
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การบญัชีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนด้วยการ

จดัการความรู้ ในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งานวจิยัช้ินน้ี มีแนวคิดท่ีจะแกปั้ญหา

ดงักล่าวโดยให้เกษตรกรน าความรู้ดา้นบญัชี มาใชป้ฏิบติัในชีวิตประจ าวนัจริง  เพื่อให้เกษตรกรมี

วธีิคิดและปฏิบติัตนตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดย

มีหลกัการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ขอ้มูลของพื้นท่ีในการท าวจิยั 

2. การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

3.  วสิาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) 

4. การบญัชี  (Accounting) 

5. เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy) 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลของพืน้ทีใ่นการท าวจัิย 

ประวตัิของจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 สันนิษฐานวา่ เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่ีมีคนอาศยัอยูก่่อนแลว้ ก่อนท่ีเจา้แกว้เมืองมาจะ
เขา้มาตั้งบา้นเรือนข้ึนมาใหม่ แต่ไม่มีหลกัฐานว่าเขา้มาอยู่เม่ือใดสมยัใดและอพยพไปอยู่ท่ีไหน 
ผูค้นท่ีอยูอ่าศยัก่อนนั้นมีหลกัฐานและเช่ือกนัวา่เป็นชนเผา่ลัว๊ะ หรือละวา้ หลกัฐานท่ีปรากฏอยู ่คือ 
หลุมฝังศพ ซากบา้นร้าง ซ่ึงพบกนัแถวบริเวณท่ีเป็นหอประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัคือ
ตลาดโตรุ่้ง และท่ีโรงเรียนปริยติัธรรมขา้งวดัจองกลางและวดัจองค า กลุ่มคนท่ีอยู่อาศยัก่อนนั้น
น่าจะถูกไขป่้าหรือเกิดการรบกนั มีการตายและพวกท่ีเหลืออพยพไปอยูท่ี่ปลอดภยักวา่  

 สมยัก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบา้นป่า ไม่มีผูใ้ดปกครอง        

มีชาวไทยใหญ่บางส่วนจากชายแดนประเทศสหภาพพม่า ท่ีอพยพเขา้มาท ามาหากิน ท าไร่ท าสวน

เป็นบางฤดูกาล ความส าคญัสมยันั้นเป็นเพียงทางผา่นของกองทพัพม่า ท่ีเดินทพัไปยงักรุงศรีอยุธยา
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หรือหวัเมืองฝ่ายเหนือของไทย ต านานเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ปี พ.ศ. 2374 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยั

ของสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทางแควน้ลา้นนาไทย เมืองพิงคน์คร หรือ

เมืองเชียงใหม่ มีพระยาเชียงใหม่มหาวงศ ์ต่อมาไดรั้บพระมหากรุณาโปรดเกลา้เป็นพระเจา้มโหตร

ประเทศราชาธิบดี ได้ทราบว่าทางตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงก็คือดินแดนท่ีเป็นหัวเมือง

แม่ฮ่องสอนในปัจจุบนัมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่าทึบและเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด 

โดยเฉพาะชา้งป่าท่ีชุกชุมมากจึงมีบญัชาให้เจา้แกว้เมืองมาผูเ้ป็นญาติ เป็นแม่กองน าไพร่พล น าชา้ง

ต่อหมอควาญ ออกไปส ารวจความเป็นไปของเหตุการณ์ชายแดนดา้นตะวนัตก พร้อมให้จบัชา้งป่า

น ามาฝึกสอนใชง้านต่อไป  

 เจ้าแก้วเมืองมาก็ได้รวบรวมไพร่พลช้างต่อ และหมอควาญช้างออกเดินทางจาก            

เมืองเชียงใหม่ มุ่งสู่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ลดัเลาะตามล าห้วย มุ่งสู่ภูเขาสูงสลบัซับซ้อน ใชเ้วลา

เดินทางไม่นานนกัก็เขา้สู่หมู่บา้นเวียงปาย หรืออ าเภอปายในปัจจุบนั ท่ีน่ีเจา้แกว้เมืองมาและคณะ

พกัอยูช่่วงเวลาหน่ึงก็เดินทางต่อ คราวน้ีมุ่งสู่ทิศใต ้ลดัเลาะตามล าน ้ าปายข้ึนสู่ภูเขาสูงอีกคร้ังหน่ึง 

การเดินทางช่วงน้ีใชเ้วลามากกวา่เดิมก็ลงสู่แม่น ้าปายอีกคร้ัง เม่ือถึงแม่น ้ าปายก็พบมีชุมชนเล็ก ๆ มี

ผูค้นอาศยัอยูไ่ม่มากนกั เป็นคนไตหรือไทยใหญ่ บริเวณหมู่บา้นติดแม่น ้ าปาย มีป่าท่ีราบวา่งเปล่า

มากมาย เห็นวา่ท าเลท่ีตั้งของหมู่บา้นน้ีดีมาก สามารถขยายให้เป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่โตไดใ้นภายหนา้ 

และท่ีอยูใ่กลบ้า้นยงัมีดินโป่งเป็นแห่ง ๆ มีหมูป่าลงมากินดินโป่งชุกชุมมาก เหมาะส าหรับตั้งเป็น

หมู่บา้นเป็นอยา่งดี เจา้แกว้เมืองมาจึงไดร้วบรวมผูค้นท่ีอยูก่ระจดักระจายให้มาอยูร่วมกนั ให้มีการ

คดัเลือกนายบา้นเรียกว่า "เหง" ก็ได้ "นายพะก่าหม่อง" คนไทยใหญ่เป็นเหง (ก านันปกครอง

หมู่บา้นและใหช่ื้อหมู่บา้นวา่ "บา้นโป่งหมู") ต่อมากลายเป็นบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้แกว้เมืองมาพร้อมกบัพะก่าหม่องไดเ้ดินทางต่อข้ึนไปทางทิศใต ้ น าชา้งท่ี

คลอ้งไปจ านวนหน่ึงเดินทางมาถึงตวัเมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัเป็นท่ีเหมาะสมดี ล าน ้ าไหลผา่นจาก

ทิศตะวนัออกไปสู่ทิศตะวนัตก ลงสู่แม่น ้ าปาย และยงัมีล าธารไหลขนานทางทิศเหนืออีก เห็นว่า

เป็นท าเลดีเหมาะท่ีจะตั้งเป็นท่ีฝึกสอนช้างและตั้งถ่ินฐานบา้นเรือน จึงไดต้ั้งคอกฝึกสอนช้างริม    

ล าน ้ านั้น และกลายเป็นหมู่บา้นไทยใหญ่อีกแห่งหน่ึง แต่มีผูค้นอาศยัอยู่น้อยกว่าบา้นโป่งหมู 

หลงัจากท่ีเจา้แกว้เมืองมาคลอ้งชา้งไดม้ากพอควร ฝึกสอนอยูจ่นเห็นวา่ควรเดินทางกลบัได ้จึงไดต้ั้ง

ให้แสนโกมบุตรเขยของพะก่าหม่องเป็น "กา้ง" (ผูใ้หญ่บา้น) ปกครองดูแลและตั้งช่ือหมู่บา้นน้ีว่า 

"บา้นแม่ร่องสอน" ส่วนล าธารอีกแห่งหน่ึงทางทิศเหนือเรียกวา่ "ล าน ้าปุ๊"   
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 บา้นแม่ร่องสอน (แม่ร่องสอน หมายถึงท่ีมีร่องน ้ าฝึกชา้ง ต่อมาไดเ้พี้ยนเป็นแม่ฮ่องสอน)

ตน้ก าเนิดเมือง คือ ร่องน ้ าสอนชา้ง และชา้งตวัเดียวเล่นน ้ าเป็นสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั มีค าขวญั

ของจงัหวดั คือ “หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผูค้นดีประเพณีงาม ลือนามถ่ินบวัตอง”

เจริญรุ่งเรืองเป็นล าดบัมา มีชนชาวไทยใหญ่อพยพเขา้มาอยู่มากข้ึน เน่ืองจากระยะนั้นประมาณ      

ปี พ.ศ. 2399 ไดเ้กิดจลาจลทางหวัเมืองไตฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าสาละวิน ท าให้ชาวไทยใหญ่ท่ีรัก

สงบอพยพมากข้ึน ถึงปี พ.ศ. 2409 เกิดการรบกนัในหวัเมืองไทยใหญ่ ระหวา่ง เจา้ฟ้าเมืองนาย กบั

เจา้ฟ้าโกหล่านแห่งเมืองหมอกใหม่ เจา้ฟ้าโกหล่านสู้ไม่ได ้จึงไดอ้พยพครอบครัวมาอยูก่บัแสนโกม

ท่ีบา้นแม่ร่องสอน พร้อมกบัภรรยาช่ือนางเขียว บุตรช่ือขุนโหลง หลานช่ือขุนแอ และหลานสาว  

ช่ือเจา้นางนุ และเจา้นางเม๊ียะ มาอยูด่ว้ย ถึงปี พ.ศ. 2417 บา้นแม่ร่องสอนกลายเป็นชุมชนใหญ่ มี

ผูค้นเขา้มาอาศยัจนเห็นวา่จะจดัตั้งเป็นเมืองข้ึนไดแ้ลว้ เจา้อินทวิชายานนท ์เจา้เมืองเชียงใหม่จึงได้

ตั้งให้ชานกะเล ชาวไทยใหญ่เป็นเจา้เมืองคนแรกมีบรรดาศกัด์ิเป็นพญาสิงหนาทราชาครองเมือง

แม่ฮ่องสอนในพ.ศ. 2417 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 ต่อมาปี พ.ศ. 2427 หลงัจากท านุบ ารุงบา้นเมืองมา

ได ้10 ปี พญาสิงหนาทก็ถึงแก่กรรม ผูท่ี้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือเจา้นางเม๊ียะ ครองเมือง

แม่ฮ่องสอนอยู ่7 ปี ไดน้ าความเจริญมาสู่เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นอนัมาก และถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา 

 เม่ือปี พ.ศ. 2434 เจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ ปู่ ขุนโทะ้ ซ่ึงได้รับบรรดาศกัด์ิเป็น   

พญาพิทกัษ์สยามเขต ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2434-2448 ก็ถึงแก่กรรม เจา้เมือง

แม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือขุนหลู่บุตรของปู่ ขุนโทะ้ ได้ปกครองแทนและได้รับบรรดาศกัด์ิเป็น    

พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปี พ.ศ. 2448-2484 ต่อมาเป็นช่วงท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงการปกครองแล้ว จึงไม่ได้มีการแต่งตั้งอีก ใน พ.ศ. 2433 สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่ง          

กรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสหเทพปลดัทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทยข้ึนมาตรวจราชการใน      

หวัเมืองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ ไดป้รึกษากบัพระยาริศราชกิจ ขา้หลวงใหญ่เจา้ผูค้รองนครเมือง

ในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ จดัระเบียบการปกครองใหม่  คือ รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม 

เมืองยวม (แม่สะเรียง) และเมืองปาย เขา้เป็นหน่วยปกครองเดียวกนัเรียกว่าบริเวณเชียงใหม่

ตะวนัตก ตั้งท่ีวา่การแขวง (เทียบเท่าเมือง) ท่ีเมืองขนุยวม โดยตั้งใหน้ายโหมดเป็นนายแขวง   

 ใน พ.ศ. 2446 ยา้ยท่ีวา่การจากเมืองขุนยวมไปตั้งท่ีเมืองยวม (แม่สะเรียง) และเปล่ียนช่ือ

จากบริเวณเชียงใหม่ตะวนัตกเป็นบริเวณพายพัเหนือ ในปี พ.ศ. 2453 โปรดเกล้าฯ ให้รวม         

เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองยวม และเมืองปาย ตั้งเป็นเมืองจตัวาข้ึนกบัมณฑลพายพั และยา้ยท่ีว่า
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การเมืองมาตั้งท่ีเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมกบัโปรดเกลา้ฯ ให้พระยาศรสุรราช (เปล้ือง) เป็นเจา้เมือง 

(ผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) เป็นคนแรก พ.ศ. 2476 เลิกการปกครองท่ีเป็นมณฑลและตั้งเป็น 

"จงัหวดัแม่ฮ่องสอน" บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

 ทีต่ั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

 แม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัชายแดนจงัหวดัหน่ึง โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกบัสหภาพพม่า 
รวมทั้งส้ินยาว 483 กิโลเมตร แบ่งเป็นพรมแดนทางบก ยาวประมาณ 326 กิโลเมตร และพรมแดนทางน ้ า       
ยาวประมาณ 157  กิโลเมตร (ด้านแม่น ้ าสาละวินยาว 127 กิโลเมตร และด้านแม่น ้ าเมยยาว 30 
กิโลเมตร)  ทุกอ าเภอในจงัหวดัมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศสหภาพพม่า ส่วนทิศตะวนัออกติดต่อ
กับอ าเภอเวียงแหง อ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอฮอด และอ าเภออมก๋อย  ทิศใต้ติดต่อกับ      
อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก และทิศตะวนัตกติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าด้านรัฐคะยา และ       
รัฐคอทูเล แม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 12,681.259 
ตารางกิโลเมตร ปัจจุบนัแบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ 1. อ าเภอเมือง 2. อ าเภอแม่สะเรียง    
3. อ าเภอขนุยวม 4. อ าเภอปาย   5. อ าเภอแม่ลานอ้ย 6. สบเมย และ 7. ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองสามหมอกเน่ืองจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลบัซับซ้อน ทอด
ขนานไปกบัทิวเขาถนนธงชยั และทิวเขาแดนลาว ดงันั้นจึงถูกปกคลุมดว้ยหมอกตลอดทั้งปี มี
ทิวทศัน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพนัธ์ุจนมีค ากล่าวว่า 
เปรียบเสมือนกบัเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นท่ีรวมของชนเผา่ไทย
และชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มาแต่โบราณ ผู ้คนเหล่าน้ีย ังคงด าเนินชีวิตเรียบง่าย รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิมไว  ้ เฉกเช่นเม่ือหลายร้อยปีก่อน ประกอบดว้ยไทยใหญ่ มง้ มูเซอ 
ลวัะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหร่ียง  

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ลักษณะภูมิประเทศ 
ประกอบดว้ยทิวเขาสูงสลบัซับซ้อน ตั้งเรียงขนานกนัเป็นแนวเหนือจรดใต ้ทิวเขาส าคญัเรียงจาก
เหนือลงมา คือ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชยั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 แนว ประกอบดว้ย ทิวเขาถนนธงชยั
ตะวนัตก เป็นแนวเขตแดนคัน่ระหวา่งประเทศไทย กบั ประเทศสหภาพพม่า ทิวเขาถนนธงชยักลาง 
อยูร่ะหวา่งแม่น ้ ายวมและแม่น ้ าแม่แจ่ม ส่วนสุดทา้ย ทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก เป็นแนวแบ่งเขต
ระหวา่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอนกบัจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งยงัเป็นส่วนท่ีมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ยอดเขาแม่ยะ 
ในเขตอ าเภอปาย มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,005 เมตร 
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     ลกัษณะภูมิอากาศ 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน แบ่งเป็น 3 ฤดู อยา่งชดัเจน คือ มีอากาศ
หนาวจดัในฤดูหนาว มีฝนตกชุกในฤดูฝน ซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคม และมี
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน คือ สูงสุดในเดือนพฤษภาคม จากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นหุบเขาสูง ตั้งอยู่
บนท่ีสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอุณหภูมิสูงในเวลากลางวนั และตอนเยน็ลดลงอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลมภูเขาในเวลากลางคืน จึงท าให้เกิดหมอกปกคลุมทัว่ไปทุกพื้นท่ีใน
เวลากลางคืน 

  การปกครอง 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 7  อ าเภอ 45 ต าบล 415 หมู่บา้นและมีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกเป็น 1 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลต าบล 44 อบต. แยกเป็นอ าเภอดงัตาราง 
2.1  

ตารางที ่2.1 เขตการปกครองของจงัหวดัแม่อ่องสอน 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร 

เมือง 6 68 20,155 55,627 

ขนุยวม 6 43 6,828 21,750 

ปาย 7 62 11,168 30,065 

แม่สะ
เรียง 

7 77 18119, 51,423 

แม่ลา
นอ้ย 

8 69 9,653 34,499 

สบเมย 6 58 13,010 41,380 

ปางมะ
ผา้ 

4 38 6,307 20,251 

รวม 44 415 98,665 296,419 

ทีม่า (ปกครองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2551) 
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ด้านเศรษฐกจิ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าปี 2550 

แม่ฮ่องสอนมีมูลค่าผลิตภณัฑ์จงัหวดั (GPP) ตามราคาประจ าปี 10,142 ลา้นบาท รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 

34,511 บาท 

 การคมนาคมและการขนส่ง 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีการคมนาคมและการขนส่ง   2   ทาง   คือ   

 1.  การคมนาคมทางบก มีการติดต่อระหวา่งจงัหวดัอยู ่ 5 เส้นทาง ดงัตารางท่ี 2.2  
ตารางที ่2.2  เส้นทางคมนาคมขนส่งไปยงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เส้นทาง ระยะทาง 

(กม.) 
ใช้เวลาเดินทาง

(ชม.) 
1. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 108 จาก จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผ่านอ า เภอฮอด อ า เภอแม่สะเ รียง  ถึง  อ า เภอเ มือง
แม่ฮ่องสอน 

350 7 

2. ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 1095 จาก จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผา่นอ าเภอแม่แตง อ าเภอปาย ถึงอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

245 5 

3 .  ทางหลวงหมาย เลข  1 085  จ ากอ า เภอแม่สอด        
จงัหวดัตาก อ าเภอสบเมย อ าเภอแม่สะเรียง ถึงอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน   

394 7 

4 .  ทางหลวงหมาย เลข  1295  จ ากอ า เภ อแม่ แ จ่ม        
จงัหวดัเชียงใหม่ ออกมาท่ีอ าเภอขนุยวม   

95 5 

5. ทางของ  ร.พ.ช.  หมายเลข  5030  จากต าบลวดัจนัทร์ 
อ าเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่  ผ่านต าบลห้วยปูลิง  
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มายงัตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 

87 10 

ทีม่า (ปกครองจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2551) 

 2.  การคมนาคมทางอากาศ  การเดินทางไปยงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีเท่ียวบินไปกลับจาก   
จงัหวดัเชียงใหม่  คือ  บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) และสายการบินนกแอร์ โดยเปิดให้บริการ
ทุกวนัและมีสายการบินพีบีแอร์ให้บริการเท่ียวบินไป-กลบัจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอน-กรุงเทพบิน
ในช่วงฤดูท่องเท่ียวช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมของปีถดัไป 
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สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1.ด้านการไฟฟ้า ปัจจุบนัการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดแ้บ่งออกเป็น 
3 พื้นท่ี  ดงัน้ี  พื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอขุนยวม (บางส่วน) และอ าเภอปางมะผา้ (บางส่วน) มีโหลด
สูงสุดประมาณ 5,000 กิโลวตัต ์รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟดงัน้ี เข่ือนแม่สะงา และเข่ือนผาบ่อง 
 2.ด้านการประปา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานให้บริการระบบน ้ าประปาจ านวน 6 
หน่วยงาน คือ การประปาแม่ฮ่องสอน การประปาแม่สะเรียง การประปาขุนยวม การประปาปาย  
หน่วยบริการแม่ลานอ้ย และหน่วยบริการปางมะผา้ โดยใชแ้หล่งน ้ าในการผลิตจากอ่างเก็บน ้ าห้วย
แม่ฮ่องสอน แม่น ้าปาย โรงสูบน ้าแรงต ่าปางหมู แม่น ้ ายวม โรงสูบน ้ าแรงต ่าบา้นท่าขา้ม อ่างเก็บน ้ า
รัชดาภิเษก แม่น ้าแม่สะเรียง แม่น ้าแม่ลานอ้ย และล าน ้าลาง 
 3.ด้านการโทรศัพท์ ขอ้มูลพื้นฐานดา้นการส่ือสารของจงัหวดัมีส านกังานบริการโทรศพัท ์
2 แห่ง คือ ส านกังานบริการโทรศพัทแ์ม่ฮ่องสอนและส านกังานบริการโทรศพัทแ์ม่สะเรียง 
 4.ทรัพยากรน ้ า   แหล่งน ้ าธรรมชาติจากสภาพพื้น ท่ี ท่ี เ ป็นภูเขาและป่าไม้ ท าให ้         
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งก าเนิดแม่น ้ าหลายสาย โดยมีแม่น ้ าสายส าคญั 2 สาย  คือ แม่น ้ าปาย
และแม่น ้ ายวม นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าอ่ืนๆ เช่น น ้ าแม่สะงา น ้ าของน ้ าแม่ละมาด และน ้ าแม่สุรินทร์ 
โดยพื้นท่ีลุ่มน ้าทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น ้าสาละวนิ ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีทั้ ง ส้ิน 7,969,750 ไร่  เป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีสมบูรณ์จ านวน 
7,145,677.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.66 ของพื้นท่ีจงัหวดั แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 6,470,691 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.19 พื้นท่ีเทือกเขา ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขานอ้ยใหญ่ท่ีเรียงกนัไปหรือต่อขนาน
กนัเป็นแนวยาวเป็นทิวเขาท่ีมีระดบัสูงต ่าต่างกนัประกอบดว้ยหินหลายชนิด หลายประเภท มีอายุ
ประมาณตั้งแต่ 600 ลา้น-1.8 ลา้นปีล่วงมาแลว้ ประกอบดว้ย ทิวเขาส าคญั ๆ ดงัน้ี 
 1. ทวิเขาแดนลาว อยูท่างตอนเหนือสุดของประเทศ ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนประกอบดว้ยทิว
เขาในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก  

 2. ทิวเขาถนนธงชัย  ประกอบด้วยทิวเขา 3 ทิวเขา เรียงขนานกันในแนวเหนือ-ใต ้
ประกอบดว้ย ทิวเขาถนนธงชยัดา้นตะวนัตก  ทิวเขาถนนธงชยักลาง ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ ายวมกบั
แม่น ้าแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชยัตะวนัออก  ตั้งอยูร่ะหวา่งทิศตะวนัออกน ้ าแม่แจ่มและน ้ าแม่ต่ืน
อยูท่างตอนเหนือของอ าเภอปาย  

 พืน้ทีร่าบ    
 พื้นท่ีราบเกิดจากการกระท าของแม่น ้ าท่ีไหลกดัเซาะหินหรือภูเขาจากตน้น ้ าในขณะท่ีไหล
ลงสู่ท่ีต ่า ปรับระดบัภูมิประเทศตามทางท่ีไหลผา่นมาให้ราบเรียบต ่าลงหรือโดยการพดัพาเศษหิน 
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ทราย ดิน ซ่ึงรวมตวักนัเรียกวา่ ตะกอน ไปตกสะสมตวัในบริเวณท่ีกระแสน ้ าอ่อนก าลงัไม่สามารถ
พดัพาเศษตะกอนใหเ้คล่ือนท่ีต่อไป เม่ือตะกอนตกทบัถมกนัมากข้ึน พื้นผวิภูมิประเทศสองฝ่ังแม่น ้ า
ท่ีสูงต ่าแตกต่างกนัก็จะค่อย ๆ ราบเรียบมีระดบัเสมอกนั 

 ศิลปะ ประเพณ ีและวฒันธรรม 
 จังหวัดแม่ ฮ่องสอนมีว ัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต          
ความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในแต่ละปีจะมีการจดังานประเพณีต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 
 1.  ประเพณปีอยส่างลอง  หรือประเพณีบรรพชาสามเณร ตามประเพณีชาวไทยใหญ่  
 2.  ประเพณีออกพรรษา  หรือ งานปอยเหลินสิบเอ็ดจะมีการตดับาตรเทโวท่ีวดัพระธาตุ  
ดอยกองมู และเดินลงมาสู่วดัม่วยต่อ  ซ่ึงอยูบ่ริเวณเชิงเขา 
 3.  งานประเพณีลอยกระทง โดยประชาชนจะท ากระทงเล็ก ๆ ไปลอยตามแม่น ้ า มีการประกวด
กระทงใหญ่ท่ีหนองจองค ามีมหรสพร่ืนเริง ตามบา้นเรือนจะจุดโคมไฟสวา่งไสว   
 4.   ประเพณีการถวายข้าวยาคู  ภาษาไทยใหญ่เรียกวา่ “การทานขา้วหยา่กู”้ งานน้ีทางวดัจะ
บอกบุญให้ชาวบา้นน าขา้วใส่นมเนย น ้ าผึ้ง ท าเป็นกอ้นๆ ประมาณ 49 กอ้น มาถวายพระประธาน
ตั้งแต่ย  ่ารุ่ง มกัท ากนัใน เดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 
 5. จ่าก้าเพจอน  เป็นการท าบุญถวายภตัตาหารแด่ประสงฆใ์นตอนเชา้และท าการเล้ียงขา้ว
อุบาสิกา ท่ีไปจ าศีลภาวนาอยูท่ี่วดั 
 6. แห่เกี๊ยะ  เป็นประเพณีท่ีชาวแม่ฮ่องสอนถือปฏิบติักนัมาทุกปี โดยเร่ิมเม่ือตอนยา่งออก
พรรษาชาวบ้านจะไปหาต้นสน ขนาดสูงประมาณ 3 -4  เมตร มาตั้งไวใ้นบริเวณวดั  จัดงาน      
เฉลิมฉลองพร้อมทั้งจุดไฟท่ีตน้สนใหลุ้กโชติช่วงอยูต่ลอดเวลา เพื่อเป็นพุทธบูชาจนกวา่ไฟจะไหม้
หมดตน้สน 

 ศิลปะการละเล่นพืน้บ้าน 
 ชาวแม่ฮ่องสอนมีศิลปะการละเล่นพื้นบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์กา้ เป็นการฟ้อนแบบพื้นเมือง 
หรือรู้จกักนัในนามวา่ฟ้อนโต (ฟ้อนเง้ียว) ร าโต เป็นการละเล่นคลา้ยกบัการเชิดสิงโตของชาวจีน        
ก้าแลว คือการฟ้อนดาบ  ก่ิงกะหล่า หรือร ากินรี  จ้าดไต เป็นการละเล่นประเภทละครหรือลิเก           
ร้องกลอนเป็นภาษาไทยใหญ่  เฮ็ดความ  เป็นการขบัร้องเพลงคลา้ยกบัการร้อง “ด่าวซอ” ของชาว
ไทยใหญ่  และมองเซิง เป็นการโชวข์องกลองใหญ่สองหนา้   
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 การศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ ประมาณ ร้อยละ 77.50 จะนบัถือศาสนาพุทธ 
รองลงมา คือ ศาสนาคริสต ์ประมาณร้อยละ 20.90 นบัถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 0.50 และท่ี
เหลืออีกประมาณ ร้อยละ 1.10 นบัถือศาสนาอ่ืนๆ โดยมีจ านวนศาสนาสถานท่ีใช้ปฏิบติัศาสนกิจ 
คือมีจ านวนวดั 134 แห่ง จ านวนส านักสงฆ์ 199 แห่ง จ านวนโบสถ์คริสต์ 262 แห่ง และจ านวน
มสัยดิ  3 แห่ง (ส านกังานสถิติจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2550) 

 การศึกษา 

การศึกษาแบ่งออกเป็นโรงเรียนในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 2 เขต คือ เขตพื้นท่ีการศึกษา

แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประกอบด้วยอ าเภอเมือง  อ าเภอปาย  อ าเภอปางมะผา้  และอ าเภอขุนยวม     

เขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  2 ประกอบด้วยอ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย และ    

อ าเภอสบเมย ปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีและโท  คือ มหาวิทยาลยั

ราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน  และระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยับูรพา นอกจากมี

โรงเรียนในระบบแล้วยงัมีการศึกษานอกระบบ โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนด าเนินการ

ให้บริการศึกษาในรูปแบบศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ การศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นท่ีสูง การศึกษา            

สายสามญัและสายอาชีพดว้ย 

 ด้านการท่องเทีย่ว 
 แม่ฮ่องสอนหรือเมืองสามหมอกเป็นจงัหวดัท่ีมีมนต์เสน่ห์ ท่ีสามารถดึงดูดนกัเดินทางให้
เขา้มาสัมผสัและธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี แมว้า่เส้นทางท่ีจะเขา้สู่จงัหวดัจะยาวไกลคดเค้ียวดว้ยโคง้
ถึง 1,864 โคง้ แต่ความเป็นธรรมชาติขุนเขาอนักวา้งใหญ่อุดมสมบูรณ์ ป่าไมเ้ขียวขจีสีสันสดสวย
ของดอกบวัตองและความโอบออ้มอารี ความมีน ้ าใจของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทั้งชาวไทยใหญ่
และชาวไทยภูเขา เหล่าน้ีคือส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาแม่ฮ่องสอนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี        
จาก การแตกต่างกนัอย่างชดัเจนทางดา้นภูมิศาสตร์ ท าให้แม่ฮ่องสอนถูกปกคลุมดว้ยหมอกตลอด
ทั้ง     3 ฤดู อนัเป็นท่ีมาของเมืองสามหมอก คือ หมอกน ้ าคา้งในฤดูหนาว หมอกควนัจากไฟป่าใน
ฤดูร้อน และหมอกไอดินในฤดูฝน จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่เพียงแต่มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
เท่านั้น ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางประเพณีและวฒันธรรม มีจุดเด่นดา้นการท่องเท่ียวอยู่  2  ประเภท  
คือ ดา้นธรรมชาติ และดา้นศิลปวฒันธรรม และโบราณสถาน แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การ
ล่องเรือในล าน ้ าปายไปบา้นน ้ าเพียงดิน หมู่บา้นกระเหร่ียงคอยาวท่ีหมู่บา้นปูแกงและบา้นในสอย  
การล่องเรือชมวิวทิวทศัน์  ในล าน ้ าสาละวินและล าน ้ าต่างๆ  การเดิน ป่าเท่ียวชมหมู่บา้นชาวเขา
และชมกลว้ยไม ้พนัธ์ไมใ้นป่า  การเขา้ชมถ ้าหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงมีอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอปางมะผา้ และ
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อ าเภอแม่ลาน้อยหลายแห่ง การเท่ียวชมศิลปะสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ตามวดัวาอารามต่าง ๆ  และ
การเลือกของท่ีระลึกและอญัมณี 
  
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ปัญหาความยากจน ประชากรจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีรายได้เฉล่ียต ่ากว่าประชากรใน
ภาคเหนือและทั้งประเทศ  และมีสัดส่วนจ านวนผูย้ากจนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ      
โดยสาเหตุของความยากจนเน่ืองจากขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดินท ากิน และการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่
อาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูง ขาดโอกาสในการศึกษา จึงไม่มีความรู้ท่ีจะใชใ้นการประกอบอาชีพ 
 2. ปัญหาคุณภาพชีวิต ประชากรโดยทัว่ไปมีคุณภาพชีวิตต ่ากวา่ประชากรจงัหวดัอ่ืน ๆใน
ภาคเหนือ  เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพื้นท่ีกนัดาร และพื้นทีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาซ่ึงอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีสูง
ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษด์งักล่าว ถึงคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด จึงท าใหก้ารบริการของรัฐไม่สามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3. ปัญหาการคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งทางบก ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  108  
และ  1095  ซ่ึงก่อสร้างมานานหลายปีพื้นถนนมีสภาพหมดอายุการใชง้าน ในช่วงฤดูฝนถนนบาง
ช่วงมีดินสไลด์ลงมาปิดทบัเส้นทาง รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้และท่ีส าคญัถนนบางบางช่วง
ยุบตวัลง  ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน  ซ่ึงทางจงัหวดัยงัไม่มีงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน การคมนาคมขนส่งทางอากาศ  เน่ืองจากบริษทัการบินไทย  จ  ากดั  (มหาชน) ไดข้ึ้น
ราคาค่าโดยสารจากเดิมเป็นประมาณคนละ  2,000 บาท  ต่อเท่ียวบิน ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงเกินไปและ
จากสภาพอากาศของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีไม่เอ้ือต่อการเดินทางทางอากาศ  สภาพอากาศแต่ละวนั
แปรปรวนตลอดท าใหบ้างวนัเคร่ืองบินไม่สามารถบินได ้แม่ฮ่องสอนไดรั้บผลกระทบทางดา้นการ
ท่องเท่ียวอยา่งหนกั 
 4. ปัญหาความมั่นคงและการอพยพของชาวพม่า  เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีชายแดน
ติดต่อกบัประเทศพม่ารวมความยาวถึง 483 กิโลเมตร โดยเป็นแนวชายแดนท่ีมีภูมิประเทศเป็นภูเขา
และป่าไม ้ นอกจากน้ี เส้นทางคมนาคมไปยงัชายแดนเป็นไปดว้ยความยากล าบาก จึงท าให้ยากต่อ
การควบคุมและตรวจสอบพื้นท่ี  ประกอบกบัมีการสู้รบตามแนวชายแดนระหวา่งทหารพม่าและชน
กลุ่มนอ้ยตลอดเวลา จึงท าใหมี้ผลกระทบต่อความปลอดภยัและชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรท่ีอยู่
บริเวณชายแดน  และผูท่ี้อพยพเขา้มาในพื้นท่ีสร้าง ปัญหาหลายประการโดยเฉพาะทางด้าน
สาธารณสุขท่ีรัฐจะตอ้งรับภาระเพิ่มข้ึน  เพราะมีการน าโรคตอดต่อเขา้มาดว้ย  นอกจากน้ียงัมีการ
ท าลายป่าไม ้เพื่อใชส้ร้างท่ีอยูอ่าศยั  และยงัมีผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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 แม่ฮ่องสอนไดมี้การผลิตน ้ ามนังาสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากในสมยัก่อนชน

พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน (คนไต) ใชน้ ้ามนังาในการประกอบอาหาร ต่อมาเม่ือมีน ้ ามนัพืชจากถัว่เหลือง

หรือผลปาล์มแพร่เขา้มาและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ท าให้การใช้น ้ ามนังาในการประกอบอาหาร

ลดลง แต่ปัจจุบนัยงัคงมีผูผ้ลิตน ้ ามนังาในบา้นปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง โดยใชก้รรมวิธีสกดัแบบ

ธรรมชาติ อาศยัแรงววั และกรรมวิธีการสกดัโดยใช้เคร่ืองจกัอยา่งง่าย วตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญั 

คือ เมล็ดงา 

 ข้อมูลบ้านปางหมู   

 ต าบลปางหมูแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บา้นคือหมู่ 1 บา้นปางหมูหมู่ 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 แยกเป็นชาย 7,935 คน 

หญิง 7,270 คน โดยเฉล่ียความหนาแน่นของประชากร 35 คน / ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่เป็น 

ชาวไทยใหญ่  นอกจากนั้นก็จะเป็นกระเหร่ียงแดง และ กระเหร่ียงคอยาว โดยมีอาชีพหลกัคือท า

การเกษตรกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ปลูกขา้ว ถัว่เหลือง กระเทียม งา และ ฯลฯ  นอกนั้นจะประกอบอาชีพ

คา้ขาย รับจา้ง รับราชการและท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีค าขวญัต าบลปางหมู คือ “แม่น ้ าปาย 

หว้ยฝายคอ   ถัว่แปหล่อ น ้ามนังา ถัว่เหลืองแผน่ ช่ือลือชา ทรงคุณค่า วฒันธรรมไต” 

  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 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและทิศ

ตะวนัตกติดต่อกบัประเทศ พม่า ประชากรในหมู่บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั ท านา ท าสวน รับจา้ง 

อาชีพเสริม เยบ็ผา้ ทอผา้ 
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ภาพที ่2.1 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

พิสูจนแ์ลว้วา่เป็นงาท่ีมีคุณภาพดีเพราะพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม 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

กรรมวิธีการสกดัโดยใชเ้คร่ืองจกัอยา่งง่าย วตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญั คือ เมล็ดงา มีก าลงัการผลิต

ประมาณ 10,000 ขวดต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ตน้งาทีปลูกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 งาเป็นเมล็ดพืชเล็กจ๋ิวท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร มี 2 แบบ คือ งาด าและงาขาว นอกจากน้ียงัมี

น ้ ามนังาท่ีใช้ปรุงอาหารไดดี้เพราะมีกล่ินหอมและกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ สารอาหารท่ีมีอยู่ใน

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 โพแทสเซียม และทองแดง 

อีกทั้ งยงัมากด้วยวิตามินบีชนิดต่าง ๆ ซ่ึงดีต่อระบบประสาท ช่วยท าให้นอนหลับ ร่างกาย

กระฉบักระเฉง มีสารบ ารุงประสาท และวติามินอีเป็นตวัแอนติออกซิแดนทท่ี์ช่วยตา้นมะเร็งดว้ย   

 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 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 และมีการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง จนสาสามารถผลิตสินคา้น ้ ามนังาท่ีเด่นของ 

1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ ์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  
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 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 ราคาขายปลีกขวด

ละ 220 บาท ขนาด 300 ซีซีราคาขายปลีกขวดละ 150 บาท และขนาด 85 ซีซี ขวดละ 110 บาท 

 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 การหีบเย็น

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 

 องค์ความรู้ในการสกัดน ้ ามนังา (อีดงา) โดยใช้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ของกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรแปรรูปน ้ ามนังานั้น สันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไทยใหญ่ ท่ีไดเ้ขา้มาตั้ง

ถ่ินฐานท่ีบา้นปางหมูและไดมี้การสืบทอดท ากนัมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั โดยมีวิธีการท า 

ดงัน้ี  

 1.น าเมล็ดงามาผดัหรือเป่าพดัลมเพื่อขจดัส่ิงสกปรกออกไปจากเมล็ดงา อาทิ ใบไม ้กา้น 

ดิน ให้สะอาด แลว้ตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ 5 แดด (5 วนั) แลว้น ามาฝัดท าความสะอาดอีก

คร้ังจากนั้นน าไปบรรจุในกระสอบป่าน เก็บไวใ้นท่ีอบัช้ืน มีอากาศถ่ายเทไดดี้ ไม่มีแมลงและสัตว์

รบกวน 

 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 (ครกท่ีใชบ้ดเป็นครกไมแ้ละใชแ้รงสัตวใ์นการหมุนครก) ตวงน ้ าตม้สุก 1 กระป๋องนมค่อย ๆ 
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หยอดน ้ าเพื่อให้เมล็ดงากบัน ้ าเขา้กนั บดไป เร่ือย ๆ เติมน ้ าเป็นระยะ ๆ จนไดท่ี้แลว้น ้ ามนัจะเร่ิม

ออกมา บดต่อไปจนกากงาแยกออกจากกนั ซ่ึงปริมาณน ้ าท่ีใช้จะมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บังาท่ีแห้ง

สนิทดีหรือไม่ เมล็ดงาสมบูรณ์ดีหรือไม่ ปริมาณมากหรือนอ้ยของเมล็ดงาท่ีใส่แต่ละคร้ังของการอีด 

ส่วนสกดัน ้ ามนัโดยใช้ววัลาก จะให้บดไปเร่ือย ๆ  โดยใช้แรงงานววัผลดักนัตวัละ 1 ชัว่โมง 

ประมาณ 3 ชัว่โมง น ้ ามนังาก็จะออก (น ้ ามนัจะเร่ิมออกเม่ือชัว่โมงท่ี 2 บดต่อไปจนใชไ้ด ้จึงตกั

น ้ามนัออกจากครกอึดไปใส่ไวใ้นภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พื่อใหต้กตะกอน 

 6. เม่ือน ้ ามนัท่ีไดแ้ลว้จะสังเกตจากฟองน ้ ามนัเล็ก ๆ เท่าหวัไมขี้ดกลายเป็นฟองน ้ ามนัเท่า

หวัแม่มือแสดงวา่น ้ามนัไดท่ี้แลว้  

 7.ตกัน ้ามนัขา้งบนครกเทใส่กระชอน ท่ีมีผา้ขาวบางรองไวใ้ส่ในถงัท่ีเตรียมไว ้ 

 8. น าน ้ามนัท่ีได ้ใส่ถงัพกัตะกอน 1 เดือนก็บรรจุขวดเพื่อจ าหน่ายต่อไป  

 อยา่งไรก็ตาม วิธีการสกดัในขา้งตน้จะสกดัน ้ ามนัออกไม่หมด จึงท าให้มีน ้ ามนังาเหลืออยู่

ประมาณ 5-2 % (แต่อาจข้ึนกบัประสิทธิภาพของเคร่ืองบีบน ้ ามนั) ฉะนั้นหากจะท าให้น ้ ามนัออก

หมดตอ้งใช้สารละลายนอร์มอล เฮกเซน ช่วยในการละลาย โดยน าน ้ ามนัท่ีเหลือให้มารวมตวักบั

สารละลายแลว้จึงกลัน่ไล่สารละลายเฮกเซนออกให้หมด แต่ก็เป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุ่งยากและ

อนัตรายเน่ืองจากสารนั้นเป็นสารไวไฟ  จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการท าเป็นพิเศษ อีกทั้งกากงา

ท่ีไดจ้ากวิธีน้ีมี ก็จะมีน ้ ามนัคงหลงเหลืออยูน่อ้ยกวา่ 0.5 % จนปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงพฒันาการ

สกดัน ้ ามนังา โดยการน าเคร่ืองจกัรและมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช ้ซ่ึงเป็นระบบไฮโดรลิคและเกลียวอดั 

สามารถท างานไดต่้อเน่ืองตลอดเวลา  น ้ ามนังาท่ีไดจ้ะเป็นน ้ ามนังาบริสุทธ์ิ แยกออกเป็นน ้ ามนังา

ดิบท่ีไดจ้ากงาท่ีไม่ผา่นการคัว่ จึงเป็นน ้ ามนัท่ีเหมาะส าหรับทาภายนอกแกอ้าการปวดเม่ือย  หรือ

เป็นน ้ามนังาท่ีไดจ้ากเมล็ดงาท่ีผา่นการคัว่ให้มีกล่ินหอม  ซ่ึงน ้ ามนัท่ีไดจ้ะมีสีคล ้าเหมาะส าหรับใช้

ปรุงแต่งรสชาติอาหาร 

 ถั่วเน่า 
 ถัว่เน่ามีประวติัความเป็นมายาวนาน ซ่ึงมิมีใครบอกได้ว่ามีจุดเร่ิมต้นจากท่ีใด ในอดีต      
ถัว่เน่าเคยเป็นของบรรณาการอนัทรงคุณค่าท่ีพญาละคร (เจา้เมืองล าปาง ละคอนหมายถึงล าปาง)       
เคยเอาถัว่เน่าถวายเป็นบรรณาการแก่พญาแม่กุ แห่งเมืองนพบุรีเชียงใหม่ ท าให้เมืองละคอนไม่ถูก
ทพัเชียงใหม่และทพัเง้ียวเมืองนายเมืองเชียงทองตียึด เมืองเพราะพึงพอใจในรสชาติถัว่เน่าของชาว
ละคอน วฒันธรรมการรับ ประทานถั่วเน่าของคนล้านนา มักนิยมรับประทานกันโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มของคนไท เช่น ไทใหญ่ เขิน โยน ยอง บางคนเช่ือวา่ ถัว่เน่ามีตน้ก าเนิดมา



22 
 
จากไทใหญ่ ชาวพม่าก็รับประทานถัว่เน่าซ่ึงเรียกวา่ แบโบ๊ะ โดยท าเป็นแผน่ ๆ ใส่พริกป่น กดักินมี
รสชาติเผด็ คนญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมืองชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ นตัโตะ (Natto) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถัว่เน่า
ของคนล้านนา นอกจากน้ี ยงัมีอาหารท่ีมีลกัษณะคล้ายถัว่เน่าของชาวเนปาลและชาวอินเดีย คือ   
คีเนมา (Kenema) และ Chungkookjang ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรุงรสของประเทศเกาหลี เป็นตน้   

 ถัว่เน่าเป็นอาหารพื้นเมืองของคนลา้นนา ท่ีท ามาจากถัว่เหลืองโดยผ่านการตม้จนสุกแลว้

น ามาหมกัดว้ยจุลินทรีในธรรมชาติจนมีกล่ิน สี รส และลกัษณะเฉพาะตวั กรรมวิธีการหมกัถัว่เน่า

นั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจมี

การปรับเปล่ียนทั้งรสชาติและกรรมวธีิใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั ซ่ึงการท าถัว่เน่าของแต่ละทอ้งถ่ินจะ

มีกรรมวธีิการท าถัว่เน่าแตกต่างกนัไป 

 บา้นปางหมูเป็นแหล่งผลิตถัว่เน่าท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงหรือประกอบการท าอาหารหลายชนิด 

อาทิ  น ้าพริก แกง ผดั โดยทัว่ไปถัว่เน่าจะท าออกมาในหลายรูปแบบหรือหลายลกัษณะคือ ถัว่เน่าซา 

ถัว่เน่าแคบ ( ถัว่เน่าแผน่ ) โดยมีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิต คือ ถัว่เหลืองท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 4 สายพนัธ์ุ 

ไดแ้ก่ ถัว่เน่าอ่อน ถัว่เน่าแหลง ถัว่เน่าตาขาว และถัว่เน่าเสวนเขียว การปลูกถัว่เหลืองจะนิยมปลูก

ใน ช่วงปลายเดือนมกราคมและเก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนเมษายน และถัว่เน่าก็นับไดว้่าเป็น

อาหารและสินคา้ท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงของบา้นปางหมู โดยมีวธีิการท าถัว่เน่า ดงัน้ี  

 1. เลือกซ้ือเมล็ดถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพ จากนั้นน ามาคดัแยกเมล็ดท่ีเสียออกแลว้น าไปลา้งน ้ า
ให้สะอาด แช่น ้ าทิ้งไว ้1 คืน เพื่อให้ถัว่น่ิม และน ามาตม้กบัน ้ าประมาณ 1 วนั จนเป่ือยไดท่ี้โดยใช้
การบีบดูเมด็ถา้เป่ือยแลว้ก็หยดุตม้ 

 2.น าเอาถัว่ท่ีตม้เป่ือยแลว้ตามขอ้ 1 มาใส่หวดให้สะเด็ดน ้ า น าไปใส่ในกระบุง ตะกร้า หรือ
เข่งท่ีรอง และปิดทบัดว้ยใบตองตึง หาฝาหมอ้ หรือไมท่ี้หนกั ๆ มาทบัอีกชั้น หมกัให้ถัว่อบและ
ร้อน ทิ้งไว ้2 คืน หรืออาจน าไปตากแดด ส่วนใหญ่นิยมหมกัถัว่เน่า ประมาณ 2-3 วนั จนไดถ้ัว่ท่ีเร่ิม
เป่ือยยุ่ยและส่งกล่ินเล็กน้อย และรสชาติก าลงัดี ซ่ึงเรียกว่า ถัว่เน่าซา (ถัว่เน่าท่ียงัเป็นเมล็ดคลา้ย
เต้าเจ้ียวของคนจีนแต่ไม่มีน ้ า) ถั่วเน่าซาน้ีสามารถน าไปประกอบอาหาร เช่น เอามาผดักับไข่ 
หอมแดง กระเทียม หรือถัว่เน่าซาใชผ้ดักบัเน้ือไก่หรือหมู เรียก ถัว่เน่าคัว่ 
 3.น าถัว่เน่ามาโม่ใหล้ะเอียดดว้ยครกบด ระหวา่งบดใส่น ้ าทีละนอ้ยเพื่อให้ถัว่เน่าเหนียว จน
ไดถ้ัว่เน่าบดเป็นป้ันๆ มีสีเหลือง จากนั้นน ามาท าเป็นแผน่บางๆ โดยใชท่ี้หนีบซ่ึงท าจากไม ้ภายใน
รองดว้ยแผน่พลาสติกเพื่อป้องกนัไม่ใหถ้ัว่เน่าติดไม ้และสะดวกต่อการลอกออก   

 4. น าถัว่เน่าท่ีเป็นแผน่บาง ๆ ไปตากในตะแกรงไมไ้ผ ่4-5 ชัว่โมง ก็จะแห้ง ซ่ึงเม่ือแห้งแลว้ 
ถัว่เน่าแผน่แหง้ก็จะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้าตาลเขม้ (ดงัภาพท่ี 2.2) สามารถน าไปจ าหน่าย หรือ
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เก็บใส่ป๊ีบไวท้านไดไ้ดเ้ป็นเดือน และถึงแมจ้ะเก็บน าถัว่เน่าแผ่นไวน้านแค่ไหน กล่ินก็จะยงัคงไม่
เปล่ียน ถัว่เน่าแผน่นั้นอาจจะเปรียบไดก้บักะปิของภาคกลางหรือปลาร้าของภาคอีสานนัน่เอง ทั้งยงั
สามารถเอามาทอดน ้ ามนักินเป็นของกินเล่นได้ และสามารถแปรรูปเป็นกบัขา้วได้หลายอย่าง              
ให้รสชาติมนัและมีกล่ินท่ีเฉพาะ เช่น น ้ าพริกอ่อง น ้ าพริกมะเขือส้ม โดยก่อนประกอบอาหารตอ้ง
น า  ถัว่เน่าแผน่มาป้ิงไฟใหเ้หลืองก่อน จากนั้นน ามาต าใหล้ะเอียด แลว้จึงน าไปประกอบอาหาร 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่2.3  ถัว่เน่าแผน่ท่ีน าไปผงิไฟก่อนน าไปรับประทาน 

 จากภาพถัว่เน่าแคบมีลกัษณะเป็นแผน่กลมๆ บาง สีน ้ าตาล  ขาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 

4 น้ิว โดยทัว่ไปแลว้ ถัว่เหลือง 20 กิโลกรัมจะสามารถน ามาท าเป็นถัว่เน่าแผ่นไดป้ระมาณ 1,120 

แผน่ น ามาบรรจุเป็นตั้ง ๆ จ าหน่ายเป็นจอ้ย (1 จอ้ย = 1.6 กิโลกรัม) หรือเป็นมดั ๆ ละ 10 แผน่  

 นอกจากจ าหน่ายถัว่เน่าแผ่นเป็นจอ้ยหรือเป็นมดัแล้ว ยงัมีการผลิตเป็นแบบผงป่นเพื่อ
สะดวกในการปรุงอาหารอีกด้วย รสชาติของถัว่เน่าจะเค็ม กล่ินและรสชาติกลมกล่อมกว่าของ     
ถั่วเหลืองท่ีผ่านการหมกัในรูปแบบอ่ืน ถั่วเน่าเป็นอาหารท่ีให้ประโยชน์มากมายแก่ผูบ้ริโภค 
นอกจากใช้เป็นอาหารเสริมรสชาติแล้วยงัให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยโปรตีนใน
ประเภทถัว่ต่างๆ เช่น    ถัว่เหลือง ถัว่พู ถัว่เขียว ถัว่ด า และถัว่ลิสง ซ่ึงถัว่ท่ีมีโปรตีนมากท่ีสุด คือ  
ถัว่เหลืองท่ีใช้ท าถัว่เน่านัน่เอง ถัว่เน่ายงัมีสารอาหารท่ีย่อยสลายง่าย และสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงทางการแพทยเ์ช่ือว่ามีผลในการลดอตัราการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ใช้
ลดความอว้นและบ ารุงสมองไดอี้กดว้ย 
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 ถั่วแปจี/แปหล่อ  

 แปจี เป็นพืชถัว่ของพม่า ซ่ึงค าวา่ แปนั้นแปลวา่ถัว่ ส่วนค าวา่จีแปลวา่ใหญ่ ถัว่พนัธ์ุน้ีเขา้มา

แพร่พนัธ์ุปลูกเจริญเติบโตไดดี้ตามชาย แดนไทย อาทิ แม่ฮ่องสอน ตาก จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

ชนิดหน่ึงของจงัหวดัตามชายแดนของไทย ถั่วแปจีท่ีผ่านการคัว่หรือแปรรูปแล้วจะเป็นท่ีนิยม

บริโภคทั้งคนในพื้นท่ีและนิยมซ้ือเป็นของฝาก อาทิ น าไปเป็นกบัแกล้มเบียร์รสชาติยอดเยี่ยม 

ดงันั้นจากความนิยมบริโภคท่ีมีสูงมากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการของตลาดท่ีสูงข้ึนทุกขณะ จน

ท าใหถ้ัว่แปจีในพื้นท่ีมีไม่เพียงพอ จนตอ้งหาซ้ือจากแหล่งปลูกอ่ืน ๆ เช่น พม่าและเชียงใหม่   

 ถัว่แปจีนิยมน ามาคัว่ หรือท่ีเรียกวา่แปหล่อ หรือน ามาทอด หรือท่ีเรียกวา่แปจ่อก่อนท่ีน ามา

คัว่หรือทอดจะตอ้งน ามาแช่น ้ า 1 คืน ท าให้เมล็ดถัว่บานเต็มท่ี แลว้จึงน ามาผึ่งแดดประมาณคร่ึงวนั 

จึงน ามาคลุกเคลา้กบัขมิ้นในอตัราถัว่ 5 ถงัต่อขมิ้นผง 2 ขีดต่อปูนกินหมากขนาดหวัโป้งมือ แลว้จึง

น าไปคั่วกับเกลือ ถ้าน ามาท าเป็นแปจ่อต้องใช้มือบ้ีเอาเปลือกออกก่อนตอนแช่อยู่ในน ้ า 

นอกจากนั้น  ถัว่แปจีอ่อนยงันิยมน ามาแกงร่วมกบัฮงัเล แกงหมู แกงไก่ ซ่ึงตอ้งมีส่วนผสมของขมิ้น

ทุกคร้ังไปอีกด้วย การปลูกถัว่แปจี สามารถท าไดโ้ดยการยกร่องและปลูก เช่นเดียวกบัการปลูก    

ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง นิยมปลูกช่วงตน้กรกฎาคมและเก็บเก่ียวผลผลิตช่วงธันวาคม  แต่เน่ืองถัว่แปจี

เป็นถัว่ท่ีมี พุ่มใหญ่ จึงมีระยะการปลูกต่อหลุมขนาด 3 หลุม/วา หยอดเมล็ดถัว่ 3 เมล็ด/หลุม ชอบ

น ้ าคา้งมาก เก็บเก่ียวโดยใชมื้อรูดเอาแต่ฝักซ่ึงมีเมล็ด เพียง 2-3เม็ด/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 าถั่วมาผิงไฟให้แห้ง ข้ึนอีก 

ขณะเดียวกนั ก็จะน ากระทะตั้งไฟใส่เกลือเมด็ลงไป แลว้คัว่เกลือใหร้้อนและแหง้ 

 4. น าถัว่หลวงเทลงไปในกระทะ คัว่จนสุกเหลือง จากนั้นเอาตะแกรงตกัถัว่ข้ึนมา เขยา่เพื่อ

ร่อนเกลือออก ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 

 ดงันั้นถัว่แปหล่อ แปยี เป็นถัว่ทอดและถัว่คัว่ท่ีผลิตจากถัว่หลวง ซ่ึงเป็นพืชไร่พื้นถ่ินของ
ชาวแม่ฮ่องสอน ล าตน้มีลกัษณะเป็นเถา มีผลผลิตคลา้ยถัว่เหลือง นิยมน ามาแปรรูปรับประทาน 2 
แบบ คือ 1) แกะเปลือกคั่วน ้ ามันให้สุกเหลืองกรอบ เรียก ถั่วแปยี นิยมคลุกเกลือเล็กน้อย 
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รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารว่าง 2) คัว่เกลือทั้งเปลือก เรียกถัว่แปหล่อ มีรสเค็มจากการ    
คัว่เกลืออยูแ่ลว้ จึงนิยมรับประทานทั้งเปลือก รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 อย่างไรก็ตาม การท าถัว่แปหล่อให้อร่อยข้ึนอยู่กบัความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง

ประสบการณ์ของผูค้ ัว่ถัว่ ซ่ึงเคล็ดลบัจะเร่ิมจากขั้นตอนการตากถัว่ หากตากถัว่แห้งเกินไปจะท าให้

ถัว่แข็ง แต่หากตากให้พอดีถัว่จะกรอบดี ส่วนไฟท่ีใชค้ัว่ถัว่ถา้ไฟอ่อนเกินไปถัว่ก็จะแข็ง แต่ถา้ไฟ

แรงเกินไปถัว่ก็จะไหม ้เพราะฉะนั้น ตอ้งใชไ้ฟท่ีมีความร้อนพอดี ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัเกลือท่ีใชค้ัว่ถัว่

ดว้ย เพราะไฟท่ีมีความร้อนพอดีจะท าให้เกลือแตกขณะคัว่ และท าให้ถัว่ไม่แข็ง ถัว่หลวงน ามา   

แปรรูปไดห้ลายอยา่งท่ีง่ายท่ีสุด ก็คือ การน ามาคัว่กบัเกลือใหสุ้กหรือเรียกวา่ถัว่แปหล่อ    

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

          การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้

เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้ ง

สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขนั

สูงสุด (http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html)โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ (สถาบนัส่งเสริม

การจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548) 

          1. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ ทกัษะ 

ความช านาญ ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่

สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งาน

ฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์  

          2. ความรู้เด่นชดั (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีคนสร้างข้ึนและถ่ายทอดโดย

ผา่นภาษาอยา่งเป็นทางการและมีรูปแบบมีลกัษณะของการจดัระบบท่ีบนัทึกขอ้มูลในส่ือรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึง (น ้าทิพย,์ 2547, หนา้ 29) เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

การจดัการ “ความรู้เด่นชดั” จะเนน้ไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได ้

เม่ือน าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว ้เพื่อใชอ้า้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป (ดูวงจร

ทางซ้ายในภาพท่ี 6) ส่วนการจดัการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเน้นไปท่ีการจดัเวทีเพื่อให้มีการ

http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html
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แบ่งปันความรู้ท่ีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติั ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ท่ีแต่

ละคนสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดต่้อไป (ดูวงจรทางขวาในภาพท่ี 1) 

 

  ภาพที ่2.4  วงจรความรู้เด่นชดัและความรู้ซ่อนเร้น 

  ท่ีมา        สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2548 

ความตอ้งการน าความรู้ท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางการจดัการ

ความรู้ในองคก์ร โดยการสร้างแหล่งจดัเก็บความรู้และพฒันาวิธีการเขา้ถึงความรู้ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ขั้นตอนการจดัการความรู้ตามแนวคิดของ Takeuchi and Nonaka เรียกวา่ ขั้นตอนการจดัการความรู้ 

SECI มี 4 ขั้นตอน คือ Socialization เป็นการระดมความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกลุ่ม 

Externalization เป็นการน าขอ้มูลจากการระดมความคิดมาจดัระบบและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร Combination เป็นการสร้างความรู้ใหม่โดยการรวบรวมความรู้หลายประเภทมาจดัหมวดหมู่ 

Internalization เป็นการน าความรู้จากความรู้เด่นชัดมาฝึกปฏิบติั คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์จน

กลายเป็นความรู้ซ่อนเร้น ตามภาพท่ี 2 ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI 
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ภาพที ่2.5  ขั้นตอนการจดัการความรู้ SECI 

ท่ีมา       (Takeuchi and Nonaka, 2004, p.290)  

วสิาหกจิชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของ

ชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความ

ผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด 

หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่าง

ชุมชน (กลุ่มงานพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน,2551) 

 ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจดัการ “ทุนของ

ชุมชน” อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง 

 “ทุนของชุมชน” ไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา 

ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีร้อยรัดผูค้นให้อยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน เป็นพี่

เป็นนอ้งไวใ้จกนั) 

ลกัษณะส าคญัของวสิาหกิจชุมชน มีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 7 ประการ 

1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 

2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน  
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3. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 

4. เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 

7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลท่ีรวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงค์ในการท า

กิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายท่ีประกาศใชใ้นประเทศ

เน่ืองจากเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของ การพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ีเศรษฐกิจ

ชุมชนในปัจจุบนัจ านวนหน่ึงยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทาง การคา้ทั้งในระดับ

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การ

สร้างรายได้ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการ และ การพฒันา

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อนัจะยงัผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ให้มีความเขม้แข็งพร้อมส าหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคตไม่ว่าในระดบัใด รวมไปถึงการ

พฒันาวสิาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป  

 กฎหมายก าหนดใหมี้การส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

1.  ระดบัปฐมภูมิ ส่งเสริมการจดัตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจยั ในการน าทุนชุมชนมาใช้

เหมาะสม การร่วมมือกนัในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้

2.  ระดบัสูงข้ึน ส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจยัเทคโนโลยี

และการตลาด การสร้างความเช่ือถือทางธุรกิจและความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค การประสานงาน

แหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถเป็นผูป้ระกอบการหรือพฒันาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม และ

ขนาดกลาง ต่อไป 

3.  การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนบัสนุนการจดัตั้งการประกอบการ 

การตลาด ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกนัระหวา่งเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน 

เพื่อขยายและสร้างความมัน่คงใหแ้ก่กิจการวสิาหกิจชุมชน 
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ประโยชน์ของวสิาหกิจชุมชนต่อเกษตรกร 

 1. การรวมตวักนัของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดบัชุมชน มีความมัน่คง ไดรั้บ

การรับรองตามกฎหมาย  

 2. การส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาความสามารถในการจดัการ ตรงตาม

ความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

 3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได ้มีความพร้อมท่ีจะพฒันาส าหรับ

การแข่งขนัทางการคา้ในอนาคต 

การบัญชี 

 การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกเัหตุ

การณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี ก็คือ การให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึง

เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ

บญัชี การจดัท างบการเงิน และบญัชีตน้ทุน มีดงัน้ี 

1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการบัญชี  

     ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบญัชี ได้แก่ แม่บทการบญัชี สมการบญัชี ความหมายของ

สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบของงบการเงิน ผงับญัชี และเอกสารท่ีใช้ใน

การบนัทึกบญัชี มีดงัน้ี 

     1.1 แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการจดัท าและ

น าเสนองบการเงิน เน่ืองจากงบการเงินท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอต่อผูใ้ช้งบการเงินทัว่ไป 

ดงันั้นสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจึงไดก้ าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ใน

การก าหนดมาตรฐานการบญัชีและการปฏิบติัทางบญัชีท่ีสากลยอมรับ เพื่อสร้างความเช่ือถือและ

เพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัผูใ้ชง้บการเงิน แม่บทการบญัชี แสดงดงัภาพท่ี 3 แม่บทการบญัชีส าหรับการ

จดัท าและน าเสนองบการเงินประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีส าคญั คือ วตัถุประสงค์ของงบการเงิน ขอ้

สมมติในการจดัท างบการเงิน ขอ้จ ากดัของงบการเงิน และลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
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ลกัษณะของงบการเงิน 

ให้ข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

เกณฑ์คงค้าง การด าเนินงานตอ่เน่ือง 

ความสมดลุระหวา่งประโยชน์ท่ีได้รับ 

กบัต้นทนุท่ีเสียไป 

ทนัตอ่เวลา ความสมดลุของ 

ลกัษณะเชิงคณุภาพ 

ถกูต้องและยตุธิรรมหรือถกูต้องตามควร 

เข้าใจได้ เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ เช่ือถือได้ เปรียบเทียบกนัได้ 

นยัส าคญั 

ตวัแทนอนัเทีย่งธรรม เนือ้หาส าคญักวา่

รูปแบบ 

ความเป็นกลาง ความระมดัระวงั ความครบถ้วน 

วัตถุประสงค์ 

ข้อสมมต ิ

ข้อจ ำกัด 

ลักษณะเชิง

คุณภำพ 

ลักษณะแรก 

ลักษณะรอง 

  

ภาพที ่2.6   แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 

ท่ีมา  :   สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2544, หนา้ 47 
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       1.2 สมการบัญชี (Accounting Equation) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์หน้ีสิน 

และส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของในลกัษณะสมดุลกนั  สมการบญัชีจะช่วยผูท้  าบญัชีในการจดัท างการเงิน 

(วาริพิณ  มงคลสมยั, 2551) เน่ืองจากสมการบญัชีจะแสดงให้เห็นวา่กิจการไดสิ้นทรัพยม์าจากการ

ลงทุนของเจา้ของเท่าใด และจากการก่อหน้ีเท่าใด ดงันั้นทุกรอบระยะเวลาบญัชีงบดุล 

จะแสดงสินทรัพยร์วมเท่ากบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของเสมอ ดงัภาพท่ี 4   

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

ภาพที ่2.7  สมการบญัชี 

                    1.3 ความหมายของสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ มีความหมายและลกัษณะ 

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

                             1.3.1 สินทรัพย์ (Assets)  หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ 

ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก

ทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพยแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ เงินสด ลูกหน้ี

การคา้ เป็นตน้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

                1.3.2 หนี้สิน (Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ ภาระ

ผกูพนัดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการ

สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หน้ีสินหมุนเวียน 

ไดแ้ก่เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะยาว 

สินทรัพย์  หนีส้ิน 

ส่วนของ 
เจา้ของ 
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   1.3.3 ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือ

สินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้  

                    1.4 องค์ประกอบของงบการเงิน งบการเงิน (Financial Statement) คือ รายงานขอ้มูล

ทางการบญัชีท่ีกิจการจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ

เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง งบการเงินท่ีสมบูรณ์ต้อง

ประกอบดว้ยงบการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1.4.1 งบดุล เป็นรายงานท่ีจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางบญัชีเพื่อแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัใดวนัหน่ึง กิจการมีรายการสินทรัพย ์และหน้ีสินประเภทใดบา้ง เป็นมูลค่าเท่าใด และมี

เงินทุนหรือส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 

  1.4.2 งบก าไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงผลกาด าเนินงาน

วา่ ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ๆ กิจการมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง เป็นจ านวน

เงินเท่าใดและมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรหรือขาดทุนสุทธิจ านวนเท่าใด 

  1.4.3 งบใดงบหน่ึง คืองบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ หรืองบ

ก าไรสะสม แสดงให้เห็นก าไรสะสมตน้งวด รายการท่ีผลต่อก าไรสะสมในงวดปัจจุบนั 

และก าไรสะสมปลายงวด หรืองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  1.4.4 งบกระแสเงินสด เป็นรายงานการเงินท่ีท าข้ึนเพื่อแสดงการไดม้าและใชไ้ป

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วา่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี กิจการไดเ้งินสด

และใชจ่้ายเงินสดในกิจกรรมใดบา้ง จ านวนเงินเท่าใด และมีเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนหรือลดลง

เป็นจ านวนเงินเท่าใด 

               1.4.5 นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีลกัษณะเป็นการขยาย

ความของรายการในงบการเงินและใหร้ายละเอียดต่าง ๆ ท่ีไม่อาจแสดงไวใ้นงบการเงินได ้

ทั้งน้ีเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินไดอ่้านงบการเงินเขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน ขอ้มูลท่ีปรากฏในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ไดแ้ก่ นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีกิจการเลือกใชใ้นการจดัท างบ

การเงิน ภาระผูกพนัต่าง ๆ เช่น ข้อจ ากัด หรือพนัธะตามสัญญา รายการกับบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้  
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   งบดุลและงบก าไรขาดทุนจะใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั ซ่ึงงบดุลจะแสดง

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงิน คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของส าหรับ

งบก าไรขาดทุนจะแสดงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน แสดงดงัภาพท่ี 5ดงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8   องคป์ระกอบของงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ท่ีมา  :   กลัยาณี  กิตติจิตต,์ 2542, หนา้ 2-16 

       1.5 ผังบัญชี (Chart of Accounts) คือ ช่ือและเลขท่ีบญัชีต่าง ๆ ทั้งหมดของกิจการ 

เพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงขอ้มูล โดยจดัเรียงตามหมวดบญัชีคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และ

ค่าใช้จ่าย จ านวนบญัชีและช่ือบญัชี ท่ีใช้ในธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกนัไปตามประเภท

ของแต่ละธุรกิจดว้ย เช่น กิจการบริการ มีบญัชีรายไดค้่าบริการ กิจการพาณิชยกรรม มีบญัชีขาย 

หรือกิจการผลิต มีบญัชีงานระหว่างท า นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผูบ้ริหารภายใน

องค์กรด้วยว่าต้องการได้ข้อมูลทางการบัญชีท่ีมีความละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่น บัญชีค่า

สาธารณูปโภค บางธุรกิจอาจก าหนดใหเ้ป็นบญัชีเดียวท่ีใชแ้ทนค่าใชจ่้ายประเภทค่าน ้ าประปา และ

ค่าไฟฟ้า แต่บางธุรกิจอาจตอ้งการทราบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอย่างชัดเจน ซ่ึง

จะตอ้งมีการแยกประเภทของบญัชีออกไปแต่ละรายการ เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร เช่น บญัชีค่าน ้าประปา บญัชีค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

    

 

 

 

งบดุล งบก าไรขาดทุน 

สินทรัพย ์ หน้ีสิน ทุน รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
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การก าหนดเลขท่ีบญัชีนั้นโดยทัว่ไปจะมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

บญัชีหมวดสินทรัพย ์  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 1 

บญัชีหมวดหน้ีสิน   ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 2 

บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 3 

บญัชีหมวดรายได ้  ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 4 

บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย   ใหเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ย 5 

 เลขท่ีบญัชีท่ีก าหนดส าหรับแต่ละบญัชีนั้นจะใช้เลขก่ีหลกัก็ได ้ตามขนาดของกิจการ แต่

อย่างน้อยควรเป็น 2 หลกั โดยเลขหลกัท่ี 1 แสดงประเภทบญัชีว่าเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของ

เจา้ของ รายได ้และค่าใช้จ่าย ส่วนเลขหลกัต่อมานั้นจะบอกให้ทราบวา่เป็นบญัชีล าดบัท่ีเท่าใดใน

บญัชีประเภทเดียวกนั  เช่น กิจการขนาดเล็กอาจก าหนดเลขท่ีบญัชีเป็น 2 หลกั เลขท่ีบญัชี 11 แทน

บญัชีเงินสด เลขท่ีบญัชี 12 แทนบญัชีลูกหน้ีการคา้ เลขท่ีบญัชี 21 แทนบญัชีเจา้หน้ีการคา้  เป็นตน้

ผงับญัชีต่อไปน้ีเป็นของกิจการท่ีประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศกรมทะเบียน

การคา้ เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 และการให้รหัสบญัชีต่าง ๆ ใช้

ตวัเลขแบบการใหร้หสัเป็นช่วง 

     100 สินทรัพย ์  

      110  - 129 สินทรัพยห์มุนเวยีน 

 111 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 112 เงินลงทุนชัว่คราว 

 113 ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 

 114 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 115 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 

 116 สินคา้คงเหลือ 

 117 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
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      130  - 139 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 131 เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย 

 132 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 133 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 134 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวอ่ืน 

 135 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 136 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 137 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

     200 หน้ีสิน  

       210  - 219 หน้ีสินหมุนเวยีน 

 211 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 212 เจา้หน้ีการคา้ 

 213 เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 214 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 215 เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 

 216 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

       220  - 239 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

 221 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 222 เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 

 223 ประมาณการหน้ีสิน 
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 224 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

     300 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 310 ทุนเรือนหุ้น 

  311 ทุนหุน้สามญั 

 320 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

 330 ก าไรสะสมและส ารองต่าง ๆ 

  331  ส ารองตามกฎหมาย 

  332  ส ารองอ่ืน 

  333  ก าไรสะสม 

     400 รายได ้  

 410 รายไดจ้ากการขาย 

  411  ค่าขาย 

  412  สินคา้รับคืนและส่วนลด 

 420 รายไดอ่ื้น 

     500  - 539 ค่าใชจ่้าย 

 510 ตน้ทุนขาย 

 520 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 530 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 540 ดอกเบ้ียจ่าย 

 550 ภาษีเงินได ้
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  1.6 เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี  การด าเนินธุรกิจในแต่ละวนันั้ นจะ

ประกอบดว้ยรายการทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกหน่วยงานในกิจการ นักบญัชีมี

หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลเหล่านั้นมาสรุปและน าเสนอเป็นรายงานชนิดต่าง ๆ ให้ผูบ้ริหารรับทราบ จึง

จ าเป็นท่ีนกับญัชีจะตอ้งบนัทึกรายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนให้ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์  เอกสารท่ี

ใชบ้นัทึกเหตุการณ์นั้นจ าเป็นตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสม เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละเร่ืองไดใ้ชส้ าหรับ

บนัทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เอกสารจึงมีส่วนช่วยในการด าเนินงานคือ ท าให้ลด

ขอ้ผิดพลาดซ่ึงเกิดจากการบอกกล่าวกนัดว้ยวาจา เป็นลายลกัษณ์อกัษรท าให้ส่ือขอ้ความเดียวกนั

และเอกสารช่วยเป็นส่ือระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกนัขอ้โตแ้ยง้ท่ี

อาจจะเกิดภายหลงั พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ก าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีตอ้งจดัท า

บญัชีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง เอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

      1.6.1 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  ก่อนการบนัทึกบญัชี ผูท้  าบญัชีตอ้ง

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้งและเรียบร้อย เอกสารประกอบการบนัทึก

บญัชี มีดงัน้ี 

               1) ใบส าคญัท่ีใช้ประกอบการบนัทึกบญัชี เป็นเอกสารท่ีบุคคลภายใน

กิจการเป็นผูจ้ดัท าเพื่อสรุปรายการและจ านวนเงิน มีการให้เลขท่ีเอกสารเรียงล าดบัใบส าคญั เพื่อ

ความสะดวกในการอา้งอิงและตรวจสอบ และมีเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่ายเงินแนบประกอบกบั

ใบส าคญัดว้ย ตวัอยา่งเช่น ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายเงิน ใบส าคญัขาย ใบส าคญัทัว่ไป เป็นตน้ 

                2)  เอกสารหลักฐานทางการค้า  เป็นเอกสารท่ีบุคคลภายในหรือ

บุคคลภายนอกกิจการเป็นผูจ้ดัท าซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกิจการโดยตรง ตวัอย่างเช่น 

ใบเสร็จรับเงิน ใบขอซ้ือ ใบสั่งซ้ือ ใบส่งของ ใบรับของ ใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี เป็นตน้ 

                3) เอกสารหลักฐานทางการเงิน ตวัอย่างเช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากจาก

ธนาคาร ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝาก ใบส าคญัเงินสดยอ่ย เป็นตน้ 

                    1.6.2 สมุดบัญชีขั้นต้น เป็นสมุดบัญชีท่ีใช้บันทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนเป็น

ประจ าวนัตามล าดบัเหตุการณ์เพื่อใชอ้า้งอิงในภายหลงั แบ่งเป็น สมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนั

เฉพาะ กิจการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มีรายการคา้ไม่มากนกัอาจจะจดัท าสมุดบญัชีขั้นตน้เพียงเล่มเดียว 

คือ สมุดรายวนัทัว่ไป แต่ถา้เป็นกิจการขนาดใหญ่และมีปริมาณรายการคา้มาก ควรจะจดัท าสมุด
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รายวนัเฉพาะแยกการบนัทึกเป็นเร่ือง ๆ ไป ไดแ้ก่ สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวนัซ้ือ 

สมุดรายวนัขาย สมุดรายวนัรับคืน หรือ สมุดรายวนัส่งคืน เป็นตน้ 

1) สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) เป็นสมุดท่ีบนัทึกรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด

ตามล าดบัเหตุการณ์ โดยแสดงวนัท่ี บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนเงินทั้งดา้นเดบิตและเครดิตตามหลกั

บญัชีคู่ และค าอธิบายรายการอยา่งยอ่ ๆ เพื่อใหท้ราบความเป็นมาของรายการ มีแบบฟอร์มดงัน้ี 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                                                หน้า…. 

วนัท่ี รายการ เลขท่ี

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

       

(1) (2) (3) (4)  (5)  

       

       

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีแสดงในแบบฟอร์มสมุดรายวนัทัว่ไป มีดงัน้ี 

(1) ช่องวนัท่ี          บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการทางบญัชีโดยเรียงตามล าดบัวนัท่ี 

(2)  ช่องรายการ     บนัทึกช่ือบญัชีโดยบญัชีท่ีเดบิตให้เขียนชิดซา้ย ส่วนบญัชีท่ีเครดิตให้

เขียน 

                              ในบรรทดัต่อมาโดยเยื้องมาทางขวาเล็กนอ้ย หลงัจากนั้นเขียนค าอธิบาย 

                                             ลกัษณะรายการท่ีเกิดข้ึนในบรรทดัต่อมาอยา่งสั้น ๆ และไดใ้จความ                                   

(3)  ช่องเลขท่ีบญัชี บนัทึกเลขท่ีบญัชีแยกประเภท ท่ีผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4)  ช่องเดบิต    บนัทึกจ านวนเงินท่ีบนัทึกทางดา้นเดบิต  

(5)  ช่องเครดิต       บนัทึกจ านวนเงินท่ีบนัทึกทางดา้นเครดิต 
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2) สมุดรายวนัเฉพาะ เป็นสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนเฉพาะเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงตามชนิดของสมุดรายวนัเฉพาะเท่านั้น เช่น สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัขาย สมุดเงินสด

รับ สมุดเงินสดจ่าย เป็นตน้ 

 1.6.3 สมุดบญัชีขั้นปลายหรือบญัชีแยกประเภท  (Ledger) คือ  บญัชีท่ีจดัแยก

ประเภทรายการทางบญัชีท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไวใ้นบญัชีเดียวกนั เม่ือไดร้วบรวมรายการทางการเงิน

ท่ีเกิดข้ึนและบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัตามล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัแลว้ จะตอ้งมีการแยก

รายการเหล่านั้ออกไปตามหมวดหมู่หรือประเภทท่ีเหมาะสม นัน่คือการผ่านรายการเหล่านั้นไป

บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี คือบญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายได ้

และบญัชีค่าใชจ่้าย  ดงันั้นบญัชีแยกประเภทก็คือ บญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการเดบิตและเครดิตต่าง ๆ ท่ี

ไดผ้า่นมาจากสมุดรายวนัขั้นตน้นัน่เอง และเม่ือส้ินงวดก็จะไดน้ ายอดดุลของบญัชีเหล่านั้นมาใชท้  า

งบการเงินของกิจการซ่ึงไดแ้ก่งบก าไรขาดทุนและงบดุล บญัชีแยกประเภทแต่ละบญัชี อาจแยกเป็น

บญัชียอ่ยลงไปอีก ตวัอยา่งเช่น บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านโชคดี บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ี

ร้านสุขใจ บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีร้านทรงสมยั เป็นตน้ 
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แบบฟอร์มของบญัชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (Standard 

Account Form) และแบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance Account Form) ดงัน้ี 

1. แบบมาตรฐาน เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีลกัษณะเหมือนรูปตวั T แบ่งออกเป็น 2  ดา้นคือ 

ดา้นซ้ายของบญัชี เรียกวา่ ดา้นเดบิต และดา้นขวาของบญัชี เรียกวา่ ดา้นเครดิตรายละเอียดของแต่

ละช่องมีดงัน้ี 

บัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐาน 

                                                      ช่ือบัญชี………………….….                       เลขที่………… 

วนัท่ี รายการ หนา้

บญัชี 

เดบิต วนัท่ี รายการ หนา้

บญัชี 

เครดิต 

          

          

(1) (2) (3) (4)  (1) (2) (3) (4)  

          

          

          

          

          

(1) ช่องวนัท่ี           บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

(2) ช่องรายการ       เขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกตรงกนัขา้ม หรือค าอธิบายรายการโดยยอ่ 

(3) ช่องหนา้บญัชี   บนัทึกเลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีใชบ้นัทึกรายการนั้น 

(4) ช่องเดบิตและเครดิต บนัทึกจ านวนเงินของรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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2. แบบแสดงยอดคงเหลือ เป็นบญัชีแยกประเภทท่ีมีช่องแสดงจ านวนเงินสามช่องเรียงกนั 

คือ ช่องเดบิต ช่องเครดิต และช่องยอดคงเหลือ โดยจะแสดงให้เห็นยอดคงเหลือของบญัชีนั้ตลอด

เวลา 

บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลอื 

                                ช่ือบัญชี……………….                    เลขที่… 

วนัท่ี รายการ หนา้

บญัชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

         

         

         

         

         

 

2. การจัดท างบการเงิน 

      การจดัท างบการเงินมีขั้นตอนต่าง ๆ คือ การบนัทึกบญัชี การผา่นบญัชี การหายอดคงเหลือ 

การจดัท างบทดลอง และการจดัท างบการเงิน ดงัน้ี 

2.1 การบันทึกบัญชี การบนัทึกบญัชี เป็นการบนัทึกรายการคา้ท่ีไดท้  าการวิเคราะห์แลว้มา

บนัทึกลงในสมุดรายวนัทัว่ไป ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.2.1 ใส่วนัท่ีเกิดรายการคา้ โดยเขียนปีท่ีเกิดรายการไวบ้รรทดัแรกในแต่ละหนา้ของสมุด

รายวนัทัว่ไปเพียงคร้ังเดียว เขียนเดือนและวนัท่ีไวบ้รรทดัต่อมา ส่วนรายการต่อมาจะเขียนวนัท่ี

ใหม่หรือเดือนใหม่ เม่ือข้ึนวนัใหม่หรือเดือนใหม่เท่านั้ น หากยงัอยู่ในเดือนและวนัท่ีเดิมไม่

จ  าเป็นตอ้งเขียนเดือนและวนัท่ีซ ้ าอีก  
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1.2.2 เขียนช่ือบญัชีท่ีเดบิตไวใ้นช่องรายการชิดเส้นช่องวนัท่ี และใส่จ านวนเงินในช่องเด

บิต 

1.2.3 เขียนช่ือบญัชีท่ีเครดิตไวใ้นช่องรายการบรรทดัต่อมาเยื้องไปทางขวา และใส่จ านวน

เงินในช่องเครดิต 

1.2.4 เขียนค าอธิบายรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง ยอ่ ๆ 

 2.2 การผ่านบัญชี เม่ือไดบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ ขั้นตอนต่อไปของการ

จดัท าบญัชี คือการผา่นบญัชี (Posting) เป็นการน ารายการท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปไปใส่ไว้

ในบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทุกบญัชี โดยรายการท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตให้ผา่นไปบญัชีแยก

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งด้านเดบิตและรายการท่ีบนัทึกไวด้้านเครดิตให้ผ่านไปบญัชีแยกประเภทท่ี

เก่ียวขอ้งดา้นเครดิต ดงัน้ี 

              2.2.1 เปิดบญัชีแยกประเภทตามล าดบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป โดยเร่ิม

ตั้งแต่บญัชีท่ีบนัทึกไวท้างดา้นเดบิตของสมุดรายวนัก่อน แลว้จึงเปิดบญัชีทางดา้นเครดิต โดยเขียน

ช่ือบญัชีให้ตรงกบัท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป พร้อมทั้งเขียนเลขท่ีบญัชีไวด้้านขวามือของ

บญัชีแยกประเภทใหต้รงกบัท่ีก าหนดไวใ้นผงับญัชีของกิจการ 

         2.2.2 น าวนัท่ีท่ีเกิดรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบนัทึกไวใ้นบญัชีแยกประเภท 

          2.2.3 น าจ านวนเงินท่ีเดบิตและเครดิตในสมุดรายวนัทัว่ไปมาบนัทึกในบญัชีแยก

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเดบิตและเครดิต 

          2.2.4 น าช่ือบญัชีตรงกนัขา้มในสมุดรายวนัทัว่ไปมาใส่ในช่อง”รายการ”ของ

บญัชีแยกประเภท 

         2.2.5 น าเลขหนา้ของสมุดรายวนัมาใส่ในช่อง”หนา้บญัชี” ของบญัชีแยกประเภท 

          2.2.6 บนัทึกเลขท่ีบญัชีของบญัชีแยกประเภทในสมุดรายวนัทัว่ไปในช่อง 

”เลขท่ีบญัชี”  เพือ่แสดงใหท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการเรียบร้อยแลว้ 

        2.3 การหายอดคงเหลือ การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ (Pencil Footing) เป็นการหา

ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทคือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย  เพื่อ
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ประโยชน์ในการสรุปยอดของบญัชีต่าง ๆ ท่ีน าไปจดัท างบทดลอง ขั้นตอนการหายอดคงเหลือดว้ย

ดินสอ มีดงัน้ี 

2.3.1 รวมจ านวนเงินดา้นเดบิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ 

แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.3.2 รวมจ านวนเงินดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอดคงเหลือ 

แลว้เขียนยอดรวมไวใ้ตจ้  านวนเงินสุดทา้ยท่ีเกิดจากการผา่นรายการมาจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

2.3.3 น าผลรวมดา้นเดบิตและดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการหายอด

คงเหลือมาลบกนั แลว้เขียนผลต่างลงในช่องรายการต่อจากบรรทดัสุดทา้ยของช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึก

การอา้งอิงในคร้ังหลงัสุดของดา้นท่ีมากกวา่ดว้ยดินสอ ผลต่างดงักล่าว คือ ยอดคงเหลือของบญัชี

แยกประเภทนั้น ๆ โดยทัว่ไปบญัชีประเภทสินทรัพยแ์ละค่าใชจ่้าย จะมียอดคงเหลือดา้นเดบิต ส่วน

บญัชีประเภทหน้ีสิน รายได ้และส่วนของเจา้ของ จะมียอดคงเหลือดา้นเครดิต 

        2.4 การจัดท างบทดลอง ควรจะเรียงรายการโดยเร่ิมจากบญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์

หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เม่ือน ายอดคงเหลือของบญัชีทั้งหมดมาใส่ในงบ

ทดลองแลว้ ยอดรวมทางดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมทางดา้นเครดิต การท่ีทั้งสองยอดเท่ากนั

เรียกว่า งบทดลองลงตวั แสดงให้เห็นว่าการบนัทึกรายการทางบญัชีและผา่นรายการไปบญัชีแยก

ประเภทเป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่ แมว้่าผูใ้ช้งบการเงินจะใช้งบดุลในการวดัฐานะการเงินของ

กิจการและใชง้บก าไรขาดทุนในการวดัผลการด าเนินงานของกิจการ และงบทดลองไม่ไดใ้ห้ขอ้มูล

ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ชง้บการเงิน นกับญัชีควรจดัท างบทดลองเพื่อช่วยในการจดัท า

งบการเงินใหส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน การจดัท างบทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 

2.4.1 ตรงกลางหนา้กระดาษ 

บรรทดัแรก เขียนช่ือกิจการ  

บรรทดัท่ี 2 เขียนค าวา่ "งบทดลอง"  

บรรทดัท่ี 3 เขียนวนัท่ีจดัท างบทดลอง 
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2.4.2 เขียนค าวา่ "ช่ือบญัชี" "เลขท่ีบญัชี" "เดบิต" "เครดิต" ในแบบฟอร์มของงบ

ทดลอง 

2.4.3 เขียน ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี และจ านวนเงินท่ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีแยก

ประเภทแต่ละบญัชี ถา้บญัชีแยกประเภทมียอดดุลเดบิต ใส่จ านวนเงินในช่องเดบิต 

ถา้บญัชีแยกประเภทมียอดดุลเครดิต ใส่จ านวนเงินในช่องเครดิต  

2.4.4 รวมจ านวนเงินในช่องเดบิตและจ านวนเงินในช่องเครดิต ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั

เสมอ แบบฟอร์มของงบทดลองมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ 

งบทดลอง 

ณ วนัท่ี……เดือน…………..….พ.ศ………. 

ช่ือบญัชี เลขท่ี

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

      

รวม 
     

                 2.5 การจัดท างบการเงิน  กิจการสามารถทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินได้

ตลอดเวลา โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยกิจการสามารถจดัท างบดุลท่ี

แสดงใหเ้ห็นฐานะการเงิน และจดัท างบก าไรขาดทุนท่ีแสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน ทุกส้ินเดือน 

หรือทุก 3 เดือน เพื่อให้ได้ขอ้มูลในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วและทนัต่อเวลา งบ

การเงินท่ีมีระยะเวลาสั้นกวา่รอบระยะเวลาบญัชีปกติ เรียกวา่ งบการเงินระหวา่งกาล  

หลงัจากท่ีกิจการบนัทึกบญัชีและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ กิจการ

ควรจดัท างบทดลองซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงินให้ถูกตอ้งรวดเร็วและเป็นการ

ตรวจสอบวา่ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีเป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่หรือไม่ การจดัท างบทดลองท าได้

โดยการน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุกบญัชีมาสรุปเรียงตามล าดบัเลขท่ีบญัชี  รวมยอด
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ของบญัชีดา้นเดบิตทุกบญัชีและบญัชีดา้นเครดิตทุกบญัชี ยอดรวมทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนัตามหลกั

บญัชีคู่ หลงัจากนั้นจะน ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายและรายไดใ้นงบทดลองไป

จดัท างบก าไรขาดทุนซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงาน และน ายอดคงเหลือของบญัชีแยก

ประเภทสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของในงบทดลองไปจดังบดุล ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีแสดง

ฐานะการเงินของกิจการ 

3. บัญชีต้นทุน 

หน้าท่ีส าคญัของการบญัชี คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินและจดัท าเป็นรายงาน

การเงินเสนอต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชข้อ้มูลในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางบญัชีสามารถน ามาใช้ส าหรับวตัถุประสงค์ท่ี

แตกต่างกนั จึงมีการจ าแนกประเภทการบญัชีเป็น 3 ประเภท คือ การบญัชีการเงิน การบญัชีบริหาร 

และการบญัชีตน้ทุน (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540, หนา้ 4)  ดงัน้ี 

การบญัชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูล

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอดีตต่อบุคคลภายนอกกิจการ ไดแ้ก่ เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้น 

หน่วยงานของรัฐบาล และผูส้นใจอ่ืน ๆ ในการจดัท าขอ้มูลดงักล่าวจะใช้หลกัการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principal-GAAP) เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์

ของผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอกกิจการ  

การบญัชีบริหาร หรือการบญัชีเพื่อการจดัการ (Managerial Accounting) เป็นการบญัชีท่ี

จดัท าข้ึนเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในการจดัท าขอ้มูลดงักล่าวจะมีรูปแบบต่าง ๆ กนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคล

ภายในกิจการ โดยผูบ้ริหารอาจน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นกรณี

พิเศษ 

การบญัชีตน้ทุน (Cost Accounting) เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อรายงานขอ้มูลเก่ียวกบั

ตน้ทุนในการผลิตสินคา้และการให้บริการ ขอบเขตงานของการบญัชีตน้ทุนจึงไดแ้ก่การรวบรวม

ขอ้มูลตน้ทุน บนัทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจดัท ารายงานเก่ียวกบัตน้ทุนใน

ลกัษณะต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร 
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การบญัชีตน้ทุน มีเน้ือหาท่ีส าคญั 2 ประเด็น คือ การจ าแนกประเภทตน้ทุน และวงจรการ

บนัทึกตน้ทุน  

      3.1 การจ าแนกประเภทต้นทุน  เม่ือพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการใชต้น้ทุนของผูบ้ริหาร

ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ท าให้มีการจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะและวตัถุประสงค์ใน

การใชต้น้ทุนเป็น 6 ประเภท  (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540, หนา้ 31)  ดงัน้ี 

 3.1.1 การจ าแนกต้นทุนตามระยะเวลา เป็นการพิจารณาต้นทุนในการจัดหา

สินทรัพยแ์ละบริการท่ีสัมพนัธ์กบัระยะเวลาด าเนินงานของธุรกิจ จะแบ่งตน้ทุนตามระยะเวลาเป็น 

3 ประเภท คือ 

  1) ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Historical Cost) หรือตน้ทุนจริง (Actual Cost) 

หมายถึง ตน้ทุนท่ีกิจการไดจ่้ายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละหรือบริการ

ต่าง ๆ ซ่ึงมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ

น าไปบนัทึกบญัชีและจดัท างบการเงิน แต่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตน้ีไม่นิยมน ามาใช้ในการตดัสิน

ปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต เพราะสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ท าให้ไม่สามารถน าราคา

ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาได ้

2) ตน้ทุนทดแทน หรือตน้ทุนเปล่ียนแทน (Replacement Cost) หมายถึง 

ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายไปเพื่อจดัหาสินทรัพยม์าเปล่ียนหรือทดแทนสินทรัพยเ์ดิม โดยสินทรัพย์

ท่ีจดัหามานั้นจะมีคุณลกัษณะและสภาพเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิม ตวัอยา่งเช่น 

เคร่ืองจกัร ซ้ือมาเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ ราคา 20,000 บาท แต่ราคาเคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัใน

ปัจจุบนัเท่ากบั 30,000 บาท กรณีเคร่ืองจกัรจะมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงได้บนัทึกบญัชีไปแล้ว

เท่ากับ 20,000 บาท และตน้ทุนทดแทนในปัจจุบนัเท่ากบั 30,000 บาท โดยทัว่ไปกิจการจะไม่

บนัทึกตน้ทุนทดแทนในสมุดบญัชี ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจหามูลค่าของสินทรัพยน์ั้นในปัจจุบนัได้

และกิจการมีความจ าเป็นตอ้งบนัทึกรายการเพื่อตีราคามูลค่าสินทรัพย ์ตวัอยา่งเช่น การบนัทึกมูลค่า

ผลิตภณัฑ์พลอยได ้สินทรัพยล์้าสมยั หรือการบนัทึกราคาของคงเหลือดว้ยวิธีราคาทุนหรือราคา

ตลาดแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ (Lower of Cost or Market) 

3) ตน้ทุนในอนาคต (Future Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต เม่ือผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจเลือกโครงการใดโครงการหน่ึง หรือทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงใน
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อนาคต ผูบ้ริหารจะตอ้งประมาณตน้ทุนข้ึนมาล่วงหนา้ แต่จะไม่บนัทึกตน้ทุนในอนาคตไวใ้นสมุด

บญัชี เพราะตน้ทุนในอนาคตเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต 

 3.1.2 การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะการด าเนินงาน จะแบ่งตน้ทุนเป็น 2 ประเภท 

คือ 

  1) ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ี

เกิดข้ึนเพื่อแปรสภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ เช่น วตัถุดิบ  ค่าแรง และค่าใชจ่้ายการผลิต 

2) ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกับการผลิต (Non-manufacturing Cost) หมายถึง 

ตน้ทุนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิต เช่น ดอกเบ้ียจ่าย เงินเดือนพนกังานขาย ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์

ส านกังาน เป็นตน้ 

 3.1.3 การจ าแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ กิจการผลิตทั้งขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่จะมีส่วนประกอบของตน้ทุนท่ีเหมือนกนั 3 ส่วน ดงัน้ี 

   1) วตัถุดิบ (Materials) หมายถึง วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต เพื่อให้ได้

สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ วตัถุดิบทางตรง เป็นวตัถุดิบท่ีน ามาเพื่อผลิตสินคา้

นั้นโดยตรง สามารถค านวณราคาไดโ้ดยง่ายว่าตน้ทุนวตัถุดิบรวมอยูใ่นการผลิตสินคา้หน่ึงหน่วย

เป็นจ านวนเท่าใด เม่ือน าวตัถุดิบทางตรงมาผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแลว้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

เช่น ไมท่ี้น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ และวตัถุดิบทางออ้ม เป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้แต่ใชใ้น

ปริมาณท่ีน้อยหรือยากท่ีจะค านวณวา่สินคา้แต่ละหน่วยตอ้งใชว้ตัถุดิบทางออ้มจ านวนเท่าใด เช่น  

ตะปูท่ีน ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

2) ค่าแรง (Labor) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการจ่ายให้คนงานท่ีท างาน

ในโรงงาน เพื่อแปรสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ค่าแรงแบ่งเป็น2 ประเภทคือ ค่าแรง

ทางตรง (Direct Labor) เป็นค่าแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้โดยตรง และสามารถค านวณ

ตน้ทุนค่าแรงท่ีใช้ในการผลิตสินค้าต่อหน่วยได้ง่าย เช่น ค่าแรงงานคนงานเย็บรองเทา้ เป็นต้น  

ส าหรับค่าแรงงานท่ีจ่ายใหบุ้คคลท่ีมิไดผ้ลิตสินคา้โดยตรง แต่มีส่วนช่วยให้การผลิตสินคา้ส าเร็จรูป

เสร็จไปดว้ยดี เรียกวา่ ค่าแรงทางออ้ม (Indirect Labor) เช่น เงินเดือนผูค้วบคุมงาน ค่าจา้งท าความ
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สะอาดโรงงาน เงินเดือนยามประจ าโรงงาน เป็นต้น ค่าแรงงานทางอ้อมจดัเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าใชจ่้ายในการผลิต (วาริพิณ, 2551, หนา้ 246) 

3) ค่าใชจ่้ายการผลิต (Factory Overhead) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตสินคา้

ทั้งหมดนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง เช่น ค่าวตัถุดิบทางออ้ม ค่าแรงทางออ้ม 

ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเบ้ียประกนัภยัโรงงาน เป็นตน้ 

 3.1.4 การจ าแนกตน้ทุนตามปริมาณกิจกรรม คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมตน้ทุน 

(Cost Behavior Analysis) ตวัอย่างเช่น กิจการตอ้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของตน้ทุนเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต กล่าวคือ เม่ือปริมาณการผลิตสูงข้ึนหรือต ่าลง ตน้ทุนจะเปล่ียนแปลง

ไปตามปริมาณผลผลิตหรือไม่ เปล่ียนแปลงในลักษณะอย่างไร ต้นทุนตามปริมาณกิจกรรม 

แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

  1) ตน้ทุนผนัแปร หรือตน้ทุนแปรได ้(Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนซ่ึง

มีจ านวนรวมเปล่ียนแปลงข้ึนลงเป็นอตัราส่วนโดยตรงกบัปริมาณกิจกรรม จึงมีผลท าให้ตน้ทุนผนั

แปรต่อหน่วยคงท่ี ไม่วา่ปริมาณของกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

2) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีจ านวนรวมไเปล่ียนแปลง

ภายในช่วงท่ีพิจารณา (Relevant Range) แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณกิจกรรมไปในทางเพิ่มข้ึน

หรือลดลงก็ตาม เช่น กิจการจ่ายค่าเช่าคลงัสินคา้ 100,000 บาทต่อปี คลงัสินคา้น้ีสามารถจุสินคา้ได้

ไม่เกิน 1,000 หน่วย ดงันั้นแมกิ้จการจะผลิตและเก็บสินคา้ 500 หน่วย กิจการก็ยงัคงตอ้งจ่ายค่าเช่า

คลงัสินคา้ 100,000 บาทต่อปี 

3) ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi-variable Cost) หรือตน้ทุนผสม(Mixed Cost) 

หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะผสมทั้งท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร เช่น กิจการตอ้งจ่ายค่าซ่อม

บ ารุงเคร่ืองจกัรเดือนละ 3,000 บาท บวกค่าบริการชัว่โมงละ 200 บาท ถา้ในเดือนกนัยายนกิจการมี

ชัว่โมงซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร 10 ชัว่โมง ดงันั้นกิจการจะตอ้งจ่ายตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรใน

เดือนกนัยายนเท่ากบั 5,000 บาท 

4) ตน้ทุนก่ึงคงท่ี (Semi-fixed Cost) หรือตน้ทุนตามขั้นกิจกรรม(Step 

Cost) หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงคงท่ีในช่วงกิจกรรมหน่ึง ๆ เม่ือช่วงกิจกรรมเปล่ียนแปลงไปอีกระดบัหน่ึง 
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ตน้ทุนก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย และจะคงท่ีเท่าเดิมตลอดช่วงกิจกรรมอนัใหม่ ตน้ทุนก่ึงคงท่ีจะ

มีลกัษณะเหมือนขั้นบนัได เช่น ในช่วงปริมาณผลิตตั้งแต่ 0-500 หน่วย จะใช้ผูค้วบคุมงานเพียง 1 

คน เงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท และเม่ือกิจการผลิตมากกวา่ 500 หน่วย จะตอ้งจา้งผูค้วบคุมงาน

คนท่ี 2 มาเพื่อดูแลการผลิตท่ีมีปริมาณมากข้ึน ดงันั้นเงินเดือนผูค้วบคุมงานจึงเท่ากบั 20,000 บาท 

ต้นทุนในช่วงกิจกรรมใหม่จะคงท่ีเท่ากันตลอด จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต

ระดบัสูงข้ึนในช่วงถดัไป 

 3.1.5 การจ าแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมและวดัผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2

ประเภท ดงัน้ี 

  1) ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้(Controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหาร

สามารถควบคุม สั่งการ และตดัสินใจไดภ้ายในงวดเวลาหน่ึง เช่น ค่าล่วงเวลาของพนกังาน 

2) ตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได้ (Non-controllable Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ี

ผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุม สั่งการ และตดัสินใจ เพราะเป็นตน้ทุนท่ีได้รับการปันส่วนมาจาก

ส่วนกลาง แผนกอ่ืน หรือผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป เช่น ค่าเส่ือมราคาโรงงาน ค่าเช่าท่ีดิน เป็นตน้ 

 3.1.6 การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  1) ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ (Relevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ีจ่าย

เป็นตวัเงินและตน้ทุนท่ีไม่จ่ายเป็นตวัเงินหรือตน้ทุนค่าเสียโอกาส เช่น การตดัสินใจเลือกน าเงินไป

ฝากธนาคารซ่ึงจะไดด้อกเบ้ียปีละ 20,000 บาท หรือจะน าเงินไปซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตและขาย

สินคา้และคาดวา่จะไดก้ าไรสุทธิปีละ 25,000 บาท 

2) ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการตดัสินใจ (Irrelevant Cost) หมายถึง ตน้ทุนท่ี

ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เช่น ตน้ทุนค่าซ้ือเคร่ืองจกัรจ านวน 10,000 บาท ท่ี

ซ้ือมาเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้  

      3.2 วงจรการบันทึกต้นทุน  กิจกรรมการผลิตสินคา้แบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อยคือ การ

จดัหาตน้ทุนการผลิต การน าตน้ทุนการผลิตเขา้งาน การผลิตสินคา้เสร็จจนไดสิ้นคา้ส าเร็จรูป และ

การจ าหน่ายสินคา้ วธีิการบนัทึกรายการจึงเป็นไปตามวงจรการบนัทึกตน้ทุน ตามภาพท่ี 6 



50 
 

 

  ภาพที ่2.9  วงจรการบนัทึกตน้ทุนการผลิต 

  ท่ีมา        (นีดเด้ิลส์ และคนอ่ืน ๆ (Needles et al.), 1996,  p.688)  

1. บัญชีครัวเรือน การจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน เป็นการบนัทึกรายรับรายจ่ายของ

ครอบครัว ซ่ึงหากมีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยให้ผูจ้ดัท าบญัชีได้

ทราบตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและหากน าหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการวิเคราะห์

ตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน จะท าใหผู้บ้นัทึกบญัชีตระหนกัถึงการลดจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น

และเพิ่มการออมเงินให้มากข้ึน สามารถลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่มีปัญหาหน้ีสิน มีความสุขกาย

สุขใจ และเกิดเป็นสังคมน่าอยูต่่อไป 
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เศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัส

ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย  ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพน้ และ

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฏีใหม่และประโยชน์

ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 

1. ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

         เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2549) เป็นปรัชญาช้ีแนวการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว 

ระดบัชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อ

การมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความ

รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน

และการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดงัภาพท่ี 7  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.10  สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549, หนา้ 15 

       1.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ี

ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้

ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จาก

ภยัและวกิฤต เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 

               1.2 คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนได้

ในทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

               1.3 ค านิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนัดงัน้ี 

        1.3.1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไป 

และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดบั

พอประมาณ 
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         1.3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบั

ของความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

         1.3.3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตวัให้

พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้อง

สถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

               1.4 เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียง

นั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 

         1.4.1 เง่ือนไขความรู้ (Knowledge Conditions) ประกอบดว้ย ความรอบรู้

เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา

ใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

         1.4.2 เง่ือนไขคุณธรรม (Moral Conditions)ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย

มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการ

ด าเนินชีวติ ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี 

               1.5 แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สังคม 

2. ความสัมพนัธ์ของเศรษฐกิจพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ 

 เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 

และแนวปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา

ตนเอง ในระดบัต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ 

หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง ๆ โดยอาศยัความพอประมาณและความมีเหตุผล การสร้าง

ภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ

ความสามคัคี 
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เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบ

แนวคิดท่ีช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ี แนวพระราชด าริเก่ียวกบั

ทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็น

ตวัอยา่งการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ 

คือ แบบพื้นฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี 

 2.1 แบบพื้นฐาน ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็น

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กบัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรท่ีอยู่

ห่างไกลแหล่งน ้ า ตอ้งพึ่งน ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีน ้ าไม่พอเพียง แมก้ระทัง่ส าหรับ

การปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเร่ือง

ดงักล่าว จากการแกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองน ้ า จะท าให้เกษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพ

ในระดบัหน่ึงได ้และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน ๆ สนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายใน

ส่วนท่ีเหลือเพื่อมีรายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้าง

ภูมิคุม้กนัในตวัใหเ้กิดข้ึนระดบัครอบครัว อยา่งไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จ  าเป็นท่ี

เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความ

เหมาะสม 

2.2 แบบก้าวหน้า แบ่งเป็นความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร และความ

พอเพียงในระดบัประเทศ ดงัน้ี 

 2.2.1 ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ

กา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูป

กลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง ๆ รวมตวักนัในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เม่ือ

สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็นเบ้ืองตน้แล้ว ก็จะ

รวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่

เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามก าลังและความสามารถของตน ซ่ึงจะ

สามารถท าให้ ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบติัอย่าง

แทจ้ริง 
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                                  2.2.2 ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ซ่ึง

ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 ซ่ึงส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกบั

องค์กรอ่ืน ๆ ในประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา การแลกเปล่ียนความรู้ 

เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกนัพฒันา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้

ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่อนัประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง  ๆ ท่ีด าเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด 

3. ประโยชน์ของการใช้แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 

          เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ (วชัรินทร์ คนัทะชา, 2549) แต่คนไทยหลายคน

อาจจะไม่เข้าใจ แม้จะได้ยินบ่อยและเหมือนจะเข้าใจมาตลอด ทุกคนล้วนแต่มองว่าเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีน่ายกยอ่ง แต่เม่ือขาดความเขา้ใจเสียแลว้ จึงยงัมีนอ้ยรายท่ีจะน ามาปฏิบติั

จริง โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ แทบจะนบัรายไดถึ้งองคก์รท่ีน าปรัชญาทางธุรกิจน้ีมาปฏิบติัให้เป็น

รูปธรรมชดัเจนเศรษฐกิจพอเพียงวนัน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบัของดีท่ีวางไวบ้นห้ิง หากเราสามารถแปล

ความเศรษฐกิจพอเพียงไดต้รงกนั กระทัง่ส่งต่อความเขา้ใจไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งสัมฤทธิผล จะท าให้

เกิดประโยชน์ดงัน้ี 

 1. รู้จกัตวัเอง 

 2. รู้จกัคู่แข่ง 

 3. พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 

 4. มีความรอบคอบไม่ประมาท 

 5. มีระบบบญัชีท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้

 6. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสถาบนัการเงิน 

 7. ไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภค 

 8. มีความสามารถในการแข่งขนั 
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 9. มีความมัน่คงท่ีย ัง่ยนืพึ่งพาตวัเองได ้

 10. มีความยดืหยุน่พร้อมรับกบัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น เศรษฐกิจพอเพียงกบังานวจิยัและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบับญัชีและ

ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

               1. เศรษฐกจิพอเพยีงกบังานวจัิย 

        การวิจยั “การน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ

ปฏิบติัในสถาบนัราชภฏั”  (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2544) มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 

เพื่อรวบรวมแนวคิดเร่ืองทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ และเพื่อส ารวจการ

นอ้มน าแนวพระราชด าริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติัของสถาบนัราชภฏัและ

หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการน าหลกัการทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบนัและชุมชน โดยใชว้ิธีการ

วเิคราะห์เอกสารร่วมกบัการศึกษาดูงานและการศึกษาส ารวจการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎี

ใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการวิจยัพบวา่ แนวพระราชด าริ พฒันาการจาก 

“ความพอเพียง” ในความหมายวา่พออยูพ่อกิน พอควร มีความสุข ไปสู่ “พอมีพอกินเป็นขั้นท่ีหน่ึง 

ขั้นต่อไป ให้มีเกียรติยืนข้ึนดว้ยขาตนเอง ขั้นท่ีสาม ให้นึกถึงผูอ่ื้น” ปรากฏเป็นรูปธรรมในทฤษฏี

ใหม่ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ตามล าดบั จนบรรลุสัมฤทธิผลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน 

และเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหน้า โดยใช้หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัเก่ียวกบั

เร่ืองทฤษฎีใหม่ บนความสามคัคี ความร่วมมือ ความขยนั อดทนและความปรารถนาดีต่อกนั การ

ปฏิบติัตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ประเทศเจริญไดส้ถาบนัราช

ภฎักบัแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนปี พ.ศ. 2535 การด าเนินภารกิจการ

ฝึกหดัครูในภูมิภาคต่าง ๆ ของกรมการฝึกหดัครูโดยเฉพาะโครงการฝึกหดัครูชนบท เป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัในการสร้างพื้นฐานความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาคน พฒันา

ครอบครัว และพฒันาชุมชน โดยเฉพาะการพฒันาชนบทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติเป็นการปฏิบติัภารกิจท่ีสอดรับแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

โดยธรรมชาติ 
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หลงัจากได้รับพระราชทานนามราชภฎัและตราสัญลกัษณ์ประจ าพระองค์ บทบาทของ

วทิยาลยัครูปรับเปล่ียนเป็นสถาบนั อุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน สถาบนัราชภฎัทุกแห่งไดน้อ้ม

น าแนวพระราชด าริเป็นปรัชญาน าทางในการปฏิบติังานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาทั้งใน

ส านกังานสภาสถาบนัราชภัฎ และสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง ส านักงานสภาสถาบนัราชภฎัน้อมน า 

แนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบติั โดยการก่อตั้งศูนยเ์สริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินตาม

แนวพระราชด าริ การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัและ

การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามหาบณัฑิตสาขายุทธศาสตร์การพฒันา การอญัเชิญแนว

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมาปฏิบติัให้เกิดผลอย่างต่อเน่ืองน้ี นบัเป็นบทบาทท่ี

ส าคญัท่ีมีส่วนท าให้ทอ้งถ่ินห่างไกลทัว่ประเทศไทย ได้รับการพฒันาอย่างทัว่ถึง ประชาชนใน

ท้องถ่ินต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั 

ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัมีนโยบายอญัเชิญแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั เร่ืองทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการไวใ้นรายวิชาต่าง ๆ และวิชาการศึกษา

ทัว่ไป ทั้งหลกัสูตรศิลปะศาสตร์ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ท าให้

บณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีจบจากสถาบนัราชภฏัเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎี และ

แนวพระราชด าริขององคพ์ระบาทสมเด็ดพระเจา้อยูห่วัมากท่ีสุด ท าให้บณัฑิตและมหาบณัฑิตจาก

สถาบนัราชภฎัเป็นท่ียอมรับวา่ มีความเช่ียวชาญการท างานในทอ้งถ่ิน 

รายวิชาในหลกัสูตรของส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั ซ่ึงมีแนวพระราชด าริ เร่ืองทฤษฎี

ใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกอยู่ได้แก่ วิชาวิถีไทย ความจริงของชีวิต วิถีโลก เกษตร

ทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก ชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาคน ทฤษฎีการ

พฒันาชาติ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง การพฒันาแบบยัง่ยืน ทฤษฎีและ

หลกัการพฒันาชุมชนกระบวนการพฒันาชุมชน และอ่ืน ๆ อีกมาก การอญัเชิญแนวพระราชด าริใน

องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาไวใ้นค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นวา่

ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎัตระหนกัในความส าคญัมีความจงรักภกัดี  และดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะ

พฒันาท้องถ่ินไทยให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงได้มีการผลักดันให้สถาบันราชภฎัทุกแห่ง

ประยกุตใ์ชแ้นวพระราชด าริอนัทรงคุณค่า โดยการถ่ายทอดความเป็นศาสตร์ และความเป็นเลิศแห่ง
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กระบวนการพฒันาสังคมให้แก่บณัฑิตของสถาบนัราชภฏัซ่ึงเป็นปัญญาชนท่ีมีความส าคญัต่อการ

พฒันาทอ้งถ่ิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

การก่อตั้ งศูนย์ศึกษาพฒันาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน ตามแนว

พระราชด าริในสถาบนัราชภฎัทุกแห่ง เป็นความพยายามท่ีจะศึกษา รวบรวม และมีส่วนร่วมใน

การศึกษาซ่ึงกัน และกันระหว่างสถาบนัราชภฏักับชุมชนท้องถ่ินต่าง ๆ ท าหน้าท่ีในการเป็น

วิทยากร ศึกษา วิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถ่ิน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้ นไปพัฒนาร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ในลกัษณะพหุภาคี กระตุน้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดการพฒันา โดยยึดคนเป็น

ศูนยก์ลาง สภาพการณ์ดงักล่าว ท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

มีความเช่ือมัน่ต่อแนวพระราชด าริ เร่ืองทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนเป็นล าดบั  

การน าปรัชญาการพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นปรัชญาหลกัประจ าสถาบนัราชภฎัทุกแห่งเป็นการ

ด าเนินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทในองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ท่ีทรงน าแนวพระราชด าริ

ไปทดลองปฏิบัติจนเป็นผลในหลายพื้นท่ี เป็นท่ีประจักษ์ในหมู่พสกนิกรทั้ งชาวไทยและ

ต่างประเทศ  

การด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาทองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัของสถาบนัราชภฎั

ท าใหเ้กิดการศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวพระราชด าริและทอ้งถ่ิน ในลกัษณะการศึกษาดูงานการ

ทดลอง การพิสูจน์ทฤษฏีเชิงสาธิต การศึกษารวบรวม  และคน้ควา้วิจยั ยงัผลให้วงวิชาการพฒันา

ของประเทศไทยมีแนวทางในการพฒันาประเทศมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจของประเทศนั้น มีการคน้พบแนวทางการสร้างอ านาจ และความเป็นปึกแผน่ให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจไทยชดัเจนยิง่ข้ึน 

การเปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันาของสถาบนัราช

ภฏัเพชรบุรี เป็นความพยายามผลักดันให้มีการศึกษาแนวพระราชด าริเก่ียวกับการพฒันาใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยละเอียดลึกซ้ึง โดยสถาบนัราชภฎัมีความมุ่งหมายจะให้เป็น

ศาสตร์พลงัของแผ่นดินเพื่อผลิตนกัพฒันาท่ีจะด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ส านกังานสภา

สถาบนัราชภฏัจึงส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาข้ึนจนเป็นผลส าเร็จ 

และไดท้  าการเปิดสอนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2542 นบัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงแห่งแรก ท่ีเปิด

สอนหลกัสูตรเก่ียวกบัทฤษฎีการพฒันาประเทศอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
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เจา้อยูห่วัอยา่งจริงจงั แสดงใหเ้ห็นวา่ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏัมีการศึกษาคน้ควา้วิจยั และนอ้ม

น าไปสู่การประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย 

จากบทบาทขา้งตน้ท่ีกล่าวมาจึงแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั

เป็นหน่วยงานระดบัสูงท่ีเอาใจใส่ต่อแนวพระราชด าริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอย่าง

ต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีชดัเจนให้สถาบนัราชภฎั  ขา้ราชการ  อาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและนกัศึกษานอ้ม

น าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไปสู่การปฏิบติั   ยงัผลให้การมุ่งพฒันาชุมชน

ทอ้งถ่ิน ของสถาบนัราชภฎัทุกแห่งประสพความส าเร็จ จนอาจกล่าวได้ว่าสถาบนัราชภฎัเป็น

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ และเก็บขอ้มูลของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุดในปัจจุบนั 

แนวทางการน้อมน าแนวพระราชด าริทฤษฏีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พฒันาตน 

พัฒนาสถาบัน และพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎควรด าเนินกลยุทธ์สู่ความส าเร็จด้วยการ

ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การท างานให้มุ่งสู่อุดมการณ์ร่วมกนัในความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อ

การพฒันาทอ้งถ่ิน โดยใชพ้ื้นท่ีชุมชนในเขตความรับผิดขอบเป็นเป้าหมายหลกัของการปฏิบติังาน 

และเช่ือมโยงกนัทัว่ประเทศเป็นการพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ 

            2. งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบับัญชีและล าไย 

วเิชียร  มูลทองแดง (2549) ไดท้  าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงิน

ท่ีอตัราร้อยละ 12 พบวา่อตัราผลตอบแทนการลงทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากบั 1.195 มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 35,726,604 บาท และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 

54.54 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปไดท่ี้จะลงทุน ส าหรับระยะเวลาคืนทุน

ของโครงการน้ีเท่ากบั 3 ปี และเม่ือวิเคราะห์ความไวของโครงการพบว่า เม่ือรายไดล้ดลงร้อยละ 

16.28 และตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.45 โครงการน้ีจะไม่เหมาะสมกบัการลงทุน แสดงให้

เห็นว่า โครงการน้ีจะมีความทนต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีอตัราเปล่ียนแปลงของยอดขายลดลงไม่

เกินร้อยละ 16.28 และตน้ทุนเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 19.45 

มสัรัตน์ แสงกา้ว (2549) ไดท้  าการการศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนจากการ

ผลิตน ้ ามนังา กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู อ าเภอเมือง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ ตน้ทุนในการผลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่ เป็นตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงและ

วตัถุดิบทางตรง ตน้ทุนต่อหน่วยของน ้ ามนังาขนาด 85 ซีซีเท่ากบั 21.04 บาท ขนาด 300 ซีซีเท่ากบั 
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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 ซีซีเท่ากบั

ร้อยละ 49.67 และขนาด 500 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 34.45 อตัราก าไรต่อค่าขายของน ้ามนังาขนาด 85 ซีซี

เท่ากับร้อยละ 47.22 ขนาด 300 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 33.09 และขนาด 500 ซีซีเท่ากับร้อยละ 25.53 

กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ 5 ปี ไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนังาเท่ากบั 1,572,808.81 

บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 เดือน 25 วนั 

จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค ์(2546) ไดท้  าการศึกษา การบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อ

ทอ้งถ่ินในการเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรโดยการน าวิธีการทางบญัชีเพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนในเขต

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง

สม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวินยัทางการเงิน  รู้จกัวิธีการบริหาร

การเงินการบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

วางแผนประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัเกษตรกรให้สามารถ

ช าระหน้ีได ้  และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด  นอกจากน้ีงานวิจยัยงัสามารถช่วยลดความผนัผวนของ

แรงงานจากภาคเกษตรกรเขา้สู่เมืองเพื่อหารายไดเ้สริม ท าให้ลดปัญหาสังคมเมือง  เพิ่มความมัน่ใจ

ในการลงทุนปรับปรุงผลผลิตของเกษตรกรเน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลใจกบัความเส่ียงจากการขาดทุน 

สุพรรณี  ต้อนรับ (2549) ได้ท าการศึกษาสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ
เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ทศันคติของเกษตรกร
ลูกคา้ ธ.ก.ส.ท่ีมีต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของ
เกษตรกร  พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 63.4 ไม่มีประสบการณ์ในการท าบญัชีครัวเรือนมาก่อน ทุกราย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการท าบญัชีครัวเรือน  ทุก
รายไดรั้บแจกสมุดบญัชีครัวเรือน ทุกรายไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการท าบญัชีครัวเรือน และไดรั้บ
การสอนท าบญัชีครัวเรือนจากพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เกษตรกร
ร้อยละ 57.3 ใชช่้วงเวลากลางคืนในการท าบญัชีครัวเรือน ทุกรายใชบ้า้นเป็นสถานท่ีในการท าบญัชี
ครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 32.8 ท าบญัชีครัวเรือน 3 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 63.4 เขา้ใจหลกัการท า
บญัชีจากการเขา้อบรมแต่ไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดก้ารศึกษาทศันคติของเกษตรกรต่อการจดัท า
บญัชีครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.59ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ ปัญหาท่ี
ส าคญัคือ เกษตรกรขาดความเขา้ใจในการท าบญัชีครัวเรือน และขาดการช่วยเหลือ แนะน า จาก
เจา้หนา้ท่ีเม่ือมีปัญหาในการท าบญัชีครัวเรือนขอ้เสนอแนะของเกษตรกร  คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
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ทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ ค  าแนะน าคือ จดัฝึกอบรม และส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการท า
บญัชีครัวเรือนอยา่งต่อเน่ือง 

วาริพิณ  มงคลสมยั (2551) ไดท้  าการศึกษาการจดัทาบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้น
เหมืองกวกั หมู่ 5 ตาบลมะเขือแจ ้อาเภอเมือง จงัหวดัลาพูน เพื่อการพฒันาการจดัทาบญัชีตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปั้ญหาหน้ีสินและเพื่อการพึ่งตนเอง และเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชน
ภายใต้การพึ่ งพาทรัพยากรภายในชุมชนพบว่า ว่าเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความรู้ด้านบญัชี
ครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ขา้มาใหค้วามรู้ดา้นบญัชีครัวเรือน เกษตรกรทราบจานวนตน้ทุนการอบ
ลาไยเป็นอยา่งดีเน่ืองจากเกษตรกรท าล าไยอบแห้งมานานกวา่ 10 ปี และเกษตรกรรับรู้แนวคิดเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพียง จากส่ือต่าง ๆเช่น โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์เกษตรกรทราบขอ้มูลเก่ียวกบับญัชี
ตน้ทุนเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณ์การทาลาไยอบแห้งท่ียาวนานกวา่ 10 ปี แต่การ
บนัทึกบญัชีตน้ทุนเกษตรกรจะบนัทึกเฉพาะค่าแรงงาน สาหรับค่าวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการผลิต
ไม่ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีปัญหาการบนัทึกบญัชีครัวเรือนเน่ืองจากมี
รายไดไ้ม่สม่าเสมอในแต่ละปี ทาให้เกิดความทอ้ใจในการบนัทึกบญัชี โดยเฉพาะเดือนท่ีเกษตรกร
ไม่มีรายได ้ มีแต่รายจ่าย อยา่งไรก็ตามในช่วงของการดาเนินการวิจยัเกษตรกรเร่ิมตน้บนัทึกบญัชี
อยา่งสม่าเสมอโดยมีทศันคติวา่การท่ีครอบครัวบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายจะทาให้เด็กมีวินยัในเร่ือง
การใชจ่้ายเงิน 
  

 

 

 

 




