
 
บทที ่1  
บทน ำ  

 
 การวิจยัและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยี
สะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างตน้แบบกระบวนการผลิตและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือก กลุ่มผูป้ระกอบการแปรรูปชาเม่ียง  เป็นกลุ่มตน้แบบในการด าเนินการวิจยั 
โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคหลกัในการด าเนินการวิจยั ในส่วนของ 
บทท่ี 1 เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดการ
วจิยั ขอบเขตของวจิยั ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ชาเม่ียง ถือเป็นพืชท่ีควรอนุรักษ ์เน่ืองจากก าลงัจะสูญหายไปจากหลายๆ พื้นท่ีเน่ืองมาจาก
เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงหนัไปปลูกพืชอ่ืนแทน เพราะความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนัของผลผลิต
ชาเม่ียงเร่ิมลดลง ซ่ึงชาเม่ียงนั้นมีสายพนัธ์ุมาจากชาอสัสัม บางคร้ังเรียกวา่ ชาพื้นเมือง หรือชาป่า มี
ใบขนาดใหญ่ เจริญได้ดีในป่าร่มไม้ ในประเทศไทย จากการส ารวจพื้นท่ีปลูกของสถาบันชา
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2550) พบวา่ ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกชาทั้งส้ิน 118,101 ไร่ คิดเป็นพื้นท่ี
ปลูกชาอสัสัม 84.4 % และชาจีน 16.6% ราคาขายโดยเฉล่ีย 12 บาท/กิโลกรัม ในปี 2550 ประเทศ
ไทยผลิตในชาสดทั้งสิน 81.074 ตนั ซ่ึงเป็นใบชาสด 77% น ามาผลิตเป็นชาแห้ง ส่วนท่ีเหลือ 23% 
ผลผลิตเป็นเม่ียง ในการผลิตเม่ียงใชเ้ฉพาะชาอสัสัมเท่านั้น การผลิตเม่ียงไดรั้บการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ พื้นท่ีปลูกชาส าหรับผลิตเม่ียง 41,946 ไร่ การบริโภคจะอยูใ่นเขตภาคเหนือ  

พื้นท่ีภาคเหนือ ถือเป็นพื้นท่ีปลูกชาเม่ียงมากสุด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ 
แม่ฮ่องสอน และล าปาง แมว้่าแนวโน้มการบริโภคเม่ียงจะลดลง เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีบริโภคเม่ียง
ส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุ แต่ก็คาดวา่ปริมาณการผลิตเม่ียงจะยงัคงอยูท่ี่ประมาณปีละเกือบสองหม่ืน
ตนั เม่ือพิจารณาพื้นท่ีปลูกชาเม่ียงรายจงัหวดั เชียงใหม่มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด รองลองมา คือ น่าน  
ซ่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนมากปลูกในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง เชียงดาว แม่ริม และอ าเภอดอยสะเก็ด  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเกษตรผูป้ลูกชาเม่ียงจะน าใบชาเม่ียงจากส่วนมาท าการแปรรูปเป็น
เม่ียงเองโดยใชภู้มิปัญญาสมยัอดีตท าการแปรรูปเองในครัวเรือน ตั้งแต่เก็บใบเม่ียงสด การน่ึงเม่ียง 
การหมกัเม่ียง จนหาแหล่งขายเม่ียง สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน แต่ปัจจุบนัการบริโภคเม่ียงเร่ิม
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ลดลง เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคเม่ียงคือผูสู้งอายุ ส่วนกลุ่มบริโภควยัรุ่น และวยักลางคนไม่นิยม
บริโภคชาเม่ียงท่ีใช้วิธีการน่ึงและการหมกั  ท าให้แนวโน้มการบริโภคชาเม่ียงน่ึง ชาเม่ียงหมกั 
ลดลง ขณะท่ีตลาดรับซ้ือเม่ียงน่ึงและการหมกัถูกจ ากดัในวงแคบมากข้ึน คือ ขายในชุมชนและพื้นท่ี
ใกลเ้คียงเท่านั้น จึงท าใหแ้หล่งขายลดลง ส่วนดา้นการตลาดของผลผลิตชาเม่ียงท่ีน าไปแปรรูปเป็น
ชาเม่ียงน่ึงและชาเม่ียงหมกัยงัมีการขายเป็น “ก า” พ่อคา้ท่ีมารับซ้ือคือพ่อคา้คนกลางท่ีมารับซ้ือชา
เม่ียงน่ึงและชาเม่ียงหมกัจากเกษตร โดยขายในราคา”ก า” ละ 6 บาท หรือ 12 บาท/กิโลกรัม  ซ่ึงมี
ราคาถูกมาก ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลิกล้มปลูกชาเม่ียงละหันปลูกพื้นอ่ืนๆ แทนชาเม่ียง เช่น 
กาแฟ อโวคาโด และเสาวรส แทนการปลูกชาเม่ียง ขณะท่ีเกษตรกรบางรายเลิกการปลูกชาเม่ียงและ
หนัเขา้ไปรับจา้งแรงงานในเมืองจนไม่มีผูสื้บทอดการปลูกเม่ียง อยา่งไรก็ตามจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้
หากสรุปปัญหาด้านตลาดชาเม่ียงและการพฒันาผลิตภณัฑ์จากชาเม่ียง สามารถสรุปรายประเด็น
ดงัน้ี 

1) ปัญหาการบริโภคในปัจจุบนัของชาเม่ียงท่ีน ามาแปรรูปเป็นเม่ียงน่ึงกบัเม่ียงหมกัลดลง 
2) ตลาดการรับซ้ือชาเม่ียงถูกจ ากดัในวงแคบเน่ืองจากการบริโภคลดลงเม่ียงลดลง ท าให้

ตลาดเม่ียงถูกจ ากดัในชุมชนเท่านั้น 
3) ปัจจุบนัมีการทดลองสารต่างๆในชาเม่ียงแต่ยงัขาดการน าผลทางวิทยาศาสตร์ของชา

เม่ียงต่อยอดเป็นผลิตภณัฑช์าเม่ียง 
4) ผู ้บริโภคชามีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากชามีประโยชน์หลายด้าน แต่ยงัขาด

คุณลกัษณะของผลิตภณัฑช์าท่ีตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดแ้ทจ้ริงในปัจจุบนั 
5) ผูผ้ลิตชาเม่ียงไม่ทราบถึงมูลค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชาเม่ียง หากมี

ผลิตภณัฑช์าเม่ียงเกิดข้ึนในตลาด  
6) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกชาเม่ียง ยงัไม่มีแผนและกล

ยุทธ์การท าตลาดของชาเม่ียงในปัจจุบันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตชาเม่ียงสู่การแปรรูป
ผลิตภณัฑช์าเม่ียง 

จากปัญหาดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินโครงการวิจยัท่ีท่ีมุ่งเน้นแกไ้ข
ปัญหาดา้นการพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะ
ช่วยยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑช์าเม่ียง ท่ีมีความสะอาดถูกตอ้งตามหลกัอนามยัและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงศึกษาพื้นท่ีปลูกชาเม่ียงในท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มของชาเม่ียง และยงัช่วย
อนุรักษ์การปลูกชาเม่ียง รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีปลูกชา
เม่ียงและกระบวนการผลิตชาเม่ียงได ้
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วตัถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาด
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวจัิย 

โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้  สร้าง
นวตักรรมในการส่งเสริมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียง และแก้ไขปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงถา้ไม่ท าแลว้ก็จะเกิดปัญหาซ ้ าซากยากต่อการแกไ้ข 
การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงในการหาเจ้าภาพ และภาคีมาร่วมรับผิดชอบปัญหา และร่วมกันวิจยัและ
พฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปชาเม่ียงโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเขา้มาใช้แกปั้ญหาของ
ชุมชนท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งเน้นไปท่ีการให้ประชาชน เขา้มามีส่วน รวมทั้งยงัเป็นงานวิจยัท่ีสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัคนรุ่นต่อๆ ไปไดจ้นน าไปสู่ความย ัง่ยนื และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีปัญหาลกัษณะคลา้ยกนัได้ต่อไป ดงักรอบแนวคิดต่อไปน้ี โดยมีกรอบแนวคิดดงั
ภาพท่ี 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

- เกษตรกร 
-ผู้ประกอบกำรชำเมีย่ง 

- อบต. 
- ทมีวจิยั 

กำรผลติชำเมีย่ง 

เป้ำหมำย 

วจิยั 

องค์ควำมรู้สำกล เทคโนโลยสีะอำด เศรษฐกจิพอเพยีง 

ภูมปัิญญำท้องถิ่น 

ทดลอง
ปฏิบัต ิ

ผลกำร
แก้ปัญหำ 

แนวทำงกำร
แก้ปัญหำ 
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ขอบเขตของกำรวจัิย  
1. ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั  

 พื้นท่ีปลูกและผลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวจิยั 
 เกษตรกรผูป้ลูกและผลิตชาเม่ียง รวมถึงผูบ้ริโภคชาเม่ียงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงบทบาทของพื้นท่ีปลูกชาเม่ียงในท่ี
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การใช้เทคโนโลยีสะอาดให้มีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการผลิตชาเม่ียง และตน้แบบกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียง ท่ีมี
คุณภาพมีความสะอาดถูกตอ้งตามหลักอนามยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย  

1) เกษตรกรมีการพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยี
สะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิดกระบวนการผลิตและแปรรูปชาเม่ียงในชุมชน 
โดยเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และผูบ้ริโภค อีกทั้งเกษตรกรสามารถมีรายได้ท่ีมัน่คงจากการขาย
ผลผลิตชาเม่ียง และการแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียงในรูปแบบเชิงพาณิชย ์ 

2) เกษตรกรจะเกิดแรงจูงใจในการท าอาชีพปลูกชาเม่ียง เน่ืองจาก เกิดการพัฒนา
กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใชเ้ทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และยงัรักษาพืชชาเม่ียงไม่ใหสู้ญหายจากชุมชน 

 3) ดา้นการพฒันาบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาหรือเรียนรู้
ในด้านพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการสร้างมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงสู่ตลาดเป้าหมาย อนั
ประกอบ เกษตรกรผูส้นใจร่วมโครงการวจิยั รวมถึงผูส้นใจพื้นท่ีอ่ืนๆ 
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