึ่งแสดง

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 4 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2563 19



ถึงใบอ่อน และก้านชาถัดจากใบท่ีสามยาวไม่เกิน 0.5 
เซนติเมตร (ภาพท่ี 3) 
2.2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 ลักษณะท่ัวไปใบและกากชา จะต้องแห้ง 
สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปนใด ๆ ใบส่วนใหญ่ม้วน
สม่ าเสมอตลอดใบและแห้งกรอบ ใบชามีสีเขียวเข้ม 
มันวาวตามธรรมชาติ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะของ 
ชาอู่หลง การทดสอบคุณภาพชาด้วยวิธีทดสอบชิม 
(Cupping Test) โดยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของแต่
ละคน การทดสอบคุณภาพมีหลายปัจจัย ได้แก่ 
 2.2.1 กากชา กากชาท่ีดีและได้มาตรฐาน เมื่อ
คลี่ใบชาออกจะต้องมี 1 ยอด มีใบอ่อน 2-3 ใบ ขนาดใบ
ใกล้เคียงกันมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อสัมผัสด้วยมือจะอ่อน
น่ิมและนุ่ม ไม่มีใบฉีกขาดหรือช้ าปะปน  
 2.2.2 สีของน้ าชา สีของน้ าชาท่ีดีจะต้องเป็น 
สีเขียวอมเหลือง หรือเหลืองอ าพัน (ภาพท่ี 4) ซึ่งสีของ 
น้ าชามีความส าคัญเน่ืองจากสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
สามารถสร้างความประทับใจคร้ังแรกท่ีมองเห็น และ
น าไปสู่การยอมรับของผู้บริโภค 
 

 
ภาพท่ี 4 สีน้ าชาอู่หลงมูลนิธิโครงการหลวง 

 2.2.3 กลิ่นน้ าชา ส าหรับชาอู่หลงกลิ่นน้ าชาท่ีดี
จะต้องมีกลิ่นเฉพาะ (Unique flavor) ชาอู่หลงเบอร์ 
12 จะมีกลิ่นหอมเหมือนน้ านมวัว ส่วนชาอู่หลงก้านอ่อน 
จะหอมเหมือนดอกกล้วยไม้หรือน้ าผึ้ง ไม่มีกลิ่นปุ๋ยเคมี 
กลิ่นไหม้ หรือกลิ่นเหม็นเขียว  

 2.2.4 รสชาติน้ าชา น้ าชาอู่หลงท่ีดีท้ังชาอู่หลง
เบอร์ 12 และชาอู่หลงก้านอ่อน รสชาติไม่ฝาด ไม่ขม  
มีรสชุ่มคอหรือรสออกหวานหลังชิม 
2.3 คุณลักษณะทางเคมี 
 กลุ่มตัวอย่างชาอู่หลงท่ีน ามาทดสอบจะต้อง
ผ่านการส่งตรวจคุณลักษณะทางเคมีตามข้อก าหนด 
ดังน้ี 
 2.3.1 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) 
น้อยกว่ าร้อยละ 6 สัดส่ วนโดยมวลเมื่ ออบแห้ ง 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) 
 2.3.2 ปริมาณสารโพลิฟินอลรวม  (Total 
Polyphenol) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 สัดส่วนโดยมวล
เมื่ออบแห้ง (ธีรพงษ์ เทพกรณ์, 2550) 
2.4 คุณลักษณะปนเป้ือนจุลินทรีย์ 
 กลุ่มตัวอย่างชาอู่หลงท่ีจะน ามาทดสอบจะต้อง
ผ่านการส่งตรวจคุณลักษณะจุลินทรีย์ตามข้อก าหนด 
ดังน้ี 
 2.4.1 จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด (Total Viable 
Plate Count) ต้องน้อยกว่า 1 × 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 
1 กรัม 
 2.4.2 ยีสต์และรา (Yeast and Molds) ต้องไม่
พบในตัวอย่าง 1 กรัม 
3.วิธีการเตรียมตัวอย่าง 
 สุ่มตัวอย่างชาอู่ หลง เบอร์  12 ของมูล นิธิ
โครงการหลวงท่ีผลิตในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัมใส่ภาชนะท่ีปิดสนิท เพื่อน ามา
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณลักษณะ ดังน้ี 
 - ตัวอย่างชาอู่หลง 100 กรัม ส าหรับการ
ทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะท่ัวไป
ของก้อนชา และกากชา 
 - ตัวอย่างชาอู่หลง 3 กรัม ส าหรับการทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะกากชา  
สีน้ าชา กลิ่นน้ าชาและกากชา และรสชาติน้ าชา 
 - ตัวอย่างชาอู่หลง 5 กรัม ส าหรับการวิเคราะห์
ความช้ืนในตัวอย่างชาอู่หลง 

ตัวอย่างท่ีเหลือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
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ถึงใบอ่อน และก้านชาถัดจากใบท่ีสามยาวไม่เกิน 0.5 
เซนติเมตร (ภาพท่ี 3) 
2.2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 ลักษณะท่ัวไปใบและกากชา จะต้องแห้ง 
สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปนใด ๆ ใบส่วนใหญ่ม้วน
สม่ าเสมอตลอดใบและแห้งกรอบ ใบชามีสีเขียวเข้ม 
มันวาวตามธรรมชาติ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะของ 
ชาอู่หลง การทดสอบคุณภาพชาด้วยวิธีทดสอบชิม 
(Cupping Test) โดยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของแต่
ละคน การทดสอบคุณภาพมีหลายปัจจัย ได้แก่ 
 2.2.1 กากชา กากชาท่ีดีและได้มาตรฐาน เมื่อ
คลี่ใบชาออกจะต้องมี 1 ยอด มีใบอ่อน 2-3 ใบ ขนาดใบ
ใกล้เคียงกันมีสีเขียวอมเหลือง เมื่อสัมผัสด้วยมือจะอ่อน
น่ิมและนุ่ม ไม่มีใบฉีกขาดหรือช้ าปะปน  
 2.2.2 สีของน้ าชา สีของน้ าชาท่ีดีจะต้องเป็น 
สีเขียวอมเหลือง หรือเหลืองอ าพัน (ภาพท่ี 4) ซึ่งสีของ 
น้ าชามีความส าคัญเน่ืองจากสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
สามารถสร้างความประทับใจคร้ังแรกท่ีมองเห็น และ
น าไปสู่การยอมรับของผู้บริโภค 
 

 
ภาพท่ี 4 สน้ี าชาอู่หลงมูลนิธิโครงการหลวง 

 2.2.3 กลิ่นน้ าชา ส าหรับชาอู่หลงกลิ่นน้ าชาท่ีดี
จะต้องมีกลิ่นเฉพาะ (Unique flavor) ชาอู่หลงเบอร์ 
12 จะมีกลิ่นหอมเหมือนน้ านมวัว ส่วนชาอู่หลงก้านอ่อน 
จะหอมเหมือนดอกกล้วยไม้หรือน้ าผึ้ง ไม่มีกลิ่นปุ๋ยเคมี 
กลิ่นไหม้ หรือกลิ่นเหม็นเขียว  

 2.2.4 รสชาติน้ าชา น้ าชาอู่หลงท่ีดีท้ังชาอู่หลง
เบอร์ 12 และชาอู่หลงก้านอ่อน รสชาติไม่ฝาด ไม่ขม  
มีรสชุ่มคอหรือรสออกหวานหลังชิม 
2.3 คุณลักษณะทางเคมี 
 กลุ่มตัวอย่างชาอู่หลงท่ีน ามาทดสอบจะต้อง
ผ่านการส่งตรวจคุณลักษณะทางเคมีตามข้อก าหนด 
ดังน้ี 
 2.3.1 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) 
น้อยกว่ าร้อยละ 6 สัดส่ วนโดยมวลเมื่ ออบแห้ ง 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) 
 2.3.2 ปริมาณสารโพลิฟินอลรวม  (Total 
Polyphenol) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 สัดส่วนโดยมวล
เมื่ออบแห้ง (ธีรพงษ์ เทพกรณ์, 2550) 
2.4 คุณลักษณะปนเป้ือนจุลินทรีย์ 
 กลุ่มตัวอย่างชาอู่หลงท่ีจะน ามาทดสอบจะต้อง
ผ่านการส่งตรวจคุณลักษณะจุลินทรีย์ตามข้อก าหนด 
ดังน้ี 
 2.4.1 จ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด (Total Viable 
Plate Count) ต้องน้อยกว่า 1 × 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 
1 กรัม 
 2.4.2 ยีสต์และรา (Yeast and Molds) ต้องไม่
พบในตัวอย่าง 1 กรัม 
3.วิธีการเตรียมตัวอย่าง 
 สุ่มตัวอย่างชาอู่ หลง เบอร์  12 ของมูล นิธิ
โครงการหลวงท่ีผลิตในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัมใส่ภาชนะท่ีปิดสนิท เพื่อน ามา
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณลักษณะ ดังน้ี 
 - ตัวอย่างชาอู่หลง 100 กรัม ส าหรับการ
ทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะท่ัวไป
ของก้อนชา และกากชา 
 - ตัวอย่างชาอู่หลง 3 กรัม ส าหรับการทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะกากชา  
สีน้ าชา กลิ่นน้ าชาและกากชา และรสชาติน้ าชา 
 - ตัวอย่างชาอู่หลง 5 กรัม ส าหรับการวิเคราะห์
ความช้ืนในตัวอย่างชาอู่หลง 

ตัวอย่างท่ีเหลือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
 

4.เกณฑ์มาตรฐาน 
ใ ช้ วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง 

(Structured interview) จากผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้านก า ร
วิ เ คราะห์ คุณภาพชาของมู ล นิธิ โ ครงการหลวง  
ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยงานแปรรูปชามูลนิธิโครงการ
หลวง หั วหน้ากองทุน กลุ่ มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา  
ท่ีปรึกษางานแปรรูปชา จากประเทศใต้หวัน โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังน้ี 
4.1 คุณลักษณะทางกายภาพ 
 4.1.1 ลักษณะของก้อนชาท่ีมีคุณภาพ 
 ก้อนชาท่ีดีจะมีลักษณะเป็นชาก้อนใหญ่ และ
ชาก้อนเล็กท่ีม้วนใบกลมสม่ าเสมอ และไม่มีก้านท่ีติด
ก้อนชายาวเกินไป ส่วนลักษณะท่ีไม่ดีจะสังเกตได้จาก
ก้อนชาเป็นแท่ง เป็นเกลียว หรือรูปร่างอย่างอื่น มีก้าน
ปนอยู่ ก้อนชาเป็นสีเหลือง สีเขียวอ่อน สีน้ าตาล หรือสี
อย่างอื่นท่ีแสดงถึงใบไหม้หรือมีต าหนิ และมีสิ่งปลอมปน 
เช่น ขน เส้นผม เศษไม้  ช้ินพลาสติก ก้อนกรวด  
ดิน ทราย (ภาพท่ี 5) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ลักษณะก้อนชาท่ีคัดแยก 

4.1.2 ลักษณะกากชาท่ีได้คุณภาพ 
 ลักษณะกากชาอู่หลงท่ีดีตามมาตรฐานการเก็บ
ใบชาคือเมื่อสัมผัสใบจะอ่อนนุ่ม และเมื่อคลี่ ใบชา
ออกมาจะต้องมี 1 ยอด มีใบอ่อน 2-3 ใบ ใบสมบูรณ์
ขนาดใบใกล้เคียงกันมีสีเขียวอมเหลือง ส่วนใบชาท่ีมี
คุณลักษณะไม่ดีจะเป็นใบแก่ซึ่งจะมีสีเหลือง ใบท่ีไม่ได้
มาตรฐานการเก็บใบชา จะมียอดชาเล็กมาก หรือไม่มี
ยอดชา มีใบมากกว่า 3 ใบข้ึนไป และก้านชาถัดจากใบท่ี
สามยาวเกินกว่า 0.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 6) 
 

 
ภาพท่ี 6 ลักษณะกากใบชาอู่หลงท่ีได้มาตรฐาน 

 จากคุณลักษณะทางกายภาพท้ังลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานของก้อนชา และกากชา ให้คะแนนตาม
สัดส่วนปริมาณท่ีแยกได้ของแต่ละคุณลักษณะย่อย 
รวมกันเป็น 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์ตัดสินคะแนน 
แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐาน คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง 
รายการที ่ คณุลักษณะ คะแนนเตม็ คะแนนต่ าสดุที่ยอมรับได ้

1 ลักษณะท่ัวไปของก้อนชา 100 65 
2 ลักษณะท่ัวไปกากชาหลังชง 100 65 

 
 
 
 
 

 
 
 

ก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก ก้าน ใบ 

ชาใบไหม้/ต าหนิ ชาใบแก่ สิ่งปลอมปน 

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 4 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 2563 21



คุณลักษณะย่อยแต่ด้านของคุณลักษณะทาง
กายภาพของชาอู่หลง จะถูกก าหนดสัดส่วนคะแนน
ลักษณะย่อยไว้เท่ากัน (ตารางท่ี 1) โดยท่ีผลิตภัณฑ์ 
ชาอู่หลงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อได้คะแนนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน 
 4.2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส  

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสใช้วิธีการทดสอบคุณภาพชาด้วยวิธีทดสอบชิม 
(Cupping Test) ท่ีใช้การรับรู้ทางประสาทสัมผัสของ 
แต่ละคน การทดสอบคุณภาพมีหลายปัจจัย เช่น การดู 
ดม ชิม สัมผัสได้แก่ ลักษณะของกากชา สี กลิ่น รสชาติ 
ต่าง ๆ ท่ีได้จากการชิมน้ าชา (ตารางที่ 2-5) 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนลักษณะของกากชา (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

คุณลักษณะ ใบฉีก ขาด ช้ า มี
ต าหนิจากแมลงกัด 
และขอบใบแดง
เกินร้อยละ 70 

ใบชาอ่อนเกินไป 
เก็บไม่ได้มาตรฐาน 

ใบแก่ปะปนเกิน 
ร้อยละ 50 

ใบชาสมบูรณ์แต่มี
ก้านปะปนอยู่เกิน

ร้อยละ 10 

ขนาดใบใกล้เคียง
กันใบสมบูรณ์มี 1 
ยอด 2-3 ใบ ใบ

อ่อนนุ่ม สีเขียวอม
เหลือง  

     

 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนลักษณะสขีองน้ าชาอู่หลง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนน 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

สีน  าชา 

น้ าตาล ใส เหลืองอ่อน เหลือง เขียวอมเหลือง 

     
 
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนกลิ่นของน้ าชาอู่หลง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนน 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 19-24 13-18 7-12 1-6 
กลิ่นน  าชา ไม่มี

กลิ่น 
กลิ่น
เหม็น
เขียว 

หอมกลิ่น
ชาอ่อนๆ 

หอมกลิ่น
ชาชัดเจน 

หอมกลิ่น
ดอกไม้ 

หรือกลิ่น
นมวัว 

หอม
กลิ่นชา
หมัก 

กลิ่นเก่า 
และกลิ่น
เหม็นอับ 

กลิ่นชา
ไหม้ 

กลิ่นปุ๋ย
คอก 
หรือ

ปุ๋ยเคมี 
 
ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนนรสชาติของน้ าชาอู่หลง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนน 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 19-24 13-18 7-12 1-6 
รสชาติน  าชา จืด รสชา

อ่อน 
ฝาดอ่อนๆ
และหวาน

ชุ่มคอ 
หลังชิม 

ฝาดเข้ม
และหวาน

ชุ่มคอ 
หลังชิม 

ไม่ฝาด 
หวานชุ่มคอ
และหอม
หลังชิม 

ฝาด
เล็กน้อย 

และชุ่มคอ
หลังชิม 

ฝาด
ชัดเจน

และชุ่มคอ
หลังชิม 

ฝาด
และขม 

ขม 
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คุณลักษณะย่อยแต่ด้านของคุณลักษณะทาง
กายภาพของชาอู่หลง จะถูกก าหนดสัดส่วนคะแนน
ลักษณะย่อยไว้เท่ากัน (ตารางท่ี 1) โดยท่ีผลิตภัณฑ์ 
ชาอู่หลงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อได้คะแนนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน 
 4.2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส  

เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสใช้วิธีการทดสอบคุณภาพชาด้วยวิธีทดสอบชิม 
(Cupping Test) ท่ีใช้การรับรู้ทางประสาทสัมผัสของ 
แต่ละคน การทดสอบคุณภาพมีหลายปัจจัย เช่น การดู 
ดม ชิม สัมผัสได้แก่ ลักษณะของกากชา สี กลิ่น รสชาติ 
ต่าง ๆ ท่ีได้จากการชิมน้ าชา (ตารางที ่2-5) 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนลักษณะของกากชา (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

คุณลักษณะ ใบฉีก ขาด ช้ า มี
ต าหนิจากแมลงกัด 
และขอบใบแดง
เกินร้อยละ 70 

ใบชาอ่อนเกินไป 
เก็บไม่ได้มาตรฐาน 

ใบแก่ปะปนเกิน 
ร้อยละ 50 

ใบชาสมบูรณ์แต่มี
ก้านปะปนอยู่เกิน

ร้อยละ 10 

ขนาดใบใกล้เคียง
กันใบสมบูรณ์มี 1 
ยอด 2-3 ใบ ใบ

อ่อนนุ่ม สีเขียวอม
เหลือง  

     

 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนลักษณะสีของน้ าชาอู่หลง (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนน 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

สีน  าชา 

น้ าตาล ใส เหลืองอ่อน เหลือง เขียวอมเหลือง 

     
 
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนกลิ่นของน้ าชาอู่หลง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนน 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 19-24 13-18 7-12 1-6 
กลิ่นน  าชา ไม่มี

กลิ่น 
กลิ่น
เหม็น
เขียว 

หอมกลิ่น
ชาอ่อนๆ 

หอมกลิ่น
ชาชัดเจน 

หอมกลิ่น
ดอกไม้ 

หรือกลิ่น
นมวัว 

หอม
กลิ่นชา
หมัก 

กลิ่นเก่า 
และกลิ่น
เหม็นอับ 

กลิ่นชา
ไหม้ 

กลิ่นปุ๋ย
คอก 
หรือ

ปุ๋ยเคมี 
 
ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนนรสชาติของน้ าชาอู่หลง (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนน 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 19-24 13-18 7-12 1-6 
รสชาติน  าชา จืด รสชา

อ่อน 
ฝาดอ่อนๆ
และหวาน

ชุ่มคอ 
หลังชิม 

ฝาดเข้ม
และหวาน

ชุ่มคอ 
หลังชิม 

ไม่ฝาด 
หวานชุ่มคอ
และหอม
หลังชิม 

ฝาด
เล็กน้อย 

และชุ่มคอ
หลังชิม 

ฝาด
ชัดเจน

และชุ่มคอ
หลังชิม 

ฝาด
และขม 

ขม 

ตารางที่ 6 เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของชาอู่หลง  
รายการที ่ คณุลักษณะ คะแนนเตม็ คะแนนต่ าสดุที่ยอมรับได ้

1 ลักษณะของกากชา 20 13 
2 สีของน้ าชา 20 9 
3 กลิ่นน้ าชา และกากชา 30 19 
4 รสชาติน้ าชา 30 19 

ลักษณะโดยรวม 100 60 
 
          โดยคะแนนของคุณลักษณะย่อยด้านประสาท
สัมผัสของชาอู่หลง จะมีค าอธิบายการให้คะแนน ดัง
ข้อมูลในตารางท่ี 2-5 และจะผ่านเกณฑ์ เมื่อได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน (ตารางที่ 6) 

การตัดสินผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ใช้วิธีน าค่าท่ีได้จากการ
ทดสอบในตารางที่ 6 น ามาหาค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ผล
คะแนนโดยรวม ซึ่งคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานต้องไม่
ต่ ากว่า 60 คะแนน หากคะแนนต่ ากว่าให้พิจารณาถึง

คุณลักษณะท่ีมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา  ซึ่งงานวิจัยน้ีได้ก าหนดเกณฑ์
คะแนนต่ าสุดของคุณลักษณะย่อยแต่ละด้านของชา 
อู่หลง ท้ังทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสไว้ชัดเจน 
ในการทดสอบแต่ละครั้งจะก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) จากผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพ
ชาของมูลนิธิโครงการหลวง  โดยก าหนดให้สัดส่วน
คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตรฐานแสดงไว้ในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัดส่วนคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง 

รายการที ่ คณุลักษณะ คะแนนเต็ม คะแนนต่ าสดุที่ยอมรับได ้
1 คุณลักษณะทางกายภาพ 100 65 
2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผสั 100 60 

 
โ ดย ท่ีผลิ ตภัณฑ์ ชาอู่ หล งจะผ่ าน เ กณ ฑ์

มาตรฐานท้ังสองเกณฑ์คุณลักษณะเมื่อได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 65 และ 60 คะแนน ตามล าดับ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 น าผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ
และทางประสาทสัมผัสเพื่อสร้างคู่มือการวิเคราะห์  
และพัฒนาคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง 
พบว่ า  ตัวอย่ า งชาอู่ หลงมีความ ช้ืนเฉลี่ ยร้อยละ  
3.725 (สัดส่วนโดยมวล ) อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน  

และได้ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและ
ทางประสาทสัมผัส ดังน้ี 

1) คุณลักษณะทางกายภาพของก้อนชา 
หลังจากการทดสอบท้ัง 5 ตัวอย่าง โดยพิจารณา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของก้อนชา  พบว่า  
ตัวอย่างก้อนชาอู่หลงจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
มีคะแนนเฉลี่ยของชาก้อนเล็ก 63.20 คะแนน ก้อนใหญ่ 
28.00 ค ะ แ น น  ก้ า น ใ บ  3.40 ค ะ แ น น  ใ บ แ ก่   
3.00 คะแนน และสิ่งปลอมปน 2.40 คะแนน ดังตาราง
ท่ี 8  
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบลักษณะท่ัวไปของก้อนชาอู่หลง (หน่วย : คะแนน) 

ล าดับที ่
คณุลักษณะ 

ก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก ก้านใบ ใบเหลือง/แก่ สิ่งปลอมปน 
1 26 65 5 2 2 
2 28 64 3 3 2 
3 27 65 2 3 3 
4 28 62 4 3 3 
5 31 60 3 4 2 

เฉลี่ย 28.00 63.20 3.40 3.00 2.40 
 
คุณลักษณะทางกายภาพของกากชาหลังชง 

เมื่อพิจารณาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกากแล้ว 
พบว่า  ตัวอย่างกากชาอู่หลงจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยกากชาท่ีมีคุณลักษณะดีท่ีมีใบ

อ่อนนุ่ม 30.20 คะแนน ลักษณะใบเก็บตามมาตรฐาน 
38.80 คะแนน มีกากชาท่ีมีคุณลักษณะไม่ดี ใบแก่  
13.80 คะแนน ใบเกินมาตรฐาน 10.80 คะแนน และ
ก้านใบยาว 8.40 คะแนน (ตารางที่ 9) 

 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบลักษณะทางกายภาพของกากชาหลังชง (หน่วย : คะแนน) 

ล าดับที ่ กากใบชาที่มีคณุลักษณะด ี กากใบชาที่มีคณุลักษณะไมด่ ี
ใบอ่อนนุ่ม ใบเก็บตามมาตรฐาน ใบแก่ ใบเกินมาตรฐาน ก้านใบยาว 

1 28 35 16 13 8 
2 30 36 14 12 8 
3 30 37 12 11 10 
4 32 38 12 8 10 
5 31 38 15 10 6 

เฉลี่ย 30.20 36.80 13.80 10.80 8.40 
 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชาอู่หลง (หน่วย : คะแนน) 

คณุลักษณะ เกณฑก์ารตดัสนิ คะแนนที่ยอมรบัได ้ ผลการวิเคราะห์  
1. ทางกายภาพ 
ก้อนชา 100 65 91.20 
กากชา 100 65 67.00 
2. ทางประสาทสัมผัส 
- กากชา 20 13 13.00 
- สีน้ าชา 20 9 14.60 
- กลิ่นน้ าชา 30 19 23.25 
- รสชาติน้ าชา 30 19 22.30 
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบลักษณะท่ัวไปของก้อนชาอู่หลง (หน่วย : คะแนน) 

ล าดับที ่
คณุลักษณะ 

ก้อนใหญ่ ก้อนเล็ก ก้านใบ ใบเหลือง/แก่ สิ่งปลอมปน 
1 26 65 5 2 2 
2 28 64 3 3 2 
3 27 65 2 3 3 
4 28 62 4 3 3 
5 31 60 3 4 2 

เฉลี่ย 28.00 63.20 3.40 3.00 2.40 
 
คุณลักษณะทางกายภาพของกากชาหลังชง 

เมื่อพิจารณาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกากแล้ว 
พบว่า  ตัวอย่างกากชาอู่หลงจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยกากชาท่ีมีคุณลักษณะดีท่ีมีใบ

อ่อนนุ่ม 30.20 คะแนน ลักษณะใบเก็บตามมาตรฐาน 
38.80 คะแนน มีกากชาท่ีมีคุณลักษณะไม่ดี ใบแก่  
13.80 คะแนน ใบเกินมาตรฐาน 10.80 คะแนน และ
ก้านใบยาว 8.40 คะแนน (ตารางที่ 9) 

 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบลักษณะทางกายภาพของกากชาหลังชง (หน่วย : คะแนน) 

ล าดับที ่ กากใบชาที่มีคณุลักษณะด ี กากใบชาที่มีคณุลักษณะไมด่ ี
ใบอ่อนนุ่ม ใบเก็บตามมาตรฐาน ใบแก่ ใบเกินมาตรฐาน ก้านใบยาว 

1 28 35 16 13 8 
2 30 36 14 12 8 
3 30 37 12 11 10 
4 32 38 12 8 10 
5 31 38 15 10 6 

เฉลี่ย 30.20 36.80 13.80 10.80 8.40 
 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชาอู่หลง (หน่วย : คะแนน) 

คณุลักษณะ เกณฑก์ารตดัสนิ คะแนนที่ยอมรบัได ้ ผลการวิเคราะห์  
1. ทางกายภาพ 
ก้อนชา 100 65 91.20 
กากชา 100 65 67.00 
2. ทางประสาทสัมผัส 
- กากชา 20 13 13.00 
- สีน้ าชา 20 9 14.60 
- กลิ่นน้ าชา 30 19 23.25 
- รสชาติน้ าชา 30 19 22.30 

 
 

 

ตารางที่ 11 ผลสรุปการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของชาอู่หลง (หน่วย : คะแนน) 
คณุลักษณะ เกณฑก์ารตดัสนิ คะแนนที่ยอมรบัได ้ ผลการวิเคราะห์  ผลการตดัสนิ 

1. ทางกายภาพ 100 65 79.10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ทางประสาทสัมผัส 100 60 73.15 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

          ผลการทดสอบคุณลักษณะกายภาพของ 
ก้อนชาอู่หลงจากตารางที่ 8 และกากชาอู่หลงจากตาราง
ท่ี 9 เมื่อรวมเฉพาะชาอู่หลงท่ีได้มาตรฐาน น ามา
วิเคราะห์ผลคะแนนคุณลักษณะทางกายภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้จะได้คุณลักษณะทางกายภาพของก้อนและ
กากชาอู่หลงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91.20 คะแนน และ 
67.00 คะแนน ตามล าดับ สรุปลักษณะทางกายภาพ คือ 
ส่วนใหญ่เป็นชาก้อนเล็ก และมีก้อนใหญ่ปนเล็กน้อย 
กากใบชาหลังชง มีใบมากกว่า 3 ใบข้ึนไป และก้านชา
ถัดจากใบท่ีสามยาวเกินกว่า 0.5 เซนติเมตร มีจ านวนต่ า 
ดังผลการวิเคราะห์คุณภาพชาอู่หลง (ตารางที่ 10)          
          2) ผลการทดสอบคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส โดยผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพชาของ
มูลนิธิโครงการหลวง จ านวน 3 คน พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยทางด้านกากชา 13.00 คะแนน สีน้ าชา 14.60 
คะแนน กลิ่นน้ าชา 23.25 คะแนน และรสชาติน้ าชา 
22.30 คะแนน สรุปลักษณะทางประสาทสัมผัส คือ  
น้ าชาอู่หลงท่ีน ามาทดสอบมีสีน้ าชาเป็นสีเหลือง กลิ่น 
น้ าชามีความหอมชัดเจน มีรสชาติฝาด นุ่ม และหวาน 
ชุ่มคอหลังชิม ลักษณะกากชามีใบชาสมบูรณ์แต่มีก้าน
ปะปนอยูไ่ม่เกินร้อยละ 10  
 เมื่อรวมผลคะแนนคุณลักษณะโดยรวมเพื่อ
ตัดสินคุณภาพท้ังทางกายภาพและประสาทสัมผัสของ
ชาอู่หลง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์และผลการตัดสิน
ได้ดังตารางที่ 11 
 เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ
ทางกายภาพและประสาทสัมผัสของชาอู่หลงมูลนิธิ
โครงการหลวง ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ได้ผล
คะแนนจากการวิเคราะห์ลักษณะของก้อนชาและกากชา
รวม คิดเป็นร้อยละ 79.10 ของกลุ่มตัวอย่างชาท้ังหมด 
500 กรัม และด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ

ชาอู่หลงท่ีพิจารณาผลรวมของกากชา สีน้ าชา กลิ่นชา 
และรสชาติชา ได้ผลคะแนนจากการวิเคราะห์ คิดเป็น
ร้อยละ 73.15 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน
แล้ว จัดว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

บทสรุป 
ผลการศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพเพื่อพัฒนา

คุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิ โครงการหลวง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับใช้เป็น
คู่มือรับซื้อผลผลิตชาจากเกษตรกร การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง ท าโดยการ
ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน การวิเคราะห์คุณภาพ 
เกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนน และ
การวิเคราะห์ผลคะแนน ผลการศึกษาพบว่าชาอู่หลง
ของมูลนิธิโครงการหลวงมีลักษณะทางกายภาพ ได้
คะแนน 79.10 คะแนน และคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสได้ 73.15 คะแนน ซึ่งคุณลักษณะท้ัง 2 ประเภท
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจในรูปแบบการปฏิบัติงาน สามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดและน าไปเป็นเกณฑ์ก าหนด ควบคุม ผลิตภัณฑ์
ชาอู่หลงให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้
สูงข้ึนได้  

อภิปรายผล 
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง

เป็ นอี ก ห น่ึ ง ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ท่ี ส นับส นุน ผ ลิ ต ผ ล ง า น
เกษตรกรรมในพื้นท่ี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกชาจีน ส่งวัตถุดิบชาจีนเข้าสู่โรงงานแปรรูปชาท้ัง 4 
แห่ง ได้แก่ โรงงานชาขุนแม่วาก (ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงขุนวาง) โรงงานชาปงตอง, (ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ) โรงงานชาแม่ปูนหลวง (ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง) และโรงงานชาห้วยน้ าขุ่น 
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(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น) ท าการแปรรูป
เป็นชาอู่หลงและส่งต่อให้กับโรงงานแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อท าการคัดบรรจุเป็น
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงพร้อมจ าหน่ายต่อไป แต่เน่ืองด้วย
คุณภาพของชาอู่หลงข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ดังเช่น 
ฤดูกาล ระดับความสูงของพื้นท่ีปลูก การจัดการแปลง 
การเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา และ
การขนส่ง จึงท าให้คุณภาพของชาอู่หลงในแต่ละพื้นท่ี
และแต่ละรอบการผลิตแตกต่างกันไป ดังน้ันการศึกษา
การวิ เคราะห์ คุณภาพชาอู่หลงท่ีเหมาะสมจึงเป็น 
สิ่งส าคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพ 
ก าหนดมาตรฐานการรับซื้อผลผลิต ก้อนชาโดยชาอู่หลง
ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะมีการรับซื้อตามราคาปกติ แต่
ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจะมี
การก าหนดแนวทางและมาตรการการรับซื้อท่ีเหมาะสม
ต่อไป โดยท่ีการรับซื้อวัตถุดิบชาจากเกษตรกรน้ัน ควร
จ ะ มี เ กณ ฑ์ ก า ร รั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ก่ อนก า รแปร รู ป 
เช่นเดียวกับการรับซื้อผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ เช่น ซื้อ
ใบยาสูบหน้าโรงบ่ม ซื้อข้าวเปลือกหน้าโรงสี และรับซื้อ
ล าไยก่อนอบแห้ง เป็นต้น ซึ่งการน าผลการศึกษาผลผลติ
ท่ีแปรรูปแล้ว น าไปก าหนดราคารับซื้อจากเกษตรกรคง
จะไม่ยุติธรรมกับผู้ปลูก เพราะว่าคุณภาพวัตถุดิบกับ
คุณภาพหลังการแปรรูปอาจจะไม่สอดคล้องกัน ดังน้ัน 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและทาง
กายภาพใหม้ีความชัดเจนมากข้ึนน้ัน จะสนับสนุนข้อมูล
ท่ีสามารถบ่งช้ีถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าในกระบวนการผลิตชาอู่หลง 

มูลนิธิโครงการหลวง และสามารถน าข้อมูล ท่ีได้มา
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและ
พัฒนาได้ตรงจุด สามารถควบคุมมาตรฐาน สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และยกระดับผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงให้มีคุณภาพ
ดี (Premium Product)  
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บทคัดยอ่ 
 บทความน้ีน าเสนอการศึกษาระบบระบายน้ าในชุมชนป่าห้า ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบอัตราการไหลนองสูงสุดกับประสิทธิภาพการระบายน้ าท่ีหน้าตัดล าน้ า โดยอาศัยข้อมูล
น้ าฝนสูงสุดของสถานีวัดน้ าฝนจังหวัดเชียงราย ทฤษฎีชลศาสตร์ อุทกวิทยา และการประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าล าน้ าบริเวณจุดพิจารณาท่ีเกิดปัญหา ไม่สามารถรับปริมาณน้ าไหลนองสูงสุดท่ีจะเข้า
พื้นท่ีได้ท้ังหมด 3 จุด คือ จุด M1-4, M11-2 และจุด M16-3 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการระบายน้ าเท่ากับ 5.27 , 0.91 
และ 4.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามล าดับ เน่ืองจากการระบายน้ าออกน้อยกว่าปริมาณน้ าท่ีเข้ามา เมื่อเวลาผ่านไป
จึงท าให้เกิดการเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ี จากผลการศึกษาจึงแนะน าให้ท าการปรับปรุงโดยมีการออกแบบ
พื้นท่ีหน้าตัดล าน้ าใหม่ และในแต่ละจุดท่ีมีการเปลี่ยนหน้าตัดใหม่ จะมีประสิทธิภาพการระบายน้ า เท่ากับ 10.50, 
4.23 และ 9.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามล าดับ ซึ่งสามารถรองรับอัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีคาบการเกิด 10 ปี ท่ีจะ
มาเข้าสู่พื้นท่ีได้ดียิ่งข้ึน 

ค้าส้าคัญ  ระบายน้ า น้ าท่วม อุทกวิทยา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชุมชน  

ABSTRACT 
 This paper present the study of the drainage system in community: the case study of  
Pha-Ha community Nang Lae subdistrict mueang district Chiangrai province. The purpose of this 
paper is study the problem and compare the maximum flow rate with the drainage efficiency at the 
river cross section by applying the date of the highest rainfall of rain gauging station in Chiangrai 
province, theory of hydraulics, hydrology, and applications of GIS. From the study, it was found that 
the river at the consideration point where the problem occurred, the maximum amount of water 
flow in to the area cannot be obtained at all 3 points, which were M1-4, M11-2 and M16-3, with the 
drainage efficiency of 5.27, 0.91 and 4.74 cm3/s, respectively. According to the drainage is less than 
the amount of inflow water, it caused the river bank to flood into the area. From the results of the 
study, it is recommended to make improvements by designing a new river cross-section. In additional 

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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at each point of the replaced river cross-section the drainage efficiency was of 10.50, 4.23 and 9.32 
cm3/s. respectively. The replaced river cross-section is able to be better supported the maximum 
water flow rate entering to the area at the 10-year return period. 

Keywords  drainage system, flood, hydrology, GIS, community 
 
บทน้า 
 ปัจจุบันโลกได้ประสบปัญหาสิ่ งแวดล้อม
มากมาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกระท าของมนุษย์ 
ซึ่งภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีแนวโน้มท่ีจะเกิดบ่อยครั้งและ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างหน่ึงของภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทย คือ มหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ประเทศ
ไทยได้ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยมีฝนหนักถึง
หนักมากต่อเน่ืองในหลาย ๆ แห่ง (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน, 2562) 
ชาฮีดา วิริยาทร และภัททา เกิดเรือง. 2560)  แต่ยังมี
อีกหลายพื้นท่ี ท่ีไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นพื้นท่ีชุมชนก็
ไ ด้รับผลกระทบจากปัญหาน้ า ท่วมเ ช่นเ ดียวกั น  
(ชัยณรงค์ ลือโฮ้ง. 2557 ) การศึกษาครั้ง น้ีจึ งไ ด้มี
การศึกษา รวบรวมประเด็น และปัญหาน้ าท่วมซึ่งส่งผล
ก ระ ทบกั บป ระ ชา ก ร เป็ นจ า นวนม า ก  แล ะ ใน
ขณะเดียวกันหลายๆพื้นท่ีได้มีการพยายามหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าท่วมฉับพลันในชุมชน 
อาทิเช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการชุมชน โดยจัดท าระบบฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ(GIS) เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ
ระบายน้ าโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ศนิ ลิ้มทองสกุล, 
2561 .   ศริ นทร์ ทิพย์  แทนธา นี ,  2553   พร ชัย  
เอกศิริพงษ์ และสุเพชร จิรขจรกุล , 2557. เอกราช  
บุญเริง และคณะ, 2560) และในด้านวิศวกรรมได้มีการ
บริหารจัดการน้ าหลากและการศึกษาแบบจ าลอง 
น้ าหลากเพื่อบรรเทาอุทกกภัย หลายๆคนได้มีการศึกษา
พฤติกรรมน้ าหลาก ซึ่งพยายามท่ีจะปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับพื้นท่ีน้ัน ๆ ได้ โดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
การประยุกต์ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อบรรเทา 
น้ าท่วม การประเมินและการเพิ่มศักยภาพในการระบาย
น้ า (ชัยยุทธ ชินณะราศี และคณะ , 2550 มงคลกร  
ศรีวิชัย และคณะ, 2555. วัชรินทร์ โกมลมาลย์, 2557. 

สมบุญ แซ่จิว ,  2557 )  หรือแม้กระท่ังการศึกษา
พัฒนาการของบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมแบบ
ปกติและรุนแรง ซึ่งจากท้ังหมดน้ีการไหลของน้ าข้ึนอยู่
กับวัฏจักรของน้ า โดยมีกระบวนการเกิดของน้ าซึ่งอาจ
เริ่มจากการมีแสงแดดส่องกระทบล าน้ า ให้มีการระเหย
จับตัวกันเป็นก้อน กลายเป็นหยาดน้ าฝน ซึ่งบางส่วนมี
การะเหย บางส่วนมีการซึม มีการคายน้ าของพืช และ
การเกิดน้ าท่า กระบวนการเหล่าน้ีประกอบกันเป็น  
"วัฏจักรของอุทกวิทยา" น้ าจะหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักร 
โดยปรากฎอยู่ในรูปแบบและสถานะต่าง ๆ กัน วัฎจักร
ของอุทกวิทยาไม่มีจุดเริ่ม ต้น ไม่มีจุดสิ้นสุด  (กีรติ  
ลีวัจนกุล, 2552) 

โดยพื้นท่ีชุมชนบ้านป่าห้า ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จะแบ่งพื้นท่ีหมู่บ้านแยกออกเป็น
ท้ังหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม และ
บ้านดาวดึงส์ ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีดินส่วน
ใหญ่ใช้เป็นพื้นท่ีการเกษตร และพื้นท่ีชุมชน ต้ังอยู่ใน
เขตเมืองซึ่งได้รับการพัฒนา ท าให้พื้นท่ีท่ีเคยเป็นแหล่ง
รองรับน้ าธรรมชาติ ท้ังน้ าฝนและน้ า ท้ิงจากชุมชน 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การถมท่ีดินเพื่อท าถนน 
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีท าการเกษตรเป็นท่ีอยู่อาศัย 
ในขณะท่ีระบบระบายน้ าเดิมตามธรรมชาติ ไม่ได้ท าการ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน 
เมื่อเกิดฝนตกลงมา  

จากการส ารวจข้อมูลจากค าบอกเล่าของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่า ในอดีตไม่มีการการเกิดเหตุการณ์
น้ า ท่วมขังในชุมชน แต่หลังการพัฒนาพื้นท่ี  จึ ง มี
เหตุการณ์น้ าไหลเข้าท่วมพื้นท่ีชุมชน ซึ่งประชาชนใน
พื้นท่ีชุมชนป่าห้าได้รับผลผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม
หลายครั้ง จึงมีการพูดคุยกับผู้ประสบภัยเพื่อหาแนวทาง
ในการลดกระทบจากปัญหาน้ าล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือน
ในชุมชน ดังแสดงในภาพท่ี 2  
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at each point of the replaced river cross-section the drainage efficiency was of 10.50, 4.23 and 9.32 
cm3/s. respectively. The replaced river cross-section is able to be better supported the maximum 
water flow rate entering to the area at the 10-year return period. 

Keywords  drainage system, flood, hydrology, GIS, community 
 
บทน้า 
 ปัจจุบันโลกได้ประสบปัญหาสิ่ งแวดล้อม
มากมาย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกระท าของมนุษย์ 
ซึ่งภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีแนวโน้มท่ีจะเกิดบ่อยครั้งและ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างหน่ึงของภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทย คือ มหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ประเทศ
ไทยได้ประสบกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยมีฝนหนักถึง
หนักมากต่อเน่ืองในหลาย ๆ แห่ง (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน, 2562) 
ชาฮีดา วิริยาทร และภัททา เกิดเรือง. 2560)  แต่ยังมี
อีกหลายพื้นท่ี ท่ีไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นพื้นท่ีชุมชนก็
ไ ด้รับผลกระทบจากปัญหาน้ า ท่วมเ ช่นเ ดียวกั น  
(ชัยณรงค์ ลือโฮ้ง. 2557 ) การศึกษาครั้ง น้ีจึ งไ ด้มี
การศึกษา รวบรวมประเด็น และปัญหาน้ าท่วมซึ่งส่งผล
ก ระ ทบกั บป ระ ชา ก ร เป็ นจ า นวนม า ก  แล ะ ใน
ขณะเดียวกันหลายๆพื้นท่ีได้มีการพยายามหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าท่วมฉับพลันในชุมชน 
อาทิเช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการชุมชน โดยจัดท าระบบฐานข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ(GIS) เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ
ระบายน้ าโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ศนิ ลิ้มทองสกุล, 
2561 .   ศริ นทร์ ทิพย์  แทนธา นี ,  2553   พร ชัย  
เอกศิริพงษ์ และสุเพชร จิรขจรกุล , 2557. เอกราช  
บุญเริง และคณะ, 2560) และในด้านวิศวกรรมได้มีการ
บริหารจัดการน้ าหลากและการศึกษาแบบจ าลอง 
น้ าหลากเพื่อบรรเทาอุทกกภัย หลายๆคนได้มีการศึกษา
พฤติกรรมน้ าหลาก ซึ่งพยายามท่ีจะปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับพื้นท่ีน้ัน ๆ ได้ โดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
การประยุกต์ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อบรรเทา 
น้ าท่วม การประเมินและการเพิ่มศักยภาพในการระบาย
น้ า (ชัยยุทธ ชินณะราศี และคณะ , 2550 มงคลกร  
ศรีวิชัย และคณะ, 2555. วัชรินทร์ โกมลมาลย์, 2557. 

สมบุญ แซ่จิว ,  2557 )  หรือแม้กระท่ังการศึกษา
พัฒนาการของบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมแบบ
ปกติและรุนแรง ซึ่งจากท้ังหมดน้ีการไหลของน้ าข้ึนอยู่
กับวัฏจักรของน้ า โดยมีกระบวนการเกิดของน้ าซึ่งอาจ
เริ่มจากการมีแสงแดดส่องกระทบล าน้ า ให้มีการระเหย
จับตัวกันเป็นก้อน กลายเป็นหยาดน้ าฝน ซึ่งบางส่วนมี
การะเหย บางส่วนมีการซึม มีการคายน้ าของพืช และ
การเกิดน้ าท่า กระบวนการเหล่าน้ีประกอบกันเป็น  
"วัฏจักรของอุทกวิทยา" น้ าจะหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักร 
โดยปรากฎอยู่ในรูปแบบและสถานะต่าง ๆ กัน วัฎจักร
ของอุทกวิทยาไม่มีจุดเริ่ม ต้น ไม่มีจุดสิ้นสุด  (กีรติ  
ลีวัจนกุล, 2552) 

โดยพื้นท่ีชุมชนบ้านป่าห้า ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จะแบ่งพื้นท่ีหมู่บ้านแยกออกเป็น
ท้ังหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านป่าห้า บ้านสันต้นขาม และ
บ้านดาวดึงส์ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีดินส่วน
ใหญ่ใช้เป็นพื้นท่ีการเกษตร และพื้นท่ีชุมชน ต้ังอยู่ใน
เขตเมืองซึ่งได้รับการพัฒนา ท าให้พื้นท่ีท่ีเคยเป็นแหล่ง
รองรับน้ าธรรมชาติ ท้ังน้ าฝนและน้ า ท้ิงจากชุมชน 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การถมท่ีดินเพื่อท าถนน 
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีท าการเกษตรเป็นท่ีอยู่อาศัย 
ในขณะท่ีระบบระบายน้ าเดิมตามธรรมชาติ ไม่ได้ท าการ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน 
เมื่อเกิดฝนตกลงมา  

จากการส ารวจข้อมูลจากค าบอกเล่าของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่า ในอดีตไม่มีการการเกิดเหตุการณ์
น้ า ท่วมขังในชุมชน แต่หลังการพัฒนาพื้นท่ี  จึ ง มี
เหตุการณ์น้ าไหลเข้าท่วมพื้นท่ีชุมชน ซึ่งประชาชนใน
พื้นท่ีชุมชนป่าห้าได้รับผลผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม
หลายครั้ง จึงมีการพูดคุยกับผู้ประสบภัยเพื่อหาแนวทาง
ในการลดกระทบจากปัญหาน้ าล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือน
ในชุมชน ดังแสดงในภาพท่ี 2  

 
ภาพท่ี 1 พื้นท่ีศึกษาและสภาพปัญหาการลุกล้ าของ 

ล าน้ า 
 

 
ภาพท่ี 2 การลงพื้นท่ีส ารวจผลกระและการหาแนวทาง

ลดผลกระทบน้ าท่วม 
 

  ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระบบระบายน้ าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภายในบริเวณเขตชุมชน 
วิเคราะห์ปริมาณน้ าหลากและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การไหลของระบบระบายน้ าในบริเวณชุมชน และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขระบบระบายน้ าในบริเวณเขต
ชุมชน  
 
วิธีการด้าเนินงาน 
 จากแนวคิดเบื้ อง ต้นตามหลักอุทกวิทยา  
วัฏจักรของน้ า คือ การเกิดและหมุนเวียนของน้ าท่ีอยู่ใน
โลก โดยน้ า ท่ีอยู่ ในโลกจะไม่สูญหายไปไหน แต่จะ
เปลี่ยนรูปอยู่ในสภาพต่าง ๆ วนเวียนอยู่ในวัฏจักรของ
น้ าอย่างไม่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ซึ่งก่อให้เกิด
หลักการอนุรักษ์มวลน้ า กล่าวคือ การไหลเข้าลบการ

ไหลออกจะมีค่าเท่ากับ การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเก็บกัก 
ดังสมการท่ี 1 
 

       dSI t Q t
dt

                       (1) 

โดย     
 I t    คือ ปริมาณการไหลเข้าท่ีเวลา  t  
 Q t  คือ ปริมาณการไหลออกท่ีเวลา  t  

dS
dt

 คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเก็บกัก S  

     ท่ีเวลา  t  
 
โดยการศึกษาเริ่มจาก การจัดเตรียมข้อมูล 

การก าหนดขอบเขตการประเมิน การศึกษาระบบระบาย
น้ า ท าการศึกษาในพื้นท่ีชุมชนบ้านป่าห้า ต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
พื้นท่ีราบลุ่ม ลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทาง
ทิศตะวันออก ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นท่ีการเกษตร และ
พื้นท่ีชุมชน ท้ังแบบด้ังเดิมและบ้านจัดสรร ส่วนท่ีเหลือ
เป็นพื้นท่ีว่างและพื้นท่ีมีหญ้าปกคลุม ล าน้ าส าคัญท่ีไหล
ผ่านพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ น้ านางแล น้ าแม่งาม และไหลลง
สู่แม่น้ ากก การคมนาคมมีถนนเช่ือมต่อถนนพหลโยธิน
และทางหลวงชนบท ชร.5023 จะได้ขอบเขตพื้นท่ีรับน้ า
ภายในเขตพื้นท่ีศึกษา และใช้โปรแกรม earth google 
หาขนาดของพื้นท่ีรับน้ า และขนาดพื้นท่ีของการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น  
4 ประเภท ได้แก่ พื้นท่ีถนน พื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีหญ้า
ปกคลุม พื้นท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีป่า  

 
ภาพท่ี 3 การแบ่งพื้นท่ีการค านวณพื้นท่ีรับน้ า 
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การศึกษาครั้งน้ีใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ า มีประโยชน์ใน
การออกแบบท่อระบายน้ า ท่อลอดถนน และโครงสร้าง
ทางชลศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งมีตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ของ
จังหวัดเชียงราย ดังแสดงในรูปท่ี 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารอบปี
การเกิดซ้ าเดียวกัน ความเข้มฝนจะมีแนวโน้มลดลงตาม
ช่วงเวลาท่ีฝนตก ท้ังน้ีเพราะค าว่าฝน หมายถึงปริมาณฝน 
(mm) ต่อหน่ึงหน่วยเวลา (hr) ซึ่งมีการวัดข้อมูลฝนเป็น
เวลานาน ๆ แล้วน ามาหาความเข้มฝน ตัวเลขของความ
เข้มฝนท่ีตกนาน ๆ จึงมีแนวโน้มลดลง ตามเวลาท่ีฝนตก 
และถ้าพิจารณาท่ีช่วงเวลาท่ีฝนตกเท่ากัน จะเห็นได้ว่า
ความเข้มฝนมากข้ึนตามรอบปีการเกิดซ้ า 
 

 
ภาพท่ี 4 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ า

ของฝน ของจังหวัดเชียงราย 

ข้ันตอนการค านวณหาปริมาณน้ าหลากในพื้นท่ี
และการค านวณอัตราการไหล การค านวณอัตราน้ า 
ไหลนองสู งสุดส าหรับพื้นท่ีรับน้ าฝนท่ีไม เกินกว า  
25 ตารางกิ โลเมตร ใช สูตร Rational Formula ซึ่ ง 
คาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) สามารถแบ่งตามลักษณะ
พื้นท่ีผิวหรือลักษณะพื้นท่ีใชสอย การค านวณปริมาณน้ า
หลากสูงสุดใช้วิธี  Rational ดังสมการท่ี 2 ส่วนการ
ค านวณขนาดของท่อหรือรางระบายน้ าท่ีจะสามารถ
ระบายน้ าด้วยอัตราการไหลสูงสุดท่ีออกแบบ (Q) การ
ออกแบบขนาดท่อ ใ ช้สมการแมนน่ิ ง  (Manning’s 
Formula (เสรี จันทรโยธา และชัยพันธุ์ รักวิจัย, 2552) 
เพื่อค านวณหาความจุและขนาดท่อ ดังสมการท่ี 3 
 
 
 

                  𝑄𝑄𝑝𝑝 = 0.278𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶        (2) 
โดยท่ี   
𝑄𝑄𝑝𝑝  = ปริมาณน้ าหลากสูงสุด ของรอบปีการเกิดซ้ าท่ี
เลือก (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
𝐶𝐶    = สัมประสิทธิ์การไหลนอง  
𝐶𝐶    = ความเข้มฝนในช่วงเวลา และรอบปีการเกิดซ้ าท่ี
ออกแบบ (มิลลิเมตร/ช่ัวโมง) 
𝐶𝐶    = ขนาดพื้นท่ีรับน้ า (ตารางกิโลเมตร) 

             𝑄𝑄 = 1
𝑛𝑛 𝑅𝑅

2
3𝑆𝑆

1
2𝐶𝐶𝑑𝑑         (3) 

โดยท่ี   
Q    = อัตราการไหลสูงสุด ลบ.ม./วินาที 
n    = สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนน่ิง 
 S    = ค่าความลาดชันการไหลท้องน้ า 
R    = รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius), เมตร 
𝐶𝐶𝑑𝑑   = พ้ืนที่หน้าตัดของท่อหรือทางน้ าไหล, ตารางเมตร 
 
ผลการด้าเนินงาน 

ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีศึกษามีสภาพเป็น
พื้นท่ีราบ และมีล าน้ าต่าง  ๆ ไหลผ่านแต่ล า น้ า ไม่
สามารถระบายน้ าออกจากพื้นท่ีได้ทัน ประกอบพื้นท่ี
ได้รับการพัฒนาในขณะท่ีระบบระบายน้ าไม่ได้ท าการ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นท่ี 
และเมื่อมีฝนตกก็จะมีน้ าท่วมในพื้นท่ี จากแบบส ารวจ
ข้อมูลต าแหน่งจุดพิจารณา พบว่า ได้ข้อมูลต าแหน่งจุด
พิจารณาท้ังหมด 16 จุด ซึ่งอยู่ในขอบเขตหมู่ท่ี 1 บ้าน
ป่าห้า  จ านวน 5 จุด ได้แก่  M1-1 ถึง M1-5 อยู่ใน
ขอบเขตหมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม 6 จุด ได้แก่ M16-1 
ถึง M16-6 และอยู่ในขอบเขตหมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ 
ได้แก่ M11-1 ถึง M11-6 ดังแสดงในภาพท่ี 5 

การค านวณประสิทธิภาพการไหลสูงสุดท่ีจุด
พิจารณา จะใช้วิธี สมการ Manning สมการท่ี 3 มา
ค านวณโดยท่ีใช้ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ค่า
พื้นท่ีหน้าตัดล าน้ า (A) ค่าสัมประสิทธิความขรุขระ (n) 
และค่าความลาดชันของล าน้ า (S) หาได้จากการส ารวจ
ภาคสนาม ผลการค านวนเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ไหลสูงสุด ต่ออัตราน้ าไหลนองสูงสุด แสดงตารางที่ 2 
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การศึกษาครั้งน้ีใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ า มีประโยชน์ใน
การออกแบบท่อระบายน้ า ท่อลอดถนน และโครงสร้าง
ทางชลศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งมีตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ของ
จังหวัดเชียงราย ดังแสดงในรูปท่ี 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารอบปี
การเกิดซ้ าเดียวกัน ความเข้มฝนจะมีแนวโน้มลดลงตาม
ช่วงเวลาท่ีฝนตก ท้ังน้ีเพราะค าว่าฝน หมายถึงปริมาณฝน 
(mm) ต่อหน่ึงหน่วยเวลา (hr) ซึ่งมีการวัดข้อมูลฝนเป็น
เวลานาน ๆ แล้วน ามาหาความเข้มฝน ตัวเลขของความ
เข้มฝนท่ีตกนาน ๆ จึงมีแนวโน้มลดลง ตามเวลาท่ีฝนตก 
และถ้าพิจารณาท่ีช่วงเวลาท่ีฝนตกเท่ากัน จะเห็นได้ว่า
ความเข้มฝนมากข้ึนตามรอบปีการเกิดซ้ า 
 

 
ภาพท่ี 4 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ า

ของฝน ของจงัหวัดเชียงราย 

ข้ันตอนการค านวณหาปริมาณน้ าหลากในพื้นท่ี
และการค านวณอัตราการไหล การค านวณอัตราน้ า 
ไหลนองสู งสุดส าหรับพื้นท่ีรับน้ าฝนท่ีไม เกินกว า  
25 ตารางกิ โลเมตร ใช สูตร Rational Formula ซึ่ ง 
คาสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) สามารถแบ่งตามลักษณะ
พื้นท่ีผิวหรือลักษณะพื้นท่ีใชสอย การค านวณปริมาณน้ า
หลากสูงสุดใช้วิธี  Rational ดังสมการท่ี 2 ส่วนการ
ค านวณขนาดของท่อหรือรางระบายน้ าท่ีจะสามารถ
ระบายน้ าด้วยอัตราการไหลสูงสุดท่ีออกแบบ (Q) การ
ออกแบบขนาดท่อ ใ ช้สมการแมนน่ิ ง  (Manning’s 
Formula (เสรี จันทรโยธา และชัยพันธุ์ รักวิจัย, 2552) 
เพื่อค านวณหาความจุและขนาดท่อ ดังสมการท่ี 3 
 
 
 

                  𝑄𝑄𝑝𝑝 = 0.278𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶        (2) 
โดยท่ี   
𝑄𝑄𝑝𝑝  = ปริมาณน้ าหลากสูงสุด ของรอบปีการเกิดซ้ าท่ี
เลือก (ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
𝐶𝐶    = สัมประสิทธิ์การไหลนอง  
𝐶𝐶    = ความเข้มฝนในช่วงเวลา และรอบปีการเกิดซ้ าท่ี
ออกแบบ (มิลลิเมตร/ช่ัวโมง) 
𝐶𝐶    = ขนาดพื้นท่ีรับน้ า (ตารางกิโลเมตร) 

             𝑄𝑄 = 1
𝑛𝑛 𝑅𝑅

2
3𝑆𝑆

1
2𝐶𝐶𝑑𝑑         (3) 

โดยท่ี   
Q    = อัตราการไหลสูงสุด ลบ.ม./วินาที 
n    = สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนน่ิง 
 S    = ค่าความลาดชันการไหลท้องน้ า 
R    = รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius), เมตร 
𝐶𝐶𝑑𝑑   = พ้ืนที่หน้าตัดของท่อหรือทางน้ าไหล, ตารางเมตร 
 
ผลการด้าเนินงาน 

ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีศึกษามีสภาพเป็น
พื้นท่ีราบ และมีล าน้ าต่าง  ๆ ไหลผ่านแต่ล า น้ า ไม่
สามารถระบายน้ าออกจากพื้นท่ีได้ทัน ประกอบพื้นท่ี
ได้รับการพัฒนาในขณะท่ีระบบระบายน้ าไม่ได้ท าการ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นท่ี 
และเมื่อมีฝนตกก็จะมีน้ าท่วมในพื้นท่ี จากแบบส ารวจ
ข้อมูลต าแหน่งจุดพิจารณา พบว่า ได้ข้อมูลต าแหน่งจุด
พิจารณาท้ังหมด 16 จุด ซึ่งอยู่ในขอบเขตหมู่ท่ี 1 บ้าน
ป่าห้า  จ านวน 5 จุด ได้แก่  M1-1 ถึง M1-5 อยูใ่น
ขอบเขตหมู่ท่ี 16 บ้านสันต้นขาม 6 จุด ได้แก่ M16-1 
ถึง M16-6 และอยู่ในขอบเขตหมู่ท่ี 11 บ้านดาวดึงส์ 
ได้แก่ M11-1 ถึง M11-6 ดังแสดงในภาพท่ี 5 

การค านวณประสิทธิภาพการไหลสูงสุดท่ีจุด
พิจารณา จะใช้วิธี สมการ Manning สมการท่ี 3 มา
ค านวณโดยท่ีใช้ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ค่า
พื้นท่ีหน้าตัดล าน้ า (A) ค่าสัมประสิทธิความขรุขระ (n) 
และค่าความลาดชันของล าน้ า (S) หาได้จากการส ารวจ
ภาคสนาม ผลการค านวนเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ไหลสูงสุด ต่ออัตราน้ าไหลนองสูงสุด แสดงตารางที ่2 

 

 

ภาพท่ี 5 ผังน้ าในชุมชนป่าห้า ต าบลนางแล

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราน้ าไหลนองสูงสุด และประสิทธิภาพอัตราการไหลสูงสุด ณ จุดพิจารณาจาก 
               ภาพท่ี  5 

จุดที ่ ประสิทธิภาพการไหลสูงสดุ Q 
(ลบ.ม./วินาที) 

อัตราน ้าไหลนองสูงสดุ Q 
(ลบ.ม./วินาที) ความสามารถในการระบายน ้า 

M1-1 2.373 1.810 รับได้ 
M1-2 5.646 1.810 รับได้ 
M1-3 10.410 8.559 รับได้ 
M1-4 5.275 7.133 รับไม่ได้ 
M1-5 10.078 1.403 รับได้ 
M16-1 6.382 1.631 รับได้ 
M16-2 15.749 2.07 รับได้ 
M16-3 4.749 8.764 รับไม่ได้ 
M16-4 15.723 11.539 รับได้ 
M16-5 12.337 4.511 รับได้ 
M16-6 20.185 2.107 รับได้ 
M11-1 16.619 12.285 รับได้ 
M11-2 0.919 3.206 รับไม่ได้ 
M11-3 14.928 6.400 รับได้ 
M11-4 130.539 7.321 รับได้ 
M11-5 130.539 12.285 รับได้ 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเ ทียบ
ระหว่างปริมาณอัตราน้ าไหลนองสูงสุดกับประสิทธิภาพ
การไหลสูงสุดท่ีจุดพิจารณา เพื่อจะท าการตรวจสอบ

สภาพระบบระบายน้ าในปัจจุบัน ถึงการรองรับอัตราน้ า
ไหลนองสูงสุด กรณีการเกิดฝนในรอบการเกิดซ้ า 10 ปี  
พบว่าจุดท่ีพิจารณาท้ังหมด 16 จุด มีจ านวนจุดพิจารณา

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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ท่ีไม่สามารถรับอัตราน้ าไหลนองสูงสุดได้อยู่ 3 จุด คือ 
M1-4, M16-3 และ M11-2 ซึ่งมีประสิทธิภาพการไหล
สูงสุดน้อยกว่าอัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีเข้ามาท่ีจุด
พิจารณา จึงอาจท าให้เกิดปริมาณน้ าท่ีสูงข้ึนจนเกิด 
น้ าท่วม  
 
การน้าไปใช้ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ท าการขยาย
เปลี่ยนขนาดหน้าตัดใหม่และท าการก าจัดวัชพืชออก
จากล า น้ าท าให้ ค่าสัมประสิทธิ์ ผิวขรุขระแมน น่ิง

เปลี่ยนไปหรือการเปลี่ยนเป็นผิวดาดคอนกรีต เพื่อให้มี
ความเหมาะสมท่ีจะรองรับอัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีจะ
เกิดข้ึนได้ แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนผิวการไหลของน้ าให้
เป็นผิวดาดคอนกรีต ท าให้ยังพบปัญหาเดิมคือน้ ายังไม่
สามารถระบายออกได้ทัน ดังน้ันจึงเลือกใช้วิธีการ
ป รั บ เ ปลี่ ย น ขนา ดห น้ า ตั ดล า น้ า ใ ห ม่  เ พื่ อ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสามารถระบายน้ าออกได้ ดังแสดงตารางท่ี 
2 ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการของบเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี  ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ท้องถ่ิน 
และน าไปพัฒนาต่อไป

 
ตารางที่  2  การปรับปรุงพื้นท่ีหน้าตัดล าน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย 

จุดพิจารณา 
(อัตราน ้าไหลนอง ลบ.ม./ว) 

หน้าตัด 
ล้าน ้าเดิม อัตราการไหลเดิม หน้าตัดล้าน ้าที่

ออกแบบ 
อัตราการไหล 

หลังออกแบบใหม ่
M1-4 

(7.133)  

A=3.840 ตร.ม. 
n=0.035  
Q=5.27 ลบ.ม./ว 

 A=5.805 ตร.ม. 
n=0.030  
Q=10.50 ลบ.ม./ว 

M11-2 
(3.206)  

A=1.050 ตร.ม. 
n=0.035  
Q=0.91 ลบ.ม./ว 

 A=2.625 ตร.ม. 
n=0.030  
Q=4.32 ลบ.ม./ว 

M16-3 
(8.764)  

A=3.700 ตร.ม. 
n=0.035  
Q=4.74 ลบ.ม./ว 

 A=5.550 ตร.ม. 
n=0.030  
Q=9.32 ลบ.ม./ว 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระบบระบายน้ า ในชุมชน 
กรณีศึกษาท่ีชุมชนบ้านป่าห้า ต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย สรุปผลได้ว่าจากการส ารวจโดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการส ารวจ
ข้อมูลทางภาคสนาม พบว่าพื้นท่ีศึกษามีพื้นท่ีรับน้ า
ท้ังหมด 2.617 ตารางกิโลเมตร ทิศทางการไหลของ 
ล าน้ าจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศทางตะวันออก 
ต้นน้ ามาจากน้ าตกนางแลและไหลลงสู่น้ านางแล และ
น้ าแม่งาม ซึ่งสภาพล าน้ าในปัจจุบันมีตะกอนทับถม และ
วัชพืชข้ึนปกคลุมเป็นอย่างมาก ท้ังยังถูกลุกล้ าจากการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น การก่อสร้างถนนตัด
ผ่านล าน้ า หรือการถมท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย 
และในพื้นท่ี ล าน้ ามีขนาดหน้าตัดไม่เหมาะสมส าหรับ
การรองรับน้ าไหลนองของคาบการเกิดซ้ า เน่ืองจากมี 
สิ่งกีดขวางล าน้ า เช่น เศษวัสดุ เศษกิ่งไม้ วัชพืช เมื่อมี

ปริมาณน้ า ท่ีเกิดจากฝนตกและน้ าจากล าน้ าสาขาอื่น ๆ
ไหลผ่านเข้ามาในพื้นท่ีชุมชน แต่ล าน้ าในพื้นท่ีสามารถ
ระบายน้ าออกไปได้อย่างช้า ๆ และเมื่อเวลาผ่านไปท า
ให้ปริมาณน้ ามีระดับสูงข้ึนเรื่อย  ๆ จนเอ่อล้นตลิ่ง  
เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งการประเมิน
ประสิทธิภาพการไหลสูงสุด โดยการค านวณปริมาณ 
น้ าหลากหรือปริมาณน้ าไหลนองสูงสุดจากวิธีเรชันแนล 
และการค านวณค่าอัตราการไหลสูงสุดท่ีหน้าตัดจุดท่ี
พิจารณาจากสมการแมนน่ิง เพื่อน ามาเปรียบเทียบและ
ประเมินประสิทธิภาพการไหลของระบบระบายน้ าใน
ชุมชน พบว่ามีจุดพิจารณาท่ีไม่สามารถระบายน้ าออกได้
ทันคือ จุด M1-4 , M11-2 และ M16-3 เน่ืองจาก
พื้นท่ีหน้าตัดของล าน้ าไม่เหมาะสมกับการรองรับการ
เกิดฝนรอบการเกิดซ้ าท่ี 10 ปีได้ แต่การศึกษาครั้งน้ี 
เป็นการหาแนวทางด้านวิศวกรรม ยังขาดการศึกษา
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ท่ีไม่สามารถรับอัตราน้ าไหลนองสูงสุดได้อยู่ 3 จุด คือ 
M1-4, M16-3 และ M11-2 ซึ่งมีประสิทธิภาพการไหล
สูงสุดน้อยกว่าอัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีเข้ามาท่ีจุด
พิจารณา จึงอาจท าให้เกิดปริมาณน้ าท่ีสูงข้ึนจนเกิด 
น้ าท่วม  
 
การน้าไปใช้ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ท าการขยาย
เปลี่ยนขนาดหน้าตัดใหม่และท าการก าจัดวัชพืชออก
จากล า น้ าท าให้ ค่าสัมประสิทธิ์ ผิวขรุขระแมน น่ิง

เปลี่ยนไปหรือการเปลี่ยนเป็นผิวดาดคอนกรีต เพื่อให้มี
ความเหมาะสมท่ีจะรองรับอัตราน้ าไหลนองสูงสุดท่ีจะ
เกิดข้ึนได้ แต่เน่ืองจากการเปลี่ยนผิวการไหลของน้ าให้
เป็นผิวดาดคอนกรีต ท าให้ยังพบปัญหาเดิมคือน้ ายังไม่
สามารถระบายออกได้ทัน ดังน้ันจึงเลือกใช้วิธีการ
ป รั บ เ ปลี่ ย น ขนา ดห น้ า ตั ดล า น้ า ใ หม่  เ พื่ อ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสามารถระบายน้ าออกได้ ดังแสดงตารางท่ี 
2 ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการของบเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี  ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ท้องถ่ิน 
และน าไปพัฒนาต่อไป

 
ตารางที่  2  การปรับปรุงพื้นท่ีหน้าตัดล าน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย 

จุดพิจารณา 
(อัตราน ้าไหลนอง ลบ.ม./ว) 

หน้าตัด 
ล้าน ้าเดิม อัตราการไหลเดิม หน้าตัดล้าน ้าที่

ออกแบบ 
อัตราการไหล 

หลังออกแบบใหม ่
M1-4 

(7.133)  

A=3.840 ตร.ม. 
n=0.035  
Q=5.27 ลบ.ม./ว 

 A=5.805 ตร.ม. 
n=0.030  
Q=10.50 ลบ.ม./ว 

M11-2 
(3.206)  

A=1.050 ตร.ม. 
n=0.035  
Q=0.91 ลบ.ม./ว 

 A=2.625 ตร.ม. 
n=0.030  
Q=4.32 ลบ.ม./ว 

M16-3 
(8.764)  

A=3.700 ตร.ม. 
n=0.035  
Q=4.74 ลบ.ม./ว 

 A=5.550 ตร.ม. 
n=0.030  
Q=9.32 ลบ.ม./ว 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระบบระบายน้ า ในชุมชน 
กรณีศึกษาท่ีชุมชนบ้านป่าห้า ต าบลนางแล อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย สรุปผลได้ว่าจากการส ารวจโดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการส ารวจ
ข้อมูลทางภาคสนาม พบว่าพื้นท่ีศึกษามีพื้นท่ีรับน้ า
ท้ังหมด 2.617 ตารางกิโลเมตร ทิศทางการไหลของ 
ล าน้ าจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศทางตะวันออก 
ต้นน้ ามาจากน้ าตกนางแลและไหลลงสู่น้ านางแล และ
น้ าแม่งาม ซึ่งสภาพล าน้ าในปัจจุบันมีตะกอนทับถม และ
วัชพืชข้ึนปกคลุมเป็นอย่างมาก ท้ังยังถูกลุกล้ าจากการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น การก่อสร้างถนนตัด
ผ่านล าน้ า หรือการถมท่ีดินเพื่อปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย 
และในพื้นท่ี ล าน้ ามีขนาดหน้าตัดไม่เหมาะสมส าหรับ
การรองรับน้ าไหลนองของคาบการเกิดซ้ า เน่ืองจากมี 
สิ่งกีดขวางล าน้ า เช่น เศษวัสดุ เศษกิ่งไม้ วัชพืช เมื่อมี

ปริมาณน้ า ท่ีเกิดจากฝนตกและน้ าจากล าน้ าสาขาอื่น ๆ
ไหลผ่านเข้ามาในพื้นท่ีชุมชน แต่ล าน้ าในพื้นท่ีสามารถ
ระบายน้ าออกไปได้อย่างช้า ๆ และเมื่อเวลาผ่านไปท า
ให้ปริมาณน้ ามีระดับสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนเอ่อล้นตลิ่ง  
เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งการประเมิน
ประสิทธิภาพการไหลสูงสุด โดยการค านวณปริมาณ 
น้ าหลากหรือปริมาณน้ าไหลนองสูงสุดจากวิธีเรชันแนล 
และการค านวณค่าอัตราการไหลสูงสุดท่ีหน้าตัดจุดท่ี
พิจารณาจากสมการแมนน่ิง เพื่อน ามาเปรียบเทียบและ
ประเมินประสิทธิภาพการไหลของระบบระบายน้ าใน
ชุมชน พบว่ามีจุดพิจารณาท่ีไม่สามารถระบายน้ าออกได้
ทันคือ จุด M1-4 , M11-2 และ M16-3 เน่ืองจาก
พื้นท่ีหน้าตัดของล าน้ าไม่เหมาะสมกับการรองรับการ
เกิดฝนรอบการเกิดซ้ าท่ี 10 ปีได้ แต่การศึกษาครั้งน้ี 
เป็นการหาแนวทางด้านวิศวกรรม ยังขาดการศึกษา

ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ ในอนาคตจ าเป็นต้องมี
การศึกษาด้านน้ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน  

แนวทางการแก้ไข ผลการศึกษาครั้งน้ีจะน าไป
เสนอต่อผู้น าชุมชนท้องท่ีและองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อน าเข้าแผนในการพฒันาชุมชนต่อไป อีกท้ัง
ควรมีการพัฒนาระบบกักเก็บน้ าเพื่อตัดยอดน้ า และเพิ่ม
เส้นทางน้ า ให้สามารถแยกมาเก็บน้ าไว้ในอ่างไม่ให้น้ า
เข้าสู่พื้นท่ีมากเกินไป และวางแผนการปล่อยน้ าออกมา
ในช่วงเวลาท่ีไม่เกิดฝนตกหนัก ควรจะมีการขุดลอกและ
ขยายหน้าตัดล าน้ าให้มีขนาดหน้าตัดท่ีเหมาะสม เพื่อ
รองรับปริมาณน้ าไหลนองอีกท้ังควรมีการเปลี่ยนผิว 
ล าน้ าจากเดิมท่ีมีลักษณะเป็นคลองดิน ให้เป็นคลองดาด
คอนกรีต เพื่อลดปัญหาการเกิดวัชพืชปกคลุมและการ
กัดเซาะ และมีการก าจัดวัชพืช เศษวัสดุ กิ่งไม้ เศษดิน ท่ี
ทับถมกันเพื่อไม่ให้กีดขวาง ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน้ า คอยดูแลรักษา ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การระบายน้ า เช่น การลงพื้นท่ีท าความสะอาดล าน้ า 
ก่อนการเกิดฤดูฝนของทุก ๆ ปี 
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บทคัดยอ่ 
          การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดนอกฤดูแบบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหน่ึงของโครงการกระบวนการขยาย
ผลความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรดของต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรด  พบว่า การปฏิบัติการแบบมี  
ส่วนร่วมในการผลิตสับปะรดนอกฤดู สามารถสร้างการเรียนรู้เกิดทักษะให้กับตัวแทนของกลุ่มท่ีจะน าไปขยายผล 
จ านวน 19 ราย เกิดองค์ความรู้ส าหรับเกษตรกรน าไปใช้ขยายผลการจัดการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพจ านวนมากกว่า 
2 เร่ือง เช่น การวางแผนการผลิตสับปะรดนอกฤดู การจัดการดิน ปุ๋ย น  า การควบคุมการออกดอก เป็นต้น สามารถ
พัฒนาสร้างอัตลักษณ์ผลผลิตสับปะรดบ้านสาบนคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
ผลผลิต กระบวนการผลิตสับปะรดนอกฤดูสามารถยกระดับราคาสร้างมูลค่าสูงมากกว่า 1 เท่าของราคาผลิตในฤดูปกติ 
ในด้านความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมจากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สับปะรดแปลงใหญ่บ้านสา กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดแผนการด าเนินงานภายใต้กลไก  
การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ท่ีมีผู้น าของอ าเภอได้ให้ความสนใจมีส่วนร่วมหนุนเสริม และ
อ านวยการประสานงานเช่ือมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนตามแผนงานท่ีก าหนด 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ยกระดับอาชีพให้เกิดความมั่นคงท่ีจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี กลไก
การสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรมีกระบวนการบูรณาการภายใต้โครงการฯ และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านการเกษตรท่ีเกิดการเช่ือมต่อและหนุนเสริม สอดคล้องกับเป้าหมายความต้องการของเกษตรกรโดยปรับ
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับฐานความรู้ของเกษตรกรสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สร้างบทเรียนจากการปฏิบัติการทดลองในพื นท่ีจริงให้เกิดทักษะท่ีสอดคล้องกับบริบทเชิงพื นท่ี
สู่ความคิดในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์อาชีพได้อย่างต่อเน่ือง 

ค าส าคัญ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตสับปะรดนอกฤดู  

Abstract 
          Technology transfer of off-season pineapple production with participatory, it is part of the 
science and technology knowledge expansion process project to increase the pineapple price of Ban 
Sa Subdistrict, Chae Hom District, Lampang Province. The objective is to apply science and 
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technology knowledge to increase the pineapple price. The result was found that participatory 
operation in off-season pineapple production is able to create learning and developing skills for 19 
representatives of the group that will be expanded. The project create more than 2 knowledges for 
the farmers which are able to be used in production management for increasing the effectiveness 
of cultivation such as off-season pineapple production planning, soil management, fertilizers 
management, water management and flowering control, etc. Farmers can develop and produce the 
product identity of Ban Sa pineapple to meet the safety standard quality and consumers satisfaction. 
The off-season pineapple production process can increase the price, more than 1 times of the regular 
season's production price. The achievement of the project operating under the activity was assessed 
by the satisfaction form by the members of the Ban Sa pineapple community enterprise group., The 
result was found that the agency network group highly satisfied in the action plan under the 
mechanism of driving the network at the district level, with the supporting and facilitating of the 
district leaders in connection coordination to connect with other departments., This allowed the 
operation can drive the plan aiming to develop the farmers  knowledge, enhance their career and 
create stability that will lead to a good quality of life. The mechanisms of knowledge development 
support for farmers have an integrated process under the project and connected and supported 
with the agricultural support agencies by adjusting the learning process in accordance with the 
farmers' knowledge base, creating understanding and accessing in a appropriate academic knowledge 
and technology. Creating lessons from practical experiments in the real situation creating the skills 
corresponding to the spatial context leading to solve the problem and continuously create a career. 
 
Keywords  Technology transfer, off-season pineapple production 
 
บทน า 
          สับปะรดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี
มีศักยภาพด้านการแปรรูปอาหารเป็นสินค้าส่งออกท่ี
สร้างรายได้เข้าประเทศสูงมากกว่าสองหมื่นล้านบาทต่อ
ปี สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรกระจายในทุกภาค
ของประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 
รายงานว่า ประเทศไทยมีพื นท่ีปลูกสับปะรดท่ีให้ผลใน
ระยะเก็บเกี่ยวรวม 571,183 ไร่ เป็นพื นท่ีปลูกในเขต
ภาคกลางมากที่สุด จ านวน 396,200 ไร่ จัดอยู่ในกลุ่ม 1 
ท่ีมีเป้าหมายการผลิตสับปะรดส าหรับส่งเข้าโรงงาน 
แปรรูป ส่วนสับปะรดท่ีปลูกในเขตพื นท่ีภาคเหนือมีพื นท่ี
ให้ผลผลิต จ านวน 120,443 ไร่ จัดอยู่ในกลุ่ม 2 มีพื นท่ี
ปลูกอยู่ห่างจากโรงงานแปรรูป โดยมีแหล่งปลูกส าคัญ
ได้แก่ เชียงราย ล าปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สับปะรด
ล าปาง จัดเป็นพืชเชิงวัฒนธรรมของพื นท่ีมีการปลูกยึด

เป็นอาชีพมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 100 ปี ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง รายงานข้อมูลปี 2562 พบว่า 
ล าปางมีพื นท่ีเพาะปลูกสับปะรด จ านวน 24,240 ไร่ 
พื นท่ีให้ผลผลิตจ านวน 16,525 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,050 
กิโลกรัม/ไร่ ประมาณการผลผลิตจ านวน 50,401.10 ตัน 
เพาะปลูกมากในเขตพื นท่ี 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ล าปาง อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแม่เมาะ อ าเภองาว และ
อ าเภอเมืองปาน เฉพาะ อ าเภอเมืองล าปางเพาะปลูก
มาก คิดเป็นร้อยละ 88.31 ของพื นท่ีเพาะปลูกทั งหมด
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือน มิถุนายน คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ ก า ร ผ ลิ ต สั บ ป ะ ร ด ข อ ง จั ง ห วั ด ล า ป า ง 
ใช้ต้นทุนการผลิต 3.97 บาท/กก. สัดส่วนการตลาด 
สับปะรดของจังหวัดล าปาง ร้อยละ 80 จ าหน่ายให้ 
กับโรงงาน ร้อยละ 19 จ าหน่ายเพื่อบริโภคสด และ 
ร้อยละ 1 แปรรูปเพื่อจ าหน่าย แต่ในช่วงปี 2559 - 
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technology knowledge to increase the pineapple price. The result was found that participatory 
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mechanism of driving the network at the district level, with the supporting and facilitating of the 
district leaders in connection coordination to connect with other departments., This allowed the 
operation can drive the plan aiming to develop the farmers  knowledge, enhance their career and 
create stability that will lead to a good quality of life. The mechanisms of knowledge development 
support for farmers have an integrated process under the project and connected and supported 
with the agricultural support agencies by adjusting the learning process in accordance with the 
farmers' knowledge base, creating understanding and accessing in a appropriate academic knowledge 
and technology. Creating lessons from practical experiments in the real situation creating the skills 
corresponding to the spatial context leading to solve the problem and continuously create a career. 
 
Keywords  Technology transfer, off-season pineapple production 
 
บทน า 
          สับปะรดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี
มีศักยภาพด้านการแปรรูปอาหารเป็นสินค้าส่งออกท่ี
สร้างรายได้เข้าประเทศสูงมากกว่าสองหมื่นล้านบาทต่อ
ปี สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรกระจายในทุกภาค
ของประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) 
รายงานว่า ประเทศไทยมีพื นท่ีปลูกสับปะรดท่ีให้ผลใน
ระยะเก็บเกี่ยวรวม 571,183 ไร่ เป็นพื นท่ีปลูกในเขต
ภาคกลางมากที่สุด จ านวน 396,200 ไร่ จัดอยู่ในกลุ่ม 1 
ท่ีมีเป้าหมายการผลิตสับปะรดส าหรับส่งเข้าโรงงาน 
แปรรูป ส่วนสับปะรดท่ีปลูกในเขตพื นท่ีภาคเหนือมีพื นท่ี
ให้ผลผลิต จ านวน 120,443 ไร่ จัดอยู่ในกลุ่ม 2 มีพื นท่ี
ปลูกอยู่ห่างจากโรงงานแปรรูป โดยมีแหล่งปลูกส าคัญ
ได้แก่ เชียงราย ล าปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สับปะรด
ล าปาง จัดเป็นพืชเชิงวัฒนธรรมของพื นท่ีมีการปลูกยึด

เป็นอาชีพมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 100 ปี ส านักงาน
เกษตรจังหวัดล าปาง รายงานข้อมูลปี 2562 พบว่า 
ล าปางมีพื นท่ีเพาะปลูกสับปะรด จ านวน 24,240 ไร่ 
พื นท่ีให้ผลผลิตจ านวน 16,525 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,050 
กิโลกรัม/ไร่ ประมาณการผลผลิตจ านวน 50,401.10 ตัน 
เพาะปลูกมากในเขตพื นท่ี 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ล าปาง อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอแม่เมาะ อ าเภองาว และ
อ าเภอเมืองปาน เฉพาะ อ าเภอเมืองล าปางเพาะปลูก
มาก คิดเป็นร้อยละ 88.31 ของพื นท่ีเพาะปลูกทั งหมด
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงเดือน มิถุนายน คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ ก า ร ผ ลิ ต สั บ ป ะ ร ด ข อ ง จั ง ห วั ด ล า ป า ง 
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กับโรงงาน ร้อยละ 19 จ าหน่ายเพื่อบริโภคสด และ 
ร้อยละ 1 แปรรูปเพื่อจ าหน่าย แต่ในช่วงปี 2559 - 

2560 สถานการณ์ด้านราคาสับปะรดท่ีเกษตรกร
จ าหน่ายได้ ณ จุดรับซื อในพื นท่ีจังหวัดล าปางในช่วง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 พบว่า สับปะรด
โรงงานราคากิโลกรัมละ 1.70-2.50 บาท และบริโภคผล
สดรับซื อตามคุณภาพแยกเป็นเกรดเนื อ 1 ราคากิโลกรัม
ละ 4-5 บาท เกรดเนื อ 2 ราคากิโลกรัมละ 2.00-2.50 
บาท ซึ่งราคาผลผลิตปี 2560 เมื่อ เทียบกับปี 2559 
ลดลงมากกว่า –50% เน่ืองจากปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประกอบกับปัจจัยผลผลิต
สับปะรดมีราคาแพงส่งผลให้เกษตรกรตัดสินใจเพิ่มพื นท่ี
การปลูกเพิ่มขึ นท าให้ปริมาณผลผลิตของทั งประเทศท่ี
ออกในฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมมีมากกว่า
ความต้องการของตลาดจนเกิดภาวะล้นตลาดเข้าสู่
วงรอบของราคาตกต่ าท่ีสุดในรอบทุก ๆ 5 ปี  

สถานการณ์ของปัญหาสับปะรด ปี 2560 จน
น าไปสู่ยุทธ์ศาสตร์สับปะรดของจังหวัดล าปาง 2561-
2569 ด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และ
การตลาดสับปะรดท่ีประกอบด้วยแนวทางต่าง  ๆ  
ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์สับปะรดของจังหวัดล าปาง  

2561 - 2569 

          ส่ ง เสริม ให้ เกษตรกรผู้ ปลูกสับปะรดผลิต
สับปะรดนอกฤดูให้มากขึ น มีการวางแผนการกระจาย
ผลผลิตไม่ให้กระจุกตัวในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
(เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม) ส่งเสริมให้เกษตรกรแบ่ง
สัดส่วนผลิตสับปะรดขายผลสดออกจ าหน่ายมากขึ น 
เพื่อลดจ านวนในการส่งเ ข้าโรงงานผลไม้ กระป๋อง 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการท าเกษตรแบบแปลง
ใหญ ่(สับปะรด) ในจังหวัดล าปาง ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตสับปะรดโดยการแปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

ต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยกันเช่ือมโยงตลาด
ภายในและต่างจังหวัด ซึ่งภายใต้แนวทางท่ีหลากหลาย
ถ้าไม่มีระบบกลไกการพัฒนาบนเป้าหมายท่ีเป็นจุดยืน
ด้านการพัฒนาเชิงบูรณาการ ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมอาจ
ท าให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  จาก
แนวทางการพัฒนาระบบเกษตรของรัฐบาลท่ีเน้นการ
รวมกลุ่มผลิตในรูปเกษตรแปลงใหญ่ต้องการให้มี
ประสิทธิภาพเชิงปริมาณและสิ่งท่ีต้องสอดคล้องกัน คือ
ประสิทธิผลเชิงคุณภาพภายใต้ความร่วมมือจากกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีทักษะและแนวคิดด้านการพัฒนาถึงจะท า
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืน ในแนวทางการ
พัฒนาสับปะรดของจังหวัดล าปางจ าเป็นต้องมีฐานทุน
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสับปะรดเชิงพื นท่ีบนทุนความรู้ทั ง
จากภูมิปัญญาและวิชาการท่ีมาจากการค้นคว้าบนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะสามารถบูรณาการ
ความรู้ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มอาชีพท่ี
เป็นเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี 
พื นฐานความรู้จากการวิจัยสับปะรดครบวงจรในพื นท่ี
ของจังหวัดล าปางที่จะสามารถขยายผลความรู้สนับสนุน
การพัฒนาสับปะรดตามเป้าหมายของแผนการพัฒนา
ของจังหวัดล าปางต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 
ก าหนดรายละเอียดของขั นตอนการด าเนินงาน ดังนี  

1. พื นท่ีด าเนินงาน ท าการพิจารณาเลือกพื นท่ี
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดล าปาง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ภายใต้การก าหนดหลักในการ
พิจารณาเลือกพื นท่ีด าเนินงานจากคุณสมบัติพื นฐานของ
ผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพท่ีเหมาะสมต่อตลาดบริโภค
ผลสด ขนาดพื นท่ีไม่ใหญ่มากมีจ านวนประชากรของ
เกษตรกรผู้ผลิตในพื นท่ีไม่เกิน 100 ราย มีน  าส าหรับใช้
ในการผลิตท่ี เพียงพอ โดยใช้พื นท่ีด า เ นินงานใน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลงใหญ่บ้านสา ต าบล
บ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  

2. กรรมวิธีด าเนินงาน ก าหนดกระบวนการ
เรียนรู้ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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2.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ
และความร่ วมมือของกลุ่ม เกษตรกร ผู้ น า ชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน เช่น เทศบาลต าบล 
บ้านสา ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยา ศัยอ า เภอแจ้ห่ม  เป็นต้น จัดกิ จกรรม 
บูรณาการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน ใน
การจัดการผลิตสับปะรดผลสด จัดท าฐานข้อมูลเชิงลึก
ด้านต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงโดยใช้กระบวนการทางการ
วิเคราะห์ด้านการตลาด ตลอดจนองค์ประกอบของ
ชุมชนทั งในด้านทักษะพื นฐานในด้านการเกษตร สภาพ
สังคมและสภาพแวดล้อมในชุมชน ทรัพยากรหรือ
หน่วยงานภายในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงท่ีจะสามารถ
หนุนเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประเมินผลและสรุปบทเรียน ก าหนดเป้าหมายและ 
วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้/ถ่ายทอด
เทคโนโลยี แนวทางการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต
สับปะรดนอกฤดู 

2.2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ การบ่มเพาะการ
ผลิตสับปะรดนอกฤดู กระบวนการขยายผลความรู้เพื่อ
เป้าหมายการยกระดับราคาของสับปะรดบ้านสาใน 
ช่องทางการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อรองรับตลาดนอกฤดู
โดยใช้กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมภายใต้กระบวนการมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) สร้างทักษะและประสบการณ์การผลิต
สับปะรดนอกฤดูในพื นท่ีจ ริงของเกษตรกรโดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก าหนดรายละเอียดของ
เทคโนโลยีการจัดการผลิตสับปะรดเชิงระบบ ท่ีมี
ประสิทธิภาพบนพื นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3. การติดตามและประเมินผล  มีกลไกการ 
หนุนเสริมและให้ค าปรึกษาของคณะด าเนินงานร่วมกับ
การปฏิบัติการทดลองกับสมาชิกตัวแทนกลุ่มและมีการ
กระจายความรู้ให้เครือข่ายได้มีการติดตามข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 การด า เ นินงาน เริ่ ม ต้นจากกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ
กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชนโดยจัดกิจกรรม ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านสามัคคี หมู่ท่ี 5 โดยมีเกษตรกรกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลงใหญ่บ้านสา โดยให้ผู้ร่วม
กิจกรรมไ ด้มีการวิ เ คราะห์ รายละเอี ยดพื นฐ าน 
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการผลิตสับปะรดในต าบล
บ้านสาโดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี  

1. พื นท่ีปลูก สับปะรดบ้านสาปลูกมากในหมู่ท่ี 
5 และหมู่ท่ี 10 เขต สปก. สภาพพื นท่ีดอนสลับภูเขา
อาศัยน  าฝน เป็นพื นท่ีหลังเข่ือนกิ่วลมท าให้มีความชื น
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ โครงสร้างดิน 
ส่วนใหญ่เป็นดินปนกรวดระบายน  าดีมีคุณสมบัติทางเคมี
เป็นกรดอ่อนๆท าให้สับปะรดมีคุณภาพทางด้านรสชาติ
หวานเนื อฉ่ าข้อจ ากัดทางด้านการผลิตท่ีส าคัญคือ  
ช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดน  าและอากาศร้อน 

2. พันธุ์สับปะรด พันธุ์ท่ีใช้ปลูกส่วนใหญ่ท่ีนิยม 
คือพันธุ์ปัตตาเวีย เพราะเป็นพันธุ์ท่ีตลาดมีความต้องการ
ทั งโรงงานอุตสาหกรรมและบริโภคผลสด สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีทนต่อสภาพแห้งแล้งและไม่มีการ
ระบาดของโรค โครงสร้างต้นมีหนามน้อย ผลใหญ่ 
รสชาติหวานฉ่ าน  า 

3. การปลูกและการดูแลรักษามีการไถและ
ปรับหน้าดินให้เรียบจัดแนวร่องระบายน  าป้องกันน  าขัง 
ก าหนดระยะปลูกโดยท่ัวไปใช้รูปแบบแถวคู่ (30 x 30 x 
60 เซนติเมตร) จ านวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 4,000 - 6,000 
ต้น การปลูกนิยมใช้เสียมขุดปลูก มีการปฏิบัติดูแลรักษา
หลังปลูก 1-2 เดือน โดยใช้ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้นทางดินใส่
บริเวณโคนต้นและใส่ปุ๋ยครั งท่ี 2 หลังปลูก 5-7 เดือน 
และจะมีการใส่อีกครั งในช่วงของการพัฒนาของผลซึ่ง
การใส่ปุ๋ยสับปะรดของเกษตรกรจะแตกต่างกันไป ส่วน
การให้น  าส่วนใหญ่เกษตรกรอาศัยน  าฝนอย่างเดียว การ
ก าจัดวัชพืชนิยมใช้สารเคมีชนิดท่ีใช้ก าจัดเฉพาะในแปลง
สับปะรดโดย ท่ัวไปมักจะใ ช้ในช่วงฤดูฝนท่ีมีการ
เจริญเติบโตของวัชพืชท่ีหนาแน่นในแปลง 

4. การบังคับดอกและห่อผล  การปฏิบัติการ
เพื่อช่วยให้ต้นสับปะรดท่ีมีความพร้อมหลังจากปลูกให้มี
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2.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ
และความร่ วมมือของกลุ่ม เกษตรกร ผู้ น า ชุมชน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน เช่น เทศบาลต าบล 
บ้านสา ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยา ศัยอ า เภอแจ้ห่ม  เป็นต้น จัดกิ จกรรม 
บูรณาการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน ใน
การจัดการผลิตสับปะรดผลสด จัดท าฐานข้อมูลเชิงลึก
ด้านต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงโดยใช้กระบวนการทางการ
วิเคราะห์ด้านการตลาด ตลอดจนองค์ประกอบของ
ชุมชนทั งในด้านทักษะพื นฐานในด้านการเกษตร สภาพ
สังคมและสภาพแวดล้อมในชุมชน ทรัพยากรหรือ
หน่วยงานภายในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงท่ีจะสามารถ
หนุนเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประเมินผลและสรุปบทเรียน ก าหนดเป้าหมายและ 
วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้/ถ่ายทอด
เทคโนโลยี แนวทางการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต
สับปะรดนอกฤดู 

2.2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ การบ่มเพาะการ
ผลิตสับปะรดนอกฤดู กระบวนการขยายผลความรู้เพื่อ
เป้าหมายการยกระดับราคาของสับปะรดบ้านสาใน 
ช่องทางการผลิตสับปะรดผลสดเพื่อรองรับตลาดนอกฤดู
โดยใช้กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมภายใต้กระบวนการมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) สร้างทักษะและประสบการณ์การผลิต
สับปะรดนอกฤดูในพื นท่ีจริงของเกษตรกรโดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก าหนดรายละเอียดของ
เทคโนโลยีการจัดการผลิตสับปะรดเชิงระบบ ท่ีมี
ประสิทธิภาพบนพื นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3. การติดตามและประเมินผล  มีกลไกการ 
หนุนเสริมและให้ค าปรึกษาของคณะด าเนินงานร่วมกับ
การปฏิบัติการทดลองกับสมาชิกตัวแทนกลุ่มและมีการ
กระจายความรู้ให้เครือข่ายได้มีการติดตามข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 การด า เ นินงาน เริ่ ม ต้นจากกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ
กลุ่มเกษตรกร ผู้น าชุมชนโดยจัดกิจกรรม ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านสามัคคี หมู่ท่ี 5 โดยมีเกษตรกรกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลงใหญ่บ้านสา โดยให้ผู้ร่วม
กิจกรรมไ ด้มีการวิ เ คราะห์ รายละเอี ยดพื นฐ าน 
องค์ความรู้จากการปฏิบัติการผลิตสับปะรดในต าบล
บ้านสาโดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี  

1. พื นท่ีปลูก สับปะรดบ้านสาปลูกมากในหมู่ท่ี 
5 และหมู่ท่ี 10 เขต สปก. สภาพพื นท่ีดอนสลับภูเขา
อาศัยน  าฝน เป็นพื นท่ีหลังเข่ือนกิ่วลมท าให้มีความชื น
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ โครงสร้างดิน 
ส่วนใหญ่เป็นดินปนกรวดระบายน  าดีมีคุณสมบัติทางเคมี
เป็นกรดอ่อนๆท าให้สับปะรดมีคุณภาพทางด้านรสชาติ
หวานเนื อฉ่ าข้อจ ากัดทางด้านการผลิตท่ีส าคัญคือ  
ช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดน  าและอากาศร้อน 

2. พันธุ์สับปะรด พันธุ์ท่ีใช้ปลูกส่วนใหญ่ท่ีนิยม 
คือพันธุ์ปัตตาเวีย เพราะเป็นพันธุ์ท่ีตลาดมีความต้องการ
ทั งโรงงานอุตสาหกรรมและบริโภคผลสด สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีทนต่อสภาพแห้งแล้งและไม่มีการ
ระบาดของโรค โครงสร้างต้นมีหนามน้อย ผลใหญ่ 
รสชาติหวานฉ่ าน  า 

3. การปลูกและการดูแลรักษามีการไถและ
ปรับหน้าดินให้เรียบจัดแนวร่องระบายน  าป้องกันน  าขัง 
ก าหนดระยะปลูกโดยท่ัวไปใช้รูปแบบแถวคู่ (30 x 30 x 
60 เซนติเมตร) จ านวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 4,000 - 6,000 
ต้น การปลูกนิยมใช้เสียมขุดปลูก มีการปฏิบัติดูแลรักษา
หลังปลูก 1-2 เดือน โดยใช้ปุ๋ยเคมีบ ารุงต้นทางดินใส่
บริเวณโคนต้นและใส่ปุ๋ยครั งท่ี 2 หลังปลูก 5-7 เดือน 
และจะมีการใส่อีกครั งในช่วงของการพัฒนาของผลซึ่ง
การใส่ปุ๋ยสับปะรดของเกษตรกรจะแตกต่างกันไป ส่วน
การให้น  าส่วนใหญ่เกษตรกรอาศัยน  าฝนอย่างเดียว การ
ก าจัดวัชพืชนิยมใช้สารเคมีชนิดท่ีใช้ก าจัดเฉพาะในแปลง
สับปะรดโดย ท่ัวไปมักจะใ ช้ในช่วงฤดูฝนท่ีมีการ
เจริญเติบโตของวัชพืชท่ีหนาแน่นในแปลง 

4. การบังคับดอกและห่อผล  การปฏิบัติการ
เพื่อช่วยให้ต้นสับปะรดท่ีมีความพร้อมหลังจากปลูกให้มี

การเจริญทางล าต้นใช้วิธีการนับอายุต้น สังเกตลักษณะ
ของขนาดล าต้นจ านวนใบ โดยท่ัว ๆ ไปจะควบคุมการ
ออกดอกของสับปะรดที่ช่วงอายุ 1 ปีขึ้นไป กรรมวิธีใน
การหยอดนิยมใช้สารที่ปลดปล่อยแก๊สเอทธิลินน ามา 
เจือจางในรูปของสารละลายฉีดพ่นหรือหยอดลงบริเวณ
ตรงกลางของยอดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน 
ต้นสับปะรดรดจะเกิดการพัฒนาตาดอกขึ้นเจริญและ
พัฒนาเป็นผล หลังจากผ่านการพัฒนาของดอกจึงเร่ิมท า
การห่อผลเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่จะท าให้
ผิวผลไหม้นิยมใช้วิธีการรวบใบมัด  

4. การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวหลังบังคับ
ดอก ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ถ้าโรงงาน 
แปรรูปต้องการใช้ผลผลิตที่ยังไม่แก่จัด อายุประมาณ  
4 เดือน แต่ตลาดบริโภคผลสดจะใช้ผลแก่อายุประมาณ 
5 เดือนหรือมีตาสีเหลืองเกือบทั้งผล  

5. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการ
เพื่อกระตุ้นให้สับปะรดมีการแตกหน่อใหม่ โดยจะท า
การตัดล าต้นเก่าที่ให้ผลผลิตแล้วออกให้แปลงปลูกมี
สภาพโปร่งช่วยให้เจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นส าหรับเลือก
หน่อส าหรับให้มีการพัฒนาในปีต่อไป ซึ่งโดยท่ัวไปรอบ
การจัดการผลิตสับปะรดจะนิยมท าต่อเนื่อง 3 ปี  
หลังจากนั้นจึงจะเร่ิมปรับพื้นที่ไถแปลงปลูกหน่อใหม่ 

การจัดการผลิตสับปะรดนอกฤดู  โดยทั่วไป
สับปะรดในฤดูปกติจะให้ผลผลิตมากในช่วงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม การผลิตสับปะรดนอกฤดูในพื้นที่
ของบ้านสายังมีเกษตรกรตัดสินใจท าค้อนข้างน้อย
เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านการขาดน้ าในช่วงฤดูแล้ง
และขาดความรู้เทคนิคการจัดการการผลิตสับปะรดนอก
ฤดูโดยเฉพาะถ้าเป็นผลผลิตในช่วงฤดูหนาวสับปะรด
มักจะมีรสเปรี้ยว ด้านโอกาสของการผลิตสับปะรดนอก
ฤดขูองบ้านสาจัดว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเหมาะสม ถ้าสามารถจัดการ
น้ าได้อย่างเพียงพอต่อการผลิต โครงสร้างทางกายภาพ
ของพื้นที่มีตลาดชุมชนที่มีชื่อสามารถรองรับผลผลิต
สับปะรดนอกฤดูที่ผลิตในพื้นที่ได้ ภายในอ าเภอมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถใช้ผลผลิตในการ
เชื่ อมโยงกับการท่อง เที่ ยว  พื้ นฐานชุมชนมีการ
วางรากฐานเชิงอัตลักษณ์โดยใช้สับปะรดเป็นจุดขายโดย

มีค าส าคัญของชุมชน “ถิ่นปลาสด สับปะรดหวานฉ่ า 
ชาวบ้านเลิศน้ าใจงาม นามสามัคคี” โดยมีความคิดเห็น
ในการเลือกตัวแทนของสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมขยายผลการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทดลองจัดการผลิตสับปะรดนอกฤดู
โดยมีสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  
19 คน  

การออกแบบการผลิตสับปะรดนอกฤดูแบบมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม
ในการอ านวยการ โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือของกลุ่มแกนน าจากหน่วยงานของ
อ า เ ภ อ แ จ้ ห่ ม โ ด ย ใ ช้ เ ว ที เ ส ว น า ด า เ นิ น ง า น  
2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายในระดับ
อ าเภอ ด าเนินงาน ณ สวนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา  
มีเครือข่ายเข้าร่วมจ านวน 12 หน่วยงาน โดยนายปรีชา 
สมชั ย  น า ยอ า เ ภอแจ้ ห่ ม  แล ะ  คุณประพัฒ น์   
ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตร เป็นประธาน  
มีสมาชิกเครือข่ายอ่ืน ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการ เช่น 
เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ประมงอ าเภอ สาธารณสุข
อ าเภอ ปลัดอ าเภอ ป่าไม้อ าเภอ กองทุนฟื้นฟูและพฒันา
เกษตรกรจังหวัดล าปาง ท่องเที่ยวอ าเภอ ผู้น าชุมชน
และตัวแทนเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
แนวทางของคณะด าเนินงานจาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้มี
ก า ร น า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ฯ  โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม 
เสนอแนวทางการขยายผลการพัฒนาโดยการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แปร รูปสับปะรดบ้ านสาที่ มี มาตรฐาน 
ที่สามารถขยายผลพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านอ่ืน ๆ 
ขอ งอ า เ ภอแ จ้ ห่ ม หลั ง จ ากนั้ น ไ ด้ มี จั ดกิ จ กรรม 
ในกลุ่มเป้าหมายระดับท้องถิ่น  ในเวทีการประชุม 
อ าเภอเคลื่อนที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองมาย โดยมีการน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน 
ในวาระการประชุมของอ าเภอร่วมชี้แจงกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในอ าเภอแจ้ห่มมีนายปรีชา สมชัย นายอ าเภอ 
แจ้ห่ม เป็นประธานการประชุม มีผู้น าชุมชนระดับต าบล
และหมู่บ้านของท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ต าบล 
ประกอบด้วย ต าบลบ้านสา ต าบลแจ้ ห่ม ต าบล 
วิเชตนคร ต าบลแม่สุก ต าบลทุ่งผึ้ง ต าบลปงดอน และ
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ต าบลเมืองมาย ตลอดจนมีสมาชิกเครือข่ายหน่วยงาน
อื่น ๆ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เช่น เกษตร
อ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ประมงอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ  
ปลัดอ าเภอ ป่าไม้อ าเภอ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 
โรงเรียนแจ้ห่ม และ กศน. ตลอดจนตัวแทนภาคเอกชน
จาก บ.SCG โดยแนวทางการสนับสนุนมีขับเคลื่อนการ
พัฒนาสับปะรดบ้านสาภายใต้กิจกรรมเชิงบูรณาการ
ร่วมกับแผนของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ สปก. ท่ีจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนร่วมกัน โดยเทศบาลต าบลบ้านสาเป็นหน่วยงาน
ท้องถ่ินในพื นท่ีพร้อมหนุนเสริมและอ านวยการในการ
จัดกิจกรรมร่วมกับคณะด าเนินงานหน่วยงาน 

กิจกรรมการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดนอกฤดู ด า เนินงานภายใต้กระบวนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีมี ขั นตอน
ประกอบด้วย 

1. การวางแผนการผลิต มีการใช้ปฏิทินการ
ผลิตสับปะรด (Season calendar) เป็นเครื่องมือการ
วิเคราะห์การจัดการผลิตของตัวแทนสมาชิกท่ีจะร่วม
การปฏิบัติการผลิตสับปะรดนอกฤดูบนการก าหนด
เป้าหมายผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ซึ่งสมาชิกมีความเห็นแนวทางของการผลิต
สับปะรดนอกฤดูคือ ให้มีผลผลิตตรงกับช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (เดือนเมษายน) ท่ีจะมีการเดินทางของ
ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวในเส้นทางอ าเภอแจ้ห่มและ
มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของฝากมากขึ นและผลผลิตใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีรสชาติหวานกว่าในช่วงฤดูหนาว 
แต่แนวทางในการผลิตสับปะรดนอกฤดูในช่วงฤดูหนาว
ยังมีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีตรงกับเทศกาล 
ปีใหม่และมีการเดินทางของนักท่องเท่ียวจ านวนมาก
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
การวางแผนการจัดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ฐานความรู้จากการท า SWOT ของสมาชิกท่ีได้ท าไว้ใน
เบื องต้นวิเคราะห์แนวทางการขยายผลภูมิปัญญาสู่ 
แนวทางการจัดการผลิตสับปะรดนอกฤดูของบ้านสา
ตั งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนเมษายน

ตามเป้าหมายของตลาด โดยมีการออกแบบการจัดการ
ผลิตท่ีประกอบด้วยขั นตอน ดังนี  

1. จัดการพื นท่ี ก าหนดขนาดพื นท่ีปลูกไม่เกิน 
1 ไร่/ราย ก าหนดต าแหน่งพื นท่ีท่ีมีความสะดวกต่อการ
จัดการและสามารถบริหารจัดการน  าเพื่อใช้ในการผลิต
ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยใช้ระบบน  าแบบ
ประหยัด มีการไถและพรวนเตรียมดิน 2 รอบ ยกแปลง
ปลูกคลุมด้วยพลาสติกช่วยรักษาความชื นในดินและ
ป้องกันวัชพืช 

2. การปลูกและดูแลรักษา คัดเลือกหน่อ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียส าหรับใช้ปลูกเพื่อเป้าหมายนอก
ฤดูใช้หน่อท่ีสมบูรณ์มีขนาดใหญ่ (น  าหนักประมาณ  
3 กิโลกรัม) มีการจัดการควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน 
GAP ให้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั งทางดินและทางใบโดย
พิจารณาเลือกใช้ชนิดปุ๋ยท่ีมีสัดส่วนของธาตุอาหารท่ี
ครบทั งธาตุหลักและจุลธาตุมีการให้ท่ีสอดคล้องตาม
ระยะของการเจริญเติบโตของสับปะรด ให้น  าด้วยระบบ
น  าหยด มีการวางแผนและขยายผลการปฏิบัติการจัดท า
แปลงสาธิตของสมาชิกตัวแทนจ านวน 19 ราย ๆ ละ  
1 ไร ่ในเดือนพฤษภาคม 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการผลิตสับปะรดนอกฤดูของบ้านสาท่ี
ออกแบบไว้โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเสริมสร้าง
ป ร ะ ส บกา รณ์ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ไ ด้ เ ข้ า ถึ งพื น ฐ า นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดพื นท่ีการด าเนินงาน 
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสา หมู่ท่ี 5  มีเนื อหาการ
เรียนรู้ประกอบด้วย  

ความรู้พื นฐานในด้านดิน/ปุ๋ย/น  า มีการใช้ชุด
วิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วส าหรับสร้างทักษะในการ
ประเมินคุณสมบัติของดินในแปลงปลูกสับปะรดท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลเบื องต้น เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ค่าปริมาณธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน ท่ี
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดการปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ นมีการขยายผลสู่การเตรียมปุ๋ยส าหรับการทดลอง
ในแปลงสาธิตของสมาชิก มีการเสริมความรู้ด้านการ
ควบคุมการออกดอกของสับปะรดโดยประเมินผลความรู้
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ต าบลเมืองมาย ตลอดจนมีสมาชิกเครือข่ายหน่วยงาน
อื่น ๆ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เช่น เกษตร
อ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ประมงอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ  
ปลัดอ าเภอ ป่าไม้อ าเภอ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 
โรงเรียนแจ้ห่ม และ กศน. ตลอดจนตัวแทนภาคเอกชน
จาก บ.SCG โดยแนวทางการสนับสนุนมีขับเคลื่อนการ
พัฒนาสับปะรดบ้านสาภายใต้กิจกรรมเชิงบูรณาการ
ร่วมกับแผนของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ สปก. ท่ีจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนร่วมกัน โดยเทศบาลต าบลบ้านสาเป็นหน่วยงาน
ท้องถ่ินในพื นท่ีพร้อมหนุนเสริมและอ านวยการในการ
จัดกิจกรรมร่วมกับคณะด าเนินงานหน่วยงาน 

กิจกรรมการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดนอกฤดู ด า เนินงานภายใต้กระบวนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีมี ขั นตอน
ประกอบด้วย 

1. การวางแผนการผลิต มีการใช้ปฏิทินการ
ผลิตสับปะรด (Season calendar) เป็นเครื่องมือการ
วิเคราะห์การจัดการผลิตของตัวแทนสมาชิกท่ีจะร่วม
การปฏิบัติการผลิตสับปะรดนอกฤดูบนการก าหนด
เป้าหมายผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ซึ่งสมาชิกมีความเห็นแนวทางของการผลิต
สับปะรดนอกฤดูคือ ให้มีผลผลิตตรงกับช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (เดือนเมษายน) ท่ีจะมีการเดินทางของ
ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวในเส้นทางอ าเภอแจ้ห่มและ
มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของฝากมากขึ นและผลผลิตใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีรสชาติหวานกว่าในช่วงฤดูหนาว 
แต่แนวทางในการผลิตสับปะรดนอกฤดูในช่วงฤดูหนาว
ยังมีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีตรงกับเทศกาล 
ปีใหม่และมีการเดินทางของนักท่องเท่ียวจ านวนมาก
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
การวางแผนการจัดการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ฐานความรู้จากการท า SWOT ของสมาชิกท่ีได้ท าไว้ใน
เบื องต้นวิเคราะห์แนวทางการขยายผลภูมิปัญญาสู่ 
แนวทางการจัดการผลิตสับปะรดนอกฤดูของบ้านสา
ตั งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตในเดือนเมษายน

ตามเป้าหมายของตลาด โดยมีการออกแบบการจัดการ
ผลิตท่ีประกอบด้วยขั นตอน ดังนี  

1. จัดการพื นท่ี ก าหนดขนาดพื นท่ีปลูกไม่เกิน 
1 ไร่/ราย ก าหนดต าแหน่งพื นท่ีท่ีมีความสะดวกต่อการ
จัดการและสามารถบริหารจัดการน  าเพื่อใช้ในการผลิต
ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยใช้ระบบน  าแบบ
ประหยัด มีการไถและพรวนเตรียมดิน 2 รอบ ยกแปลง
ปลูกคลุมด้วยพลาสติกช่วยรักษาความชื นในดินและ
ป้องกันวัชพืช 

2. การปลูกและดูแลรักษา คัดเลือกหน่อ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียส าหรับใช้ปลูกเพื่อเป้าหมายนอก
ฤดูใช้หน่อท่ีสมบูรณ์มีขนาดใหญ่ (น  าหนักประมาณ  
3 กิโลกรัม) มีการจัดการควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน 
GAP ให้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั งทางดินและทางใบโดย
พิจารณาเลือกใช้ชนิดปุ๋ยท่ีมีสัดส่วนของธาตุอาหารท่ี
ครบทั งธาตุหลักและจุลธาตุมีการให้ท่ีสอดคล้องตาม
ระยะของการเจริญเติบโตของสับปะรด ให้น  าด้วยระบบ
น  าหยด มีการวางแผนและขยายผลการปฏิบัติการจัดท า
แปลงสาธิตของสมาชิกตัวแทนจ านวน 19 ราย ๆ ละ  
1 ไร ่ในเดือนพฤษภาคม 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายการผลิตสับปะรดนอกฤดูของบ้านสาท่ี
ออกแบบไว้โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเสริมสร้าง
ป ร ะ ส บกา รณ์ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ไ ด้ เ ข้ า ถึ งพื น ฐ า นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดพื นท่ีการด าเนินงาน 
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสา หมู่ท่ี 5  มีเนื อหาการ
เรียนรู้ประกอบด้วย  

ความรู้พื นฐานในด้านดิน/ปุ๋ย/น  า มีการใช้ชุด
วิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วส าหรับสร้างทักษะในการ
ประเมินคุณสมบัติของดินในแปลงปลูกสับปะรดท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลเบื องต้น เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ค่าปริมาณธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน ท่ี
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดการปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ นมีการขยายผลสู่การเตรียมปุ๋ยส าหรับการทดลอง
ในแปลงสาธิตของสมาชิก มีการเสริมความรู้ด้านการ
ควบคุมการออกดอกของสับปะรดโดยประเมินผลความรู้

จากการปฏิบัติการของสมาชิกด้านการกระตุ้นการออก
ดอกของสับปะรดท่ีมีผลลัพธ์ ด้านความส า เร็จยังมี
ข้อจ ากัดไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มีการใช้ตัวอย่าง
จริงของวัสดุร่วมให้ข้อเสนอแนะท าความเข้าใจถึง
คุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีใช้กระตุ้น
การออกดอกสับปะรดในรูปแบบสารละลายเอทธิฟอน 
เทคนิคการใช้สารท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพทั ง ระดับ
ความเข้มข้นและมาตรฐานการผลิตสารท่ีแสดงไว้ใน
ฉลากก ากับผลิตภัณฑ์ วิธีการเตรียมสารและการเก็บ
รักษา ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการใช้ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในเหมาะสม วิธีการใช้ท่ีมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ผลิตและสภาพแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์ของ
การใช้สารกระตุ้นการออกดอกกับระยะการพัฒนาของ
ต้นสับปะรดและสภาพแวดล้อม ท่ีมีผลต่อการใช้ 
สารกระตุ้นการออกดอก หลังมีการให้ความรู้ในเนื อหา
แล้ ว เสร็จ ไ ด้มอบหมายให้สมา ชิก ไ ด้มีการ น า ไป
ปฏิบัติการทดลองในแปลงผลิตสับปะรดนอกฤดูเพื่อให้
สามารถได้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3. การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติการแปลงผลิตสับปะรดนอกฤดู
พบว่าสมาชิกทั ง 19 ราย มีการด าเนินการปลูกตาม
แผนการตั งแต่เดือนพฤษภาคม หลังปลูก 1 เดือน มีการ
ใส่ปุ๋ยทางดินและพ่นทางใบ เพื่อการพัฒนาทางล าต้น 
จ านวน 2 ครั ง มีระยะห่าง 1 เดือน พร้อมให้น  าในระบบ
น  าหยดต่อเน่ืองและท่ีระยะการเจริญ  6 เดือนท าการ
ปรับอัตราปุ๋ยให้กับต้นสับปะรดโดยพ่นทางใบก่อนท า
การกระตุ้นการออกดอกด้วยสารเอทธิฟอนตามอัตรา
และกรรมวิธีท่ีได้รับการเสริมความรู้ผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานการพัฒนาของดอกหลังจัดการกระตุ้น
มากกว่าร้อยละ 70 สมาชิกมีความพึงพอใจกระบวนการ 
ร้อยละ 100 หลังจากสับปะรดมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ
การเจริญและพัฒนาของผล หลังกลีบดอกโรยสมาชิกมี
การจัดการพ่นปุ๋ยทางใบจ านวน 2 ครั ง ระยะห่าง 15 วัน 
ท าการมัดใบห่อผลและมีการให้น  าอย่างต่อเน่ืองจนถึง
เก็บเกี่ยว การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพผลผลิต
สับปะรดนอกฤดูโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ด้านขนาดผลมีน  าหนักเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัม 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน  าได้ เฉลี่ย 14-16 องศาบริกซ์ 
ค่าปริมาณสารไนเตรตในผลต่ ากว่า  30 มิลลิกรัม  
การจ าหน่ายผลผลิตสับปะรดในลักษณะขายส่ง เฉลี่ย 
10-15 บาท/กิโลกรัม การขายแบบตัดแต่งผล เฉลี่ย  
30-50 บาท/กิโลกรัม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิต
สับปะรดนอกฤดูกับสับปะรดท่ีมีการจ าหน่ายในการ
บริโภคผลสดจากข้อมูลราคาเฉลี่ยของรอบปีท่ีผ่านมา
ราคากิโลกรัมละ 4-5 บาท ซึ่งมีความแตกต่างของมูลค่า
ผลผลิตสับปะรดนอกฤดูสูงมากกว่า 1 เท่าของราคาผลิต
ในฤดูปกติ ภายใต้กระบวนการได้มีการประเมินผลความ
พึงพอใจจากการสอบถามข้อมูลกับสมาชิกตัวแทนท่ีมี
การปฏิบัติการ พบว่า ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ
กระบวนการด าเนินงาน ผู้บริโภคสับปะรด ร้อยละ 100 
ของผู้ บริ โภคมีความพึงพอใจคุณภาพต่อผลผลิต
สับปะรด ตลอดจนเครือข่ายในระดับอ าเภอและจังหวัด 
ร้ อ ยล ะ  100 ขอ ง เ ค รื อ ข่ ายมี คว ามพึ งพอ ใจ ต่อ
กระบวนการด าเนินงานของโครงการ ดังรายละเอียด
ของกิจกรรมภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

สับปะรดแบบมีส่วนร่วม 
 

การน าไปใช้ 
 หลังจากท่ีเกษตรกรต้นแบบแปลงสาธิตได้
ทดลองจัดการปลูกในรูปแบบท่ีวางแผนร่วมกันแล้ว 
พบว่า แปลงท่ีทดลองในบางแปลงสามารถให้ผลผลิต
นอกฤดู (ก่อนฤดูกาลปกติ) โดยใช้ระยะเวลารวมตั งแต่
ปลูกจนเก็บเกี่ยวในเวลาเพียง 12 เดือน ซึ่งโดยท่ัวไป
ต้องใช้เวลา 18-20 เดือนจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ 
และสามารถขายได้ในราคาท่ีสูงกว่าในฤดูปกติ และเป็น
แนวทางไปสู่การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้มีการ
ฝึกอบรมการผลิตสับปะรดนอกฤดูโดยใช้งบพัฒนา
จังหวัด ซึ่งมีส านักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ
แจ้ห่ม สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา 
จ านวน 50 ราย  และเกษตรกรอ าเภอเมืองจ านวน 50 
ราย วางแผนปลูกสับปะรดนอกฤดู  
 
อภิปรายผล 
 ส่วนประกอบของการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อ
ผลผลิต ผลลัพธ์  เป็นไปตามเ ป้าหมาย ท่ีก าหนด 
ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีเป็นต้นทุนส าคัญ ได้แก่ คน 
ความรู้ เครือข่าย บนกลไกที่สอดคล้องของกิจกรรมการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงท าให้บรรลุตาม
เป้าหมาย การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Development) เป็นขบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สามารถเพิ่มประสิทธิผลและความส าเร็จให้องค์กร เกิด
ต้นทุนทางปัญญา ( Intellectual Capital) เ กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
ระหว่างนักวิชาการกับเกษตรกรมีการบูรณาการความรู้
จากหลายสาขาท่ีเน้นความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบ
เป็นทางการกับความคิดเร่ิมของเกษตรกร เปิดโอกาสให้
เกษตรกรคือผู้แสดงน า ใช้ฐานความรู้จากประสบการณ์
ความส าเร็จเน้นหลักการ วิธีการและการค้นหาทางเลือก
ของเทคโนโลยีโดยใช้การตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
เกษตรกรกับนักวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี
ส่วนร่วมจะแตกต่างไปจาก การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(transfer technology) ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีโดย
นักวิชาการเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบทางการ แนวด่ิง
และสั่งการ เกษตรกรคือผู้รับการถ่ายทอดจากการ
ตัดสินใจของนักวิชาการบนข้อมูลเนื อหาความรู้ท่ีเกิดขึ น
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จากนักวิชาการ กระบวนการน าเสนอมักใช้การสื่อสาร
ทางเ ดียวเ น้นการสอนและสั่ งการ การ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีจึงเป็นขบวนการท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผู้รับท่ีมี
พื นฐานความรู้ในระดับขั นสูงหรือตรงเป้าหมายความ
ต้องการ ผู้ถ่ายทอดสามารถควบคุมการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ชัชรี , 2551) แนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้การรับรู้แผนการด าเนินงานภายใต้
กลไกการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายในระดับ
อ าเภอท่ีมีผู้น าของอ าเภอได้ให้ความสนใจมีส่วนร่วม
หนุนเสริมและอ านวยการประสานงานเช่ือมต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อน
ตามแผนงานท่ีก าหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมี
การพัฒนาความรู้ยกระดับอาชีพให้เกิดความมั่นคงท่ีจะ
น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี กลไกการสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ให้กับเกษตรกรมีกระบวนการบูรณาการภายใต้
โครงการฯ และหน่วยงานสนับสนุนด้านการเกษตรท่ีเกิด
การเช่ือมต่อและหนุนเสริมสอดคล้องกับเป้าหมายความ
ต้องการของเกษตรกรโดยปรับกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับฐานความรู้ของเกษตรกรสร้างความเข้าใจ
และเข้าถึงความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สร้างบทเรียนจากการปฏิบัติการทดลองในพื นท่ีจริงให้
เกิดทักษะท่ีสอดคล้องกับบริบทเชิงพื นท่ีสู่ความคิดใน
การแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์อาชีพได้อย่างต่อเน่ือง 
 
กิติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย คลินิก
เทคโนโลยี ท่ีร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการหมู่บ้าน
สับปะรดบ้านสา นายอ าเภอแจ้ห่มและหน่วยงาน
เครือข่ายทุกระดับในอ าเภอแจ้ห่มและจังหวัดล าปาง ท่ี
ร่วมสนับสนุนงานโดยบูรณาการร่วมกัน ขอขอบคุณ 
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนบุคคลากรท่ีให้
ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
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เทคโนโลยี ท่ีร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการหมู่บ้าน
สับปะรดบ้านสา นายอ าเภอแจ้ห่มและหน่วยงาน
เครือข่ายทุกระดับในอ าเภอแจ้ห่มและจังหวัดล าปาง ท่ี
ร่วมสนับสนุนงานโดยบูรณาการร่วมกัน ขอขอบคุณ 
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนบุคคลากรท่ีให้
ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
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บทคัดยอ่ 
          งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ปัญหาสุขภาพของ
เกษตรกร และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของ
เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด กรณีศึกษา ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยท าการศึกษากับเกษตรกรชาวไร่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจแบบผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 88 คน  
โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบจ าเพาะเจาะจง วิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ีสองเป็นการวิจัย 
เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการศึกษากับเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 176 คน โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชากรท้ังหมด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมของเกษตรกรชาวไร่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ัน มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรต้ังเร่ิมการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีการใช้สารเคมีโดยมีการป้องกันตนเองท้ังในด้านการแต่งกายและการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันแต่มีส่วนน้อยท่ี
ปราศจากการป้องกัน จึงส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกร โดยพบว่า ปัญหาสุขภาพ
ทางด้านร่างกายของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ัน ส่วนใหญ่มีอาการหายใจไม่ค่อยออกเน่ืองจากการ  
สูดดมกลิ่นของสารเคมีท่ีซึมผ่านผ้าปิดจมูกเป็นเวลานาน มีอาการเวียนศีรษะ และแพ้สารเคมีหลังท าการฉีดพ่น  
มีอาการเล็บม่วงหลังจากการสัมผัสสารเคมี และมีอาการอ่อนเพลียหลังจากฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น  
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า เกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.01) และเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายอยู่
ในระดับท่ีน้อย ( x  = 1.64) พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัญหา
สุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r= -0.243) ซึ่งมีความสัมพันธ์ระดับน้อย 
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แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังได้รับผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งควร
ได้รับการส่งเสริม ป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสุขภาพทางด้านร่างกายเหล่าน้ัน 
 
ค าส าคัญ  พฤติกรรมการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม   การเกษตรกรรม   เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
             ปัญหาสุขภาพ 
 
Abstract 
          This research aims to study the relationship between the behavior of agricultural chemical 
use and physical health problems of corn farmers in Pa Sao Subdistrict, Muang District, Uttaradit 
Province by using the exploratory sequential design research, which was divided into 2 phases. The 
first phase was a qualitative research using interviews with 88 representative farmers, grow corn. The 
second phase was a quantitative approach with purposive sampling. Questionnaires were answered 
by 176 corn growers. The results were analyzed by using content analysis and statistics of percentage, 
frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. The 
results was found that the corn growers had used chemicals since the beginning of growing until the 
harvesting. Most of the growers had used chemicals without self-protection in terms of clothing and 
using protective equipment which affected the physical health. It was found that the most physical 
health problems of corn growers were difficul breathing due to the inhalation of the smell of 
chemicals for a long time. They had dizziness and allergic to chemicals while spraying. They had the 
purple nail symptoms due to chemical touching and had fatigue after spraying, etc. The relation 
analysis showed that corn growers had used agricultural chemicals at a high level, ( x  = 4.01) and 
had physical health problems at a low level ( x  = 1.64).  The behavior of agricultural chemicals use 
related to the physical health problems at.01 significance level confidence (r=0.243), which was a 
low level of correlation. However, the corn growers had affected by the use of agricultural chemicals 
which should be prevented so as to reduce physical health problems. 
 
Keywords   Chemical use behavior,  Agriculture, Corn Growers, Physical health  
 
บทน า 
          การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการปลูก
ข้าวโพดมีแนวโน้มสูงมาก เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่มีพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองในการฉีดพ่น และไม่ได้ค านึงถึง
ข้อมูลความรู้และความเข้าใจในการใช้สารเคมี รวมถึง
อันตรายและผลกระทบจากสารเคมีท่ีมีการน ามาใช้
ถึงแม้ว่าจะมีข้อก าหนดทางกฎหมายในด้านการจ าหน่าย 
การครอบครอง และการใช้วัตถุมีพิษแต่ในการปฏิบัติ
อาจจะยังไม่ถูกต้อง ท่ีผ่านมาประเทศไทยน าเข้าวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร (สารก าจัดวัชพืช, สารก าจัด
แมลง และสารป้องกันและก าจัดโรคพืช) ดังน้ี : - ปี 
2551 น าเข้า 109,908 ตัน มูลค่า 19,182 ล้านบาท | ปี 
2552 น าเข้า 137,594 ตัน มูลค่า 16,816 ล้านบาท | ปี 
2553 น าเข้า 117,698 ตัน มูลค่า 17,924 ล้านบาท | ปี 
2554 น าเข้า 164,383 ตัน มูลค่า 22,044 ล้านบาท | ปี 
2555 น าเข้า 134,377 ตัน มูลค่า 19,357 ล้านบาท | ปี 
2556 น าเข้า 172,826 ตัน มูลค่า 24,416 ล้านบาท | ปี 
2557 น าเข้า 147,375 ตัน มูลค่า 22,812 ล้านบาท | ปี 
2558 น าเข้า 149,546 ตัน มูลค่า 19,326 ล้านบาท | ปี 
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second phase was a quantitative approach with purposive sampling. Questionnaires were answered 
by 176 corn growers. The results were analyzed by using content analysis and statistics of percentage, 
frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. The 
results was found that the corn growers had used chemicals since the beginning of growing until the 
harvesting. Most of the growers had used chemicals without self-protection in terms of clothing and 
using protective equipment which affected the physical health. It was found that the most physical 
health problems of corn growers were difficul breathing due to the inhalation of the smell of 
chemicals for a long time. They had dizziness and allergic to chemicals while spraying. They had the 
purple nail symptoms due to chemical touching and had fatigue after spraying, etc. The relation 
analysis showed that corn growers had used agricultural chemicals at a high level, ( x  = 4.01) and 
had physical health problems at a low level ( x  = 1.64).  The behavior of agricultural chemicals use 
related to the physical health problems at.01 significance level confidence (r=0.243), which was a 
low level of correlation. However, the corn growers had affected by the use of agricultural chemicals 
which should be prevented so as to reduce physical health problems. 
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บทน า 
          การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการปลูก
ข้าวโพดมีแนวโน้มสูงมาก เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่มีพฤติกรรม
ในการป้องกันตนเองในการฉีดพ่น และไม่ได้ค านึงถึง
ข้อมูลความรู้และความเข้าใจในการใช้สารเคมี รวมถึง
อันตรายและผลกระทบจากสารเคมีท่ีมีการน ามาใช้
ถึงแม้ว่าจะมีข้อก าหนดทางกฎหมายในด้านการจ าหน่าย 
การครอบครอง และการใช้วัตถุมีพิษแต่ในการปฏิบัติ
อาจจะยังไม่ถูกต้อง ท่ีผ่านมาประเทศไทยน าเข้าวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร (สารก าจัดวัชพืช, สารก าจัด
แมลง และสารป้องกันและก าจัดโรคพืช) ดังน้ี : - ปี 
2551 น าเข้า 109,908 ตัน มูลค่า 19,182 ล้านบาท | ปี 
2552 น าเข้า 137,594 ตัน มูลค่า 16,816 ล้านบาท | ปี 
2553 น าเข้า 117,698 ตัน มูลค่า 17,924 ล้านบาท | ปี 
2554 น าเข้า 164,383 ตัน มูลค่า 22,044 ล้านบาท | ปี 
2555 น าเข้า 134,377 ตัน มูลค่า 19,357 ล้านบาท | ปี 
2556 น าเข้า 172,826 ตัน มูลค่า 24,416 ล้านบาท | ปี 
2557 น าเข้า 147,375 ตัน มูลค่า 22,812 ล้านบาท | ปี 
2558 น าเข้า 149,546 ตัน มูลค่า 19,326 ล้านบาท | ปี 

2559 น าเข้า 160,824 ตัน มูลค่า 20,618 ล้านบาท | ปี 
2560 น าเข้า 198,317 ตัน มูลค่า 27,922 ล้านบาท | ปี 
2561 น าเข้า 170,932 ตัน มูลค่า 36,298 ล้านบาท | 
รวมปริมาณน า เข้า 11 ปี  (2551 -2561) จ านวน 
1 ,663 ,780 ตัน มูล ค่ารวม 246 ,715 ล้ านบาท  
(กรมวิชาการเกษตร, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2562) ซึ่งจากการค านวณค่าเฉลี่ยพบว่าคนไทย 64.1 
ล้านคน มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
มากกว่า 2.6 กิโลกรัมต่อคนต่อปีซึ่งข้อมูลผู้ป่วยนอก
และอัตราผู้ป่วยนอกมาจากสาเหตุการได้รับสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช โดยปี 2559 มีผู้ป่วยจ านวน 4 ,876 ราย 
เสียชีวิต 606 ราย ปี 2560 มีผู้ป่วย 4,916 ราย เสียชีวิต 
579 ราย และในปี 2561 มีผู้ป่วย 4,736 ราย เสียชีวิต 
601 ราย ซึ่งหากรวมจ านวนผู้เสียชีวิตท่ีมีสาเหตุจากการ
ได้รับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในช่วง 4 ปี ต้ังแต่ปี 2559 -
2562 มีจ านวนถึง 2 ,193 ราย ไม่รวมผู้ป่วยในสิทธิ
รักษาพยาบาลอื่นๆ สะท้อนให้เห็นผลกระทบของการใช้
สารเคมีปราบศัตรูพืชท่ีเกิดข้ึน (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) , (2562))และ จากส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า  
มีอัตราผู้ป่วยนอกจากกลุ่มโรคสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
เท่ากับ 12.37 ต่อประชากรกลางปีแสนคน เมื่อเทียบกับ
อัตราผู้ป่วยนอกก็ยังมีอัตราป่วยท่ีสูงมากกว่า เกือบ
เท่าตัว (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 
2552) ซึ่งสารเคมีทางการเกษตรสามารถเกิดพิษได้  
2 รูปแบบ คือ แบบเฉียบพลัน อาการจะเกิดข้ึนทันที 
เ ช่น คลื่นไส้  อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเ น้ือ 
กล้ามเน้ือเกร็ง กระตุก ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า 
แสบตา เป็นต้น และแบบเรื้อรัง เกิดจากการสัมผัสเป็น
เวลานาน และเกิดพิษสะสมจนก่อให้เกิดโรคหรือปัญหา
ต่อสุขภาพ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรค
ผิวหนังต่างๆ การเป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด 
การสูญเสียการได้ยิน และการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
เป็นต้น (สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย, 2562 ) ดังน้ัน"
เร่ืองการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ต้องอาศัย 5 ปัจจัย 
ได้แก่ รู้จักศัตรูพืช เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รู้จักเทคนิคการ
พ่นท่ีเหมาะสม รู้จักสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และรู้จัก
ความปลอดภัยในการใช้สาร ข้อสุดท้ายส าคัญมาก โดย

ช่องทางในการรับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ 
ทางผิวหนัง ทางการหายใจ และทางปาก อย่างการ
ปกป้องดวงตาและผิวหนัง ต้องสวมครอบตานิรภัยขณะ
ท าการเตรียมหรือฉีดพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันการซึมผ่าน
บริเวณดวงตาและผิวหนังโดยรอบ การเลือกชนิด
หน้ากากกรองอากาศส าหรับพ่นสารเคมีทางการเกษตร 
ได้แก่ ชนิดใช้แล้วท้ิงส าหรับงานฉีดพ่นน้อยหรือใช้งาน
เป็นครั้งคราว ชนิดเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองเดียว น้ าหนัก
เบา - ใช้งานได้ยาวกว่าใช้แล้วท้ิง เหมาะส าหรับผู้ใช้งาน
ท่ีต้องฉีดพ่นเป็นประจ า ชนิดเปลี่ยนไส้กรองคู่ หายใจ
สะดวก - ใช้งานได้ยาวนานกว่าไส้กรองเด่ียว เหมาะ
ส าหรับผู้ท่ีงานท่ีต้องฉีดพ่นเป็นประจ าและต่อเน่ือง ส่วน
การปกป้องผิวหนัง ต้องสวมใส่ชุดท่ีปลอดภัย สวมถุงมือ
ป้องกันสารเคมีชนิดหนาหรือบาง เลือกสวมถุงมือยาง 
ในไดร์ลหรือยางนีโอพรีนขณะเตรียมและฉีดพ่นสารเคมี  
ใส่รองเท้าบูทยางป้องกันสารเคมี ท่ีผลิตจากยาง
ธรรมชาติหรือนีโอพรีนเมื่อต้องยก เคลื่อนย้าย ผสม 
หรือฉีดพ่นสารเคมี โดยให้ปลายขากางเกงคลุมทับ
รองเท้าบูทเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังหากมีการ
หกรั่วไหล ห้ามใช้รองเท้าทีท าจากหนังสัตว์หรือผ้า ล้าง
รองเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน สิ่งท่ีส าคัญคือ
การให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารท่ีมีประสิทธิภาพ
ตรงกับศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรประเมินว่าจะใช้สาร
หรือไม่ใช้สาร ต้องมุ่งเน้นการใช้งานอย่างถูกต้อง และให้
ค าแนะน าเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
(กรมควบคุมโรค,2562) 

ซึ่งในพื้นท่ี ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ เป็นพื้นท่ีท่ียังมีการใช้สารเคมีในการท า
เกษตรกรรม คือ การท าไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
หลัก โดยเกษตรกรขาดความรู้เรื่องการใช้สารเคมี  มี
การใช้สารเคมีในการท าไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณท่ี
มากเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยสารเคมีท่ีใช้จะ
เป็นสารเคมีท่ีอยู่ในปุ๋ยและน้ าท่ีใช้ฉีดพ่น สารเคมีพวกน้ี
ท าให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ดินและน้ า รวมไป
ถึงคนในพื้นท่ี ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเกษตรกรเท่าน้ัน
บุคคลอื่นๆท่ีไม่ได้ท าการเกษตรแต่อยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวก็
ได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีปัญหา
สุขภาพอยู่แล้ว เช่น เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นต้น การได้รับ

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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สารเคมีดังกล่าวอาจส่งผลให้มีอาการแย่ลงได้ และ
บุคคลอ่ืนๆแม้จะไม่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว แต่การ
ได้รับสารเคมีก็ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หาก
ได้รับสารเคมีในปริมาณท่ีมากเกินไป (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน วันท่ี 27 มกราคม 
2563) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบของ
สารเคมีการเกษตรได้ส่งผลต่อมิ ติ ต่าง  ๆ ท้ังทาง 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์
โดยรวม ยิ่งไปกว่าน้ันยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังของ
บุคคล  ครอบครัว และชุมชน ปัญหาเหล่าน้ีมิใช่ปัญหา
ของประเทศใดประเทศหน่ึงหรือของสังคมใดสังคมหน่ึง
ท่ีต้องแก้ไข ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย แต่ยังไม่สามารถน าไปสู่
ก า ร แก้ ปั ญห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ  ก า รหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการการประเมินผล
กระทบสุขภาพซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
สังคมโดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางและ เครื่องมือท่ี
หลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึง
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล้วกับ
ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จากข้อเสนอหรือการด าเนิน
นโยบาย  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอันเป็นประโยชน์ส าหรับ
การสร้างเสริมและการคุ้มครองสุขภาพประชาชนทุก
กลุ่ม ผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ 
ชุดค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะท่ีมีข้อมูลหลักฐานยืนยัน 
(Evidence - based recommendations) ท่ีสะ ท้อน
ให้เห็นถึงแนวทางและคุณค่าหรือความส าคัญของการมี
สุขภาวะที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย กระบวนการท่ีช่วยสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และขจัดหรือยับยั้งการด าเนินการท่ีอาจเป็นภัย
คุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ จ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ี
ถูกต้องและครอบคลุม และสามารถน าไปเปรียบเทียบ
กับผลท่ีได้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development Goals : SDGs)  
เป้าหมายท่ี 12 คือ แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
(United Nations Thailand, 2015) 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรกับปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของ
เกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะเห็นถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจะเห็นว่าเกษตรกรชาวไร่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยน้ันมีการใช้สารเคมีท่ี
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพด้านร่างกายเป็นจ านวนมาก แต่
ท้ั ง น้ี ท้ั ง น้ั น ข้ึ นอยู่ กั บบ ริ บทขอ งพื้ น ท่ี  ลั ก ษณ ะ
กระบวนการท างานของชาวไร่ปลูกข้าวโพดแต่ละ 
พื้นท่ีว่าจะมีปัจจัยใดส่งผลกระทบบ้าง ซึ่งการทราบถึง
ปัจจัยคุกคามต่าง ๆ น้ันถือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีในการวางแผนการให้ค าแนะน า 
การดูแลสุขภาพต่าง ๆ ของประชาชนได้ เน่ืองจาก
เกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยมีจ านวน
มาก หากท าการศึกษาต้องใช้ระยะเวลานาน ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในพื้นท่ีต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้
เกษตรกรได้ตระหนักและทราบถึงสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ
การท างานซึ่งจะสามารถน ามาป้องกันและปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 
วิธีการด าเนินงาน 
          เป็ นการวิ จั ย เ ชิ งส า รวจ แบบผสมผ ส า น 
(Exploratory Sequential Design) โดยประยุกต์จาก
ต้ น แ บ บ ข อ ง  Creswell and Clark (2 0 1 7 )  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ระยะ โดยระยะแรก ใ ช้วิ ธี การ 
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบ้ืองต้นและน ามาพัฒนา
เครื่องมือ (แบบสอบถาม) โดยผลท่ีได้จะน ามาสรุปเป็น
ประเด็น เป็นค าเพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสอบโดย
แบบสอบถามจะต้องผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจึงจะ
น าไปใช้ โดยระยะท่ีสอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ ดังภาพท่ี1  

 
ภาพที ่1 : แบบแผนการวิจัยเชิงส ารวจแบบผสมผสานของ 

Creswell and Clark (2017) 
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สารเคมีดังกล่าวอาจส่งผลให้มีอาการแย่ลงได้ และ
บุคคลอื่นๆแม้จะไม่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว แต่การ
ได้รับสารเคมีก็ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หาก
ได้รับสารเคมีในปริมาณท่ีมากเกินไป (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน วันท่ี 27 มกราคม 
2563) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบของ
สารเคมีการเกษตรได้ส่งผลต่อมิ ติ ต่าง  ๆ ท้ังทาง 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์
โดยรวม ยิ่งไปกว่าน้ันยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังของ
บุคคล  ครอบครัว และชุมชน ปัญหาเหล่าน้ีมิใช่ปัญหา
ของประเทศใดประเทศหน่ึงหรือของสังคมใดสังคมหน่ึง
ท่ีต้องแก้ไข ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในแง่มุมต่าง ๆ มากมาย แต่ยังไม่สามารถน าไปสู่
ก า ร แก้ ปั ญห า ไ ด้ อย่ า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ  ก า รหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการการประเมินผล
กระทบสุขภาพซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
สังคมโดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางและ เครื่องมือท่ี
หลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึง
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล้วกับ
ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง จากข้อเสนอหรือการด าเนิน
นโยบาย  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอันเป็นประโยชน์ส าหรับ
การสร้างเสริมและการคุ้มครองสุขภาพประชาชนทุก
กลุ่ม ผลลัพธ์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ 
ชุดค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะท่ีมีข้อมูลหลักฐานยืนยัน 
(Evidence - based recommendations) ท่ีสะ ท้อน
ให้เห็นถึงแนวทางและคุณค่าหรือความส าคัญของการมี
สุขภาวะที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย กระบวนการท่ีช่วยสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และขจัดหรือยับยั้งการด าเนินการท่ีอาจเป็นภัย
คุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ จ าเป็นต้องมีข้อมูลท่ี
ถูกต้องและครอบคลุม และสามารถน าไปเปรียบเทียบ
กับผลท่ีได้ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development Goals : SDGs)  
เป้าหมายท่ี 12 คือ แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
(United Nations Thailand, 2015) 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรกับปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของ
เกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะเห็นถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยจะเห็นว่าเกษตรกรชาวไร่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยน้ันมีการใช้สารเคมีท่ี
ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพด้านร่างกายเป็นจ านวนมาก แต่
ท้ั ง น้ี ท้ั ง น้ั น ข้ึ นอยู่ กั บบ ริ บทขอ งพื้ น ท่ี  ลั ก ษณ ะ
กระบวนการท างานของชาวไร่ปลูกข้าวโพดแต่ละ 
พื้นท่ีว่าจะมีปัจจัยใดส่งผลกระทบบ้าง ซึ่งการทราบถึง
ปัจจัยคุกคามต่าง ๆ น้ันถือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีในการวางแผนการให้ค าแนะน า 
การดูแลสุขภาพต่าง ๆ ของประชาชนได้ เน่ืองจาก
เกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยมีจ านวน
มาก หากท าการศึกษาต้องใช้ระยะเวลานาน ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในพื้นท่ีต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้
เกษตรกรได้ตระหนักและทราบถึงสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ
การท างานซึ่งจะสามารถน ามาป้องกันและปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 
วิธีการด าเนินงาน 
          เป็ นการวิ จั ย เ ชิ งส า รวจ แบบผสมผ ส า น 
(Exploratory Sequential Design) โดยประยุกต์จาก
ต้ น แ บ บ ข อ ง  Creswell and Clark (2 0 1 7 )  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ระยะ โดยระยะแรก ใ ช้วิ ธี การ 
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นและน ามาพัฒนา
เครื่องมือ (แบบสอบถาม) โดยผลท่ีได้จะน ามาสรุปเป็น
ประเด็น เป็นค าเพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสอบโดย
แบบสอบถามจะต้องผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจึงจะ
น าไปใช้ โดยระยะท่ีสอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ ดังภาพท่ี1  
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

ระยะแรก 
โดยในระยะแรกเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นและน ามาพัฒนาเครื่องมือ) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนน าไปพัฒนาเป็นเครื่องมือท่ีมีความ
เป็นมาตรฐานและตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2  
ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
- กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
จ านวน 88 คน จะใช้วิธี เลือกกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะแรกคือ 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ โดยจะเตรียมแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ ( interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถาม
ออกเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในแต่
ละครั้งจะมีจดบันทึกค าสัมภาษณ์ไว้แล้วน ามาสรุปเป็น
ค าส าคัญ และมีการบันทึกเสียงเพื่อใช้ในการบันทึก
ค าพูดของผู้ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ตกหล่น 
และสามารถสรุปข้อมูลได้ครบถ้วน เพื่อน าไปสร้าง
แบบสอบถามในระยะที่สองได้อย่างตรงประเด็น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในระยะแรก โดย
ได้ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงเพื่อน ามาถอดความ
โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) น าค า
ส าคัญ (Key word) ในประเด็นต่างๆมาจัดกลุ่ม (Group) 
แล้วสร้างหัวข้อย่อยสรุปตาม กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในด้านผู้วิจัยใช้หลักสามเซ้าโดยใช้ข้อมูล 1 คน และท า
การเก็บข้อมูลในประเด็นเดิมซ้ า เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้มา 
ระยะที่สอง 

ในระยะท่ีสองเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
(วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและวิเคราะห์ความสัมพันธ์) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยันค าตอบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1
และข้อท่ี 2 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพล
ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรกับ
ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างของเกษตรกรชาวไร่ปลูก
ข้าวโพดฯ (ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3) 

 

 
ภาพที ่2 การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกรปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
ภาพที ่3 การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกรปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
          ประชากร คือ เกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จ านวนท้ังหมด 176 คนโดยผู้วิจัยท าการศึกษากับ
ประชากรท้ังหมด  

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้วิจัยได้น าค าตอบจากระยะแรกมาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในระยะท่ีสองโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
          1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว  
          2)แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีเหมาะสมของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  
          3)แบบสอบถามปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย
ของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และ
แบบสอบถามผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรท่ีมี
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นลักษณะปลายปิด 
(Closed Questions)  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และแบบมาตราส่วนประเมิณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมีค่าความเ ช่ือมั่น
เท่ากับ 0.946 ข้ึนไป และค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่  
0.2 ข้ึนไป 
 

ภาพท่ี 4 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะท่ีสองผู้วิจัยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่  ค่า เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐาน (SD) และสถิติอนุมานใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพีย ร์สัน (Pearson’s Product – Moment 
Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 
          การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ
ทางด้านร่างกายของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์กรณีศึกษา : ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ สรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมการสารเคมีทางการเกษตร
ต้ังแต่การเริ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จนถึงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยเริ่มจากปรับสภาพดิน เกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนท าการหยอดเมล็ดข้าวโพด โดย
เกษตรกรไม่มีสวมถุงมือผ้าในการหว่านปุ๋ยการดูแลและ
บ ารุ ง ต้นข้าวโพดอ่อน เกษตรกรใส่ปุ๋ ยยู เ รี ยเพื่อ 
เร่ งฮอร์ โมนและมี การก าจัด ศัตรูพื ช โดยน าปุ๋ ย 
อาทราซีนมาผสมกับน้ าและใช้ไม้คนเพื่อให้ผสมเข้ากัน
ก่อนน าไปใส่ในเครื่องฉีดพ่น โดยในการผสมเกษตรกร
ไม่ได้มีการป้องกันแต่อย่างใด การจัดการกับวัชพืชและ
ศัตรูพืช การจัดการกับวัชพืช ส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 
อาทราซีน (15-15-15) โดยจะฉีดพ่นประมาณ 4-8 ครั้ง
ต่อเดือน การจัดการกับศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้สารเคมี
อัลฟ่า-คอมบิ โดยจะฉีดพ่นประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ 
โดยเกษตรกรแต่งกายมิดชิดมีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก 
และใส่เสื้อผ้ารัดกุม ในกรณีพืชเป็นโรค เกษตรกรจะใช้
สารป้องกันก าจัดโรคพืชฉีดพ่น โดยจะฉีดพ่นประมาณ  
3 ครั้งต่อเดือน และเกษตรกรแต่งกายมิดชิดโดยใช้ผ้าปิด
ปากปิดจมูกและใส่เสื้อผ้ารัดกุม พฤติกรรมการใช้
สารเคมีของผู้ให้สัมภาษณ์ ขาดการป้องกันท่ีถูกวิธี โดย
แต่ละท่านมีพฤติกรรมการใช้ท่ีค่อยข้างเสี่ยงท่ีจะได้รับ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย แต่มีสิ่งหน่ึงท่ีผู้สัมภาษณ์ได้
สังเกตเห็นคืออุปกรณ์ในการป้องกันสารเคมีน้ันไม่ได้
ป้องกันได้จริง โดยเสื้อผ้าท่ีใส่เป็นเสื้อแขนยาวธรรมดา
ซึ่งสารเคมีอาจซึมทะลุผ่านผ้าไปสัมผัสกับตัวเกษตรกร
โดยตรงไ ด้  นอกจาก น้ีจากการเก็บ ข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามสามารถพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ได้ ดังตารางที่ 1 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          ผู้วิจัยได้น าค าตอบจากระยะแรกมาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในระยะท่ีสองโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
          1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว  
          2)แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีเหมาะสมของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  
          3)แบบสอบถามปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย
ของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และ
แบบสอบถามผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรท่ีมี
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นลักษณะปลายปิด 
(Closed Questions)  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และแบบมาตราส่วนประเมิณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมีค่าความเ ช่ือมั่น
เท่ากับ 0.946 ข้ึนไป และค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่  
0.2 ข้ึนไป 
 

ภาพท่ี 4 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะท่ีสองผู้วิจัยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่  ค่า เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐาน (SD) และสถิติอนุมานใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson’s Product – Moment 
Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา 
          การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ
ทางด้านร่างกายของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์กรณีศึกษา : ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ สรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ี
เหมาะสมของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมการสารเคมีทางการเกษตร
ต้ังแต่การเริ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จนถึงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยเร่ิมจากปรับสภาพดิน เกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนท าการหยอดเมล็ดข้าวโพด โดย
เกษตรกรไม่มีสวมถุงมือผ้าในการหว่านปุ๋ยการดูแลและ
บ ารุ ง ต้นข้าวโพดอ่อน เกษตรกรใส่ปุ๋ ยยู เ รี ยเพื่อ 
เร่ งฮอร์ โมนและมี การก าจัด ศัตรูพื ช โดยน าปุ๋ ย 
อาทราซีนมาผสมกับน้ าและใช้ไม้คนเพื่อให้ผสมเข้ากัน
ก่อนน าไปใส่ในเครื่องฉีดพ่น โดยในการผสมเกษตรกร
ไม่ได้มีการป้องกันแต่อย่างใด การจัดการกับวัชพืชและ
ศัตรูพืช การจัดการกับวัชพืช ส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 
อาทราซีน (15-15-15) โดยจะฉีดพ่นประมาณ 4-8 ครั้ง
ต่อเดือน การจัดการกับศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้สารเคมี
อัลฟ่า-คอมบิ โดยจะฉีดพ่นประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ 
โดยเกษตรกรแต่งกายมิดชิดมีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก 
และใส่เสื้อผ้ารัดกุม ในกรณีพืชเป็นโรค เกษตรกรจะใช้
สารป้องกันก าจัดโรคพืชฉีดพ่น โดยจะฉีดพ่นประมาณ  
3 ครั้งต่อเดือน และเกษตรกรแต่งกายมิดชิดโดยใช้ผ้าปิด
ปากปิดจมูกและใส่เสื้อผ้ารัดกุม พฤติกรรมการใช้
สารเคมีของผู้ให้สัมภาษณ์ ขาดการป้องกันท่ีถูกวิธี โดย
แต่ละท่านมีพฤติกรรมการใช้ท่ีค่อยข้างเสี่ยงท่ีจะได้รับ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย แต่มีสิ่งหน่ึงท่ีผู้สัมภาษณ์ได้
สังเกตเห็นคืออุปกรณ์ในการป้องกันสารเคมีน้ันไม่ได้
ป้องกันได้จริง โดยเสื้อผ้าท่ีใส่เป็นเสื้อแขนยาวธรรมดา
ซึ่งสารเคมีอาจซึมทะลุผ่านผ้าไปสัมผัสกับตัวเกษตรกร
โดยตรงไ ด้  นอกจาก น้ีจากการเก็บ ข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามสามารถพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้
สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ได้ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม 
ค าถาม x  𝑆𝑆𝑆𝑆 ระดบั 

1. เลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตรโดยเลือกสารท่ีมีพิษไม่รุนแรง ไม่
เป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 

3.68 1.089 มาก 

2. ท าการเลือกใช้สารเคมีท่ีถูกขนาดและถูกวิธี โดยดูจากสลากที่ติด
ข้างขวดทุกครั้ง 

4.61 0.682 มากที่สุด 

3. อ่านฉลากที่ขวดทุกครั้ง และปฏิบัติ ตามข้อแนะน าต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด 

4.51 0.834 มากที่สุด 

4. สวมถุงมือยางทุกครั้งก่อนการผสมสารเคมีทางการเกษตร 4.12 1.072 มาก 
5. ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสมในการคนสารเคมีให้เข้ากันก่อนการ

ฉีดพ่นและไม่ใช้มือคนสาร 
4.57 0.759 มากที่สุด 

6. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ฉีดพ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด
ก่อนใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง 

4.67 0.636 มากที่สุด 

7. ก่อนท าการฉีดพ่นสารเคมี สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว และ
สวมรองเท้าบูท 

4.69 0.690 มากที่สุด 

8. สวมถุงมือในการหว่าน หรือหยอดปุ๋ยเคมีลงในข้าวโพด 3.73 1.273 มาก 
9. ขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรมีการปิดปากปิดจมูก 4.72 0.681 มากที่สุด 
10. รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะท่ีมีการฉีดพ่นสารเคมี 2.15 1.665 น้อย 
11. ขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรจะอยู่เหนือลมเสมอ 4.37 0.994 มาก 
12. ฉีดพ่นสารเคมีเฉพาะช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเท่าน้ัน งดช่วงแดดจัด 4.55 0.846 มากที่สุด 
13. เมื่อมีอุปกรณ์ช ารุดเสียหายขณะฉีดพ่นหยุดการฉีดพ่นทันที 4.36 1.153 มาก 
14. เมื่อมีสิ่งอุดตันในอุปกรณ์ฉีดพ่น จะไม่ใช้ปากเป่าหรือไม่ใช้มือเปล่า

ท าการซ่อมอุปกรณ์ฉีดพ่น 
3.56 1.705 มาก 

15. เมื่อท่านท าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหกเปรอะเปื้อนบนพื้น ใช้ดินหรือ 
ข้ีเลื่อยดูดซับ แล้วจึงน าไปฝังดินในท่ีห่างไกลท่ีอยู่อาศัย 

3.46 1.313 ปานกลาง 

16. ทุบท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดท่ีใช้หมดแล้ว 2.59 1.455 ปานกลาง 
17. เมื่อฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วท่านไม่ปล่อยสารเคมีทางการเกษตร 

ท้ิงไว้ในเครื่อง 
3.45 1.631 ปานกลาง 

18. หลังท าความสะอาดเครื่องฉีดพ่น จะไม่น าน้ าท่ีใช้ท าความสะอาด
เครื่องฉีดพ่นไปเทท่ีแหล่งแม่น้ าหรือ ใกล้ท่ีอยู่อาศัย 

3.32 1.783 ปานกลาง 

19. หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเสร็จทันกลับมาอาบน้ าทันที 4.59 0.939 มากที่สุด 
20. ซักเสื้อผ้าท่ีสวมใส่ฉีดพ่นสารเคมีแยกออกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ 4.56 0.839 มากที่สุด 

เฉลี่ยพฤตกิรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรทีเ่หมาะสม 4.02 0.378 มาก 

          จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรในพื้นท่ี
มีการใช้สารเคมีเพื่อการเพิ่มผลผลิตและป้องกันปัญหาท่ี
ส่งผลกับข้าวโพด ถึงแม้จะมีการใช้สารเคมีฯจ านวนมาก 
แต่ก็ เรียนรู้ ท่ีจะป้องกันตนเองมาก ข้ึน เ น่ืองจาก
ประสบการณ์และการได้รับความรู้จากแหล่ง ข้อมูล 
ต่าง ๆ จึงมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีฯท่ีเหมาะสม ดังน้ัน

พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรจึงอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร มีการปิด
ปากปิดจมูก ก่อนท าการฉีดพ่นสารเคมีท่านสวมเสื้อ 
แขนยาวกางเกงขายาว และสวมรองเท้าบูท ท่าน
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ฉีดพ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานไม่ช ารุดก่อนใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ท่านท า

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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การเลือกใช้สารเคมีท่ีถูกขนาดและถูกวิธี โดยดูจาก
สลากท่ีติดข้างขวดทุกครั้ง หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชเสร็จทันกลับมาอาบน้ าทันที ท่านใช้ไม้หรือวัสดุ
อื่นท่ีเหมาะสมในการคนสารเคมีให้เข้ากันก่อนการ 
ฉีดพ่นและไม่ใช้มือคนสาร ท่านซักเสื้อผ้าทีสวมใส่ฉีดพ่น
สารเคมีแยกออกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ ท่านฉีดพ่นสารเคมี
เฉพาะช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเท่าน้ันงดช่วงแดดจัด ท่าน
อ่านฉลากที่ขวดทุกครั้งและปฏิบัติตามข้อแนะน าต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.72 4.69 4.67 4.61 4.59 4.57 4.56 4.55 4.51 
ตามล าดับ ขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร ท่านจะ
อยู่เหนือลมเสมอ เมื่อมีอุปกรณ์ช ารุดเสียหายขณะ 
ฉีดพ่นท่านหยุดการฉีดพ่นทันที ท่านสวมถุงมือยาง 
ทุกครั้งก่อนการผสมสารเคมีทางการเกษตร ท่านสวม 
ถุงมือในการหว่าน หรือหยอดปุ๋ยเคมีลงในข้าวโพด  
ท่านเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตรโดยเลือกสารท่ีมีพิษ
ไม่รุนแรง ไม่เป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก เมื่อมีสิ่งอุดตันใน
อุปกรณ์ฉีดพ่น ท่านจะไม่ใช้ปากเป่าหรือไม่ใช้มือเปล่า
ท าการซ่อมอุปกรณ์ฉีดพ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 4.36 4.12 3.73 3.68 3.56 ตามล าดับ 
เมื่อท่านท าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหกเปรอะเปื้อนบนพื้น 
ท่านใช้ดินหรือข้ีเลื่อยดูดซับ แล้วจึงน าไปฝังดินในท่ี
ห่างไกลท่ีอยู่อาศัย เมื่อท่านฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วท่าน
ไม่ปล่อยสารเคมีทางการเกษตร ท้ิงไว้ในเครื่อง หลังท า
ความสะอาดเครื่องฉีดพ่น ท่านจะไม่น าน้ าท่ีใช้ท าความ

สะอาดเครื่องฉีดพ่นไปเทท่ีแหล่งแม่น้ าหรือใกล้ท่ีอยู่
อาศัย ท่านทุบท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ทุกชนิดท่ีใช้หมดแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 3.45 3.32 2.59 และ ท่านรับประทาน
อาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะท่ีมีการฉีดพ่นสารเคมี อยูใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 
(S.D.= 1.665) 

2. ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกร 
พบว่า ผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายเกษตรกรน้ัน 
เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีส่วนใหญ่มีอาการหายใจไม่ค่อย
ออก เน่ืองจากการสูดดมกลิ่นของสารเคมีท่ีซึมผ่านผ้า
เป็นเวลานานในขณะท่ีท าการฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตร จึงน าไปสู่อาการเวียนศีรษะเกษตรกรบางรายท่ี
แพ้สารเคมีมีอาการเป็นผื่นคันเมื่อได้สัมผัสกับสารเคมี
โดยตรงขณะผสม หรือเกิดจากอุปกรณ์ท าการฉีดพ่น 
เกิดการรั่ว และรวมถึงสารเคมีท่ีซึมทะลุผ่านเสื้อผ้าท่ีใส่ 
เกษตรกรท่ีได้รับสารเคมีเป็นเวลานานท าให้เกิดอาการ
อ่อนเพลีย ในการฉีดสารเคมีทางการเกษตรเกษตรกร
บางรายอยู่ปลายลมจึงมีละอองจากการฉีดพ่นสารเคมี
กระเด็นเข้าตาท าให้ เกิดอาการแสบตา เน่ืองจาก
เกษตรกรไม่ได้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา นอกจากน้ี
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสามารถพิจารณา
ถึงปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกรได้   
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ค าถาม x  SD ระดับ 

1. เคยมีแผลหลังจากท าการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร 1.45 0.966 น้อยท่ีสุด 
2. เคยมีอาการไอมาก จากการรับสารเคมีทางการเกษตร 1.47 0.900 น้อยท่ีสุด 
3. เคยหมดสติจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน 1.23 0.812 น้อยท่ีสุด 
4. เคยมีอาการตัวบวมจากการแพ้สารเคมีทางการเกษตร 1.27 0.818 น้อยท่ีสุด 
5. เคยรู้สึกว่า ได้รับสารเคมีทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกายมากจนเกินไป

จนท าให้ไม่สบายตัว 
1.78 0.935 น้อย 

6. ขณะใช้สารเคมี กลิ่นของสารเคมีทางการเกษตรท าให้รู้สึกแน่น
หน้าอก 

1.68 0.931 น้อย 

7. ขณะใช้สารเคมี กลิ่นของสารเคมีทางการเกษตรท าให้รู้สึกหายใจ
ไม่สะดวก 

2.06 1.111 น้อย 
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การเลือกใช้สารเคมีท่ีถูกขนาดและถูกวิธี โดยดูจาก
สลากท่ีติดข้างขวดทุกครั้ง หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชเสร็จทันกลับมาอาบน้ าทันที ท่านใช้ไม้หรือวัสดุ
อื่นท่ีเหมาะสมในการคนสารเคมีให้เข้ากันก่อนการ 
ฉีดพ่นและไม่ใช้มือคนสาร ท่านซักเสื้อผ้าทีสวมใส่ฉีดพ่น
สารเคมีแยกออกจากเสื้อผ้าอื่น ๆ ท่านฉีดพ่นสารเคมี
เฉพาะช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเท่าน้ันงดช่วงแดดจัด ท่าน
อ่านฉลากที่ขวดทุกครั้งและปฏิบัติตามข้อแนะน าต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.72 4.69 4.67 4.61 4.59 4.57 4.56 4.55 4.51 
ตามล าดับ ขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร ท่านจะ
อยู่เหนือลมเสมอ เมื่อมีอุปกรณ์ช ารุดเสียหายขณะ 
ฉีดพ่นท่านหยุดการฉีดพ่นทันที ท่านสวมถุงมือยาง 
ทุกครั้งก่อนการผสมสารเคมีทางการเกษตร ท่านสวม 
ถุงมือในการหว่าน หรือหยอดปุ๋ยเคมีลงในข้าวโพด  
ท่านเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตรโดยเลือกสารท่ีมีพิษ
ไม่รุนแรง ไม่เป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก เมื่อมีสิ่งอุดตันใน
อุปกรณ์ฉีดพ่น ท่านจะไม่ใช้ปากเป่าหรือไม่ใช้มือเปล่า
ท าการซ่อมอุปกรณ์ฉีดพ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 4.36 4.12 3.73 3.68 3.56 ตามล าดับ 
เมื่อท่านท าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหกเปรอะเปื้อนบนพื้น 
ท่านใช้ดินหรือข้ีเลื่อยดูดซับ แล้วจึงน าไปฝังดินในท่ี
ห่างไกลท่ีอยู่อาศัย เมื่อท่านฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วท่าน
ไม่ปล่อยสารเคมีทางการเกษตร ท้ิงไว้ในเครื่อง หลังท า
ความสะอาดเครื่องฉีดพ่น ท่านจะไม่น าน้ าท่ีใช้ท าความ

สะอาดเครื่องฉีดพ่นไปเทท่ีแหล่งแม่น้ าหรือใกล้ท่ีอยู่
อาศัย ท่านทุบท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ทุกชนิดท่ีใช้หมดแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 3.45 3.32 2.59 และ ท่านรับประทาน
อาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะท่ีมีการฉีดพ่นสารเคมี อยูใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 
(S.D.= 1.665) 

2. ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกร 
พบว่า ผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายเกษตรกรน้ัน 
เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีส่วนใหญ่มีอาการหายใจไม่ค่อย
ออก เน่ืองจากการสูดดมกลิ่นของสารเคมีท่ีซึมผ่านผ้า
เป็นเวลานานในขณะท่ีท าการฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตร จึงน าไปสู่อาการเวียนศีรษะเกษตรกรบางรายท่ี
แพ้สารเคมีมีอาการเป็นผื่นคันเมื่อได้สัมผัสกับสารเคมี
โดยตรงขณะผสม หรือเกิดจากอุปกรณ์ท าการฉีดพ่น 
เกิดการรั่ว และรวมถึงสารเคมีท่ีซึมทะลุผ่านเสื้อผ้าท่ีใส่ 
เกษตรกรท่ีได้รับสารเคมีเป็นเวลานานท าให้เกิดอาการ
อ่อนเพลีย ในการฉีดสารเคมีทางการเกษตรเกษตรกร
บางรายอยู่ปลายลมจึงมีละอองจากการฉีดพ่นสารเคมี
กระเด็นเข้าตาท าให้ เกิดอาการแสบตา เน่ืองจาก
เกษตรกรไม่ได้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา นอกจากน้ี
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสามารถพิจารณา
ถึงปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกรได้   
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ค าถาม x  SD ระดับ 

1. เคยมีแผลหลังจากท าการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร 1.45 0.966 น้อยท่ีสุด 
2. เคยมีอาการไอมาก จากการรับสารเคมีทางการเกษตร 1.47 0.900 น้อยท่ีสุด 
3. เคยหมดสติจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน 1.23 0.812 น้อยท่ีสุด 
4. เคยมีอาการตัวบวมจากการแพ้สารเคมีทางการเกษตร 1.27 0.818 น้อยท่ีสุด 
5. เคยรู้สึกว่า ได้รับสารเคมีทางการเกษตรเข้าสู่ร่างกายมากจนเกินไป

จนท าให้ไม่สบายตัว 
1.78 0.935 น้อย 

6. ขณะใช้สารเคมี กลิ่นของสารเคมีทางการเกษตรท าให้รู้สึกแน่น
หน้าอก 

1.68 0.931 น้อย 

7. ขณะใช้สารเคมี กลิ่นของสารเคมีทางการเกษตรท าให้รู้สึกหายใจ
ไม่สะดวก 

2.06 1.111 น้อย 

ค าถาม x  SD ระดับ 
8. ขณะใช้สารเคมี ละอองจากการฉีดพ่นท าให้รู้สึกแสบตา หรือ

ระคายเคืองตา 
1.87 0.994 น้อย 

9. ขณะใช้สารเคมี มีอาการคอแห้งเน่ืองจากหายใจรับสารเคมีเข้าไป
ทางจมูก 

2.06 1.080 น้อย 

10. ขณะผสมสารเคมีสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงท าให้เกิดอาการแสบ
ผิวหนัง หรือมีอาการเป็นผื่นคัน 

1.65 0.967 น้อย 

11. ขณะใช้สารเคมี มีอาการแสบจมูกจากการฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตร 

1.92 0.993 น้อย 

12. เมื่อสูดดมกลิ่นสารเคมีเป็นเวลานานมีอาการคลื่นไส้ และน้ ามูก
ไหล 

1.80 1.018 น้อย 

13. เมื่อท่านใช้สารเคมีเป็นเวลานานมีอาการน้ าตาไหลมาก  1.44 0.731 น้อยท่ีสุด 
14. หลังจากสัมผัส สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน มีอาการ

เล็บม่วง 
1.30 0.721 น้อยท่ีสุด 

15. หลังจากใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอาการตาแดง 1.39 0.748 น้อยท่ีสุด 
16. หลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานานรู้สึก

วิงเวียนศีรษะ 
1.84 0.952 น้อย 

17. หลังจากฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรแล้ว มีอาการ มือชา เท้าชา 1.41 0.816 น้อย 
18. หลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน มีอาการ

อ่อนเพลีย 
1.80 0.911 น้อย 

19. หลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน มีอาการ
ปวดศีรษะ 

1.69 0.845 น้อย 

20. หลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 1.70 0.946 น้อย 
เฉลี่ยปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย 1.64 0.110 น้อย 

          จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีส่วนน้อย (ปราศจากการป้องกันสารเคมี) จึง 
ท าให้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีฯ ท าให้เกิด
อาการหายใจไม่ค่อยออก แสบตา เวียนหัว และรวมไป
ถึงมีอาการผื่นคันจากการสัมผัสสารเคมีฯ ดังน้ันปัญหา
สุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกรชาวไร่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ในระดับท่ีน้อย พบว่า ขณะใช้
สารเคมีกลิ่นของสารเคมีทางการเกษตรท าให้ท่านรู้สึก
หายใจไม่สะดวก และขณะใช้สารเคมีท่านมีอาการ
คอแห้งเน่ืองจากหายใจรับสารเคมีเข้าไปทางจมูก ขณะ
ใช้สารเคมีท่านมีอาการแสบจมูกจากการฉีดพ่นสารเคมี
ทางการเกษตร ขณะใช้สารเคมีละอองจากการฉีดพ่นท า
ให้ท่านรู้สึกแสบตาหรือระคายเคืองตา หลังจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานานท่านรู้สึก

วิงเวียนศีรษะ เมื่อสูดดมกลิ่นสารเคมีเป็นเวลานานท่าน
มีอาการคลื่นไส้และน้ ามูกไหลรวมถึงหลังจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานานท่านมีอาการ
อ่อนเพลีย ท่านเคยรู้สึกว่าท่านได้รับสารเคมีทาง
การเกษตรเข้าสู่ร่างกายมากจนเกินไปจนท าให้ไม่สบาย
ตัว หลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่านมีอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเ น้ือ หลั งจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรเป็นระยะเวลานาน ท่านมีอาการปวดศีรษะ 
ขณะใช้สารเคมีกลิ่นของสารเคมีทางการเกษตรท าให้
ท่านรู้สึกแน่นหน้าอก ขณะผสมสารเคมีท่านสัมผัสกับ
สารเคมีโดยตรงท าให้เกิดอาการแสบผิวหนัง หรือมี
อาการเป็นผื่นคัน อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.06 1.92 1.87 1.84 1.80 1.78  1.70 1.69 1.68 
1.65 ตามล าดับ เมื่อสูดดมกลิ่นสารเคมีเป็นเวลานาน

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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ท่านมีอาการคลื่นไส้ และน้ ามูกไหล ขณะใช้สารเคมี 
ท่านมีอาการแสบจมูกจากการฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตร และเมื่อท่านใช้สารเคมีเป็นเวลานานท่านมี
อาการน้ าตาไหลมาก หลังจากฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตรแล้ว ท่านมีอาการ มือชา เท้าชา หลังจากใช้
สารเคมีทางการเกษตร ท่านมีอาการตาแดง หลังจาก
ท่านสัมผัส สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน 
ท่านมีอาการเล็บม่วง ท่านเคยมีอาการตัวบวมจากการ
แพ้สารเคมีทางการเกษตร และท่านเคยหมดสติจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน อยู่ใน

ระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 1.44 1.41 1.39 
1.30 1.27 1.23 ตามล าดับ (S.D.= 0.812 ) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพทางด้าน
ร่างกายของเกษตรกร พบว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.243 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
น้อย ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

 จากตารางท่ี3 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร ท่ี
เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของ
เกษตรกร พบว่ า  พฤติกรรมการใ ช้สารเคมีทาง
การเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัญหาสุขภาพ
ทางด้านร่างกายของเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
-.243 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยดังน้ันแสดงว่า 
เกษตรกรในพื้นท่ีน้ัน มีความรู้ในการใช้สารเคมีและรู้จัก
ใช้อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรยังคงใช้
สารเคมีอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การสะสมสารเคมีใน
ร่างกายย่อมส่งผลลบต่อสุขภาพ จึงควรแนะน าให้
เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี" 

การน าไปใช้ 
 ด้านการใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
การเกษตร ให้ภาครัฐและเทศบาลส่งเสริมการใช้ชีวภาพ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรได้แก่ 

          1.1 ให้การสนับสนุนองค์ความรู้  เช่น การ
ฝึกอบรมโดยให้กระจายการฝึกอบรมให้ท่ัวถึงเกษตรกร
ทุกคนโดยให้ทางเทศบาลได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเซ่า น่าจะใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือน้ี 
          1.2 ผลักดันการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีต้องการใช้สารชีวภาพ มีสหกรณ์ขาย สารชีวภาพ
ของตนเองและมีกฏกติกาท่ีสามารถบังคับให้เกษตรกร
ใช้ชีวภาพเหมือนกันท้ังต าบล ตลอดจนมีการจูงใจโดย
การให้รางวัลเกษตรกรแกนน าซึ่ง จะท าให้เกิดการต่ืนตัว
ของเกษตรกรและประชาชนเอง 
          1.3 สร้างกิจกรรมท่ีให้ประชาชนและเกษตรกร
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีโอกาสพบปะกัน ทังน้ี จะช่วยให้ทัศนคติของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น ทัศนคติท่ี ว่า
สาร ชีวภาพสกปรกผลิตมาจากของเสีย  ผัก ท่ี ใ ช้
สารชีวภาพย่อมมีของเสียปนเป้ือนเปลี่ยนไป รวมถึงเป็น
การปลูกฝังจิตส านึกรับผิดชอบและความมีวินัยต่อสังคม

ตัวแปร ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย (Y) 
ρ 

-.243** constant 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เหมาะสม (X) 
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ท่านมีอาการคลื่นไส้ และน้ ามูกไหล ขณะใช้สารเคมี 
ท่านมีอาการแสบจมูกจากการฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตร และเมื่อท่านใช้สารเคมีเป็นเวลานานท่านมี
อาการน้ าตาไหลมาก หลังจากฉีดพ่นสารเคมีทางการ
เกษตรแล้ว ท่านมีอาการ มือชา เท้าชา หลังจากใช้
สารเคมีทางการเกษตร ท่านมีอาการตาแดง หลังจาก
ท่านสัมผัส สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน 
ท่านมีอาการเล็บม่วง ท่านเคยมีอาการตัวบวมจากการ
แพ้สารเคมีทางการเกษตร และท่านเคยหมดสติจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลานาน อยู่ใน

ระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 1.44 1.41 1.39 
1.30 1.27 1.23 ตามล าดับ (S.D.= 0.812 ) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพทางด้าน
ร่างกายของเกษตรกร พบว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของเกษตรกร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.243 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
น้อย ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

 จากตารางท่ี3 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร ท่ี
เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายของ
เกษตรกร พบว่ า  พฤติกรรมการใ ช้สารเคมีทาง
การเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัญหาสุขภาพ
ทางด้านร่างกายของเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
-.243 ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยดังน้ันแสดงว่า 
เกษตรกรในพื้นท่ีน้ัน มีความรู้ในการใช้สารเคมีและรู้จัก
ใช้อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรยังคงใช้
สารเคมีอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน การสะสมสารเคมีใน
ร่างกายย่อมส่งผลลบต่อสุขภาพ จึงควรแนะน าให้
เกษตรกรเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี" 

การน าไปใช้ 
 ด้านการใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
การเกษตร ให้ภาครัฐและเทศบาลส่งเสริมการใช้ชีวภาพ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรได้แก่ 

          1.1 ให้การสนับสนุนองค์ความรู้  เช่น การ
ฝึกอบรมโดยให้กระจายการฝึกอบรมให้ท่ัวถึงเกษตรกร
ทุกคนโดยให้ทางเทศบาลได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเซ่า น่าจะใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือน้ี 
          1.2 ผลักดันการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรใน
พื้นท่ีท่ีต้องการใช้สารชีวภาพ มีสหกรณ์ขาย สารชีวภาพ
ของตนเองและมีกฏกติกาท่ีสามารถบังคับให้เกษตรกร
ใช้ชีวภาพเหมือนกันท้ังต าบล ตลอดจนมีการจูงใจโดย
การให้รางวัลเกษตรกรแกนน าซึ่ง จะท าให้เกิดการต่ืนตัว
ของเกษตรกรและประชาชนเอง 
          1.3 สร้างกิจกรรมท่ีให้ประชาชนและเกษตรกร
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีโอกาสพบปะกัน ทังน้ี จะช่วยให้ทัศนคติของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น ทัศนคติท่ีว่า
สาร ชีวภาพสกปรกผลิตมาจากของเสีย  ผัก ท่ี ใ ช้
สารชีวภาพย่อมมีของเสียปนเป้ือนเปลี่ยนไป รวมถึงเป็น
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ตัวแปร ปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย (Y) 
ρ 

-.243** constant 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เหมาะสม (X) 
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          จากตารางภาพท่ี5 แสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยน้ันได้
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ผลการวิจัยท่ีได้น้ันไปให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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อภิปรายผล 
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การศึกษาของ ดวงใจ วิชัย และคณะ (2561) ท่ีพบว่า 
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บทคัดยอ่ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เชิงเอกลักษณ์ของชุมชนปกาเกอะญอและบ่มเพาะนักวิจัยชุมชนให้มีศักยภาพด้านการจัดการคุณภาพและการสร้าง
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยใช้กระบวนการรวบรวมค้นคว้าข้อมูล กลไก 
การบ่มเพาะนักวิจัยชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดเก็บข้อมูล การวัดผลความรู้ทีมวิจัยชุมชนก่อนและ
หลังการด าเนินงานวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และการใช้เครื่องมือภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยใช้เวทีชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า บนการสร้างโอกาสด้านการเข้าถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนปกาเกอะญอตามแนวชายแดน 
ไทย - พม่า สร้างนักวิจัยชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่ปอคี จ านวน 5 ท่าน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 3 ท่าน และ 
เพศหญิง จ านวน 2 ท่าน เป็นคนรุ่นใหม่ของชุมชน มีอายุในช่วง 25-35 ปี ภายใต้การสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านการ
พัฒนาโดยใช้ฐานการวิจัยเพื่อท้องถ่ินเป็นฐานยกระดับความรู้ ความคิด และความพยายามสามารถขยายผลสู่ 
การปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแห้งของชุมชนให้มีความโดดเด่นด้านคุณภาพ มีสิ่งบ่งช้ีถึงเอกลักษณ์ ตัวตนและ
แหล่งท่ีมาของสินค้าบนวิถีวัฒนธรรมของปกาเกอะญอ ท าให้เกิดความน่าสนใจและเข้าถึงท่ีมาช่วยสนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้ซื้อท้ังในทางตรงและระบบออนไลน์ สร้างบทเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงของนักวิจัยชุมชนเกิด
ความเข้าใจ เข้าถึงกลไกการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
สมดุลบนฐานต้นทุนชุมชนท่ีมีอยู่เดิม ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางกายภาพ ทุนทางวัฒนธรรม
ประเพณี และทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์จุดแข็งเพื่อสร้างจุดขายด้วยการบูรณาการความรู้จาก  
ภูมิปัญญาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับยกระดับความรู้และเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย
ชุมชนจัดว่าเป็นต้นทุนมนุษย์ท่ีส าคัญต่อการขับเคลื่อนขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือด้านอื่น ๆ ท่ีจะด ารงไว้ซึ่งความ
มั่นคงในเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนต่อไป 

ค าส าคัญ   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม  บ้านแม่ปอคี  ปกาเกอะญอ  พริกแห้งขุนดอยแม่ปอคี 
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Abstract 
          This work aimed to study participatory process for enhancing unique product quality 
development of Pga K’nyau community and to nurture potential community researchers for quality 
management and creating value to the product towards local economic security of community. Data 
search and collection process, nurture mechanism of community researcher for community product 
development, information storing, evaluation of community research team’s knowledge before and 
after conducting research by questionnaire and utilization of tools with community participation 
mechanism by using community forum were performed. It was revealed that based on creating 
accessible opportunity, Pga K’nyau community development approach along Thai-Myanmar border 
built 5 Pga K’nyau community researchers in Mae Por Ki Village, 3 males and 2 females. They are 
the new generation in the community, aged between 25-35 years. Building a positive development 
attitude based on research for locality to bring up knowledge, idea and attempt could expand to 
dried-chili product development practice in the community for outstanding quality, uniqueness, 
identity and product origin regarding Pga K'nyau cultural way. This contributes to attractiveness and 
accessibility to support buyer decisions both direct and online. Created lessons from actual practice 
of community researchers leads to understanding and accessibility of development mechanism 
appropriately regarding the philosophy of sufficiency economy which is focused on balanced 
development on the base of existing community capitals i.e., human capital, social capital, physical 
capital, cultural capital, and natural and environmental capital. Strength analysis for unique selling 
point with integrating knowledge from wisdom, science and technology to enhance knowledge level 
and potential of community researchers is an important human capital to drive and extend product 
development or others which could maintain local economic security of community. 

 
Keywords  Participatory product development, Pga K’nyau, Mae Por Ki Village,  

Dried Chili Khun Doi Mae Po Khee 
 
บทน า 

กะเหรี่ยงหรือ ชุมชนปกาเกอะญอเป็นกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ ท่ีมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่  ท่ีพึ่งพิงกับธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับการพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้ี เช่น ภูมิปัญญาการ
ใช้พืชสมุนไพร วิถีการด าเนินชีวิตและอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม รวมถึงการปลูกพืชแบบไร่หมุนเวียนเพื่อเป็น
แนวทางหน่ึงในการฟื้นฟูดินและป่า เป็นต้น จึงเป็นท่ีมา
ท่ีน าไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม โดย
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิ ถี
ชีวิตชาวกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุม การจัดการทรัพยากร 
สิทธิสัญชาติ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและจากผลการด าเนิน
งานวิจัยโครงการ “การหนุนเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยท้องถ่ิน ชุมชนกะเหรี่ยง 5 อ าเภอชายแดน
จังหวัดตาก” ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ิน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)) ท่ีมีเป้าหมายยุทธศาสตร์
ร่ วมกั บ  สกว .ฝ่ า ยวิ จั ย เพื่ อ ท้อ ง ถ่ิน  (ส า นัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.)) ท่ีจะหนุนเสริมให้ชุมชนปกาเกอะญอในพื้นท่ี  
5 อ าเภอชายแดน ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีและสามารถอยู่
ร่วมกับป่าได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอย่างสันติวิธี 
โดยมีกรอบระยะการด าเนินงานวิจัย 3 ระยะ (3 ปี)  
“ท่ีจะมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานนิเวศน์
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วัฒนธรรมอย่างสมดุลกับการจัดการทรัพยากร” โดย
จากผลงานวิจัยระยะท่ี 1 พบว่า สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี ชุมชนกะเหรี่ยง 5 ชายแดน จะ
ได้รับผลกระทบในประเด็น พื้นท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีท ากินจะ
อยู่ ในเขตกรมอุทยาน สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช  และ 
กรมป่าไม้  ต้ังแต่เขตพื้นท่ีป่าสงวน ป่าอุทยานแห่งชาติ 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะความมั่นคงทางท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท ากิน  
ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางทีมวิจัยจึงได้ค้นพบ
ความจ าเพาะของวิถีการประกอบอาชีพทางเกษตรท่ีมี
การ เลือกพืชเศรษฐกิจ ท่ีมีความแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ความรู้ และประสบการณ์ส่งขายผลผลิต 
ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ โดยชุมชนบ้านแม่ปอคียึด
วิถีเกษตรไร่หมุนเวียนท่ีมีการปลูกข้าวไร่เป็นพื้นฐานใน
การผลิตเพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือนและกลุ่มพืชไร่
ล้มลุกอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด พริก ส าหรับใช้บริโภคใน
ครัวเรือน แจกจ่ายเกื้อกูลระหว่างครัวเรือน และ
จ าหน่ายสร้างรายได้ พริกกะเหรี่ยงเป็นสายพันธุ์พริก
ท้องถ่ินท่ีมีระบบการปลูกแบบพืชไร่สามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในพื้นท่ีสูง ไม่ต้องการน้ ามาก ต้านทานโรคและ
แมลงศัตรูพืช เป็นพริกผลเล็กรสชาติเผ็ดจัดสามารถ
จ าหน่ายได้ท้ังผลสดหรือตากแห้ง (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 วิถีการท าไร่พริกกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแมป่อคี 

การพัฒนาภายใต้แผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่ีต้องการ
พัฒนาต้นทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง
และยั่งยืนโดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนา ชุมชนชายแดนส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชนเผ่าท่ีมีการด าเนินชีวิตในวิถีความเป็นอยู่
ร่วมกับธรรมชาติมีการน าผลผลิตจากธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ส าหรับใช้เองและจ าหน่ายเป็นรายได้ใน

ครอบครัว ผลิตภัณฑ์ชุมชนมักเกิดจากภูมิปัญญาท่ี 
สืบทอดกันมาซึ่งอาจจะยังไม่มีความเหมาะสมด้าน
คุณภาพท่ีดีเท่าท่ีควร ประกอบกับชุมชนชายแดน 
ส่วนใหญ่มากมีพื้นท่ีต้ังท่ีอยู่ห่างไกลขาดโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลความรู้ท่ีจะน ามาใช้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้มีคุณภาพท่ีสามารถท าให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนท่ีจะ
ขยายผลสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีช่วย
ยกระดับสินค้าให้สามารถขยายผลทางการตลาดมากข้ึน 
แนวทางการพัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ภูมิปัญญาเป็นฐานการบูรณาการ
ร่วมกับองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐานเสริมสร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเหมาะสมส าหรับ 
เสริมศักยภาพความรู้แก่นักวิจัยชุมชนให้มี ต้นทุนทาง
ปัญญาเกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของชุมชนชายแดน
ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1.  กระบวนการรวบรวมค้นคว้าข้อมูล โดยส ารวจ
ข้อมูลชุมชน เพื่อรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
บริบทชุมชน ศึกษาทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม  
ทุนทางวัฒนธรรม และศึกษาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน
ท่ีมีการผลิตในชุมชนโดยใช้เครื่องมือ SWOT ท าการ
วิเคราะห์รายละเอียดท่ีจะใช้เป็นฐานการเรียนรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิ เคราะห์และตัดสินใจพัฒนาบน
ฐานข้อมูล จัดท าฐานความรู้ทางภูมิปัญญาถึงท่ีมาของ
ผลิตภัณฑ์จากการใช้แบบสอบถามข้อมูลของคนในชุมชน 
มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนท่ีมีการด าเนินการ
ผลิตอยู่ เ ดิมและสร้างกระบวนการตัดสินใจแบบมี 
ส่วนร่วมบนการพัฒนาเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
ประโยชน์/ผลประโยชน์ของชุมชน  

2.  กลไกการบ่มเพาะนักวิจัยชุมชนด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้กระบวนการวิจัย PAR ประกอบด้วย
ข้ันตอน การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจาก 
ภูมิปัญญา ภายใต้กระบวนการ การรวบรวม/วิเคราะห์/
วิพากษ์/การคัดเลือก ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ตัวอย่าง 
ส าหรับขยายผลการพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะด้านวิชาการและ

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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การแปรรูปหรือถนอมอาหารและปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสถานท่ีผลิตอาหารท่ีมีกระบวนการ
ผลิตท่ีมีมาตรฐาน อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะด้านการผลิตและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ตลอดจนการออกแบบตราสินค้าท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถสื่อถึงสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมี 
ส่วนร่วม รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มการผลิตท่ียั่งยืน
ของชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทางด้าน
การตลาด การพัฒนาทักษะด้านการตลาดแบบขายตรง 
ขายฝาก การขายในระบบออนไลน์  

3. การจัดเก็บข้อมูล ท าการวัดผลความรู้ทีม
วิจัยชุมชนก่อนและหลังการด าเนินงานวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม มีการใช้เคร่ืองมือภายใต้กลไกการมี 
ส่วนร่วมในชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการวิจัยเริ่มต้นด้วยการรวบรวม

ค้นคว้าวิเคราะห์ต้นทุนชุมชนโดยใช้ เครื่องมือ SWOT 
โดยทีมวิจัยลงพื้นท่ีจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 
ทีมนักวิจัยชุมชนบ้านแม่ปอคี จ านวน 5 คน ประมวลผล
ข้อมูลประกอบด้วย ด้านจุดแข็ง ชุมชนบ้านแม่ปอคีเป็น
ชนเผ่าปกาเกอะญอท่ีมีพื้นฐานต้นทุนทางวัฒนธรรมใน
ความเช่ือตามแบบของบรรพบุรุษในวิถีการผลิต และ
การใช้ประโยชน์ท่ีเคารพต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท าให้ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์จัดความสมดุลของ
คน น้ า ป่า ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ มีป่าเดป่อทู่ 
หรือ ป่าสะดือ ท่ีดูแลจัดการโดยวิถีชุมชน ท่ีมีความ
ผูกพันธ์กับป่ามาต้ังแต่เกิด โดยจะมีการน าสายสะดือ
ของเด็กแรกเกิดไปแขวนไว้กับต้นไม้เป็นการผูกสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับต้นไม้ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน โดย
ห้ามใครตัดต้นไม้ต้นน้ัน ท าให้พื้นท่ีป่าชุมชนยังเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น นกเหงือก ชะนี และ
หมีควาย ตลอดจนยังเป็นพื้นท่ีส าคัญของป่าต้นน้ า
เป่อพาโกล บลึวาโกล แม่เหว่ยโกล ซึ่งเป็นต้นน้ า ท่ี
ก่อให้เกิดน้ าตกขุนแม่เหว่ย ท่ีท าให้เกิดการประกอบ
อา ชีพของคนในชุมชนท าการเกษตรในระบบไร่
หมุนเวียนบนความมั่ นคงทา งอาหารจา กความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน เช่น พริก มะเขือ 

งาด า ฟักเขียว ฟักทอง น้ าเต้า มะระ ถ่ัวเขียว ถ่ัวด า 
ข้าวโพด พืชตระกูลแตง และข้าวไร่ โดยใช้กระบวนการ
ผลิตแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี ด้านจุดอ่อน ผลผลิตของ
ชุมชนมีราคาถูกเน่ืองจากชุมชนยังไม่มีกลไกการพัฒนา
ผลผลิตท่ีมีจะสามารถขยายผลเพิ่มมูลค่าท่ีจะให้ไ ด้
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มมากกว่าเดิมนอกจากน้ียังมีข้อจ ากัด
ด้านระยะทาง ท่ี ต้ั ง ชุมชนห่ างจากตัวจังหวัดตาก
ประมาณ 250 กิ โลเมตร และห่างจากตัวอ า เภอ 
ท่าสองยางประมาณ 60 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่ง
เป็นถนนคอนกรีตสลับดินลูกรังในพื้นท่ีเขาสูงท าให้การ
เดินทางเข้าสู่ชุมชนค่อนข้างยากล าบากโดยเฉพาะช่วง
ฤดูฝน แต่ชุมชนบ้านปอคีมี โอกาสด้านการพัฒนา
เน่ืองจากมีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นต้นทุนส าคัญต่อ
การพัฒนามีพื้นฐานการเข้าถึงการเรียนรู้และใช้งาน
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท่ีส่วนใหญ่มาจาก
ผลผลิตพืชในวิถีท่ีมีความส าคัญ เช่น พริก พลู และบุก 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนบนฐานทุนด้านต่างๆ
ของ ชุมชนและก าหนดควา ม ต้ องกา รขอ ง บ้ า น 
ขุนแม่เหวย (ปอคี) จึงมีมติเลือกผลิตภัณฑ์ “พริกแห้ง” 
ส า ห รั บทดล อ งยก ระ ดับพัฒนา เป็ นผ ลิ ตภัณ ฑ์ 
เชิงเอกลักษณ์ชุมชน ก่อนจบการด าเนินงานในกิจกรรม
ทีมวิ จั ย ไ ด้ก าหนดโจทย์ ภ าย ใ ต้ค า ถามการวิจั ย
“กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพและช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์
เชิงเอกลักษณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ” เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป  กิจกรรมการด าเนินงานท่ี
ต่อเน่ืองจากเวทีแรกท าการลงพื้นท่ีและจัดเวทีรวมกับ
นักวิจั ย ชุมชนเพื่ อท าการ วิ เคราะห์ ต้นทุน เ ชิงลึก 
ของชุมชนเพิ่มเติมโดยได้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบ้าน 
แม่ปอคี มีจ านวนประชากรท้ังหมด 269 คน ชาย 134 
คน หญิง 135 คน มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่   
ป่าอนุรักษ์  ป่าชุมชน ป่าช้า สะดือ และป่าจิตวิญญาณ 
และยังประกอบด้วยประเพณี พิธีกรรมท่ีเป็นความเช่ือ
ของชุมชน โดยใช้ปฏิทินชุมชนมีรายละเอียดในรอบปี 
ได้แก่ ในเดือนมกราคม หรือตะแหล พิธีกรรมกิน 
ข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค่) และมัดมือข้ึนบ้าน (ก่าดูคี) เดือน
มีนาคม หรือเทกุ มีกิจกรรมกองบุญข้าว เดือนเมษายน 
หรือตาลา มีพิธีกรรมด าหัวผู้สูงอายุ (ปัสกา) เดือน
พฤษภาคม หรือเดะญา มีพิธีกรรมบือเชะโบ เดือน
กรกฎาคม หรือลาเฆาะ มีพิพีกรรมทะแกบือโพ และใน

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 2 July - December  202062



เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานของ
ชุมชน โดยสร้างโอกาสให้ทีมวิจัยชุมชนได้มีการฝึกอบรม
การแปรรูปหรือถนอมอาหารและปฏิบัติการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะด้านการผลิตและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ตลอดจนการออกแบบตราสินค้าท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถสื่อถึงสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างมี 
ส่วนร่วม รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มการผลิตท่ียั่งยืน
ของชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทางด้าน
การตลาด การพัฒนาทักษะด้านการตลาดแบบขายตรง 
ขายฝาก การขายในระบบออนไลน์  

3. การจัดเก็บข้อมูล ท าการวัดผลความรู้ทีม
วิจัยชุมชนก่อนและหลังการด าเนินงานวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม มีการใช้เครื่องมือภายใต้กลไกการมี 
ส่วนร่วมในชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
กระบวนการวิจัยเริ่มต้นด้วยการรวบรวม

ค้นคว้าวิเคราะห์ต้นทุนชุมชนโดยใช้ เครื่องมือ SWOT 
โดยทีมวิจัยลงพื้นท่ีจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 
ทีมนักวิจัยชุมชนบ้านแม่ปอคี จ านวน 5 คน ประมวลผล
ข้อมูลประกอบด้วย ด้านจุดแข็ง ชุมชนบ้านแม่ปอคีเป็น
ชนเผ่าปกาเกอะญอท่ีมีพื้นฐานต้นทุนทางวัฒนธรรมใน
ความเช่ือตามแบบของบรรพบุรุษในวิถีการผลิต และ
การใช้ประโยชน์ท่ีเคารพต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท าให้ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์จัดความสมดุลของ
คน น้ า ป่า ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ มีป่าเดป่อทู่ 
หรือ ป่าสะดือ ท่ีดูแลจัดการโดยวิถีชุมชน ท่ีมีความ
ผูกพันธ์กับป่ามาต้ังแต่เกิด โดยจะมีการน าสายสะดือ
ของเด็กแรกเกิดไปแขวนไว้กับต้นไม้เป็นการผูกสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับต้นไม้ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน โดย
ห้ามใครตัดต้นไม้ต้นน้ัน ท าให้พื้นท่ีป่าชุมชนยังเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น นกเหงือก ชะนี และ
หมีควาย ตลอดจนยังเป็นพื้นท่ีส าคัญของป่าต้นน้ า
เป่อพาโกล บลึวาโกล แม่เหว่ยโกล ซึ่งเป็นต้นน้ า ท่ี
ก่อให้เกิดน้ าตกขุนแม่เหว่ย ท่ีท าให้เกิดการประกอบ
อา ชีพของคนในชุมชนท าการเกษตรในระบบไร่
หมุนเวียนบนความมั่ นคงทา งอาหารจา กความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน เช่น พริก มะเขือ 

งาด า ฟักเขียว ฟักทอง น้ าเต้า มะระ ถ่ัวเขียว ถ่ัวด า 
ข้าวโพด พืชตระกูลแตง และข้าวไร่ โดยใช้กระบวนการ
ผลิตแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี ด้านจุดอ่อน ผลผลิตของ
ชุมชนมีราคาถูกเน่ืองจากชุมชนยังไม่มีกลไกการพัฒนา
ผลผลิตท่ีมีจะสามารถขยายผลเพิ่มมูลค่าท่ีจะให้ไ ด้
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มมากกว่าเดิมนอกจากน้ียังมีข้อจ ากัด
ด้านระยะทาง ท่ี ต้ั ง ชุมชนห่ างจากตัวจังหวัดตาก
ประมาณ 250 กิ โลเมตร และห่างจากตัวอ า เภอ 
ท่าสองยางประมาณ 60 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่ง
เป็นถนนคอนกรีตสลับดินลูกรังในพื้นท่ีเขาสูงท าให้การ
เดินทางเข้าสู่ชุมชนค่อนข้างยากล าบากโดยเฉพาะช่วง
ฤดูฝน แต่ชุมชนบ้านปอคีมี โอกาสด้านการพัฒนา
เน่ืองจากมีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นต้นทุนส าคัญต่อ
การพัฒนามีพื้นฐานการเข้าถึงการเรียนรู้และใช้งาน
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนท่ีส่วนใหญ่มาจาก
ผลผลิตพืชในวิถีท่ีมีความส าคัญ เช่น พริก พลู และบุก 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนบนฐานทุนด้านต่างๆ
ของ ชุมชนและก าหนดควา ม ต้ องกา รขอ งบ้ า น 
ขุนแม่เหวย (ปอคี) จึงมีมติเลือกผลิตภัณฑ์ “พริกแห้ง” 
ส า ห รั บทดล อ งยก ระ ดับพัฒนา เป็ นผ ลิ ตภัณ ฑ์ 
เชิงเอกลักษณ์ชุมชน ก่อนจบการด าเนินงานในกิจกรรม
ทีมวิ จั ย ไ ด้ก าหนดโจทย์ ภ าย ใ ต้ค า ถามการวิจั ย
“กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพและช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์
เชิงเอกลักษณ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ” เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานในคร้ังต่อไป  กิจกรรมการด าเนินงานท่ี
ต่อเน่ืองจากเวทีแรกท าการลงพื้นท่ีและจัดเวทีรวมกับ
นักวิจั ย ชุมชนเพื่ อท าการ วิ เคราะห์ ต้นทุน เ ชิงลึก 
ของชุมชนเพิ่มเติมโดยได้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบ้าน 
แม่ปอคี มีจ านวนประชากรท้ังหมด 269 คน ชาย 134 
คน หญิง 135 คน มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่   
ป่าอนุรักษ์  ป่าชุมชน ป่าช้า สะดือ และป่าจิตวิญญาณ 
และยังประกอบด้วยประเพณี พิธีกรรมท่ีเป็นความเช่ือ
ของชุมชน โดยใช้ปฏิทินชุมชนมีรายละเอียดในรอบปี 
ได้แก่ ในเดือนมกราคม หรือตะแหล พิธีกรรมกิน 
ข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค่) และมัดมือข้ึนบ้าน (ก่าดูคี) เดือน
มีนาคม หรือเทกุ มีกิจกรรมกองบุญข้าว เดือนเมษายน 
หรือตาลา มีพิธีกรรมด าหัวผู้สูงอายุ (ปัสกา) เดือน
พฤษภาคม หรือเดะญา มีพิธีกรรมบือเชะโบ เดือน
กรกฎาคม หรือลาเฆาะ มีพิพีกรรมทะแกบือโพ และใน

เ ดือนธันวาคม หรือ  ลาปลือ  มีพิ ธี ฮิ ซ่ อโ ค๊ะ  ส่ วน
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ พริกแห้ง ท่ีปลูก
ตามไร่หมุนเวียน ไม่ใช้สารเคมี หลังจากท่ีได้วิเคราะห์
ต้นทุนชุมชนแล้ว ทีมวิจัยได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดยใ ช้ ตัวอย่ า ง
ผลิตภัณฑ์พริกแห้งมาตรฐานท่ีมีการผลิตและจ าหน่าย
มาให้กลุ่มนักวิจัยชุมชน ได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มีการวิเคราะห์รายละเอียดผ่านลักษณะท่ีบ่งช้ี
รายละเอียดภายนอก เช่น ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการ
บ่ง ช้ี คุณภาพภายในมีการชิม ดมกลิ่น ผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยนักวิจัยชุมชน
ได้มีการวิเคราะห์และสะท้อนรายละเอียดเชิงการ
เปรียบเทียบ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ี
นักวิจัยชุมชนด าเนินงาน (ภาพท่ี 2)  

 

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนชุมชนและ 

การตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม 
 

สร้างทักษะการเรียนรู้ตามเป้าหมายความ
ต้องการด้วยกลไกการบ่มเพาะนักวิจัยชุมชนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผลิตภัณฑ์พริกแห้ง” ใช้
กระบวนการวิจัย PAR ส าหรับพัฒนาคนท่ีเป็นต้นทุน
ฐานรากของชุมชนปกาเกอะญอให้มี ศักยภาพด้าน

ความรู้ / ทักษะ/ประสบการณ์การวิจัยภายใต้การ 
บูรณาการความรู้เดิม ร่วมกับความรู้ใหม่ในการยกระดับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเหมาะสมบนฐาน 
ด้านวิชาการและเทคโนโลยี โดยนักวิจัยชุมชนสามารถ
ขยายผลความรู้สู่ความคิดด้านการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองใน
การยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนท่ีมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาทางความคิดในรูปแบบ Active 
Leaning โดยจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ท่ีผู้เรียนได้ 
ลงมือกระท าและใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้ 
บูรณาการวิธีการจัดกระบวนการเรียนกับการบริการ
วิชาการผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีท้ังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Transfer Technology) และการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่ วนร่ วม (Participatory 
Development Technology) ท าการขยายผลการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองของนักวิจัย
ชุมชน มีการใช้เทคนิคเสริมสร้างความรู้เช่น การเข้าถึง
และเข้าใจเน้ือหาความรู้ของนักวิจัยชุมชนโดยการ
อธิบายด้วยภาษาปกาเกอะญอ มีการประยุกต์ใช้ 
ต้นทุนเดิมท่ีมีในนักวิจัยชุมชน เช่น ประสบการณ์ความรู้ 
เครื่องมือ เทคโนโลยี ท่ี คุ้นชิน เช่น โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ และวัสดุในชุมชน ส าหรับใช้ในการสร้าง
การเรียนรู้ ปรับใช้พื้นท่ีด าเนินงานท่ียึดจุดศูนย์กลางท่ี
เกิดความสะดวกต่อการเดินทางและมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม การด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม ผลการด าเนินงานเร่ิมต้นจากการสร้างแรงจูงใจ
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเปิดโอกาสให้ทีมนักวิจัย
ชุมชนจ านวน 5 ท่าน ได้มาศึกษาเรียนรู้และดูงาน 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพริกแห้งแบบครบวงจรบน
ผลผลิตคุณภาพและมาตรฐานท่ีสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
ล าปาง โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากวิทยากรท่ี
มีประสบการณ์ท าให้ทีมนักวิจัยชุมชนได้มีการเติมเต็ม
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากน้ันท าการจัดเวที
ท่ี 2 ในพื้นท่ี ชุมชนภายใต้กลไกการพัฒนาทักษะ 
เ ชิ ง ธุ ร กิ จ โ ดย ใ ช้  Business Model Canvas เ ป็ น
เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมนักวิจัยชุมชน มีการ
บรรยายน าเสนอเน้ือหาความรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจ 
พร้อมเอกสารประกอบในการวิ เคราะห์ประ เ ด็น
รายละเอียดและจัดท าแผนธุรกิจ โดยให้นักวิจัยชุมชน มี
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนในเบ้ืองต้นมาสรุปและ
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เรียบเรียงสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ก าหนด
ช่ือของผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกัน ได้แก่ พริกแห้งกะเหรี่ยง 
“ ขุนดอยแม่ปอคี” บ้านแม่ปอคี  กิจกรรมท่ี 3 การ 
บ่มเพาะนักวิจัยชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการจัดการ
คุณภาพ และสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สู่ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยการจัดเวทีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในพื้นท่ีศูนย์กลางท่ีมีความ
พร้อมและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ คือ  วิทยาลัย 
โพธิวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก 
จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีต่อเน่ืองส าหรับสร้างทักษะ
และประสบการณ์ให้นักวิจัยชุมชนท่ีมีการประยุกต์ใช้ 
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสร้างการ
เรียนรู้ ร่วมกัน มีเน้ือหาประกอบด้วย การจัดการวัตถุดิบ
คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ชุ ม ช น  ก า ร อ อ ก แ บ บ 

บรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูป 
กระบวนการจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และสร้างโอกาสการทดสอบทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยจัดให้ มีกา รจ าห น่ายสิ น ค้า ในส ถา น ท่ี
ประกอบการตลาดท่ีเน้นสินค้าคุณภาพมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยโดยใช้ตลาดเกษตรกรของจังหวัดล าปางให้
นักวิจัยชุมชนได้น า เสนอและจ าหน่ายสินค้าจ ริ ง 
หลังจากด าเนินงานในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุป
บทเรียนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม
ของทีมนักวิจัยชุมชนพร้อมการจัดท าสื่อเพื่อการขยาย
ผลภายในชุมชนและเครือข่ายต่อไป (ตารางท่ี 1 และ
ภาพท่ี 3) 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลความส าเร็จก่อนและหลัง ตามเป้าหมายการด าเนินการวิจัย 

ประเดน็ความส าเร็จ การเปลี่ยนแปลง/สิ่งทีพ่บ 
ก่อน หลัง 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
ชุมชน 
- ความสามารถ 
- ความพยายาม 
- ทัศนคติ 

คนในวิถีการผลิตพริกของชุมชนมี
ความต้องการขายผลผลิตให้ ไ ด้ใน
ราคาท่ีแพงกว่าท่ีเป็นอยู่แต่ยังขาด
โอกาสและแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพท่ีเหมาะสม ท าให้ไม่สนใจท่ี
จะเพิ่มทักษะการเรียนรู้ 
 

เกิดตัวแทนของคนในชุมชนท่ีมี
บทเรียนด้านการท าหน้าท่ีนักวิจัย
ชุมชนท่ีมีทัศนคติเชิงบวกด้าน
การพัฒนา/แก้ไขปัญหาบนหลัก
ของเหตุผล ใช้ทักษะความรู้เชิง
กระบวน ท่ี เหมาะสม ต่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “พริกแห้ง”
ของชุมชน 
- ความเช่ือมั่นคุณภาพ/มาตรฐาน 
- ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
- มูลค่าเพิ่ม (บาท/กก.) 
 

ชุมชนจัดว่าพริกเป็นพืชท่ีมีบทบาท
ส าคัญในชีวิตและเศรษฐกิจ แต่การ
ผลิตพริกแห้ ง ในชุมชนยั งยึดแนว
ทางการจัดจ าหน่ายแบบเดิมท่ีให้ราคา
ผลผลิตข้ึนลงตามกลไกทางการตลาด 
ราคาจ าหน่ายพริกแห้งเฉลี่ย 80 บาท/
กิโลกรัม ชุมชนมีความต้องการให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีได้จากการผลิตพริก
มากกว่าเดิมแต่ยังไม่สามารถเข้าใจ
และเข้าถึงแนวทางการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 

ชุมชนมีผลิตภัณฑ์พริกแห้งท่ีมี
ศักยภาพทางด้านการตลาด สร้าง
มูลค่าเพิ่มพริกเป็นราคาจ าหน่าย
พ ริ ก แห้ ง  เ ฉ ลี่ ย  250 บ า ท /
กิ โลกรัม  บนแนวทางการ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ฐ านการพัฒนา คุณภาพและ
น าเสนอวิถีการผลิตบนอัตลักษณ์
ส าคัญทางวัฒนธรรมของชนเผ่า 
ปกาเกอะญอ สร้างสิ่ งบ่งช้ีถึง
ตัวตน ความใส่ ใจคุณภาพบน
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีผู้บริโภคได้เป็น
แบบเดียวกับท่ีใช้ในครัวเรือนของ
ชุมชน 
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เรียบเรียงสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ก าหนด
ช่ือของผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกัน ได้แก่ พริกแห้งกะเหรี่ยง 
“ขุนดอยแม่ปอคี” บ้านแม่ปอคี  กิจกรรมท่ี 3 การ 
บ่มเพาะนักวิจัยชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการจัดการ
คุณภาพ และสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สู่ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยการจัดเวทีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในพื้นท่ีศูนย์กลางท่ีมีความ
พร้อมและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ คือ  วิทยาลัย 
โพธิวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก 
จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท่ีต่อเน่ืองส าหรับสร้างทักษะ
และประสบการณ์ให้นักวิจัยชุมชนท่ีมีการประยุกต์ใช้ 
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสร้างการ
เรียนรู้ ร่วมกัน มีเน้ือหาประกอบด้วย การจัดการวัตถุดิบ
คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ชุ ม ช น  ก า ร อ อ ก แ บ บ 

บรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูป 
กระบวนการจัดการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และสร้างโอกาสการทดสอบทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยจัดให้ มีกา รจ าห น่ายสิ น ค้า ในส ถา น ท่ี
ประกอบการตลาดท่ีเน้นสินค้าคุณภาพมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยโดยใช้ตลาดเกษตรกรของจังหวัดล าปางให้
นักวิจัยชุมชนได้น า เสนอและจ าหน่ายสินค้าจ ริ ง 
หลังจากด าเนินงานในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ
จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล และสรุป
บทเรียนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม
ของทีมนักวิจัยชุมชนพร้อมการจัดท าสื่อเพื่อการขยาย
ผลภายในชุมชนและเครือข่ายต่อไป (ตารางท่ี 1 และ
ภาพท่ี 3) 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลความส าเร็จก่อนและหลัง ตามเป้าหมายการด าเนินการวิจัย 

ประเดน็ความส าเร็จ การเปลี่ยนแปลง/สิ่งทีพ่บ 
ก่อน หลัง 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
ชุมชน 
- ความสามารถ 
- ความพยายาม 
- ทัศนคติ 

คนในวิถีการผลิตพริกของชุมชนมี
ความต้องการขายผลผลิตให้ ไ ด้ใน
ราคาท่ีแพงกว่าท่ีเป็นอยู่แต่ยังขาด
โอกาสและแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพท่ีเหมาะสม ท าให้ไม่สนใจท่ี
จะเพิ่มทักษะการเรียนรู้ 
 

เกิดตัวแทนของคนในชุมชนท่ีมี
บทเรียนด้านการท าหน้าท่ีนักวิจัย
ชุมชนท่ีมีทัศนคติเชิงบวกด้าน
การพัฒนา/แก้ไขปัญหาบนหลัก
ของเหตุผล ใช้ทักษะความรู้เชิง
กระบวน ท่ี เหมาะสม ต่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “พริกแห้ง”
ของชุมชน 
- ความเช่ือมั่นคุณภาพ/มาตรฐาน 
- ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
- มูลค่าเพิ่ม (บาท/กก.) 
 

ชุมชนจัดว่าพริกเป็นพืชท่ีมีบทบาท
ส าคัญในชีวิตและเศรษฐกิจ แต่การ
ผลิตพริกแห้ ง ในชุมชนยั งยึดแนว
ทางการจัดจ าหน่ายแบบเดิมท่ีให้ราคา
ผลผลิตข้ึนลงตามกลไกทางการตลาด 
ราคาจ าหน่ายพริกแห้งเฉลี่ย 80 บาท/
กิโลกรัม ชุมชนมีความต้องการให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีได้จากการผลิตพริก
มากกว่าเดิมแต่ยังไม่สามารถเข้าใจ
และเข้าถึงแนวทางการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 

ชุมชนมีผลิตภัณฑ์พริกแห้งท่ีมี
ศักยภาพทางด้านการตลาด สร้าง
มูลค่าเพิ่มพริกเป็นราคาจ าหน่าย
พ ริ ก แห้ ง  เ ฉ ลี่ ย  250 บ า ท /
กิ โลกรัม  บนแนวทางการ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ฐ านการพัฒนา คุณภาพและ
น าเสนอวิถีการผลิตบนอัตลักษณ์
ส าคัญทางวัฒนธรรมของชนเผ่า 
ปกาเกอะญอ สร้างสิ่ งบ่งช้ีถึง
ตัวตน ความใส่ ใจคุณภาพบน
ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีผู้บริโภคได้เป็น
แบบเดียวกับท่ีใช้ในครัวเรือนของ
ชุมชน 

การน าไปใช้ 
          หลังจากเสร็จสิ้นโครงวิจัยน้ีแล้ว นักวิจัยชุมชน
ได้มีแนวคิดในการขยายผลพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับ
ชุมชนนวัตกรรมท่ีมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ครบวงจรต้ังแต่นวัตกรรมต้นน้ าการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผล การสร้างมาตรฐานการผลิตและการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์พริกแห้งภายใต้สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงคุณค่าบน
คุณธรรมแห่งศรัทธาสร้างผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเฉพาะ
ของชนเผ่าปกาเกอะญอ “พริกกะเหรี่ยง ขุนดอยแม่ปอคี 
ธรรมชาติสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลูกพริกระยะ
สั้นฟื้นฟูป่าระยะยาว วิถีพริกวิถีคนบนธรรมชาติบ้าน 
แม่ปอคี” การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาของจังหวัดตากท่ีจะพัฒนา
ต่อยอดด้านเกษตรปลอดภัยบนการสร้างฐานนวัตกร
ชุมชนท่ีจะท าให้เกิดความยั่งยืนในวิถีอาชีพและน าร่อง 
สู่การสร้างการขยายผลการเรียนรู้ของชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 กลไกลการด าเนินงานวิจัย “กระบวนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม 

ของชุมชนปกาเกอะญอ: กรณีบ้านแม่ปอคี จังหวัดตาก” 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยโครงการวิจัยกระบวนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนปกาเกอะญอ : กรณีบ้านแม่ปอคี จังหวัดตาก 
ภายใต้กรอบงานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน (CBR) ท่ีมุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของชุมชนโดยมีกลไกการสร้าง
คนในชุมชนให้มีความรู้และเข้าใจกระบวนการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในบทบาทของ “นักวิจัย
ชุมชน” ท่ีเป็นทุนมนุษย์ท่ีมีบทบาทและความส าคัญ ต่อ
การพัฒนาชุมชนร่วมกับทีมวิจัยภายนอกท่ีมีต้นทุนทาง
ความรู้ท่ีสามารถจะน ามาขยายผลสร้างการเรียนรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกันจนน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ท่ีมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
การสะท้อนผลความส าเร็จของการด า เนินงานวิจัย
ภายใต้ค าถามท่ีก าหนดนโจทย์วิจัย “กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณภาพและช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงเอกลักษณ์ของ
ชนเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตากได้หรือไม่/อย่างไร?” 
ตามกรอบของการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักวิจัยชุมชน
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ท่ีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ในทางท่ีดีมากข้ึนกว่าเดิม การวิเคราะห์ความหมายจาก
ค าส าคัญในเน้ือหา “กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน”  จ าแนกรายละเอียดของค าส าคัญ “การพัฒนา” 
ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การท าให้
เจริญ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development” 
แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับ
ข้ันต่าง ๆ ไปสู่ล าดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มี
กา รปรับปรุ ง ให้ ดี ข้ึ นและ เหมาะสมไปกว่ า เ ดิ ม 
“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง สิ่งท่ีท าข้ึนหรือสิ่งท่ีได้จากการ
ผลิต และ “ชุมชน” หมายถึง หมู่ชนหรือกลุ่มคนท่ีอยู่
รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ท่ีจะขยายผลสู่ 
“ ก ร ะ บ ว น ก า ร ”  ห รื อ  Process มี ค ว า ม ห ม า ย 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบียบไปสู่ผลอย่างหน่ึง/ กรรมวิธีหรือล าดับการ
กระท าซึ่งด าเนินต่อเน่ืองกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับ
หน่ึง ดังน้ัน“กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
และสามารถท าให้เกิดความยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องอาศัย
หลักแห่งการมีส่วนร่วมบนโครงสร้างของการวิจัย คน/
ความรู้ อย่างเป็นระบบภายใต้บริบทเฉพาะของชุมชน 
คือ ชนเผ่าปกาเกอะญอ จ.ตาก ท่ีมีจะน าไปสู่ลักษณะ
การพัฒนาท่ีดี ประกอบด้วย ดังน้ี 
          1. การพัฒนาท่ีดีต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
ด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
นอกจากน้ัน การพัฒนาท่ีดียังค านึงถึงความสมดุลของ
ผลการพัฒนาท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ ท้ังในเชิงคุณภาพ และ 
เชิงปริมาณ  
          2 .  การพัฒนา ท่ี ดี  ต้อง เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นล าดับข้ันตอน  
          3. การพัฒนาเป็นพลวัตร คือ การพัฒนาเป็น
การเคลื่อนท่ีจากสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
ดังน้ัน การพัฒนาจึงต้องเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดยั้ง 
เคลื่อนท่ีจากสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่และ
ไปสู่สถานการณ์ที่ใหม่กว่าเสมอ 

          4. การพัฒนาท่ีดีต้องมีแผนและโครงการ คือ 
การพัฒนาท่ีดีจะต้องเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมแผน
หรือโครงการไว้ก่อนล่วงหน้า  
          5. การพัฒนาเป็นเร่ืองวิชาการ ก าหนดขอบเขต
ของการพัฒนา เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาว่าจะมี
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาเป็นอย่างไร และต้องมีการ
ก าหนดกลวิธีหรือกิจกรรมในการด าเนินการเพื่อไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
          6. การพัฒนาเป็นการปฏิบั ติให้เกิดผลจริง
มากกว่าทฤษฎีคือ การลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ 
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนมาอย่างเป็น
รูปธรรม  
          7. การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์
และเพื่อมนุษย์ หรือการพัฒนาอาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติตามเวลา เป็นการเกิดข้ึนจากการคิดค้นและ 
ลงมือปฏิบัติโดยคน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คน  
          8. การพัฒนาท่ีดีต้องมีตัวช้ีวัดและเกณฑ์ เพื่อ
บ่งบอกว่า การพัฒนาน้ันก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
อะไรบ้าง (ชัชรี, 2551) 
          กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชุมชนมี 
ส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอจึงให้ความส าคัญกับ 
“ความเหมาะสม” ของการออกแบบกระบวนการพัฒนา
บนความน่าจะเป็นท่ีใช้ต้นทุนชุมชนท่ีมีอยู่เดิมเป็นฐาน 
(ม นุษย์ /สั งคม/กายภาพ/วัฒนธรรมประ เพณี /
ทรัพยากรธรรมชาติ/รายได้) ท่ีเป็นกระบวนการพัฒนา
บนธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
ประยุกต์ใช้ต้นทุนเดิมสร้างการพัฒนาอย่างสมดุล
สอดคล้องกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มุ่ ง เ น้ น ก า ร พึ่ ง พ า ตน เ อ งบ น ห ลั ก ก า ร  3  ด้ า น 
(พอประมาณ/มีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกัน) บนเงื่อนไขการ
สร้างความรู้และคุณธรรมท่ีจะท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การพัฒนาบนการสร้างอัตลักษณ์จุดขาย ของดีมี
คุณภาพในวิถี “ผลิตภัณฑ์ชุมชนปกาเกอะญอ จ.ตาก” 
ท่ีเกิดจากฐานความเช่ือมั่น “คุณภาพ” ของผู้บริโภค
จากผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
ขับเคลื่อนผลผลิตให้มีการรับรองมาตรฐานการผลิต
เ น่ืองจากขาดความพร้อมของส่ วนประกอบตาม
ข้อก าหนดของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น พื้นท่ี

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 2 July - December  202066



ท่ีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ในทางท่ีดีมากข้ึนกว่าเดิม การวิเคราะห์ความหมายจาก
ค าส าคัญในเน้ือหา “กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน”  จ าแนกรายละเอียดของค าส าคัญ “การพัฒนา” 
ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การท าให้
เจริญ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development” 
แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับ
ข้ันต่าง ๆ ไปสู่ล าดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มี
ก า รปรับปรุ ง ให้ ดี ข้ึ นและ เหมาะสมไปกว่ า เ ดิ ม 
“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง สิ่งท่ีท าข้ึนหรือสิ่งท่ีได้จากการ
ผลิต และ “ชุมชน” หมายถึง หมู่ชนหรือกลุ่มคนท่ีอยู่
รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ท่ีจะขยายผลสู่ 
“ ก ร ะ บ ว น ก า ร ”  ห รื อ  Process มี ค ว า ม ห ม า ย 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบียบไปสู่ผลอย่างหน่ึง/ กรรมวิธีหรือล าดับการ
กระท าซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองกันไปจนส าเร็จลง ณ ระดับ
หน่ึง ดังน้ัน“กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
และสามารถท าให้เกิดความยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องอาศัย
หลักแห่งการมีส่วนร่วมบนโครงสร้างของการวิจัย คน/
ความรู้ อย่างเป็นระบบภายใต้บริบทเฉพาะของชุมชน 
คือ ชนเผ่าปกาเกอะญอ จ.ตาก ท่ีมีจะน าไปสู่ลักษณะ
การพัฒนาท่ีดี ประกอบด้วย ดังน้ี 
          1. การพัฒนาท่ีดีต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
ด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
นอกจากน้ัน การพัฒนาท่ีดียังค านึงถึงความสมดุลของ
ผลการพัฒนาท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ ท้ังในเชิงคุณภาพ และ 
เชิงปริมาณ  
          2 .  การพัฒนา ท่ี ดี  ต้อง เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นล าดับข้ันตอน  
          3. การพัฒนาเป็นพลวัตร คือ การพัฒนาเป็น
การเคลื่อนท่ีจากสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
ดังน้ัน การพัฒนาจึงต้องเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดยั้ง 
เคลื่อนท่ีจากสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่และ
ไปสู่สถานการณ์ที่ใหม่กว่าเสมอ 

          4. การพัฒนาท่ีดีต้องมีแผนและโครงการ คือ 
การพัฒนาท่ีดีจะต้องเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมแผน
หรือโครงการไว้ก่อนล่วงหน้า  
          5. การพัฒนาเป็นเร่ืองวิชาการ ก าหนดขอบเขต
ของการพัฒนา เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาว่าจะมี
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาเป็นอย่างไร และต้องมีการ
ก าหนดกลวิธีหรือกิจกรรมในการด าเนินการเพื่อไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
          6. การพัฒนาเป็นการปฏิบั ติให้เกิดผลจริง
มากกว่าทฤษฎีคือ การลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ 
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนมาอย่างเป็น
รูปธรรม  
          7. การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์
และเพื่อมนุษย์ หรือการพัฒนาอาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติตามเวลา เป็นการเกิดข้ึนจากการคิดค้นและ 
ลงมือปฏิบัติโดยคน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คน  
          8. การพัฒนาท่ีดีต้องมีตัวช้ีวัดและเกณฑ์ เพื่อ
บ่งบอกว่า การพัฒนาน้ันก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
อะไรบ้าง (ชัชรี, 2551) 
          กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชุมชนมี 
ส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอจึงให้ความส าคัญกับ 
“ความเหมาะสม” ของการออกแบบกระบวนการพัฒนา
บนความน่าจะเป็นท่ีใช้ต้นทุนชุมชนท่ีมีอยู่เดิมเป็นฐาน 
(ม นุษย์ /สั งคม/กายภาพ/วัฒนธรรมประ เพณี /
ทรัพยากรธรรมชาติ/รายได้) ท่ีเป็นกระบวนการพัฒนา
บนธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
ประยุกต์ใช้ต้นทุนเดิมสร้างการพัฒนาอย่างสมดุล
สอดคล้องกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มุ่ ง เ น้ น ก า ร พึ่ ง พ า ตน เ อ งบ น ห ลั ก ก า ร  3  ด้ า น 
(พอประมาณ/มีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกัน) บนเงื่อนไขการ
สร้างความรู้และคุณธรรมท่ีจะท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมี
การพัฒนาบนการสร้างอัตลักษณ์จุดขาย ของดีมี
คุณภาพในวิถี “ผลิตภัณฑ์ชุมชนปกาเกอะญอ จ.ตาก” 
ท่ีเกิดจากฐานความเช่ือมั่น “คุณภาพ” ของผู้บริโภค
จากผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
ขับเคลื่อนผลผลิตให้มีการรับรองมาตรฐานการผลิต
เ น่ืองจากขาดความพร้อมของส่ วนประกอบตาม
ข้อก าหนดของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น พื้นท่ี

ผลิตไม่มีเอกสิทธิ์ ไม่มีสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์การผลิต
ทีเพียงพอ ขาดพลังงานไฟฟ้าท่ีจะเป็นต้นทางของ
พลังงานส าหรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ท่ีมีผล
การด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบถึงความแตกต่างและ
ความสอดคล้องในผลงานวิจัย ซึ่งผลการด าเนินงาน
แตกต่างจากกระบวนการของ วชิรญา (2560) ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่าเชิงการค้าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม ของชุมชนสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาภายใต้ต้นทุนเดิมของชุมชนท่ี
ค่อนข้างมีความพร้อมและมีปัจจัยสนับสนุนสร้างโอกาส
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปแบบเต็มระบบให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน
สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ในทางกลับกันการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีมีข้อจ ากัดเฉพาะและขาดความ
พร้อมอาจมีการสร้างอัตลักษณ์บนการใช้ข้อจ ากัดมา
เสริมจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของกลุ่มผู้ซื้อ ความสอดคล้องผลงานวิจัยของ      
จิตพนธ์ (2560) รายงานผลการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
จัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ท่ีใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของชุมชนมุสลิมท่ีมีอยู่ในชุมชน 
และมีการต่อยอดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ บนเอกลักษณ์ และคุณภาพ เป็นจุดขาย
ผลิตภัณฑ์บนวิ ถี ชุมชน แต่ในกระบวนการพัฒนา
งานวิจัยผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีมีความคล้ายคลึงกันคือ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) เป็นการวิจัยท่ีผสมผสานการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมท้ังวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกัน 
เพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน โดยผสมผสานท้ังนักวิจัยภายในชุมชนและ
ภายนอกสร้างกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการ
วิจัยทุกข้ันตอน ต้ังแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
ตร วจ ส อบแล ะร่ ว มรั บ  ป ร ะ โ ยช น์ ควบ คู่ ไ ปกั บ
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ศูนย์กลาง และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  (Active Learning)   ส ร้ า ง ล า ดั บ
พัฒนาการของนักวิจัยชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบจากการเร่ิมต้นท าได้ ท าดี ขายได้ สู่การ
เติบโตอย่างสมดุลบนแนวทางการพัฒนาศาสตร์แห่ง
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ปรับปรุ งกา รกระบวนการหรื อกิ จ กรรม ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพได้ผลผลิตบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ร่วมกันต่อไป (ภาพท่ี 4) 
 

 
ภาพที่ 4 สรุปบทเรียนกระบวนการวิจัย “กระบวนการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปกาเกอะญอ: กรณีบ้านแม่ปอคี จังหวัดตาก” 

 
กิตติกรรมประกาศ 
          ในการด าเนินงานวิจัยครั้งน้ีทางคณะด าเนิน
ง า น วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร ฯ  ข อ ข อ บ คุ ณ  ส า นั ก ง า น

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว . )  ท่ีส นับสนุนทุนในการด า เ นินงา นและ
ขอขอบคุณหน่วยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัย
โพธิวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีสนับสนุน
วิทยากร สถานท่ี และอุปกรณ์ในการด าเนินงานช่วย
สร้างโอกาสเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่นักวิจัย
ชุมชนและเครือข่ายปกาเกอะญอชายแดนจังหวัดตาก 
จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี 
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แนวทำงกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
“วำรสำรวิชำกำรรับใช้สังคม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” 

แนวทางการเตรยีมบทความเพือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปจจุบัน วิชาการรับใชสังคม (sociallyengage scholarship) ไดมีการดําเนินการกันแพรหลายและ
ตอเน่ือง โดยเปนการทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานตาง ๆ กับสังคมเพ่ือเปาหมาย
สําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมสูทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการทํางานรวมกันท่ีวาน้ันต้ังอยูบนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ รวมคิดรวมทํา (Partnership) ผูเก่ียวของมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) เรียนรูและใชความรู
รวมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบตอสังคม (Social impact) 

การดําเนินงาน “วิชาการรับใชสังคม” จะเนนการมีสวนรวมของชุมชน หมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หนวยงาน รวมกันคิด กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกัน   
การมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีชวยกันคนหาความตองการ หรือปญหาท่ีตองการการแกไข โดยแบงไดเปน 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ท่ีมีกระบวนการนําองคความรูท่ีมีอยูภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต และใชกระบวนการท่ีเหมาะสมและเขากับบริบทของแตละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (sociallyengage research) ท่ีสรางองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหา
ใหกับผูใช อาทิ ชุมชนหรือผูประกอบการ 

 ดังน้ันการดําเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใชสังคม” จะเปนแนวทางหน่ึงใหนักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีทํางานรวมกับผูใชผลงานไมวาจะเปนคนในชุมชนหรือผูประกอบการ  
มีแหลงวารสารท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรผลงาน เปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินงาน
วิชาการดานรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติใหพัฒนาข้ึนตอไป ท้ังงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อ
ประโยชนของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
 วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือตีพิมพผลงาน
วิชาการดานรับใชสังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพรเพื่อพัฒนาสังคมและสงเสริมใหนักวิชาการ
ดานรับใชสังคมในหนวยงานตาง ๆ ไดมีแหลงนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 

หลักเกณฑการเสนอบทความวิจัยสําหรับ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
1. เปนบทความท่ีเกิดจากการคนควาวิจัยโดยมีกระบวนการนําไปสูการสรางความรูเพื่อใชประโยชนใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีขออธิบายไดอยางชัดเจน และ/หรือ เปนบทความท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท่ี
สามารถอธิบายกระบวนการนําองคความรู ไปปรับใช ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของ
ชุมชนหรือผูประกอบการ 

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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2. เปนงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการท่ีมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพ่ือการใชประโยชนในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ทองถ่ิน และ/หรือผูประกอบการ 

3. มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
อาทิประโยชนเชิงนโยบาย เชิงพานิชย เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เปนการบริการวิชาการท่ีสามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการนําเอาองคความรูไปใชประโยชนใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การนําไปใชประโยชนเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ทองถิ่นหรือผูประกอบการในดานการยกระดับ
คุณภาพดานตางๆ อยางชัดเจน อาทิ รายได โอกาสในการดําเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในดานตางๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพใน “ วารสารวิชาการรับใชสังคม” จะตอง 
สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 ท่ีเก่ียวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมี 7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ช้ีแจงในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
3. กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
4. ความรูความเช่ียวชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน 
5. การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน 
6. การประเมินผลลัพทการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
7. แนวทางการติดตามและธํารงรกัษาพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นใหคงอยูตอไป 
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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, 
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(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

วิธีดําเนินงาน 
อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผูอ่ืนตองการทําวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอาน
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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 : 

          ตัวอยาง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

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

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