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การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยี

สะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการผลิตและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาดบนแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง โดยใช้การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการด าเนินการวจิยั พบวา่ 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ท่ีเกิดในพื้นท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียง ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า
ท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบหมกั และแปรรูปในส่วนของผลิภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืม
ชาเม่ียง สบู่ชาเม่ียง เป็นตน้ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มประเภทขยะมูลฝอยเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบ
น ามาท าเป็นชาผง และปัญหาด้านมลพิษทางด้านอากาศท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงทั้งแบบการ
หมกัและการท าเป็นชาผง  

ในส่วนของปัจจยั เง่ือนไขสู่ความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดในชุมชนประกอบดว้ย การแกปั้ญหาตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซ้อน
การแก้ปัญหาตอ้งได้องค์ความรู้เพิ่มเติมจากเดิมโดยท าเป็นตน้แบบหรือมีคู่มือในการศึกษาและ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและต่อเน่ือง  

ในส่วนของรูปแบบรูปแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงโดยใช้
เทคโนโลยีสะอาดบนแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง มาเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ของผูป้ระกอบการในชุมชนท าท าให้ไดต้น้แบบในการแกปั้ญหา 2 รูปแบบ คือ การปรับปรุงเตา
ส าหรับน่ึงเม่ียงโดยใช้ไอน ้ า และการปรับปรุงระบบผลิตน ้ าสะอาดส าหรับใช้ในการแปรรูปเม่ียง 
ซ่ึงไดค้่า B/C Ratio มากกวา่ 1 แสดงวา่ กิจกรรมการท าท่ีด าเนินการแลว้เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
มากกวา่ตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดใ้นชุมชน  
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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. 

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. 
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