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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทคัดย่ อ
การวิจยั และพัฒ นากระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างรู ปแบบกระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงโดยใช้
เทคโนโลยีสะอาดบนแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เกิดในพื้นที่เกิดจากการแปรรู ปชาเมี่ยง ได้แก่ มลพิษทางน้ าที่เกิดจากการ
แปรรู ปชาเมี่ยงแบบหมัก และแปรรู ปในส่วนของผลิภณ
ั ฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่ องดื่มชาเมี่ยง สบู่ชาเมี่ยง เป็ นต้น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมประเภทขยะมูลฝอยเกิดจากการแปรรู ปชาเมี่ยงแบบนามาทาเป็ นชาผง และปั ญหาด้านมลพิษ
ทางด้านอากาศที่เกิดจากการแปรรู ปชาเมี่ยงทั้งแบบการหมักและการทาเป็ นชาผง
ในส่ วนของปั จจัย เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ในการแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดในชุมชนประกอบด้วย การแก้ปัญหาต้องใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้อนการแก้ปัญหาต้องได้องค์
ความรู ้เพิ่มเติมจากเดิ มโดยทาเป็ นต้นแบบหรื อมีคู่มือในการศึ กษาและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและ
ต่อเนื่อง
ในส่วนของรู ปแบบรู ปแบบกระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบน
แนวคิดเศรษฐกิจพอพียง มาเป็ นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการในชุมชนทาทาให้ได้
ต้นแบบในการแก้ปัญหา 2 รู ปแบบ คือ การปรับปรุ งเตาสาหรับนึ่ งเมี่ยงโดยใช้ไอน้ า และการปรับปรุ งระบบผลิต
น้ าสะอาดสาหรับใช้ในการแปรรู ปเมี่ยง ซึ่ งได้ค่า B/C Ratio มากกว่า 1 แสดงว่า กิ จกรรมการทาที่ดาเนิ นการแล้ว
เป็ นมีผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าต้นทุนจึงเป็ นโครงการที่จะทาให้เกิดความยัง่ ยืนได้ในชุมชน
คาสาคัญ: เทคโนโลยีสะอาด, เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
Research and development processing of tea leaf products by clean technology base on sufficiency
economy. The major objective of this research is to construct a model for clean technology base on sufficiency
economy, which self-done by the local people with continuously and long lasting. The result found that :
The main environmental problem was initiated from the business community entrepreneurs. The high
level in pollution problem was on water pollution which produced from the ferment tea leaf products, the air
pollution problem from the ferment tea leaf and powdered tea products. The condition to succeed in the
application of a economic sufficient philosophy to solving all of the environment problem which occurred in the
community must containing of the non-complicated technology. In solving the problem must getting more in the
knowledge or made in the form of the best practice model or in the form of the study instruction and could be
applied and use in the real life and could run continuously.
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The model for the clean technology base on sufficiency economy that initiated in the community
which using the sufficient economy philosophy as the conceptual in solving the environment problem from the
entrepreneurs brought two models to succeed in solving, one was the air pollution treatment from the stove was
to increasing in the efficiency of the stove which use for boiling tea leaf. The second increasing the efficiency of
the water supply for processing of tea leaf products in the community. After operating all of these activities, the
benefit-cost ratio (B/C ratio) considering in all of activities found that their B/C ratio higher than 1.0 each. This
was shown that all activities provide benefits more than their costs.
บทนา
ชาเมี่ยง ถือเป็ นพืชที่ควรอนุรักษ์ เนื่ องจากกาลังจะสู ญหายไปจากหลายๆ พื้นที่เนื่องมาจากเกษตรกรบน
พื้นที่สูงหันไปปลูกพืชอื่นแทน เพราะความต้องการของตลาดในปั จจุบนั ของผลผลิตชาเมี่ยงเริ่ มลดลง ซึ่ งชาเมี่ยง
นั้นมีสายพันธุ์มาจากชาอัสสัม บางครั้งเรี ยกว่า ชาพื้นเมือง หรื อชาป่ า มีใบขนาดใหญ่ เจริ ญได้ดีในป่ าร่ มไม้ ใน
ประเทศไทย จากการสารวจพื้นที่ปลูกของสถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2550) พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ปลูก ชาทั้งสิ้ น 118,101 ไร่ คิ ดเป็ นพื้ น ที่ ป ลูกชาอัส สัม 84.4 % และชาจี น 16.6% ราคาขายโดยเฉลี่ ย 12 บาท/
กิโลกรัม ในปี 2550 ประเทศไทยผลิตในชาสดทั้งสิ น 81.074 ตัน ซึ่งเป็ นใบชาสด 77% นามาผลิตเป็ นชาแห้ง ส่วน
ที่เหลือ 23% ผลผลิตเป็ นเมี่ยง ในการผลิตเมี่ยงใช้เฉพาะชาอัสสัมเท่านั้น การผลิตเมี่ยงได้รับการสื บทอดมาจาก
บรรพบุรุษ พื้นที่ปลูกชาสาหรับผลิตเมี่ยง 41,946 ไร่ การบริ โภคจะอยูใ่ นเขตภาคเหนือ
พื้นที่ ภาคเหนื อ ถือเป็ นพื้นที่ปลูกชาเมี่ยงมากสุ ด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่ าน แพร่ แม่ฮ่องสอน และ
ลาปาง แม้วา่ แนวโน้มการบริ โภคเมี่ยงจะลดลง เนื่ องจากกลุ่มคนที่บริ โภคเมี่ยงส่ วนใหญ่จะเป็ นผูส้ ู งอายุ แต่ก็คาด
ว่าปริ มาณการผลิตเมี่ยงจะยังคงอยู่ที่ประมาณปี ละเกื อบสองหมื่นตัน เมื่อพิจารณาพื้นที่ ปลูกชาเมี่ยงรายจังหวัด
เชี ยงใหม่มีพ้ืนที่ ปลูกมากที่ สุด รองลองมา คือ น่ าน ซึ่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ส่วนมากปลูกในพื้นที่ อาเภอแม่แตง
เชียงดาว แม่ริม และอาเภอดอยสะเก็ด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เกษตรผูป้ ลูกชาเมี่ยงจะนาใบชาเมี่ยงจากส่ วนมาทาการแปรรู ปเป็ นเมี่ยงเองโดย
ใช้ภูมิปัญญาสมัยอดีตทาการแปรรู ปเองในครัวเรื อน ตั้งแต่เก็บใบเมี่ยงสด การนึ่ งเมี่ยง การหมักเมี่ยง จนหาแหล่ง
ขายเมี่ยง สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรื อน แต่ปัจจุบนั การบริ โภคเมี่ยงเริ่ มลดลง เนื่ องจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคเมี่ยงคือผูส้ ู งอายุ
ส่ วนกลุ่มบริ โภควัยรุ่ น และวัยกลางคนไม่นิยมบริ โภคชาเมี่ ยงที่ ใช้วิธีการนึ่ งและการหมัก ทาให้แนวโน้มการ
บริ โภคชาเมี่ยงนึ่ ง ชาเมี่ยงหมัก ลดลง ขณะที่ตลาดรับซื้ อเมี่ยงนึ่ งและการหมักถูกจากัดในวงแคบมากขึ้น คือ ขาย
ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น จึงทาให้แหล่งขายลดลง ส่วนด้านการตลาดของผลผลิตชาเมี่ยงที่นาไปแปรรู ป
เป็ นชาเมี่ยงนึ่งและชาเมี่ยงหมักยังมีการขายเป็ น “กา” พ่อค้าที่มารับซื้อคือพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อชาเมี่ยงนึ่งและ
ชาเมี่ยงหมักจากเกษตร โดยขายในราคา”กา” ละ 6 บาท หรื อ 12 บาท/กิโลกรัม ซึ่ งมีราคาถูกมาก ทาให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่เลิกล้มปลูกชาเมี่ยงละหันปลูกพื้นอื่นๆ แทนชาเมี่ยง เช่น กาแฟ อโวคาโด และเสาวรส แทนการปลูกชา
เมี่ยง ขณะที่เกษตรกรบางรายเลิกการปลูกชาเมี่ยงและหันเข้าไปรับจ้างแรงงานในเมืองจนไม่มีผสู ้ ื บทอดการปลูก
เมี่ยง อย่างไรก็ตามจากที่ กล่าวมาข้างต้นหากสรุ ปปั ญหาด้านตลาดชาเมี่ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง
สามารถสรุ ปรายประเด็นดังนี้
1) ปั ญหาการบริ โภคในปั จจุบนั ของชาเมี่ยงที่นามาแปรรู ปเป็ นเมี่ยงนึ่งกับเมี่ยงหมักลดลง
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2) ตลาดการรับซื้ อชาเมี่ยงถูกจากัดในวงแคบเนื่ องจากการบริ โภคลดลงเมี่ยงลดลง ทาให้ตลาดเมี่ยงถูก
จากัดในชุมชนเท่านั้น
3) ปั จจุบนั มีการทดลองสารต่างๆในชาเมี่ยงแต่ยงั ขาดการนาผลทางวิทยาศาสตร์ ของชาเมี่ยงต่อยอดเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
4) ผูบ้ ริ โภคชามี แ นวโน้ม เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ องจากชามี ป ระโยชน์ ห ลายด้าน แต่ยงั ขาดคุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ชาที่ตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคได้แท้จริ งในปั จจุบนั
5) ผูผ้ ลิตชาเมี่ยงไม่ทราบถึงมูลค่าความเต็มใจที่ จะจ่ายในการซื้ อผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง หากมีผลิตภัณฑ์ชา
เมี่ยงเกิดขึ้นในตลาด
6) หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการปลูกชาเมี่ยง ยังไม่มีแผนและกลยุทธ์การทา
ตลาดของชาเมี่ยงในปั จจุบนั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตชาเมี่ยงสู่การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
จากปั ญหาดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนินโครงการวิจยั ที่ที่มุ่งเน้นแก้ไขปั ญหาด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ ยงในพื้นที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ที่ จะช่วยยกระดับคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ที่มีความสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัยและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมถึงศึกษาพื้นที่ปลูกชา
เมี่ยงในที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของชาเมี่ยง และยังช่วยอนุรักษ์การปลูกชาเมี่ยง รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในพื้นที่ปลูกชาเมี่ยงและกระบวนการผลิตชาเมี่ยงได้
วัตถุประสงค์
เพื่ อสร้ างรู ปแบบกระบวนการผลิ ต และแปรรู ป ผลิ ตภัณฑ์ชาเมี่ ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนินการ
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ คณะผูว้ ิจัย ได้กาหนดกิ จกรรมที่ ใช้ในการด าเนิ น การวิจัยโดยประกอบด้ว ย
กิจกรรมการศึกษาบริ บทของชุมชน ได้แก่ บริ บทของชุมชน และกิจกรรมการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่ วม ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การศึกษาบริบทของชุมชน
กิจกรรมการศึกษาบริ บทของชุมชน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
ชุ มชน ที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิ ตดังกล่าว ซึ่ งการสารวจจะดาเนิ นการโดยนักศึ กษาและคณะผูว้ ิจยั จะเข้าไป
สัมภาษณ์และพูดคุยกับผูป้ ระกอบการรวมทั้งสังเกตการณ์กระบวนการผลิต ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการศึกษาบริ บทของชุมชน
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2. การศึกษาปัญหาทางด้ านกระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ชาเมีย่ งชุมชน
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาทางด้านกระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงของธุรกิจชุมชน คณะผูว้ ิจยั
ได้ทาการศึกษาโดยการแบ่งนักศึกษาอกเป็ นกลุ่มและลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสภาพปั ญหาทางด้านกระบวนการผลิต
และแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงที่ โดยผ่านเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์และการพูดคุยพบปะกับผูป้ ระกอบการ และการ
เดินสารวจและเก็บตัวอย่างปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการศึกษาปั ญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพทางความร้อนของเตานึ่งเมี่ยงความร้อนที่ให้แก่เตาทั้งหมดสามารถหาได้โดย
คานวณจากปริ มาณฟื นที่ใช้ตลอดกระบวนการต้ม จากความร้อนที่ให้ท้ งั หมดส่ วนหนึ่ งจะถูกนาไปใช้ในการเพิ่ม
อุณหภูมิให้แก่น้ า ส่ วนหนึ่ งจะสู ญเสี ยไปทางปล่องและผนังของเตา และยังมีความร้อนอีกบางส่ วนที่ สูญเสี ยไป
โดยการพาความร้อนออกจากทางปากเตา ตามรอยต่อ รอยรั่วต่างๆ ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ การสมดุลความร้อน
ที่เข้าและออกจากเตา สามารถหาได้โดยสมการ
ความร้อนที่ให้แก่เตา = ความร้อนที่ทาให้น้ าอุณหภูมิสูงขึ้นจนเดือด + ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ า
ออกจากหม้อต้ม + ความร้อนที่ให้แก่ปอสา+ความร้อนสูญเสี ยทางปล่อง + ความร้อนที่สูญเสี ยทางผนังและอื่นๆ
3. จัดเวทีกลุ่มย่ อยเพื่อออกแบบกิจกรรมการประยุกต์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนปั ญหาและแนวทางในการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหากับตัวแทนผูป้ ระกอบการเป็ นกิจกรรมที่ จดั ขึ้นเพื่อชี้แจงปั ญหากระบวนการผลิตและแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์ชาเมี่ ยง ที่ ท าการศึ กษาพบรวมทั้งเป็ นการตรวจสอบข้อมูลปั ญหากับผูป้ ระกอบการและรับ ฟั งแนว
ทางการแก้ปัญหาที่เป็ นความต้องการของผูป้ ระกอบการเพื่อนาไปพัฒนากิจกรรมที่จะดาเนิ นการในพื้นที่ต่อไปดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนปั ญหากับผูป้ ระกอบการ
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4. กิจกรรมการประยุกต์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
กิ จกรรมการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่การดาเนินการวิจยั ตามโครงร่ างที่เสนอไว้เป็ นการดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการได้ร่วมดาเนิ นการวิจยั และศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาไป
ด้วยกันซึ่ งงานวิจยั ที่ได้จะตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการและหากมีการขยายผลผูป้ ระกอบการก็สามารถ
จะดาเนินการได้เอง ประกอบด้วย การปรับปรุ งระบบผลิตน้ าดิบสาหรับใช้ในการนึ่งเมี่ยง การปรับปรุ งเตาเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของการนึ่งเมี่ยง และชุดผลิตไอน้ าสาหรับนึ่งเมี่ยง ดังภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ภาพที่ 4 แสดงการปรับปรุ งกระบวนการเตรี ยมน้ าสะอาดในการนึ่งเมี่ยง

ภาพที่ 5 แสดงการปรับปรุ งเตาต้มเตาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของการนึ่งเมี่ยง

ภาพที่ 6 แสดงการปรับปรุ งระบบนึ่งเมี่ยง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้พร้อมทั้งนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอธิ บาย เพื่อหา
ข้อสรุ ปที่ทาให้เห็ นปรากฏการณ์การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลอยูต่ ลอดเวลาในขณะที่ทาการศึกษาใน
ชุมชน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงและพิจารณาถึงความสัมพันธ์กนั เพื่อให้สามารถ
นาไปสู่ ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ ภายใต้บริ บทของชุมชน การศึกษาและรายงานผลการวิจยั โดยใช้รูปแบบการ
บรรยายเชิ งวิเคราะห์ โดยเป้ าหมายของการวิเคราะห์ ขอ้ มูลผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อให้เห็ น
ประเด็น การเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาของประชาชนที่ผา่ นกระบวนการบูรณาการการการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนนาไปสู่ การได้รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป โดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ได้นามาจดบันทึกและวิเคราะห์ออกมาเป็ นประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และนาเสนอโดยวิธีการบรรยายและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าหากันจนนาไปสู่ขอ้ สรุ ปของข้อมูล
ที่ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม จะถูกวิเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู ้ที่จะนาไปสู่การวางแผน การจัดทา
โครงการและมาตรการต่างๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิ งปริ มาณที่ ได้ จะถูกนาเสนอในรู ปของ
การเขียนเชิงพรรณนาโดยมีขอ้ มูลรู ปภาพรวมทั้งแผนภูมิต่างๆ จนนาไปสู่ องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เกิดในพื้นที่เกิดจากการแปรรู ปชาเมี่ยง ซึ่ งจะทาการผลิตสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์
ของธุรกิ จชุมชนกลุ่มต่างๆ ซึ่ งมีมลพิษสิ่ งแวดล้อมตามประเภทของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งปั ญหาด้านมลพิษอยูใ่ นระดับสู ง
ได้แก่ มลพิ ษทางน้ าที่ เกิ ดจากการแปรรู ปชาเมี่ ยงแบบหมัก และแปรรู ปในส่ วนของผลิ ภณ
ั ฑ์เพื่ อสุ ขภาพได้แก่
เครื่ องดื่มชาเมี่ยง สบู่ชาเมี่ยง เป็ นต้น ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมประเภทขยะมูลฝอยเกิดจากการแปรรู ปชาเมี่ยงแบบนามาทา
เป็ นชาผง และปั ญหาด้านมลพิษทางด้านอากาศที่ เกิ ดจากการแปรรู ปชาเมี่ยงทั้งแบบการหมักและการทาเป็ นชาผง
ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากการแปรรู ปชาเมี่ยงมากที่สุด ได้แก่
ปั ญหาทางด้านมลพิษทางอากาศคือวันที่เกิดจากการนึ่งเมี่ยงและคัว่ เมียง รองลงมาปั ญหามลพิษทางน้ า ตามลาดับ
จากการดาเนิ นการวิจยั ตามแนวทางการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วมรู ปแบบของเทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องนาประเด็นอื่นๆ ที่สาคัญเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ มีความพร้อมด้านงบประมาณ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ รวมทั้ง มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น และที่ สาคัญผลประโยชน์ที่ได้ตอ้ งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ประกอบด้วย
1) ความมีเหตุผล การใช้เทคโนโลยีสะอาดจะต้องมีความสอดคล้องกับการดาเนิ นชี วิตทาให้เกิ ดรายได้
เสริ มหรื อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถ นาความรู ้ที่ได้ไปเผยแพร่ ในพื้นที่โดยต้องใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้อน
ซึ่ งจะทาให้ชุมชนสามารถศึ กษาและทาความเข้าใจได้ง่ายนอกเหนื อจะช่วยปั ญหาสิ่ งแวดล้อมแล้วแล้วยังต้องเกิ ด
ประโยชน์จน สามารถจาหน่าย และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้
2) ความพอประมาณ เทคโนโลยีสะอาดที่ จะนามาใช้ ต้องสามารถทาได้เองในครัวเรื อนหรื อทาในกลุ่ม
เกษตรกรในชุมชนเองได้ เพราะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในชุมชนรวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ก็ไม่ซบั ซ้อน
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3) การมีภูมิคุม้ กัน เทคโนโลยีสะอาดที่จะนามาใช้ในชุมชนต้องต้องไม่เป็ นการเพิ่มภาระให้กบั ชุมชนใน
ด้านรายจ่ายมากจนเกิ นไปจนชุมชนไม่สามารถยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาได้ รวมทั้งหากจะเป็ นแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ดีอาจจะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชน โดยสามารถนาใช้ประโยชน์หรื อเพิ่มมูลค่าก็จะเป็ นแนวทางที่
ได้รับการยอมรับมากที่สุดหรื อแนวทางในการแก้ปัญหาจะเป็ นการลดค่าใช้จ่ายก็จะทาให้ชุมชนยอมรับมีสุขภาพดี
ขึ้นจนนาไปสู่การมีภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ ไม่เป็ นการเพิ่มภาระของเกษตร รวมทั้งครอบครัวมีสุขภาพดี
4) การมีความรู ้ เทคโนโลยีสะอาดที่ จะนามาใช้ในชุมชน ต้องได้องค์ความรู ้มีการเรี ยนรู ้ในกระบวนการ
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม เริ่ มจากความรู ้ของชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชนอยากให้ทาจนนาไปสู่การเกิดเป็ นองค์ความรู ้และ
เป็ นต้นแบบหรื อมีการทาเอกสารหรื อแนวทางรวมถึงคู่มือในการศึกษาและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและ
ต่อเนื่องเมื่อกระบวนการวิจยั เสร็ จสิ้น
5) การมีคุณธรรม เทคโนโลยีสะอาดที่ จะนามาใช้จะต้องไม่ทาให้เกิ ดผลกระทบหรื อเกิ ดปั ญหาที่ มีต่อ
ชุมชนโดยรอบ ซึ่ งอาจจะทาให้ปัญหาทางด้านความขัดแย้งในชุมชนลดลงและชุมชนมีความรักสามัคคีกนั มากขึ้น
และสามารถแบ่งปั นแนวทางการแก้ปัญหาหรื อวัสดุอุปกรณ์กนั ภายในชุมชนได้
จากข้อมูลสภาพปั ญหาของการแปรรู ปชาเมี่ยงในชุมชน ศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหา เงื่อนไขใน
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่จะนามาประยุกต์ใช้ คณะผูว้ จิ ยั และชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์จนนาไปสู่ รูปแบบ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
การปรับปรุ งเตาสาหรับนึ่ งเมี่ยง จากการศึ กษากระบวนการผลิตเมี่ยงของทั้ง 2 สถานประกอบการ ทาให้
ได้รู้ถึงสภาพปั ญหาที่ ตามมาในกระบวนการผลิ ตดังกล่าว คื อ ปั ญหาน้ าเสี ยจากกระบวนการผลิ ตซึ่ งเป็ นปั ญหา
เล็กน้อยสาหรับสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง แต่ปัญหาสาคัญที่พบก็คือ ปั ญหาเรื่ องของเตาที่ใช้ตม้ ไอน้ าเพื่อนึ่งเมี่ยง
ซึ่งปั ญหาที่พบเป็ นหลัก ได้แก่ การสู ญเสี ยพลังงานความร้อนไปทางผนังเตาและอื่นๆ กับการสู ญเสี ยพลังงานความ
ร้อนไปทางปล่องระบาย อาจเกิดจากการสร้างเตาและปล่องระบายที่ไม่ถูกตามหลัก และการใช้เชื้อเพลิงจานวนมาก
ในการนึ่งเมี่ยงแต่ละครั้ง ซึ่งเตาผลิตไอน้ านี้ จะมาใช้ทดแทนเตานึ่งเมี่ยงของสถานประกอบการที่มีอยูเ่ ดิม เตาผลิตไอ
น้ านี้ สามารถได้ผา่ นการทดสอบการใช้มาแล้ว ปรากฏว่า สามารถลดจานวนเชื้อเพลิงในการใช้น่ ึงแต่ละครั้งได้เกือบ
ถึงประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ ใช้เวลานับตั้งแต่ให้ความร้อนจนถึงน้ าเดือดแค่ประมาณ 15-20 นาที และที่สาคัญการใช้
เตาผลิตไอน้ าในหนึ่ งครั้ง สามารถนาไอน้ าไปนึ่ งเมี่ยงได้จานวนเพิ่มขึ้นที่ ละ 2-3 ถัง ซึ่ งจะทาให้ได้เมี่ยงจานวนที่
มากขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับเตานึ่ งเมี่ยงของทั้งสองสถานประกอบการ จะเห็นได้วา่ รู ปแบบของเตานึ่ งเมี่ยงมาใช้จะ
ทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 4,000 บาทต่อปี แต่ตอ้ งมีตน้ ทุนในการปรับปรุ งอยูท่ ี่ 3,500 บาทซึ่ งจะทาให้มี
ระยะเวลาคืนทุนในการปรับปรุ งอยูท่ ี่ 10 เดือน
การปรับปรุ งระบบผลิตน้ าสะอาดสาหรับใช้ในการแปรรู ปเมี่ยง จากการที่กระบวนการนึ่ งเมี่ยงในปั จจุบนั
มีการใช้น้ าประปาและน้ าประปาภูเขาในกระบวนการผลิตเป็ นหลัก ซึ่ งจากการจัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
ร่ วมกันกาหนดแนวทางของเทคโนโลยีสะอาดที่จะนามาใช้ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ าเพื่อ
การบริ โภค พบว่า คุณภาพน้ าที่ ผ่านระบบปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ าสาหรั บการแปรรู ปเมี่ ยง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ า
ส าหรั บบริ โภคได้ของกรมอนามัย และมาตรฐานน้ าในภาชนะที่ บรรจุ ปิ ดสนิ ททุ กตัว และจะเห็ น ได้ว่าระบบ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ ามี ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดปริ มาณแมงกานี ส ความกระด้าง และเหล็กได้ดีที่สุดตามลาดับ
หลังจากดาเนินกิจกรรมแล้วทางคณะผูว้ จิ ยั ได้การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็ นการความสามารถในการทา
กาไรของโครงการเพื่อวิเคราะห์วา่ รู ปแบบกิจกรรมที่ ใช้ในการดาเนิ นงานจะก่อให้เกิ ดรายได้ที่คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และมี อ ัตราผลตอบแทนที่ ดีหรื อไม่ ซึ่ งจะสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจส าหรั บ ได้ค่า B/C Ratio
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เท่ ากับ 36,500/5,750 = 6.00 แสดงว่ากิ จกรรมการท าระบบปรับปรุ งคุ ณภาพน้ าส าหรับการแปรรู ปชาเมี่ ยงเป็ น
โครงการที่ดาเนิ นการแล้วเป็ นมีผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าต้นทุนจึงเป็ นโครงการที่จะทาให้เกิดความยัง่ ยืนได้ใน
ชุมชน
สรุ ปข้อค้นพบจากการดาเนิ นกิ จกรรมการผลิ ตชุ ดปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ าส าหรั บการแปรรู ปชาเมี่ ยงนั้น
ในช่วงเริ่ มโครงการประชาชนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนการทาความสะอาดสารกรองในระบบปรับปรุ งคุณภาพ
น้ า ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ต้องให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิด ทาให้ชุมชนสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องมากขึ้นในเวลา
ต่ อ มา ซึ่ งต้อ งอาศัยเวลาและการศึ ก ษาประมาณ 1-2 เดื อน ร่ วมกับ การศึ ก ษาผ่ านคู่ มื อ ที่ จัดท าขึ้ น รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู ้กนั เองส่ งผลให้ประชาชนจึงมีความเข้าใจมากขึ้น เมื่อกิ จกรรมการใช้ระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ า
สาหรับสาหรับการแปรรู ปชาเมี่ยง ดาเนิ นกิ จกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่ ง ทางคณะผูว้ ิจยั ได้จดั เวที เพื่อแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็ น และสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น ซึ่ งพบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่ วมกิจกรรมสามารถใช้ระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ า
สาหรับการแปรรู ปชาเมี่ยง และดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง แต่ยงั พบปั ญหาเรื่ องการรั่วซึ มของระบบท่ อที่ ใช้ซ่ ึ งก็
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง คณะผูว้ ิจยั ได้พฒั นาคู่มือในการทาชุดปรับปรุ งคุณภาพสาหรับการแปรรู ปชาเมี่ยงซึ่ งมี
รายละเอียดทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้และขั้นตอนการทาไว้ทุกขั้นตอนรวมทั้งง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
ในส่ วนของปั จจัย เงื่อนไขสู่ ความสาเร็ จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับเทคโนโลยี
สะอาดในการแปรรู ปชาเมี่ยงในชุมชนประกอบด้วย การแก้ปัญหาต้องใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็จะทาให้ชุมชนสามารถศึกษาและทาความเข้าใจได้ง่าย การแก้ปัญหาต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ชุมชนสามารถหาได้เอง รวมทั้งสามารถหาได้ง่ายในชุมชนหรื อมีการใช้อย่างแพร่ หลายหรื อพบมากใน
ชุมชนและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป และที่สาคัญอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการต้องดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง
การแก้ปัญ หาสิ่ งแวดล้อมต้องไม่เป็ นการการเพิ่ มภาระให้กับชุ มชนในด้านรายจ่ ายมากจนเกิ นไปจน
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาได้ รวมทั้งหากจะเป็ นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีอาจจะเป็ น
การเพิ่มรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดยสามารถนาของเหลือจากขั้นตอนการผลิตมาใช้ประโยชน์หรื อเพิ่มมูลค่าก็
จะเป็ นแนวทางที่ ได้รับการยอมรับมากที่สุดหรื อแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจะเป็ นการลดต้นทุนในการ
ผลิตสิ นค้าก็จะทาให้ชุมชนยอมรับมีสุขภาพดีข้ ึนจนนาไปสู่การมีภูมิคุม้ กันในการดาเนินชีวติ
การแก้ปัญหาต้องได้องค์ความรู ้เพิ่มเติมจากเดิ มโดยทาเป็ นต้นแบบหรื อมีคู่มือในการศึ กษาและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและต่อเนื่ อง รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจะต้องลดผลกระทบของปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ที่มีต่อชุมชนโดยรอบซึ่งจะทาให้ปัญหาทางด้านความขัดแย้งในชุมชนลดลงและชุมชนมีความรักสามัคคีกนั มากขึ้น
และสามารถแบ่งปั นแนวทางการแก้ปัญหาหรื อวัสดุอุปกรณ์กนั ภายในชุมชนได้
อภิปรายผลการวิจยั
การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับเทคโนโลยีสะอาดในการกระบวนการแปรรู ปชาเมี่ยง ที่
ดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ได้เริ่ มต้นจากการร่ วมกันค้นหาปั ญหาของชุมชน หลังจากนั้นจะร่ วมกันกาหนดรู ปแบบการ
แก้ปั ญหา การร่ วมกันกาหนดเป้ าหมายและตัวชี้ วดั การจัดการปั ญ หาในพื้ น ที่ ร่ วมกันกาหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการปั ญหารวมกันเพื่อสร้างเป็ นต้นแบบในชุ มชน ร่ วมกันวางแผนในการดาเนิ นกิ จกรรมการ
แก้ปัญ หา ร่ วมกัน ดาเนิ นกิ จกรรมเพื่ อแก้ปั ญ หา และร่ วมกัน ติ ดตามและประเมิ น ผลการแก้ปั ญ หาร่ วมกัน ซึ่ ง
รู ปแบบการแก้ปั ญหาดังกล่าว มี ความสอดคล้องกับหลักการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory
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Action Researcher: PAR) ซึ่งเป็ นการร่ วมกันดาเนินกระบวนการวิจยั โดยมีผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานอยูใ่ นพื้นที่ ทั้งที่เป็ น
ชาวบ้านและนักพัฒนา ทางานร่ วมกับผูว้ จิ ยั ภายนอก ซึ่ งเป้ าหมายคือ ให้ชุมชนได้รับความรู ้ถึงปั ญหาที่ เกิดขึ้นใน
ชุ ม ชน และร่ วมกัน ด าเนิ น การแก้ปั ญ หา นอกจากนั้น ขั้น ตอนในการด าเนิ น การวิจัยยังสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพียงซึ่ งต้องมี หลักการพื้ นฐานคือการแก้ปั ญหาใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมี เหตุผล มี ความ
พอประมาณ มีภูมิคุม้ กัน มีความรู ้ และมีคุณธรรม ซึ่ง ปาริ ชาติ วลัยเสถียร (2543) กล่าวว่าการแก้ปัญหาแบบมีส่วน
ร่ วมนั้นจะเริ่ มจากการค้นหาปั ญหาและสาเหตุ การวางแผนดาเนิ นกิจกรรมแก้ไขปั ญหา การปฏิบตั ิงานการร่ วมรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล รวมกันหน่วยงานในท้องถิ่นกับตัวแทนชุมชน ซึ่ งจากผลการวิจยั ได้นา
ทั้ง 2 แนวคิด มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทั้งสิ้ น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นในส่วนของการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกัน ยังอาศัยแนวคิดการแนวคิด
เศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้ามามี ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา จนเกิ ดกิ จกรรมที่ การแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งในชุมชน ชุมชนสามารถดาเนิ นการได้เอง และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน
ต่อไป
ผลกระทบจากการดาเนินการวิจยั
ผลกระทบต่อชุมชนทางด้านสังคม ประกอบด้วย
1) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามารถกาหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหาได้ชดั เจนขึ้นรวมทั้งประหยัดงบประมาณ และเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนินการแก้ปัญหาการแปร
รู ปชาเมี่ยงในชุ มชน ซึ่ งองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถนาไปใช้ในงบประมาณประจาปี ซึ่ งจะเป็ นการ
แก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ งเพราะเกิดจากการมีส่วนร่ วมของประชาชน
2) เกิ ดความร่ วมมือในพื้นที่ ระหว่างประชาชนกับหน่ วยงานทางการศึ กษาในการดาเนิ นกิ จกรรม โดย
หน่วยงานทางการศึกษาได้เป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญ
ในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ตัวบ่งชี้ จาก การใช้ประโยชน์จากคู่มือการใช้เตาไอน้ าสาหรับนึ่ งเมี่ยงและคู่มือการ
ผลิตน้ าสะอาดสาหรับการแปรรู ปชาเมี่ยง
3) ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน สื บเนื่องมาจากการที่ปัญหาสิ่ งแวดล้อมได้รับการแก้ไข และ
ประชาชนมีความตระหนักและตื่นตัวในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดของชุมชนมากขึ้น ตัวบ่งชี้จาก ผลการนารู ปแบบ
เตาไอน้ าสาหรับนึ่งเมี่ยง มีการขยายผลไปยังผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ
ผลกระทบต่อชุมชนด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจากการดาเนิ นการวิจยั ช่วยลดการเกิ ดมลพิษทางน้ าในพื้นที่ และมลพิษ
ทางอากาศ เนื่ องจากประชาชนมีความรู ้ รวมทั้งก่อให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการแก้ปัญหา ตลอดจนมี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการดาเนินชีวติ ของประชาชนในชุมชน
ผลกระทบต่อชุ มชนทางด้านเศษฐศาสตร์ การดาเนิ นการวิจยั เป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการแปรรู ปชาเมี่ยง
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรจะมีการนาเอากิจกรรมที่ได้ดาเนินการในพื้นที่ ไปเผยแพร่ ให้กบั ประชาชนและชุมชนอื่นที่สนใจ
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่คลอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมด
2) ควรมี ก ารพัฒ นาชาวบ้านเรื่ อ งการท าบัญ ชี ผ ลผลิ ต และบัญ ชี ค รั วเรื อ นเพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล ในการ
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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