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บทคดัย่อ 

การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างรูปแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียงโดยใช้
เทคโนโลยสีะอาดบนแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการวจิยั พบวา่ 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียง ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ าท่ีเกิดจากการ
แปรรูปชาเม่ียงแบบหมกั และแปรรูปในส่วนของผลิภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมชาเม่ียง สบู่ชาเม่ียง เป็นตน้ 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มประเภทขยะมูลฝอยเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบน ามาท าเป็นชาผง และปัญหาดา้นมลพิษ
ทางดา้นอากาศท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงทั้งแบบการหมกัและการท าเป็นชาผง  

ในส่วนของปัจจยั เง่ือนไขสู่ความส าเร็จในการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดในชุมชนประกอบดว้ย การแกปั้ญหาตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซ้อนการแกปั้ญหาตอ้งไดอ้งค์
ความรู้เพ่ิมเติมจากเดิมโดยท าเป็นตน้แบบหรือมีคู่มือในการศึกษาและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและ
ต่อเน่ือง  

ในส่วนของรูปแบบรูปแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาดบน
แนวคิดเศรษฐกิจพอพียง มาเป็นกรอบแนวคิดในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการในชุมชนท าท าใหไ้ด้
ตน้แบบในการแกปั้ญหา 2 รูปแบบ คือ การปรับปรุงเตาส าหรับน่ึงเม่ียงโดยใชไ้อน ้ า และการปรับปรุงระบบผลิต
น ้ าสะอาดส าหรับใชใ้นการแปรรูปเม่ียง ซ่ึงไดค้่า B/C Ratio มากกวา่ 1 แสดงวา่ กิจกรรมการท าท่ีด าเนินการแลว้
เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกวา่ตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน  
 
ค าส าคญั: เทคโนโลยสีะอาด, 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. 

 
บทน า 
 ชาเม่ียง ถือเป็นพืชท่ีควรอนุรักษ ์เน่ืองจากก าลงัจะสูญหายไปจากหลายๆ พ้ืนท่ีเน่ืองมาจากเกษตรกรบน
พ้ืนท่ีสูงหันไปปลูกพืชอ่ืนแทน เพราะความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัของผลผลิตชาเม่ียงเร่ิมลดลง ซ่ึงชาเม่ียง
นั้นมีสายพนัธ์ุมาจากชาอสัสัม บางคร้ังเรียกวา่ ชาพ้ืนเมือง หรือชาป่า มีใบขนาดใหญ่ เจริญไดดี้ในป่าร่มไม ้ใน
ประเทศไทย จากการส ารวจพ้ืนท่ีปลูกของสถาบนัชามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2550) พบวา่ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี
ปลูกชาทั้ งส้ิน 118,101 ไร่ คิดเป็นพ้ืนท่ีปลูกชาอสัสัม 84.4 % และชาจีน 16.6% ราคาขายโดยเฉล่ีย 12 บาท/
กิโลกรัม ในปี 2550 ประเทศไทยผลิตในชาสดทั้งสิน 81.074 ตนั ซ่ึงเป็นใบชาสด 77% น ามาผลิตเป็นชาแหง้ ส่วน
ท่ีเหลือ 23% ผลผลิตเป็นเม่ียง ในการผลิตเม่ียงใชเ้ฉพาะชาอสัสัมเท่านั้น การผลิตเม่ียงไดรั้บการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ พ้ืนท่ีปลูกชาส าหรับผลิตเม่ียง 41,946 ไร่ การบริโภคจะอยูใ่นเขตภาคเหนือ  
 พ้ืนท่ีภาคเหนือ ถือเป็นพ้ืนท่ีปลูกชาเม่ียงมากสุด ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน และ
ล าปาง แมว้า่แนวโนม้การบริโภคเม่ียงจะลดลง เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีบริโภคเม่ียงส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอาย ุแต่ก็คาด
วา่ปริมาณการผลิตเม่ียงจะยงัคงอยู่ท่ีประมาณปีละเกือบสองหม่ืนตนั เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีปลูกชาเม่ียงรายจงัหวดั 
เชียงใหม่มีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด รองลองมา คือ น่าน  ซ่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนมากปลูกในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่แตง 
เชียงดาว แม่ริม และอ าเภอดอยสะเก็ด  
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเกษตรผูป้ลูกชาเม่ียงจะน าใบชาเม่ียงจากส่วนมาท าการแปรรูปเป็นเม่ียงเองโดย
ใชภู้มิปัญญาสมยัอดีตท าการแปรรูปเองในครัวเรือน ตั้งแต่เก็บใบเม่ียงสด การน่ึงเม่ียง การหมกัเม่ียง จนหาแหล่ง
ขายเม่ียง สร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน แต่ปัจจุบนัการบริโภคเม่ียงเร่ิมลดลง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคเม่ียงคือผูสู้งอาย ุ
ส่วนกลุ่มบริโภควยัรุ่น และวยักลางคนไม่นิยมบริโภคชาเม่ียงท่ีใชว้ิธีการน่ึงและการหมกั  ท าให้แนวโน้มการ
บริโภคชาเม่ียงน่ึง ชาเม่ียงหมกั ลดลง ขณะท่ีตลาดรับซ้ือเม่ียงน่ึงและการหมกัถูกจ ากดัในวงแคบมากข้ึน คือ ขาย
ในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเท่านั้น จึงท าให้แหล่งขายลดลง ส่วนดา้นการตลาดของผลผลิตชาเม่ียงท่ีน าไปแปรรูป
เป็นชาเม่ียงน่ึงและชาเม่ียงหมกัยงัมีการขายเป็น “ก า” พอ่คา้ท่ีมารับซ้ือคือพอ่คา้คนกลางท่ีมารับซ้ือชาเม่ียงน่ึงและ
ชาเม่ียงหมกัจากเกษตร โดยขายในราคา”ก า” ละ 6 บาท หรือ 12 บาท/กิโลกรัม  ซ่ึงมีราคาถูกมาก ท าใหเ้กษตรกร
ส่วนใหญ่เลิกลม้ปลูกชาเม่ียงละหันปลูกพ้ืนอ่ืนๆ แทนชาเม่ียง เช่น กาแฟ อโวคาโด และเสาวรส แทนการปลูกชา
เม่ียง ขณะท่ีเกษตรกรบางรายเลิกการปลูกชาเม่ียงและหันเขา้ไปรับจา้งแรงงานในเมืองจนไม่มีผูสื้บทอดการปลูก
เม่ียง อย่างไรก็ตามจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้หากสรุปปัญหาดา้นตลาดชาเม่ียงและการพฒันาผลิตภณัฑ์จากชาเม่ียง 
สามารถสรุปรายประเด็นดงัน้ี 

 1) ปัญหาการบริโภคในปัจจุบนัของชาเม่ียงท่ีน ามาแปรรูปเป็นเม่ียงน่ึงกบัเม่ียงหมกัลดลง 
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 2) ตลาดการรับซ้ือชาเม่ียงถูกจ ากดัในวงแคบเน่ืองจากการบริโภคลดลงเม่ียงลดลง ท าให้ตลาดเม่ียงถูก
จ ากดัในชุมชนเท่านั้น 

 3) ปัจจุบนัมีการทดลองสารต่างๆในชาเม่ียงแต่ยงัขาดการน าผลทางวทิยาศาสตร์ของชาเม่ียงต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑช์าเม่ียง 
 4) ผูบ้ริโภคชามีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากชามีประโยชน์หลายด้าน แต่ยงัขาดคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑช์าท่ีตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดแ้ทจ้ริงในปัจจุบนั 

 5) ผูผ้ลิตชาเม่ียงไม่ทราบถึงมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชาเม่ียง หากมีผลิตภณัฑ์ชา
เม่ียงเกิดข้ึนในตลาด  

6) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกชาเม่ียง ยงัไม่มีแผนและกลยทุธ์การท า
ตลาดของชาเม่ียงในปัจจุบนัเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตชาเม่ียงสู่การแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียง 
 จากปัญหาดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินโครงการวิจยัท่ีท่ีมุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาดา้นการ
พฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะช่วยยกระดบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑช์าเม่ียง ท่ีมีความสะอาดถูกตอ้งตามหลกัอนามยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงศึกษาพ้ืนท่ีปลูกชา
เม่ียงในท่ีส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของชาเม่ียง และยงัช่วยอนุรักษก์ารปลูกชาเม่ียง รวมถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในพ้ืนท่ีปลูกชาเม่ียงและกระบวนการผลิตชาเม่ียงได ้
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วธีิด าเนินการ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจัยได้ก าหนดกิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยโดยประกอบด้วย 
กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน ไดแ้ก่ บริบทของชุมชน และกิจกรรมการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

1. การศึกษาบริบทของชุมชน  
  กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียง
ชุมชน ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตดังกล่าว ซ่ึงการส ารวจจะด าเนินการโดยนักศึกษาและคณะผูว้ิจยัจะเขา้ไป
สมัภาษณ์และพดูคุยกบัผูป้ระกอบการรวมทั้งสงัเกตการณ์กระบวนการผลิต ดงัภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แสดงการศึกษาบริบทของชุมชน 
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 2. การศึกษาปัญหาทางด้านกระบวนการผลติและแปรรูปผลติภัณฑ์ชาเมีย่งชุมชน 
  การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงของธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยั
ไดท้ าการศึกษาโดยการแบ่งนกัศึกษาอกเป็นกลุ่มและลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลสภาพปัญหาทางดา้นกระบวนการผลิต
และแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียงท่ี โดยผ่านเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์และการพูดคุยพบปะกบัผูป้ระกอบการ และการ
เดินส ารวจและเก็บตวัอยา่งปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงัภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาน่ึงเม่ียงความร้อนท่ีให้แก่เตาทั้งหมดสามารถหาไดโ้ดย
ค านวณจากปริมาณฟืนท่ีใชต้ลอดกระบวนการตม้ จากความร้อนท่ีใหท้ั้งหมดส่วนหน่ึงจะถูกน าไปใชใ้นการเพ่ิม
อุณหภูมิให้แก่น ้ า ส่วนหน่ึงจะสูญเสียไปทางปล่องและผนังของเตา และยงัมีความร้อนอีกบางส่วนท่ีสูญเสียไป
โดยการพาความร้อนออกจากทางปากเตา ตามรอยต่อ รอยร่ัวต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถตรวจวดัได ้ การสมดุลความร้อน
ท่ีเขา้และออกจากเตา สามารถหาไดโ้ดยสมการ 
 ความร้อนท่ีใหแ้ก่เตา = ความร้อนท่ีท าใหน้ ้ าอุณหภูมิสูงข้ึนจนเดือด + ความร้อนท่ีใชใ้นการระเหยน ้ า
ออกจากหมอ้ตม้ + ความร้อนท่ีใหแ้ก่ปอสา+ความร้อนสูญเสียทางปล่อง + ความร้อนท่ีสูญเสียทางผนงัและอ่ืนๆ 
 3. จดัเวทกีลุ่มย่อยเพ่ือออกแบบกจิกรรมการประยุกต์แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
  กิจกรรมการจดัเวทีกลุ่มยอ่ยเพื่อแลกเปล่ียนปัญหาและแนวทางในการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ใชใ้นการแกปั้ญหากบัตวัแทนผูป้ระกอบการเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือช้ีแจงปัญหากระบวนการผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ชาเม่ียง ท่ีท าการศึกษาพบรวมทั้ งเป็นการตรวจสอบขอ้มูลปัญหากับผูป้ระกอบการและรับฟังแนว
ทางการแกปั้ญหาท่ีเป็นความตอ้งการของผูป้ระกอบการเพ่ือน าไปพฒันากิจกรรมท่ีจะด าเนินการในพ้ืนท่ีต่อไปดงั
ภาพท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงการศึกษาปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

ภาพที ่3 แสดงการจดัเวทีกลุ่มยอ่ยเพ่ือแลกเปล่ียนปัญหากบัผูป้ระกอบการ 
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 4. กจิกรรมการประยุกต์แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นที ่
  กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีการด าเนินการวจิยัตามโครงร่างท่ีเสนอไวเ้ป็นการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมนั้น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ป้ระกอบการไดร่้วมด าเนินการวจิยัและศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาไป
ดว้ยกนัซ่ึงงานวจิยัท่ีไดจ้ะตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและหากมีการขยายผลผูป้ระกอบการก็สามารถ
จะด าเนินการไดเ้อง ประกอบดว้ย การปรับปรุงระบบผลิตน ้ าดิบส าหรับใชใ้นการน่ึงเม่ียง การปรับปรุงเตาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการน่ึงเม่ียง และชุดผลิตไอน ้ าส าหรับน่ึงเม่ียง ดงัภาพท่ี 4 ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงการปรับปรุงกระบวนการเตรียมน ้ าสะอาดในการน่ึงเม่ียง 

ภาพที ่5 แสดงการปรับปรุงเตาตม้เตาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการน่ึงเม่ียง 

 

 

ภาพที ่6 แสดงการปรับปรุงระบบน่ึงเม่ียง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดพ้ร้อมทั้งน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบาย เพื่อหา
ขอ้สรุปท่ีท าให้เห็นปรากฏการณ์การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑช์าเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาด ผูว้ิจยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาในขณะท่ีท าการศึกษาใน
ชุมชน ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าเช่ือมโยงและพิจารณาถึงความสัมพนัธ์กนั เพื่อให้สามารถ
น าไปสู่ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใตบ้ริบทของชุมชน การศึกษาและรายงานผลการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการ
บรรยายเชิงวิเคราะห์ โดยเป้าหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อให้เห็น
ประเด็น การเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาของประชาชนท่ีผา่นกระบวนการบูรณาการการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนน าไปสู่การไดรู้ปแบบการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสมัภาษณ์ผูว้ิจยัไดน้ ามาจดบนัทึกและวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง และน าเสนอโดยวธีิการบรรยายและเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเขา้หากนัจนน าไปสู่ขอ้สรุปของขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม จะถูกวิเคราะห์ใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีจะน าไปสู่การวางแผน การจดัท า
โครงการและมาตรการต่างๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีได ้จะถูกน าเสนอในรูปของ
การเขียนเชิงพรรณนาโดยมีขอ้มูลรูปภาพรวมทั้งแผนภูมิต่างๆ จนน าไปสู่องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาดบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดต้่อไป  

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ท่ีเกิดในพ้ืนท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียง ซ่ึงจะท าการผลิตสินคา้/ผลิตภณัฑ์
ของธุรกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงมีมลพิษส่ิงแวดลอ้มตามประเภทของผลิตภณัฑ์ซ่ึงปัญหาดา้นมลพิษอยูใ่นระดบัสูง 
ได้แก่ มลพิษทางน ้ าท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบหมกั และแปรรูปในส่วนของผลิภณัฑ์เพ่ือสุขภาพได้แก่ 
เคร่ืองด่ืมชาเม่ียง สบู่ชาเม่ียง เป็นตน้ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มประเภทขยะมูลฝอยเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบน ามาท า
เป็นชาผง และปัญหาดา้นมลพิษทางดา้นอากาศท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงทั้งแบบการหมกัและการท าเป็นชาผง 
ในภาพรวมแสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจากการแปรรูปชาเม่ียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ปัญหาทางดา้นมลพิษทางอากาศคือวนัท่ีเกิดจากการน่ึงเม่ียงและคัว่เมียง รองลงมาปัญหามลพิษทางน ้ า ตามล าดบั 
จากการด าเนินการวิจยัตามแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมรูปแบบของเทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยตอ้งน าประเด็นอ่ืนๆ ท่ีส าคญัเขา้มาพิจารณาดว้ย ไดแ้ก่ มีความพร้อมดา้นงบประมาณ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทั้ง มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ วฒันธรรมและประเพณี
ของทอ้งถ่ิน และท่ีส าคญัผลประโยชน์ท่ีไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ประกอบดว้ย 
 1) ความมีเหตุผล การใชเ้ทคโนโลยีสะอาดจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตท าให้เกิดรายได้
เสริมหรือเป็นการลดค่าใชจ่้าย รวมทั้งสามารถ น าความรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ในพ้ืนท่ีโดยตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่ซบัซอ้น
ซ่ึงจะท าให้ชุมชนสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจไดง่้ายนอกเหนือจะช่วยปัญหาส่ิงแวดลอ้มแลว้แลว้ยงัตอ้งเกิด
ประโยชน์จน สามารถจ าหน่าย และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนได ้
 2) ความพอประมาณ เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช ้ตอ้งสามารถท าไดเ้องในครัวเรือนหรือท าในกลุ่ม
เกษตรกรในชุมชนเองได ้เพราะวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ามารถหาไดง่้ายในชุมชนรวมทั้งเทคโนโลยท่ีีใชก็้ไม่ซบัซอ้น 
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 3) การมีภูมิคุม้กนั เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใชใ้นชุมชนตอ้งตอ้งไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้กบัชุมชนใน
ดา้นรายจ่ายมากจนเกินไปจนชุมชนไม่สามารถยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาได ้รวมทั้งหากจะเป็นแนวทางการ
แกปั้ญหาท่ีดีอาจจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัชุมชน โดยสามารถน าใชป้ระโยชน์หรือเพ่ิมมูลค่าก็จะเป็นแนวทางท่ี
ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดหรือแนวทางในการแกปั้ญหาจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายก็จะท าให้ชุมชนยอมรับมีสุขภาพดี
ข้ึนจนน าไปสู่การมีภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติ ไม่เป็นการเพ่ิมภาระของเกษตร รวมทั้งครอบครัวมีสุขภาพดี 
 4) การมีความรู้ เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใชใ้นชุมชน ตอ้งไดอ้งคค์วามรู้มีการเรียนรู้ในกระบวนการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมจากความรู้ของชุมชน ซ่ึงจะท าให้ชุมชนอยากให้ท าจนน าไปสู่การเกิดเป็นองคค์วามรู้และ
เป็นตน้แบบหรือมีการท าเอกสารหรือแนวทางรวมถึงคู่มือในการศึกษาและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและ
ต่อเน่ืองเม่ือกระบวนการวจิยัเสร็จส้ิน  
 5) การมีคุณธรรม เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช้จะตอ้งไม่ท าให้เกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาท่ีมีต่อ
ชุมชนโดยรอบ ซ่ึงอาจจะท าให้ปัญหาทางดา้นความขดัแยง้ในชุมชนลดลงและชุมชนมีความรักสามคัคีกนัมากข้ึน
และสามารถแบ่งปันแนวทางการแกปั้ญหาหรือวสัดุอุปกรณ์กนัภายในชุมชนได ้
 จากขอ้มูลสภาพปัญหาของการแปรรูปชาเม่ียงในชุมชน ศกัยภาพของชุมชนในการแกปั้ญหา เง่ือนไขใน
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะน ามาประยกุตใ์ช ้คณะผูว้จิยัและชุมชนไดร่้วมกนัวเิคราะห์จนน าไปสู่รูปแบบ
การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย  
 การปรับปรุงเตาส าหรับน่ึงเม่ียง จากการศึกษากระบวนการผลิตเม่ียงของทั้ง 2 สถานประกอบการ ท าให้
ได้รู้ถึงสภาพปัญหาท่ีตามมาในกระบวนการผลิตดงักล่าว คือ ปัญหาน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตซ่ึงเป็นปัญหา
เลก็นอ้ยส าหรับสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง แต่ปัญหาส าคญัท่ีพบก็คือ ปัญหาเร่ืองของเตาท่ีใชต้ม้ไอน ้ าเพ่ือน่ึงเม่ียง 
ซ่ึงปัญหาท่ีพบเป็นหลกั ไดแ้ก่ การสูญเสียพลงังานความร้อนไปทางผนงัเตาและอ่ืนๆ กบัการสูญเสียพลงังานความ
ร้อนไปทางปล่องระบาย อาจเกิดจากการสร้างเตาและปล่องระบายท่ีไม่ถูกตามหลกั และการใชเ้ช้ือเพลิงจ านวนมาก
ในการน่ึงเม่ียงแต่ละคร้ัง ซ่ึงเตาผลิตไอน ้ าน้ีจะมาใชท้ดแทนเตาน่ึงเม่ียงของสถานประกอบการท่ีมีอยูเ่ดิม เตาผลิตไอ
น ้ าน้ีสามารถไดผ้า่นการทดสอบการใชม้าแลว้ ปรากฏวา่ สามารถลดจ านวนเช้ือเพลิงในการใชน่ึ้งแต่ละคร้ังไดเ้กือบ
ถึงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์ใชเ้วลานบัตั้งแต่ใหค้วามร้อนจนถึงน ้ าเดือดแค่ประมาณ 15-20 นาที และท่ีส าคญัการใช้
เตาผลิตไอน ้ าในหน่ึงคร้ัง สามารถน าไอน ้ าไปน่ึงเม่ียงไดจ้ านวนเพ่ิมข้ึนท่ีละ 2-3 ถงั ซ่ึงจะท าให้ไดเ้ม่ียงจ านวนท่ี
มากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัเตาน่ึงเม่ียงของทั้งสองสถานประกอบการ จะเห็นไดว้า่ รูปแบบของเตาน่ึงเม่ียงมาใชจ้ะ
ท าให้สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายได ้4,000 บาทต่อปี แต่ตอ้งมีตน้ทุนในการปรับปรุงอยูท่ี่ 3,500 บาทซ่ึงจะท าให้มี
ระยะเวลาคืนทุนในการปรับปรุงอยูท่ี่ 10 เดือน  
 การปรับปรุงระบบผลิตน ้ าสะอาดส าหรับใชใ้นการแปรรูปเม่ียง จากการท่ีกระบวนการน่ึงเม่ียงในปัจจุบนั
มีการใชน้ ้ าประปาและน ้ าประปาภูเขาในกระบวนการผลิตเป็นหลกั ซ่ึงจากการจดัเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ร่วมกนัก าหนดแนวทางของเทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช ้พบวา่ ประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพ่ือ
การบริโภค พบว่า คุณภาพน ้ าท่ีผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการแปรรูปเม่ียง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้ า
ส าหรับบริโภคได้ของกรมอนามัย และมาตรฐานน ้ าในภาชนะท่ีบรรจุปิดสนิททุกตัว และจะเห็นได้ว่าระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ ามีประสิทธิภาพในการก าจัดปริมาณแมงกานีส ความกระด้าง และเหล็กไดดี้ท่ีสุดตามล าดับ 
หลงัจากด าเนินกิจกรรมแลว้ทางคณะผูว้จิยัไดก้ารประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็นการความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการเพ่ือวิเคราะห์วา่รูปแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้าย
ต่างๆ และมีอัตราผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับ ได้ค่า B/C Ratio 
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เท่ากับ 36,500/5,750 = 6.00 แสดงว่ากิจกรรมการท าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการแปรรูปชาเม่ียงเป็น
โครงการท่ีด าเนินการแลว้เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกวา่ตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้น
ชุมชน  
 สรุปขอ้คน้พบจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการแปรรูปชาเม่ียงนั้ น 
ในช่วงเร่ิมโครงการประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในขั้นตอนการท าความสะอาดสารกรองในระบบปรับปรุงคุณภาพ
น ้ า ซ่ึงคณะผูว้ิจยั ตอ้งให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด ท าให้ชุมชนสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากข้ึนในเวลา
ต่อมา ซ่ึงต้องอาศัยเวลาและการศึกษาประมาณ 1-2 เดือน ร่วมกับการศึกษาผ่านคู่มือท่ีจัดท าข้ึนรวมทั้ งการ
แลกเปล่ียนความรู้กนัเองส่งผลให้ประชาชนจึงมีความเขา้ใจมากข้ึน เม่ือกิจกรรมการใชร้ะบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า
ส าหรับส าหรับการแปรรูปชาเม่ียง ด าเนินกิจกรรมมาไดร้ะยะเวลาหน่ึง ทางคณะผูว้ิจยัได้จดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่ ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถใชร้ะบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า
ส าหรับการแปรรูปชาเม่ียง และดูแลระบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ยงัพบปัญหาเร่ืองการร่ัวซึมของระบบท่อท่ีใชซ่ึ้งก็
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง คณะผูว้ิจยั ไดพ้ฒันาคู่มือในการท าชุดปรับปรุงคุณภาพส าหรับการแปรรูปชาเม่ียงซ่ึงมี
รายละเอียดทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละขั้นตอนการท าไวทุ้กขั้นตอนรวมทั้งง่ายต่อการเขา้ใจ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้ง  
 ในส่วนของปัจจยั เง่ือนไขสู่ความส าเร็จในการประยกุต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัเทคโนโลยี
สะอาดในการแปรรูปชาเม่ียงในชุมชนประกอบดว้ย การแกปั้ญหาตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่ซับซอ้นในการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนก็จะท าให้ชุมชนสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจไดง่้าย การแกปั้ญหาตอ้งอาศยัวสัดุอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ท่ีชุมชนสามารถหาไดเ้อง รวมทั้งสามารถหาไดง่้ายในชุมชนหรือมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายหรือพบมากใน
ชุมชนและมีค่าใชจ่้ายไม่สูงเกินไป และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
 การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมต้องไม่เป็นการการเพ่ิมภาระให้กับชุมชนในด้านรายจ่ายมากจนเกินไปจน
ผูป้ระกอบการไม่สามารถยอมรับแนวทางการแกปั้ญหาได ้รวมทั้งหากจะเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีอาจจะเป็น
การเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการ โดยสามารถน าของเหลือจากขั้นตอนการผลิตมาใชป้ระโยชน์หรือเพ่ิมมูลค่าก็
จะเป็นแนวทางท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดหรือแนวทางในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการลดตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้ก็จะท าใหชุ้มชนยอมรับมีสุขภาพดีข้ึนจนน าไปสู่การมีภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติ  
 การแกปั้ญหาตอ้งไดอ้งค์ความรู้เพ่ิมเติมจากเดิมโดยท าเป็นตน้แบบหรือมีคู่มือในการศึกษาและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและต่อเน่ือง รวมทั้งการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งลดผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีต่อชุมชนโดยรอบซ่ึงจะท าใหปั้ญหาทางดา้นความขดัแยง้ในชุมชนลดลงและชุมชนมีความรักสามคัคีกนัมากข้ึน
และสามารถแบ่งปันแนวทางการแกปั้ญหาหรือวสัดุอุปกรณ์กนัภายในชุมชนได ้
  
อภิปรายผลการวจิยั 
 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัเทคโนโลยสีะอาดในการกระบวนการแปรรูปชาเม่ียง ท่ี
ด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมตน้จากการร่วมกนัคน้หาปัญหาของชุมชน หลงัจากนั้นจะร่วมกนัก าหนดรูปแบบการ
แก้ปัญหา การร่วมกันก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัการจัดการปัญหาในพ้ืนท่ี ร่วมกันก าหนดแนวทางในการ
แกปั้ญหาการจัดการปัญหารวมกนัเพ่ือสร้างเป็นตน้แบบในชุมชน ร่วมกันวางแผนในการด าเนินกิจกรรมการ
แก้ปัญหา ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา และร่วมกันติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาร่วมกัน ซ่ึง
รูปแบบการแกปั้ญหาดังกล่าว มีความสอดคลอ้งกับหลกัการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
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Action Researcher: PAR) ซ่ึงเป็นการร่วมกนัด าเนินกระบวนการวจิยัโดยมีผูป้ฏิบติังานท างานอยูใ่นพ้ืนท่ี ทั้งท่ีเป็น
ชาวบา้นและนกัพฒันา ท างานร่วมกบัผูว้จิยัภายนอก ซ่ึงเป้าหมายคือ ให้ชุมชนไดรั้บความรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน และร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหา นอกจากนั้ นขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยยงัสอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงตอ้งมีหลกัการพ้ืนฐานคือการแกปั้ญหาใดๆ ตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีเหตุผล มีความ
พอประมาณ มีภูมิคุม้กนั มีความรู้ และมีคุณธรรม ซ่ึง ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) กล่าววา่การแกปั้ญหาแบบมีส่วน
ร่วมนั้นจะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา การปฏิบติังานการร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถ่ินกบัตวัแทนชุมชน ซ่ึงจากผลการวจิยัไดน้ า
ทั้ง 2 แนวคิด มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ นอกจากนั้นในส่วนของการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแกปั้ญหาร่วมกนั ยงัอาศยัแนวคิดการแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา จนเกิดกิจกรรมท่ีการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในชุมชน ชุมชนสามารถด าเนินการไดเ้อง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ต่อไป 
 

ผลกระทบจากการด าเนินการวจิยั 
 ผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นสงัคม ประกอบดว้ย  
 1) หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีสามารถก าหนดแนวทาง
ในการแกปั้ญหาไดช้ดัเจนข้ึนรวมทั้งประหยดังบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการแกปั้ญหาการแปร
รูปชาเม่ียงในชุมชน ซ่ึงองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าไปใชใ้นงบประมาณประจ าปี ซ่ึงจะเป็นการ
แกปั้ญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริงเพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 2) เกิดความร่วมมือในพ้ืนท่ีระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานทางการศึกษาในการด าเนินกิจกรรม โดย
หน่วยงานทางการศึกษาไดเ้ป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ และรณรงคใ์ห้ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นความส าคญั
ในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ตวับ่งช้ีจาก การใชป้ระโยชน์จากคู่มือการใชเ้ตาไอน ้ าส าหรับน่ึงเม่ียงและคู่มือการ
ผลิตน ้ าสะอาดส าหรับการแปรรูปชาเม่ียง 
 3) ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สืบเน่ืองมาจากการท่ีปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการแกไ้ข และ
ประชาชนมีความตระหนกัและต่ืนตวัในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดของชุมชนมากข้ึน ตวับ่งช้ีจาก ผลการน ารูปแบบ
เตาไอน ้ าส าหรับน่ึงเม่ียง มีการขยายผลไปยงัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ  
ผลกระทบต่อชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการด าเนินการวิจยัช่วยลดการเกิดมลพิษทางน ้ าในพ้ืนท่ี และมลพิษ
ทางอากาศ เน่ืองจากประชาชนมีความรู้ รวมทั้งก่อให้เกิดความตระหนัก และต่ืนตวัในการแกปั้ญหา ตลอดจนมี
การเปล่ียนแปลงลกัษณะการด าเนินชีวติของประชาชนในชุมชน  
 ผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นเศษฐศาสตร์ การด าเนินการวิจยัเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายของประชาชน 
และหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการแปรรูปชาเม่ียง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรจะมีการน าเอากิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการในพ้ืนท่ี ไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนและชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ 
เพ่ือใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีคลอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด  
 2) ควรมีการพัฒนาชาวบ้านเร่ืองการท าบัญชีผลผลิตและบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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  ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีไดส้นบัสนุนทุนวจิยั 
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