
 
บทที ่5  

สรุปผลการวจิัย  
 
 การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยี
สะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างตน้แบบกระบวนการผลิตและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดท่ีเหมาะสมกบัสภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือก 
กลุ่มผูป้ระกอบการแปรรูปชาเม่ียง เป็นกลุ่มต้นแบบ ในการด าเนินการวิจยั โดยใช้การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคหลกัในการด าเนินการวิจยั และใชกิ้จกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การตอบโจทย ์ค าถามวิจยั และวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงในส่วนของบทท่ี 5 น้ีจะเป็นการสรุป
ผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากการวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

สรุปผลการวจัิย  
ปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ท่ีเกิดในพื้นท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียง ซ่ึงจะท าการผลิต

สินคา้/ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงมีมลพิษส่ิงแวดลอ้มตามประเภทของผลิตภณัฑ์ซ่ึง
ปัญหาดา้นมลพิษอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบหมกั และแปร
รูปในส่วนของผลิภณัฑ์เพื่อสุขภาพได้แก่ เคร่ืองด่ืมชาเม่ียง สบู่ชาเม่ียง เป็นตน้ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ประเภทขยะมูลฝอยเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงแบบน ามาท าเป็นชาผง และปัญหาดา้นมลพิษทางดา้น
อากาศท่ีเกิดจากการแปรรูปชาเม่ียงทั้งแบบการหมกัและการท าเป็นชาผง ในภาพรวมแสดงให้เห็นวา่
ปัญหาส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจากการแปรรูปชาเม่ียงมากท่ีสุด ได้แก่ ปัญหา
ทางด้านมลพิษทางอากาศคือวนัท่ีเกิดจากการน่ึงเม่ียงและคัว่เมียง รองลงมาปัญหามลพิษทางน ้ า 
ตามล าดบั 

จากการด าเนินการวิจยัตามแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมรูปแบบของ
เทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องน าประเด็นอ่ืนๆ ท่ีส าคัญเข้ามา
พิจารณาดว้ย ไดแ้ก่ มีความพร้อมดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทั้ง มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ วฒันธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน และท่ีส าคัญ
ผลประโยชน์ท่ีได้ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และสามารถด าเนิน
กิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 

1) ความมีเหตุผล การใช้เทคโนโลยีสะอาดจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตท า
ให้เกิดรายไดเ้สริมหรือเป็นการลดค่าใชจ่้าย รวมทั้งสามารถ น าความรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ในพื้นท่ีโดย
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ตอ้งใช ้เทคโนโลยีที ่ไม่ซ ับซ ้อนซ่ึงจะท าให้ชุมชนสามารถศึกษาและท าความเข้าใจได้ง่าย
นอกเหนือจะช่วยปัญหาส่ิงแวดลอ้มแลว้แลว้ยงัตอ้งเกิดประโยชน์จน สามารถจ าหน่าย และสร้าง
รายไดใ้หก้บัชุมชนได ้
 2) ความพอประมาณ เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช้ ตอ้งสามารถท าได้เองในครัวเรือน
หรือท าในกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเองได ้เพราะวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ามารถหาไดง่้ายในชุมชนรวมทั้ง
เทคโนโลยท่ีีใชก้็ไม่ซบัซอ้น 
 3) การมีภูมิคุม้กนั เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช้ในชุมชนตอ้งตอ้งไม่เป็นการเพิ่มภาระ
ให้กบัชุมชนในด้านรายจ่ายมากจนเกินไปจนชุมชนไม่สามารถยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาได ้
รวมทั้งหากจะเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีอาจจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชน โดยสามารถน า
ใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าก็จะเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดหรือแนวทางในการ
แกปั้ญหาจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายก็จะท าใหชุ้มชนยอมรับมีสุขภาพดีข้ึนจนน าไปสู่การมีภูมิคุม้กนัใน
การด าเนินชีวติ ไม่เป็นการเพิ่มภาระของเกษตร รวมทั้งครอบครัวมีสุขภาพดี 
 4) การมีความรู้ เทคโนโลยสีะอาดท่ีจะน ามาใช้ในชุมชน ตอ้งไดอ้งคค์วามรู้มีการเรียนรู้ใน
กระบวนการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม เร่ิมจากความรู้ของชุมชน ซ่ึงจะท าให้ชุมชนอยากให้ท าจน
น าไปสู่การเกิดเป็นองค์ความรู้และเป็นตน้แบบหรือมีการท าเอกสารหรือแนวทางรวมถึงคู่มือใน
การศึกษาและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและต่อเน่ืองเม่ือกระบวนการวจิยัเสร็จส้ิน  
 5) การมีคุณธรรม เทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช้จะตอ้งไม่ท าให้เกิดผลกระทบหรือเกิด
ปัญหาท่ีมีต่อชุมชนโดยรอบ ซ่ึงอาจจะท าใหปั้ญหาทางดา้นความขดัแยง้ในชุมชนลดลงและชุมชนมี
ความรักสามคัคีกนัมากข้ึนและสามารถแบ่งปันแนวทางการแกปั้ญหาหรือวสัดุอุปกรณ์กนัภายใน
ชุมชนได ้
 จากข้อมูลสภาพปัญหาของการแปรรูปชาเม่ียงในชุมชน ศักยภาพของชุมชนในการ
แกปั้ญหา เง่ือนไขในการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะน ามาประยุกตใ์ช ้คณะผูว้ิจยัและชุมชน
ไดร่้วมกนัวิเคราะห์จนน าไปสู่รูปแบบการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ย  
 การปรับปรุงเตาส าหรับน่ึงเม่ียง จากการศึกษากระบวนการผลิตเม่ียงของทั้ ง 2 สถาน
ประกอบการ ท าให้ไดรู้้ถึงสภาพปัญหาท่ีตามมาในกระบวนการผลิตดงักล่าว คือ ปัญหาน ้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตซ่ึงเป็นปัญหาเล็กนอ้ยส าหรับสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง แต่ปัญหาส าคญัท่ีพบก็
คือ ปัญหาเร่ืองของเตาท่ีใชต้ม้ไอน ้ าเพื่อน่ึงเม่ียง ซ่ึงปัญหาท่ีพบเป็นหลกั ไดแ้ก่ การสูญเสียพลงังาน
ความร้อนไปทางผนังเตาและอ่ืนๆ กบัการสูญเสียพลงังานความร้อนไปทางปล่องระบาย อาจเกิด
จากการสร้างเตาและปล่องระบายท่ีไม่ถูกตามหลกั และการใช้เช้ือเพลิงจ านวนมากในการน่ึงเม่ียง
แต่ละคร้ัง ซ่ึงเตาผลิตไอน ้ าน้ีจะมาใชท้ดแทนเตาน่ึงเม่ียงของสถานประกอบการท่ีมีอยูเ่ดิม เตาผลิต
ไอน ้ าน้ีสามารถไดผ้า่นการทดสอบการใชม้าแลว้ ปรากฏวา่ สามารถลดจ านวนเช้ือเพลิงในการใช้
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น่ึงแต่ละคร้ังได้เกือบถึงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลานับตั้งแต่ให้ความร้อนจนถึงน ้ าเดือดแค่
ประมาณ 15-20 นาที และท่ีส าคญัการใช้เตาผลิตไอน ้ าในหน่ึงคร้ัง สามารถน าไอน ้ าไปน่ึงเม่ียงได้
จ  านวนเพิ่มข้ึนท่ีละ 2-3 ถงั ซ่ึงจะท าให้ไดเ้ม่ียงจ านวนท่ีมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัเตาน่ึงเม่ียงของ
ทั้งสองสถานประกอบการ จะเห็นได้ว่า รูปแบบของเตาน่ึงเม่ียงมาใช้จะท าให้สามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายได ้4,000 บาทต่อปี แต่ตอ้งมีตน้ทุนในการปรับปรุงอยูท่ี่ 3,500 บาทซ่ึงจะท าใหมี้ระยะเวลา
คืนทุนในการปรับปรุงอยูท่ี่ 10 เดือน  

การปรับปรุงระบบผลิตน ้ าสะอาดส าหรับใชใ้นการแปรรูปเม่ียง จากการท่ีกระบวนการน่ึง
เม่ียงในปัจจุบนัมีการใชน้ ้ าประปาและน ้ าประปาภูเขาในกระบวนการผลิตเป็นหลกั ซ่ึงจากการจดั
เวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัก าหนดแนวทางของเทคโนโลยีสะอาดท่ีจะน ามาใช้ พบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพื่อการบริโภค พบว่า คุณภาพน ้ าที ่ผ ่านระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าส าหรับการแปรรูปเม่ียง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้าส าหรับบริโภคได้ของกรม
อนามยั และมาตรฐานน ้ าในภาชนะที่บรรจุปิดสนิททุกตวั และจะเห็นได้ว่าระบบปรับปรุง
คุณภาพน ้ ามีประสิทธิภาพในการก าจดัปริมาณแมงกานีส ความกระด้าง และเหล็กได้ดีที่สุด
ตามล าดบั หลงัจากด าเนินกิจกรรมแลว้ทางคณะผูว้ิจยัไดก้ารประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็น
การความสามารถในการท าก าไรของโครงการเพื่อวิเคราะห์ว่ารูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงจะ
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจส าหรับ ไดค้่า B/C Ratio เท่ากบั 36,500/5,750 = 6.00 แสดงวา่
กิจกรรมการท าระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการแปรรูปชาเม่ียงเป็นโครงการท่ีด าเนินการแลว้
เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกวา่ตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดใ้นชุมชน  
 สรุปขอ้คน้พบจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตชุดปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการแปรรูป
ชาเม่ียงนั้น ในช่วงเร่ิมโครงการประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในขั้นตอนการท าความสะอาดสาร
กรองในระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า ซ่ึงคณะผูว้ิจยั ต้องให้ค  าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้ชุมชน
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากข้ึนในเวลาต่อมา ซ่ึงต้องอาศยัเวลาและการศึกษา
ประมาณ 1-2 เดือน ร่วมกบัการศึกษาผา่นคู่มือท่ีจดัท าข้ึนรวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้กนัเองส่งผล
ให้ประชาชนจึงมีความเขา้ใจมากข้ึน เมื่อกิจกรรมการใชร้ะบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับส าหรับ
การแปรรูปชาเม่ียง ด าเนินกิจกรรมมาได้ระยะเวลาหน่ึง ทางคณะผูว้ิจยัได้จดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบว่า ชาวบา้นที่เขา้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าส าหรับการแปรรูปชาเม่ียง และดูแลระบบได้อย่างถูกตอ้ง แต่ยงัพบปัญหา
เร่ืองการร่ัวซึมของระบบท่อที่ใช้ซ่ึงก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง คณะผูว้ิจยั ไดพ้ฒันาคู่มือใน
การท าชุดปรับปรุงคุณภาพส าหรับการแปรรูปชาเม่ียงซ่ึงมีรายละเอียดทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้และ
ขั้นตอนการท าไวทุ้กขั้นตอนรวมทั้งง่ายต่อการเขา้ใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์
อยา่งถูกตอ้ง  
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 ในส่วนของปัจจยั เง่ือนไขสู่ความส าเร็จในการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบั
เทคโนโลยสีะอาดในการแปรรูปชาเม่ียงในชุมชนประกอบดว้ย การแก้ปัญหาตอ้งใช้เทคโนโลยีท่ี
ไม่ซับซ้อนในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนก็จะท าให้ชุมชนสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจ
ไดง่้าย การแกปั้ญหาตอ้งอาศยัวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีชุมชนสามารถหาไดเ้อง รวมทั้งสามารถหาได้
ง่ายในชุมชนหรือมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายหรือพบมากในชุมชนและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป และ
ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
  การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมต้องไม่เป็นการการเพิ่มภาระให้กับชุมชนในด้านรายจ่ายมาก
จนเกินไปจนผูป้ระกอบการไม่สามารถยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาได ้รวมทั้งหากจะเป็นแนว
ทางการแกปั้ญหาท่ีดีอาจจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการ โดยสามารถน าของเหลือจาก
ขั้นตอนการผลิตมาใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าก็จะเป็นแนวทางท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดหรือ
แนวทางในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตสินคา้ก็จะท าใหชุ้มชนยอมรับ
มีสุขภาพดีข้ึนจนน าไปสู่การมีภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวติ  
  การแกปั้ญหาตอ้งไดอ้งคค์วามรู้เพิ่มเติมจากเดิมโดยท าเป็นตน้แบบหรือมีคู่มือในการศึกษา
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเน่ือง รวมทั้งการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมจะต้องลด
ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชุมชนโดยรอบซ่ึงจะท าให้ปัญหาทางดา้นความขดัแยง้ใน
ชุมชนลดลงและชุมชนมีความรักสามคัคีกนัมากข้ึนและสามารถแบ่งปันแนวทางการแกปั้ญหาหรือ
วสัดุอุปกรณ์กนัภายในชุมชนได ้
  
อภิปรายผลการวจัิย 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัเทคโนโลยีสะอาดในการกระบวนการ
แปรรูปชาเม่ียง ท่ีด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมตน้จากการร่วมกนัคน้หาปัญหาของชุมชน หลงัจากนั้น
จะร่วมกนัก าหนดรูปแบบการแกปั้ญหา การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัการจดัการปัญหา
ในพื้นท่ี ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาการจดัการปัญหารวมกนัเพื่อสร้างเป็นตน้แบบใน
ชุมชน ร่วมกนัวางแผนในการด าเนินกิจกรรมการแกปั้ญหา ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
และร่วมกนัติดตามและประเมินผลการแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงรูปแบบการแกปั้ญหาดงักล่าว มีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
ซ่ึงเป็นการร่วมกนัด าเนินกระบวนการวิจยัโดยมีผูป้ฏิบติังานท างานอยูใ่นพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้น
และนักพฒันา ท างานร่วมกับผูว้ิจยัภายนอก ซ่ึงเป้าหมายคือ ให้ชุมชนได้รับความรู้ถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน และร่วมกนัด าเนินการแก้ปัญหา นอกจากนั้นขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงตอ้งมีหลกัการพื้นฐานคือการแกปั้ญหาใดๆ ตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของการมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุม้กนั มีความรู้ และมีคุณธรรม ซ่ึง ปาริชาติ วลยั
เสถียร (2543) กล่าววา่การแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วมนั้นจะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การ
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วางแผนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานการร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตาม
ประเมินผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถ่ินกบัตวัแทนชุมชน ซ่ึงจากผลการวิจยัไดน้ าทั้ง 2 แนวคิด มา
ประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นในส่วนของการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกนั ยงัอาศยั
แนวคิดการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา จน
เกิดกิจกรรมท่ีการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชน ชุมชนสามารถ
ด าเนินการไดเ้อง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 
 
ผลกระทบจากการด าเนินการวจัิย 

ผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นสังคม ประกอบดว้ย  
 1) หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีสามารถ
ก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาไดช้ดัเจนข้ึนรวมทั้งประหยดังบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินการแก้ปัญหาการแปรรูปชาเม่ียงในชุมชน ซ่ึงองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
น าไปใชใ้นงบประมาณประจ าปี ซ่ึงจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่ง
แทจ้ริงเพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 2) เกิดความร่วมมือในพื้นท่ีระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานทางการศึกษาในการด าเนิน
กิจกรรม โดยหน่วยงานทางการศึกษาได้เป็นส่ือกลางในการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีเห็นความส าคญัในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ตวับ่งช้ีจาก การใช้ประโยชน์จาก
คู่มือการใชเ้ตาไอน ้าส าหรับน่ึงเม่ียงและคู่มือการผลิตน ้าสะอาดส าหรับการแปรรูปชาเม่ียง 
 3) ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สืบเน่ืองมาจากการท่ีปัญหาส่ิงแวดล้อม
ไดรั้บการแกไ้ข และประชาชนมีความตระหนกัและต่ืนตวัในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดของชุมชนมาก
ข้ึน ตวับ่งช้ีจาก ผลการน ารูปแบบเตาไอน ้ าส าหรับน่ึงเม่ียง มีการขยายผลไปยงัผูป้ระกอบการราย
อ่ืนๆ  

ผลกระทบต่อชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการด าเนินการวิจยัช่วยลดการเกิดมลพิษทาง
น ้าในพื้นท่ี และมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากประชาชนมีความรู้ รวมทั้งก่อใหเ้กิดความตระหนกั และ
ต่ืนตวัในการแกปั้ญหา ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะการด าเนินชีวติของประชาชนในชุมชน  
 ผลกระทบต่อชุมชนทางดา้นเศษฐศาสตร์ การด าเนินการวิจยัเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายของ
ประชาชน และหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการแปรรูปชาเม่ียง  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจะมีการน าเอากิจกรรมท่ีได้ด าเนินการในพื้นท่ี ไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนและ
ชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงานท่ีคลอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด  
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 2) ควรมีการพฒันาชาวบา้นเร่ืองการท าบญัชีผลผลิตและบญัชีครัวเรือนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 




