
 
 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

     
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การวิจยัท่ีได้มีผูท้  าการศึกษาไว ้ เพื่อให้เขา้ใจประเด็นต่าง ๆ ส าหรับเป็นแนวทางในการคน้ควา้
เพิ่มเติมต่อไป  แนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีได้ท าการทบทวน แล้วน ามาประกอบ
การศึกษาคน้ควา้แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
           2.1.1   แนวคิดเก่ียวกบัการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ 
 ฟาร์เรล (Farrell,1957) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการว ัดประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์ ทางราคา และทางเทคนิคไวว้า่ ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตหน่ึงจะประกอบไปดว้ย
ประสิทธิภาพทางเทคนิค(technical efficiency: TE) และประสิทธิภาพทางราคาหรือประสิทธิภาพ
ทางดา้นตน้ทุน(cost efficiency: CE) ซ่ึงประสิทธิภาพทางเทคนิคหมายถึงความตั้งใจท่ีจะผลิตให้
ได้ผลผลิตระดับหน่ึงโดยใช้ปริมาณปัจจยัการผลิตน้อยท่ีสุดเม่ือมีระดับเทคโนโลยีหน่ึง ส่วน
ประสิทธิภาพทางราคาจะหมายถึงการเลือกใช้ปัจจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเม่ือมีการ
ก าหนดราคาโดยเปรียบเทียบ ดงันั้นเม่ือรวมทั้ง 2 องค์ประกอบดงักล่าวก็จะไดป้ระสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์(Bravo – Ureta and Rieger, 1991) 
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รูปที ่2.1 แสดงการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ ทางเทคนิค และทางราคา 
ท่ีมา : Coelli ; Rao and Battese (1997) 
 จากรูปเป็นการแสดงการวดัประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์โดยพิจารณาวา่หน่วยผลิตหน่ึง
จะจดัสรรปัจจยัการผลิตอยา่งไร ให้ไดผ้ลผลิตสูงสุด ซ่ึงสมมุติให้หน่วยผลิตใชปั้จจยั 2 ชนิดคือ 1x  
และ 2x  เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตหน่ึงอยา่งคือ y  ภายใตข้อ้สมมุติของผลไมต่้อขนาดคงท่ี (constant return 
to scale: CRS) และให้ SS′เป็นเส้นผลผลิตเท่ากนั (Isoquant : IQ) ของหน่วยผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี ถา้หน่วยผลิตให้สัดส่วนปัจจยัการผลิตท่ีจุด P เพื่อให้ไดผ้ลผลิตจ านวน
หน่ึง แต่เน่ืองจากท่ีจุด P ไม่ไดอ้ยูบ่นเส้นผลผลิตเท่ากนั ดงันั้นการใชปั้จจยัการผลิตในสัดส่วนท่ีไม่
เหมาะสม จึงท าให้การใช้ปัจจยัการผลิต ณ จุด P เกิดความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค(technical 
inefficiency) ของหน่วยผลิต เท่ากบัระยะ QP ซ่ึงจ านวนปัจจยัการผลิตทั้งหมดสามารถลดลงได้
อยา่งเป็นสัดส่วนโดยผลผลิตไม่ลดลง ซ่ึงสามารถไดอ้ตัราส่วน OQ/OP (หรือ 1 – QP/OP) เป็น
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยผลิต ดงันั้นการใชปั้จจยัการผลิตท่ีจุด P จ าเป็นตอ้งลดลงมาท่ีจุด 
Q ซ่ึงอยูบ่นเส้นผลผลิตเท่ากนั(IQ) เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพทางเทคนิค อยา่งไรก็ตาม ณ จุด Q ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค แต่อาจไม่ใช่จุดท่ีมีผลตอบแทนดี เน่ืองจากยงัไม่ทราบถึงราคาปัจจยัการ
ผลิต ถ้าหากให้อตัราส่วนของราคาปัจจยัการผลิตแทนดว้ยความชนั (slope) ของ AA′ จุดท่ี
เหมาะสมท่ีการผลิตมีประสิทธิภาพทั้งทางเทคนิคและทางราคา คือ การผลิต ณ จุด Q′ ซ่ึงตน้ทุน
การผลิตเท่ากบั OR/OQ  ซ่ึงอตัราส่วนน้ีเป็นประสิทธิภาพทางราคาของ Q การผลิตท่ีจุด P เม่ือมีการ
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เปล่ียนแปลงของปัจจยัการผลิตอยา่งเป็นสัดส่วนจนกระทัง่มาอยูท่ี่จุด Q′ไดโ้ดยท่ีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคและทางราคาไม่เปล่ียนแปลง จะไดว้า่อตัราส่วน OR/OQ คือ ประสิทธิภาพทางราคาของ 
P ดว้ย เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (economic efficiency) หรือ ประสิทธิภาพ
โดยรวม(overall efficiency) ณ จุด P แลว้ มีค่าเท่ากบั OR/OP ซ่ึงมีค่าเท่ากบัผลคูณของ TE กบั AE 
(OQ/OP  x  OR/OQ) นัน่เอง 

2.1.2   แนวคิดพื้นฐานของการวดัประสิทธิภาพ (measurement  of efficiency) 
การวดัประสิทธิภาพถือได้ว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีส าคัญท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิตและค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากการประเมินก็สามารถน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาถึงระดับความสามารถในการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิต โดยทัว่ไปแลว้ ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตสามารถประเมินได ้ดงัน้ี 

    output efficiency =      
      input 

 

วิธีการว ัดประสิทธิภาพท่ีนิยมน ามาใช้ในการว ัดผลการด า เนินงาน ก็ คือ การว ัด
ประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพท่ีค านวณไดใ้นแต่ละหน่วย
ผลิตกบัค่ามาตรฐาน(benchmark) ซ่ึงในการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตนั้น ค่ามาตรฐาน ก็คือ 
ค่าท่ีไดจ้ากหน่วยผลิตท่ีดีท่ีสุด(best practice) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยผลิตท่ีก าลงัศึกษาทั้งหมด 
หรืออาจกล่าวไดว้่าหน่วยผลิตนั้นเป็นหน่วยผลิตท่ีอยู่ในระดบัแนวหน้า(frontier) ส่วนหน่วยผลิต
อ่ืน ๆ จะมีศกัยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีต ่ากวา่(inefficiency) โดยทัว่ไปแลว้การวดัประสิทธิภาพเชิง
เปรียบเทียบของหน่วยผลิตสามารถประเมินไดด้งัน้ี 
              
     Weighted sum of outputs 
             Relative efficiency  =   
     Weighted sum of inputs 
 
สามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 
      n 

∑ rjr y  
  relative efficiency  =        

 j
  ; i = 1,…, m, r = 1,…, s, j = 1,…, n 

     m 
∑

 
ωi ijx  

      
 i 

 
โดยท่ี  ijx  คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ี i ของหน่วยผลิต j 

  rjy  คือ จ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 
  r  คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของผลผลิต r 
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  ωi คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 
  n คือ จ านวนของหน่วยผลิต 
  s คือ จ านวนของผลผลิต 
  m คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
 แนวคิดท่ีมีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการวดัประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ก็คือ แนวคิด
ของ M.J. Farrell(1957)ท่ีอาศยัหลกัการของ Frontier  Analysis ในการวดัประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิต แนวคิดดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ให้กบันกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านไดคิ้ดและพฒันาวิธีการและ
แบบจ าลองข้ึนมาเพื่อวดัประสิทธิภาพ เช่น Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic 
Frontier Approach(SFA), Thick Frontier Approach(TFA) และ Distribution Free Approach(DFA) 
เป็นตน้ 

2.1.3 การวดัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis(DEA) 
วิธีการ DEA เป็นวิธีการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานเน่ืองจากวิธีการน้ีไม่ตอ้งมีการก าหนดรูปแบบของฟังก์ชนั(function form) ท่ีใชใ้น
การพิจารณาและวธีิการน้ีก็สามารถวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงานไดใ้นกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิต
และผลผลิตหลายชนิด(multi input and output) ซาร์เนส, คูเปอร์และโรเบิรต์ (Charnes, Cooper and 
Roberts, 1978) ไดน้ าเสนอวิธีการ DEA เป็นกลุ่มแรก โดยใช้หลกัการทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่า 
Linear Programming (DEA) ถือไดว้่าเป็นวิธีการแบบ non – parametric) ในการประเมินค่า
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 

Charnes et al. (1978) ไดน้ าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการวดัประสิทธิภาพ
ของหน่วยผลิต n ท่ีมีการใช้ปัจจยัการผลิต i แลว้ไดผ้ลผลิต r ดงันั้นประสิทธิภาพของหน่วยผลิต
สามารถหาไดจ้ากการแกปั้ญหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเสนอโดย Charnes et al (1978) ซ่ึง
แบบจ าลองน้ีจะเป็นการพิจารณาทางดา้นปัจจยั (input – oriented) และมีลกัษณะของผลตอบแทน
คงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) สามารถเขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
      

m 
Min ∑ ωi 0ijx  

i = 1 

 n 
s.t.  ∑ 0rjr y   =  1, 

j = 1 

 n           m 
∑ rjr y   -    ∑ ωi ijx     ≤    0 
i = 1            j = 1 

r  , ωi    ≥   ε›0 ; i = 1,…, m, r = 1,…, s, j = 
1,…, n (1) 



 - 11 - 

โดยท่ี  ijx  คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ท่ี i ของหน่วยผลิต j 
  rjy  คือ จ านวนของผลผลิตท่ี r ของหน่วยผลิต j 
  r  คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของผลผลิต r 

  ωi คือ ตวัถ่วงน ้าหนกัของปัจจยัน าเขา้ i 
  n คือ จ านวนของหน่วยผลิต 
  s คือ จ านวนของผลผลิต 
  m คือ จ านวนของปัจจยัน าเขา้ 
  ε คือ ค่าบวกท่ีมีขนาดเล็ก 
 แบบจ าลองขา้งตน้น้ีเป็นรูปแบบทวีคูณ (multiplier form)  ของ DEA เพื่อความสะดวกใน
การค านวณประสิทธิภาพของหน่วยผลิต สามารถใชปั้ญหาควบคู่(dual problem) ของสมการท่ี (1) 
ในการหาค าตอบทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเขียนปัญหาควบคู่ของแบบจ าลองท่ี (1) ไดด้งัน้ี 
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  n  
∑ 

 
 rjj y  - θ 0rjy  -   



0ijs  =  0 
 j = 1 

j , 

0ijs , 

0ijs   ≥ 0   ; i = 1,…, m, r = 1,…, s, j = 1,…, n 
 

θ   ไม่มีขอ้จ ากดั(unconstrained)  (2) 

 เง่ือนไขท่ีจ าเป็นและเพียงพอส าหรับหน่วยผลิตท่ี j0 จะบรรลุประสิทธิภาพก็คือ g0 =  θ  = 

1 , 

0ijs  =  

0ijs  = 0 โดยตวัแปรเหล่าน้ีไดม้าจากการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด ส าหรับประสิทธิภาพของ
หน่วยผลิตน้ีจะมีค่าเท่ากบั 1 หรือเป็นค่าท่ีอยู่บนเส้นพรมแดน(frontier) ส่วนค่ามาตรฐานท่ีเป็น

จุดมุ่งหมายส าหรับหน่วยผลิตท่ี j0 ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ สามารถหาไดจ้าก 


0ijx  =  0ijx  - 


0ijs  และ 


rjy  =  0θ rjy  - 

0ijs  เม่ือ 

0ijs  คือ ปัจจยัน าเขา้ส่วนเกินและ 

0ijs  คือ ผลผลิตในส่วนท่ีขาด 
 แบบจ าลองขา้งตน้เป็นแบบจ าลองท่ีมีขอ้จ ากดันอ้ยกวา่แบบจ าลองในรูปแบบทวีคูณ ดงันั้น
จึงนิยมให้แบบจ าลองในรูปแบบห่อหุ้มในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้แบบจ าลองในรูปแบบ
ทวคูีณ โดยค่าของ θ   จะเป็นค่าประสิทธิภาพของหน่วยผลิตท่ี i ซ่ึง θ   ≤ 1 ถา้ θ   = 1 จุดจะอยูบ่น
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เส้นพรมแดน(frontier) หมายความว่า หน่วยผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคตามแนวคิดของ 
Farrell(1957) แบบจ าลองข้างต้นเป็นแบบจ าลองภายใต้ข้อสมมุติแบบ CRS ซ่ึงจะใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เม่ือหน่วยผลิตทุกหน่วยมีการด าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม (Optimal scale) ฉะนั้น
เม่ือมีการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหห้น่วยผลิตไม่ไดด้ าเนินการผลิตอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมได้ จากข้อจ ากดัดังกล่าว จึงได้มีการพฒันาแบบจ าลองข้ึนมาใหม่ โดยแบงค์เคอร์,     
ซาร์เนสและคูเปอร์(Banker, Charnes and Cooper, 1984) ภายใตข้อ้สมมุติ Variable Returns to 
Scale (VRS) แบบจ าลองภายใตข้อ้สมมุต VRS จะตอ้งเพิ่มสมการขอ้จ ากดัเขา้ไปในแบบจ าลอง อีก
หน่ึงสมการ คือ (เป็นขอ้จ ากดัของค่าความโคง้: convexity constraint) เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหน่วยผลิตขนาดเดียวกันอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการพัฒนา
แบบจ าลองดงักล่าวโดยการเพิ่มขอ้จ ากดั N1,λ ≤ 1 เขา้ไปในแบบจ าลอง แบบจ าลองท่ีพฒันาใหม่
น้ีสามารถหาค่าประสิทธิภาพในช่วง Non – Increasing Returns Scale(NIRS) ได ้ดงันั้นลกัษณะของ
แบบจ าลองสุดทา้ยภายใตข้อ้สมมติ VRS ท่ีนิยมใชใ้จปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
    Min Ө, λ θ  

  Subject to  - iy   +  y λ ≥ 0 

    θ ix   -  x λ ≥ 0 

    N1,λ ≤ 1 

    λ ≥ 0      (3) 
 

 สรุปการวดั DEA ภายใตข้อ้สมมติ Constant Returns to Scale (CRS) และ Variable 
Returns to Scale(VRS) ในกรณีท่ีพิจารณาทางดา้น input orientated และ output orientated สามารถ
ประเมินไดจ้ากการท า Linear Programming ในแบบจ าลองดงัน้ี 
แบบจ าลองภายใต้ข้อสมมุติผลตอบแทนคงที ่(Constant Returns to Scale: CRS) 

Input orientated Output orientated 
                                 θ,Min θ  

 Subject to    - iy   +  y λ ≥ 0 

       θ ix   -  x λ ≥ 0 

   λ ≥ 0   

 

                                 φ,Min φ  


 

 Subject to    -φ  iy   +  y λ ≥ 0 

       ix   -  x λ ≥ 0 

   λ ≥ 0   
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แบบจ าลองภายใต้ข้อสมมุติผลตอบแทนแปรผนั (Variable Returns to Scale: VRS) 

Input orientated Output orientated 
                                 θ,Min θ  

 Subject to    - iy   +  y λ ≥ 0 

       θ ix   -  x λ ≥ 0 

                              N1,λ ≤ 1 

   λ ≥ 0   

 

                                 φ,Min  φ  

 Subject to    -φ  iy   +  y λ ≥ 0 

       ix   -  x λ ≥ 0 

                              N1,λ ≤ 1 

   λ ≥ 0   

 
 
 การวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมุติแบบ VRS นั้น เป็นการวดัประสิทธิภาพใน
กรณีท่ีมีการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้หน่วยธุรกิจหน่ึงไม่ไดด้ าเนินการผลิตอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมุติแบบ CRS นั้นจะตอ้งมี
ขอ้จ ากดัท่ีวา่หน่วยผลิตทุกหน่วยจะตอ้งมีการด าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม (optimal scale) 
ดงันั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมุติ constant retune to Scale(TECRS) ประกอบไปดว้ย 
scale efficiency(SE) และ pure technical efficiency(TEVRS) ซ่ึงถา้หากหน่วยผลิตบางหน่วยไม่ได้
ด าเนินการผลิต ณ ระดบัท่ีเหมาะสม ค่า TECRS และ TEVRS จะมีค่าไม่เท่ากนัและ TECRS /TEVRS จะได ้
scale efficiency (SE) ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยรูปท่ี 2.2 เม่ือสมมุติให้หน่วยผลิตมีการใชปั้จจยัการ
ผลิต 1 ชนิด ใหไ้ดผ้ลผลิต 1 ชนิด ดงันั้น 

  TECRS   =   APC/AP 

  TEVRS   =   APV/AP 

  SE       =   APC/APV ซ่ึงก็คือ  TECRS /TEVRS 
 โดยค่าของ TECRS ,TEVRS และ SE มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 จากสมการทั้งสามแสดงวา่ TECRS 
=TEVRS x SE ดงันั้นประสิทธิภาพทางเทคนิคภายใตข้อ้สมมุติ constant retune to scale(TECRS) จะ
ประกอบดว้ย pure technical efficiency (TEVRS) และ scale efficiency(SE) 
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A 

Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Coelli ; Rao and Battese(1997) 
รูปที ่2.2   แสดงวธีิการค านวณเพือ่หาค่า scale efficiency (SE) 
 
 นอกจากน้ีในแบบจ าลอง VRS ท่ีน าเสนอข้างต้น เป็นแบบจ าลองท่ีสามารถบอกได้ว่า
หน่วยผลิตนั้นมีผลไดต่้อขนาดเพิ่มข้ึน(increasing returns scale : irs.) หรือมีผลไดต่้อขนาดลดลง
(decreasing returns scale : drs.) เน่ืองจากในแบบจ าลองดงักล่าวไดใ้ชข้อ้จ ากดั  N1,λ ≤ 1 ดงันั้น
จึงสามารถหาค่าประสิทธิภาพไดใ้นช่วง Non – Increasing Returns to Scale(NIRS.) ได ้

        ดงันั้น ถา้ TENIRS = TEVRS หรือ TENIRS     TECRS แสดงวา่ desreasing returns to scale(drs.) 

           TENIRS   TEVRS หรือ TENIRS  =  TECRS แสดงวา่ increasing  returns to scale(irs.) 
 ส าหรับการวดัประสิทธิภาพตน้ทุน(cost efficiency) และประสิทธิภาพโดยรวม(allocative 
efficiency) นั้น ตอ้งท าการประมาณค่าเส้นพรมแดนทางดา้นตน้ทุน ซ่ึงเส้นดงักล่าวจะเป็นเส้นท่ี
แสดงถึงจุดท่ีหน่วยผลิตมีการใชต้น้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด สามารถเขียนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของการหาประสิทธิภาพทางตน้ทุน ภายใตข้อ้สมมติ Variable Returns to Scale(VRS) ไดด้งัน้ี 
 
 

0 

PC 

R 

PV 

P 

Q 

X 

CRS Frontier 

NIRS Frontier 

VRS Frontier 
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ixMin , -  *

ii xw  

  Subject to  - *

iy  +  y λ ≥ 0 

-  x λ ≥ 0              

      N1,λ ≤ 1 

      λ ≥ 0   
โดยท่ี    

iw    คือ  ราคาปัจจยัการผลิต 
 *

ix    คือ  เวกเตอร์ของปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีการใชต้น้ทุนต ่าท่ีสุด                       
แบบจ าลองขา้งตน้นั้นตอ้งการหาจุดท่ีมีต้นทุนต ่าท่ีสุด โดย linear programming ใน

แบบจ าลองขา้งตน้จะค านวณหาปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใตต้น้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด โดย
ก าหนดราคาปัจจยั  iw   และผลผลิต  iy   มาให้ ดังนั้นประสิทธิภาพต้นทุนรวม total (cost 
efficiency:CE) ของหน่วยผลิตท่ี i สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

  CE  =  *

ii xw / ii xw  
และสามารถค านวณหาค่าประสิทธิภาพโดยรวม(allocative efficiency:AE) ไดด้งัน้ี 
  AE  =   CE/TE 
นอกจากน้ียงัสามารถใช ้ DEA ในการพิจารณาทางดา้นรายได ้โดยการค านวณหาปริมาณ

ผลผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีท าใหมี้รายไดสู้งสุด โดยก าหนดราคาผลผลิต  ip และปัจจยัการผลิต  x  
มาให้ ซ่ึงสามารถเขียนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการหาประสิทธิภาพทางรายได ้ภายใตข้อ้
สมมติ Variable Returns to Scale(VRS) ไดด้งัน้ี 

iyMin , -  *

ii yp  

  Subject to  - iy   +  y λ ≥ 0 

    *

ix   -  x λ ≥ 0 

    N1,λ ≤ 1 

    λ ≥ 0   
โดยท่ี  

ip    คือ  ราคาผลผลิต 
           *

iy  คือ  เวกเตอร์ของปริมาณปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีก่อให้เกิด
รายไดสู้งสุด 

เช่นเดียวกนัสามารถค านวณหาประสิทธิภาพทางรายไดข้องหน่วยผลิตท่ี i ไดด้งัน้ี 

  RE  =   *

ii yp / ii yp  และ 
และสามารถค านวณหาค่าประสิทธิภาพโดยรวม (allocative efficiency) ไดด้งัน้ี 
  AE  =  RE/TE 
 

ix



 - 16 - 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัการค านวณตน้ทุนการผลิต รายรับ ก าไรและจุดคุม้ทน 
ตน้ทุนการผลิต คือ ค่าใชจ่้ายหรือผลตอบแทนของปัจจยัการผลิตต่างๆทั้งท่ีจ่ายเป็นตวัเงิน

และไม่ไดจ่้ายเป็นตวัเงิน รวมทั้งค่าเสียโอกาสจากการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงสามารถแยก
ประเภทของตน้ทุน  ไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี(สมบติั  สิงฆราช, 2549, 129-138) 

ประเภทของตน้ทุนการผลิต  แบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ 
 1) ตน้ทุนชดัแจง้ (explicit cost) คือ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเป็นผลตอบแทนของปัจจยัการผลิตท่ี
จ่ายเป็นตวัเงินหรือส่ิงของ เช่น เกษตรกรท านา ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบ
ศตัรูพืช ค่าเมล็ดพนัธ์ุพืช ค่าจา้งไถ ค่าจา้งแรงงานปักด าและเก่ียวกบัหรือค่าจา้งท่ีจ่ายเป็นผลผลิต 
เป็นตน้ 
 2) ตน้ทุนไม่ชดัแจง้หรือตน้ทุนแฝง(implicit cost)  คือ ค่าใชจ่้ายหรือค่าตอบแทนปัจจยัการ
ผลิตท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูป้ระกอบการ   เม่ือน าปัจจยัการผลิตเหล่านั้นมาใชใ้นการผลิตแต่ไม่ได้
จ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูป้ระกอบการ  เช่น   เกษตรกรท านาไม่ไดคิ้ดค่าจา้งแรงงานของตนเองและ
ค่าจา้งแรงงานของคนในครอบครัว  ไม่ไดคิ้ดค่าเช่าท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง  ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีจะเกิดตน้ทุนท่ีเป็นค่าเสียโอกาสเกิดข้ึน  คือ  ถา้เกษตรกรไม่ท านาของตนเองแต่ไปรับจา้ง
ผูอ่ื้นก็ไดรั้บค่าจา้งเป็นค่าตอบแทนหรือถา้เกษตรกรไม่ท านาในท่ีดินของตนเองแต่ให้บุคคลอ่ืนเช่า
ท่ีดินก็จะไดรั้บค่าเช่าเป็นค่าตอบแทน 
 
ถา้แบ่งตน้ทุนอีกลกัษณะหน่ึงตามสาขาวชิา  จะแบ่งเป็น  2 ชนิดคือ 

1. ตน้ทุนทางบญัชี (accounting  cost) คือ ตน้ทุนท่ีเกิดจากค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตวัเงินทั้งท่ีมี
หลกัฐานการจ่าย ( ใบเสร็จรับเงิน )  และไม่มีหลกัฐานการจ่าย  ซ่ึงสามารถบนัทึกบญัชีได ้
    ตน้ทุนทางบญัชี  =   ตน้ทุนชดัแจง้ 

 2.  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  (economics  cost)  คือ ผลตอบแทนปัจจยัการผลิตต่างๆ ทั้งท่ี
จ่ายเป็นตวัเงินหรือส่ิงของ และไม่ไดจ่้ายเป็นตวัเงินหรือส่ิงของ แต่เกิดค่าเสียโอกาสจากการใช้
ปัจจยัการผลิตนั้นดว้ย 
   ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์  =  ตน้ทุนชดัแจง้  +  ตน้ทุนแฝง 
 ลกัษณะตน้ทุนท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น 
 1) ตน้ทุนคงท่ีรวม (total  fixed  cost  : TFC) คือ ตน้ทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามปริมาณ
ผลผลิต ค านวณโดยการรวมตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าเส่ือมราคา
เคร่ืองจกัร   ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ  และเคร่ืองใชส้ านกังานต่างๆ   ค่าจา้งยามรักษาความ
ปลอดภยั   เป็นตน้ 
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 2) ตน้ทุนผนัแปรรวม (total variable cost  : TVC) คือ  ตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงตามปริมาณ
ผลผลิตโดยการรวมตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั   เช่น  ค่าวตัถุดิบ  ค่าจา้งแรงงาน   ค่าเช้ือเพลิง    
ค่าขนส่งต่อหน่วย   เป็นตน้ 
 3) ตน้ทุนรวม  (total cost : TC)  คือ  ตน้ทุนท่ีประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ีรวม (TFC)  และ
ตน้ทุนผนัแปรรวม (TVC)        
          TC       =      TFC + TVC 
 รายรับจากการผลิต คือ  รายรับท่ีไดจ้ากการขายผลผลิต     หาไดจ้ากราคาขายคูณดว้ย
ปริมาณผลผลิตท่ีขาย     รายรับท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1) รายรับรวม  (total revenue : TR) =   ราคา (P)  ปริมาณผลผลิต  (Q) 
2) รายรับเฉล่ีย (average  revenue :AR)  คือ  รายรับรวมเฉล่ียต่อผลผลิต  1  หน่วย 

  รายรับเฉล่ีย  =   ิิตปริมาณผลผล
รายรับรวม  

         

AR  = 
Q

TR      

 

 TR = P  Q      AR =    
Q

QP       =   P 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ คือ ก าไรท่ีค านวณจากรายรับรวมหักดว้ยตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์   
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ คือ ผลตอบแทนปัจจยัการผลิตทั้งหมดทั้งท่ีจ่ายเป็นตวัเงินหรือส่ิงของและ
ไม่ไดจ่้ายเป็นตวัเงินหรือส่ิงของดว้ย 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร์=รายรับรวม-ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ตน้ทุนชดัแจง้ + ตน้ทุนแฝง)                                                    
                  ก าไรรวม หมายถึง ผลต่างระหวา่งรายรับรวมกบัตน้ทุนรวม 
ก าไร    =   รายรับรวม -  ตน้ทุนรวม 

จุดคุม้ทุน (break - even point) คือจุดท่ีราคาสินคา้หรือรายรับเฉล่ียต่อหน่วยเท่ากบัตน้ทุน
รวมเฉล่ียต่อหน่วย(AR=ATC)หรือรายรับรวม(TR)เท่ากบัตน้ทุนรวม(TC) 
 จุดคุม้ทุน = TR = TC หรือ TR –TC=0 หรือ P = AR = ATC 
 
 2.1.5 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้(Knowledge Management: KM) 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่น
ส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ  
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            1) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม  
            2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอด
ได ้ โดยผา่นวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกวา่
เป็นความรู้แบบรูปธรรม  
            นพ.วิจารณ์ พานิช(2548) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “การจดัการความรู้” ไว ้คือ 
ส าหรับนกัปฏิบติั การจดัการความรู้คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อย 4 ประการไป
พร้อมๆ กนั ไดแ้ก่  
            1) บรรลุเป้าหมายของงาน  
            2) บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  
            3) บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้  
            4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน  

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่  
            1) การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องคก์ร 
            2) การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ  
            3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใชง้านของ
ตน 
            4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน  
            5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใชค้วามรู้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และสกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้ 
            6) การจดบนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุง
เป็นชุดความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
            โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณะการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้ง
ความรู้ท่ีชดัแจง้ อยูใ่นรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) 
และความรู้ฝังลึกอยูใ่นสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นคน ทั้งท่ีอยูใ่นใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยูใ่น
สมอง (เหตุผล) และอยูใ่นมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั) การจดัการความรู้
เป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดยคนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือวา่ “จดัการ
ความรู้” จึงมีคนเขา้ใจผดิ เร่ิมด าเนินการโดยตรงเขา้ไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาด
ท่ีพบบ่อยมาก การจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงาน
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ท่ีส าคัญ คือ การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว  ้ ท่ีเรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
           1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซ่ึงรวมทั้งการสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกค้า สนองตอบความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุ้น สนองตอบความตอ้งการของ
พนกังาน และสนองตอบความตอ้งการของสังคมส่วนรวม 
           2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทั้งท่ีเป็นนวตักรรมในการท างาน และนวตักรรม
ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ 
           3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององคก์ร และของบุคลากรท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
สะทอ้นสภาพการเรียนรู้ขององคก์ร และ  
           4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนระหวา่งผลลพัธ์ กบัตน้ทุนท่ีลง
ไป การท างานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงน้อย  แต่ได้ผลมากหรือ
คุณภาพสูง เป้าหมายสุดทา้ยของการจดัการความรู้ คือ  การท่ีกลุ่มคนท่ีด าเนินการจดัการความรู้
ร่วมกนั มีชุดความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกนัสร้างเอง ส าหรับใชง้านของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้
ข้ึนใชเ้องอยูต่ลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผา่นการทดลอง
เอาความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใชง้าน จดัการความรู้
ไม่ใช่กิจกรรมท่ีด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกบัเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือใน
ภาษาวชิาการเรียกวา่ บูรณะการอยูก่บัทุกกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคญัตวัการจดัการความรู้
เองก็ตอ้งการการจดัการดว้ย  

ตั้งเป้าหมายการจดัการความรู้เพื่อพฒันา  
          งาน พฒันางาน  
           คน พฒันาคน  
          องคก์ร เป็นองคก์รการเรียนรู้  
        ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ 
หลุมพรางขอ้ท่ี 1 ของการจดัการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการจดัการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจดัการความรู้เทียม หรือ 
ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่มีการจดัการความรู้ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ 
แรงจูงใจ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้เป็นกา้วแรก ถา้กา้วถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง 
แต่ถา้กา้วผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตวัก าหนดท่ีส าคญัคือแรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการ
จดัการความรู้  

 
 
 



 - 20 - 

การจดัการความรู้ท่ีดีเร่ิมดว้ย  
     -   สัมมาทิฐิ: ใชก้ารจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุความส าเร็จและความมัน่คงในระยะ
ยาว  
     -   การจดัทีมริเร่ิมด าเนินการ  
     -   การฝึกอบรมโดยการปฏิบติัจริง และด าเนินการต่อเน่ือง  
     -   การจดัการระบบการจดัการความรู้  
      แรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ แรงจูงใจแทต่้อการด าเนินการจดัการความรู้ 
คือ เป้าหมายท่ีงาน คน องคก์ร และความเป็นชุมชนในท่ีท างานดงักล่าวแลว้ เป็นเง่ือนไขส าคญั ใน
ระดบัท่ีเป็นหวัใจสู่ความส าเร็จในการจดัการความรู้ แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจดัการ
ความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของการจดัการความรู้ในท่ีสุด แรงจูงใจเทียมต่อการ
ด าเนินการจดัการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ท าเพียงเพื่อให้ไดช่ื้อ
วา่ท า ท าเพราะถูกบงัคบัตามขอ้ก าหนด ท าตามแฟชัน่แต่ไม่เขา้ใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ 
จดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง 

องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้ (Knowledge Process)  
      1. “คน” ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้ าความรู้
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
      2. “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน  
      3. “กระบวนการความรู้” นั้น เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผูใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุง และนวตักรรม  
      องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้
ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 ก าหนดใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมะสมต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียน
ทศันคติของขา้ราชการในสังกดัให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ขอบเขต 
KM ท่ีไดมี้การพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความส าคญัเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจดัการองค์ความรู้เพื่อ
แกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และไดก้ าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2549 คือมุ่งเนน้ใหอ้ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหน่วยท่ีวดัผลได้เป็น
รูปธรรม คือ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ มีขอ้มูลผลส าเร็จ การแกไ้ขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์
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ปฏิบติัการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ 1 เร่ือง และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จดัให้มีกิจกรรม
กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง (Change 
Management Process) ควบคู่กนัไป โดยมีความคาดหวงัวา่แผนการจดัการความรู้น้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้
ส าคญัสู่การปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และน าไปสู่ความเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื ต่อไป  

กระบวนการจดัการความรู้  
           กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้เกิด
พฒันาการของความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
          1) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่องคก์รมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือ
อะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งใชอ้ะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบ
ใด อยูท่ี่ใคร  
          2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้  
          3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
เก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต  
          4) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์  
          5) การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
          6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าไดห้ลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจดัท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จดัท าเป็น
ระบบ ทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง   
การสับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้  
         7) การเรียนรู้ ควรท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องคค์วามรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอยา่ง
ต่อเน่ือง  

2.1.6 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 
 จากปัญหาการพัฒนาท่ีท าให้คนรวยกระจุกคนจนกระจาย เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแต่ไม่พฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากการกระจายรายไดแ้ยล่ง ตลอดจนปัญหาการเจริญเติบโต
อย่างไม่สมดุลจนเ กิดปัญหาการอพยพย้าย ถ่ินแรงงานจากชนบทภาคเกษตรสู่ในเมือง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่งผลท าให้ประชาชนตกอยู่ในวงัวนของความยากจนลุ่มหลงอยู่ใน
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กระแสบริโภคนิยมเกษตรกรสูญเสียท่ีดินท ากินเกิดหน้ีสินเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร การผลิต
และการบริโภคในปัจจุบนัพึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไปทั้งทางดา้นวตัถุดิบ สินคา้ทุน เทคโนโลยี
ตลอดจนเงินทุน จึงเกิดแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองข้ึน ซ่ึงมีเหตุผลดงัน้ี(วิชิตวงศ ์ณ 
ป้อมเพชร, 2548, หนา้ 188)  
 เศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็น
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหลกัการวา่ดว้ย
การพึ่งตนเอง ท าใหแ้นวคิดเศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกปฏิเสธ 
 เศรษฐกิจชุมชนและวสิาหกิจชุมชน(อุตสาหกรรมชุมชน) ไดรั้บความสนใจและสอดแทรก
เขา้ไปในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8-9 แมว้า่บางช่วงเวลารัฐบาลจะหนัไปใช้
มาตรการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นโครงการใหญ่ๆ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจก็ตาม 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนกิจการสหกรณ์ซ่ึงเป็นองค์กรเศรษฐกิจท่ีเป็น   
ส่วนหน่ึงของนโยบายของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมยั ดงันั้นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
สหกรณ์จึงสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัและสามารถด าเนินการไดใ้นทางปฏิบติั เศรษฐกิจชุมชนจะเป็น
สหกรณ์อเนกประสงคคื์อสหกรณ์ท่ีด าเนินการเศรษฐกิจครบวงจร โดยท าการผลิตสินคา้และบริการ
เพื่อ “ความพอเพียง” ของชุมชนเท่าท่ีจะพึงกระท าไดท้ั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่น ในกรณีของ
ขา้วเร่ิมตั้งแต่การท านา การสีขา้ว การแปรรูปขา้วไปสู่ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ท าแป้งขนมจีน แป้งเส้น
ก๋วยเต๋ียว ท าขนมต่างๆ  การบรรจุหีบห่อ การตลาดภายในประเทศและการส่งออก นอกจากการ 
แปรรูปข้าวแล้วยงัจะน าไปสู่การผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
บริโภคแบบพอเพียงภายในชุมชนเป็นหลกัท่ีเหลือจึงขายแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืนๆ ส่ิงส าคญัตอ้งยึด
หลกัพึ่งตนเองทั้งในดา้นเทคนิควธีิการผลิต ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน พึ่งพาเงินทุนภายใตร้ะบบสหกรณ์
(สมบติั  สิงฆราช, 2549, หนา้ 222) 
             การตลาดของวิสาหกิจชุมชนคือการท าเพื่อบริโภคในครอบครัวในชุมชน และระหว่าง
ชุมชนท่ีเป็นเครือข่ายในระดบัต าบลและระหวา่งต าบล ระดบัอ าเภอหรือระดบัจงัหวดั เช่น การผลิต
ขา้วให้พอเพียงกบัความตอ้งการของต าบล อีกต าบลหน่ึงก็ผลิตเน้ือสัตว ์เช่นการเล้ียงไก่และสุกร 
การจดัการผลิตให้ได้เท่ากับความต้องการบริโภคของชุมชนตนเองและชุมชนเครือข่ายโดยให้
สมาชิกในชุมชนถือหุ้นและช่วยกนัขายช่วยกนับริโภคภายในต าบลและน ามาแลกเปล่ียนกนัใน
ระบบชุมชนเครือข่ายเป็นการส่งเสริมการตลาดภายในชุมชนเครือข่ายซ่ึงแต่ละชุมชนจะสามารถ
พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัได ้ถา้หากมีผลิตภณัฑบ์างตวัท่ีดีพอท่ีจะออกไปสู่ตลาดใหญ่ได้
ก็เป็นเร่ืองของกลไกการตลาดท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะแข่งขนักบัตลาดแบบทุนนิยมได ้การตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนก็สามารถส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดใหญ่ได ้แต่เป้าหมายการตลาดน้ีเป็นเป้าหมายท่ี
รองลงมาจากเป้าหมายของตลาดภายในชุมชน 
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 ดงันั้น ค าว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพึ่งตนเอง จึงมีหลกัการและ
แนวคิดเหมือนกนัและน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนได ้โดยนยัของความย ัง่ยืนมี 6 ประการ 
คือ 
 1) การพึ่งตนองไดท้างเศรษฐกิจ หมายถึง ความพยายามในการตรวจสอบทรัพยากรทาง
ความคิด ความสามารถ วสัดุอุปกรณ์และเงินทุน โดยริเร่ิมจากส่ิงท่ีมีอยูไ่ม่เป็นหน้ีหรือเป็นหน้ีนอ้ย
ท่ีสุดตามความจ าเป็น ลดความตอ้งการวตัถุลงและพิจารณาวา่มีส่ิงใดบา้งท่ียงัขาดแคลนอยู ่เพี่อท่ีจะ
ไดเ้พิ่มขีดความสามารถทางการผลิต โดยการศึกษาเรียนรู้แบ่งปันความรู้ เทคนิคและทรัพยากรของ
เกษตรกรต่อเกษตรกรดว้ยกนัเองและภายนอก ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีความขยนัหมัน่เพียร 
โดยด ารงชีวิตอย่างมีอิสระและศกัด์ิศรีในการด ารงชีวิตอย่างสมดุลทั้งภายในครอบครัวและการ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเก้ือกลูกนั 
 2) การดูแลรักษาสุขภาพตนเองได ้โดยรู้จกัการพกัผอ่น การพึ่งตนเองทางสุขภาพ โดย
พึ่งพิงการแพทยส์มยัใหม่ให้นอ้ยท่ีสุด ศึกษาหาความรู้สาเหตุของการเจ็บป่วย การใชย้าสมุนไพร 
การนวดพื้นบา้น การออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ 
 3) การรวมกลุ่มวเิคราะห์ปัญหาและทางเลือกจนน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาได ้โดยตอ้งเนน้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ทั้ งผูท่ี้มีสถานภาพทางราชการ เช่น ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล(ส.อบต.)และผูท่ี้มีสถานภาพไม่เป็นทางการ เช่น       
ผูอ้าวุโส ผูน้ าสตรี ผูน้  าเยาวชน พระ ผูน้ ากลุ่มหรือองคก์รท่ีไม่เป็นทางการต่างๆ เม่ือรวมกลุ่มไดก้็
เปิดเวทีส ารวจปัญหาและทางเลือกท่ีจะแกไ้ขไดร่้วมกนั 
 4) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน เป็นเจา้ของและมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูอนุรักษแ์ละพฒันา โดยใชห้ลกัคิดท่ีวา่คนอยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มได ้
 5) การด ารงรักษาวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวในการอยู่
ร่วมกนัในครอบครัวและชุมชนโดยไม่ละเลยและใหค้วามส าคญักบัความเป็นทอ้งถ่ินท่ีมีองคค์วามรู้
และผูรู้้ในการด ารงความเป็นชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 2.1.7 ขอ้มูลบา้นปางหมู   
 ต าบลปางหมูแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บา้นคือ หมู่ 1บา้นปางหมู หมู่ 2 บา้นกุงไมส้ัก 
หมู่ 3  บา้นทุ่งกองมู หมู่ 4   บา้นในสอย หมู่ 5   บา้นใหม่ หมู่ 6 บา้นสบป่อง หมู่ 7 บา้นสบสอย   
หมู่ 8   บา้นไมแ้งะ หมู่ 9   บา้นไมส้ะเป่ หมู่ 10   บา้นพะโข่โหล่ หมู่ 11  บา้นขุนกลาง หมู่ 12    
บา้นชานเมือง และหมู่ 13   บา้นดอยแสง ประชากรในพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  15,205  คน   แยกเป็น
ชาย 7,935 คน หญิง 7,270 คน โดยเฉล่ียความหนาแน่นของประชากร 35  คน / ตร.กม. ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่  นอกจากนั้นก็จะเป็นกระเหร่ียงแดง และ กระเหร่ียงคอยาว   โดยมี
อาชีพหลกัคือท าการเกษตรกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ปลูกขา้ว ถัว่เหลือง กระเทียม งา และ ฯลฯ  นอกนั้นจะ
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ประกอบอาชีพคา้ขาย รับจา้ง รับราชการและท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน  มีค าขวญัต าบลปางหมู 
คือ “แม่น ้ าปาย ห้วยฝายคอ   ถัว่แปหล่อ น ้ ามนังา ถัว่เหลืองแผน่ ช่ือลือชา ทรงคุณค่า วฒันธรรม
ไต” 

  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของต าบลปางหมู เป็นท่ีราบ มีภูเขาและป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่
ริมแม่น ้ าปาย เหมาะส าหรับท าการเกษตรมีอาณาเขตต าบลทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลหมอกจ าแป่   
ต าบล ห้วยผา อ า เภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอนทิศใต้ติดต่อต าบลผาป่อง อ า เภอเมือง                
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและ     
ทิศตะวนัตกติดต่อกบัประเทศ พม่า ประชากรในหมู่บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั ท านา ท าสวน 
รับจา้ง อาชีพเสริม เยบ็ผา้ ทอผา้ 
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รูปที ่2.3  แผนท่ีของต าบลปางหมู 
 สถานท่ีส าคญัในต าบลปางหมู ไดแ้ก่ วดัปางหมู ตั้งอยูท่ี่หมู่ 1 บา้นปางหมู ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ มีเจดีย์รูปทรงพม่า ภายในศาลาการเปรียญ
ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบไทยใหญ่ เป็นพระประธาน 1 องค ์และองคเ์ล็ก ๆ อีกหลายองค ์
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 ข้อมูลของผลติภัณฑ์ทีท่ าการวจัิย 

 น า้มันงา 

 แหล่งปลูกงาท่ีส าคญัของประเทศไทยจงัหวดัหน่ึง คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดรั้บการ
พิสูจน์แลว้วา่เป็นงาท่ีมีคุณภาพดีเพราะพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม สภาพของภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย 
และสายพนัธ์ุงา ท่ีผ่านมาการแปรรูปงาเป็นผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะท ากนัเฉพาะใน
ชุมชน ต่อมาทางจงัหวดัเล็งเห็นวา่ งาของแม่ฮ่องสอน เป็นงามีศกัยภาพสมควรท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได ้  จนสามารถเห็นผลิตภณัฑ์จากงาในหลายลกัษณะ อาทิ เช่น น ้ ามนังา 
ผลิตภณัฑเ์พื่อความงาม อาทิ สบู่ แชมพสูระผม และขนมงา เป็นตน้ 

 การผลิตน ้ ามันงาในจังหวดัแม่ฮ่องสอน มีการผลิตสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว 
เน่ืองจากในสมยัก่อนชนพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน (คนไต) ใช้ในการประกอบอาหาร แต่ต่อมาเม่ือมี
น ้ ามนัพืชท่ีสกดัจากถัว่เหลืองหรือผลปาล์มแพร่เขา้มาและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ท าให้มีการใช้
น ้ามนังาในการประกอบอาหารลดลง แต่ปัจจุบนัยงัคงมีผูผ้ลิตน ้ามนังาในบา้นปางหมู ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง ผลิตน ้ ามนังาออกจ าหน่าย โดยใช้กรรมวิธีสกัดแบบธรรมชาติ อาศยัแรงววั และ
กรรมวธีิการสกดัโดยใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งง่าย วตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญั คือ เมล็ดงา มีก าลงัการผลิต
ประมาณ 10,000 ขวดต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที ่2.4 ตน้งาท่ีปลูกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 งาเป็นเมล็ดพืชเล็กจ๋ิวท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร มี 2 แบบ คือ งาด าและงาขาว นอกจากน้ียงัมี
น ้ ามนังาท่ีใช้ปรุงอาหารไดดี้เพราะมีกล่ินหอมและกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ สารอาหารท่ีมีอยู่ใน
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เมล็ดงาล้วนแต่มีประโยชน์ทั้ งส้ิน เช่น โปรตีนในงามีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย คือ        
กรดอะมิโนเมธิโอนีน ในถัว่เหลืองมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตวัน้ีนอ้ย ชาวมงัสวิรัติจึงใส่งาลงไปใน
อาหาร ถัว่เหลืองท่ีปรุงเพื่อให้มีสารโปรตีนสมบูรณ์มากข้ึน ในเมล็ดงามีน ้ ามนัมากจึงสกดัออกมา
เป็นน ้ ามนังาท่ีมีคุณสมบติัดีเยี่ยม คือ มีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสูง ทั้งกรดไขมนัโอเมกา้ 3 กรด
ไขมนั โอเมกา้ 6 ท่ีมีคุณสมบติัช่วยลดคอเลสเตอรอล ซ่ึงช่วยป้องกนัหลอดเลือดแข็งตวั ป้องกนั
โรคหวัใจ ท าให้ระบบหัวใจแข็งแรง นอกจากน้ียงัมีกรดไขมนัไลโนเลอิก ซ่ึงช่วยท าให้ผมดกด า
บ ารุงผวิพรรณใหชุ่้มช่ืน นอกจากน้ีงายงัมีวติามินและแร่ธาตุท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แคลเซียมท่ี
มีมากกวา่นมววัถึง 6 เท่า มีธาตุเหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและทองแดง อีก
ทั้ งยงัมากด้วยวิตามินบีชนิดต่าง ๆ ซ่ึงดีต่อระบบประสาท ช่วยท าให้นอนหลับ ร่างกาย
กระฉบักระเฉง มีสารบ ารุงประสาท และวติามินอีเป็นตวัแอนติออกซิแดนทท่ี์ช่วยตา้นมะเร็งอีกดว้ย   

 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังา ตั้งอยู่เลขท่ี 230 หมู่ท่ี 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2542  สมาชิกส่วนใหญ่เร่ิมต้นจะมาจากกลุ่มผูผ้ลิต      
ถัว่ลิสงปลอดสารเคมี ถัว่เหลือง และงา ต่อมาในปี 2544 สมาชิกให้ความส าคญักบัการผลิตงาเป็น
หลกั โดยเนน้ท่ีการผลิตเมล็ดงาตามระบบส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 
(GAP) และไดมี้การขอยื่นการจดัตั้งกลุ่มอยา่งเป็นทางการและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือ
วนัท่ี 14 ต.ค. 2548 และมีการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง จนสามารถผลิตสินคา้น ้ ามนังาท่ีเด่นของ 1 
ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ การจดัตั้งกลุ่มมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมรายไดใ้ห้กบักลุ่มแม่บา้นโดยแปรรูปงา
เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในชุมชน นอกจากน้ีทางกลุ่มได้เล็งเห็นความส าคญัในการรักษา     
ภูมิปัญญาชาวบา้น อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการปลูกงาอินทรีย ์ลดการใชส้ารเคมีและปุ๋ย เพื่อความ
ปลอดภยัในการบริโภคและเพื่อรับซ้ือเมล็ดงาจากกลุ่มผูผ้ลิตในชุมชน อนัจะเป็นการเสริมรายได้
และประกนัราคาให้กบักลุ่มผูผ้ลิต และทา้ยสุดเพื่อสร้างความสามคัคีให้กบัคนในชุมชน ปัจจุบนั
กลุ่มมีคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 11 คน   

 คู่แข่งขนัทางการตลาดของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังาบา้นปางหมู ซ่ึงก็จะเป็น
กลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังาในทอ้งถ่ิน ท่ีน าจ าหน่ายน ้ามนังาภายใตต้ราสินคา้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 1. โรสลามิน เป็นสินคา้โอทอปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าหน่ายเป็นน ้ ามนังาสกดัเยน็ใช้เป็น
สมุนไพร ดูแลเส้นผม ใบหนา้ ผิวกาย มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 175 บาท ขนาด 
300 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 110 บาท และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 85 บาท 
 2. โกลด์เด้นโดม เป็นสินคา้โอทอประดบัพรีเม่ียม  มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีก
ขวดละ 220 บาท ขนาด 300 ซีซีราคาขายปลีกขวดละ 150 บาท และขนาด 85 ซีซี ขวดละ 110 บาท 
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 3. ทานาคา เป็นน ้ามนังาด า ใชส้ าหรับเป็นน ้ามนัหมกัผม ครีมนวดผม และใชป้รุงอาหาร มี 
3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีก ขวดละ 165 บาท ขนาด 300 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 115 บาท 
และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 80 บาท 
 4. สามหมอก เป็นน ้ ามนังาเพื่อสุขภาพ ใช้การหีบน ้ ามนังาตามวิธีโบราณ คือ การหีบเยน็
ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตจากงาด าท่ีไดม้าตรฐาน GAP อุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหาร วิตามิน 
และแร่ธาตุต่าง ๆ ใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางใช้บ ารุงผม บ ารุงผิวพรรณ และยงัสามารถใช้
แทนน ้ ามนัพืชได ้ มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 180 บาท ขนาด 300 ซีซีราคาขาย
ปลีกขวดละ 120 บาท และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 90 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.5  น ้ามนังา นิยมน าไปปรุงแต่งรสชาติอาหาร 

 องค์ความรู้ในการสกัดน ้ ามนังา (อีดงา) โดยใช้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังานั้น สันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไทยใหญ่ ท่ีไดเ้ขา้มาตั้ง
ถ่ินฐานท่ีบา้นปางหมูและไดมี้การสืบทอดท ากนัมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั โดยมีวิธีการท า 
ดงัน้ี  

 1. น าเมล็ดงามาผดัหรือเป่าพดัลมเพื่อขจัดส่ิงสกปรกออกไปจากเมล็ดงา อาทิ ใบไม ้    
กา้น ดิน ให้สะอาด แลว้ตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ 5 แดด (5 วนั) แลว้น ามาฝัดท าความสะอาด
อีกคร้ังจากนั้นน าไปบรรจุในกระสอบป่าน เก็บไวใ้นท่ีอบัช้ืน มีอากาศถ่ายเทไดดี้ ไม่มีแมลงและ
สัตวร์บกวน 
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 2.  ชัง่หรือตวงน ้าหนกัเมล็ดงา 15 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 ลิตร  
 3.  ตม้น ้าใหเ้ดือดพล่านประมาณคร่ึงชัว่โมง (ถา้น ้าไม่สุกพอจะมีผลต่อน ้ามนังา)  
 4.  ตวงน ้าตม้สุกใส่ลงไปในกน้ครก 1-1.5 กระป๋องนม  
 5.  เทเมล็ดงาท่ีเตรียมไว ้15 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 ลิตร บดให้เมล็ดงาแตกประมาณ 
1/3 ส่วน (ครกท่ีใชบ้ดเป็นครกไมแ้ละใชแ้รงงานสัตวใ์นการหมุนครก) ตวงน ้ าตม้สุก 1 กระป๋องนม
ค่อย ๆ หยอดน ้าเพื่อให้เมล็ดงากบัน ้ าเขา้กนั บดไปเร่ือย ๆ เติมน ้ าเป็นระยะ ๆ จนไดท่ี้แลว้น ้ ามนัจะ
เร่ิมออกมา บดต่อไปจนกากงาแยกออกจากกนั ซ่ึงปริมาณน ้าท่ีใชจ้ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บังาท่ีแห้ง
สนิทดีหรือไม่ เมล็ดงาสมบูรณ์ดีหรือไม่ ปริมาณมากหรือนอ้ยของเมล็ดงาท่ีใส่ แต่ละคร้ังของการ
อีด ส่วนสกดัน ้ ามนัโดยใช้ววัลาก จะให้บดไปเร่ือย ๆ  โดยใชแ้รงงานววัผลดักนัตวัละ 1 ชัว่โมง 
ประมาณ 3 ชัว่โมง จะไดน้ ้ ามนังาออกมา (น ้ ามนังาจะเร่ิมออกเม่ือชัว่โมงท่ี 2 บดต่อไปจนใชไ้ด ้จึง
ตกัน ้ามนัออกจากครกอีดไปใส่ไวใ้นภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พื่อให้ตกตะกอน 
 6.  น ้ ามนังาท่ีได้จะสังเกตจากฟองน ้ ามนัเล็ก ๆ เท่าหัวไม้ขีดกลายเป็นฟองน ้ ามนัเท่า       
หวัแม่มือแสดงวา่น ้ามนัไดท่ี้แลว้  
 7. ตกัน ้ามนัขา้งบนครกเทใส่กระชอน ท่ีมีผา้ขาวบางรองไวใ้ส่ในถงัท่ีเตรียมไว ้ 
 8.  น าน ้ามนัท่ีได ้ใส่ถงัพกัตะกอน 1 เดือนก็บรรจุขวดเพื่อจ าหน่ายต่อไป  

 อยา่งไรก็ตาม วิธีการสกดัในขา้งตน้จะสกดัน ้ ามนัออกไม่หมด จึงท าให้มีน ้ ามนังาเหลืออยู่
ประมาณ 5-20 % (แต่อาจข้ึนกบัประสิทธิภาพของเคร่ืองอีดน ้ ามนั) ฉะนั้นหากจะท าให้น ้ ามนัออก
หมดตอ้งใช้สารละลายนอร์มอล เฮกเซน ช่วยในการละลาย โดยน าน ้ ามนัท่ีเหลือให้มารวมตวักบั
สารละลายแลว้จึงกลัน่ไล่สารละลายเฮกเซนออกให้หมด แต่ก็เป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุ่งยากและ
อนัตรายเน่ืองจากสารนั้นเป็นสารไวไฟ  จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการท าเป็นพิเศษ อีกทั้งกากงา
ท่ีไดจ้ากวิธีน้ีมี ก็จะมีน ้ ามนัเหลืออยู่น้อยกว่า 0.5 % จนปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงพฒันาการสกดั
น ้ ามนังา โดยการน าเคร่ืองจกัรและมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้ ซ่ึงเป็นระบบไฮโดรริกและเกลียวอัด 
สามารถท างานไดต่้อเน่ืองตลอดเวลา  น ้ ามนังาท่ีไดจ้ะเป็นน ้ ามนังาบริสุทธ์ิ แยกออกเป็นน ้ ามนังา
ดิบท่ีไดจ้ากงาท่ีไม่ผา่นการคัว่ จึงเป็นน ้ ามนัท่ีเหมาะส าหรับทาภายนอกแกอ้าการปวดเม่ือย  หรือ
เป็นน ้ ามนังาท่ีไดจ้ากเมล็ดงาท่ีผ่านการคัว่ให้มีกล่ินหอม  ซ่ึงน ้ ามนังาท่ีไดจ้ะมีสีคล ้าเหมาะส าหรับ
ใชป้รุงแต่งรสชาติอาหาร 

 ถั่วเหลอืงแผ่นหรือถั่วเน่าแค่บ 
 ถัว่เน่ามีประวติัความเป็นมายาวนาน ซ่ึงไม่มีใครบอกได้ว่ามีจุดเร่ิมตน้จากท่ีใด ในอดีต     
ถัว่เน่าเคยเป็นของบรรณาการอนัทรงคุณค่าท่ีพญาละคร (เจา้เมืองล าปาง ละคอนหมายถึงล าปาง)       
เคยเอาถัว่เน่าถวายเป็นบรรณาการแก่พญาแม่กุ แห่งเมืองนพบุรีเชียงใหม่ ท าให้เมืองละคอนไม่ถูก
ทพัเชียงใหม่และทพัเง้ียวเมืองนายเมืองเชียงทองตียึด เมืองเพราะพึงพอใจในรสชาติถัว่เน่าของ   
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ชาวละคอน วฒันธรรมการรับประทานถัว่เน่าของคนล้านนา มกันิยมรับประทานกนัโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มของคนไท เช่น ไทใหญ่ เขิน โยน ยอง บางคนเช่ือวา่ ถัว่เน่ามีตน้ก าเนิดมา
จากไทใหญ่ ชาวพม่า ก็รับประทานถัว่เน่าซ่ึงเรียกวา่ แบโบะ๊ โดยท าเป็นแผน่ ๆ ใส่พริกป่น กดักินมี
รสชาติเผด็ คนญ่ีปุ่นมีอาหารพื้นเมืองชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ นตัโตะ (Natto) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถัว่เน่า
ของคนล้านนา นอกจากน้ี ยงัมีอาหารท่ีมีลกัษณะคล้ายถัว่เน่าของชาวเนปาลและชาวอินเดีย คือ  
คีเนมา (Kenema) และ Chungkookjang ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรุงรสของประเทศเกาหลี เป็นตน้   

 ถัว่เน่าเป็นอาหารพื้นเมืองของคนลา้นนา ท่ีท ามาจากถัว่เหลืองโดยผ่านการตม้จนสุกแลว้
น ามาหมกัดว้ยจุลินทรีในธรรมชาติจนมีกล่ิน สี รส และลกัษณะเฉพาะตวั กรรมวิธีการหมกั  ถัว่เน่า
นั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจมี
การปรับเปล่ียนทั้งรสชาติและกรรมวธีิใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั ซ่ึงการท าถัว่เน่าของแต่ละทอ้งถ่ินจะ
มีกรรมวธีิการท าถัว่เน่าแตกต่างกนัไป 

 บา้นปางหมูเป็นแหล่งผลิตถัว่เน่าท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงหรือประกอบการท าอาหารหลายชนิด 
อาทิ  น ้ าพริก แกง ผดั โดยทัว่ไปถัว่เน่าจะท าออกมาในหลายรูปแบบ หรือหลายลกัษณะ คือ         
ถัว่เน่าซา ถัว่เน่าแคบ่ ( ถัว่เน่าแผน่ ) โดยมีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิต คือ ถัว่เหลืองท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 4 
สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ถัว่เน่าอ่อน ถัว่เน่าแหลง ถัว่เน่าตาขาว และถัว่เน่าสวนเขียว การปลูกถัว่เหลืองจะ
นิยมปลูกใน ช่วงปลายเดือนมกราคมและเก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนเมษายน และถัว่เน่าก็นบัได้
วา่เป็นอาหารและสินคา้ท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงของบา้นปางหมู โดยมีวธีิการท าถัว่เน่า ดงัน้ี  

 1.  เลือกซ้ือเมล็ดถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพ จากนั้นน ามาคดัแยกเมล็ดท่ีเสียออกแลว้น าไปลา้ง
น ้ าให้สะอาด แช่น ้ าทิ้งไว ้1 คืน เพื่อให้ถัว่น่ิม และน ามาตม้กบัน ้ าประมาณ 1 วนั จนเป่ือยไดท่ี้โดย
ใชก้ารบีบดูเมด็ถา้เป่ือยแลว้ก็หยดุตม้ 

 2. น าเอาถัว่ท่ีตม้เป่ือยแลว้ตามขอ้ 1 มาใส่หวดให้สะเด็ดน ้ า น าไปใส่ในกระบุง ตะกร้า 
หรือเข่งท่ีรอง และปิดทบัดว้ยใบตองตึง หาฝาหมอ้ หรือไมท่ี้หนกั ๆ มาทบัอีกชั้น หมกัให้ถัว่อบ
และร้อน ทิ้งไว ้2 คืน หรืออาจน าไปตากแดด ส่วนใหญ่นิยมหมกัถัว่เน่า ประมาณ 2-3 วนั จนไดถ้ัว่
ท่ีเร่ิมเป่ือยยุ่ยและส่งกล่ินเล็กน้อย และรสชาติก าลงัดี ซ่ึงเรียกว่า ถัว่เน่าซา (ถัว่เน่าท่ียงัเป็นเมล็ด
คลา้ยเตา้เจ้ียวของคนจีนแต่ไม่มีน ้ า) ถัว่เน่าซาน้ีสามารถน าไปประกอบอาหาร เช่น เอามาผดักบัไข่ 
หอมแดง กระเทียม หรือถัว่เน่าซาใชผ้ดักบัเน้ือไก่หรือหมู เรียก ถัว่เน่าคัว่ 
 3. น าถัว่เน่ามาโม่ให้ละเอียดดว้ยครกบด ระหว่างบดใส่น ้ าทีละน้อยเพื่อให้ถัว่เน่าเหนียว 
จนได้ถัว่เน่าบดเป็นป้ันๆ มีสีเหลือง จากนั้นน ามาท าเป็นแผ่นบางๆ โดยใช้ท่ีหนีบซ่ึงท าจากไม ้
ภายในรองดว้ยแผน่พลาสติกเพื่อป้องกนัไม่ใหถ้ัว่เน่าติดไม ้และสะดวกต่อการดึงออก   

 4.  น าถัว่เน่าท่ีเป็นแผ่นบาง ๆ ไปตากในตะแกรงไมไ้ผ ่4-5 ชัว่โมง ก็จะแห้ง ซ่ึงเม่ือแห้ง
แลว้ ถัว่เน่าแผน่แหง้ก็จะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้าตาลเขม้ (ดงัภาพท่ี 2.2) สามารถน าไปจ าหน่าย 



 - 31 - 

หรือเก็บใส่ป๊ีบไวท้านไดเ้ป็นเดือน และถึงแมจ้ะเก็บน าถัว่เน่าแผน่ไวน้านแค่ไหน กล่ินก็จะยงัคงไม่
เปล่ียน ถัว่เน่าแผน่นั้นอาจจะเปรียบไดก้บักะปิของภาคกลางหรือปลาร้าของภาคอีสานนัน่เอง ทั้งยงั
สามารถเอามาทอดน ้ ามนักินเป็นของกินเล่นได ้ และสามารถแปรรูปเป็นกบัขา้วไดห้ลายอย่างให้
รสชาติมนัและมีกล่ินท่ีเฉพาะ เช่น น ้ าพริกอ่อง น ้ าพริกมะเขือส้ม โดยก่อนประกอบอาหารตอ้งน า  
ถัว่เน่าแผน่มาป้ิงไฟใหเ้หลืองก่อน จากนั้นน ามาต าใหล้ะเอียด แลว้จึงน าไปประกอบอาหาร 

 

 

 

 
 
 

 

รูปที ่2.6  ถัว่เหลืองแผน่ท่ีน าไปยา่งไฟก่อนน าไปรับประทานหรือผสมอาหารของทางภาคเหนือ 

 จากภาพถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) มีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆ บาง สีน ้ าตาล  ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4 น้ิว โดยทัว่ไปแลว้ ถัว่เหลือง 20 กิโลกรัมจะสามารถน ามาท าเป็นถัว่เน่า
แผน่ไดป้ระมาณ 1,120 แผน่ น ามาบรรจุเป็นตั้ง ๆ จ าหน่ายเป็นจอ้ย (1 จอ้ย = 1.6 กิโลกรัม) หรือ
เป็นมดั ๆ ละ 10 แผน่  

 นอกจากจ าหน่ายถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) เป็นจอ้ยหรือเป็นมดัแล้ว ยงัมีการผลิตเป็น
แบบผงป่นเพื่อสะดวกในการปรุงอาหารอีกดว้ยแต่ยงัไม่แพร่หลาย รสชาติของถัว่เน่าจะเค็ม กล่ิน
และรสชาติ   กลมกล่อมกว่าของถัว่เหลืองท่ีผ่านการหมกัในรูปแบบอ่ืน ถัว่เน่าเป็นอาหารท่ีให้
ประโยชน์มากมายแก่ผูบ้ริโภค นอกจากใชเ้ป็นอาหารเสริมรสชาติแลว้ยงัให้คุณค่าทางโภชนาการ
สูง ประกอบดว้ยโปรตีนในประเภทถัว่ต่างๆ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่พู ถัว่เขียว ถัว่ด าและถัว่ลิสง ซ่ึงถัว่ท่ี
มีโปรตีนมากท่ีสุด คือ ถัว่เหลืองท่ีใช้ท าถัว่เน่านั่นเอง ถัว่เน่ายงัมีสารอาหารท่ีย่อยสลายง่ายและ
สารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงทางการแพทยเ์ช่ือว่ามีผลในการลดอตัราการเป็น
โรคมะเร็ง โรคหวัใจ ใชล้ดความอว้นและบ ารุงสมองไดอี้กดว้ย 
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 ถั่วแปจีหรือถั่วแปจ่อหรือถั่วแปหล่อ 
 แปจี เป็นพืชตระกลูถัว่ของพม่า ซ่ึงค าวา่ แปนั้นแปลวา่ถัว่ ส่วนค าวา่จีแปลวา่ใหญ่ ถัว่พนัธ์ุ
น้ีเขา้มาแพร่พนัธ์ุปลูกเจริญเติบโตไดดี้ตามชายแดนไทยพม่า อาทิ แม่ฮ่องสอน ตาก จนกลายเป็น
พืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของจงัหวดัตามชายแดนของไทย ถัว่แปจีท่ีผ่านการคัว่หรือแปรรูปแลว้จะ
เป็นท่ีนิยมบริโภคทั้งคนในพื้นท่ีและนิยมซ้ือเป็นของฝาก อาทิ น าไปเป็นกบัแกลม้เบียร์รสชาติยอด
เยี่ยม ดงันั้นจากความนิยมบริโภคท่ีมีสูงมากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการของตลาดท่ีสูงข้ึนทุก
ขณะ จนท าให้ถัว่แปจีในพื้นท่ีมีไม่เพียงพอ จนตอ้งหาซ้ือจากแหล่งปลูกอ่ืน ๆ เช่น พม่าและ
เชียงใหม ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.7  ถัว่แปหล่อ นิยมรับประทานทั้งเปลือก รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 ถัว่แปจีนิยมน ามาคัว่ผสมเกลือ เรียกว่า แปหล่อ หรือน ามาแกะเปลือกแลว้ทอดในน ้ ามนั  
เรียกวา่ แปจ่อ ก่อนท่ีจะน ามาคัว่หรือทอดจะตอ้งน าถัว่แปจีมาแช่น ้ า 1 คืน ท าให้เมล็ดถัว่บานเต็มท่ี 
แลว้จึงน ามาผึ่งแดดประมาณคร่ึงวนั จึงน ามาคลุกเคลา้กบัขมิ้นในอตัราถัว่ 5 ถงัต่อขมิ้นผง 2 ขีดต่อ
ปูนกินหมากขนาดหวัแม่โป้ง แลว้จึงน าไปคัว่กบัเกลือ ถา้น ามาท าเป็นแปจ่อตอ้งใชมื้อบ้ีเอาเปลือก
ออกก่อนตอนแช่อยูใ่นน ้ า นอกจากนั้น  ถัว่แปจีอ่อนยงันิยมน ามาแกงร่วมกบัฮงัเล แกงหมู แกงไก่ 
ซ่ึงตอ้งมีส่วนผสมของขมิ้นทุกคร้ังไปอีกดว้ย การปลูกถัว่แปจี สามารถท าไดโ้ดยการยกร่องและ
ปลูก เช่นเดียวกบัการปลูกถัว่เหลือง ถัว่ลิสง นิยมปลูกช่วงตน้เดือนกรกฎาคมและเก็บเก่ียวผลผลิต
ช่วงเดือนธันวาคม  แต่เน่ืองจากถัว่แปจีเป็นถัว่ท่ีมี พุ่มใหญ่ จึงมีระยะการปลูกต่อหลุมขนาด 3  
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หลุม/วา หยอดเมล็ดถัว่ 3 เมล็ด/หลุม ชอบน ้ าคา้งมาก เก็บเก่ียวโดยใชมื้อรูดเอาแต่ฝักซ่ึงมีเมล็ด 
เพียง 2-3เมด็/ฝัก ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ประมาณ 20 ถงั การท าถัว่แปจีมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. น าถัว่หลวงท่ีกะเทาะเปลือกชั้นนอกออกแลว้มาแช่น ้า 1 คืนเพื่อใหเ้มด็พองอ่ิมน ้า 
 2. น าไปตากแดดบนเส่ือไมไ้ผ่ให้หมาดๆ พอก าไม่ติดมือ เพราะหากถัว่เปียกเกินไปตอน
น าไปคัว่จะท าใหอ้มเกลือเวลารับประทานจะเคม็มาก 
 3. ก่อนท่ีจะน าถั่วหลวงมาคั่วกับเกลือในกระทะ ต้องน าถั่วมาย่างไฟให้แห้งก่อน 
ขณะเดียวกนัก็จะน ากระทะตั้งไฟใส่เกลือเมด็ลงไป แลว้คัว่เกลือใหร้้อนและแหง้ 
 4.  น าถัว่หลวงเทลงไปในกระทะ คัว่จนสุกเหลือง จากนั้นเอาตะแกรงตกัถัว่ข้ึนมา เขยา่เพื่อ
ร่อนเกลือออก ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.8  ถัว่แปจ่อ นิยมคลุกเกลือเล็กนอ้ย รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 ดงันั้นถัว่แปหล่อ แปยี เป็นถัว่คัว่และถัว่ทอดท่ีผลิตจากถัว่หลวง ซ่ึงเป็นพืชไร่พื้นถ่ินของ
ชาวแม่ฮ่องสอน ล าตน้มีลกัษณะเป็นเถา มีผลผลิตคลา้ยถัว่เหลือง นิยมน ามาแปรรูปรับประทาน 2 
แบบ คือ 1) แกะเปลือกคัว่น ้ามนัใหสุ้กเหลืองกรอบ เรียก ถัว่แปยหีรือแปจีหรือแปจ่อ นิยมคลุกเกลือ
เล็กนอ้ย รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 2) คัว่เกลือทั้งเปลือก เรียกถัว่แปหล่อ มีรสเค็มจาก
การคัว่เกลืออยูแ่ลว้ จึงนิยมรับประทานทั้งเปลือก รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 อย่างไรก็ตาม การท าถัว่แปหล่อให้อร่อยข้ึนอยู่กบัความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง
ประสบการณ์ของผูค้ ัว่ถัว่ ซ่ึงเคล็ดลบัจะเร่ิมจากขั้นตอนการตากถัว่ หากตากถัว่แห้งเกินไปจะท าให้
ถัว่แข็ง แต่หากตากให้พอดีถัว่จะกรอบดี ส่วนไฟท่ีใชค้ัว่ถัว่ถา้ไฟอ่อนเกินไปถัว่ก็จะแข็ง แต่ถา้ไฟ
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แรงเกินไปถัว่ก็จะไหม ้เพราะฉะนั้น ตอ้งใชไ้ฟท่ีมีความร้อนพอดี ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัเกลือท่ีใชค้ัว่ถัว่
ดว้ย เพราะไฟท่ีมีความร้อนพอดีจะท าให้เกลือแตกขณะคัว่ และท าให้ถัว่ไม่แข็ง ถัว่หลวงน ามา 
แปรรูปไดห้ลายอยา่งท่ีง่ายท่ีสุด ก็คือ การน ามาคัว่กบัเกลือใหสุ้กหรือเรียกวา่ถัว่แปหล่อ 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 มสัรัตน์ แสงแกว้ (2549) ไดท้  าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน ้ ามนังา: 
กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู ต าบลปางหมู      อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน ้ ามนังา การ
เก็บขอ้มูลใชว้ธีิการสังเกตและสัมภาษณ์ประธาน รองประธาน พนกังานบญัชี และคนงานของกลุ่ม
แปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู 
 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ตน้ทุนในการผลิตน ้ามนังาส่วนใหญ่ เป็นตน้ทุนค่าแรงงานทางตรง
และวตัถุดิบทางตรง ตน้ทุนต่อหน่วยของน ้ ามนังาขนาด 85 ซีซีเท่ากบั 21.04 บาท ขนาด 300 ซีซี
เท่ากบั 59.96 บาทและขนาด 500 ซีซีเท่ากบั 88.93 บาท ราคาขายขวดละ 40 บาท 90 บาท และ 120 
บาท ตามล าดบั อตัราก าไรต่อตน้ทุนของน ้ ามนังาขนาด 85 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 89.78 ขนาด 300 ซีซี
เท่ากบัร้อยละ 49.67 และขนาด 500 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 34.45 อตัราก าไรต่อค่าขายของน ้ ามนังาขนาด 
85 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 47.22 ขนาด 300 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 33.09 และขนาด 500 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 
25.53 กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ 5 ปี ได้จากการจ าหน่ายน ้ ามันงาเท่ากับ 
1,572,808.81 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 เดือน 25 วนั 
 สิริพร  เศรษฐปราโมทย์ (2549)ไดท้  าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตน ้ ามนังาท า
ให้ได้เคร่ืองตน้แบบ MJU-SS-2 ท่ีท างานด้วยระบบไฮโดรลิคในแนวด่ิง เคร่ืองสามารถสกัด
น ้ ามนังาไดสู้งสุดประมาณร้อยละ 31.98 เมล็ดงาท่ีท าการสกดัน ้ ามนัควรผา่นขั้นตอนการท าความ
สะอาดโดยการใช้เคร่ืองเป่าลมเมล็ดพืชร่วมกนักบัชุดระแกรงร่อน พบว่าวิธีการดงักล่าว จะแยก
วสัดุแปลกปลอมไดสู้งถึงร้อยละ 11.22 และเมล็ดงาท่ีคา้งอยูบ่นตะแกรงขนาด 14 และ 16 mesh จะ
ให้น ้ ามนังาในปริมาณท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (P>0.05) และมีค่าสูงสุดคือร้อยละ 19.39 
และ 17.62 ตามล าดับ เมล็ดงาท่ีแยกวสัดุแปลกปลอมออกแล้วจะมีความช้ืนน้อยกว่าอย่างมี
นัยส าคญั(P≤0.05) ส่วนการหาความช้ืนของเมล็ดงาสามารถท าได้รวดเร็วโดยการใช้เคร่ืองหา
ความช้ืนอตัโนมัติแทนการใช้ตู้อบลมร้อน จากการทดลองใช้วิธีการดังกล่าวในการวิเคราะห์
ปริมาณความช้ืนของเมล็ดงาจากแหล่งผลิตต่าง ๆ จ านวน 20 แห่ง พบว่า ปริมาณความช้ืนของ  
เมล็ดงาทุกแหล่งมีค่าต ่ากวา่ร้อยละ 9 ในขณะท่ีตวัอยา่งประมาณ ¼ ของตวัอยา่งทั้งหมดให้น ้ ามนังา
ท่ีมีค่าความเป็นกรดสูงกวา่มาตรฐาน 
 เม่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดงาพบวา่ เมล็ดงาจะเก็บรักษาไวไ้ดน้านไม่
น้อยกว่า 7 สัปดาห์ โดยไม่พบการฟักไข่ของแมลง หากได้รับการแยกเอาวสัดุแปลกปลอมออก
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เสียก่อน และถา้น ามาอบต่อท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ไดน้านไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ การพยากรณ์อายุการเก็บรักษาเมล็ดงาในสภาวะเร่ง เม่ือพิจารณา
ด้านคุณภาพของน ้ ามนัพบว่า เมล็ดงาสามารถเก็บรักษาไวไ้ด้นานถึง 50 สัปดาห์ ท่ีอุณหภูมิ 30  
องศาเซลเซียส 
 การน่ึงเมล็ดงาก่อนบีบอดัน ้ ามนัท่ีช่วงเวลา 0-12 นาที พบวา่ เมล็ดงาท่ีไม่ผา่นการน่ึงจะให้
ปริมาณน ้ ามนังาสูงสุด แตกต่างจากการน่ึงอย่างมีนยัส าคญั (P≤0.05) แต่น ้ ามนัท่ีไดจ้ะมีตะกอน
ปนออกมาดว้ยมากท่ีสุดเช่นกนั ในขณะเดียวกนัวิธีการให้ความร้อนรูปแบบอ่ืนแก่เมล็ดงา ไดแ้ก่
การอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จะไดน้ ้ ามนัสูงท่ีสุดร้อยละ 23.22 และการอบ
ดว้ยเตาอบไมโครเวฟท่ีระดบัก าลงัไมโครเวฟร้อยละ 50, 70 และ 100 นานกวา่ 2 นาที ข้ึนไป จะได้
ปริมาณน ้ามนังาท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
 วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการท าให้น ้ ามนังาใสคือ การตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง(30 องศาเซลเซียส) 
นาน 21 วนั เม่ือศึกษาถึงผลของวิธีการให้ความร้อนแก่เมล็ดงาต่อปริมาณเซซามิน (sesamin) พบวา่
การน่ึงให้ปริมาณเซซามินมากกวา่การอบดว้ยตูอ้บลมร้อน และเตาอบไมโครเวฟ อยา่งมีนยัส าคญั 
(P≤0.05) และจากการศึกษาการเก็บรักษาน ้ ามนังาคัว่ในสภาวะเร่งพบวา่ สมการท่ีใชพ้ยากรณ์ได้
ระบุน ้ามนังาสามารถเก็บรักษาไดน้าน 28 สัปดาห์ ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 มงคล กวางวโรภาสและกระวี  ตรีอ านรรถ(2547)สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ไดท้  าการศึกษาวิจยัและพฒันาเคร่ืองสกดัน ้ ามนังาดิบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
และออกแบบเคร่ืองสกัดน ้ ามนังาดิบโดยวิธีการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารไว ้ซ่ึง
ขั้นตอนการด าเนินการมีดงัน้ี ได้ศึกษาการสกดัน ้ ามนังาดิบแบบพื้นบา้นท่ี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
พบวา่สามารถสกดัน ้ ามนังาด าได ้31.86 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัเมล็ดงาด าท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ 
แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตน์ ้ามนัท่ีมีอยูใ่นเมล็ดงาด าเปอร์เซ็นตก์ารสกดัจะเท่ากบั 67.80 ส่วน
เคร่ืองสกัดแบบเกลียวอัดสามารถสกัดน ้ ามันงาด าได้ 19.62 และสกัดน ้ ามันงาขาวได้ 50.16 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์น ้ ามนัท่ีมีอยู่ในเมล็ดงาท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ จากนั้นได้
ออกแบบและสร้างเคร่ืองสกดัน ้ามนังาโดยใชก้ าลงัจากระบบ ไฮดรอลิกท่ีใชป๊ั้มชนิดมือโยกเพื่อลด
ปัญหาดา้นการสูญเสียพลงังาน ตวัเคร่ืองประกอบดว้ย      โครงเคร่ือง คาน กระบอกบรรจุเมล็ดงา
ซ่ึงเจาะรูไวโ้ดยรอบเพื่อให้น ้ ามนัไหลออก และฝาอดังา ในการสกดัผูป้ฏิบติังานจะโยกป๊ัมมือโยก
เพื่อเล่ือนกระบอกอดัท่ีบรรจุเมล็ดงาให้ข้ึนไปอดักบัฝาอดั น ้ ามนังาก็จะไหลออกมายงัถาดรองรับสู่
ภาชนะอีกทีหน่ึง ในการทดลองไดว้างแผนการทดลองแบบ split-split plot deign  ให้ปริมาณการ
บรรจุงาลงกระบอกอดัเป็นแปลงทดลองหลกัซ่ึงมี 3 ระดบัคือ คร้ังละ 500, 1,000 และ1,500 กรัม ใช้
งา 2 ชนิดคือ งาด าและงาขาวเป็นแปลงทดลอง ใหก้ารเตรียมเมล็ดงาก่อนสกดัเป็นแปลงทดลองยอ่ย
ซ่ึงมี 2 ระดบัคือ อบเมล็ดท่ี 60 องศา เป็นเวลา 10 นาที และไม่อบเมล็ด 
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 ผลการทดลองพบว่า ในการสกดัน ้ ามนัจากเมล็ดงาด าท่ีผ่านการอบเมล็ดและบรรจุคร้ังละ 
500 กรัม จะไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารสกดัสูงสุดคือ 70.20 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับงาขาว พบวา่ ถา้อบเมล็ดและ
บรรจุคร้ังละ 1,500 กรัม จะไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารสกดัสูงสุดคือ 84.08 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบั
เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัท่ีมีในเมล็ด จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ชนิดของงา ปริมาณการบรรจุและ
การเตรียมงาเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการสกดัน ้ามนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05, 0.05 ตามล าดบั 
 ดา้นการวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามนังาพบวา่มีปริมาณกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสูงถึงประมาณ 
81 เปอร์เซ็นตใ์นน ้ามนังาขาว และประมาณ 78 เปอร์เซ็นต ์ในน ้ ามนังาด า ซ่ึงการอบเมล็ดก่อนสกดั
จะช่วยเพิ่มปริมาณกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัให้มากข้ึนเล็กนอ้ย กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัน้ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายและมีคุณค่าทางอาหารสูง ค่า Peroxide value อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับน ้ ามนัท่ีใช้
บริโภคตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมยกเวน้น ้ ามนังาด าท่ีไม่อบเมล็ดก่อนจะสูงเกินก าหนด
เล็กน้อย แต่จะไม่มีผลเสียอะไรเพราะในน ้ ามนังามีสารเซซามอลีนป้องกนัการอ๊อกซิเดชัน่ไดเ้ป็น
อยา่งดี ในการทดลองใชแ้รงอดั 75 kN เส้นผา่ศูนยก์ลางกระบอกอดั 83.5 มิลลิเมตร 

สุดาณี  ค  าดี, จนัทร์ศรี  สุธรรมและจินตนา โพธ์ิทิพย ์(2547)ไดท้  าการศึกษาการจดัการองค์
ความรู้เพื่อการขยายผลการผลิตและแปรรูปน ้ ามันงา(อีดงา) ปลอดสารเคมี สู่วิสาหกิจชุมชน
พึ่งตนเอง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อ(1) ศึกษาเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัของกลุ่ม/ชาวบา้นในการผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา (2) เพื่อศึกษาปัจจยั
เง่ือนไขท่ีเกษตรกรท าการเกษตรแบบปลอดสารเคมี (3)เพื่อถอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตงาท่ี
ปลอดสารเคมี (4)เพื่อถอดองคค์วามรู้กระบวนการสกดัน ้ ามนังาท่ีปลอดสารเคมี โดยใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินไทยใหญ่ (5) เพื่อขยายแนวคิดและองค์ความรู้กระบวนการผลิตงาท่ีปลอดสารเคมีให้แก่
เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรทางเลือกจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงน าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติและ
พฤติกรรมของเกษตรกรในการลด ละ เลิก การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร (6) เพื่อขยายแนวคิด
และองค์ความรู้ด้านการสกดัน ้ ามนังา(อีดงา) ซ่ึงเกษตรกรสามารถน าไปประกอบอาชีพเป็นการ
เสริมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง (7)เป็นการขยายเครือข่าย
เกษตรกรและพฒันาให้มีความเขม้แข็งข้ึน ด าเนินการศึกษาในพื้นท่ีจ  านวน 2 กลุ่ม 2 หมู่บา้น คือ 
กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตวตัถุดิบงาปลอดสารเคมีบ้านปางหมู และบ้านในสอย และกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมี บา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้
ระยะเวลาในการวจิยัจ  านวน 9 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ถึงเดือนเมษายน 2547 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ (1)กลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถึงปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอ้ือและปัจจยัเง่ือนไขท่ี
เป็นขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคต่อการปลูกงาและการแปรรูปผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา ท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นเกษตรกรผูป้ลูกงาทั้ง 2 หมู่บ้านมีความตระหนักและต่ืนตวัท่ีจะท าการเกษตรแบบปลอด
สารเคมี และการรวมกลุ่มกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา ส าหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมี
บา้นปางหมู ไดต้ระหนกัและต่ืนตวัท่ีจะแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม โดยการพฒันากลุ่มของตนเองให้
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เขม้แข็งข้ึน การผลิตน ้ ามนังาท่ีคุณภาพ การสร้างเครือข่ายกบักลุ่มผูป้ลูกงาโดยเฉพาะเร่ือง การ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปลูกงาแบบปลอดสารเคมีและช่วยเหลือกลุ่มผูป้ลูกงา โดยการรับซ้ือ
ผลผลิตและท าใหท้ั้ง 2 กลุ่มมีความเขา้ใจกนัมากข้ึน (2) ผลการถอดองคค์วามรู้กระบวนการผลิตงา
ท่ีปลอดสารเคมี พบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกงาไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยใหญ่ในการ
ปลูกงา เร่ิมตั้งแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกงา วิธีการคดัเมล็ดพนัธ์ุและการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุงา 
รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ียงัเช่ือหรือนับถือและปฏิบติัสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนัคือ การ
อธิษฐานบอกกล่าวเจา้ท่ีก่อนปลูกงาและในระหวา่งปลูกงาจะมีการต่างก๊อกซอมต่อและจุดเทียนไข
หรือธูปบูชาเจา้ท่ี เน่ืองจากเช่ือวา่เจา้ท่ีไดแ้ก่ เจา้ป่า เจา้เขา เจา้น ้า เจา้ดิน จะดูแลและรักษาปกป้องให้
ไดผ้ลผลิตดี และไม่เป็นโรคหรือแมลงมารบกวนและไม่มีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีใด ๆ เกิดข้ึนกบัสวนงา 
(3) ผลการถอดองคค์วามรู้ในการสกดัน ้ามนังา (อีดงา) ท่ีปลอดสารเคมีโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไทย
ใหญ่ พบวา่ ผูแ้ปรรูปในปัจจุบนับางส่วนไดใ้ชอ้งค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยใหญ่ในการ
อีดงา คือ การอีดงาโดยใช้ครกอีดน ้ ามนังาท่ีเป็นไมแ้ละใชแ้รงงานสัตวใ์นการอีด คือววัและควาย 
หรือการอีดงาโดยใชค้รกอีดน ้ ามนังาท่ีเป็นไมแ้ละใชก้งัหนัน ้ าในการอีด รวมถึงองค์ความรู้ในการ
คดัเลือกววัและเทคนิคการฝึกววัหรือควายท่ีใช้ในการอีดน ้ ามนังาองค์ความรู้ในการท าครกอีด
น ้ามนังา องคค์วามรู้ในการท ากงัหนัน ้า และความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการอีดน ้ ามนังา การท า
ครกอีดน ้ามนังาและการท ากงัหนัน ้าท่ียงัเช่ือและนบัถือและปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั คือ ไม่
อีดน ้ ามนังาในวนัพระ ทุกวนัพระมีการต่างก๊อกซอมต่อ จุดเทียนไข เปล่ียนดอกไมใ้นแจกนัท่ีบูชา
ไวบ้นห้ิงบริเวณท่ีอีดน ้ ามนังาและมีการอธิฐานบอกกล่าวเจา้ท่ีหรือผีครกน ้ ามนังา ไม่จบับริเวณ   
หวัจุกของสากครกท่ีอีดน ้ ามนั คนอีดน ้ ามนัตอ้งมีความซ่ือสัตย ์การถือฤกษ์งามยามดีก่อนท่ีจะท า
ครกอีดน ้ามนัและมีการไหวค้รูในวนัท่ีจะลงมือท าครกอีดน ้ามนังา 
 ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตตแ์ละคณะ (2543) ไดท้  าการศึกษาอาหารแปรรูปพื้นบา้น 10 ผลิตภณัฑ์
หลกัไดแ้ก่ กระเทียมดอง ปลาส้ม ไส้อัว่ ขา้วแตน แคบหมู มะม่วง สมุนไพร หมูยอ และเตา้เจ้ียว 
จากผูผ้ลิต 40 ราย แยกเป็นกลุ่มแม่บา้น จ านวน 26 ราย และผูป้ระกอบการรายเด่ียวจ านวน 14 ราย 
จากผลิตภณัฑ์หลกั 10 ชนิด มี 4 ชนิดท่ีมียอดขายเฉล่ียไดถึ้ง 45,000 บาท/ราย/ปี/ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
ขา้วแตน มะม่วงดอง เตา้เจ้ียว และน ้ าพริก โดยเรียงล าดบัจากยอดขายต ่าไปหาสูง ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ี
เหลือมียอดขายเฉล่ียต่อรายต่อปีต่อผลิตภณัฑ์สูงกว่า 145,000 บาท ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายต ่ากว่า 
45,000 บาท/ปี ทั้งหมดเป็นของกลุ่มแม่บา้น ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์หลกัท่ีท ายอดขายเฉล่ียต่อปีต่อราย
ต่อผลิตภณัฑ์สูงเกิน 800,000 บาท ซ่ึงไดแ้ก่ หมูยอ แคบหมูและไส้อัว่ ตามล าดบัยอดขายจากน้อย
ไปหามาก กลบัมีเพียงกลุ่มแม่บา้นท าการผลิตเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น จากผูป้ระกอบการทั้งหมด 12 
ราย (อีก 11 รายเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว) กลุ่มแม่บา้นดงักล่าวท าการผลิตไส้อัว่ซ่ึงมียอดขาย
เพียงปีละ 9,000 บาท หากพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการรายเด่ียวสามารถขายไส้อัว่ได้เฉล่ียถึง 
5,473,233 บาท/ราย/ปี นัน่แสดงให้เห็นว่าถึงแมก้ลุ่มแม่บา้นจะท าการผลิตอาหารแปรรูปในกลุ่มท่ี
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ท ารายไดสู้งสุดก็ตาม แต่การผลิตของกลุ่มแม่บา้นอาจมีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลาท่ีมาร่วมกนัผลิต ขาด
ความต่อเน่ือง ไม่มีการขยายตลาดและกิจกรรมดงักล่าวเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น จากผลิตภณัฑ์
หลกั 10 ชนิด ขา้วแตน เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อรายต่อปี      ต  ่าท่ีสุด จากการศึกษาพบวา่
ร้อยละ 20.50 ของยอดขายขา้วแตนมาจากตลาดทอ้งถ่ินภายในต าบลท่ีตั้งของธุรกิจประเภทน้ีในต่าง
ต าบลและอยู่ในเขตอ าเภอเดียวกนัมียอดขายเพียงร้อยละ 6.58 เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.72 
เป็นยอดขายมาจากการออกร้านซ่ึงเป็นยอดขายท่ีเกิดข้ึนเป็น คร้ังคราวเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความ
เส่ียงต่อการผลิตเพราะยอดขายไม่แน่นอน ซ่ึงโดยเฉล่ียยอดขายขา้วแตนต ่าอยูแ่ลว้ 
 แต่เ ม่ือพิจารณาถึงก าไรสุทธิ  ปรากฏว่าก ลุ่มแม่บ้านขาดทุนถึง 4 ก ลุ่มในขณะท่ี
ผูป้ระกอบการรายเด่ียวขาดทุนเพียง 1 ราย ในส่วนของธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบา้นท่ีไดรั้บก าไร
พบวา่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารแปรรูปสินคา้พื้นบา้นมีก าไรสุทธิเฉล่ียต่อรายต่อปีเฉล่ีย 
1,710,453 จ านวน 14 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40 โดยแยกเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียวจ านวน 11 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.43 ซ่ึงมีก าไรสุทธิเฉล่ียเฉพาะผูป้ระกอบการรายเด่ียวสูงถึง 1,800,000 บาท/
ราย/ปี และผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มแม่บา้นมีจ านวน 3 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 โดยท่ีมีก าไร
สุทธิเฉล่ียต ่ากวา่ผูป้ระกอบการรายเด่ียว กล่าวคือมีเพียง 1,239,145 บาท/กลุ่ม/ปี รองลงมาเป็นกลุ่ม
ท่ีมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพียง 50,000 – 150,000 บาท/ราย/ปี จ  านวน 9 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 โดย
แยกเป็นกลุ่มแม่บา้นจ านวน 8 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 ในขณะท่ีมีผูผ้ลิตรายเด่ียวมีเพียง 1 ราย
เท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 เม่ือพิจารณาก าไรสุทธิเฉล่ียต ่าสุดทั้งหมดเป็นของผูป้ระกอบการท่ี
เป็นกลุ่มแม่บา้นโดยมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพียง 15,655 บาท/ราย/ปี ซ่ึงเป็นจ านวนผูป้ระกอบการมาก
เป็นอนัดบั 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 

 ในดา้นการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบา้น โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในจงัหวดัซ่ึง
ยกเวน้เขตอ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการ โดยมีสัดส่วนของยอดขายทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 43.65 
รองลงมาเป็นสัดส่วนของยอดขายภายในต าบลถึงร้อยละ 34.30 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายผลิตภณัฑ์
ของธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบา้น จะเห็นไดว้า่กระเทียมดองตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในจงัหวดั 
ปลาส้มตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในอ าเภอ ในขณะท่ีไส้อัว่ แคบหมู หมูยอ และเตา้เจ้ียวตลาด
ส่วนใหญ่เป็นตลาดในอ าเภอต่าง ๆ ภายในจงัหวดั ขา้วแตนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตลาดส่วนใหญ่เป็นการ
ออกร้านภายในจงัหวดั มะม่วงดองและสมุนไพรตลาดส่วนใหญ่อยู่ในต าบลต่าง ๆ ภายในอ าเภอ
เท่านั้น และน ้าพริกตลาดส่วนใหญ่อยูภ่ายในต าบลเท่านั้น 

 อารี  วิบูลย์พงศ์และคณะ(2548)ได้ท าการศึกษาเชิงลึก 61 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ
ภาคเหนือตอนบนในด้านการด าเนินการซ่ึงแสดงถึงสถานภาพเชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 
วิเคราะห์ระดบัความเป็นวิสาหกิจชุมชนและน าเสนอแนวทางเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใต้
เง่ือนไขศกัยภาพท่ีเป็นอยู่ โดยจ าแนกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็น 2 ประเภท ตามท่ีมาของการก่อตั้ง
กลุ่มและระดบัการมีส่วนเป็นเจ้าของของสมาชิก คือ กลุ่มชุมชนและกลุ่มประยุกต์ กลุ่มชุมชน
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โดยทัว่ไปมีธุรกิจขนาดเล็กแม้จะมีสมาชิกจ านวนมากกว่ากลุ่มประยุกต์ และกลุ่มชุมชนมีผล
ประกอบการในรูปผลตอบแทนทางการเงิน โดยเฉล่ียต ่ากว่ากลุ่มประยุกต์ ทั้งน้ีเพราะขาดความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการด้านการผลิต การตลาด และการเงิน แต่ในส่วนของการบริหาร
องคก์รนั้นกลุ่มชุมชนมีการกระจายความรับผดิชอบมากกวา่ 

ผลการศึกษาสรุปได้วา่ ยอดขายเฉล่ียของกลุ่มชุมชนและกลุ่มประยุกตป์ระมาณ 0.53 ลา้น
บาท และ 1.6 ลา้นบาท ตามล าดบั และก าไรขั้นตน้เฉล่ีย 144,000 บาทและ 440,000 บาท ตามล าดบั 
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (พิจารณาจาก mark up on cost) คือร้อยละ 57 และร้อยละ 70 
ตามล าดบั ความส าเร็จของกลุ่มทั้งสองประเภท ข้ึนอยูก่บัความสามารถของประธานเป็นหลกั และ
ของประธานกบัคณะกรรมการร่วมกนัในอนัดบัรองลงมา 
 กลุ่มทั้งสองประเภทไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานไม่แตกต่างกนั ความช่วยเหลือ
หลกัคือ อุปกรณ์การผลิต และทุนสนบัสนุนกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม กลุ่มยงัตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่ม
ซ่ึงใน 3 อนัดบัแรกคือ ในดา้นความรู้การผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ดา้นโรงเรือน เคร่ืองมืออุปกรณ์
และเงินใหเ้ปล่าหรือเงินกู ้
 จากการพิจารณากลุ่มตามลกัษณะวิสาหกิจชุมชนท่ีควรจะเป็น 7 ประการ พบว่า โดยเฉล่ีย
กลุ่มชุมชนมีระดบัความเป็นวิสาหกิจชุมชน 5.2 (จากคะแนนเต็ม 10) และกลุ่มประยุกต์มีคะแนน
เฉล่ีย 5.0 เท่านั้น เกณฑ์ท่ีพบว่ามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ เกณฑ์การผลิตเกิดจากกระบวนชุมชน 
เกณฑชุ์มชนเป็นเจา้ของ และเกณฑก์ารท่ีกลุ่มมีวตัถุประสงคใ์นการพึ่งตนเอง ในขณะท่ีลกัษณะการ
สร้างสรรคน์วตักรรมและการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และเกณฑ์การเรียนรู้มีคะแนน
ต ่ากว่ามาก ส่วนเกณฑ์ลกัษณะการมีภูมิปัญญาเป็นฐานการผลิตมีคะแนนปานกลาง อยา่งไรก็ตาม
พบว่าในจ านวน 61 กลุ่มน้ี มีกลุ่มซ่ึงมีการปฏิบติัดีเลิศในแต่ละลกัษณะดีเพียงพอท่ีจะเป็นตวัอยา่ง
ใหแ้ก่กลุ่มอ่ืน ๆ ได ้

จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่ากลุ่มทั้งสองประเภทมีจุดแข็งท่ีสุด คือ ดา้นการผลิตและ
ผลิตภณัฑ์แม้จะยงัต้องมีการพฒันาต่อยอดอีกก็ตาม  กลุ่มมีจุดอ่อนในด้านการจัดการองค์กร 
การตลาดและการเงิน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งมากและจากศกัยภาพการบริหารจดัการกิจการ
ในทุกด้านช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มความย ัง่ยืนของวิสาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้น ปัจจยัแวดลอ้มซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีส าคญัส าหรับวสิาหกิจชุมชน คือการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
โดยเฉพาะโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ กองทุนหมู่บา้น นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัของบางกลุ่ม คือการอยูห่่างไกลจากเมือง ปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนและตลาด
มีการแข่งขนัสูงส าหรับสินคา้บางชนิด 
 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาภาควิสาหกิจชุมชนระดบัภูมิภาค รายงานไดจ้ดักลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตามความเขม้แข็งของกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจยัภายในและส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
โดยแบ่งเป็น 4 สถานภาพ และไดเ้สนอกลยุทธ์และมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสถานภาพ 
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และเพื่อใหก้ารพฒันาวสิาหกิจชุมชนมีความย ัง่ยนืไดเ้สนอใหภ้าครัฐทยอยจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยพิจารณาจากระดบัความเป็นวสิาหกิจชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีแทจ้ริง
เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 

นวพร ล ้าเลิศกุล และสุพจน์ บุญแรง(2543) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั       
ราชภฏัเชียงใหม่ ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตถั่วเน่า: อาหารหมกัพื้นบ้าน
ภาคเหนือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากรรมวธีิการผลิตถัว่เน่า 2) เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
ถัว่เน่าให้ถูกสุขลกัษณะ และให้ผลิตภณัฑ์มีมาตรฐาน 3) เพื่อศึกษากิจกรรมของจุลินทรียท่ี์มี
บทบาทส าคญัในกระบวนการหมกัถัว่เน่า 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดงัน้ี ผลการศึกษากรรมวิธีการผลิตถั่วเน่าของชาวบ้าน จากการ
เดินทางไปศึกษากรรมวิธีการผลิตถัว่เน่าของชาวบา้นในหมู่บา้นตามชนบท ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
และแม่ฮ่องสอน พบวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่ผลิตถัว่เน่าเป็นอาชีพเสริม ใชเ้วลาวา่งจากฤดูการท านา 
หรือว่างจากงานประจ าแลว้ โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นและผูสู้งอายุ ผลการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี แหล่งผลิตท่ีส าคญั 1) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีบา้นปางหมู   
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ไม่บริโภคกะปิ 
ดงันั้นจึงผลิตถัว่เน่าเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรสอาหาร ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัทุกครัวเรือน หมู่บา้นดงักล่าวน้ี
ผูผ้ลิตถัว่เน่ามีก าลงัการผลิต ประมาณ 40-50 ลิตรถัว่เหลือง/ วนั ลกัษณะถัว่เน่าท่ีผลิตออกจ าหน่าย
เป็นถัว่เน่าแผ่นตากแห้ง 2) จงัหวดัเชียงใหม่ มีการผลิตถัว่เน่าในเขตอ าเภอหางดง สารภี              
และสันป่าตอง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายยอ่ย มีก าลงัการผลิตวนัละ 5 ลิตร ลกัษณะถัว่เน่าท่ีผลิต เป็นถัว่เน่า
ปรุงรสห่อใบตองน่ึง หรือยา่งไฟน าไปจ าหน่ายในตลาดเล็กๆ ของหมู่บา้น ส่วนแหล่งผลิตท่ีส าคญั 
พบท่ีอ าเภอแม่แจ่ม คือ ต าบลช่างเค่ิง ประกอบดว้ยหมู่บา้นพร้าวหนุ่ม บา้นแม่ปานและบา้นสันเก๋ียง 
มีชาวบา้นประมาณ 500 ครัวเรือน นิยมบริโภคถัว่เน่าแทนกบัขา้ว หรือใส่แกงผกั ทั้งน้ีมีผูผ้ลิตถัว่
เน่าออกจ าหน่ายประมาณ 50 ครัวเรือน มีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 50-100 ลิตรถัว่เหลืองต่อวนั ลกัษณะ
ถัว่เน่าท่ีจ  าหน่ายเป็นถัว่เน่าปรุงรสห่อไปตองแลว้น าไปยา่งไฟ 

กรรมวิธีการผลิตถัว่เน่าของชาวบา้น การผลิตถัว่เน่าของชาวบา้นท่ีได้จากการศึกษามี
กรรมวธีิท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 

1. น าถัว่เหลืองมาตม้ให้สุกจนเป่ือยใชเ้วลาประมาณ  6-8 ชัว่โมง ซ่ึงในระหว่างการตม้
ชาวบา้นจะใชไ้ฟแรงให้น ้ าเดือด 2-3 ชัว่โมงแรก หลงัจากนั้นใชไ้ฟกลางไปเร่ือยๆ จนเป่ือย โดยใช้
เช้ือเพลิงจากฟืน 

2. ตกัถัว่เหลืองตม้ทิ้งใหส้ะเด็ดน ้า แลว้น าไปหมกั 
3. ท าการบ่มถัว่เหลือง เพื่อใหเ้กิดการหมกั ชาวบา้นท่ี จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะหมกัถัว่เหลือง

ในกระสอบปุ๋ย โดยใส่ถัว่เหลืองประมาณคร่ึงกระสอบ หมกัทิ้งไว ้2-3 คืน ส่วนท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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จะหมกัในตะกร้าไมไ้ผส่านรองดว้ยใบตอง หมกัทิ้งไว ้2-3 วนั ในช่วงท่ีอากาศเยน็จะใชส้ังกะสีหรือ
ผา้ห่มเก่าๆ คลุมทบัอีกชั้นหน่ึง 

4. น าถัว่เหลืองไปบด ชาวบา้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ในเขต อ าเภอสารภี   
หางดง สันป่าตอง ใชเ้คร่ืองบด ส่วนท่ี อ าเภอแม่แจ่ม จะใชค้รกไมข้นาดใหญ่ต า 

5. การท าถัว่เน่าปรุงรส ในระหวา่งการบดถัว่เน่าจะผสมกบัเคร่ืองปรุง ไดแ้ก่ เกลือ ผงชูรส 
กระเทียม พริก ท าการห่อดว้ยใบตอง น าไปน่ึงหรือยา่งไฟจ าหน่าย 

6. การท าถัว่เน่าแผ่น ถัว่เน่าแผ่นถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของชาวบา้น ต าบลปางหมู 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวธีิการ คือ น าถัว่เน่าบดวางลงบนแผน่ไม ้แลว้มีแผน่ไมอี้ก 1 แผน่กดทบัลงมา
ใหไ้ดแ้ผน่บางๆ ของถัว่เน่า น าไปตากแดด 1 วนั เก็บใส่ถุงพลาสติกรอจ าหน่ายต่อไป 
 การศึกษาคุณภาพของถัว่เน่า จากการเก็บผลิตภณัฑ์ถัว่เน่าแบบต่างๆ ของชาวบา้นมาตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ปริมาณโปรตีนท่ีละลายน ้ า และปริมาณ
อลัฟ่า-อะมิโนไนโตรเจน ตวัอยา่งของถัว่เน่าท่ีมีความช้ืนต ่าสุด คือ ถัว่เน่ามีค่าเท่ากบั 12.08±0.65 % 
และถัว่เน่าปรุงรสน่ึงมีความช้ืนมากท่ีสุด 66.10±0.92 % ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ในผลิตภณัฑ์ถัว่
เน่าทุกชนิดมีค่าเฉล่ีย 42.49±1.15 % (โดยน ้ าหนกัแห้ง) โปรตีนละลายน ้ า พบวา่ ถัว่เหลืองแผน่มี
ค่าสูงสุด 201.20±9.52 mg/g (โดยน ้ าหนกัแห้ง) และอลัฟ่า-อะมิโนไนโตรเจน พบวา่ ถัว่เน่าน่ึงมี
ค่าสูงสุด 0.139±0.015 mg/g (โดยน ้าหนกัแหง้) ผลการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียใน
ถัว่เน่า ผลการน าแบคทีเรียท่ีโดดเด่นท่ีแยกไดจ้ากถัว่เน่ามาตรวจสอบชนิดของแบคทีเรีย พบว่า 
แบคทีเรียทุกไอโซเลตติดสีแกรมบวก เซลล์รูปแท่งขนาดใหญ่ มีเอนโอสปอร์ จากการศึกษา
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณสมบติัทางชีวเคมี ของเช้ือท่ีแยกไดจ้ากถัว่เน่าสามารถระบุไดว้า่
เป็นแบคทีเรียในสกุล Bacillus spp. จึงไดท้  าการจ าแนกสายพนัธ์ุดว้ยชุดการทดลอง API50CHB 
ซ่ึงเป็นชุดทดสอบทางการคา้ส าหรับแบคทีเรียสกุลดงักล่าว ผลการทดสอบสามารถระบุสายพนัธ์ุ
แบคทีเรียจากถัว่เน่าท่ีโดดเด่น มีจ านวน 3 สายพนัธ์ุ คือ Bacillus licheniformis, B. subtilis และ B. 
thermocatenulatus ผลการศึกษาบทบาทของแบคทีเรียในถัว่เน่า พบวา่ ปริมาณจุลินทรียมี์ปริมาณ
เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีหมกั โดยวนัท่ี 2 ของการหมกัถัว่เน่า จะเร่ิมปรากฏเมือกสีขาวข้ึน และมี
กล่ินแอมโมเนียเล็กนอ้ย เม่ือหมกัได ้3 วนั ถัว่เน่ามีเมือกเหนียวมากข้ึน เม่ือเกาะกนัเป็นกอ้น มีค่า
ปริมาณโปรตีนละลายน ้า ปริมาณอลัฟ่า-อะมิโนไนโตรเจนเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 




