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วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 
 

วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 

 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.ภาสวรรธน์   วัชรด ารงค์ศักดิ์  รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตต ิ บุญเลิศนิรันดร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิร ิ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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กองบรรณาธิการบริหาร 

นายภฤศพงศ ์   เพชรบุล    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ    
นายเกรียงไกร   ธารพรศรี   
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายนริศ    ก าแพงแก้ว 
นายพิษณ ุ   พรมพราย 
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นางสาวอารีรัตน์   พิมพ์นวน 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
 
พิมพ์ที ่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
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บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงท่ีมา  
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีบทบาทหน้าท่ีให้บริการวิชาการสู่สังคมและผู้ประกอบการ  เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยก าหนดให้เน้นความยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยถูกก าหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผลของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ว่าด้วย งานบริการวิชาการ คือ งานที่มีการน าความรู้ที่มีอยู่แล้วไป
ช่วยท าความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
งานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม โดยมีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียน การสอน
และการวิจัย และสามารถบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  

สถานการณ์ท่ีคุ้นเคยในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในอดีตคือ การฝึกอบรม การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท าให้เห็นว่า “ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
ความต้องการของผู้ให้มากกว่าผู้รับ” อาทิ มองเพียงแรงจูงใจของนักวิชาการ ท่ีต้องการถ่ายทอดไม่ถามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   องค์ความรู้มีความเฉพาะทางเป็นรูปแบบการถ่ายทอดตามศาสตร์ ไม่มีองคค์วามรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้เดิมเข้ามาบูรณาการ เน้นบทบาทเป็นผู้ให้มากกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมจะอยู่ที่จ านวนของผู้ที่เข้ารับการถ่ายทอดหรือฝึกอบรม จะมีการติดตาม  
การน าไปใช้จริงของผู้รับการถ่ายทอดน้อยมากหรือไม่มีเลย   

เมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของงานบริการวิชาการก้าวสู่ยุค “เน้นผลรูปธรรม” เน้น “กระบวนการ
มีส่วนร่วม” มากกว่าความร่วมมือ เพื่อให้เกิด “ความยั่งยืน” แล้วยังสอดคล้องตามเกณฑ์ประเมิน
มหาวิทยาลัยจากส่วนต่าง ๆ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงปรับกระบวนทัศน์การด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการในปี 2553  โดยน้อมน าเอาหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง 
การด าเนินงาน กล่าวคือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพัฒนาที่ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งการมีคนที่มีความสามารถ มีวิทยาการที่ดี และมีการบริหาร จัดการที่ดี 
การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นล าดับ ต่อยอดจากรากฐานเดิมท่ีม่ันคง มิใช่เร่งรัด ก้าวกระโดด หรือนิยม
ชมชอบสิ่งใหม่ ๆ โดยทิ้งของเดิม หรือน าแนวคิด วิทยาการหรือเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้โดยไม่ค านึงถึง 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถ่ิน ท้ังในด้าน ภูมิศาสตร์ ด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  การพัฒนาต้องไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  
แต่ต้องพัฒนาให้ทั่วถึง นอกจากนี้ยังทรง เน้นว่าการพัฒนาประเทศได้นั้นต้องพัฒนาคนเป็นล าดับแรก เพ่ือให้
คนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ แสดงความคิดเห็น สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งโครงการพระราชด าริ
ต่าง ๆ เป็นตัวอย่างของ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพระองค์ทรงบูรณาการทั้งวิทยาการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม และ มีการบริหารจัดการที่ดีมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ในปี 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้น าร่อง โครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
หมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” จ านวน 10 โครงการ (10 หมู่บ้านชุมชน) ซึ่งการจัดท าโครงการดังกล่าว
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดีตามหลักการที่จะน าการบูรณาการท้ังการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถ่ินให้มีความพร้อมในการด ารงชีพและมีอาชีพท่ีมั่นคง  ส าหรับ
กระบวนการด าเนินงานโครงการน าร่อง ตัวอย่างหนึ่งท่ีประสบความส าเร็จ คือ โครงการ กระบวนการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วม  ต าบลทรายจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย  กล่าวคือ วิธีการท างานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วมคือ การเน้น
กระบวนการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วม (PAR : Participatory Action Research)  
เพื่อให้ได้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และอาศัยองค์ความรู้ ผลงานจาก คณาจารย์ นักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาร่วมเรียนรู้ และร่วมด าเนินงานด้วย  

เมื่อด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ มาได้ระยะหนึ่ง ท าให้มีความต้องการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานแก่บุคคลทั่วไป แก่สังคมและชุมชนในวงกว้าง  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ การด าเนินโครงการและการจัดกิจกรรมในชุมชน สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้ด าเนินการจัดท า  “วารสารวิชาการรับใช้
สังคม” ขึ้นเมื่อเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริม
ให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ โดย 
บทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน “วาสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง สอดคล้องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ คือ สามารถอธิบาย/
ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
3. การบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น 
4. ความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณส์ิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 

บทความในฉบับแรกนี้ มีบทความที่เกี่ยวข้องและมีแนวทางในการช่วยในสร้างการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นกับสังคมชุมชนหลายบทความด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร การจัดการน้ าเสีย การจัดการกลุ่ม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชน เป็นต้น ซึ่งต่างก็เป็น
โครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน หรือผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไป
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ในทางที่ดีขึ้นให้กับชุมชน สังคม ในอนาคตได้เป็นอย่างดี   ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบทความจากการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้ใช้โครงการ
ยกระดับฯ ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคมเช่นเดียวกัน คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการ
รับใช้สังคม จะเป็นวารสารที่สามารถเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่ด าเนินงานร่วมกับผู้ใช้ผลงานและเป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ บริการวิชาการ รับใช้สังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ สุดท้ายทางคณะผู้จัดท า
ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ประเมินบทความ ตลอดจนให้
ค าชี้แนะ แนะน าในการจัดท าวารสารมาเป็นอย่างดี  

 

บรรณาธิการ 
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Drinking yoghurt from Goat Milk 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะเป็นนมเปรี้ยว พบว่าการใช้ inoculum จากโยเกิร์ตทางการค้าในปริมาณ
ร้อยละ 1 ของน้้านม ให้ปริมาณกรดในนมเปรี้ยวไม่แตกต่างจากปริมาณ inoculum ที่ระดับร้อยละ 2-5 คือมีปริมาณ
กรดแลคติกที่ร้อยละ 0.72 และการท้าโยเกิร์ตพร้อมดื่มพบว่าผสมนมเปรี้ยวกับน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศาบริกซ์ใน
อัตราส่วน 1 :2  ให้ปริมาณกรดแลคติกที่ร้อยละ 0.027  ค่า pH 4.23 และปริมาณของแข็งที่ละลายได้เท่ากับ 16.5 
ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด และนมเปรี้ยวพร้อมดื่มนี้มีปริมาณ Total plate count ที่น้อยกว่า 105 cfu ต่อ
กรัม   ซึ่งยังไม่สามารถประเมินเป็นอาหารสุขภาพได้ 

 
 

ค าส าคัญ   นมแพะ  นมเปรี้ยว  โยเกิร์ตพร้อมดื่ม   
 
 
ABSTRACT 
 The product development of goat milk into  drinking yoghurt was studied. It was found that 
the proper amount of initial inoculum from commercial natural yoghurt was 1% . There is no 
significantly different in lactic acid content from the other amount of  inoculums which were 2-5% . 
The final yoghurt had 0.72% lactic acid content. Upon preparing ready to drink yoghurt , it was found 
that yoghurt mixed with 15 ๐ brix syrup in the ratio of 1:2 was  most acceptable by the consumers 
which had 0.027 % lactic acid , pH 4.23 and 16.5 ๐ Brix. However , it could not be claimed as healthy 
food or probiotic because the total plate count was less than 105 cfu/g which does not meet the 
standard . 
 
 
Keywords    goat milk yoghurt 
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 นมแพะดิบจากฟาร์มเกษตรกร  ต.ปาก
กราน  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

 โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ตราดชัมิล 
1.2  อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 

  อุปกรณ์ในการวิเคราะห์หาปริมาณกรด
ด้วยวิธีไตเตรชั่น 

 เครื่องวัด pH หรือ pH meter 
 อุปกรณ์ในการวิเคราะห์  Total plate 

count  ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 
 

2  วิธีด าเนินการวิจัย 
  2.1  น้านมแพะดิบมากรอง แล้วต้มที่อุณหภูมิ  

75   องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
2.2 จากนั้นบรรจุใส่ขวดแก้วปากกว้างขนาด  

300  มล. ที่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อแล้ว 
 2.3 น้าขวดแก้วไปแช่ในน้้าเย็น เพื่อลดอุณหภูมิ

น้้านมในขวดแก้วลงจนกระทั่งถึง 40 องศาเซลเซียส     
  2.4 ใ ส่ โย เกิ ร์ ตรสธรรมชาติ ล ง ในข้อ  2.3 ที่

อัตราส่วน 1  2   3   4   5 % ของส่วนผสมทั้งหมด  
2.5 เขย่าขวดเบา ๆ เพื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดี 
2.6 ตั้ งทิ้ ง ไว้ที่ อุณหภูมิ ห้องอุณหภูมิ  35 องศา   

เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

 2.7 วิเคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกของแต่ละการ
ทดลองด้วยวิธีไตเตรชั่น   

2.8 เปรียบเทียบปริมาณกรด ในแต่ละ Inoculum 
2.9 คัดเลือกระดับ Inoculum ที่เหมาะสมจากข้อ 

2.2.8 มาทดลองท้านมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 
2.10 เตรียมนมเปรี้ยวจากข้อ 2.9  
2.11 เตรียมน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศาบริกซ์  ผสม

ลงในนมเปร้ียวจากข้อ 2.10 ในอัตราส่วน 1: 1 , 1:2 
และ 1: 3   ผสมให้เข้ากันดีด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ 
บรรจุขวดพลาสติกขนาด 200 มล. 

        2.12 แช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เพื่อท้าการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ และ
ทางประสาทสัมผัสต่อไป 

       2.13  วิเคราะห์หาปริมาณกรด  pH  และ  
Total plate count  ของนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม 

      2.14  ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใน
เร่ืองความชอบ และวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
ผลการด าเนินงาน 

ท้านมเปรี้ยวจากนมแพะ โดยใส่ Inoculum 
จากโยเกิร์ตรสธรรมชาติตราดชัมิล ในอัตราส่วน 1% 
2%  3 % 4% และ 5% ซึ่งให้ผลของปริมาณกรด และ
ค่าความเป็นกรดดา่ง ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 1   ปริมาณกรดของนมเปรี้ยวที่ระดับ Inoculum ตา่ง ๆ

หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกนั ในแนวตั้ง มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิต ิ
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

 

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ปริมาณกรดจาก
นมเปรี้ยวที่ใส่ Inoculum จากโยเกิร์ตรสธรรมชาติ 
ดัชมิล ที่ระดับต่างๆคือ 1-5% เมื่อหมักไว้ที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมงพบว่า ได้
ปริมาณกรดอยู่ในระดับร้อยละ 0.72-0.78 ซึ่งไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แสดงว่า
ปริมาณ Inoculum จากโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ดัชมิล 
ไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณกรดของโยเกิร์ต ดังนั้นจึง
คัดเลือก ระดับ Inoculum ที่ระดับ 1% ในการท้า 
drinking yoghurt ต่อไป 

ปริมาณ Inoculum ( ร้อยละ ) ปริมาณกรดแลคติก ( ร้อยละ ) 
1 0.72±0.02ns 
2 0.72±0.03ns 
3 0.78±0.02ns 
4 0.73±0.00ns 
5 0.74±0.05ns 

 
บทน า 
     นมแพะได้เข้ามามีบทบาทและเป็นที่สนใจ
ในด้านสุขภาพ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่พิเศษเฉพาะ
เช่นกรดไขมันขนาดเล็กที่ย่อยง่ายที่สามารถใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมส้าหรับทารกและ
ผู้สูงอายุ หรือส้าหรับกลุ่มประชากรที่มีความต้องการ
สารอาหารพิเศษ นมแพะจึงมีบทบาทส้าคัญอย่างมาก
ต่อโภชนาการของมนุษย์  ประเมินได้ว่า 80% ของ
ประชากรแพะในโลก ถูกเลี้ยงอยู่ในเอเซียและอาฟริกา  
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณประชากรเป็นสัดส่วนที่
มากกว่าส่วนอ่ืนของโลก ดังนั้นจึงประเมินได้ว่าแพะ
เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของประชากรส่วนใหญ่ของ
โลก แพะเป็นสัตว์ที่สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง
ได้ดี  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านภูมิอากาศที่
หลากหลาย  เกษตรกรในชุมชนมุ สลิ มของ  จ .
พระนครศรีอยุธยามีอาชีพหลักคือเลี้ยงแพะโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแพะนม ซึ่งให้ผลผลิตนมแพะในปริมาณ
มากกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน  นมแพะก็เป็นอาหาร
ประเภทนมเช่นเดียวกับนมโค ดังนั้นจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของการท้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมที่ใช้นมแพะ
เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งนอกจากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม
สดพาสเจอไรซ์แล้ว ยังสามารถท้าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ได้ อีกเช่นนมเปรี้ยว  Loewenstein et.al 1980 ได้
รายงานว่าเนื่องจากนมแพะมีราคาแพงกว่านมวัว 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์จากนมแพะจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพพรีเมียม  มีรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
เปร้ียวจากนมแพะโดย Juni Sumarmono 2015 ได้
รายงานว่า ปริมาณกรดไขมันบางตัวในนมแพะจะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นโยเกิร์ต 
เช่นกรดคาโปรอิก ที่มี ในนมสด 1.95% จะเหลือ 
1.93% เมื่อเป็นโยเกิร์ต ส่วนกรดโอเลอิก เพิ่มขึ้นจาก 
19.46% ในนมสดเป็น 21.06% ในโยเกิร์ต ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน
การหมักโดยปฏิกิริยา lipolysis  ผลิตภัณฑ์หมักจาก
นมแพะ อ่ืนๆ เช่ น  Kefir ซึ่ ง จุ ลิ นทรี ย์ หลั กคื อ 
Lactobacillus เช่นเดียวกับโยเกิร์ต  Gulcin Satir 
et.al 2015 ได้รายงานว่าภายหลังการหมักนมแพะ
พบว่ามีกิจกรรมในการต้านอนุมูล อิสระเพิ่ มขึ้ น 
ปริมาณฟินอลิกที่ท้าจากตัวอย่างนมแพะต่าง ๆ กัน

พบว่ามีปริมาณระหว่าง 0.77 และ 4.21 มก.ของกรด
แกลลิกต่อ 100 กรัมและ 0.36-5.09 มก. Catechin 
ต่อ 100 กรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Kefir จากนมแพะมี
กิจกรรมทางชีวภาพเพิ่มสูงขึ้นกว่านมสด  Mutlu B. 
Guler – Akin 2007 ได้รายงานถึงการท้า bio-yoghurt 
จากนมแพะพบว่าการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
และการเติมcysteine ลงในส่วนผสมให้ผลผลิตเป็นท่ี
น่าพอใจ Bio-yoghurt มีปริมาณจุลินทรีย์ ถึง 107 cfu/
กรัม เป็นที่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็น Probiotic เช่น
โยเกิร์ตต้องมีจุลินทรีย์อย่างต่้า 106-107 cfu/กรัม จึง
สามารถ เคลมได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพ ( Martin-Diana 
et.al 2003; Ravula&Sha 1998 ) และเมื่อประเมิน
สารระเหยหรือ volatile compound ในโยเกิร์ตพบว่า
มีสารระเหยคือ acetaldehyde  diacetyl acetoin 
แ ล ะ  ethanol ( Zehra Guler et.al 2011 ) ดั ง นั้ น 
C.Senaka et.al 2012 จึงได้รายงานถึงการอยู่รอดของ
จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตจากนมแพะพบว่า L. acidophilus 
LA-5 มีการอยู่รอดต่้ากว่า 106 cfu/ กรัมแต่ถ้าเติมน้้า
ผลไม้เข้าไปผสมจะช่วยสนับสนุนการอยู่รอดของ
จุลินทรีย์นี้ซึ่งพบว่ามีจ้านวนปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นที่
สังเกตได้ใน fruit  yoghurt  มากกว่า plain yoghurt  
นอกจากนี้การเพิ่มน้้าผลไม้ช่วยเพิ่ม Syneresis ลด
ความหนืด ลดความสามารถในการจับน้้าและช่วยเพิ่ม
การยอมรับทางประสาทสัมผัสมากข้ึน  Uzi Merin 
(2000) พบว่า โยเกิร์ตที่ท้าจากนมแพะสายพันธุ์ต่างๆ 
กันจะมีค่าความหนืดต่างกัน โดยที่โยเกิร์ตจากนมแพะ
ที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าจะมีปริมาณของแข็งสูงกว่าและมี
ความหนืดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโยเกิร์ตจาก
นมวัวและจากนมแพะที่ได้จากแพะที่เลี้ยงในร่มและให้
อาหารฟาง และพบว่านมแพะที่ได้จากแพะที่เลี้ยงให้
เป็นอิสระในทุ่งหญ้ามีปัจจัยที่ท้าให้ได้โยเกิร์ตที่มี
ความหนืดเพ่ิมขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหา
ความเป็นไปได้ในการท้าผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากนม
แพะ 
 
วิธีการด าเนินงาน  

1.วัตถุดิบและอุปกรณ์  
1.1  วัตถุดิบ 



 นมแพะดิบจากฟาร์มเกษตรกร  ต.ปาก
กราน  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

 โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ตราดชัมิล 
1.2  อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 

  อุปกรณ์ในการวิเคราะห์หาปริมาณกรด
ด้วยวิธีไตเตรชั่น 

 เครื่องวัด pH หรือ pH meter 
 อุปกรณ์ในการวิเคราะห์  Total plate 

count  ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 
 

2  วิธีด าเนินการวิจัย 
  2.1  น้านมแพะดิบมากรอง แล้วต้มที่อุณหภูมิ  

75   องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
2.2 จากนั้นบรรจุใส่ขวดแก้วปากกว้างขนาด  

300  มล. ที่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อแล้ว 
 2.3 น้าขวดแก้วไปแช่ในน้้าเย็น เพื่อลดอุณหภูมิ

น้้านมในขวดแก้วลงจนกระทั่งถึง 40 องศาเซลเซียส     
  2.4 ใ ส่ โย เกิ ร์ ต รสธรรมชาติ ล ง ในข้อ  2.3 ที่

อัตราส่วน 1  2   3   4   5 % ของส่วนผสมทั้งหมด  
2.5 เขย่าขวดเบา ๆ เพื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดี 
2.6 ตั้ งทิ้ ง ไว้ที่ อุณหภูมิ ห้องอุณหภูมิ  35 องศา   

เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

 2.7 วิเคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกของแต่ละการ
ทดลองด้วยวิธีไตเตรชั่น   

2.8 เปรียบเทียบปริมาณกรด ในแต่ละ Inoculum 
2.9 คัดเลือกระดับ Inoculum ที่เหมาะสมจากข้อ 

2.2.8 มาทดลองท้านมเปรี้ยวพร้อมดื่ม 
2.10 เตรียมนมเปรี้ยวจากข้อ 2.9  
2.11 เตรียมน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศาบริกซ์  ผสม

ลงในนมเปรี้ยวจากข้อ 2.10 ในอัตราส่วน 1: 1 , 1:2 
และ 1: 3   ผสมให้เข้ากันดีด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ 
บรรจุขวดพลาสติกขนาด 200 มล. 

        2.12 แช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เพื่อท้าการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ และ
ทางประสาทสัมผัสต่อไป 

       2.13  วิเคราะห์หาปริมาณกรด  pH  และ  
Total plate count  ของนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม 

      2.14  ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใน
เร่ืองความชอบ และวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
ผลการด าเนินงาน 

ท้านมเปรี้ยวจากนมแพะ โดยใส่ Inoculum 
จากโยเกิร์ตรสธรรมชาติตราดชัมิล ในอัตราส่วน 1% 
2%  3 % 4% และ 5% ซึ่งให้ผลของปริมาณกรด และ
ค่าความเป็นกรดดา่ง ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 1   ปริมาณกรดของนมเปรี้ยวที่ระดับ Inoculum ตา่ง ๆ

หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกนั ในแนวตั้ง มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิต ิ
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

 

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ปริมาณกรดจาก
นมเปรี้ยวที่ใส่ Inoculum จากโยเกิร์ตรสธรรมชาติ 
ดัชมิล ที่ระดับต่างๆคือ 1-5% เมื่อหมักไว้ที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมงพบว่า ได้
ปริมาณกรดอยู่ในระดับร้อยละ 0.72-0.78 ซึ่งไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แสดงว่า
ปริมาณ Inoculum จากโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ดัชมิล 
ไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณกรดของโยเกิร์ต ดังนั้นจึง
คัดเลือก ระดับ Inoculum ที่ระดับ 1% ในการท้า 
drinking yoghurt ต่อไป 

ปริมาณ Inoculum ( ร้อยละ ) ปริมาณกรดแลคติก ( ร้อยละ ) 
1 0.72±0.02ns 
2 0.72±0.03ns 
3 0.78±0.02ns 
4 0.73±0.00ns 
5 0.74±0.05ns 

 
บทน า 
     นมแพะได้เข้ามามีบทบาทและเป็นที่สนใจ
ในด้านสุขภาพ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่พิเศษเฉพาะ
เช่นกรดไขมันขนาดเล็กที่ย่อยง่ายที่สามารถใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์นมส้าหรับทารกและ
ผู้สูงอายุ หรือส้าหรับกลุ่มประชากรที่มีความต้องการ
สารอาหารพิเศษ นมแพะจึงมีบทบาทส้าคัญอย่างมาก
ต่อโภชนาการของมนุษย์  ประเมินได้ว่า 80% ของ
ประชากรแพะในโลก ถูกเลี้ยงอยู่ในเอเซียและอาฟริกา  
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณประชากรเป็นสัดส่วนที่
มากกว่าส่วนอ่ืนของโลก ดังนั้นจึงประเมินได้ว่าแพะ
เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของประชากรส่วนใหญ่ของ
โลก แพะเป็นสัตว์ที่สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง
ได้ดี  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านภูมิอากาศที่
หลากหลาย  เกษตรกรในชุมชนมุ สลิ มของ  จ .
พระนครศรีอยุธยามีอาชีพหลักคือเลี้ยงแพะโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแพะนม ซึ่งให้ผลผลิตนมแพะในปริมาณ
มากกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน  นมแพะก็เป็นอาหาร
ประเภทนมเช่นเดียวกับนมโค ดังนั้นจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของการท้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมที่ใช้นมแพะ
เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งนอกจากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม
สดพาสเจอไรซ์แล้ว ยังสามารถท้าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ได้ อีกเช่นนมเปรี้ยว  Loewenstein et.al 1980 ได้
รายงานว่าเนื่องจากนมแพะมีราคาแพงกว่านมวัว 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์จากนมแพะจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพพรีเมียม  มีรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
เปรี้ยวจากนมแพะโดย Juni Sumarmono 2015 ได้
รายงานว่า ปริมาณกรดไขมันบางตัวในนมแพะจะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นโยเกิร์ต 
เช่นกรดคาโปรอิก ท่ีมี ในนมสด 1.95% จะเหลือ 
1.93% เมื่อเป็นโยเกิร์ต ส่วนกรดโอเลอิก เพิ่มขึ้นจาก 
19.46% ในนมสดเป็น 21.06% ในโยเกิร์ต ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ใน
การหมักโดยปฏิกิริยา lipolysis  ผลิตภัณฑ์หมักจาก
นมแพะ อ่ืนๆ เช่ น  Kefir ซึ่ ง จุ ลิ นทรี ย์ หลั กคื อ 
Lactobacillus เช่นเดียวกับโยเกิร์ต  Gulcin Satir 
et.al 2015 ได้รายงานว่าภายหลังการหมักนมแพะ
พบว่ามีกิจกรรมในการต้านอนุมูล อิสระเพิ่ มขึ้ น 
ปริมาณฟินอลิกที่ท้าจากตัวอย่างนมแพะต่าง ๆ กัน

พบว่ามีปริมาณระหว่าง 0.77 และ 4.21 มก.ของกรด
แกลลิกต่อ 100 กรัมและ 0.36-5.09 มก. Catechin 
ต่อ 100 กรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Kefir จากนมแพะมี
กิจกรรมทางชีวภาพเพิ่มสูงขึ้นกว่านมสด  Mutlu B. 
Guler – Akin 2007 ได้รายงานถึงการท้า bio-yoghurt 
จากนมแพะพบว่าการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
และการเติมcysteine ลงในส่วนผสมให้ผลผลิตเป็นที่
น่าพอใจ Bio-yoghurt มีปริมาณจุลินทรีย์ ถึง 107 cfu/
กรัม เป็นที่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็น Probiotic เช่น
โยเกิร์ตต้องมีจุลินทรีย์อย่างต่้า 106-107 cfu/กรัม จึง
สามารถ เคลมได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพ ( Martin-Diana 
et.al 2003; Ravula&Sha 1998 ) และเมื่อประเมิน
สารระเหยหรือ volatile compound ในโยเกิร์ตพบว่า
มีสารระเหยคือ acetaldehyde  diacetyl acetoin 
แ ล ะ  ethanol ( Zehra Guler et.al 2011 ) ดั ง นั้ น 
C.Senaka et.al 2012 จึงได้รายงานถึงการอยู่รอดของ
จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตจากนมแพะพบว่า L. acidophilus 
LA-5 มีการอยู่รอดต่้ากว่า 106 cfu/ กรัมแต่ถ้าเติมน้้า
ผลไม้เข้าไปผสมจะช่วยสนับสนุนการอยู่รอดของ
จุลินทรีย์นี้ซึ่งพบว่ามีจ้านวนปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นที่
สังเกตได้ใน fruit  yoghurt  มากกว่า plain yoghurt  
นอกจากนี้การเพิ่มน้้าผลไม้ช่วยเพิ่ม Syneresis ลด
ความหนืด ลดความสามารถในการจับน้้าและช่วยเพิ่ม
การยอมรับทางประสาทสัมผัสมากขึ้น  Uzi Merin 
(2000) พบว่า โยเกิร์ตที่ท้าจากนมแพะสายพันธุ์ต่างๆ 
กันจะมีค่าความหนืดต่างกัน โดยที่โยเกิร์ตจากนมแพะ
ที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าจะมีปริมาณของแข็งสูงกว่าและมี
ความหนืดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโยเกิร์ตจาก
นมวัวและจากนมแพะที่ได้จากแพะที่เลี้ยงในร่มและให้
อาหารฟาง และพบว่านมแพะที่ได้จากแพะที่เลี้ยงให้
เป็นอิสระในทุ่งหญ้ามีปัจจัยที่ท้าให้ได้โยเกิร์ตที่มี
ความหนืดเพ่ิมขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหา
ความเป็นไปได้ในการท้าผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวจากนม
แพะ 
 
วิธีการด าเนินงาน  

1.วัตถุดิบและอุปกรณ์  
1.1  วัตถุดิบ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 3
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หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกัน ในแนวตั้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ 
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

จากตารางที่ 4     เมื่อประเมินผลทางประสาทสัมผัส
หลังจากผสมโยเกิร์ตกับน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศา 
บริกซ์ ในอัตราส่วน 1:1  1:2 และ 1:3 พบว่าลักษณะ
ปรากฏไม่แตกต่างกันท่ีอัตราส่วน 1:1และ 1:2 ด้าน
ความหวานผู้บริโภคชอบความหวานและรสชาติ
โดยรวมที่อัตราส่วน 1:2 มากที่สุด ด้านเนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคให้เหตุผล
ว่าที่อัตรา 1:2 มีรสกลมกล่อมมากที่สุดระหว่างความ
เปรี้ยวและความหวาน จึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนผสม
โยเกิร์ตและน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศาบริกซ์ ในอัตรา 
1:2 เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด  โดยมีปริมาณกรดแล
คติกร้อยละ 0.027 และความหวานที่ประมาณ 16.5 
บริกซ์  

การน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
แพะเป็นนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ท้าให้ได้สูตรการผลิตนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มที่ผู้บริโภคมีความพอใจ  ขยายการใช้
ประโยชน์จากนมแพะ สามารถผลิตเพื่อบริโภคเองใน
ครัวเรือนได้ ซึ่งการเลี้ยงแพะนม เกษตรกรส่วนใหญ่
เลี้ยงเพื่อใช้นมบริโภคเองในครัวเรือน ไม่ได้เลี้ยง 
เพื่อผลิตเป็นอุตสาหกรรม จากผลงานการวิจัยสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอย่างถูกต้องและถูก
สุขลักษณะให้กับเกษตรกรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
นมแพะ  ซึ่งในอนาคตสามารถปรับปรุงสูตรจนกระทั่ง
เป็นอาหารสุขภาพหรือ Probiotic ได้  สามารถผลิต

อาหารสุขภาพได้เองลดการซื้อและใช้จ่าย เป็นการ
ด้ารงชีพได้ด้วยตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ใน
เชิงพาณิชย์ในอนาคตสามารถถ่ายทอดผลงานวิจัย
ให้แก่ผู้ประกอบการน้าสูตรไปปรับปรุงให้เป็นที่พอใจ
ของผู้บริโภคและให้ได้รับประโยชน์จากการเป็นอาหาร
สุขภาพ Bio-Yoghurt ได้ 
 
สรุปผล 
 ผลิตภัณฑ์นมเป ร้ียวจากนมแพะพบว่า 
การใช้ inoculum  ที่ระดับ 1-5% ของนมทั้งหมดนั้น
จะ ให้ปริมาณกรดที่ ไม่มีความแตกต่างกัน  ดังนั้นจึง
เลือกใช้ Inoculum ที่ 1%   และการผสมโยเกิร์ตกับ
น้้าเชื่อมเข้มข้น 15 บริกซ์ในอัตราส่วน 1:2 ผู้บริโภค
ให้ความชอบโดยรวมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด แต่ที่
อัตราส่วนนี้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของโยเกิร์ตพร้อม
ดื่ มยั ง ไม่สามารถประเมิน เป็น  Bio-Yoghurt ได้   
เนื่องจากปริมาณ Total plate count  ยังอยู่ในระดับ
ที่น้อยกว่า 106 -107 cfu/กรัม  ดังนั้นจึงมีแนวทางใน
การปรับปรุงสูตรส่วนผสมต่อไปเพื่อให้เป็นอาหาร
สุขภาพได้และผู้บริโภคให้การยอมรับในรสชาติด้วย   
ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสามารถน้าความรู้จากการถ่ายทอดไปผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจ้าหน่ายในหมู่บ้านเป็น
อาหารสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 2  ปริมาณกรด  Total soluble  solid  และ pH   ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ความเข้มข้นต่าง ๆ  

ความเข้มข้น ปริมาณกรดแลคติก 
( ร้อยละ ) 

ค่า pH Total Soluble solid 
( brix ) 

1:1 0.048 ±0.0020a 4.20±0.03ab 14.7±0.70a 
1:2 0.027±0.0000b 4.23±0.01a 16.5±0.85a 
1:3 0.025 ±0.0000b 4.27±0.02b 21.0±0.10b 

หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกนั ในแนวตั้ง มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิต ิ
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

การท้า Drinking Yoghurt โดยผสมโยเกิร์ต
ซึ่งมีค่า Total Soluble Solid เริ่มต้นที่  8.0 บริกซ์ 
กับน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 บริกซ์ ในอัตราส่วน 1:1  , 1:2 
และ 1:3 แล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน ให้ผลดังตารางที่ 2 
พบว่าที่ความเข้มข้น 1:1 มีปริมาณกรดแลคติกที่ร้อย
ละ 0.048 ซึ่งแตกต่างจากอัตราส่วน อ่ืน ๆอย่างมี

นัยส้ าคัญทางสถิติ   แต่ค่ าความเป็นกรดด่ า งที่
อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ   ส่วนปริมาณ Total Soluble 
Solid มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
อัตราส่วน 1:3 

 

 ตารางที่ 3   Total plate  count  นมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 

ความเข้มข้น Total  plate  count 
1:1 <   105    cfu/ กรัม 
1:2 <   105   cfu/ กรัม 
1:3 <   105    cfu/ กรัม 

หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกนั ในแนวตั้ง มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิต ิ
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

จากการวิเคราะห์ปริมาณ Total  plate  count ของ
โยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ความเข้มข้นต่างๆพบว่ามปีริมาณ
จุลินทรีย์ทัง้หมดอยู่ในปริมาณทีน่้อยกว่า  105 cfu/
กรัม  ซึ่งอาหารที่สามารถระบุเป็นอาหารสุขภาพได้

ต้องมีปริมาณจุลนิทรีย์อย่างต่้า 106-107 cfu/กรัม ( 
Martin-Diana et.al 2003 ) ดังนัน้จึงประเมินไดว้่า
โยเกิร์ตพร้อมดื่มที่อัตราส่วนนี ้ ยังไมส่ามารถจัดเป็น 
Bio-Yoghurt ได้ 

 

ตารางที่ 4  ผลการประเมนิทางประสาทสัมผสัของนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่มที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ 

อัตราส่วนผสม ลักษณะปรากฏ ความเปร้ียว ความหวาน รสชาติโดยรวม เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

1:1 6.9± 1.119 ab 6.45 ±1.432 
ns 6.4 ±1.273 b 6.25 ± 1.209 b 6.35 ± 

1.349ab 6.75 ±1.372ab 

1:2 7.35±1.137 a 6.85 ±1.349 
ns 7.4 ±1.231 a 7.25 ± 1.293 a 7.55± 1.076 

a 7.55 ±1.356 a 

1:3 6.75±1.164 b 6.25 ±1.372 
ns 

6.15 ±1.565 
b 6.15 ± 1.387 b 5.6 ±1.046 b 6.45 ±1.395 b 



หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกัน ในแนวตั้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ 
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

จากตารางที่ 4     เมื่อประเมินผลทางประสาทสัมผัส
หลังจากผสมโยเกิร์ตกับน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศา 
บริกซ์ ในอัตราส่วน 1:1  1:2 และ 1:3 พบว่าลักษณะ
ปรากฏไม่แตกต่างกันที่อัตราส่วน 1:1และ 1:2 ด้าน
ความหวานผู้บริโภคชอบความหวานและรสชาติ
โดยรวมที่อัตราส่วน 1:2 มากที่สุด ด้านเนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมก็เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคให้เหตุผล
ว่าที่อัตรา 1:2 มีรสกลมกล่อมมากที่สุดระหว่างความ
เปร้ียวและความหวาน จึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนผสม
โยเกิร์ตและน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 องศาบริกซ์ ในอัตรา 
1:2 เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด  โดยมีปริมาณกรดแล
คติกร้อยละ 0.027 และความหวานที่ประมาณ 16.5 
บริกซ์  

การน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
แพะเป็นนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ท้าให้ได้สูตรการผลิตนม
เปรี้ยวพร้อมดื่มที่ผู้บริโภคมีความพอใจ  ขยายการใช้
ประโยชน์จากนมแพะ สามารถผลิตเพื่อบริโภคเองใน
ครัวเรือนได้ ซึ่งการเลี้ยงแพะนม เกษตรกรส่วนใหญ่
เลี้ยงเพื่อใช้นมบริโภคเองในครัวเรือน ไม่ได้เลี้ยง 
เพื่อผลิตเป็นอุตสาหกรรม จากผลงานการวิจัยสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอย่างถูกต้องและถูก
สุขลักษณะให้กับเกษตรกรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
นมแพะ  ซึ่งในอนาคตสามารถปรับปรุงสูตรจนกระทั่ง
เป็นอาหารสุขภาพหรือ Probiotic ได้  สามารถผลิต

อาหารสุขภาพได้เองลดการซื้อและใช้จ่าย เป็นการ
ด้ารงชีพได้ด้วยตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ใน
เชิงพาณิชย์ในอนาคตสามารถถ่ายทอดผลงานวิจัย
ให้แก่ผู้ประกอบการน้าสูตรไปปรับปรุงให้เป็นท่ีพอใจ
ของผู้บริโภคและให้ได้รับประโยชน์จากการเป็นอาหาร
สุขภาพ Bio-Yoghurt ได้ 
 
สรุปผล 
 ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ ยวจากนมแพะพบว่า 
การใช้ inoculum  ที่ระดับ 1-5% ของนมทั้งหมดนั้น
จะ ให้ปริมาณกรดที่ ไม่มีความแตกต่างกัน  ดังนั้นจึง
เลือกใช้ Inoculum ที่ 1%   และการผสมโยเกิร์ตกับ
น้้าเชื่อมเข้มข้น 15 บริกซ์ในอัตราส่วน 1:2 ผู้บริโภค
ให้ความชอบโดยรวมกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด แต่ที่
อัตราส่วนนี้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของโยเกิร์ตพร้อม
ดื่ มยั ง ไม่สามารถประเมิน เป็น  Bio-Yoghurt ได้   
เนื่องจากปริมาณ Total plate count  ยังอยู่ในระดับ
ที่น้อยกว่า 106 -107 cfu/กรัม  ดังนั้นจึงมีแนวทางใน
การปรับปรุงสูตรส่วนผสมต่อไปเพื่อให้เป็นอาหาร
สุขภาพได้และผู้บริโภคให้การยอมรับในรสชาติด้วย   
ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสามารถน้าความรู้จากการถ่ายทอดไปผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจ้าหน่ายในหมู่บ้านเป็น
อาหารสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
บรรณานุกรม 
Gulcin Satir , Zeynep B. Guzel- Seydim 2015 

Influence of Kefir fermentation on 
the bioactive substances of 
different breed goat milks.  LWT-
Food Science and Technology 6 :2 , 
852-858 

Juni Sumarmono et.al 2015  Fatty acid profile 
of fresh milk, yoghurt and 
concentrated yoghurt from  
Peranakan Etawah goat milk.  The 
First  International  Symposium on 
Food and Agro-biodiversty (ISFA 2014)  
Procedia Food Science 3 (2015)  216-
222 
 

ตารางที่ 2  ปริมาณกรด  Total soluble  solid  และ pH   ของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ความเข้มข้นต่าง ๆ  

ความเข้มข้น ปริมาณกรดแลคติก 
( ร้อยละ ) 

ค่า pH Total Soluble solid 
( brix ) 

1:1 0.048 ±0.0020a 4.20±0.03ab 14.7±0.70a 
1:2 0.027±0.0000b 4.23±0.01a 16.5±0.85a 
1:3 0.025 ±0.0000b 4.27±0.02b 21.0±0.10b 

หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกนั ในแนวตั้ง มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิต ิ
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

การท้า Drinking Yoghurt โดยผสมโยเกิร์ต
ซึ่งมีค่า Total Soluble Solid เริ่มต้นที่  8.0 บริกซ์ 
กับน้้าเชื่อมเข้มข้น 15 บริกซ์ ในอัตราส่วน 1:1  , 1:2 
และ 1:3 แล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน ให้ผลดังตารางที่ 2 
พบว่าที่ความเข้มข้น 1:1 มีปริมาณกรดแลคติกที่ร้อย
ละ 0.048 ซึ่งแตกต่างจากอัตราส่วน อ่ืน ๆอย่างมี

นัยส้ าคัญทางสถิติ   แต่ค่ าความเป็นกรดด่ า งที่
อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ   ส่วนปริมาณ Total Soluble 
Solid มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
อัตราส่วน 1:3 

 

 ตารางที่ 3   Total plate  count  นมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 

ความเข้มข้น Total  plate  count 
1:1 <   105    cfu/ กรัม 
1:2 <   105   cfu/ กรัม 
1:3 <   105    cfu/ กรัม 

หมายเหตุ a, b, c คือ ตัวเลขที่มีตัวอักษรก้ากับแตกต่างกนั ในแนวตั้ง มีความแตกตา่งอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิต ิ
(p≤0.05).,  ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (P≤ 0.05) 

จากการวิเคราะห์ปริมาณ Total  plate  count ของ
โยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ความเข้มข้นต่างๆพบว่ามปีริมาณ
จุลินทรีย์ทัง้หมดอยู่ในปริมาณทีน่้อยกว่า  105 cfu/
กรัม  ซึ่งอาหารที่สามารถระบุเป็นอาหารสุขภาพได้

ต้องมีปริมาณจุลนิทรีย์อย่างต่้า 106-107 cfu/กรัม ( 
Martin-Diana et.al 2003 ) ดังนัน้จึงประเมินไดว้่า
โยเกิร์ตพร้อมดื่มที่อัตราส่วนนี ้ ยังไมส่ามารถจัดเป็น 
Bio-Yoghurt ได้ 

 

ตารางที่ 4  ผลการประเมนิทางประสาทสัมผสัของนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่มที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ 

อัตราส่วนผสม ลักษณะปรากฏ ความเปร้ียว ความหวาน รสชาติโดยรวม เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

1:1 6.9± 1.119 ab 6.45 ±1.432 
ns 6.4 ±1.273 b 6.25 ± 1.209 b 6.35 ± 

1.349ab 6.75 ±1.372ab 

1:2 7.35±1.137 a 6.85 ±1.349 
ns 7.4 ±1.231 a 7.25 ± 1.293 a 7.55± 1.076 

a 7.55 ±1.356 a 

1:3 6.75±1.164 b 6.25 ±1.372 
ns 

6.15 ±1.565 
b 6.15 ± 1.387 b 5.6 ±1.046 b 6.45 ±1.395 b 
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บทคัดย่อ  

บ้านนาเชือก ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งชุมชนที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หรือ “หมู่บ้านราช
มงคล” โดยกระบวนการยกระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนทัศน์การพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้ด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี (2554- 2558) ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ถือว่าเป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับชุมชน บ้านนาเชือกจึงน่าความสนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาชุมชนในอนาคต การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน ทิศทางการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต และกระบวนการพัฒนาชุมชนที่น าไปสู่
ความส าเร็จ โดยใช้การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; PRA) ร่วมกับวิธีการส ารวจ
ภาคสนาม (Filed survey) ผลการของศึกษานี้ท าให้ทราบถึงผลกระทบจากการพัฒนาซึ่งมีท้ังทางลบและทางบวก 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความไม่ส าเร็จในการด าเนินโครงการ แนวคิดของคนในชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางในการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต  ตลอดจนกระบวนการพัฒนาบ้านนาชุมชนท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จจาก
กรณีศึกษาบ้านนาเชือก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้มากที่สุด 

 
คําสําคัญ ความยั่งยืน การพัฒนาชุมชน บ้านนาเชือก การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
 
 
ABSTRACT 

Ban Na Chuek, Pangkon district, Sakhon Nakhon province one of community selected to 
implement in The Projected of The Participatory of Improving Quality of Life of Ban Na Chuek Village 
to Commemorate of His Majesty the King 84 communities or Rajamankala village. To enhance the 
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well-being of community in all dimensions regarding the paradigm of development that contributes 
to sustainability of the King by apply the philosophy of sufficiency Economy. The projected duration 
5 years (2011-2015) developed economy, social and environment of community. This project was 
successful in improving quality of life of people in Ban Na Chuek. This study aims to analyze the 
successive of the project and the development that should focus in the future. The methods used 
Participatory Rural Appraisal (PRA) and field survey. This study showed that the development process 
give both negatively and positively results, factors of success and nonsuccess, and paradigm of Na 
Chuek people. This study should benefit for the organization an people who which to implement 
the project of community development in the future  
 
Keywords Sustainable, Sustainable community development, Ban Na-Chuek, Participatory Rural 
Appraisal, PRA  
 
บทนํา 

ชุมชนถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนถือ
เป็นบทบาทส าคัญส าหรับหน่วยงาน/องค์กรที่ให้การ
สนับสนุน ซึ่งควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โครงการหมู่บ้าน
ราชมงคล มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเชิงบรูณาการ 
เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
โดยบ้านนาเชือก เป็นหนึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการต้ังแต่ปี 2554 ซึ่งในกระบวนการ
ด าเนินโครงการเริ่มต้นจากการจัดท าแผนพัฒนา
ห มู่ บ้ า น ร ะ ย ะ เ ว ล า  3 ปี  ( 2555-2557)  ด้ ว ย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ
“ชุมชนบ้านนาเชือก เป็นชุมชนที่ด าเนินวิถีในแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในชุมชนมีส่ิงแวดล้อม
ได้รับการฟื้นฟู ชุมชนมีความเข็มแข็งและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนคุณภาพชีวิตที่ดี” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
12 กลยุทธ์ 36 โครงการ จากการด าเนินการตามแผน
ที่จัดท าร่วมกันและมีการประเมินทบทวนและปรับปรุง
แผนการด าเนินการทุกปี ท าให้หมู่บ้านนาเชือกมีการ
เปลี่ ยนทั้ งทางด้ านด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

“นาเชือก” (Na Chuek) ในมุมมองของคน
ภายนอก ถือเป็นหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ภายใต้การพัฒนาที่
น ารากหญ้าสู่สังคมภายนอกจนเป็นที่ ยอมรับใน
ระยะเวลา 5 ปี ส่งผลให้เกิดการบูรณาการจากหลาย 

ๆ หน่วยงาน หวังเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น   และหลาย
หน่วยงานมองบ้านนาเชือกเป็นชุมชนต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะท าการ
วิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน แนว
ทางการพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกในอนาคต รวมทั้ง
กระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงผล
ที่ได้จะเป็นข้อมูลและแนวทางที่จะน าชุมชนให้ก้าว
ตามความต้องการของในอนาคต และสามารถใช้เป็น
แนวทางส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาชุมชนให้สามารถด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคล หรือ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในลักษณะคล้ายกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้
มากที่สุด 

  
วิธีการดําเนินงาน  

การศึกษานี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยกระบวนการวิเคราะห์
ชุ ม ช น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participatory Rural 
Appraisal; PRA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ใน
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาชุมชน องค์กร 
หรื อ ในสถาบันการศึ กษา ( Selener,D.,1997) มี
ผู้ด าเนินการ (Facilitator) ที่มีความเชี่ยวชาญใน



กระบวนการวิ เ ค ราะ ห์ชุ มชนแบบมี ส่ วน ร่ ว ม  
(N Narayanasamy, 2009) เป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในกระบวนการเสวนา วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แท้จริงจากคนในชุมชน ร่วมกับใช้วิธีการส ารวจ
ภ า ค ส น า ม  ( Field survey) เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพเปรียบเทียบกับข้อมูลทุตยิ
ภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาตั้งแต่การศึกษา
บริบทชุมชนเมื่อเร่ิมต้นโครงการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
1. สภาพและความคาดหวังของชุมชนก่อนการพัฒนา 

เพื่อให้มองเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนจากการพัฒนาตามโครงการหมู่บ้านราชมงคล   
ได้มากข้ึน ได้ท าการทบทวนถึงสภาพและความ
คาดหวังของชุมชนก่อนการพัฒนา ดังตารางท่ี 1 ซึ่ง
พบว่าชุมชนบ้านนาเชือกขาดโอกาสในการพัฒนา 
ประชาชนมีความรู้น้อย ขาดปัจจัยในการด ารงชีพ
โดยเฉพาะด้านการเงิน  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
ฯลฯ ท าให้ชุมชนคาดหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเอง โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนให้ดีขั้น สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนมีงานท าใน
พื้นที่ไม่ต้องไปท างานที่อื่น 

 
ตารางที่ 1 สภาพชุมชนและความคาดหวังก่อนด าเนินโครงการ 

สภาพชุมชน ความคาดหวังของชุมชน 
- ขาดโอกาสในการพัฒนา ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ  
- คนในชุมชนมีความรู้น้อย 
- ขาดเงิน/ขาดทุน/ขาดเงินทุน 
- ผลผลิตทางการเกษตรน้อย/ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
- ไม่มีอาชีพท่ีชัดเจน 
- การใช้ชีวิตไม่เร่งรีบ 
- มีเวลาว่างมาก ไม่ต้องแข่งกับเวลา ไม่ต้องวางแผนจัดการ 
- สภาพความเป็นชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชนดี มีเวลา

พูดคุย 

- ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐก าหนดให้เป็นหมู่บ้านที่
ถูกพัฒนา 

- ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก 

- ต้องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชน  
- ต้องการมีงานท าในพื้นที่  
- ต้องการมีรายได้เสริม  
- ต้องการให้สมาชิกในชุมชนมีงานท าในพื้นที่ ไม่ต้อง

ไปท างานท่ีอื่น  

. 
 

2. ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
การพัฒนาหมู่บ้านนาเชือกถือว่าประสบ

ความส าเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ จากการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจาก
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เกิดจากการ
จัดท าแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 36 
โครงการ และมีการด าเนินงานในเชิงบูรณาการ
ระหว่างชุมชน โครงการหมู่บ้านราชมงคล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ประสบความส าเร็จตามความ
คาดหวัง 31 โครงการ มีการด าเนินการแต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ 5 โครงการ ซึ่งการศึกษานี้พบว่าปัจจัยที่
ท า ใ ห้การด า เนินโครงการประสบความส า เร็จ 
ประกอบด้วย 3 อย่าง ได้แก่ 1) การพึ่งพาตนเอง แบบ
พอเพียงโดยใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ซึ่งมีความ

สามัคคี และใช้ทุนในการด าเนินการน้อย 2) การ
ด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องความความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ และ 3) การได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลภายนอก ส่วนปัจจัยท่ีท าให้การ
ด า เ นิ น ง าน โ ค ร งก า ร ไ ม่ ป ร ะสบคว า มส า เ ร็ จ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
และ การที่ต้องพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุม
ไม่ได้ และ เก่ียวข้องกับเงินทุนจ านวนมาก 
 

well-being of community in all dimensions regarding the paradigm of development that contributes 
to sustainability of the King by apply the philosophy of sufficiency Economy. The projected duration 
5 years (2011-2015) developed economy, social and environment of community. This project was 
successful in improving quality of life of people in Ban Na Chuek. This study aims to analyze the 
successive of the project and the development that should focus in the future. The methods used 
Participatory Rural Appraisal (PRA) and field survey. This study showed that the development process 
give both negatively and positively results, factors of success and nonsuccess, and paradigm of Na 
Chuek people. This study should benefit for the organization an people who which to implement 
the project of community development in the future  
 
Keywords Sustainable, Sustainable community development, Ban Na-Chuek, Participatory Rural 
Appraisal, PRA  
 
บทนํา 

ชุมชนถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนถือ
เป็นบทบาทส าคัญส าหรับหน่วยงาน/องค์กรที่ให้การ
สนับสนุน ซึ่งควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โครงการหมู่บ้าน
ราชมงคล มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเชิงบรูณาการ 
เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
โดยบ้านนาเชือก เป็นหนึ่งชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2554 ซ่ึงในกระบวนการ
ด าเนินโครงการเริ่มต้นจากการจัดท าแผนพัฒนา
ห มู่ บ้ า น ร ะ ย ะ เ ว ล า  3 ปี  ( 2555-2557)  ด้ ว ย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ
“ชุมชนบ้านนาเชือก เป็นชุมชนที่ด าเนินวิถีในแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในชุมชนมีส่ิงแวดล้อม
ได้รับการฟื้นฟู ชุมชนมีความเข็มแข็งและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนคุณภาพชีวิตที่ดี” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
12 กลยุทธ์ 36 โครงการ จากการด าเนินการตามแผน
ที่จัดท าร่วมกันและมีการประเมินทบทวนและปรับปรุง
แผนการด าเนินการทุกปี ท าให้หมู่บ้านนาเชือกมีการ
เปลี่ ยนทั้ งทางด้ านด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

“นาเชือก” (Na Chuek) ในมุมมองของคน
ภายนอก ถือเป็นหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ภายใต้การพัฒนาที่
น ารากหญ้าสู่สังคมภายนอกจนเป็นที่ ยอมรับใน
ระยะเวลา 5 ปี ส่งผลให้เกิดการบูรณาการจากหลาย 

ๆ หน่วยงาน หวังเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น   และหลาย
หน่วยงานมองบ้านนาเชือกเป็นชุมชนต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะท าการ
วิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน แนว
ทางการพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกในอนาคต รวมทั้ง
กระบวนการพัฒนาชุมชนที่น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งผล
ที่ได้จะเป็นข้อมูลและแนวทางที่จะน าชุมชนให้ก้าว
ตามความต้องการของในอนาคต และสามารถใช้เป็น
แนวทางส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาชุมชนให้สามารถด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ ต้ังไว้สามารถน าไปเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคล หรือ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในลักษณะคล้ายกัน
ให้เกิดประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้
มากที่สุด 

  
วิธีการดําเนินงาน  

การศึกษานี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยกระบวนการวิเคราะห์
ชุ ม ช น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Participatory Rural 
Appraisal; PRA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ใน
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาชุมชน องค์กร 
หรื อ ในสถาบันการศึ กษา ( Selener,D.,1997) มี
ผู้ด าเนินการ (Facilitator) ที่มีความเชี่ยวชาญใน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 9
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ภาพที่ 1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จและไมส่ าเร็จใน
การด าเนินโครงการตามแผนพฒันาหมูบ่้านนาเชือก 

 
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน  
3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

จากการด าเนินโครงการก่อให้เกิดการเพิ่ม
รายได้/ลดรายจ่ายผ่านการสร้างงาน/สร้างอาชีพใน
ชุมชน ซึ่งการพัฒนาท าให้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย
จากเดิมซึ่งมีแค่ กลุ่มทอผ้า เกิดกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่ม
ปลูกผัก กลุ่มปลา กลุ่มจักสาน กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มปุ๋ย 
กลุ่มเห็ด  ฯลฯ ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน ท าให้
ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากอาชีพต่าง ๆ โดยการ
จ้างงานหลักอยู่ที่กลุ่มทอผ้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้
คนในหมู่บ้านเกือบทุกขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของการผลิตผ้าทอดังแสดงในภาพที่ 2 โดย
กลุ่มอาชีพนี้สามารถสร้างงานให้ทั้งคนในหมู่บ้านนา
เชือกและนอกหมู่บ้ านโดยคนในหมู่บ้ านมีงาน
ประมาณ 33 ครัวเรือน (สมาชิก 13 ครัวเรือน ไม่เป็น
สมาชิก 20 ครัวเรือน) และนอกหมู่บ้านประมาณ 18 
ครัวเรือน ซึ่งชุมชนบ้านนาเชือกมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากเดิมปีละประมาณ 
50,000-60,000 บาท เป็นปีละไม่ต่ ากว่า 1,000,000 
บาทในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ยังสร้างรายได้ไม่
มากส่วนใหญ่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่ง
ใช้เป็นอาหาร เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลา กลุ่มเลี้ยงไก่ 
กลุ่มเห็ด ส าหรับกลุ่มปุ๋ยซึ่งมีแนวคิดในการผลิตและ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
และท าให้ผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวและมัน
ส าปะหลังเพิ่มขึ้น จากเดิมเคยซื้อขายกันปัจจุบัน

สามารถใช้กิน ในครั ว เรือนได้ตลอดปี  ส่ วนมัน
ส าปะหลังจาก 1 ตัน/ไร่ เพิ่มเป็น 1.4 ตัน/ไร่ 
 

 
ภาพที่ 2 การสร้างงานในห่วงโซคุ่ณค่า  

(Value chain) การผลิตผ้าทอมือในบ้านนาเชือก 
 
3.2 ด้านสังคม 

จากการพัฒนาท าให้สังคมในบ้านนาเชือกดี
ข้ึนเกิดความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว  จากการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ซึ่งคนในครอบครัว
ได้มาท างานด้วยกัน  คนในหมู่บ้านที่ย้ายไปท างานถิ่น
อ่ืนย้ายกลับมาท างานในหมู่บ้าน  โดยก่ อนเริ่ม
โครงการมีครัวเรือนที่ย้ายไปท างานที่อ่ืนประมาณร้อย
ละ 50 (35 ครัวเรือนจาก 77 ครัวเรือน) เมื่อมีการ
พัฒนา เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน ท าให้มองเห็นช่อง
ทางการสร้างอาชีพในชุมชนและย้ายกลับมาประมาณ 
13 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละประมาณ  37  ของ
ครัวเรือนที่ไปท างานแหล่งอ่ืน นอกจากนี้ยังท าให้คน
ในชุมชนมีความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนา
สมรรถนะของคนในชุมชน ให้มีขีดความสามารถมาก
ขึ้ น  เป็ นกา ร เส ริ มพลั งอ า นาจ ใ ห้คนในชุมชน 
(Empowerment)   
 
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาท าให้คนในชุมชนเกิดความหวง
แหนและต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ป่า แหล่ง
น้ าในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์  จัดความระเบียบของ
สภาพแวดล้อมในชุมชน มีความสะอาดมากข้ึน  

ทั้งนี้จากการพัฒนาหมู่บ้านนาเชือกใน
ระยะเวลา 5 ปี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน

ปัจจัย 

ไม่สําเร็จ 

สําเร็จ 

สภาพแวดลอ้ม 

พึ่งภายนอก 

พึ่งตนเอง 

ท าตามแผน 

ได้รับการสนับสนุน 
จากบุคคลภายนอก 

พอเพียง 
ใช้แรงงานจาก 
คนในชุมชน 

ใช้ทุนน้อย 

สอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนสว่นใหญ ่

 ควบคุมไม่ได ้

 เกี่ยวกับเงนิทนุ 

 สภาพพ้ืนที ่
ไม่เหมาะสม 



เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวข้างต้น 
จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งท าให้บ้านนา
เชือกมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด  ก่อเกิดผลกระทบ
ในชุมชนทั้งทางบวกและทางลบ สรุปดังตารางที่ 2  ซึ่ง
ชุมชนบ้านนาเชือกมีชื่อ เสียง เป็นที่ รู้ จักของคน
ภายนอก  มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนและคน
ภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในชุมชนมากขึ้น   

มีงานมากขึ้น การพนันลดลง  คนในชุมชนมีความ
กระตือรือร้น  ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น  คนในชุมชนมี
จิตส านึกรักชุมชน  มีความสามัคคีมากขึ้น ขณะที่เวลา
ในการพบปะสังสรรค์ของคนในชุมชนน้อยลง ความ
เป็นส่วนตัวลดลง 
 

 
ตารางที่ 2 ผลที่ได้จากโครงการและผลกระบทที่เกิดขึ้น 

ผลที่ได้ ผลกระทบ 
เศรษฐกิจ 
- รายได้เพิ่มขึ้น/ลดรายจ่าย ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพ 

ชุมชนพึ่งพาตนเองได้  
- ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
สังคม 
 - สร้างความเป็นสถาบันครอบครัว และ ชุมชน ผ่านการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  
- ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ท าให้คนอยู่ในพื้นที่มากข้ึน รัก

ถิ่นฐานบ้านเกิด 
- เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถ เสริมพลังอ านาจของคน

ในชุมชน (Empowerment) 
สิ่งแวดล้อม 
 - ชุมชนพัฒนาดี ในด้านภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบ ความ

สะอาด  
 - ก่อให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์และรักษาสิง่แวดลอ้ม

และความเป็นชุมชนท้องถิ่น 

-  งานมากขึ้น  (จากมีอาชีพ) (+) 
-  คนมีความกระตือรือร้นมากข้ึน (+) 
 - ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น (+) 
 - ชุมชนมีชื่อเสียง (+) 
 - มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น (+) 
 - คนภายนอกเข้ามาในชุมชนมากขึ้น (+) 
 - คนในชุมชนมีจิตส านึกรักชุมชนมากขึ้น (+) 
 - การพนันน้อยลง (+) 
-  ความสุขในครอบครัวมากขึ้น (+) 
 - มีความสามัคคี พลังอ านาจของชุมชนมาขึ้น (+) 
 - เวลาพบปะสังสรรค์น้อยลง (–) 
 - ความเป็นส่วนตัวน้อยลง (–) 

 
 

3.4 การเปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชน   
จากการพัฒนาภายใต้โครงการ  ท าให้คนใน

ชุมชนเกิดการเรียนรู้ ทั้งจากการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน และ จากประสบการณ์ที่ได้รับจากกการเข้ามา
เยือนของบุคคลภายนอก เป็นการเรียนรู้ตนเองและ
เรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน   จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ท าให้
คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หรือ
แนวคิด แสดงดังภาพที่ 3  ซึ่งคนในชุมชนรู้จักการ
วางแผน รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการหา
รายได้ รู้จักตนเอง รู้จักปรับตัว มีการท างานเป็นทีม 
มองเห็นความส าคัญของสิ่งที่มีในชุมชน หวงแหนสิ่งที่
มีอยู่ ด าเนินชีวิตแบบมีเป้าหมายมากขึ้น  ทั้งนี้ถึงแม้
จะมีงานและรายได้ในชุมชน แต่งานที่สร้างรายได้ใน

ปัจจุบันยังอยู่เฉพาะคนหรือเฉพาะบางกลุ่มเนื่องจาก
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งท าให้เกิดความ
เหลื่อมล้ าในชุมชนซึ่งอาจมีปัญหาในอนาคต  ท าให้คน
ในชุมชนมีค าถามว่าท าอย่างไรคนในชุมชนจะมีรายได้
ทั่วถึง  เดินไปพร้อม ๆ กันหรือเจริญไปพร้อมๆ กัน แต่
อยู่บนพื้นฐานของความสุขโดยไม่ให้ความส าคัญกับ
เงินมากเท่ากับความสุขของครอบครัวและคนในชุมชน 
ให้มีเวลาว่าง เวลาบันเทิง สังสรรค์ในชุมชน และจาก
การที่ต้องตามใจคนที่ เข้ามาเยือนทุกกลุ่มทุกครั้ง 
ชุมชนได้มีคัดเลือก คัดสรร ให้เหมาะสมกับสิ่งที่มีใน
แต่ละช่วง รู้ จักการปฏิเสธ นอกจากนี้จากความ
ต้องการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณมากด้วยคาดหวังว่า
จะสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลับมามอง

 
ภาพที่ 1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จและไมส่ าเร็จใน
การด าเนินโครงการตามแผนพฒันาหมูบ่้านนาเชือก 

 
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน  
3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

จากการด าเนินโครงการก่อให้เกิดการเพิ่ม
รายได้/ลดรายจ่ายผ่านการสร้างงาน/สร้างอาชีพใน
ชุมชน ซึ่งการพัฒนาท าให้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย
จากเดิมซึ่งมีแค่ กลุ่มทอผ้า เกิดกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น กลุ่ม
ปลูกผัก กลุ่มปลา กลุ่มจักสาน กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มปุ๋ย 
กลุ่มเห็ด  ฯลฯ ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน ท าให้
ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากอาชีพต่าง ๆ โดยการ
จ้างงานหลักอยู่ที่กลุ่มทอผ้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้
คนในหมู่บ้านเกือบทุกขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของการผลิตผ้าทอดังแสดงในภาพที่ 2 โดย
กลุ่มอาชีพนี้สามารถสร้างงานให้ทั้งคนในหมู่บ้านนา
เชือกและนอกหมู่บ้ านโดยคนในหมู่บ้ านมีงาน
ประมาณ 33 ครัวเรือน (สมาชิก 13 ครัวเรือน ไม่เป็น
สมาชิก 20 ครัวเรือน) และนอกหมู่บ้านประมาณ 18 
ครัวเรือน ซ่ึงชุมชนบ้านนาเชือกมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากเดิมปีละประมาณ 
50,000-60,000 บาท เป็นปีละไม่ต่ ากว่า 1,000,000 
บาทในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ยังสร้างรายได้ไม่
มากส่วนใหญ่จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่ง
ใช้เป็นอาหาร เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลา กลุ่มเลี้ยงไก่ 
กลุ่มเห็ด ส าหรับกลุ่มปุ๋ยซึ่งมีแนวคิดในการผลิตและ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
และท าให้ผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวและมัน
ส าปะหลังเพิ่มขึ้น จากเดิมเคยซื้อขายกันปัจจุบัน

สามารถใช้กิน ในครั ว เรือนได้ตลอดปี  ส่ วนมัน
ส าปะหลังจาก 1 ตัน/ไร่ เพิ่มเป็น 1.4 ตัน/ไร่ 
 

 
ภาพที่ 2 การสร้างงานในห่วงโซคุ่ณค่า  

(Value chain) การผลิตผ้าทอมือในบ้านนาเชือก 
 
3.2 ด้านสังคม 

จากการพัฒนาท าให้สังคมในบ้านนาเชือกดี
ข้ึนเกิดความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว  จากการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ซึ่งคนในครอบครัว
ได้มาท างานด้วยกัน  คนในหมู่บ้านที่ย้ายไปท างานถิ่น
อ่ืนย้ายกลับมาท างานในหมู่บ้าน  โดยก่ อนเริ่ม
โครงการมีครัวเรือนที่ย้ายไปท างานที่อ่ืนประมาณร้อย
ละ 50 (35 ครัวเรือนจาก 77 ครัวเรือน) เมื่อมีการ
พัฒนา เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน ท าให้มองเห็นช่อง
ทางการสร้างอาชีพในชุมชนและย้ายกลับมาประมาณ 
13 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละประมาณ  37  ของ
ครัวเรือนที่ไปท างานแหล่งอ่ืน นอกจากนี้ยังท าให้คน
ในชุมชนมีความรู้ความสามารถ เป็นการพัฒนา
สมรรถนะของคนในชุมชน ให้มีขีดความสามารถมาก
ขึ้ น  เป็ นกา ร เส ริมพลั งอ า นาจ ใ ห้คนในชุมชน 
(Empowerment)   
 
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาท าให้คนในชุมชนเกิดความหวง
แหนและต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ป่า แหล่ง
น้ าในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์  จัดความระเบียบของ
สภาพแวดล้อมในชุมชน มีความสะอาดมากข้ึน  

ทั้งนี้จากการพัฒนาหมู่บ้านนาเชือกใน
ระยะเวลา 5 ปี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน

ปัจจัย 

ไม่สําเร็จ 

สําเร็จ 

สภาพแวดลอ้ม 

พึ่งภายนอก 

พึ่งตนเอง 

ท าตามแผน 

ได้รับการสนับสนุน 
จากบุคคลภายนอก 

พอเพียง 
ใช้แรงงานจาก 
คนในชุมชน 

ใช้ทุนน้อย 

สอดคล้องกับความ 
ต้องการของคนสว่นใหญ ่

 ควบคุมไม่ได ้

 เกี่ยวกับเงนิทนุ 

 สภาพพ้ืนที ่
ไม่เหมาะสม 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 11



RMUTL Journal Socially of Engaged Sholarship
Vol. 1 No. 1 January - June 201612

ที่คุณภาพเป็นหลัก หรือมองจากมูลค่าเป็นคุณค่าเป็น
ส าคัญ  

 
 

ภาพที่ 3 สิ่งที่คนในชุมชนเรียนรู้จากการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลังจากการเรียนรู้ 

4. ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
จากการพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกท าให้คน

ในชุมชนเกิดการเรียนรู้ ทราบความต้องการที่แท้จริง
ของตนเองซึ่งมองที่ความสุขของคนในชุมชนเป็นหลัก  
การพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกในอนาคตได้ก าหนด
ต าแหน่งของตนเองเป็น“ชุมชนพอเพียง ซึ่งมุ่งพัฒนา
บนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่จากความเป็นตัวตนของชมุชม 
สร้างสรรค์งานจากชุมชน ให้มีความสุข พออยู่พอกิน 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นกาวเชื่อมโยงชุมชน”    
โดยไม่เป็นชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่หรือมุ่งพัฒนาให้เป็น
ชุมชน SME   เนื่องจากต้องการเดินและเติบโตไป
พร้อม ๆ กันมากกว่าการเติบโตไปเฉพาะกลุ่ม โดย
ทิศทางและกรอบการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต
แสดงดังภาพที่ 4  ซึ่งคนในชุมชนพิจารณากิจกรรมที่มี
ห่วงโซ่อุปทานในชุมชนให้ยาวที่สุด เพื่อสร้างงานให้
คนในชุมชนได้มากที่สุด  ซึ่งการวิเคราะห์แบบมีส่วน

ร่วมพบว่าต้องการพัฒนาให้เป็น“หมู่บ้านท่องเที่ยว” 
เนื่องจากบ้านนาเชือกมีศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทุนทางปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่  
เป็นชุมชนที่มีจิตบริการสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
บริการให้คนในชุมชนได้ และมีศักยภาพในการผลิต
ผลผลิ ตทางการ เกษตร รวมทั้ งมี กลุ่ มอาชีพที่
หลากหลายสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ทิศทางการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต 
 

5. กระบวนการในการพัฒนาชุมชนที่ นําไปสู่
ความสําเร็จ  

สิ่งทีชุ่มชนเรียนรู้ 

การเปลี่ยนแนวคิด 

   
สร้างกิจกรรม/พัฒนา ช้ินงานในชุมชนชน 
จากงานมีห่วงโซ่การดําเนินงานในชุมชน
ให้ยาวหรือมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะกระจายงาน

ในแต่ละกระบวนการให้คนชุมชนเข้า
มาร่วมได้มากท่ีสุด (คนในชุมชน มีทักษะ
ต่างกัน มีความชํานาญไม่เหมือนกัน)  ซึ่ง

จะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

  

 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เกษตร การบริการ 

การท่องเที่ยว 



บ้ า นน า เ ชื อ กถื อ เป็ น ชุ ม ชนที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการพัฒนาด้วยการเปลี่ยนแปลง
ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  ซึ่ง
ได้ชุมชนได้ร่วมทบทวนกระบวนการพัฒนาชุมชนที่
ส่งผลต่อความส าเร็จประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังภาพ
ที่ 5 โดยชุมชนมองว่าสิ่งส าคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อน
กระบวนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ส าเร็จอยา่ง
มีประสิทธิภาพ คือ “การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่ วม”  และ  “การสร้ า งกระบวนการ เ รี ย น รู้
แบบต่อเนื่อง” นอกจากนี้พบว่าขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด
ซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนา คือ ขั้นตอนการ
วางแผน   ซึ่งมองว่าแผนที่เกิดจากการด าเนินการ
แบบมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่ต้องท า  เป็นพลังร่วม  ถือ
เป็นสัญญาประชาคม และ เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาหรือการบูรณาการจากบุคคลภายนอก 

 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการพัฒนาชุมชนบา้นนาเชือก 

 
การนําไปใช้  

ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับหลาย
ภาคส่วน ทั้งชุมชนบ้านนาเชือกเองที่มีเป้าหมายใน
การพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนพอเพียง เพื่อความ
ยั่งยืนในอนาคต ควรด าเนินการในเชิงบรูณาการแบบ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานพัฒนาที่
เก่ียวข้อง  กระบวนการในการพัฒนาชุมชนสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของโครงการหมู่บ้าน
ราชมงคลหรือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่
ในการพัฒนาชุมชนที่คล้ายคลึงกัน 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงผลส าเร็จ

ของการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านนา
เชือกซ่ึงการด าเนินการตามแผนงานส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จและมีเพียงบางโครงการที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบ
ความส าเร็จประกอบด้วย การพึ่งพาตนเองอยู่บน
พื้นฐานของความพอเพียง  การท าตามแผนซึ่งเกิดจาก
การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม และ การได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลภายนอก ส่วนปัจจัยที่ท าให้
โครงการไม่ประสบความส าเร็จ คือ สภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม ต้องพึ่งพาภายนอก ผลจากการด าเนินการ
ท าให้บ้านนาเชือกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    มีการ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด  มีกลุ่มอาชีพเกิดข้ึนจ านวน
มาก มีรายได้เพิ่ม ข้ึนในชุมชนจากปีละประมาณ 
50,000-60,000 บาท  เป็นปีละประมาณ 1,000,000 
บาท  มีความมั่นคงทางด้านอาหารโดยสามารถใช้
ด ารงชีพได้ตลอดท้ังปีช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ชุมชนมีความสามัคคี คนย้ายกลับมาท างานในชุมชน
มากข้ึน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น  ท า
ใ ห้ชุมชนบ้านนาเชือกมีชื่ อ เสียง เป็นที่ รู้ จั กของ
หน่วยงาน/บุคคลภายนอกมากข้ึน  มีการเข้ามาใน
ชุมชนเพื่อพัฒนาในเชิงบูรณาการ รวมทั้งเข้ามาศึกษา
ดูงานและเรียนรู้ในฐานะที่บ้านนาเชือกเป็นชุมชน
ต้นแบบซึ่งประสบความส าเร็จ ส่งผลให้คนชุมชนมี
เวลาส่วนตัวน้อยลง เวลาสังสรรค์ในชุมชนซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตของตนในอดีตลดลง   สิ่ งที่ชุมชนได้รับจาก
สถานการณ์ต่างๆ ท าให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเองและชุมชน แนวความคิดเปล่ียนจาก
การมุ่งสร้างรายได้เฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มเป็นการ
กระจายได้ให้ทั่วถึงไปทั้งชุมชน มองความสุขของคนใน
ชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ รู้จักปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ 
ให้ตนเองมีเวลาว่างมากขึ้น  มุ่งสร้างงานที่มีคุณภาพ
โดยมองที่คุณค่ามากกว่ามูลค่า   มีจิตส านึกอนุรักษ์
และหวงแหนบ้านเกิด  ท าให้คนในชุมชนบา้นนาเชือก
มีการก าหนดต าแหน่งการพัฒนาตนเองเป็น “ชุมชน
พอเพียง” และ มุ่งสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
ด้วยการเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว”  ซึ่งเป็นธุรกิจที่
สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ของคนในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง เนื่องจากโซ่อุปทานของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่

ที่คุณภาพเป็นหลัก หรือมองจากมูลค่าเป็นคุณค่าเป็น
ส าคัญ  

 
 

ภาพที่ 3 สิ่งที่คนในชุมชนเรียนรู้จากการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลังจากการเรียนรู้ 

4. ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
จากการพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกท าให้คน

ในชุมชนเกิดการเรียนรู้ ทราบความต้องการที่แท้จริง
ของตนเองซึ่งมองที่ความสุขของคนในชุมชนเป็นหลัก  
การพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกในอนาคตได้ก าหนด
ต าแหน่งของตนเองเป็น“ชุมชนพอเพียง ซึ่งมุ่งพัฒนา
บนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่จากความเป็นตัวตนของชมุชม 
สร้างสรรค์งานจากชุมชน ให้มีความสุข พออยู่พอกิน 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นกาวเชื่อมโยงชุมชน”    
โดยไม่เป็นชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่หรือมุ่งพัฒนาให้เป็น
ชุมชน SME   เนื่องจากต้องการเดินและเติบโตไป
พร้อม ๆ กันมากกว่าการเติบโตไปเฉพาะกลุ่ม โดย
ทิศทางและกรอบการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต
แสดงดังภาพที่ 4  ซึ่งคนในชุมชนพิจารณากิจกรรมที่มี
ห่วงโซ่อุปทานในชุมชนให้ยาวที่สุด เพื่อสร้างงานให้
คนในชุมชนได้มากที่สุด  ซึ่งการวิเคราะห์แบบมีส่วน

ร่วมพบว่าต้องการพัฒนาให้เป็น“หมู่บ้านท่องเที่ยว” 
เนื่องจากบ้านนาเชือกมีศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทุนทางปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่  
เป็นชุมชนที่มีจิตบริการสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
บริการให้คนในชุมชนได้ และมีศักยภาพในการผลิต
ผลผลิ ตทางการ เกษตร รวมทั้ งมี กลุ่ มอาชีพที่
หลากหลายสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ทิศทางการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต 
 

5. กระบวนการในการพัฒนาชุมชนที่ นําไปสู่
ความสําเร็จ  

สิ่งทีชุ่มชนเรียนรู้ 

การเปลี่ยนแนวคิด 

   
สร้างกิจกรรม/พัฒนา ช้ินงานในชุมชนชน 
จากงานมีห่วงโซ่การดําเนินงานในชุมชน
ให้ยาวหรือมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะกระจายงาน

ในแต่ละกระบวนการให้คนชุมชนเข้า
มาร่วมได้มากท่ีสุด (คนในชุมชน มีทักษะ
ต่างกัน มีความชํานาญไม่เหมือนกัน)  ซึ่ง

จะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

  

 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เกษตร การบริการ 

การท่องเที่ยว 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ในชุมชน  สามารถดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ 
ไม่ ว่ า จะ เป็นด้ านผลิ ตภัณฑ์  บริ การ  และด้ าน
การเกษตร โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการด าเนินชวีติ
แบบดั้งเดิมมาก   นอกจากนี้ผลการศึกษายังท าให้
ทราบถึงกระบวนการพัฒนาชุมชนที่น าสู่ความส าเร็จ
ซึ่งประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ซึ่งความส าเร็จของ
ขั้นตอนการพัฒนาส่วนใหญ่แล้วขึ้นกับการสร้าง
กระบวนการพัฒนาการแบบมีส่วนร่วม และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ขั้นตอนในการ
พัฒนาชุมชนที่เป็นหัวใจส าคัญสู่ความส าเร็จคือการ
วางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ท า ใ ห้ ม อ ง เ ห็ น
วิวัฒนาการการพัฒนาแนวคิดของคนในชุมชนบ้านนา
เชือกซ่ึงมองความสุขของคนในชุมชนเป็นหลัก มี
เป้าหมายการพัฒนาชุมชนในอนาคตบนพื้นฐานของ 
“ชุมชนพอเพียง”   พัฒนาเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว”  
เพื่อให้การพัฒนาบ้านนาเชือกประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาบ้านนาเชือกในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกในระยะต่อไปด้วย
กระบวนแบบมีส่วนร่วม ซึ่ งถือว่าเป็นขั้นตอนการ
พัฒนาชุมชนที่มีความส าคัญอันส่งผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ โดยวิ วัฒน์  หามนตรี  ( 2554)  ได้
ท าการศึกษาและสรุปถึงความส าคัญของแผนไว้ว่า
แผนท าให้เกิด การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นแผนที่มาจาก
ปัญหาของชุมชน โดยการเรียนรู้ร่วมกันท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเห็นความส าคัญ
ของการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท าแผน   

2) ท าการศึกษาวิจัยโอกาสและแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนาเชือก   เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดการบูรณาการ
การพัฒนาร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งอาจเริ่มจากการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งเป็นวิธีการที่มีศักยภาพและมีการน ามาใช้
ส าหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวตามที่ Ling, R. S. I. 
A. J.(2011) ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความ
คิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับความถูกต้องและการรักษา
วัฒนาธรรมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว    

3) กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งกระบวนการที่มีความส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความส าเร็จ หน่วยงานให้การ
สนับสนุนควรเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพของคนชุมชนพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มจากการสร้างทีมท างาน
หลัก (Core Team) และให้ทีมงานหลักสร้างการ
เรียนรู้แก่คนในชุมชนตามล าดับ ซึ่งทีมหลัก ถือเป็น
คณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการจัดการความรู้
ขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง  (รัชต์วรรณ กาญจน
ปัญญาชน. 2550) 

ภาพรวมส าหรับการพัฒนาชุมชนบ้านนา
เชือกในอนาคตหน่วยงานให้การสนับสนุนควรกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Sustainable growth)  ซึ่งจะท าอย่างไรจึงจะท าให้
เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนบ้านนาเชือก ซ่ึง
ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ต า ม ที่  Grybaitė, V.; 
Tvaronavičienė, M. (2008) และ Lapinskienė, G.; 
Paleckis, K. (2009) ได้ เสนอแนะไว้  ท้ังนี้ ในการ
พัฒนาควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ให้กับคนในชุมชนและกระตุ้นให้สามารถบรูณาการ
องค์ความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญาสู่การสร้าง
คุณค่าและมูลค่าบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่โดย
ควรเริ่มเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ
แกนน าหรือทีมท างานหลัก (Core Team) และกระตุ้น
เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการ
ถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเจริญเติบโต
ไปพร้อม ๆ กัน (Inclusive Growth) ลดความเหลื่อม
ล้ าของคนในสังคม ซึ่งหน่วยงานให้การสนับสนุนควร
หากลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนให้เจริญเติบโตใน
ทิศทางดังกล่าว 
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ในชุมชน  สามารถดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ 
ไม่ ว่ า จะ เป็นด้ านผลิ ตภัณฑ์  บริ การ  และด้ าน
การเกษตร โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการด าเนินชวีติ
แบบดั้งเดิมมาก   นอกจากนี้ผลการศึกษายังท าให้
ทราบถึงกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีน าสู่ความส าเร็จ
ซึ่งประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ซึ่งความส าเร็จของ
ขั้นตอนการพัฒนาส่วนใหญ่แล้วข้ึนกับการสร้าง
กระบวนการพัฒนาการแบบมีส่วนร่วม และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง  ทั้งนี้ขั้นตอนในการ
พัฒนาชุมชนที่เป็นหัวใจส าคัญสู่ความส าเร็จคือการ
วางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ท า ใ ห้ ม อ ง เ ห็ น
วิวัฒนาการการพัฒนาแนวคิดของคนในชุมชนบ้านนา
เชือกซึ่งมองความสุขของคนในชุมชนเป็นหลัก มี
เป้าหมายการพัฒนาชุมชนในอนาคตบนพื้นฐานของ 
“ชุมชนพอเพียง”   พัฒนาเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว”  
เพื่อให้การพัฒนาบ้านนาเชือกประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย  การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาบ้านนาเชือกในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนบ้านนาเชือกในระยะต่อไปด้วย
กระบวนแบบมีส่วนร่วม ซึ่ งถือว่าเป็นขั้นตอนการ
พัฒนาชุมชนที่มีความส าคัญอันส่งผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ โดยวิ วัฒน์  หามนตรี  ( 2554)  ได้
ท าการศึกษาและสรุปถึงความส าคัญของแผนไว้ว่า
แผนท าให้เกิด การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นแผนที่มาจาก
ปัญหาของชุมชน โดยการเรียนรู้ร่วมกันท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเห็นความส าคัญ
ของการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท าแผน   

2) ท าการศึกษาวิจัยโอกาสและแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนาเชือก   เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดการบูรณาการ
การพัฒนาร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งอาจเริ่มจากการศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งเป็นวิธีการที่มีศักยภาพและมีการน ามาใช้
ส าหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวตามที่ Ling, R. S. I. 
A. J.(2011) ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความ
คิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับความถูกต้องและการรักษา
วัฒนาธรรมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว    

3) กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งกระบวนการที่มีความส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความส าเร็จ หน่วยงานให้การ
สนับสนุนควรเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพของคนชุมชนพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มจากการสร้างทีมท างาน
หลัก (Core Team) และให้ทีมงานหลักสร้างการ
เรียนรู้แก่คนในชุมชนตามล าดับ ซึ่งทีมหลัก ถือเป็น
คณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินการจัดการความรู้
ขององค์กรอย่าง ต่อเนื่ อง  (รัช ต์วรรณ กาญจน
ปัญญาชน. 2550) 

ภาพรวมส าหรับการพัฒนาชุมชนบ้านนา
เชือกในอนาคตหน่วยงานให้การสนับสนุนควรกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Sustainable growth)  ซึ่งจะท าอย่างไรจึงจะท าให้
เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนบ้านนาเชือก ซึ่ง
ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ต า ม ที่  Grybaitė, V.; 
Tvaronavičienė, M. (2008) และ Lapinskienė, G.; 
Paleckis, K. (2009) ได้ เสนอแนะไว้  ทั้ งนี้ ในการ
พัฒนาควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
ให้กับคนในชุมชนและกระตุ้นให้สามารถบรูณาการ
องค์ความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญาสู่การสร้าง
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จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน 
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บทความนี้น้าเสนอการออกแบบและสร้างระบบควบคุมการจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติ ส้าหรับสวนสมุนไพร 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจ่ายน้้าที่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในแปลงเกษตร
ชุมชน ระบบนี้สามารถสูบน้้าขึ้นมาเก็บและจ่ายน้้าออกมาในระบบน้้าหยดแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อประหยัดทรัพยากรน้้า
โดยควบคุมการหยดของน้้าให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช จากการทดสอบการท้างานของเคร่ืองต้นแบบทีต่ดิตัง้ 
ในสวนต้นหม่อน บนพื้นที่ 250 ตารางวา ของชุมชนวัดรวก ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พบว่าเครื่องต้นแบบ
ที่น้าเสนอสามารถน้าไปใช้งานได้จริง การท้างานในโหมดใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้เวลาน้อยกว่าการ
ท้างานในโหมดแบตเตอรี่ในวันที่มีแสงแดดดี โดยได้ท้าการทดลองการสูบน้้าจากบ่อพักน้้าขึ้นไปเก็บบนถังเก็บน้้าขนาด  
700 ลิตร ในงานวิจัยนี้การควบคุมการจ่ายน้้าจะอาศัยชุดตรวจจับความชื้นในดินท้าให้สามารถประหยัดน้้าได้มากขึ้น 
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ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยฯซึ่งมีผลท้าให้ชุมชนได้รับประโยชน์จริงๆ 

 
ค้าส้าคัญ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การจ่ายน้้าหยด แปลงเกษตรชุมชน ต้นหม่อน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
 
ABSTRACT 

This paper presents design and realization of the automatic drip irrigation system for a herb 
garden from photovoltaic system to contribute dripping an irrigation system by using photovoltaic 
panel for community farms. The proposed system can store and supply the water in the  
semi-automatic dripping water system to save water by proper control of water level dripping for 
the herbs. From experimental results of the dripping irrigation system prototype with the 250 Wha2 
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of the mulberry garden at Wat-Ruak, Bang-Sri-Thong, Nonthaburi, this proposed prototype can be 
done. Moreover, experimental results are also shown that the dripping irrigation system with 
photovoltaic mode used time less than the dripping irrigation system with battery mode when sunny 
condition. The energy from the 280W photovoltaic system and a battery backup with 12V, 45 Ah 
can use 6 hours/day for 200W centrifugal motor pump of water. The results reveal that this proposed 
system is most profited for the occupation of the people in the community. It can reduce cost of 
labors and increase products of farmers. Moreover, it can make the transfer of knowledge in the 
community and other communities. Especially, it can make the memorandum of understanding 
(MOU) between community and university. As a result of MOU, the community has been profited  
 
Keywords photovoltaic panel, drip irrigation, community farms, mulberry 
 
บทน้า 
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อย่างยั่งยืนเป็นพันธกิจที่ส้าคัญและสะท้อนถึงความ
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ในชุมชนดังกล่าวฯ โดยการน้าของก้านันต้าบล 
บางสีทอง อ บางกรวย จ นนทบุรี เมื่อทราบความ
ต้องการของชุมชนแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
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แสงอาทิตย์ ได้รับโจทย์ปัญหาจากเกษตรกรในชุมชน
วัดรวกบางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เรื่องการ
ปลูกต้นหม่อนเพื่อท้าชาใบหม่อนท่ีชาวบ้านประกอบ
เป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นระบบที่ชุมชนน้าชา 
ที่ ปลู ก ได้ น้ ามาอบแห้ง เพื่ อขาย เป็นผลิตภัณฑ์ 
ชาใบหม่อนของเกษตรกรดังกล่าว ซึ่งคิดว่าจะท้า
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เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินของแปลงเพาะปลูก และนา้
ผลการวัดมาควบคุมการปล่อยน้้าให้หยดลงในแปลง
อย่างเหมาะสม และจะหยุดจ่ายน้้าอัตโนมัติเมื่อพืชไม่
ต้องการน้้าอีก และยังสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการ
ดูแลสวนสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีจากพลังงาน



of the mulberry garden at Wat-Ruak, Bang-Sri-Thong, Nonthaburi, this proposed prototype can be 
done. Moreover, experimental results are also shown that the dripping irrigation system with 
photovoltaic mode used time less than the dripping irrigation system with battery mode when sunny 
condition. The energy from the 280W photovoltaic system and a battery backup with 12V, 45 Ah 
can use 6 hours/day for 200W centrifugal motor pump of water. The results reveal that this proposed 
system is most profited for the occupation of the people in the community. It can reduce cost of 
labors and increase products of farmers. Moreover, it can make the transfer of knowledge in the 
community and other communities. Especially, it can make the memorandum of understanding 
(MOU) between community and university. As a result of MOU, the community has been profited  
 
Keywords photovoltaic panel, drip irrigation, community farms, mulberry 
 
บทน้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มีพันธกิจ 5 ประการ คือ 1. สร้างวิศวกรและสถาปนิก
ที่เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 3. บริการ
วิชาการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 5. บริหารจัดการที่
ทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   ภารกิจด้านการ
ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืนเป็นพันธกิจที่ส้าคัญและสะท้อนถึงความ
ตระหนักในการน้าความรู้ทางวิชาการและการบูรณา
การด้านการวิจัยไปสู่ผู้รับบริการ คือชุมชนในเขตพื้นที่
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสืบเนื่องมาจากการที่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ผู้ น้ าชุมชนวัดรวกบางสีทอง  อ้า เภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี ได้ท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน  
ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้  และร่วมกันพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้สร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมตลอดไป เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2556 ณ มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่าง คณาจารย์ของคณะวิศวฯ และกลุ่มประชาชน

ในชุมชนดังกล่าวฯ โดยการน้าของก้านันต้าบล 
บางสีทอง อ บางกรวย จ นนทบุรี เมื่อทราบความ
ต้องการของชุมชนแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ
ชุมชน ศูนย์นนทบุรี ขึ้นและจากการลงพื้นที่ชุมชน 
ของคณะกรรมการดังกล่าว ในคณะอนุกรรมการด้าน
การพัฒนาเกษตรครัวเรือนและการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ได้รับโจทย์ปัญหาจากเกษตรกรในชุมชน
วัดรวกบางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เรื่องการ
ปลูกต้นหม่อนเพื่อท้าชาใบหม่อนท่ีชาวบ้านประกอบ
เป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นระบบที่ชุมชนน้าชา 
ที่ ปลู ก ได้ น้ ามาอบแห้ง เพื่ อขาย เป็นผลิตภัณฑ์ 
ชาใบหม่อนของเกษตรกรดังกล่าว ซึ่งคิดว่าจะท้า
อย่างไร ให้น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการเกษตร
ชุมชน จึงเกิดแนวคิดที่จะท้าระบบที่ประหยัดพลังงาน
ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการปั๊มน้้าเพื่อรดแปลงเกษตร
และอยากให้เป็นแปลงตัวอย่างในการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการใช้พลั ง ง านแสงอาทิ ตย์ เข้ ามาช่ วยใน
กระบวนการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง 
โดยสร้างระบบน้้าหยดที่ใช้ปั๊มน้้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และมีระบบจ่ายน้้าอัตโนมัติ 
จะจ่ายน้้าอย่างประหยัด ลดการสูญเสียน้้า โดยการใช้
เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินของแปลงเพาะปลูก และนา้
ผลการวัดมาควบคุมการปล่อยน้้าให้หยดลงในแปลง
อย่างเหมาะสม และจะหยุดจ่ายน้้าอัตโนมัติเมื่อพืชไม่
ต้องการน้้าอีก และยังสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการ
ดูแลสวนสมุนไพร โดยใช้เทคโนโลยีจากพลังงาน

สะอาด ที่ ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะในชุมชนอีกด้วย  
จึงท้าให้เกิดโครงการ ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ต้นแบบ เพื่อแปลงเกษตรชุมชน ขึ้นเพื่อตอบโจทย์
ชุมชน และยังเป็นการด้าเนินการโดยใช้ความรู้ที่ได้
จากการเรียนการสอนมาบูรณาการ และเกิดการบูร
ณาการความรู้จากการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
ร่วมกันอีกด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการนี้  คือ  
การออกแบบและสร้ า ง ระบบสู บน้้ า พลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ต้นแบบ เพื่อแปลงเกษตรชุมชนที่สามารถ
สูบน้้าขึ้นมาเก็บและจ่ายน้้าออกมาในระบบน้้าหยด 
แบบกึ่ ง อัต โนมัติ เพื่ อประหยัดน้้ า  และทดสอบ
ประเมินผลการท้างานของเครื่องต้นแบบในโหมดการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และโหมดการใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ และน้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชน โดย
ใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน 
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต้นแบบ เพื่อแปลงเกษตรชุมชนให้กับ
กลุ่มผู้ปลูกต้นหม่อนเพื่อผลิตเป็นชาใบหม่อน ในชุมชน
วัดรวกบางสีทอง อ .บางกรวย จ .นนทบุรี  พื้นที่ 
แปลงเพาะปลูก ประมาณ 0.5 ไร่ ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ ประกอบไปด้วย เป็นแนวทางลดค่าใช้จ่าย
ด้ านการดู แลสวนสมุน ไพรชาใบหม่อน โดยใช้
เทคโนโลยีจากพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะ
ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ ก า ร น้ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและค่าพลังงานไฟฟ้า
ลง ส่งเสริมอาชีพและรายได้ชุมชนได้ประโยชน์ และ 
ยังเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวต่อประชาชน และ
ผู้สนใจทั่วไป 

 
สภาพก่อนด้าเนินการ 

เกษตรกรอยู่ที่ ชุมชนวัดรวก ต.บางสีทอง  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ท้าอาชีพเสริมโดยการปลูกต้น
หม่อน บนพื้นที่ 250 ตารางวา โดยการยกร่องสวน 
และใช้วิธีการรดน้้าโดยใช้ปั๊มสูบน้้าที่ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะขนาดกระบอกสูบ 40 ซีซี ท่อดูด 
และท่อจ่ายน้้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว 
เกษตรกรใช้น้้ามันเบนซินจ้านวน 1 ลิตร เพื่อใช้ในการ
รดน้้าสวนต้นหม่อนใน 1 วัน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายไม่
มากนัก แต่วิธีการเดิมมีผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมทั้ง
ทางเสียง และทางสภาวะอากาศ เนื่องจากเมื่อปั๊มน้้า
ท้างานจะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

เบนซิน ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ท่ีเป็น
มลพิษทางอากาศสะสมจ้านวนมากทุกวัน เป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพของเกษตรกร และสมาชิกในชุมชน  
 
วิธีการด้าเนินงาน  

1. ออกแบบ ค้านวณเพื่อหาขนาดของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ เลือกใช้ รุ่น STP280-24 VD แรงดัน
เปิดวงจร (Voc) 44.8 V.ก้าลังแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) 
35.2 V.กระแสลัดวงจร ( Isc) 8.33 A. ก้าลังกระแส
สูงสุด (Imp) 7.95 A. 

2. เลือกและทดสอบการท้างานของมอเตอร์
ปั๊มน้้าชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เลือกใช้ DC 
SHUNT MOTER QMAX 6 0  L/min, 2 4  Volt 2 0 0 
Watt- 2960 r.p.m, 0.26 hp IF 3.3 A, Hmax7 m ดัง
รูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  มอเตอร์ปั๊มน้้าไฟฟา้กระแสตรงแบบ 

แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และการทดสอบมอเตอร์ปั๊มน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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3. สร้างและทดสอบวงจรคุมค่าแรงดัน 
(Regulated Power supply) เพื่อให้ได้เอาต์พุตคงที่ 
24 Vdc 3 A เพื่อใช้ขับมอเตอร์ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 วงจรการทดสอบวงจรคุมค่าแรงดัน 

 
4. ทดสอบการท้างานของชุดควบคุมน้้าหยด

อัตโนมัติ และเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 

 
รูปที่ 3 การทดสอบชุดควบคุมน้า้หยดอัตโนมัติ และ

การวัดความชืน้ในดนิ 
 

5. ติดตั้งและทดสอบการท้างานของระบบ
จ่ายน้้าหยดในสวนสมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในสวนหม่อน บนพื้นที่ 250 ตารางวา 
ของชุมชนวัดรวก ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
บ้านของเกษตรกรนายสุชีพ หนูรอด  

6. ทดสอบและเก็บข้อมูลผลการวิจัย และ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ใช้งาน 
 
ผลการด้าเนินงาน 

1. ผลการสร้างระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณา
การเพื่อชุมชน 

การสร้างการออกแบบและสร้างระบบจ่าย
น้้ าหยดในสวนสมุน ไพรอัตโนมัติ จากพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์แบบบูรณาการเพื่อชุมชน ใช้อุปกรณ์ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับ เครื่องควบคุมการชาร์จ 
ท้างานร่วมกับวงจรคุมค่าแรงดัน และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
มาท้างานร่วมกันท้าให้เกิดผลการท้างานของวงจร
ควบคุม ตามขอบเขตที่ก้าหนดดังนั้น จึงต้องมีการท้า
การทดสอบวงจรท้างานต่างๆ ของระบบจ่ายน้้าหยด
ในสวนสมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบบูรณาการเพื่อชุมชนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้… 

 
ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์ 

รายการอุปกรณ์ จ้านวน/เคร่ือง 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 280W 24V 1 
เครื่องควบคุมการชาร์จ 20A 24 V 1 
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 24Vdc 1 
เครื่องตรวจวดัความชื้น 1 
รีเลย์ 12 Vdc 2 
แบตเตอรีห่้ง 12V 80 Ah 2 
ปั๊มน้้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 200W 24Vdc 1 
ถังพักน้้าขนาด 700 ลิตร 1 
แม็คเนติก คอนแทคเตอร์ 24 Vdc 2 
หลอดไฟแสดงสถานะ 3 
ท่อ XLPE ขนาด 25 มิลลิเมตร 50 เมตร 
ท่อ XLPE ขนาด 16 มิลลิเมตร 50 เมตร 
หัวหยดน้้า 80 หัว 

 



3. สร้างและทดสอบวงจรคุมค่าแรงดัน 
(Regulated Power supply) เพื่อให้ได้เอาต์พุตคงที่ 
24 Vdc 3 A เพื่อใช้ขับมอเตอร์ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 วงจรการทดสอบวงจรคุมค่าแรงดัน 

 
4. ทดสอบการท้างานของชุดควบคุมน้้าหยด

อัตโนมัติ และเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 

 
รูปที่ 3 การทดสอบชุดควบคุมน้า้หยดอัตโนมัติ และ

การวัดความชืน้ในดนิ 
 

5. ติดตั้งและทดสอบการท้างานของระบบ
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รายการอุปกรณ์ จ้านวน/เคร่ือง 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 280W 24V 1 
เครื่องควบคุมการชาร์จ 20A 24 V 1 
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 24Vdc 1 
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รูปที่ 4 โครงสร้างการออกแบบและสร้างระบบจ่ายน้้า
หยดในสวนสมนุไพรอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
                  

                        

                       

          

 
รูปที่ 5 แผนภาพระบบจ่ายน้้าหยดในสวนสมุนไพร

อัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

  
รูปที่ 6 การวางท่อจา่ยน้า้ของระบบจา่ยน้้าหยดใน

สวนสมนุไพร (หม่อน)  
 

2. การทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 คณะผู้วิจัย ได้ท้าการทดสอบระบบควบคุม
ความชื้นในดินเพื่อควบคุมปริมาณน้้าที่จ่ายให้พืช ซึ่ง
พลังงานดังกล่าวจะอาศัยปริมาณแสงอาทิตย์ต่อวัน
เป็ นหลั ก  เมื่ อ เ ลื อกสวิ ตช์ ไ ปที่ ต้ า แหน่ ง เ ซลล์
แสงอาทิตย์ มอเตอร์ปั๊มน้้าก็จะท้างานและท้าการ
ทดสอบเก็บข้อมูลระยะเวลาในการจ่ายน้้าโดยการใช้
ความชื้นในดินเป็นตัวควบคุมปริมาณน้้า  

จากการทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติโดยเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  ที่จุดทดสอบทั้ง 10 จุด ในสวน
ต้นหม่อน พบว่าปริมาณน้้าที่ใช้ในการรดน้้าเพื่อให้ได้
ความชื้นในดินระหว่าง 75-95% จะใช้ปริมาณน้้า
ระหว่าง 8-20 ลิตร ขึ้นอยู่กับค่าความชื้นก่อนรดน้้า 
ถ้าความชื้นก่อนรดน้้าต่้า เช่น 30% จะใช้น้้าเท่ากับ 
20 ลิตร และจะใช้ปริมาณน้้าที่น้อยลงเมื่อความชื้น 
ในดินก่อนลดน้้ามีค่ามากขึ้น กล่าวคือ ถ้าความชื้น 
ก่อนรดน้้าเท่ากับ 60% จะใช้น้้าเท่ากับ 12 ลิตร เป็น
ต้น และเมื่อระบบจ่ายน้้าหยดท้างานเพื่อจ่ายน้้าให้ต้น
หม่อนในปริมาณท่ีสูง ก็จะใช้เวลาในการท้างานมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ระยะเวลาในการจ่ายน้้าหยด
จ้านวน 8 ลิตร ใช้เวลา 50 นาทีเป็นต้น ซึ่งจะได้เวลา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 21
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เฉลี่ยของระบบที่ใช้จ่ายน้้าคือ 0.20 ลิตร/นาที ดัง
แสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบระบบจา่ยน้้าหยดในสวน

สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

3. การทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่เป็นพลังงานส้ารองที่ใช้ส้ารอง
กระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้มอเตอร์ปั๊มน้้าในวันที่ไม่มี
แสงแดดโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ โดยแบตเตอรี่จะถูกประจุไฟฟ้าเก็บไว้
ในช่วงวันที่มีแสงแดด คณะท้างานได้ท้าการออกแบบ
และทดสอบแบตเตอรี่ ให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลา  
6 ชั่วโมงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มอเตอร์ปั๊มน้้า  

จากการทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติโดยเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่  ที่จุดทดสอบทั้ง 10 จุด เหมือนกับการ
ทดลองครั้งแรก จากการทดสอบพบว่า ปริมาณน้้าที่ใช้
ในการรดน้้าเพื่อให้ได้ความชื้นในดินระหว่าง 75-90 
% จะใช้ปริมาณน้้าระหว่าง 15-30 ลิตร ขึ้นอยู่กับค่า
ความชื้นก่อนรดน้้า ถ้าความชื้นก่อนรดน้้าต่้า เช่น 
35% จะใช้น้้าเท่ากับ 30 ลิตร และจะใช้ปริมาณน้้าที่
น้อยลงเมื่อความชื้นในดิน ก่อนลดน้้ามีค่ามากขึ้น เช่น 
ถ้าความชื้นก่อนรดน้้าเท่ากับ 80% จะใช้น้้าเท่ากับ  
15 ลิตร เป็นต้น และเมื่อระบบจ่ายน้้าหยดท้างานเพื่อ
จ่ายน้้าให้ต้นหม่อนในปริมาณที่สูง ก็จะใช้เวลาในการ
ท้างานมากขึ้นด้วยเช่นกัน ระยะเวลาในการจ่ายน้้า
หยดจ้านวน 15 ลิตร ใช้เวลา 60 นาที เวลาเฉลี่ยของ
ระบบที่ใช้จ่ายน้้าคือ 0.22 ลิตร/นาที ดังแสดงในรูป 
ที่ 8 

 
รูปที่ 8 ผลการทดสอบระบบจา่ยน้้าหยดในสวน

สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแบตเตอรี่ 
 

การน้าไปใช้  
จากผลการทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน

สมุนไพรอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงให้
เ ห็ น ว่ า ร ะบบ ท่ี น้ า เ สนอส ามา รถน้ า ไ ป ใ ช้ กั บ 
สวนสมุนไพรส้าหรับชุมชนวัดรวก ต.บางสีทอง   
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้เป็นอย่างดี ระบบที่น้าเสนอ
สามารถประหยัดน้้ามากกว่าระบบจ่ายน้้าทั่วๆไป 
เนื่องจากมีการตรวจสอบความชื้นของดินเพื่อเป็น
ข้อมูลในการควบคุมปริมาณน้้าให้เหมาะสมกับ 
สวนสมุนไพร นอกจากนั้น ระบบนี้ยังใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลั ง ง านแสงอาทิ ตย์ที่ ส ามารถผลิต ไฟฟ้ า 
ได้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวันโดยไม่ต้อง
อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก เมื่อเกษตรกรน้า
ระบบจ่ายน้้านี้ไปใช้จะท้าให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้
อย่างยั่งยืน ระบบจ่ายน้้าหยดที่น้าเสนอนี้ยังสามารถ
น้าไปต่อยอดใช้กับชุมชนใดๆ ก็ได้ท่ีมีความสนใจหรือ 
มีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากระบบจ่ายน้า้
เดิมใช้ปั๊มน้้าเครื่องยนต์เบนซินขนาดกระบอกสูบ  
40 ซีซี สูบน้้าได้ 40 ลิตรต่อนาที ในการเปิดปั๊มน้้าแต่
ละวัน จึงใช้น้้าไป 400 ลิตร และใช้น้้ามันไปประมาณ 
1 ลิตร (30 บาท) แต่ระบบจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติ นั้น 
ใช้น้้าวันละ 50 ลิตร เพื่อรักษาความชื้นในดินร้อยละ 
80 จึงประหยัดน้้าได้วันละ 350 ลิตร ส้าหรับค่า
พลังงานเชื้อเพลิง นั้น ระบบจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติใช้
พลังงานจาก(อายุการใช้งานเฉล่ียของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 20 ปี  ปั๊มน้้า 10 ปี และแบตเตอร์รี่ 2 ปี) 
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเริ่มต้นจะสูง
กว่าระบบปั๊มน้้าแบบเดิมไม่มากนัก 

หากมีการพัฒนาระบบจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติ 
ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มอบสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
จะเกิดผลกระทบในทางบวกเป็นอย่างมากท้ังในด้าน



เฉลี่ยของระบบที่ใช้จ่ายน้้าคือ 0.20 ลิตร/นาที ดัง
แสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบระบบจา่ยน้้าหยดในสวน

สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

3. การทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่เป็นพลังงานส้ารองที่ใช้ส้ารอง
กระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้มอเตอร์ปั๊มน้้าในวันที่ไม่มี
แสงแดดโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ โดยแบตเตอรี่จะถูกประจุไฟฟ้าเก็บไว้
ในช่วงวันที่มีแสงแดด คณะท้างานได้ท้าการออกแบบ
และทดสอบแบตเตอรี่ ให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลา  
6 ชั่วโมงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มอเตอร์ปั๊มน้้า  

จากการทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน
สมุนไพรอัตโนมัติโดยเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่  ที่จุดทดสอบทั้ง 10 จุด เหมือนกับการ
ทดลองครั้งแรก จากการทดสอบพบว่า ปริมาณน้้าที่ใช้
ในการรดน้้าเพื่อให้ได้ความชื้นในดินระหว่าง 75-90 
% จะใช้ปริมาณน้้าระหว่าง 15-30 ลิตร ขึ้นอยู่กับค่า
ความชื้นก่อนรดน้้า ถ้าความชื้นก่อนรดน้้าต่้า เช่น 
35% จะใช้น้้าเท่ากับ 30 ลิตร และจะใช้ปริมาณน้้าที่
น้อยลงเมื่อความชื้นในดิน ก่อนลดน้้ามีค่ามากขึ้น เช่น 
ถ้าความชื้นก่อนรดน้้าเท่ากับ 80% จะใช้น้้าเท่ากับ  
15 ลิตร เป็นต้น และเมื่อระบบจ่ายน้้าหยดท้างานเพื่อ
จ่ายน้้าให้ต้นหม่อนในปริมาณท่ีสูง ก็จะใช้เวลาในการ
ท้างานมากขึ้นด้วยเช่นกัน ระยะเวลาในการจ่ายน้้า
หยดจ้านวน 15 ลิตร ใช้เวลา 60 นาที เวลาเฉลี่ยของ
ระบบที่ใช้จ่ายน้้าคือ 0.22 ลิตร/นาที ดังแสดงในรูป 
ที่ 8 

 
รูปที่ 8 ผลการทดสอบระบบจา่ยน้้าหยดในสวน

สมุนไพรอัตโนมัติจากพลังงานแบตเตอรี่ 
 

การน้าไปใช้  
จากผลการทดสอบระบบจ่ายน้้าหยดในสวน

สมุนไพรอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงให้
เ ห็ น ว่ า ร ะบบที่ น้ า เ สนอส ามา รถน้ า ไ ป ใ ช้ กั บ 
สวนสมุนไพรส้าหรับชุมชนวัดรวก ต.บางสีทอง   
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้เป็นอย่างดี ระบบที่น้าเสนอ
สามารถประหยัดน้้ามากกว่าระบบจ่ายน้้าทั่วๆไป 
เนื่องจากมีการตรวจสอบความชื้นของดินเพื่อเป็น
ข้อมูลในการควบคุมปริมาณน้้าให้เหมาะสมกับ 
สวนสมุนไพร นอกจากนั้น ระบบนี้ยังใช้พลังงานไฟฟ้า
จากพลั ง ง านแสงอาทิ ตย์ที่ ส ามารถผลิต ไฟฟ้ า 
ได้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวันโดยไม่ต้อง
อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก เมื่อเกษตรกรน้า
ระบบจ่ายน้้านี้ไปใช้จะท้าให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้
อย่างยั่งยืน ระบบจ่ายน้้าหยดที่น้าเสนอนี้ยังสามารถ
น้าไปต่อยอดใช้กับชุมชนใดๆ ก็ได้ที่มีความสนใจหรือ 
มีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากระบบจ่ายน้า้
เดิมใช้ปั๊มน้้าเครื่องยนต์เบนซินขนาดกระบอกสูบ  
40 ซีซี สูบน้้าได้ 40 ลิตรต่อนาที ในการเปิดปั๊มน้้าแต่
ละวัน จึงใช้น้้าไป 400 ลิตร และใช้น้้ามันไปประมาณ 
1 ลิตร (30 บาท) แต่ระบบจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติ นั้น 
ใช้น้้าวันละ 50 ลิตร เพื่อรักษาความชื้นในดินร้อยละ 
80 จึงประหยัดน้้าได้วันละ 350 ลิตร ส้าหรับค่า
พลังงานเชื้อเพลิง นั้น ระบบจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติใช้
พลังงานจาก(อายุการใช้งานเฉล่ียของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 20 ปี  ปั๊มน้้า 10 ปี และแบตเตอร์รี่ 2 ปี) 
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเริ่มต้นจะสูง
กว่าระบบปั๊มน้้าแบบเดิมไม่มากนัก 

หากมีการพัฒนาระบบจ่ายน้้าหยดอัตโนมัติ 
ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มอบสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
จะเกิดผลกระทบในทางบวกเป็นอย่างมากทั้งในด้าน

การรักษาสภาพแวดล้อมของโลก การลดมลภาวะจาก
การเผาไหม้ชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์
พลังงานทดแทนมาใช้งานจริง 

ระบบจ่ ายน้้ าหยดอัตโนมัติที่ ติ ดตั้ งอยู่ ที่   
ต.วัดรวกบางสีทองนี้ จะเป็นศูนย์ต้นแบบในการเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจและต้าบลอ่ืนๆ  
ที่สนใจ เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 

 

 
รูปที่ 9 การประชุมร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัฯ กับ
ชุมชนวัดรวกบางสีทอง อ บางกรวย จ นนทบุรีเมื่อ 

วันที่ 9 เมษายน 2556 
บทสัมภาษณ์ผู้น้าไปใชป้ระโยชน์ 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 คณะท้างานได้
สัมภาษณ์ นายสุชีพ หนูรอด เกษตรกร ทางโทรศัพท์ 
“ ผมดีใจมากที่พวกนักศึกษา และอาจารย์มาช่วยท้า
ระบบโซล่าเซลล์ให้  ใช้ง่าย ใช้ดี สบายขึ้น เดินมาดูทุก
วัน เปิดปิดเองได้ ข้างบ้านก็เข้ามาดูกัน อยากได้บ้าง 
ผมก็สอนเขาสอนวิธีใช้ บอกว่าให้ดูหัวกรองบ่อยๆ  
ล้างบ่อยๆ ปั๊มจะได้ไม่มีปัญหา อยากท้าให้ติดต่อที่
อาจารย์ได้เลย ” “ใช้มาสามสี่เดือนแล้วดีๆ ไม่มีปัญหา 
ทางอาจารย์อยากให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้นะ ยินดี 
เข้ามาได้ทุกเมื่อจะได้ช่วยกันให้ความรู้คนอ่ืนๆต่อไป” 

 

  
รูปที่ 10 นายสชุีพ หนูรอด เกษตรกร 

 
อภิปรายผล 

การสร้างชุดระบบจ่ายน้้าพืชสมุนไพรอัตโนมัติ
ด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังงาน
ทางเลือกในการเกษตรซึ่งเหมาะกับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าไป
ถึง หรือเพื่อประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน เหมาะ
กับพื้นที่การเกษตรขนาดพื้นที่ 200 ตารางวา การจ่าย
น้้าครอบคลุมพื้นที่ขนาด 250 ตารางวาได้ประมาณ 
80 % อีก 20 % เกิดจากความลาดชันของพื้นท่ีและ
แรงส่งของปั๊มน้อย (Head Pump) และเป็นพืชชนิดที่
ต้องการปริมาณน้้าปานกลางและมีแหล่งน้้าส้ารอง
เพียงพอเพื่อจ่ายน้้าให้กับพืช  ระบบดังกล่าวท้างานได้ 
2 ระบบคือ 1. ระบบท้างานอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์
ควบคุมปริมาณความชื้นในดินเป็นตัวสั่งโดยจะสั่งให้
ปั๊มท้างานเมื่อความชื้นในดินต่้ากว่า 40 % และสั่งให้
ปั๊มหยุดเมื่อปริมาณความชื้นในดินสูงขึ้นที่ 80 % จาก
การทดลองใช้ระยะเวลา 3 – 4 ชั่วโมง โดยชุดควบคุม
ความชื้นมีสวิตช์ให้เลือกต้าแหน่งปริมาณความชื้น  
3 ระดับ 2. ระบบควบคุมด้วยคน  เกษตรกรควบคุม
ปริมาณน้้าที่จ่ายให้กับพืชได้ตามต้องการแต่ต้อง
สัมพันธ์กับปริมาณพลังงานที่ได้จากแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ในแต่ละวันที่ ไม่ เกินที่   
5 ชั่วโมงต่อวัน  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ในอนาคตเมื่อมี
การซ่อมบ้ารุงระบบ ควรเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่านเพราะท้าใ ห้การ
บ้ารุงรักษาน้อย  พื้นที่เพาะปลูกควรออกแบบให้มี
ระดับความลาดชันจากต้นทางไปหาปลายทางเพื่อลด
การสูญเสียค่าความสูง ของปั๊มน้้าและควรติดตั้ง
ต้าแหน่งจุดจ่ายน้้าบริเวณกึ่งกลางพื้นที่เพาะปลูก
เพื่อให้การส่งจ่ายน้้าไปได้ทั่วพื้นที่ ระบบนี้สามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอ่ืนได้  และท้ายที่สุด  
ควรศึกษาสภาพดินของแต่ละพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะ
กับต้นพืช และทดสอบหาปริมาณความชื้นในดินตาม
หลักวิชาการเกษตรเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบชุด
ควบคุมความชื้น 

 
บรรณานุกรม 
กรมวิชาการเกษตร. 2538. การปลูกหม่อนเลี ยงไหม 

เอกสารวิชาการที่ 13. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

ดิเรก ทองอร่าม วิทยา ตั้งก่อสกุล นาวี จิระชีวี และ
อิทธิสุนทร นันทกิจ. 2540. การออกแบบและ
เทคโนโลยีการให้น ้าแก่พืช. กรุงเทพฯ : มิตร
เกษตรการตลาดและโฆษณา 

รศ.ดร.วิบูลย์  บุญยธโรกุล. 2529. ปั๊มและระบบสูบ
น ้า. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด 

ผศ .ศุภชั ย  สุ ริ นทร์ ว งศ์ . 2541.  มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. 

บัญญัติ นิยมวาส.  เทคนิควิธีในการหาอัตราการไหล.  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้.  
เ ข้ า ถึ ง จ า ก  :  http://mechinspector. 
blogspot.com/2012/10/blog-post.html:  
วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2558 
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บทคัดย่อ  

การจัดโครงการบริการวิชาการในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การการตลาด การ
พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และร่วมพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ท้าให้สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดขึ้นระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
มีขั้นตอนการด้าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1.การประสานงานกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง 2. การบรรยายให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 3. การวิเคราะห์ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้้าพริกเครื่องแกง 4. การสร้างตราสินค้า และบรรจุ
ภัณฑ์น้้าพริกเคร่ืองแกง 5. การขยายช่องทางการตลาด มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการพิจารณาจากผู้ประกอบการ 
OTOP ที่ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง ในพื้นที่อ้าเภอทุ่งสง โดยพิจารณาจากศักยภาพผู้ผลิต คือ น้้าพริกเครื่องแกง ตราบ้านวัด
ใหม่ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านนาข้ีเป็ด ผลการด้าเนินงาน พบว่า 1. ได้รับความร่วมมือจาก ส้านักงาน
พัฒนาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เป็นอย่างดี 2. การบรรยายให้ความรู้ จากวิทยากร 2 ท่าน 
เกี่ยวกับ การตลาดสมัยใหม่ การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการตราสินค้า 3. การวิเคราะห์ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรร่วมกับ
ผู้ประกอบการร่วมกันวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อน้าข้อบกพร่อง มาพัฒนาและแก้ไขให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 4. การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้้าพริกเคร่ืองแกง โดยการออกแบบและสร้างตราสินค้า และ
บรรจุภัณฑ์ ที่ถูกต้อง โดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 5. 
การขยายช่องทางการตลาด โดยการสร้างเฟสบุ๊ค “เครื่องแกงบ้านวัดใหม่” จากผลการด้าเนินงานดังกล่าว ท้าให้
หน่วยงานสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1.การน้าไปใช้เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการผู้ผลิตน้้าพริกเคร่ืองแกง ได้รับตรา
สินค้าใหม่ คือตราบ้านวัดใหม่ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ คือถุงพลาสติกซิปล็อคให้กับน้้าพริกเครื่องแกง 2.การน้าไปใช้เชิง
สาธารณะ โดยการส่งมอบสรุปการด้าเนินโครงการให้ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอทุ่งสงเผยแพร่ และแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาน้้าพริกเครื่องแกง ในพื้นที่ต่อไป 3.การน้าไปใช้เชิงนโยบาย โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถน้าข้อมูลที่
ได้รับจาการด้าเนินโครงการมาก้าหนดนโยบายในการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการเชิงพื้นที่ต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้อง 
การจัดโครงการบริการวิชาการ ของสุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤตภาส จินาภาค. 2556. เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
น้้าพริกพร้อมบริโภค. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, 36(4), 451-464. และ ของอมรรัตน์ ถนนแก้ว. 2556. “การศึกษาเพื่อ
ด้าเนินการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านล้าในใต้ อ้าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง” วิทยาลัย
ภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ค้าส้าคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่ม, น้้าพริกเครื่องแกง  
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ABSTRACT 

An academic service project aims to instruct marketing management, brand and package 
development and develop brand and package to curry pastes producers responding to marketing 
demands therefore affected to their income, family, community and nation. It was started from February 
until the end of September 2015 at Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakhon Si Thammarat 
Campus (Saiyai). There are five stages to cope with the project. The first stage is coordination to 
Thungsong community development office. Secondly, coaching to the curry pastes producers then 
analysis brand name and package. Later, branding curry pastes’ brand name and package and the last 
expansion to the marketing distribution channels choosing from one tambol one product curry pastes 
producers in Thungsong. Evaluation by high potentiality of producers which Baan Wat Mai curry pastes 
brand name from agricultural housewife community enterprise Ban Na Khi Phet was chose. The result 
was found that Thungsong community development office was great cooperate to entrepreneurs, 
coaching by two coaches in any subjects such as modern marketing and brand and package 
development. There was brand management students participated in the project. The later stage 
analyzing brand name and package by coaches associated with entrepreneurs to analyst present brand 
name and package awareness to adaptation. Afterward creation brand name and package with 
entrepreneurs making customer satisfy. Finally using Facebook as marketing distribution channels that 
was named “Baan Wat Mai curry pastes”. From the advantage of this project, it is can be true to say that 
brand name and package can create value-added of the curry pastes products, Thungsong community 
development office can propagate the new knowledge to other communities and Management 
Technology faculty in Rajamagala University of Srivijaya can be issue the policy to other academic service 
projects in any area consistent with academic service project management of Supaporn Apirattananusorn 
and Krittabhart Chinabhark 2013 “Development of Packages for Ready-to-Eat Chili Paste Products” 
KMUTT Research and development journal 36(4), 451-464.and Amornrat Thanonkeaw.  2013. “Studying 
to enhance and create value-added under developing potential of community activities to preserve and 
utilize biological resources Ban Lum Nai Tai Community Enterprise Srinakarin Phatthalung” Wisdom 
Community College Taksin University.  
 
Keywords Creating Added Value, Curry pastes 
 
บทน้า 

น้้าพริกเครื่องแกง เป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถี
ชีวิตและโต๊ะอาหารไทยมายาวนาน เนื่องจากมีรสชาติ
ที่ถูกปากคนไทย อุดมด้วยเครื่องปรุงและส่วนประกอบ
ที่ ใ ห้กลิ่ นรสที่ เป็น เอกลั กษณ์  จึ งท้ า ใ ห้น้้ าพริ ก
เครื่องแกง เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ งที่มีการผลิตเพื่อ
จ้าหน่ายเป็นจ้านวนมากในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
มี ส่ ว นป ระกอบหลั กๆ  หล ากหล ายชนิ ด  ที่ มี
คุณประโยชน์ทางโภชนาการและป้องกันโรคภัยต่างๆ 

ได้ด้วย ประกอบด้วย พริก กระเทียม ตะไคร้ และ
หอมแดง  

นอกจากนี้ น้้าพริกเครื่องแกง ยังเป็นสินค้า
หนึ่งในหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับ
ความนิยมในการบริโภค มียอดจ้าหน่ายสูง แต่ส่วน
ใหญ่ยังประสบปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย สินค้ามีอายุการเก็บสั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ผลเนื่องมาจากการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
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บทน้า 

น้้าพริกเครื่องแกง เป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถี
ชีวิตและโต๊ะอาหารไทยมายาวนาน เนื่องจากมีรสชาติ
ที่ถูกปากคนไทย อุดมด้วยเครื่องปรุงและส่วนประกอบ
ที่ ใ ห้กลิ่ นรสที่ เป็น เอกลั กษณ์  จึ งท้ า ใ ห้น้้ าพริ ก
เครื่องแกง เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ งที่มีการผลิตเพื่อ
จ้าหน่ายเป็นจ้านวนมากในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
มี ส่ ว นป ระกอบหลั กๆ  หล ากหล ายชนิ ด  ที่ มี
คุณประโยชน์ทางโภชนาการและป้องกันโรคภัยต่างๆ 

ได้ด้วย ประกอบด้วย พริก กระเทียม ตะไคร้ และ
หอมแดง  

นอกจากนี้ น้้าพริกเครื่องแกง ยังเป็นสินค้า
หนึ่งในหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้รับ
ความนิยมในการบริโภค มียอดจ้าหน่ายสูง แต่ส่วน
ใหญ่ยังประสบปัญหาด้านมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัย สินค้ามีอายุการเก็บสั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ผลเนื่องมาจากการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ในการพัฒนากระบวนการผลิต การบรรจุ
และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  

จากการส้ารวจตลาดน้้าพริกเครื่องแกง ใน
พื้นที่อ้าเภอทุ่งสงเบื้องต้น พบว่า บรรจุภัณฑ์ยังไม่
เหมาะสม กลุ่มผู้ผลิตขาดความรู้การบริหารจัดการ 
และการตลาดอย่างเป็นระบบ ท้าให้การจ้าหน่าย
สินค้าถูกจ้ากัดเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง  

จากปัญหาดังกล่าว ท้าให้คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงปัญหา โดยเสนอ
โครงการ“การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้้ าพริก
เครื่องแกง” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและน้าไปสู่
ยกระดับและสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ มผลิ ตภัณฑ์ ใ ห้กับ
ผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการ

บริหารจัดการ การการตลาด การพัฒนาตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ และร่วมพัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติต่อไป  

  
วิธีการด้าเนินงาน  
ขั นตอน กระบวนการ  

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอน กระบวนการ 

 

 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาด้าเนินการ 
แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ พ.ศ.2558 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค. ส.ค ก.ย 
1. จัดท้าแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ         
2. ประสานงานกับส้านักงานพัฒนาชุมอ้าเภอทุ่งสง          
3. การบรรยายให้ความรู้ให้กับผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง         
4. การวิเคราะห์ลักษณะตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์         
5. การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้้าพริกเครื่องแกง         
6. การขยายช่องทางการตลาด         
7. ติดตามผลการด้าเนินงาน         
8. จัดท้ารายงานและสรุปผลโครงการ         

 
ขอบเขตของการด้าเนินงาน 

ประชากร 
ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด จ้านวน 32 คน โดยเป็นผู้ประกอบการ OTOP 

ผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง จ้านวน 12 คน (7 ตราสินค้า) 
และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ อีก จ้านวน 20 คน 

 
 
 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อผู้ประกอบการ ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง 

ที ่ ตราสินค้า ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 เคร่ืองแกงบ้านวัดใหม่ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง กลุ่มตัวอย่าง 
2 กินเผ็ด ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง  
3 เครื่องแกงพื้นเมืองปักษ์ใต้ ต.ถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง  
4 เครื่องแกงป้าติ๋ม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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กลุ่มตัวอย่าง 

โดยการพิจารณาจากผู้ประกอบการ OTOP 
ผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง จ้านวน 7 ตราสินค้า และ
พิจารณาจากศักยภาพผู้ผลิตโดยรวม ได้กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ผลิตเครื่องแกงตราบ้านวัดใหม่ จากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านนาขี้เป็ด ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 

 
สถานที่ด้าเนินโครงการ 
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
วันที่ด้าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ 7- 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

ผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับส้านักงาน

พัฒนาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง  
โดยการประสานงานกับส้านักงานพัฒนา

ชุมชนอ้าเภอทุ่งสง ณ ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ทุ่ งสง  โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณมาลี  แก้ว
ประสิทธิ์ พัฒนาการอ้าเภอทุ่งสง เป็นอย่างดี เพื่อ
คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อ้าเภอทุ่งสง 
จั งหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด คือ 30 ราย 
 

 
รูปที่ 2 แสดงการเข้าร่วมประชมุกับผู้ประกอบการ 

OTOP ณ ส้านักงานพฒันาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง 
 

กิ จกรรมที่  2  การบรรยาย ใ ห้ความรู้
ผู้ประกอบการ OTOP 

โดยการให้ความรู้ จากอาจารย์ประจ้าสาขา
การตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ เกี่ยวกับ

ประเด็น 1.การตลาดสมัยใหม่ (อ.สุพัตรา ค้าแหง) 2.
การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ (อ.สุธิกาญจน์ 
แก้วคงบุญ) ให้กับผู้ประกอบการ OTOP โดยมีการน้า
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการตราสินค้า 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการ 

OTOP 
 
กิจกรรมที่  3 การวิ เคราะห์ลักษณะตรา

สินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
โ ด ย วิ ท ย า ก ร ผู้ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ไ ด้ ร่ ว ม กั บ

ผู้ประกอบการ OTOP วิเคราะห์ลักษณะตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันของผู้ ประกอบการ เพื่อ
เสนอแนะข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาตราสินค้า และ
บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน พบว่า ฉลากสินค้า
เดิม มีข้อปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1.ชื่อตราสินค้าไม่ถูกต้อง  
2.ไม่มีข้อมูลอัตราส่วนของส่วนผสม 
3.ไม่มี เครื่องหมาย OTOP และ Primary 
GMP 
4.ไม่มีเลขที่จดแจ้ง เครื่องหมาย อย. 
5.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และสโลแกน

สินค้าไม่ชัดเจน 
 

5 เครื่องแกงต้ามือ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง  
6 เครื่องแกงแม่ปรียา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง  
7 เครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน เข้าร่วมเพิม่เตมิ 



 
กลุ่มตัวอย่าง 
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คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อ้าเภอทุ่งสง 
จั งหวัดนครศรีธรรมราช เ ข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด คือ 30 ราย 
 

 
รูปที่ 2 แสดงการเข้าร่วมประชมุกับผู้ประกอบการ 

OTOP ณ ส้านักงานพฒันาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง 
 

กิ จกรรมที่  2  การบรรยาย ใ ห้ความรู้
ผู้ประกอบการ OTOP 

โดยการให้ความรู้ จากอาจารย์ประจ้าสาขา
การตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ เ ก่ียวกับ

ประเด็น 1.การตลาดสมัยใหม่ (อ.สุพัตรา ค้าแหง) 2.
การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ (อ.สุธิกาญจน์ 
แก้วคงบุญ) ให้กับผู้ประกอบการ OTOP โดยมีการน้า
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการตราสินค้า 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการ 

OTOP 
 
กิจกรรมที่  3 การวิ เคราะห์ลักษณะตรา

สินค้า และบรรจุภัณฑ์ 
โ ด ย วิ ท ย า ก ร ผู้ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ไ ด้ ร่ ว ม กั บ

ผู้ประกอบการ OTOP วิเคราะห์ลักษณะตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันของผู้ ประกอบการ เพื่อ
เสนอแนะข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาตราสินค้า และ
บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน พบว่า ฉลากสินค้า
เดิม มีข้อปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1.ชื่อตราสินค้าไม่ถูกต้อง  
2.ไม่มีข้อมูลอัตราส่วนของส่วนผสม 
3.ไม่มี เครื่องหมาย OTOP และ Primary 
GMP 
4.ไม่มีเลขที่จดแจ้ง เครื่องหมาย อย. 
5.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และสโลแกน

สินค้าไม่ชัดเจน 
 

5 เครื่องแกงต้ามือ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง  
6 เครื่องแกงแม่ปรียา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง  
7 เครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน เข้าร่วมเพิม่เตมิ 

 
รูปที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

 
กิจกรรมที่ 4 การสร้างตราสินค้า และบรรจุ

ภัณฑ์น้้าพริกเครื่องแกง 
โดยการออกแบบ การสร้างตราสินค้า และ

บรรจุภัณฑ์ ที่ถูกต้อง โดยผู้ประกอบการ OTOP มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาถึงการออกแบบ การสร้างตรา
สินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ 
 

 
รูปที่ 5 แสดงฉลากสินคา้น้า้พริกเครื่องแกง 

 

 
รูปที่ 6 แสดงบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกซิปล็อค 

 

กิจกรรมที่ 5 การขยายช่องทางการตลาด 
 โดยการขยายช่องทางการตลาดผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต โดยการใช้เฟสบุ๊ค “เครื่องแกงบ้านวัด
ใหม่” เพื่อรับค้าสั่งซื้อ จากลูกคา้เพิ่มเติม 
 

 
รูปที่ 7 แสดงภาพช่องทางการตลาดผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต โดยการใช้เฟสบุ๊ค 
 
การน้าไปใช้ 
การน้าไปใช้เชิงพาณิชย์ 

จากการที่ คณะ เทคโน โลยี การจั ดกา ร 
ให้บริการวิชาการในครั้ งนี้  ท้ า ใ ห้ผู้ ผลิตน้้ าพริก
เครื่องแกง ตรา บ้านวัดใหม่ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรบ้านนาข้ีเป็ด ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ คือ
บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกซิปล็อค ปริมาณบรรจุ ขนาด 
100 กรัม ซ่ึงท้าให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์น้้าพริกเครื่องแกง 
ตราบ้านวัดใหม่ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
สามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มข้ึน 
 

 
รูปที่ 7 แสดงบรรจุภัณฑ์เดิมของน้้าพริกเครื่องแกง 

 
 
 
 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ก่อนด้าเนินโครงการ 
- ตราสินค้า ขาดความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน 
- ฉลากสินค้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน  สีฉลากสินค้า  

แกงคั่ว มีสีเขียว ท้าให้ไม่สามารถสื่อ
ถึงผลิตภัณฑ์ 

- บรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงพลาสติกใส ซีลปากถุง ท้าให้
มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน 

 

 
รูปที่ 8 แสดงบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้้าพริกเครื่องแกง 
 
หลังด้าเนินโครงการ   
- ตราสินค้า มีความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน 
- ฉลากสินค้า มี ข้ อมู ลครบถ้ วน  สี ฉลากสินค้ า  

แกงคั่ว ปรับเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล เพื่อ
สื่อถึงผลิตภัณฑ์ 

- บรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงพลาสติกซิปล็อค สีตะกั่ว 
สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และดู
สวยงามมากยิ่งขึ้น   

การน้าไปใช้เชิงสาธารณะ 
 โดยการส่งมอบข้อมูลการสรุปการด้าเนิน
โครงการให้กับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง  
เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้ และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าพริกเครื่องแกง ในพื้นที่
อ้าเภอทุ่งสงต่อไป  
 
การน้าไปใช้เชิงนโยบาย 
 จากการด้าเนินโครงการฯ ท้าให้ผู้ด้าเนิน
โครงการ รับทราบถึงปัญหาทางการตลาด และปัญหา
อ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมากขึ้น  ท้าให้
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาให้
ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถน้าปัญหาที่ได้รับ 
น้าไปเสนอแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้การบริการทางวิชาการในปีถัดไป  หรือการ
ก้าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเชิงพื้นท่ีระดับ
คณะฯ ต่อไปได้อย่างถูกต้อง 
 
อภิปรายผล 

จากผลการด้าเนินกิจกรรม  ท้าให้สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  และน้าไปประยุกต์ใช้กับผู้ผลิต
น้้าพริกเครื่องแกง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด้าเนิน
โครงการอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงองค์ความรู้ใหม่ของผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง 

ชื่อกิจกรรม องค์ความรู้ใหม่ของผู้ผลิต 
น ้าพริกเคร่ืองแกง 

ความสอดคล้อง 

1. การพัฒนาการตลาด
ระดับชุมชน 

วิธีการใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องมือท่ีมอียู่
ในกลุ่มฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็น
คุ้มค่า 

-สุภาพร อภริัตนานสุรณ์และ กฤตภาส จินาภาค.  2556. 
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น ้าพริกพร้อมบริโภค” วารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ,  36(4), 451-464. 
-อมรรัตน์  ถนนแก้ว.  2556. “การศึกษาเพ่ือด้าเนินการ
ยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถของชมุชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืนกลุ่ม
วิสาหกิจชมุชนบ้านล้าในใต้ อ้าเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง”  วิทยาลัยภูมิปญัญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

2. การพัฒนาตราสินค้า/
ฉลากสินค้า 

-การออกแบบและสร้างตราสินค้ า โดย
พิจารณาถึงที่มาของท้องถิ่น 
-ฉลากสินค้า การพิจารณาชนิดของ   สติก
เกอร์ ในการน้ามาประยุกต์ใช้กับฉลาก
สินค้าท่ีเหมาะสม 

3. การพัฒนา 
บรรจภุัณฑ ์

การพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น 

 

 
บรรณานุกรม 
สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง. 2547. บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ

เครื่องแกงประเภทเพสและประเภทผง. สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤตภาส จินาภาค.  
2556. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น ้าพริกพร้อม
บริโภค.” วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36, 4 : 
451-464. 

ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2546. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้้าพริกแกง มผช. 
129/2546  

อมรรัตน์   ถนนแก้ว .   2556. “การศึกษาเพื่อ
ด้ า เนินการยกระดับและสร้ างมูลค่ า เพิ่ ม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ า ย ใ ต้ กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านล้าในใต้ อ้าเภอศรีนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จังหวัดพัทลุง.”วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
มหาวิทยาลยัทักษิณ. 

 



ก่อนด้าเนินโครงการ 
- ตราสินค้า ขาดความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน 
- ฉลากสินค้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน  สีฉลากสินค้า  

แกงคั่ว มีสีเขียว ท้าให้ไม่สามารถสื่อ
ถึงผลิตภัณฑ์ 

- บรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงพลาสติกใส ซีลปากถุง ท้าให้
มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน 

 

 
รูปที่ 8 แสดงบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้้าพริกเครื่องแกง 
 
หลังด้าเนินโครงการ   
- ตราสินค้า มีความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน 
- ฉลากสินค้า มี ข้ อมู ลครบถ้ วน  สี ฉลากสินค้ า  

แกงคั่ว ปรับเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล เพื่อ
สื่อถึงผลิตภัณฑ์ 

- บรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงพลาสติกซิปล็อค สีตะกั่ว 
สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และดู
สวยงามมากยิ่งขึ้น   

การน้าไปใช้เชิงสาธารณะ 
 โดยการส่งมอบข้อมูลการสรุปการด้าเนิน
โครงการให้กับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอทุ่งสง  
เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้ และแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าพริกเครื่องแกง ในพื้นที่
อ้าเภอทุ่งสงต่อไป  
 
การน้าไปใช้เชิงนโยบาย 
 จากการด้าเนินโครงการฯ ท้าให้ผู้ด้าเนิน
โครงการ รับทราบถึงปัญหาทางการตลาด และปัญหา
อ่ืน ๆ ของผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมากขึ้น  ท้าให้
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งเป็นสถานศึกษาให้
ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถน้าปัญหาที่ได้รับ 
น้าไปเสนอแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้การบริการทางวิชาการในปีถัดไป  หรือการ
ก้าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับ
คณะฯ ต่อไปได้อย่างถูกต้อง 
 
อภิปรายผล 

จากผลการด้าเนินกิจกรรม  ท้าให้สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  และน้าไปประยุกต์ใช้กับผู้ผลิต
น้้าพริกเครื่องแกง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด้าเนิน
โครงการอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงองค์ความรู้ใหม่ของผู้ผลิตน้้าพริกเครื่องแกง 

ชื่อกิจกรรม องค์ความรู้ใหม่ของผู้ผลิต 
น ้าพริกเคร่ืองแกง 

ความสอดคล้อง 

1. การพัฒนาการตลาด
ระดับชุมชน 

วิธีการใช้และการบ้ารุงรักษาเครื่องมือท่ีมอียู่
ในกลุ่มฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็น
คุ้มค่า 

-สุภาพร อภริัตนานสุรณ์และ กฤตภาส จินาภาค.  2556. 
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น ้าพริกพร้อมบริโภค” วารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ,  36(4), 451-464. 
-อมรรัตน์  ถนนแก้ว.  2556. “การศึกษาเพ่ือด้าเนินการ
ยกระดับและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถของชมุชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืนกลุ่ม
วิสาหกิจชมุชนบ้านล้าในใต้ อ้าเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง”  วิทยาลัยภูมิปญัญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

2. การพัฒนาตราสินค้า/
ฉลากสินค้า 

-การออกแบบและสร้างตราสินค้ า โดย
พิจารณาถึงที่มาของท้องถิ่น 
-ฉลากสินค้า การพิจารณาชนิดของ   สติก
เกอร์ ในการน้ามาประยุกต์ใช้กับฉลาก
สินค้าท่ีเหมาะสม 

3. การพัฒนา 
บรรจภุัณฑ ์

การพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น 

 

 
บรรณานุกรม 
สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง. 2547. บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ

เครื่องแกงประเภทเพสและประเภทผง. สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์และ กฤตภาส จินาภาค.  
2556. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น ้าพริกพร้อม
บริโภค.” วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36, 4 : 
451-464. 

ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2546. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้้าพริกแกง มผช. 
129/2546  

อมรรัตน์   ถนนแก้ว .   2556. “การศึกษาเพื่อ
ด้ า เนินการยกระดับและสร้ างมูลค่ า เพิ่ ม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ า ย ใ ต้ กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านล้าในใต้ อ้าเภอศรีนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จังหวัดพัทลุง.”วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
มหาวิทยาลยัทักษิณ. 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 31



RMUTL Journal Socially of Engaged Sholarship
Vol. 1 No. 1 January - June 2016

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนพลังงานของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
Production Efficiency Improvement and Energy Cost Reduction of Rubber 

Fund Co-operative Factory 
 

วัชร ส่งเสริม1* และ ชลากร อุดมรักษาสกุล2 
Watchara Songserm1* and Chalakorn Udomrunksasakun2 

 
1,2 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
1,2 Lecturer, Department of Mechatronics, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
E-mail: watchara.s@rmutp.ac.th, เบอร์โทรศัพท์ 089-637-5557, เบอร์โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 7465 
 
 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องอบรมควันยางและเตาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถลดต้นทนุ
พลังงานในกระบวนการแปรรูปยางแผ่นรมควันของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยางได้ ซึ่งจากการส ารวจพบว่า
กระบวนการผลิตของโรงงานมีการใช้พลังงานปริมาณสูง มีความสูญเสียพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในหลาย
กระบวนการ ทั้งในเรื่องของวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสมอุปกรณ์มีการช ารุดเสียหาย และขาดการบ ารุงรักษาเพดานของ
ห้องอบที่ช ารุด รวมไปถึงไม้ฟืนที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น โดยก่อนการปรับปรุงทางโรงงานมี
อัตราการใช้ไม้ฟืนเฉลี่ย 560,188.33 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 336,113 บาท ภายหลังจากการพัฒนาห้องอบรมควันยาง
และเตา โดยการเพิ่มเก๊ะตากยางจาก 5 ชั้น เป็น 6 ชั้น และปรับปรุงอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ซ่อมแซมห้องรมควันยาง 
และท าความสะอาดท่อส่งลมร้อนให้สามารถกระจายความร้อนได้สม่ าเสมอและทั่วถึง จากการด าเนินงานท าให้มีอัตรา
การใช้ไม้ฟืนลดลง 93,364.72 กิโลกรัมต่อปี หรือปริมาณการใช้ไม้ฟืนลดลงร้อยละ 16.67 คิดเป็นต้นทุนไม้ฟืนที่ลดลง 
56,018.83 บาทต่อปี และท าให้มีก าลังการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
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ABSTRACT 

This research aims to improve a rubber smoking room and a furnace efficiency that can 
reduce energy costs in a ribbed smoked sheet (RSS) rubber process of rubber fund cooperative 
factories. The survey found that the production of energy has a high volume. The heat loss that 
occurs in many processes. In terms of production process that do not fit the equipment was 
damaged, lack of maintenance that damaged the ceiling of the room and the wood has a high 
moisture content as a results in a loss of energy. Before the improving the factory, the average 
factory utilization rates of firewood 560,188.33 kg, totaling 336,113 baht to develop the training room 
after the tire smoke and barbecue by adding a layer of a rubber drying shack (from 5 to 6) and 
measuring temperature equipment. Repair rooms, Rubber and clean heating ductwork to distribute 
heat evenly and thoroughly. The result after improving show that the use of firewood decreased 
93,364.72 kg/year or quantity of firewood decreased by 16.67%, representing the cost of firewood 
decreased 56,018.83 baht/year and a 20% increase in capacity.  
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บทนํา 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย 
หากพิจารณาเพิ่มเติมในมิติด้านพลังงาน อุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยางถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การใช้พลังงานในปริมาณค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มท่ี
จะเพิ่มระดับการใช้พลังงานต่อไปตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหา
แนวทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะส่งผลใน
เรื่องพลังงานที่สามารถประหยัดได้แล้ว ยังเป็นการ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศในเวที
การค้าโลกอีกทางหนึ่งด้วย 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการแปรรูปยาง
ทุกชนิด มีการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิงในการแปรรูปยางแท่งและ
น้ ายางข้น ส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้พลังงาน
ความร้อนจากการเผาไหม้ไม้ฟืน ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล ขจรศักดิ์ ทองอะไพพงษ์ (2553) ได้
ศึกษาปัญหาของกระบวนการอบยางพาราท่ีไม่
สามารถท างานได้ดีพอท าให้สิ้นเปลืองไม้ฟื้น เนื่องจาก
รูปแบบของโรงอบยางพาราที่ไม่เอ้ือต่อการระบาย
ความร้อนสู่ด้านบนคือความร้อนที่จะถ่ายเทไปสู่
ด้านบนได้เพียงการระบายความร้อนจากพื้นคอนกรีต
เท่านั้น ท าให้ต้องใช้ไม่ใช้ฟืนจ านวนมากในการเผาไหม้
เพื่อให้คอนกรีตมีความร้อนมากพอที่จะถ่ายเทสู่
ด้านบนได้ ผู้วิจัยจึงปรับปรุงโรงอบเพื่อให้ความร้อน
ขึ้นสู่ด้านบนได้โดยตรงซึ่งจะช่วยประหยัดวัตถุดิบไม้
ฟืนโดยสามารถลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนลง 554 
กิโลกรัม หรือ 15.81 % และต้นทุนการใช้ไม้ฟืน
สามารถลดลง 332 บาทหรือ 15.79 บาทต่อการอบ
แต่ละคร้ัง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา ได้เริ่ม
กิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยการรวมตัวกันของกลุ่ม
สมาชิก ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปยาง

แผ่นรมควันเป็นหลัก โดยจะท าการรับซื้อน้ ายางสด
จากสมาชิก ซึ่งจะด าเนินการผลิตตลอดเกือบทั้งปี 
ยกเว้นในช่วงฤดูฝน ส่วนกระบวนการจัดจ าหน่ายจะ
อยู่ ใ น รู ป แบบการขายตร ง  อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม ใน
กระบวนการแปรรูปจะมีนโยบายการผลิตตามปริมาณ
น้ ายางสดที่รับซื้อจากสมาชิก ซึ่งมีก าลังการผลิตสูงสุด 
600 ตันต่อปี จากการส ารวจพบว่ากระบวนการผลิตมี
การใช้พลังงานปริมาณสูง มีความสูญเสียพลังงาน
ความร้อนที่เกิดขึ้นในหลายกระบวนการ ทั้งในเรื่อง
ของวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสมอุปกรณ์มีการช ารุด
เสียหาย และขาดการบ ารุงรักษาเพดานของห้องอบท่ี
ช ารุด รวมไปถึงไม้ฟืนที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้มีการ
สูญเสียพลังงานทั้งสิ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาห้องอบรมควันยางและเตาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการ
แปรรูปยางแผ่นรมควันได้  

  
 
วิธีการดําเนินงาน  

1. การส ารวจวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาการใช้
พลังงานของสถานประกอบการ 

จากการเข้าวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการ
ผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา พบว่า
กระบวนการผลิตมีการใช้พลังงานปริมาณสูง มีความ
สู ญ เ สี ยพลั ง ง านคว ามร้ อนที่ เ กิ ดขึ้ น ในหลาย
กระบวนการ ทั้งในเรื่องของวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม
อุปกรณ์มีการช ารุดเสียหาย และขาดการบ ารุงรักษา
เพดานของห้องอบที่ช ารุด รวมไปถึงไม้ฟืนที่มีความชื้น
สูง ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น ซึ่งจากการ
ส ารวจพบว่ามีการใช้พลังงานในการผลิตอยู่ 2 ส่วน 
คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับจักรรีดยาง (ตารางที่ 1) และ
พลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบยาง 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลักของ
สถานประกอบการ พบว่า มอเตอร์จักรรีดยางมี
สัดส่วนในการใช้พลังงานที่สูง ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
มอเตอร์จักรรีดยางเป็นอุปกรณ์หลักที่มีการใช้พลังงาน
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บทนํา 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย 
หากพิจารณาเพิ่มเติมในมิติด้านพลังงาน อุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยางถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การใช้พลังงานในปริมาณค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มท่ี
จะเพิ่มระดับการใช้พลังงานต่อไปตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหา
แนวทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะส่งผลใน
เรื่องพลังงานที่สามารถประหยัดได้แล้ว ยังเป็นการ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศในเวที
การค้าโลกอีกทางหนึ่งด้วย 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการแปรรูปยาง
ทุกชนิด มีการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิงในการแปรรูปยางแท่งและ
น้ ายางข้น ส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้พลังงาน
ความร้อนจากการเผาไหม้ไม้ฟืน ซึ่งจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล ขจรศักดิ์ ทองอะไพพงษ์ (2553) ได้
ศึกษาปัญหาของกระบวนการอบยางพาราท่ีไม่
สามารถท างานได้ดีพอท าให้สิ้นเปลืองไม้ฟื้น เนื่องจาก
รูปแบบของโรงอบยางพาราที่ไม่เอ้ือต่อการระบาย
ความร้อนสู่ด้านบนคือความร้อนที่จะถ่ายเทไปสู่
ด้านบนได้เพียงการระบายความร้อนจากพื้นคอนกรีต
เท่านั้น ท าให้ต้องใช้ไม่ใช้ฟืนจ านวนมากในการเผาไหม้
เพื่อให้คอนกรีตมีความร้อนมากพอที่จะถ่ายเทสู่
ด้านบนได้ ผู้วิจัยจึงปรับปรุงโรงอบเพื่อให้ความร้อน
ขึ้นสู่ด้านบนได้โดยตรงซึ่งจะช่วยประหยัดวัตถุดิบไม้
ฟืนโดยสามารถลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนลง 554 
กิโลกรัม หรือ 15.81 % และต้นทุนการใช้ไม้ฟืน
สามารถลดลง 332 บาทหรือ 15.79 บาทต่อการอบ
แต่ละคร้ัง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา ได้เริ่ม
กิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยการรวมตัวกันของกลุ่ม
สมาชิก ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปยาง

แผ่นรมควันเป็นหลัก โดยจะท าการรับซื้อน้ ายางสด
จากสมาชิก ซึ่งจะด าเนินการผลิตตลอดเกือบทั้งปี 
ยกเว้นในช่วงฤดูฝน ส่วนกระบวนการจัดจ าหน่ายจะ
อยู่ ใ น รู ป แบบการขายตร ง  อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม ใน
กระบวนการแปรรูปจะมีนโยบายการผลิตตามปริมาณ
น้ ายางสดที่รับซื้อจากสมาชิก ซึ่งมีก าลังการผลิตสูงสุด 
600 ตันต่อปี จากการส ารวจพบว่ากระบวนการผลิตมี
การใช้พลังงานปริมาณสูง มีความสูญเสียพลังงาน
ความร้อนที่เกิดขึ้นในหลายกระบวนการ ทั้งในเรื่อง
ของวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสมอุปกรณ์มีการช ารุด
เสียหาย และขาดการบ ารุงรักษาเพดานของห้องอบท่ี
ช ารุด รวมไปถึงไม้ฟืนที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้มีการ
สูญเสียพลังงานทั้งสิ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาห้องอบรมควันยางและเตาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการ
แปรรูปยางแผ่นรมควันได้  

  
 
วิธีการดําเนินงาน  

1. การส ารวจวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาการใช้
พลังงานของสถานประกอบการ 

จากการเข้าวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการ
ผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา พบว่า
กระบวนการผลิตมีการใช้พลังงานปริมาณสูง มีความ
สู ญ เ สี ยพลั ง ง านคว ามร้ อนที่ เ กิ ดขึ้ น ในหลาย
กระบวนการ ทั้งในเรื่องของวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม
อุปกรณ์มีการช ารุดเสียหาย และขาดการบ ารุงรักษา
เพดานของห้องอบที่ช ารุด รวมไปถึงไม้ฟืนที่มีความชื้น
สูง ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น ซึ่งจากการ
ส ารวจพบว่ามีการใช้พลังงานในการผลิตอยู่ 2 ส่วน 
คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับจักรรีดยาง (ตารางที่ 1) และ
พลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบยาง 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลักของ
สถานประกอบการ พบว่า มอเตอร์จักรรีดยางมี
สัดส่วนในการใช้พลังงานที่สูง ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
มอเตอร์จักรรีดยางเป็นอุปกรณ์หลักที่มีการใช้พลังงาน

ไฟฟ้ าจ านวนมาก ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กับประสิทธิของ
เคร่ืองจักร และระบบการจัดการพลังงานในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลัก 

รายการอุปกรณ์ มอเตอร์จักรรีดยาง 
ก าลังไฟฟ้า (kW) 2.2 

ชั่วโมงการงาน (ชม.) 4 
วันท างาน/ปี (วัน) 250 

พลังงานที่ใช้ (kW/ป)ี 2,200 
ค่าใช่จ่าย (บาท/ปี) 11,000 

 
 ในส่วนของพลังงานความร้อน ทางสถาน

ประกอบการจะมีการใช้พลังงานความร้อนจาก
เชื้อเพลิงไม้ยางพาราเป็นหลัก ส่วนความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้จะถูกน ามาใช้ในกระบวนการอบรมควัน
ยางแผ่น ซึ่งภายในห้องอบรมควันต้องการอุณหภูมิ
ภายในห้องประมาณ 45-65 องศาเซลเซียส 

 จากการตรวจสอบพบว่า ในกระบวนการ
รมควันของสถานประกอบการจะมีการสูญเสีย
พลังงานความร้อนค่อนข้างสูง ซึ่งพลังงานความร้อนที่
สูญเสียจะเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประสิทธิภาพของระบบผลิต การเก็บความร้อนของ
ห้องอบรมควัน และคุณภาพของเชื้อเพลิงที่น ามาใช้
โดยลักษณะการใช้งานพลังงานความร้อน โดยทาง
สถานประกอบการมีอัตราการใช้ไม้ฟืนในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2557 – เ ดือนมีนาคม 2558 จ านวน 
560,188.33 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 336,113 บาท 

สรุปปัญหาของสถานประกอบการหลังจาก
การส ารวจได้ดังต่อไปนี้ 

- ห้องอบยางมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณยางที่น าเข้าเตา เนื่องจาก ห้องอบยางของ 
สกย.ใช้งานมาตั้งแต่ก่อตั้งซึ่งเป็นรุ่นปี 2538 มีขนาด 
5x6x3.5 เมตร แต่เก๊ะยางที่ ใช้มีขนาด 2x1.9x2.5 
เมตร ซ่ึงเป็นเก๊ะยาง 5 ชั้น ท าให้พื้นที่ด้านบนเก๊ะยาง
เหลือเป็นจ านวนมาก 

- ห้องรมควันยางมีการช ารุดเสียหาย พบว่า 
ทั้งเพดานและหลังคาที่แตกร้าว ฉนวนกันความร้อน
ประตูมีความช ารุดเสียหายมาก ท าให้เกิดการสูญเสีย

ความร้อนภายในห้องเป็นอย่างมาก ส่งผลท าให้
สูญเสียเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ 

- การกระจายแก๊สร้อนภายในห้องอบรมควัน
ไม่สม่ าเสมอและไม่ทั่วถึง เนื่องจาก ท่อน าลมร้อนจาก
เตาเข้าสู่ห้องรม เกิดการอุดตันภายในท่อ ท าให้อัตรา
ไหลของลมร้อนเข้าสู่ภายในห้องรม สามารถเข้าไปได้
ในปริมาณที่น้อยและเคลื่อนที่ช้า ส่งผลให้ต้องใช้
เวลานานในการเพิ่มอุณหภูมิห้อง และยังท าให้การรม
ในแต่ละรอบต้องใช้เวลานานกว่าปกติ อีกทั้งความ
ร้อนบางส่วนรั่วไหลออกทางหน้าเตา ก่อให้เกิดการ
สูญเสียความร้อนและเชื้อเพลิงที่ใช้ในปริมาณมาก 

- ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที่ ท า ง ส ถ า น
ประกอบการจัดซ้ือมีขนาดไม่เหมาะสมส าหรับการใช้
งาน เช่น มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ท าให้การ
น าไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม้ที่
ใหญ่เกินไปท าให้เกิดการเผาไหม้ได้ไม่ดี มีความชื้นสูง 
ความร้อนต่ า  ไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน และยัง
ก่อให้เกิดขี้เถ้าเป็นจ านวนมาก ไม้ที่มีขนาดเล็กเกินไป
จะมีการเผาไหม้ที่รวดเร็ว และความร้อนสูงเกินความ
จ าเป็น  

- อุปกรณ์วัดอุณหภูมิช ารุดเสียหายใช้งาน
ไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบ
ให้เหมาะสมกับการอบรมควันแผ่นยางได้ ซึ่งถ้าหาก
ความร้อนสูงเกินไปจะสิ้นเปลืองพลังงาน และอาจ
ส่งผลให้เกิดยางฟอง แต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิต่ าเกินไป 
จะท าให้ยางแห้งช้าและต้องใช้เวลาในการอบรมควัน
นานขึ้น เป็นเหตุให้ต้องใช้ไม้ฟืนมากข้ึนด้วย 

- เตาเผาของสถานประกอบการมีอายุการใช้
งานท่ียาวนาน ท าให้เกิดการช ารุดเสียหายภายในเตา
จากการกระแทรกของไม้ และจากความร้อนภายใน
ห้องเผาเองที่มีอุณหภูมิสูง 500-600 องศาเซลเซียส 
ส่งผลให้อิฐกันความร้อนเกิดการแตกร้าวเสียหาย ท า
ให้ประสิทธิภาพการเก็บความร้อนภายในเตาต่ าลง 
และมีการสูญเสียความร้อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่มีประตู
ปิดหน้าเตา ก่อให้เกิดการแผ่ความร้อนออกมานอกเตา
ในปริมาณมาก 
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รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปประกอบบทความ 

 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของ

สถานประกอบการ 
จากสภาพปัญหาของสถานประกอบการท่ีได้

กล่าวมาข้างต้น สรุปแนวทางการแก้ปัญหาได้ดังนี้ 
- ห้องอบยางมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับ

ปริมาณยางที่น าเข้าเตา แนวทางการแก้ไขปัญหา โดย
การปรับปรุงเก๊ะยางจากเดิม 5 เป็น 6 ชั้น เพื่อให้ได้
ยางแผ่นรมควันในแต่ละครั้งของอบการอบมีปริมาณ
มากข้ึน 

- การปรับปรุงซ่อมแซมห้องรมควันยาง โดย
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งฉนวนกันความร้อน
ที่ประตูห้องรม และซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ ที่เพดาน
ของห้อง รวมถึงบานหน้าต่างระบายไอน้ าของห้องรม 
เพื่อลดการสูญเสียความร้อน 

- การแก้ปัญหาการกระจายแก๊สร้อนภายใน
ห้องอบรมควันไม่สม่ าเสมอและไม่ทั่วถึง โดยให้ทาง
สถานประกอบการด าเนินการท าความสะอาดท่อส่ง
ลมร้อน และขดูสิ่งอุดตันภายในท่อออกทั้งหมด เพื่อให้
ลมร้อนจากเตาสามารถผ่านเข้าไปอย่างสะดวก ใน
ปริมาณและอัตราการไหลที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด
เวลาในการรมและท าให้สูญเสียความร้อนและ
เชื้อเพลิงลดลง  

- จากการที่ทางสถานประกอบการได้จัด
เชื้อเพลิงไม้ยางพาราที่ไม่ได้ขนาดเหมาะสมในการใช้
งาน ท าให้การน าไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงไม่ เต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
เชื้อเพลิง จึงควรด าเนินการเลือกซื้อเชื้อเพลิงที่มีขนาด
ที่เหมาะสมกับการใช้งานในการรมควัน  

- การปรับปรุงอุปกรณ์วัดอุณหภูมิช ารุด
เสี ยหาย  เพื่ อ ใ ห้การควบคุม อุณหภูมิ ห้อง ใ ห้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ช่วยให้การท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานมีการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง
และสม่ าเสมอ  

- การปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาเพื่อลดการ
สูญเสี ยความร้อน เนื่ องจากเตาเผาของสถาน
ประกอบการมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เพื่อลดความ
ร้อนสูญเสียมีรั่วไหลออกจากรอยแตกร้าวของเตา เพื่อ
ช่วยลดการสูญเสียเชื้อเพลิงได้ 

 
ผลการดําเนินงาน 

สหกรณ์กองทุนสวน กรณีศึกษา มีลักษณะ
ของเตารมควันแบบ 1 เตารมต่อ 1 ห้องรม (เตารมรุ่น
ปี 2538) โดยมีทั้งหมด 4 ห้องรม ซึ่งขนาดของห้องรม
รุ่นนี้มีความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และสูง 
3.50 เมตร พนักงานที่ควบคุมการเติมไม้ฟืน จะท าการ
เติมไม้ฟืนเป็นระยะๆ เพื่อให้อุณหภูมิภายในห้องรมมี
ค่าประมาณ 60 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาที่ท า
การรมควัน ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 4 วัน จากการส ารวจ
พบว่า เก๊ะตากยางที่ใช้เป็นแบบ 5 ชั้น ซึ่งยังมีช่องว่าง
ระหว่างเก๊ะยางกับเพดานอีกมาก ท าให้เกิดความสูญ
เปล่าของพลังงานความร้อนในบริเวณดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงได้แนะน าให้มีการเพิ่มชั้นของเก๊ะตากยางเป็น 6 ชัน้ 
เพื่อใช้ใช้พลังงานความร้อนให้คุ้มค่ามากขึ้น โดยมี
ลักษณะของเก๊ะแบบที่จะด าเนินการดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2 การเตรียมชิ้นส่วนเพื่อต่อเก๊ะเป็น 6 ชั้น 

 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของเก๊ะตากยางแบบ 5 ชัน้  

และแบบ 6 ชั้น 
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รูปที่ 3 ลักษณะของเก๊ะตากยางแบบ 5 ชัน้  

และแบบ 6 ชั้น 

   
ตารางที่ 2 การค านวณวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการปรับปรุง 
การค านวณวิเคราะห์ผล ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตา่ง หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
ปริมาณการใช้ไม้ฟืน 560,188.33 466,823.61 93,364.72 กิโลกรมั/ป ี -16.67 
ขนาดเก๊ะตากยาง 5 6 1 ช้ัน +20.00 
จ านวนแผ่นยางท่ีสามารถตากได้ 510.00 612.00 102.00 แผ่น/เกะ๊ +20.00 
จ านวนยางท่ีเข้าห้องอบ 3,060.00 3,672.00 612.00 เก๊ะ/ห้อง +20.00 
น้ าหนักยางแห้งเฉลี่ยต่อรอบการอบ 2,601.00 3,121.20 520.20 กก./แผ่น +20.00 
อัตราการใช้ไม้ฟืนต่อผลผลิต 1.63 1.35 0.28 กก./รอบการอบ -17.18 
อัตราการใช้ไม้ฟืนต่อยางแห้ง 0.98 0.81 0.17 บาท/กก. -17.35 

 
การนําไปใช้  

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ห้องอบรมควันยางและเตา สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
กรณีศึกษา มีค่าวัสดุ/อุปกรณ์ปรับปรุงเก๊ะตากยาง 
2 ,000 บาท/เก๊ะ มีจ านวนเก๊ะตากยางทั้งหมดที่
ปรับปรุง 24 เก๊ะ รวมค่าใช้จ่าย 48,000 บาท พบว่า
ภายหลั ง จ ากการด า เนิ นกา รปรั งป รุ ง  สถาน
ประกอบการมีอัตราการใช้ไม้ฟืนลดลง 93 ,364.72 
กิโลกรัมต่อปี หรือปริมาณการใช้ไม้ฟืนลงร้อยละ 
16.67 คิดเป็นต้นทุนไม้ฟืนที่ลดลง 56,018.83 บาท
ต่อปี (ราคาไม้ฟืน (ไม้ยางพารา) เฉลี่ย 0.60 บาทต่อ
กิโลกรัม) โดยมีก าลังการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
อภิปรายผล 

เนื่องจากรูปแบบการท างานและลักษณะ
โครงสร้างโรงงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ก่อตั้ง
ในปี 2538 และ 2539 มีลักษณะเหมือนกัน ท าให้การ
ด าเนินกิจการประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน งานวิจัย
นี้จึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาห้องอบ
รมควันยางและเตา ของ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
ในการน าไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 

โดยแผนงานระยะยาว ของ สหกรณ์กองทุน
สวน กรณีศึกษา ควรมีการปรับปรุงห้องอบรมควัน
ดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนในการผลิต โดยมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

- ปรับเปลี่ยนเตาเป็นเตาประหยัดพลังงานี่มี
ประสิทธิภาพสูง 

- ประตูด้านหน้าควรมีช่องหน้าต่างส าหรับ
เปิดดูยางภายในห้อง เพื่อลดการเปิดประตูใหญ่ 

- ควรบรรจุยางในห้องให้เต็ม และพยายาม
ให้ภายในห้องมีปริมาตรเหลือน้อยที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม แ ม ค ค า ท ร อนิ ก ส์  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ อย่างยิ่งในการสนับสนุนด้านเวลาและ
เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ 
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อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 
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บทคัดย่อ  

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และจุดเด่นของชุมชนที่จะน าไปสู่การจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และเพื่อหาแนวทางในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 โดยมีลักษณะเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) คือ ประชุมกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการตลาดชุมชนฯ จัดเวทีชุมชน  
ประชาพิจารณ์สมาชิกในชุมชนเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและสอบถามความประสงค์ในการจัดการท่องเที่ยวของ 
ชุมชนสวนหลวง 1 และประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ค้า รวมถึงการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรรมการชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะแรก 
สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนสวนหลวง 1 ต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 118 ราย และระยะที่สอง สอบถามความพึงพอใจในการจัดตลาดชุมชนริมคลองสวนหลวง 1 ใน
วันเปิดงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ค้า สมาชิกในชุมชน กรรมการชุมชน ผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 470 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสวนหลวง 1 เป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการเพราะมีคณะกรรมการ
ชุมชนที่มีความเป็นหนึ่ง มีการท างานเป็นทีม มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน กอร์ปกับ
หลักศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีต่อกัน นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพภายในชุมชนก็มีความพร้อม
ในการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนเป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น และสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ประเด็น
ส าคัญที่สุดที่ท าให้ชุมชนมีจุดเด่นเฉพาะด้านคือ อาหารดั้งเดิมของชาวมุสลิม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของชุมชนที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชนมากที่สุด 5 
อันดับ คือ อาหาร สภาพแวดล้อม ความสะอาด/ความร่มร่ืน สินค้า/เอกลักษณ์ของมุสลิม และอัธยาศัยไมตรีของคนใน
ชุมชน 

 
คําสําคัญ การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ชุมชนสวนหลวง 1  
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to investigate the current situations and the strength of 
the community for sustainable tourism management of Suanluang 1  Community, Bangkorlaem 
district, Bangkok and to establish the management for sustainable tourism of Suanluang 1 
Community. This research was a mixed method research between a qualitative research and a 
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quantitative research with a participatory action research. Qualitative methodology was utilized and 
consisted of attending the meeting among the community committees and the market management 
committees, public hearing of the people in the community to survey their opinions about the 
tourism management of Suanluang 1  Community, and in-depth interviews with stakeholders, 
community key informants, community committees and tourists. Quantitative methodology was 
utilized in two periods: first, survey opinions of the community residents about the sustainable 
tourism management of Suanluang 1 Community from 118 samples; secondly, survey the satisfaction 
of all the stakeholders including tourists, people in the community, community committees, and 
guests in the opening ceremony from 470 samples about the Suanluang 1 community market. 

The results of the study were that Suanluang 1  Community had strength in management 
because of the unity of the community committee, team working, using information technology for 
communication, and the doctrine of Muslim religion for love and harmony. Furthermore, the 
competence of the community infrastructure with tidiness, cleanliness, greenery and transportation 
supported the community to be a tourism destination. The uniqueness of the community was 
genuine Muslim cuisine. According to the quantitative data, it was indicated that the community 
possessed 5  main attractions: food, environment, greenery, Muslim identity and the community 
hospitality. 
 
Keywords sustainable tourism management, Suanluang 1 community 
 
 
บทนํา 

อ ุต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท ่อ ง เ ที ่ย ว เ ป ็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยอย่างมาก เพราะน ามาซึ่งรายได้สู่
ประเทศรวมถึงการสร้างงาน และกระจายความ
เ จ ร ิญ ไปสู ่ภ ูม ิภ าค  แผนพ ัฒนาการท ่อ ง เที ่ย ว
แห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2559 จึงให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาการท่องเที ่ยวของประเทศเพื ่อสร้าง
ความสมดุลและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน (คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554)  

 ปัจจุบันการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนมี
การน้อมน าแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เป ็นศ ูนย ์ กล า งของกา รพ ัฒนา ” มา ใช ้ในการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบองครวมที่สรางรายไดและ
กระจายรายไดอยางเปน ธรรมและยั่งยืน ชุมชน
สวนหลวง 1 เป็นชุมชนที่อยู่กลางกรุงเทพมหานคร 
มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 
โดยชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลเซียอพยพมาตั้งถิ่นฐาน 

ณ ช ุมชนแห่งนี ้ไม ่น ้อยกว ่าหนึ ่ง ร ้อยป ี ท า ให ้มี
ข น บธ ร รม เ น ีย มป ระ เพณ ีแล ะ ว ัฒนธ ร รมที ่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ เพราะเป็นชุมชนมุสลิมซึ่งมีอยู่
ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรในชุมชน ทว่า
การอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทย
พุทธและไทยมุสลิมไม่มีป ัญหาใดๆ แต่กลับเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะชาวชุมชนที่มุ่งมั่นสร้าง
ชุมชนจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลชุมชน
ต้นแบบ ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน
น่าอยู ่อย่างยั ่งยืน กอร์ปกับจุดเด่นของอาหารฮา
ลาลที่หารับประทานยาก อาทิ ข้าวหมกสามสี รอ
ยะ โรตีโรย สมองวัวทอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวชุมชน เช่น การท าหมอน เด
คูพาจ โครเชต์ เป็นต้น  

ด้วยศักยภาพของชุมชนจึงเป็นโอกาสดีใน
การสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีสิทธิในการ
บริหารจัดการโดยชุมชนและมีส่วนร่วมเพื่อเสนอ
และสนองความต้องการของผู ้มาเย ือน ซึ ่งจาก
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่
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บูรณาการงานวิจัยไปสู่การสร้างตลาดชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที ่ยวอย่างเป ็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะ
ศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที ่ยว พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดการท่องเที ่ยว ศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และ
ว า ง แนวทา งก า รจ ัด ก า ร เท ่า นั ้น  ด ัง นั ้น  ก า ร
ศ ึกษาว ิจ ัยนี ้จ ึงม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื ่อศ ึกษาสภาพ
ปัจจุบัน และจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค
ของชุมชนที่จะน าไปสู ่การจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม และ
เพื่อหาด าเนินการจัดให้ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยการจัดตลาดริมคลองชุมชนสวน
หลวง 1  

  
วิธีการดําเนินงาน  

ง า น วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย ผ ส ม  ( Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) พร้อม
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ร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
วิจัย นับตั้งแต่ระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วย
ให้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนช่วยหา
วิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้น ๆ ข้อมูลจา
การท าวิจัยทุกข้ันตอนชาวบ้านเป็นผู้ ร่วมก าหนด
ปัญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
กระบวนการวิจัยจึงด าเนินไปในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างชาวบา้นกับผู้วิจยั เพื่อให้
ได้ข้อสรุปเป็นขั้น ๆ ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ข้อมลู
เป็นไปในเชิงการวิภาษ (Dialectic) ซึ่งได้ข้อยุติในการ
จัดกิจกรรมตลาดริมคลองสวนหลวง 1 คร้ังแรก คือวัน
อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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รูปที่ 1 ประชุมกลุ่มร่วมกบักรรมการชุมชนคร้ังแรก 

 

 

 
รูปที่ 3 ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องการจัดตลาดฯ 

 

     รูปที่ 2 ประชาพิจารณ์ร่วมกับผู้ค้าในชุมชน 
 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค 

จุดเด่น strength จุดด้อย weakness โอกาส opportunity อุปสรรค threat 
- ผู้น าชุมชนมีจิตสาธารณะ 
เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
- คณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมตลาด 
ชุมชน มีความสามัคคี 
ปรองดอง มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- สมาชิกในชุมชนมีความเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มีอัธยาศัยไมตรีที่
ดี 
- ชุมชนมีความสะอาด ร่มรื่น 
เป็นระเบียบ และน่าอยู ่
- สินค้าประเภทอาหารมี
เอกลักษณ์เฉพาะ อาทิ อาหาร
ฮาราล  
- เป็นชุมชนที่อยู่ใจกลางเมือง 
เดินทางสะดวก ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว อาทิ เอเชียทีค 

- ไม่มีพื้นที่ของชุมชนที่
สามารถจอดรถได้  
- มีเฉพาะทางเดินเท้า
ภายในชุมชน ซึ่งแคบไม่
สามารถน ารถเข้ามาได ้
- ด้วยข้อจ ากัดของพื้นที่ 
จึงท าให้ไม่สามารถเพิม่
ปริมาณต้นไม้ได ้
- น้ าในล าคลองไมส่ะอาด 
มีกลิ่นเหม็น 
 

- ลักษณะของคนในชุมชน
พร้อมท่ีจะเปดิรับ และ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  
- วัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนมีความเป็น  
เอกลักษณ์ในวิถีมสุลมิที่
ชัดเจน  
- อาหารของชุมชนเป็น
อาหารที่หารับประทานได้
ยาก อาทิ สมองวัวทอด 
โรตโีรย ส้มต ามาเลย์ (รอ
ยะ)  
- คนในชุมชนมีฝีมือในการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ อาทิ งาน
ศิลปหัตถกรรม (เดคูพาจ) 
หมอน ที่นอน ไม้พาย  
- สามารถขอความร่วมมือ
ในการประชาสมัพันธ์ผ่าน
สื่อทางสถานีโทรทัศน์ยา
ตีม (yateem TV) และ
วิทยุมุสลมิได ้

- พื้นที่ของชุมชนเป็นพ้ืนท่ีเช่า
จากส านักงานทรัพยส์ินส่วน
พระมหากษตัริย์ จึงไม่สามารถ
ขยายพื้นที่ และ 
ปลูกสร้างถาวรวัตถุได ้
- พื้นที่ของชุมชนติดกับชุมชน
อื่น จึงท าให้การด าเนินการจดั
ตลาดชุมชนอาจมีผลกระทบ
ได ้
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ผลการดําเนินงาน 
ผลจากข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ได้

ข้อยุติถึงก าหนดวันเปิดตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 
1 ครั้งแรก คือ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 มีการ
ตั้งคณะกรรมการตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 
โดยมี นางสาวจิตรลัดดา แสงน้อยอ่อน เป็นประธาน 
และมีกรรมการจ านวน 12 คน ส่วนผลส ารวจในวัน
เปิดตลาดริมคลองชุมชนฯ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
พบว่าชุมชนมีความพร้อมในการจัดตลาดชุมชน 
จุดเด่นของชุมชนที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยว 5 อันดับ ได้แก่ อาหาร สภาพแวดล้อม ความ
สะอาด/ความร่มรื่น สินค้า/เอกลักษณ์ของมุสลิม และ
อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชน วันที่เหมาะสมในการ
จัดตลาดริมคลองชุมชนฯ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
สามารถจัดได้ทั้งช่วงเช้าและเย็น และเห็นควรจัดเดือน
ละคร้ัง โดยสรุปมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
สามารถจัดให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้มาร่วมงานตลาดริมคลองชุมชนฯ ทราบ
การจัดงานจากบุคคล เสียงตามสายในชุมชน และจาก
โปสเตอร์/ไวนิลประชาสัมพันธ์ ส าหรับข้อมูลความพึง
พอใจได้รับความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ อาหารฮา
ลาล วิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรมของมุสลิม เช่น การ
แต่งกาย นอกจากนี้มีความพึงพอใจในการจัดตลาดริม
คลองชุมชนฯ ได้สอดคล้องกับความต้องการ การ
ต้อนรับและการให้บริการของชาวชุมชน ความมั่นใจ
ในความปลอดภัย ให้บริการห้องน้ าเพียงพอต่อความ
ต้องการ และด้านความสะอาดในชุมชน ผู้มาเท่ียวพึง
พอใจอาหารที่จ าหน่ายมากที่สุด มีอาหาร และขนม
หลากหลาย นอกจากนี้ ผู้มาเที่ยวจะน าความรู้จากงาน
ตลาดชุมชนไปใช้ประโยชน์ อาทิ การท าอาหาร 
หัตถกรรม  

 

 

 
รูปที่ 4 - 5 พิธีเปิดตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว วนัอาทิตยท์ี่ 1 กันยายน 2556 

 
 

การนําไปใช้ 
ชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ด าเนินการ

เป็นของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้
ชาวชุมชนฯ เช่าอยู่อาศัย โดยสภาพเป็นชุมชนแออัด
ขนาดใหญ่ ชีวิตความเป็นอยู่ ในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายบ้าง มีท้ังชาวไทยพุทธ
และไทยมุสลิมอยู่ร่วมกัน (20 : 80) การปกครองใน
ชุมชนมีประธานชุมชนซึ่งทุกฝ่ายให้การยอมรับ ดังนั้น
การเข้าพื้นที่ชุมชนเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจึงได้รับ
ความร่วมมือ ทั้งนี้  เมื่อชาวชุมชนฯ ทราบถึงการ
พัฒนาชุมชนด้วยการจัดตั้งตลาดริมคลองชุมชนสวน
หลวง 1 ทุกฝ่ายจึงเห็นด้วยเพราะเป็นการสร้างอาชีพ 
สร้างงาน และสร้างรายได้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง ซึ่งก็คือผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดตลาดริมคลองชุมชนสวน
หลวง 1 โดยเฉพาะผู้ค้าที่สามารถผลิตอาหารมา
จ าหน่าย ผู้มาเที่ยวก็ได้รับประทานอาหารที่อร่อยและ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 43
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หาทานยาก และได้เดินชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
อีกด้วย  

ส านักงานเขตบางคอแหลมซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลพื้นที่ชุมชนสวนหลวง 1 ยกย่องชุมชนสวน
หลวง 1 เป็นชุมชนต้นแบบ และชุมชนตัวอย่างในด้าน
การบริหารจัดการทั้งเชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ 
เนื่องด้วยเป็นชุมชนที่ริเร่ิมจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้
ส าเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 
โดยชุมชนสวนหลวง 1 ด าเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์
น้อยเพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ชุมชน อาทิ บรรยายสถานที่ส าคัญของชุมชน แนะน า
อาหารอร่อยที่หาทานยาก เป็นต้น และรางวัลล่าสุดที่
ชุมชนฯ ได้รับจากส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
ปี 2558 คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชุมชนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทชุมชนขนาดกลาง ท าให้
เชื่อมั่นได้ว่าการจัดให้ชุมชนฯ เป็นตลาดเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชาวชุมชนฯ จะพร้อมใจกันพัฒนาให้มั่นคง
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่งคั่ง อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน 
ซึ่งหลังจากนี้เมื่อเข้าสู่ปีที่สามของการจัดตลาดริม
คลองชุมชนสวนหลวง 1 จะต้องมีการประเมินผลจาก
การด าเนินการที่ผ่ านมาพร้อมทั้ งพัฒนาการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ตลาดริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 
สามารถธ ารงรักษา และคงอยู่ต่อไป 
 
อภิปรายผล 

การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
สวนหลวง 1 เกิดขึ้นจากแนวคิดโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม มีการประชุมกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการชุมชน 
และจัดให้มีประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ต่อการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนเล็งเห็น
ศักยภาพของตนเองด้านการประกอบอาหารฮาลาลท่ี
หารับประทานยาก ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ อาทิ 
ศิลปะการท าเดคูพาจ การเย็บปักและถัก เป็นต้น 
ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการจัดตลาดริมคลองชุมชนสวน
หลวง 1 ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 
2556 โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบตลาด
ดังกล่าว คือ คณะกรรมการตลาดริมคลองชุมชนสวน
หลวง 1 นับเนื่องจากครั้งแรกที่มีการเปิดตลาดจนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลาสองปี และก าลังเข้าสู่ปีที่สามของ
ตลาดชุมชนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ และมีการจัดงาน

ครบรอบสองปี  เข้าสู่ปีที่สามเมื่อวันอาทิตย์ที่  6 
กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  

งานวิจัยนี้ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจ
กลางกรุงเทพมหานคร ที่มีชื่อว่า ตลาดริมคลองชุมชน
สวนหลวง 1 เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้าง
ความสุขแก่ชาวชุมชน และท า ให้ เป็นที่ รู้ จักแก่
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวรูปแบบชุมชนได้
เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน
ที่มาตั้งถิ่นฐานกว่าหนึ่งร้อยปี ได้อิ่มอร่อยกับอาหารฮา
ลาลและอาหารไทยท่ีหารับประทานยาก อาทิ รอยะ 
(ส้มต ามาเลย์) โรตีโรย ซูยี สมองวัวทอด ข้าวหมกสาม
สี ขนมหัวเราะ เป็นต้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนแออัดขนาดใหญ่ใจ
กลางกรุงเทพมหานคร ซอยเจริญกรุง 103 ที่ยังคง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างไทยมุสลิมและ
ไทยพุทธได้อย่างผสมกลมกลืน ปราศจากข้อขัดแย้ง 
ชาวชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกัน 

ดังนั้น ชุมชนสวนหลวง 1 ณ วันนี้ จึงมีความ
พึงพอใจที่มีกิจกรรมตลาดมาลงในพื้นที่อันเป็นการ
สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของชาว
ชุมชนพร้อมน าไปสู่การด าเนินการเพื่อให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคมภายนอก และยกระดับสินค้าอาหาร
ฮาลาลที่มีชื่อของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ด้วย
ความพร้อม และศักยภาพของชาวชุมชน ความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการตลาดริมคลองชุมชนสวน
หลวง 1 จึงเป็นท่ีแน่นอนว่าอนาคตตลาดชุมชนแห่งนี้
จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มาท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนสวนหลวง 1 ซึ่งทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจะไป
ขยายผลต่อในการจัดเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชนสวนหลวง 1 ต่อไป นอกจากนี้ภาครัฐ
ที่ เกี่ ยวข้อง  อาทิ  ส านักงานเขตบางคอแหลม 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถานีต ารวจ
นครบาลพระยาไกร เป็นต้น ควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผน และบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมทั้ง การ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนสวนหลวง 1 ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
ตลาดชุมชนสวนหลวง 1 ที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงส่งเสริม
ให้มีโครงการ หรือกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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เก้ือกูลกันด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อกัน 
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รูปที่ 6 – 7 ภาพภายในชุมชนวนัที่มีการจัดตลาด 

ริมคลองชุมชนสวนหลวง 1 
 

 
รูปที่ 8 งานครบรอบ 1 ปี สูป่ีที่ 2 ตลาดริมคลอง
ชุมชนสวนหลวง 1 อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 

 
รูปที่ 9 งานครบรอบ 2 ปี สูป่ีที่ 3 ตลาดริมคลอง
ชุมชนสวนหลวง 1 อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 

 

 
รูปที่ 10 งานครบรอบ 3 ปี สู่ปทีี่ 4 ตลาดริมคลอง
ชุมชนสวนหลวง 1 อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 45
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บทคัดย่อ  

แนวคิดในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือและพัฒนาลวดลาย
ผ้ามัดย้อมในงานบริการวิชาการและการให้บริการวิชาการรับใช้สังคมนี้ ท าโดยการจัดชุดสีเส้นด้ายพุ่ง เพื่อออกแบบ
ลวดลายทอของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน และ
การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนากระบวนการคดิ
ในงานสร้างสรรค์นี้เริ่มโดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการย้อมจาก 
สีย้อมเคมีมาเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นการลดปัญหาการปนเปื้อนของสีย้อมเคมี  
จากนั้นท าการจัดชุดสีผ้าทอมือและพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม เป็นการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพการออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าขาวม้าทอมือจาก  
สีธรรมชาติและการออกแบบพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมของผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าพันคอ ผ้าผืน  เสื้อยืด โดยก าหนด 
การออกแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีของลวดลายเน้นการเก็บลายและการใช้สารช่วยติด เพื่อให้เกิดโทนสีที่ต่างกันบน
ลวดลาย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการย้อมสีธรรมชาติ จากผลการอบรมพบว่ามีผู้เข้าอบรมสามารถ  
จัดชุดสีผ้าทอมือได้คนละ 1 ชุดสีและพัฒนาลวดลายผ้ามัอย้อมได้คนละ 2 ผลิตภัณฑ์ 

 
คําสําคัญ สีธรรมชาติ ย้อมผ้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ABSTRACT 

The concept to increase the value added of local products, natural dyed cloth and tie dyed 
patterns in academic services and providing technical service to society were designing the colored 
woven yarn pattern Ban Thung Na Weaving group. Tambon Tub luang Ban Rai District Uthai Thani 
and developing the pattern of tie dyed Khwae Om group Tambon Khwae Om Amphawa Disytrict 
Samut songkhram (there were 40 participants each ). The development of the creative process 
started by taking a seminar on natural dyeing to modify the behavior of a chemical dye from the 
dye color which is more environmental friendly to locally reduce the contamination of chemical 
dyes. Then adjustment of the series of colored cloth and tie dyed patterns were and perform a 
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คําสําคัญ สีธรรมชาติ ย้อมผ้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ABSTRACT 

The concept to increase the value added of local products, natural dyed cloth and tie dyed 
patterns in academic services and providing technical service to society were designing the colored 
woven yarn pattern Ban Thung Na Weaving group. Tambon Tub luang Ban Rai District Uthai Thani 
and developing the pattern of tie dyed Khwae Om group Tambon Khwae Om Amphawa Disytrict 
Samut songkhram (there were 40 participants each ). The development of the creative process 
started by taking a seminar on natural dyeing to modify the behavior of a chemical dye from the 
dye color which is more environmental friendly to locally reduce the contamination of chemical 
dyes. Then adjustment of the series of colored cloth and tie dyed patterns were and perform a 
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prototype hand-woven fabrics from natural colors were developed in order to done the conservation 
of natural hand-woven cloth and local knowledge awareness. Design and development of the 
products, including patterned tie dyed t-shirts, scarves, fabrics, designs and technologies by defining 
a pattern of stripes on the collection and the use of substances that stick to the pattern of different 
colors also preserves the wisdom of natural dyes further.  
 
Keywords Natural Dyes, Dyeing, Thai Community Products 
 
 
บทนํา 

ในยุคสมัยโลกปจจุบันมีการแขงขันกันอยา
งสูง การลดการท าลายสิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่ทุกคนหัน
มาตระหนักและใส ใจอยางจริงจัง การพัฒนาผลิต
ภัณฑพื้นบ้านในเชิงสรางสรรคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดล
อม จึงเปนสวนหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคในสังคมปจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 
เชิงสร้างสรรค์จะเป็นการสร้างมูลค่าและความ
แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหนักให้ผลิตภัณฑ์
นั้นๆ สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์
จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ าเป็นต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง ด้วยเหตุนี้จึง
เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้  การปรับปรุง คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสู่
ความเป็นสากลในทางภู มิปัญญาเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Based Industry) ท าให้เกิดความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศ
และต่างประเทศจากการพิจารณาวัตถุดิบ  การ
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีเรื่องราวที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
เช่น การเลือกวัตถุดิบที่เป็นของท้องถิ่น ซึ่งมีเรื่องราว
และความแตกต่างที่โดดเด่น และเป็น "คุณค่า"  

ดังนั้นผู้ด าเนินโครงการมีแนวคิดในการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติ โดยการ
จัดชุดสีผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา ต าบลทัพ
หลวง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เน้นการน าองค์
ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ(ผ้าขาวม้า) ซึ่ง
ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนายังคงทอผ้าจก ผ้าขาวม้า
โดยได้น ามาประยุกต์เป็นของที่ระลึกมากมาย เช่น ผ้า
คลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าผืน หมอนข้าง หมอนอิง ผ้า

คลุมเตียง ผ้าห่ม ที่นอนสุขภาพ กระเป๋า เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ความต้องการของกลุ่มทอผ้าบ้านนา ที่
อยากจะพัฒนาผ้าทอมือ(ผ้าขาวม้า)ให้มีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น รวมท้ังความหลากหลายในด้านรูปแบบ 
ลวดลาย ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะทางด้านผ้าทอมือสี
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์กลุ่มสาเหตุจากที่กลุ่มทอผ้า
บ้านทุ่งนาไม่รู้เรื่องจัดชุดสีเส้นด้าย(พุ่ง) จึงเสนอให้
ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ(ผ้าขาวม้า)ด้วยการจัด
ชุดสีเส้นด้าย(พุ่ง)ในการทอผ้าขาวม้าให้มีสีสันสวยงาม 
และมีความทันสมัยตามเทรนด์สี จากข้อมูลดังกล่าวจึง
ได้น าเสนอโครงการในการต่อยอดองค์ความรู้จาก
กระบวนการการย้อมสีธรรมชาติ ให้มีความคงทน 
รวมถึงมีความต้องการศึกษาและเข้าใจองค์ความรู้ใหม่
อัน ได้แก่ การจัดชุดสีเส้นด้าย(พุ่ง)ในการทอผ้าขาวม้า 
และการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมของกลุ่มประดิษฐ์
พัฒนาแควอ้อม ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เน้นการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม การ
พัฒนาเทคนิคการย้อมสีจากธรรมชาติ รวมทั้งการ
เรียนรู้ในการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มประดิษฐ์
พัฒนาแควอ้อมเป็นกลุ่มจัดท าผลิตภัณฑจ์ าหนา่ย อาทิ 
ผ้ามัดย้อมสีเคมีและการแปรรูปผ้ามัดย้อม ปัจจุบัน
ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ย้อมสีธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งการใช้สีสังเคราะห์ท าให้เกิดผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านการจัดการน้ าเสียจากการย้อมสี
สังเคราะห์และในพื้นที่ส่วนใหญ่ท าไร่ท าสวน  จึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์มัดย้อมที่ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการ
ออกแบบลวดลาย ผลิตภัณฑผ้ามัดย้อมตนแบบ ที่มี
ความสวยงามมีคุณภาพและมีคุณคา อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติสร
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างผลิตภัณฑใหเกิดเปนตราสัญลักษณของสินคาสืบต
อไปโดยค านึงถึง  

ด้านคุณภาพ : การเลือกใช้สีและก าหนดเฉด
สีที่เหมาะสมกับผ้าทอก าหนดวัสดุเส้นฝ้ายที่ใช้การ
ย้อมก าหนดเฉดสี  และวัสดุที่ ใช้ ในการย้อมสีที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 

ด้านประโยชน์ใช้สอย : การวางแผนเป็น
กระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบขั้นตอนการ
ออกแบบและวางลายผ้าขาวม้าโดยจัดชุดสีเส้นด้าย
(ด้ายพุ่ง) น าเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาเดิม โดยการ
ย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบประยุกต์ด้วยเฉดสีธรรมชาติ
และส าหรับผ้ามัดย้อมมีการวางแผน การออกแบบ
ลวดลาย การวางลายต้องมีการก าหนดลวดลายก่อน
น ามาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีช่วยสร้างความโดดเด่น
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

ด้านรูปแบบ : การพัฒนาต้นแบบผ้าทอมือ
จากสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีเส้นด้าย(ด้ายพุ่ง)ในการ
ทอผ้าขาวม้า และพัฒนาการท าผ้ามัดย้อมด้วยสีย้อม
ธรรมชาติมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

  
วิธีการดําเนินงาน  

ในการด าเนินงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดย
การจัดชุดสีผ้าทอมือและพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม 
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโดยมีรายละเอียดของ
การด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่ วนที่  1 การเพิ่ มมูลค่ าของผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือของ
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี เป็นสามาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา ครู 
อาจาย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 
จ านวน 40 คน โดยมีวิธีการด าเนินงานฝกอบรมและมี
รายละเอียดเนื้อหาในการฝกอบรมดังนี้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมฝ้ายก่อนย้อม
และความรูพื้นฐานเก่ียวกับสีย้อม และสารชวยติด 

2. ศึกษาพืชที่ให้สีในท้องถิ่นตาม ประเภท
ของวัสดุ ได้แก่ ฝาง (แก่นไม้), ครั่ง (สัตว์), ค าแสด 
( เมล็ด ) , ขมิ้น  (ผง ) , รากยอ  (รากไม้ ) , มะพร้าว 
(เปลือก), มะม่วง (ใบ,เปลือก) , สะเดา (เปลือก) ที่ใช้
ในการย้อมสี (โดยเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น) รวมทั้ง
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติในแต่ละประเภท 

3. การทดสอบความคงทนต่อการซักของเส้น
ฝ้ายหลังการย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น 

4. หลักการออกแบบลวดลายผ้าทอด้วยการ
จัดชุดสีเส้นด้ายพุ่งและยืน การออกแบบผ้าทอ โดยจัด
ชุดสีเส้นด้าย (เส้นด้ายยืน) และการวางเส้นสีเส้นด้ายพุ่ง 

 
การด าเนินการวิจัย (ส่วนที่ 1) 

1. เตรียมเส้นฝ้าย ผู้เข้าอบรมท าความสะอาด
เส้นฝ้ายก่อนย้อมสี 

 

 
รูปที่ 1 เตรียมเส้นฝ้าย 

 
2. เตรียมวัสดุที่ใช้ในการย้อมสี วัสดุที่ใช้ใน

การย้อมสีเป็นพืชที่มีในท้องถิ่น โดยชาวบ้านและผู้เข้า
อบรมก าลังช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ 

 

 
รูปที่ 2 เตรียมวัสดุที่ใช้ในการยอ้มสี 
 
3. การย้อมสีธรรมชาติผู้ เข้าอบรมจะต้อง

เรียนรู้กระบวนการย้อมสีเส้นด้าย โดยวิทยากรจะ
อธิบายกระบวนการย้อมพร้อมทั้งให้ผู้ เข้าอบรมได้
ปฏิบัติการย้อมสีผ้าที่มัดไว้ 
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รูปที่ 3 การสาธิตขัน้ตอนการยอ้มสีธรรมชาติ 

 
รูปที่ 4 การสาธิตขัน้ตอนการมอร์แดนท์เส้นฝ้าย 

 

 
รูปที่ 5 ผู้เข้าอบรมท าความสะอาดเส้นฝา้ยหลังจาก

ย้อมสีและการท ามอร์แดนท์เส้นฝ้าย 
 
4. การออกแบบและวางลายผ้าขาวม้าโดยจดั

ชุดสีเส้นด้าย(ด้ายพุ่ง) ผู้เข้าอบรมจะต้องฝึกและวาง
ลายผ้าขาวม้าโดยจัดชุดสีเส้นด้าย(ด้ายพุ่ง) โดยใช้เท
รนด์สี 2015 มาใช้ในการออกแบบโครงสร้างสี 

 

 
รูปที่ 6 ผลงานการจัดชุดสผี้าทอมือของกลุ่มทอผ้า

บ้านทุ่งนาและผู้ร่วมการอบรม 

5. ต้นแบบผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ 
 

 
รูปที่ 7 ต้นแบบผา้ทอมือจากสีธรรมชาติโดยการ

ออกแบบจัดชุดสี (เสน้ด้ายพุ่ง) 
 
6. ขั้นตอนการทอผ้า  
 

 
รูปที่ 8 การทอผ้าทอมือจากการออกแบบจัดชุดสี 

(เส้นด้ายพุ่ง) 
 
ส่ วนที่  2  การเพิ่ มมูลค่ าของผลิตภัณฑ์

พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการพัฒนาลวดลายผ้า
มัดย้อมของกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ต าบลแคว
อ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสามาชิ
กกลุ่มประดิษฐ์พัฒนา แควอ้อม ครู อาจาย์ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ จ านวน 40 คน โดยมี
วิธีการด าเนินงานฝึกอบรมและมีรายละเอียดเนื้อหาใน
การฝึกอบรมดังนี้ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมผ้าก่อนย้อม
และความรูพื้นฐานเก่ียวกับสี และสารช่วยติด 



 
รูปที่ 3 การสาธิตขัน้ตอนการยอ้มสีธรรมชาติ 

 
รูปที่ 4 การสาธิตขัน้ตอนการมอร์แดนท์เส้นฝ้าย 

 

 
รูปที่ 5 ผู้เข้าอบรมท าความสะอาดเส้นฝา้ยหลังจาก

ย้อมสีและการท ามอร์แดนท์เส้นฝ้าย 
 
4. การออกแบบและวางลายผ้าขาวม้าโดยจดั

ชุดสีเส้นด้าย(ด้ายพุ่ง) ผู้เข้าอบรมจะต้องฝึกและวาง
ลายผ้าขาวม้าโดยจัดชุดสีเส้นด้าย(ด้ายพุ่ง) โดยใช้เท
รนด์สี 2015 มาใช้ในการออกแบบโครงสร้างสี 

 

 
รูปที่ 6 ผลงานการจัดชุดสผี้าทอมือของกลุ่มทอผ้า

บ้านทุ่งนาและผู้ร่วมการอบรม 

5. ต้นแบบผ้าทอมือจากสีธรรมชาติ 
 

 
รูปที่ 7 ต้นแบบผา้ทอมือจากสีธรรมชาติโดยการ

ออกแบบจัดชุดสี (เสน้ด้ายพุ่ง) 
 
6. ขั้นตอนการทอผ้า  
 

 
รูปที่ 8 การทอผ้าทอมือจากการออกแบบจัดชุดสี 

(เส้นด้ายพุ่ง) 
 
ส่ วนที่  2  การเพิ่ มมูลค่ าของผลิตภัณฑ์

พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการพัฒนาลวดลายผ้า
มัดย้อมของกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ต าบลแคว
อ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสามาชิ
กกลุ่มประดิษฐ์พัฒนา แควอ้อม ครู อาจาย์ นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ จ านวน 40 คน โดยมี
วิธีการด าเนินงานฝึกอบรมและมีรายละเอียดเนื้อหาใน
การฝึกอบรมดังนี้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผ้าก่อนย้อม
และความรูพื้นฐานเก่ียวกับสี และสารช่วยติด 

2. หลักการออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อม เริ่ม
จากการออกแบบลวดลาย การวางลายผ้าในผลติภณัฑ์ 
และการมัดลวดลายผ้าในลักษณะต่าง ๆ 

3. ศึกษาพืชที่ให้สีในท้องถิ่นได้แก่ ประเภท
ของวัสดุ ได้แก่ ฝาง (แก่นไม้) , ครั่ง (สัตว์), ค าแสด 
(เมล็ด), ขมิ้นผง (พืช) , รากยอ (รากไม้) , มะพร้าว 
(เปลือก), มะม่วง (ใบ,เปลือก), เปลือกสะเดา (เปลือก), 
ดินลูกรัง (แร่ธาตุ), ที่ใช้ในการย้อมสี (โดยเน้นวัสดุที่
หาได้ในท้องถิ่น) รวมทั้งกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
ในแต่ละประเภท 

4. การทดสอบความคงทนต่อการซักของผ้า, 
ไหมหลังการย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น  

 
การด าเนินงาน (ส่วนที่ 2) 

1. เตรียมท าความสะอาดผ้าก่อนย้อม ผู้เข้า
อบรมท าความสะอาดผ้าก่อนย้อมสี 

 

 
รูปที่ 9 การเตรียมท าความสะอาดผ้าก่อนย้อม 

 
2. การออกแบบลวดลาย การวางลายผ้าและ

การมัดลายผู้เข้าอบรมจะต้องฝึกการออกแบบวางลาย
มัดย้อมผ้าผืน โดยใช้หลักการออกแบบและมัดลายผ้า
จากที่ได้ฝึกมัดผ้าพันคอ รวมทั้งย้อมสีเสื้อที่มัดไว้ด้วยสี
ธรรมชาติ 

 

 
รูปที่ 10 การออกแบบลวดลาย 

 
3. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการย้อมสี 

วัสดุที่ ใช้ ในการย้อมสี เป็นพืชที่มี ในท้องถิ่น โดย
ชาวบ้านและ ผู้เข้าอบรมก าลังช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ 

 

 
รูปที่ 11 การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการย้อมสี 

 
4. ขั้นตอนการย้อมสีผู้ เข้าอบรมจะต้อง

เรียนรู้ในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการ
ย้อมสีและกระบวนการย้อมสี โดยวิทยากรจะอธิบาย
กระบวนการย้อมพร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติการ
ย้อมสีผ้าที่มัดไว้ 
 

 
รูปที่ 12 การสาธิตขั้นตอนการยอ้มสีธรรมชาติ 

 
 

 
รูปที่ 13 ผู้เข้าอบรมท าความสะอาดผ้าหลังจากย้อมสี

และการท ามอร์แดนทผ์้ามัดย้อม 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ผลการดําเนินงาน 
จากผลการด าเนินงานในส่วนที่ 1 การเพิ่ม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการ
จัดชุดสีผ้าทอมือพบว่า กลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
จากเดิมโดยการย้อมทับการใช้สารช่วยติดในการย้อม
เฉดสีได้มากขึ้น ทั้งด้านการทอผ้าโดยการจัดชุดสี
เส้นด้ายพุ่ง และพัฒนาลวดลายของโครงสีบนผืนผ้า
ทอ ได้องค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นและ
จากผลการอบรมพบว่ามีผู้เข้าอบรมสามารถจัดชุดสผีา้
ทอมือได้คนละ 1 ชุดสีสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มา
ต่อยอด จัดท าธุรกิจ สร้างรายได้ใหม่ให้ชุมชนเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งอาจมีผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติโดย
การจัดชุดสีเส้นด้ายรายใหม่เพิ่มข้ึน 

 

 
รูป 14 ผลการด าเนนิงานในส่วนที่ 1 
จากผลการด าเนินงานในส่วนที่  2 การเพิ่ม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติ โดยการ
พัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมพบว่า กลุ่มชาวบ้านให้ความ
สนใจในความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ ได้องค์ความรู้
ด้านการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ย้อมสี
สังเคราะห์เป็นหลัก อีกทั้งเข้าใจในเทคนิคการท าผ้า
มัดย้อม มาประกอบกับการออกแบบลายให้เกิดความ
สวยงาม การเก็บลายและการใช้สารช่วยติดเพื่อให้เกิด
โทนสีที่ต่างกันบนลวดลายได้เฉดสีบนผืนผ้ามากขึ้น
จากผลการอบรมพบว่ามีผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา
ลวดลายผ้ามัอย้อมได้คนละ 2 ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
ใหม่ให้ชุมชน และพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ ผ้ามัด
ย้อม รวมทั้ งอาจมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมรายใหม่
เพิ่มข้ึน  

 

 
รูป 15 ผลการด าเนนิงานในส่วนที่ 2 
 

การนําไปใช้  
ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีท าให้ทางกลุ่ม

ชุมชนให้ความสนใจที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน 
การพัฒนางานจริง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาได้
ในเชิงปฏิบัติ สามารถออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ผ้า
ทอมือจากสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีเส้นด้าย (ด้าย
พุ่ง) ในการทอผ้าขาวม้าและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม
ด้วยสีย้อมธรรมชาติมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
สามารถพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น สามารถผลิตสินค้าใน
เชิงพาณิชย์และมีความต้องการในการต่อยอดองค์
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่างานที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นการสร้างรายได้
ให้ชุมชนในอนาคต 
 
อภิปรายผล 

ผู้ด าเนินโครงงานได้รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินการจากแบบประเมินรายงานโครงการผลการ
ถ่ ายทอดเทคโน โลยี และการใ ห้องค์ความรู้ ได้
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ความพึงพอใจของผูที่
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อยู่ใน
เกณฑ์ดี ผู้ผลิตสามารถผลิตผ้าทอและผ้ามัดย้อมด้วยสี
ธรรมชาติที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ตลาด ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความตั้งใจ
และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงเป็นการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 



ผลการดําเนินงาน 
จากผลการด าเนินงานในส่วนที่ 1 การเพิ่ม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการ
จัดชุดสีผ้าทอมือพบว่า กลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
จากเดิมโดยการย้อมทับการใช้สารช่วยติดในการย้อม
เฉดสีได้มากขึ้น ทั้งด้านการทอผ้าโดยการจัดชุดสี
เส้นด้ายพุ่ง และพัฒนาลวดลายของโครงสีบนผืนผ้า
ทอ ได้องค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นและ
จากผลการอบรมพบว่ามีผู้เข้าอบรมสามารถจัดชุดสผีา้
ทอมือได้คนละ 1 ชุดสีสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มา
ต่อยอด จัดท าธุรกิจ สร้างรายได้ใหม่ให้ชุมชนเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งอาจมีผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาผ้าทอมือจากสีธรรมชาติโดย
การจัดชุดสีเส้นด้ายรายใหม่เพิ่มข้ึน 

 

 
รูป 14 ผลการด าเนนิงานในส่วนที่ 1 
จากผลการด าเนินงานในส่วนที่  2 การเพิ่ม
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เกณฑ์ดี ผู้ผลิตสามารถผลิตผ้าทอและผ้ามัดย้อมด้วยสี
ธรรมชาติที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ตลาด ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความตั้งใจ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสี
ธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือและพัฒนาลวดลาย
ผ้ามัดย้อม กลุ่มชาวบ้านยังคงมีความต้องการในการ
สร้างผลงานให้ได้มาตรฐานและต้องการเพิ่มมูลค่าใน
รูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและต่อยอด
องค์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่างานที่มีคุณภาพ 
และตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นการสร้าง
รายได้ให้ชุมชนในอนาคต. 
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การมีส่วนร่วมที่แท้จริง : การยกระดับคุณภาพชีวิต  
กรณีหมู่บ้านแม่กาษา หมู ่2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Genuine Participation : To improve the Quality of Life 
(Maekasa Moo 2 Maesod Tak) 

 
อ ำนำจ ใจค ำฟู1* ภัทรำวดี ธงงำม2 และ แคทรียำ พร้อมเพรียง3 

 
1 บุคลำกรช ำนำญกำรพิเศษ กองกลำง ส ำนักงำนอธกิำรบด ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
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บทคัดย่อ  

บทควำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนหมู่บ้ำนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้ำนแม่
กำษำ หมู่ 2 ต ำบลแม่กำษำ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1) ลดรำยจ่ำย 2) เพิ่มรำยได้ 3) มี
น้ ำดื่มปลอดภัย มีโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร 3 โครงกำร ได้แก่ 1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำดื่ม 2) โครงกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 3) โครงกำรผลิตข้ำวปลอดภัย มีผลกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ 

1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำดื่ม: ชุมชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบ ำบัดน้ ำที่ถูกต้องและเหมำะสมกับสภำพน้ ำ
ตำมฤดูกำร และชุมชนสำมำรถผลิต “เครื่องกรองน้ ำแบบประหยัด” ส ำหรับใช้ในครัวเรือนได้ 60 ครัวเรือน ท ำให้ลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อน้ ำดื่มได้สัปดำห์ละ 100 บำทต่อครอบครัว  

2) โครงกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชน: ชุมชนมีควำมรู้เก่ียวกับกำรออกแบบโครงตะกร้ำ กำรเชื่อมลวดโครงตะ
หน้ำ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ร้อยละ 50 และได้สร้ำงควำมเข้มแข็งโดยกำรจดทะเบียนจัดตั้งวิสำหกิจชุมชน 
“ส่งเสริมอำชีพสตรีหมู่บ้ำน แม่กำษำ”  

3) โครงกำรผลิตข้ำวปลอดภัย: ชุมชนมีควำมรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรปลูกข้ำวแบบไม่ใช้สำรเคมี และ
กำรเพิ่มมูลค่ำ โดยชุมชนได้ทดลองปลูกข้ำวโดยไม่ใช้สำรเคมี 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ ข้ำวหอมล้ำนนำ จ ำนวน 10 ไร่ ข้ำว 
ธัญสิริน จ ำนวน 10 ไร ่และข้ำวไรซ์เบอรี่ จ ำนวน 10 ไร ่

 
ค าส าคัญ กำรยกระดับคุณภำพชีวิต ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ 
 
ABSTRACT 

This article is part of cooperation of Community in the Quality of Life Project that was 
conducted case study at Maekasa Community, Street 2 Maekasa Sub Distict, Mae Sot District, Tak 
Province. The objectives were to consider; 1) reduce expenses 2) increased revenue 3) access to 
safe drinking water.  

The project was done in 3 subprojects which included of the quality of drinking water, the 
creation of local products and safety rice production. The results show that the first was 
development of quality drinking water; the community had knowledge about the well treatment 
water and choosing the water in suitable season. Moreover, the community can produce “Water 
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purifier” for the household which used in 60 households to reduce the cost of buying water is 100 
baht per family per week. The second was the creation of local products; the community had 
knowledge about how to design and made the basket. The potential of welding wire frame basket 
can reduce production costs by 50 percent and was strengthened by the establishment of 
community enterprises "Promoting women's occupational, Mae Kasa". The last one was the safety 
rice production; the community understood and has tried to grow rice without chemicals include 
three varieties of rice; Kao Hom Lanna 10 acres, Kao Thanyasirin 10 acres and Rice Berry 10 acres.  
 
Keywords Improve the Quality of Life, Reduce expenses, Increased revenue 
 
 
บทน า 

กำรด ำเนินชีวิตของคนในถิ่นทุรกันดำรและ
ห่ำงไกลควำมเจริญมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องดิ้นรน
แสวงหำโอกำสเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรกินดีอยู่ดี โครงกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตหมู่บ้ำนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำจึงเป็น
กำรเพิ่มโอกำสและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ประกอบอำชีพ กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนสุขภำพ รวมถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน โดยกำรด ำเนินโครงกำรอยู่ภำยใต้หลักกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่จำกสถำบันอุดมศึกษำไป
ผสมผสำนกับภูมิปัญญำวิถีดังเดิมของชุมชน เมื่อ
กล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วมแล้วจะต้องนึกถึงกระบวนกำรที่
จะท ำให้ชุมชนได้รับรู้ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและมี
บทบำทในทุกขั้นตอน ไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนกำร
ตัดสินใจ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และขั้นตอนในกำร
ประเมินผลงำน เพื่อให้รับรู้ถึงควำมเป็นไปในกิจกรรม
สำธำรณะต่ำงๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมภำยใต้หลักกำรดังกล่ำวมีผู้ให้
ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมไว้อย่ำงหลำกหลำย 
ดังนี้  

เมตต์ เมตต์กำรุณจิต (อ้ำงในวชิรวัชร งำม
ละม่อม) กล่ำวว่ำกำรมีส่วนร่วม หมำยถึงกำรเปิด
โอกำสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อมในลักษณะ
ของกำรร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติ 
โดยสรุปกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนทุกภำคส่วนร่วมมือกันกำรตัดสินใจ กำร

ด ำเนินกิจกรรม กำรติดตำมตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่ำงมีอิสรภำพ เสมอภำค
น ำผลท่ีได้มำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำนเพื่อพัฒนำหรือ
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมเชี่ยวชำญของแต่ละ
คนในกำรแก้ปัญหำของชุมชนและพัฒนำงำนในกลุ่ม
ให้มีควำมโปร่งใสและให้มีประสิทธิภำพยิ่งๆ ขึ้น 

Erwin (อ้ำงในยุพำพร รูปงำม) กล่ำวว่ำกำรมี
ส่วนร่วม หมำยถึงกระบวนกำรให้บุคคลเข้ำมำมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ ร่วมคิด ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำด้วยตนเอง เน้นกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
อย่ำงแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหำร่วมกับกำรใช้
วิทยำกำรที่ เหมำะสมและสนับสนุนติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

  
วิธีการด าเนินงาน  

จำกทฤษฏีที่มีผู้กล่ำวถึงข้ำงต้นเป็นหลักกำร
ปฏิบัติที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรท ำงำนที่มีจุดมุ่งหมำย
ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่เชื่อมโยงควำมเชื่อมั่น
ของชุมชนโดยกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดขึ้นในเชิง
บวก นั่นหมำยควำมว่ำชุมชนต้องกำรองค์ควำมรู้ที่จับ
ต้องได้ มองเห็นด้วยตำเปล่ำและเห็นผลสัมฤทธิ์ใน
เวลำอันสั้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นไม่ง่ำยนัก จำกกำรลง
พื้นที่ด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชน
หมู่บ้ำนแบบมีส่วนร่วม มีหลักกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่
เริ่ มจำกควำมต้องกำรของชุมชน ซึ่ ง ได้ลงพื้นที่
ภำคสนำมเพื่อค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของ
ชุมชน โดยผ่ำนกระบวนกำรประชำคมเพื่อเรียงล ำดับ
ตำมควำมควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและควำม
พร้อมของทุกฝ่ำย มีขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ 



purifier” for the household which used in 60 households to reduce the cost of buying water is 100 
baht per family per week. The second was the creation of local products; the community had 
knowledge about how to design and made the basket. The potential of welding wire frame basket 
can reduce production costs by 50 percent and was strengthened by the establishment of 
community enterprises "Promoting women's occupational, Mae Kasa". The last one was the safety 
rice production; the community understood and has tried to grow rice without chemicals include 
three varieties of rice; Kao Hom Lanna 10 acres, Kao Thanyasirin 10 acres and Rice Berry 10 acres.  
 
Keywords Improve the Quality of Life, Reduce expenses, Increased revenue 
 
 
บทน า 

กำรด ำเนินชีวิตของคนในถ่ินทุรกันดำรและ
ห่ำงไกลควำมเจริญมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องดิ้นรน
แสวงหำโอกำสเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรกินดีอยู่ดี โครงกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตหมู่บ้ำนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำจึงเป็น
กำรเพิ่มโอกำสและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ประกอบอำชีพ กำรสืบสำนวัฒนธรรม กำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนสุขภำพ รวมถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน โดยกำรด ำเนินโครงกำรอยู่ภำยใต้หลักกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่จำกสถำบันอุดมศึกษำไป
ผสมผสำนกับภูมิปัญญำวิถีดังเดิมของชุมชน เมื่อ
กล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วมแล้วจะต้องนึกถึงกระบวนกำรที่
จะท ำให้ชุมชนได้รับรู้ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและมี
บทบำทในทุกข้ันตอน ไม่ว่ำจะเป็น ข้ันตอนกำร
ตัดสินใจ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน และข้ันตอนในกำร
ประเมินผลงำน เพื่อให้รับรู้ถึงควำมเป็นไปในกิจกรรม
สำธำรณะต่ำงๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อมภำยใต้หลักกำรดังกล่ำวมีผู้ให้
ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมไว้อย่ำงหลำกหลำย 
ดังนี้  

เมตต์ เมตต์กำรุณจิต (อ้ำงในวชิรวัชร งำม
ละม่อม) กล่ำวว่ำกำรมีส่วนร่วม หมำยถึงกำรเปิด
โอกำสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อมในลักษณะ
ของกำรร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติ 
โดยสรุปกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนทุกภำคส่วนร่วมมือกันกำรตัดสินใจ กำร

ด ำเนินกิจกรรม กำรติดตำมตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่ำงมีอิสรภำพ เสมอภำค
น ำผลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำนเพื่อพัฒนำหรือ
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมเชี่ยวชำญของแต่ละ
คนในกำรแก้ปัญหำของชุมชนและพัฒนำงำนในกลุ่ม
ให้มีควำมโปร่งใสและให้มีประสิทธิภำพยิ่งๆ ขึ้น 

Erwin (อ้ำงในยุพำพร รูปงำม) กล่ำวว่ำกำรมี
ส่วนร่วม หมำยถึงกระบวนกำรให้บุคคลเข้ำมำมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ ร่วมคิด ตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหำด้วยตนเอง เน้นกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
อย่ำงแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหำร่วมกับกำรใช้
วิทยำกำรที่ เหมำะสมและสนับสนุนติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

  
วิธีการด าเนินงาน  

จำกทฤษฏีที่มีผู้กล่ำวถึงข้ำงต้นเป็นหลักกำร
ปฏิบัติที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรท ำงำนที่มีจุดมุ่งหมำย
ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่เชื่อมโยงควำมเชื่อมั่น
ของชุมชนโดยกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดขึ้นในเชิง
บวก นั่นหมำยควำมว่ำชุมชนต้องกำรองค์ควำมรู้ที่จับ
ต้องได้ มองเห็นด้วยตำเปล่ำและเห็นผลสัมฤทธิ์ใน
เวลำอันสั้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นไม่ง่ำยนัก จำกกำรลง
พื้นที่ด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชน
หมู่บ้ำนแบบมีส่วนร่วม มีหลักกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่
เริ่ มจำกควำมต้องกำรของชุมชน ซึ่ ง ได้ลงพื้นที่
ภำคสนำมเพื่อค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของ
ชุมชน โดยผ่ำนกระบวนกำรประชำคมเพื่อเรียงล ำดับ
ตำมควำมควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและควำม
พร้อมของทุกฝ่ำย มีขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ 

1.  คณะท ำงำนลงพื้ นที่ ภำคสนำมเพื่ อ
รวบรวมข้อมูลหมู่บ้ำน ประกอบด้วย จ ำนวนประชำกร 
กำรประกอบอำชีพหลัก-อำชีพเสริม ปัญหำที่ต้องกำร
ได้รับกำรแก้ไขหรือพัฒนำ  

2 .  ประชุม เพื่ อพิ จ ำรณำและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัญหำที่ต้องกำรได้รับกำรแก้ไข 
ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
หัวหน้ำคุ้ม ประธำนกลุ่มอำชีพ และชำวบ้ำนในชุมชน 

3. คณะท ำงำนและตัวแทนชุมชนระดมสมอง
เพื่ อก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และ
งบประมำณ เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน  

4. เสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติ และ
เร่ิมด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน 

5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำน
มหำวิทยำลัยเพื่อรับทรำบ 

กำรลงพื้นที่เพื่อด ำเนินโครงกำรในปีแรก ได้
ให้ควำมส ำคัญด้ำนปริมำณ (จ ำนวนทั้งคณำจำรย์และ
ชำวบ้ำน) ซ่ึงได้รับกำรตอบสนองที่ดีจำกชุมชนในแง่
ของกำรท ำงำนเป็นทีมใหญ่ แต่มีผลท ำให้ควำมถี่ใน
กำรลงพื้นที่ลดลง เนื่องจำกแต่ละท่ำนมีภำระงำนมำก
ท ำให้ไม่สำมำรถก ำหนดวันเวลำลงพื้นที่พร้อมกันได้
แน่นอน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงพื้นที่แต่ละครั้งสูง
มำก จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนจำกเดิมเป็น
กำรแบ่งทีมกำรท ำงำนที่ชัดเจน โดยอำศัยทฤษฎี “มด
งำน” กล่ำวคือ ภำยในทีมจะแบ่งกำรท ำงำนที่เป็น
ระบบและระเบียบมำกข้ึน ก ำหนดหน้ำที่ชัดเจน ได้แก่ 
ผู้คิด ผู้ท ำ ผู้ประสำน และใช้วิธีกำร “สร้ำงแรงบันดำล
ใจ” แทนกำรสร้ำงแรงจูงใจ ดังนี้ 

1. “ผู้คิด” ศึกษำ ค้นคว้ำกำรพัฒนำหรือ
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ เชิงทฤษฎี 

2. “ผู้ท ำ” ทดลอง จนเกิดชิ้นงำนที่มีคุณภำพ 
และน ำเสนอต่อสำธำรณชนเพื่อทดสอบควำมสนใจ
หรืออุปสงค์ของตลำด 

3. “ผู้ประสำน” ถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำง
แรงบันดำลใจให้กับผู้น ำหรือสมำชิกในกลุ่ม แต่ละ
อำชีพ 

กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน ได้มุ่งเน้นไปที่สมำชิกรำยย่อยโดยให้ควำม
เป็นกันเองและไม่เป็นทำงกำร และให้แต่ละกลุ่มสร้ำง
และขยำยควำมร่วมมือกันเอง วิธีกำรนี้จะท ำให้สมำชกิ

มีควำมเชื่อมั่นและกล้ำที่จะแสดงควำมเห็นและ
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่หลำกหลำย 

ด้วยกรณีวิธีกำรท ำงำนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 
ท ำให้คณำจำรย์สำมำรถลงพื้นที่ได้บ่อยครั้งขึ้นกว่ำเดิม 
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ดีกว่ำ และชุมชนมีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ได้มำกยิ่งขึ้น 

 

 
รูปที่ 1 แสดงกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 

 
รูปที่ 2 แสดงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน 
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รูปที่ 3 แสดงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน … 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนหมู่บ้ำน
แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้ำนแม่กำษำ หมู่ 2 ต ำบล แม่
กำษำ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เป็นโครงกำรที่
บูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ ได้แก่ ศำสตร์
ทำงด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมช่ำงโลหะ 
ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร ด้ำนกำรออกแบบ ด้ำน
กำรตลำด และด้ำนศิลปศำสตร์ โดยมีคณำจำรย์และ
นักศึกษำตลอดจนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วม
ด ำเนินโครงกำร มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงกำร 
3 ประกำรหลัก คือ 1) ลดรำยจ่ำย 2) เพิ่มรำยได้ และ 
3) มีน้ ำดื่มปลอดภัย มีผลกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำดื่ม 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ ำ ในหมู่บ้ ำน

ประกอบอำชีพเกษตรกรรมที่ใช้สำรเคมีถึงร้อยละ 90 
และระบบประปำหมู่บ้ำนได้น้ ำจำกแม่น้ ำที่ไหลผ่ำน
หมู่บ้ำน ซึ่งมีต้นน้ ำไหลผ่ำนพื้นที่กำรเกษตรดังกล่ำว 
ประกอบกับกำรบ ำบัดน้ ำที่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นสำเหตุ
ท ำให้ชุมชนไม่กล้ำที่จะด่ืมน้ ำจำกระบบประปำ และ
พบว่ำชุมชนต้องซื้อน้ ำดื่มเฉลี่ยสัปดำห์ละ 100 บำท 
ต่อครอบครัวที่มีสมำชิก 4 คน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว จึงได้ตรวจสอบและแก้ไขระบบกำรบ ำบัดน้ ำ
ซึ่งเป็นระบบใหญ่ พร้อมกับออกแบบเครื่องกรองน้ ำ
แบบประหยัด โดยมีท่อน้ ำเป็นวัสดุหลักส ำหรับกำร
ผลิต ผ่ำนระบบกรอง 3 ชั้น ได้แก่ 1) ตะข่ำยกรอง ท ำ 
หน้ำที่กรองตะกอน เชื้อโรค ท ำให้น้ ำที่ผ่ำนออกมำ
สะอำดปรำศจำกจุลินทรีย์ 2) ผงคำร์บอน ท ำหน้ำที่

เป็นสำรดูดซับสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสำรอินทรีย์ มีผลต่อสี 
รส และกล่ินของน้ ำ 3) ผงเรซิ่น ท ำหน้ำที่ก ำจัดสิ่ง
ปนเปื้อนชนิดอนินทรีย์ ก ำจัดค่ำควำมกระด้ำงของน้ ำ
ที่ เกิดจำกสำรประกอบของแคลเซียม โดยชุมชน
สำมำรถผลิต เครื่องกรองน้ ำ ได้ เอง จ ำนวน 60 
ครัวเรือน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อน้ ำดื่มได้เฉลี่ย
สัปดำห์ละ 100 บำทต่อครอบครัวที่มีสมำชิก 4 คน  

 
2. โครงกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หมู่บ้ำนแม่กำษำ หมู่  2 มีกำรรวมกลุ่ม

แม่บ้ำนเพื่อผลิตตะกร้ำจ ำหน่ำยในชุมชนเป็นอำชีพ
เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ำกลุ่ม
มีปัญหำเรื่องต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกต้องซื้อโครง
ตะกร้ำจำกแหล่งผลิตอื่นที่มีรำคำสูง ดังนั้น เพื่อให้ ลด
ต้นทุนกำรผลิตจึงได้ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรเชื่อม
ลวดเพื่อให้กลุ่มสมำชิกผลิตโครงตะกร้ำได้เอง ซึ่ง
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ร้อยละ 50 พร้อมนี้ได้มี
กำรพัฒนำรูปแบบและลวดลำยท่ีเน้นควำมเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของผู้ซื้อให้มำก
ขึ้น โดยโครงกำรนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งวิสำหกิจชุมชน 
“ส่งเสริมอำชีพสตรีหมู่บ้ำนแม่กำษำ” ได้ส ำเร็จ  

3. โครงกำรผลิตข้ำวปลอดภัย 
จำกกำรส ำรวจกำรประกอบอำชีพของ

ประชำชนในหมู่บ้ำนพบว่ำในชุมชนมีอำชีพท ำนำ
มำกกว่ำร้อยละ 90 โดยมีกำรปลูกข้ำวพันธุ์พื้นบำ้น ซึ่ง
มีผลผลิตน้อยและไม่ได้จัดท ำในเชิงพำณิชย์อย่ำงเต็ม
รูปแบบ ที่ส ำคัญมีกำรใช้สำรเคมีกันทุกครัวเรือน สิ่ง
เหล่ำนี้เป็นปัญหำกับชุมชนทั้งค่ำใช้จ่ำยต้นทุนสูง และ
ปัญหำด้ำนสุขภำพ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึง
ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกข้ำวแบบไม่ใช้
สำรเคมี โดยชุมชนได้ทดลองปลูกข้ำวแบบไม่ใช้
สำรเคมี 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ ข้ำวหอมล้ำนนำ จ ำนวน 
10 ไร่ ข้ำวธัญสิริน จ ำนวน 10 ไร่ และข้ำวไรซ์เบอรี่ 
จ ำนวน 10 ไร่ โดยข้ำวทั้ง 3 สำยพันธุ์ดังกล่ำวเป็น
พันธุ์ ที่ต้ำนทำนโรคไหม้ แข็งแรงทนกำรหักล้ม และใช้
น้ ำน้อย และจะได้มีกำรขยำยพื้นที่กำรปลูกและพัฒนำ
เป็นสินค้ำ OTOP ของหมู่บ้ำนต่อไป 
 
 
 



 
รูปที่ 3 แสดงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน … 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนหมู่บ้ำน
แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้ำนแม่กำษำ หมู่ 2 ต ำบล แม่
กำษำ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เป็นโครงกำรที่
บูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ ได้แก่ ศำสตร์
ทำงด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมช่ำงโลหะ 
ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร ด้ำนกำรออกแบบ ด้ำน
กำรตลำด และด้ำนศิลปศำสตร์ โดยมีคณำจำรย์และ
นักศึกษำตลอดจนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วม
ด ำเนินโครงกำร มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงกำร 
3 ประกำรหลัก คือ 1) ลดรำยจ่ำย 2) เพิ่มรำยได้ และ 
3) มีน้ ำดื่มปลอดภัย มีผลกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพน้ ำดื่ม 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ ำ ในหมู่บ้ ำน

ประกอบอำชีพเกษตรกรรมท่ีใช้สำรเคมีถึงร้อยละ 90 
และระบบประปำหมู่บ้ำนได้น้ ำจำกแม่น้ ำที่ไหลผ่ำน
หมู่บ้ำน ซึ่งมีต้นน้ ำไหลผ่ำนพื้นที่กำรเกษตรดังกล่ำว 
ประกอบกับกำรบ ำบัดน้ ำที่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นสำเหตุ
ท ำให้ชุมชนไม่กล้ำท่ีจะดื่มน้ ำจำกระบบประปำ และ
พบว่ำชุมชนต้องซื้อน้ ำดื่มเฉลี่ยสัปดำห์ละ 100 บำท 
ต่อครอบครัวที่มีสมำชิก 4 คน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำว จึงได้ตรวจสอบและแก้ไขระบบกำรบ ำบัดน้ ำ
ซึ่งเป็นระบบใหญ่ พร้อมกับออกแบบเครื่องกรองน้ ำ
แบบประหยัด โดยมีท่อน้ ำเป็นวัสดุหลักส ำหรับกำร
ผลิต ผ่ำนระบบกรอง 3 ชั้น ได้แก่ 1) ตะข่ำยกรอง ท ำ 
หน้ำที่กรองตะกอน เชื้อโรค ท ำให้น้ ำที่ผ่ำนออกมำ
สะอำดปรำศจำกจุลินทรีย์ 2) ผงคำร์บอน ท ำหน้ำที่

เป็นสำรดูดซับสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสำรอินทรีย์ มีผลต่อสี 
รส และกล่ินของน้ ำ 3) ผงเรซิ่น ท ำหน้ำที่ก ำจัดสิ่ง
ปนเปื้อนชนิดอนินทรีย์ ก ำจัดค่ำควำมกระด้ำงของน้ ำ
ที่ เกิดจำกสำรประกอบของแคลเซียม โดยชุมชน
สำมำรถผลิต เครื่องกรองน้ ำ ไ ด้ เอง จ ำนวน 60 
ครัวเรือน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อน้ ำดื่มได้เฉลี่ย
สัปดำห์ละ 100 บำทต่อครอบครัวที่มีสมำชิก 4 คน  

 
2. โครงกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หมู่บ้ำนแม่กำษำ หมู่  2 มีกำรรวมกลุ่ม

แม่บ้ำนเพื่อผลิตตะกร้ำจ ำหน่ำยในชุมชนเป็นอำชีพ
เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ำกลุ่ม
มีปัญหำเรื่องต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกต้องซื้อโครง
ตะกร้ำจำกแหล่งผลิตอื่นที่มีรำคำสูง ดังนั้น เพื่อให้ ลด
ต้นทุนกำรผลิตจึงได้ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรเชื่อม
ลวดเพื่อให้กลุ่มสมำชิกผลิตโครงตะกร้ำได้เอง ซึ่ง
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ร้อยละ 50 พร้อมนี้ได้มี
กำรพัฒนำรูปแบบและลวดลำยที่ เน้นควำมเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของผู้ซื้อให้มำก
ขึ้น โดยโครงกำรนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งวิสำหกิจชุมชน 
“ส่งเสริมอำชีพสตรีหมู่บ้ำนแม่กำษำ” ได้ส ำเร็จ  

3. โครงกำรผลิตข้ำวปลอดภัย 
จำกกำรส ำรวจกำรประกอบอำชีพของ

ประชำชนในหมู่บ้ำนพบว่ำในชุมชนมีอำชีพท ำนำ
มำกกว่ำร้อยละ 90 โดยมีกำรปลูกข้ำวพันธุ์พื้นบำ้น ซึ่ง
มีผลผลิตน้อยและไม่ได้จัดท ำในเชิงพำณิชย์อย่ำงเต็ม
รูปแบบ ที่ส ำคัญมีกำรใช้สำรเคมีกันทุกครัวเรือน สิ่ง
เหล่ำนี้เป็นปัญหำกับชุมชนทั้งค่ำใช้จ่ำยต้นทุนสูง และ
ปัญหำด้ำนสุขภำพ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึง
ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกข้ำวแบบไม่ใช้
สำรเคมี โดยชุมชนได้ทดลองปลูกข้ำวแบบไม่ใช้
สำรเคมี 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ ข้ำวหอมล้ำนนำ จ ำนวน 
10 ไร่ ข้ำวธัญสิริน จ ำนวน 10 ไร่ และข้ำวไรซ์เบอรี่ 
จ ำนวน 10 ไร่ โดยข้ำวทั้ง 3 สำยพันธุ์ดังกล่ำวเป็น
พันธุ์ ที่ต้ำนทำนโรคไหม้ แข็งแรงทนกำรหักล้ม และใช้
น้ ำน้อย และจะได้มีกำรขยำยพื้นที่กำรปลูกและพัฒนำ
เป็นสินค้ำ OTOP ของหมู่บ้ำนต่อไป 
 
 
 

การน าไปใช้  
จำกกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรในพื้นที่บ้ำน แม่

กำษำ หมู่ 2 ทั้งสำมกิจกรรมได้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทั้งในส่วนของชุมชนและมหำวิทยำลัย โดยสรุปดังนี้ 

1.กำรพัฒนำคุณภำพน้ ำดื่ม  
จำกผลของกำรด ำเนินกิจกรรมมีผลท ำให้

ชุมชนมีควำมตระหนักต่อพฤติกรรมกำรบริโภคน้ ำดื่ม
มำกขึ้น มีกำรบ ำบัดระบบประปำของชุมชนอย่ำงเป็น
ระบบและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

2. โครงกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กิจกรรมนี้นอกจำกชุมชนจะสำมำรถลด

ต้นทุนกำรผลิตลงได้แล้วยังท ำให้ชุมชนมีแนวคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมเป็น
เอกลักษณ์ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดทั้งจำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับเทคโนโลยีของมหำวิทยำลัย เกิด
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน
กำรสอนของหลักสูตรกำรออกแบบเบื้องต้น 

3. โครงกำรผลิตข้ำวปลอดภัย  
กำรผลิตข้ำวในเชิงอินทรีย์กลำยเป็นเร่ืองใหม่

ที่ชุมชนได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยำกมำกในกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ สิ่งที่ได้จำกกิจกรรมนี้นอกจำกชุมชนจะได้
ประโยชน์จำกกำรได้บริโภคข้ำวที่ปลอดสำรเคมีแล้ว 
สมำชิกกลุ่มยังมีรำยได้เพิ่มจำกกำรจ ำหน่ำยข้ำว ใน
ส่วนของมหำวิทยำลัยได้เรียนรู้วิธีกำรเข้ำถึงชุมชนตำม
กระบวนกำร ซึ่งต้องใช้กำรปฏิบัติจริงที่จับต้องได้เป็น
เครื่องมือในกำรสื่อสำร  

ที่ส ำคัญหลังจำกที่ได้ด ำเนินกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนแล้วต้องมีกำรจัดเก็บควำมรู้ให้สำมำรถสืบค้น
ได้ในลักษณะของคลังควำมรู้ชุมชน 

 
อภิปรายผล 

กำรลงพื้นที่ภำคสนำมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก
ของหมู่บ้ำนพบว่ำปัญหำของชุมชนได้ยืดเยื้อเรื่อรังมำ
นำน นอกจำกควำมต้องกำรได้รับกำรฟื้นฟูแก้ไข
ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจแล้วยังต้องแก้ไขปัญหำด้ำนสังคม
ควบคู่กันไป ภำยใต้โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
หมู่บ้ำนชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ได้ด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอนภำยใต้แผนงำนที่ก ำหนดขึ้นตำมควำมต้องกำร
ร่วมกัน จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ผู้น ำและคนใน
ชุมชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำปัญหำควำม

ต้องกำรร่ วมกันของชุมชน ตั้ งแต่กำรวำงแผน
ด ำเนินงำน กำรหรือแก้ไขปัญหำ กำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรรับรู้ผลดีผลเสียจนเกิดควำมภำคภูมิใจ
ร่ วมกัน  ซึ่ ง กระบวนกำรมี ส่ วนรวมของชุมชน
ประกอบด้วยข้ันตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) มีส่วนร่วม
ในกำรค้นหำปัญหำ สำเหตุของปัญหำภำยในชุมชน 2) 
มีส่วนร่วมก ำหนดควำมต้องกำรและตัดสินใจในกำร
ล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร 3) มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินโครงกำร ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุ
อุปกรณ์ และแรงงำน 4) มีส่วนร่วมในกำรประเมินผล
ตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของ อคิน 
รพีพัฒน์ (อ้ำงใน ยุพำพร รูปงำม , 2547) ที่ได้แบ่ง
ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) กำร
ก ำหนดปัญหำ สำเหตุของปัญหำ ตลอดจนแนวทำง
แก้ไข 2) กำรตัดสินใจเลือกแนวทำงและวำงแผน
พัฒนำ แก้ไขปัญหำ 3) กำรปฏิบัติงำนในกิจกรรมกำร
พัฒนำตำมแผน 4) กำรประเมินผลงำนกิจกรรมกำร
พัฒนำ 

กำรยกระดับคุณภำพชีวิตหมู่บ้ำนชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้ำนแม่กำษำ หมู่ 2 ต ำบลแม่กำษำ 
อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ที่ได้น ำเสนออำจกล่ำวได้
ว่ำ กำรมีส่วนร่วมนั้นจ ำเป็นต้องมีขั้นตอนเสียก่อน โดย
ผู้ที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมต้องมีพื้นฐำนควำมคิดในเรื่อง
ของกำรมีส่วนร่วมอยู่ภำยในใจ ต้องให้ควำมส ำคัญต่อ
มนุษย์ไม่น้อยไปกว่ำเทคโนโลยี และควรคิดว่ำมนุษย์
ทุกคนต่ำงมีควำมคิดและมีศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกัน มีภูมิ
ปัญญำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนในระดับหนึ่ง มี
ควำมสำมำรถพัฒนำชีวิตให้ดีได้ถ้ำได้รับโอกำสที่จะ
ร่วมคิด และร่วมจัดกำรอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับ
ควำมเห็นของ สิริพัฒน์ ลำภจิตร (2550) ได้ศึกษำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งได้
ข้อสรุปประเด็นปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญประกอบด้วย 1) 
ปัจจัยด้ำนบุคคล ได้แก่ กำรเป็นหน้ำท่ีของประชำชน 
อำสำสมัครด้วยใจ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ กล้ำพูด 
กล้ำแสดงควำมคิดเห็น เป็นท่ีเคำรพนับถือของคนใน
ชุมชน มีทักษะ และประสบกำรณ์ เป็นประโยชน์กับ
ตัวเองและชุมชน 2) ปัจจัยด้ำนชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้
กำรสนับสนุนและเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็น
ตัวแทน ชุมชนมีควำมสำมัคคี และมีกลุ่มต่ำงๆ ที่
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สนับสนุนผลักดันกำรมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้ำนองค์กำร 
ได้แก ่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎระเบียบ เอำใจใส่กระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ 

ด้วยประกำรทั้งปวงอำจกล่ำวเป็นบทสรุปได้
ว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัยกับชุมชนที่
เน้นกำรมีส่วนร่วมต้องประกอบด้วย 1) ควำมจริงใจ
ของสถำบันกำรศึกษำ 2) ควำมเสียสละของผู้น ำชุมชน 
และ 3) ควำมต้องกำรร่วมของคนในชุมชน เป็นปฐม
บท เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้กำรด ำเนินกิจกรรม
เป็นไปตำมแผนกิจกรรมและประสบผลส ำเร็จอย่ำง
สมบูรณ์แบบ 
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สนับสนุนผลักดันกำรมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้ำนองค์กำร 
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และ 3) ควำมต้องกำรร่วมของคนในชุมชน เป็นปฐม
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แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 

      

แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานัเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯหรือหน่วยงานต่างๆกับสังคม  
เพื่อเป้าหมายส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วมท า (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) 
เรียนรู้และใช้ความรู้ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) 

การด าเนินงาน “วิชาการรับใช้สังคม” จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
โดยสมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงาน ร่วมกันคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ร่วมกัน มีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันค้นหาความต้องการ  หรือปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข  
โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน
หรือภายนอกมหาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชน
หรือสถานประกอบการ  

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ อาท ิชุมชนหรือผู้ประกอบการ  

 
ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการ

วิชาการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การด าเนินงานวิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้พัฒนาขึ้นต่อไป  ทั้งงานวิชาการ
รับใชส้ังคมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อผู้ประกอบการ 

 
วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงคเ์พื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่างๆได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  

 
 
 
 
 

แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ที่สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  อาทิ
ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย ์เชิงสาธารณะ หรืออื่นๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถาน
ประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถ่ินหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้  โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ  และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน  สถาน
ประกอบการ 

 
 การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
จะต้อง สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ 
คือ สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. การบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
4. ความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 
 

 

 

 

 



รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban 
ขนาด 15 พอยต ์อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจ ากัด 10 หน้าดังกล่าว 

องค์ประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับสามารถสื่อจุดประสงค์การ 
วิจัยชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษให้ท าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค านามและ 

            คุณศัพท์ เช่น  Vaginal Microprostol in Previous Cesarean Section ที่ เหลือท าเป็น 
            เล็กหมด รวมทั้งค ากริยา ค ากริยาวิเศษณ์ และค าที่ไม่ใช่เป็นค าน าเช่น ตัวอย่าง ถ้าสงสัยขอ 
            แนะน าให้พิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเท่านั้น นอกนั้นท าตัวเล็ก เช่น Vaginal 

   microprostol in previous cesarean section ไ ม่ แนะน า ใ ห้ ใ ช้ ตั ว สั ญลั กษณ์ ต่ า งๆ 
ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้ด าเนินโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงาน 

บทคัดย่อ 

ค าส าคัญ Keywords 

บทน า 
 ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า เขียนให้สั้น กระชับ ไม่เกิน 15-20 บรรทัด

 ค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีผู้ใดท างานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร

ภาษาอังกฤษ  ให้ครบประเด็น Objective , Material and Method, Results, Conclusion  

เขียน 10 – 15 บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้

ภาษาไทยให ้มีข ้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม ่ควรเ กิน 300 คํา  โดยให ้

สรปุเนือ้หาของบทความทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการทําวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการวิจัย 

โดยย่อ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ อย่างไร

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการด าเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค์ เขียนเป็นความ
เรียงหรือจัดล าดับความส าคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ

(อาจกล่าวถึงข้อ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น)

วิธีด าเนินงาน 
อธิบายวิธีด าเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการ ระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อื่นต้องการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่านและ
น าไปปฏิ บั ติไ ด้  (กล่าวถึงข้อ  2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง)

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ 
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย ข้อ 6.
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
      อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ

ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ท้ังเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร 
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6 ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พื้นที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 
รวามทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณสิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  ข้อ  7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 

การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับ
อักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการ 

ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่าง
การเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 
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