
 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 

1. ศักยภาพชุมชนของการปลูกเมี่ยง 
สภาพทั่วไป 
พ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ อยู่ห่ำงจำกจังหวัดเชียงใหม่ 73.47 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของ

อ ำเภอแม่แตง ห่ำงจำกตัวอ ำเภอ 32 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงจำกจังหวัดเชียงใหม่ 1 ชั่วโมง 
26 นำท ีมีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบครอบคลุม 13 หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ 1 บ้ำนป่ำยำงหนำด หมู่ที่ 2 บ้ำนปำงมะ
กล้วย หมู่ที่ 3 บ้ำนผำเด็ง หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำแป๋ หมู่ที่ 5 บ้ำนแม่เลำ หมู่ที่ 6 บ้ำนปำงลัน หมู่ที่ 7 บ้ำน
แม่ไคร้ หมู่ที่ 8 บ้ำนแม่แสะ หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่แมม หมู่ที่ 10 บ้ำนแม่น้ ำแขม หมู่ที่ 11 บ้ำนท่ำผำ หมู่ที่ 
12 บ้ำนกิ่วถ้วย-ปำงมะโอ หมู่ที่ 13 บ้ำนขุนห้วยพระเจ้ำ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติห้วยน้ ำดัง อุทยำนแห่งชำติสุเทพ-ปุย และเขต

รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่เลำ-แม่แสะ มีพ้ืนที ่323 ตำรำงกิโลเมตร (202,358 ไร่) ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขำมีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ โดยทั่วไปอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงระหว่ำง 800-1,500 เมตร 
และเป็นบริเวณท่ีลำดต่ ำลงมำถึงระดับค่อนข้ำงรำบเรียบ ร้อยละ 30 

พ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ประกอบด้วย ล ำห้วย 30 สำย ได้แก่ น้ ำแม่แรม ห้วย
แม่หลวง ห้วยพระเจ้ำน้อย ห้วยป่ำแป๋ ห้วยปี๋ ห้วยกองขำก และห้วยต้นขนุน มีบึงและหนอง  8 แห่ง 
น้ ำพุร้อน 1 แห่ง แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น ได้แก่ ฝำยน้ ำล้นขนำดเล็กเพ่ือใช้ในกำรเกษตร จ ำนวน 10 แห่ง 
และบ่อน้ ำตื้น จ ำนวน 320 แห่ง 

พ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋อยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำชั้น 2 ร้อยละ 54 อยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ 1A ร้อยละ 
41 และที่เหลืออยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน้ ำ 1B ร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ (โซน C) ร้อยละ 
97 เป็นป่ำดิบเขำและ มีสภำพป่ำอุดมสมบูรณ์ 

 

  
 

 ภาพที่ 4.1 ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ 
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การคมนาคม 
ต ำบลป่ำแป๋ มีถนนสำยแม่มำลัย-ปำย เป็นถนนสำยหลักของต ำบล นอกจำกนั้นยังมีถนนสำย

เชื่อมระหว่ำงต ำบลป่ำแป๋กับอ ำเภอสะเมิงที่หมู่ที ่2 และหมู่ท่ี 1 มีถนนในควำมรับผิดชอบของกรมทำง
หลวง จ ำนวน 1 สำย สภำพถนนลำดยำง จ ำนวน 1 สำย ระยะทำง 42 กิโลเมตร และถนนในควำม
รับผิดชอบของท้องถิ่น จ ำนวน 29 สำย สภำพถนนคอนกรีต จ ำนวน 13 สำย ระยะทำง 10.5 
กิโลเมตร สภำพถนนลำดยำง จ ำนวน 3 สำย ระยะทำง 3.2 กิโลเมตรและสภำพถนนลูกรัง จ ำนวน 13 
สำย ระยะทำง 32 กิโลเมตร 

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
ประชำกร ต ำบลป่ำแป๋มี 13 หมู่บ้ำน มีประชำกร 2,449 ครัวเรือน ประชำกรรวมจ ำนวน 

6,157 คน จ ำแนกเป็นชำย 3,171 คน และหญิง 2,986 คน ส่วนใหญ่เป็นคนเมือง คือ ร้อยละ 60  
ที่เหลือเป็นชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง ร้อยละ 30 และเผ่ำลีซอ ร้อยละ 10 มีสมำชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 5 
คน 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมลูด้ำนประชำกำรต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

หมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
ชำย หญิง รวม 

ป่ำยำงหนำด  1  201  287 255 542 
ปำงมะกล้วย  2  364  418 418 836 
ผำเด็ง  3  179  169 178 347 
ป่ำแป๋  4  267  287 307 594 
แม่เลำ  5  310  321 321 642 
ปำงลัน  6  161  185 171 356 
แม่ไคร้  7  113  176 155 331 
แม่แสะ  8  188  265 255 520 
แม่แมม  9  159  248 180 428 
แม่น้ ำแขม  10  44  64 55 119 
ท่ำผำ  11  178  233 226 459 
กิ่วถ้วย-ปำงมะโอ  12  125  243 209 452 
ขุนห้วยพระเจ้ำ  13  158  275 256 531 
รวม  2,449  3,171 2,986 6,157 

 
การศึกษา 
ต ำบลป่ำแป๋มีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 3 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(ขยำย-

โอกำส) จ ำนวน 3 แห่ง และมีที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำนครบทั้ง 13 หมู่บ้ำน จ ำนวน 13 แห่ง 
พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 60 จบระดับ มัธยมศึกษำ ร้อยละ 20 จบ
ระดับอนุปริญญำ ปริญญำตรี และปริญญำโท ร้อยละ 3 และไม่จบระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 17 
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การสาธารณสุข  
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนประจ ำต ำบล 1 แห่ง  
2. ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 1 แห่ง  
3. อัตรำกำรมีและใช้ห้องน้ ำรำดน้ ำ ร้อยละ 95  
 

หน่วยธุรกิจในชุมชน  
1. ร้ำนค้ำทั่วไป จ ำนวน 40 แห่ง  
2. โรงสีข้ำวขนำดเล็ก จ ำนวน 4 แห่ง  
3. ปั๊มน้ ำมันหลอด จ ำนวน 14 แห่ง  

หน่วยงานความปลอดภัยในชุมชน  
1. สถำนีต ำรวจประจ ำต ำบล จ ำนวน 1 แห่ง  
2. ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ต ำรวจบ้ำน)  
3. อปพร. สังกัด อบต.ป่ำแป๋  

หน่วยด้านโทรคมนาคม  
1. ที่ท ำกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1 แห่ง  
2. โทรศัพท์สำธำรณะ จ ำนวน 28 แห่ง  
3. บริกำรอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 1 แห่ง  

การประกอบอาชีพ 
ประชำกรของต ำบลป่ำแป๋ ส่วนใหญ่ประมำณ ร้อยละ 80 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ 

กำรท ำสวนเมี่ยง(ชำ) โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมำณ 10,000 ไร่ รองลงมำคือกำรท ำสวน ผสมผสำน โดย
ปลูกลูกระมำศ (มะแขว่น) ลิ้นจี่ มะม่วง และกำแฟอรำบิก้ ำ มีพ้ืนที่ประมำณ  2,000 ไร่ กำรท ำน ำ
ประมำณ 1,500 อำชีพ เสริม คือ รับจ้ำง หำของป่ำ และกำรผลิตสินค้ำโดยใช้วัตถุดิบใน ท้องถิ่น เช่น 
กำรท ำไม้กวำดจำกดอกหญ้ำและกำรทอผ้ำชำวเขำ 

ตารางท่ี 4.2 ปฏิทินกำรปลูกพืชของเกษตรกร  
 

พืชเศรษฐกิจ ช่วงเดือน 
เมี่ยง เมษำยน-พฤศจิกำยน 

มะแขว่น กรกฎำคม-พฤศจิกำยน 
กำแฟอรำบิก้ำ มกรำคม,พฤศจิกำยน,ธันวำคม 

ลิ้นจี่ พฤษภำคม-กรกฎำคม 
ไม้กวำด มกรำคม-พฤศจิกำยน 
เลี้ยงสัตว์ มกรำคม-พฤศจิกำยน 

 
รายได้  
ประชำชนมีรำยได้บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 3,600 บำท หรือ คิดเป็นรำยได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อ

ปีจ ำนวน 48,000 บำท 
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การถือครองที่ดิน  
ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในกำรถือครองพ้ืนที่เนื่องจำกเป็น

พ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ มีเพียงร้อยละ 30 ที่มีเอกสำรสิทธิ์ในพ้ืนที่
อยู่อำศัย คือ สท.1 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
สภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่ำดิบเขำ มีพ้ืนที่ 32.58 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 

20,362 ไร่ คิด เป็นร้อยละ 88.95 รองลงมำคือไร่หมุนเวียน-ไร่หมุนเวียนผสม 1.66 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 1,037 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.53 และใช้ประโยชน์จำกที่ดินป่ำดิบแล้ง-ไร่หมุนเวียน ไร่หมุนเวียน-
สวนสน หมู่บ้ำน ไร่หมุนเวียน และสวนสน คิดเป็น ร้อยละ 2.91, 1.58, 1.40, 0.41 และ 0.23 
ตำมล ำดับ 

แหล่งเงินทุน  
ประชำชนต ำบลป่ำแป๋ อำศัยแหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร,

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแป๋, สหกรณ์ป่ำแป๋จ ำกัด, กองทุนกขคจ., กองทุนเงินล้ำน, กลุ่มสตรี
แม่บ้ำน และกลุ่มสัจกร (บ้ำนปำงมะกล้วยหมู่2)  

การรวมกลุ่มของเกษตรกร 
เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปใบชำ(หมู่ 2 และ หมู่ 4) กลุ่มผู้ผลิตไม้กวำด 

(หมู่ 2, 3 และ 5) และกลุ่มออมทรัพย์ (กลุ่มสัจกร) (หมู่ที่ 2) วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย
บ้ำนปำงมะกล้วย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้ำนปำงมะกล้วย วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตน้ ำ
ดื่มบ้ำนปำงมะกล้วย  

ผลผลิตทางการเกษตร  
1. เมี่ยง 
2. ลูกระมำศ (มะแขว่น) 
3. ลิ้นจี ่
4. กำแฟอรำบิก้ำ 
5. กำรเลี้ยงสัตว์ 

แหล่งท่องเที่ยว  
ต ำบลป่ำแป๋มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติได้แก่  
1. น้ ำพุร้อนโป่งเดือด  
2. น้ ำตกปำงลัน  
3. ทัวร์ป่ำบ้ำนแม่แสะ  
4. ชมหมู่บ้ำนชำวเขำ (กะเหรี่ยง, ลีซอ)  
5. จุดชมวิวม่อนอังเกตุ  
6. อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ ำดัง 
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ปัญหา อุปสรรค และศักยภาพของชุมชนตาบลป่าแป๋  

ตารางท่ี 4.3 ปัญหำ อุปสรรค และศักยภำพของชุมชนตำบลป่ำแป๋ 
ปัญหา ความต้องการ 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

 

1) ประชำชนในพื้นที่ต ำบลป่ำแป๋ประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตรเป็นหลัก มีรำยได้ไม่แน่นอนจำก
กำรผลิตเมี่ยงซึ่งเปน็พืชหลัก 
2) พืชอ่ืนๆ ได้แก่ มะแขวน่ ลิน้จี่ กำแฟอรำบิก้ำ 
และมะม่วง ยงัไม่มีตลำดรองรับชัดเจน  
3) ผลผลติทำงกำรเกษตรยังไมม่ีคุณภำพ
สม่ ำเสมอเนื่องจำกขำดควำมรู้ในกำรบ ำรุงรักษำ
และกำรแปรรูป รวมทั้งกำรท ำกำรเกษตรก็ไม่
สำมำรถท ำได้ตลอดทั้งปีและไมม่ีพื้นที่เหมำะสม
และสภำพพื้นที่ขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 

1) ประชำชนต้องกำรให้หน่วยงำนตำ่งๆเข้ำไป
ส่งเสริมกำรเกษตรและกำรตลำด โดยกำรให้
ควำมรู้และสนับสนนุกำรปลูกพชืใหม่ที่
เหมำะสมกับพื้นที่ เช่น กำรแปรรูปชำเมี่ยงที่
ตรงกับควำมต้องกำรตลำด และกำรผลิตเมล็ด
กำแฟอรำบิก้ำที่มีคุณภำพซึ่งเกษตรกรมีกำร
ปลูกอยู่เดิม บำงแล้ว กำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรดั้งเดิมให้มีตลำดรองรับ เช่น เม่ียง
และมะแขว่น 

ด้าน
สังคม 

 

1) ประชำชนในพื้นที่ต ำบลป่ำแป๋ยังมีหนี้สนิทั้งใน
ระบบและนอกระบบ ซึ่งเกิดจำกกำรมีรำยได้ไม่
แน่นอน  
2) ประชำชนในพื้นที่ต ำบลป่ำแป๋ มีภำวะคำ่ใช้- 
จ่ำยเป็นคำ่เล่ำเรียนบุตร และเปน็ค่ำใช้จำ่ยใน
กำรผ่อนรถจักรยำนยนต์ รถยนต์ และเครื่อง
อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ในบ้ำน  
3) ประชำชนในพื้นที่ต ำบลป่ำแป๋มีปัญหำดำ้น
สุขภำพ เช่น โรคปวดข้อและกระดูกจำกกำรท ำ
เมี่ยง และโรคอ่ืนๆทั่วไป ยงัมีห้องน้ ำใชไ้ม่ครบ
ทุกครัวเรือน และยังมีกำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดเนื่องจำกเป็นเขตติดต่อกับชมุชนอ่ืนๆ ได้งำ่ย  

1) ประชำชนต้องกำรให้ส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพโดยยดึแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
2) วำงรำกฐำนกำรสง่เสริมกำรประกอบอำชีพ
แก่เยำวชนเพื่อให้มีอำชีพรองรับในอนำคต 
รวมทั้งต้องกำรให้จัดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่
เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนที่อยู่ห่ำงไกล และ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำแก่เยำวชน  

 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 

1) พื้นที่ต ำบลป่ำแป๋มีปัญหำเรื่องขำดแคลนน้ ำ
เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคและท ำกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง  
2) ควำมชัดเจนของพืน้ที่อยู่อำศยัและที่ท ำกิน
เนื่องจำกทับซ้อนอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติและ
เขตรักษำพันธุ์สัตวป์่ำ มีกำรชะล้ำงพังทลำยใน
พื้นที่ลำดชนั มีกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ  
3) เรื่องขยะและมลภำวะทำงอำกำศจำก 
โรงงำนผลิตชำและถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนยัง
มีสภำพไม่ดไีม่สะดวกต่อกำรเดินทำงและท ำ
ให้ผลผลิตได้รับควำมเสียหำย จำกกำรขนส่ง  

1) ชุมชนต้องกำรให้ภำครัฐสนับสนุนกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำรวมถึงกำรจัดระบบ กำรจัดกำรน้ ำให้มี
ประสิทธิภำพ กำรส ำรวจและวำงแผน 
2) ชุมชนต้องกำรให้ภำครัฐท ำกำรแบ่งเขตที่ดิน
ของประชำชนให้ชัดเจน กำรปลูกหญ้ำแฝกใน
พื้นที่ลำดชนัต้องกำรให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
เข้ำไปให้ควำมรู้และติดตำมตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหำเรื่องขยะและมลภำวะ  
3) ต้องกำรให้สร้ำงหรือปรับปรุงถนนเชื่อม
ระหว่ำงหมู่บ้ำนให้สำมำรถใช้เดนิทำงได้สะดวก
ตลอดป ี
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2. การวิเคราะห์ด้านการผลิต ชาเม่ียงในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2549-2560 

ตารางท่ี 4.4 ปัญหำ อุปสรรค และศักยภำพของชุมชนต ำบลป่ำแป๋ 
 

รายการ ปี 2549 ปี 2560 
1. ต้นทุนผันแปร 4,615.9 5,077.49 

1.1 ค่ำแรงงำน 3,686.8 4,055.491 
ดูแลรักษำ 448.77 493.647 
เก็บเก่ียว 3,238 3,561.844 

1.2 ค่ำวัสดุ 607.05 667.755 
ค่ำปุ๋ยคอก 128.43 141.273 
ค่ำปุ๋ยเคมี 151.24 166.364 
ค่ำยำปรำบศัตรูพืชและวัชพืช 136.96 150.656 
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4.26 4.686 
ค่ำวัสดุเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 183.64 202.004 
ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร 2.5 2.75 

1.3 ค่ำเสียโอกำสเงินลงทุน 322.04 354.244 
2. ต้นทุนคงท่ี 799.61 879.571 

ค่ำเช่ำที่ดิน 469.81 516.791 
เสื่อมอุปกรณ์กำรเกษตร 31.77 34.947 
ค่ำดอกเบี้ยเงินลงทุนเครื่องมืออุปกรณ์ 2.05 2.255 
ต้นทุนก่อนให้ผล 295.98 325.578 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 5415.5 5,957.061 
4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 9.67 10.637 
5. ผลผลิตต่อไร่(ใบสด) 560 616 

กำรอนุรักษ์และพัฒนำห่วงโซ่อุปทำนชำเมี่ยงเมืองเหนือ เพ่ือสนองพระรำชด ำริในโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มีกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ชุมชนเกิดควำม
ร่วมมือในกำรอนุรักษ์พันธุ์ชำเมี่ยงในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนด้วย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกชำเมี่ยงที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด โดยมี
กรอบแนวควำมคิดในกำรด ำเนินงำนดังแสดงตำมภำพที่ 2.4 โดยแบ่งกระบวนกำรด ำเนินงำนออกเป็น 
3 ส่วนตำมหลักโซ่แห่งคุณค่ำ (Value chain) โดยกำรด ำเนินงำนจะมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 5 กิจกรรม
ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ “ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์เมี่ยงพ้ืนเมือง” 
 กิจกรรมกำรจัดเวทีเ พ่ือพัฒนำเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงนักวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่และกลุ่มประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในกำรหำรือร่วมกันในกำร กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ “ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์เมี่ยงพ้ืนเมือง” 
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ภาพที่ 4.2 กำรจัดเวทีพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ “ชุมชนอนุรักษ์พันธุ์เมี่ยงพ้ืนเมือง” 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยชุมชน 

 กิจกรรมกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เครือข่ำยมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมด้ำน
วิชำกำรของสถำบันกำรศึกษำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จำกกำรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท ำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ปัญหำในกำรผลิตเมี่ยงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิ จใน
พ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงนักวิชำกำรและ
ชำวบ้ำนในกำรหำแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตชำเมี่ยงในพ้ืนที่ 
 

 

ภาพที่ 4.3 เวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ำยชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้ประโยชน์จัดกำรทรัพยำกรชุมชน 

กิจกรรมที่ 3.1 ส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบกำรปลูกและดูแลรักษำพันธุ์ชำเมี่ยง 
ข้อมูลทั่วไปของชาเม่ียงในเขตต าบลป่าแป๋ 
ชำเมี่ยงในเขตต ำบลป่ำแป๋ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีกำรปลูกตั้งแต่ดั้งเดิมและมีกำรสืบ

ทอดกำรเขตกรรมมำจนถึงชั่วลูกชั่วหลำน ชำเมี่ยงจึงมีกำรเจริญเติบโตตำมธรรมชำติ โดยปกติแล้วชำ
เมี่ยงจะมีควำมสูงเฉลี่ยเท่ำกับ 10-15 เมตร แต่ในเขตพ้ืนที่ป่ำแป๋ ชำเมี่ยงจะถูกเกษตรกรตัดแต่งให้
เป็นพุ่มสูงประมำณ 1.0-1.5  เมตร เพ่ือสะดวกในกำรเก็บใบชำเมี่ยง ชำเมี่ยงเป็นพืชกึ่งร้อน สำมำรถ
เจริญเติบโตและปรับตัวเองได้ดีในเขตพ้ืนที่สูงทำงบริเวณภำคเหนือตอนบน ซึ่งมีสภำพพ้ืนที่สูงกว่ำ
ระดับน้ ำทะเล 200-2,000 เมตร ควำมลำดชันไม่ควรเกิน 45 องศำ อำกำศเย็นประมำณ 25-30 องศำ
เซลเซียส ควำมชื้นสัมพันธ์ประมำณ 70-90 เปอร์เซ็นต์ และปริมำณควำมต้องกำรน้ ำฝนอยู่ในช่วง 
1,500 – 2,500 มิลลิเมตร (จำกกำรส ำรวจ, 2560) 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำยพันธุ์ชำเมี่ยง ชำแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อ้ำงอิงจำกงำนวิจัย 
(สำยลม และคณะ, 2551) 

1) กลุ่มพันธุ์ชำอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) มีใบขนำดใหญ่ ชำอัสสัม 
สำมำรถแบ่งเป็น 5 สำยพันธุ์ย่อย คือ 

ก. พันธุ์อัสสัมใบจำง (Light-leaved Assam jat) ต้นมีขนำดเล็ก ยอดและใบมีสี
เขียวอ่อน ลักษณะใบเป็นมันวำว ขอบใบหยักแบบจักฟันเลื่อย เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอ ให้ผลผลิตต่ ำและ
คุณภำพไม่ดี เมื่อน ำมำท ำชำจนมีสีน้ ำตำล 

ข. พันธุ์อัสสัมใบเข้ม (Dark-leaved Assam jat) ยอดและใบมีสีเขียวเข้ม ใบนุ่มเป็น
มัน มีขนปกคลุม ขอบใบหยักแบบจักฟันเลื่อย เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภำพดี เมื่อน ำมำท ำชำ
จีน มีสีด ำ 

ค. พันธุ์มำนิปุริ (Manipuri jat) เป็นพันธุ์ที่แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ใบมีสีเขียวเข้มเป็น
ประกำย ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ทนแล้งได้ดี ให้ชำที่มีคุณภำพปำนกลำง 

ง. พันธุ์พม่ำ (Burma jat) ใบมีสีเขียวเข้ม มันวำว ใบแก่มีสีเขียวแกมน้ ำเงิน ใบมีรูป
ไข่ ขนำดปำนกลำง ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ทนต่อสภำพแวดล้อมได้ดีมำก ให้ชำที่มีคุณภำพปำน
กลำง 

จ. พันธุ์ลูไซ (Lushai jat) ขอบใบหยักลึก ปลำยใบเห็นได้ชัดเจน 
2) กลุ่มพันธุ์ชำจีน (Camellia sinensis var. sinensis)  ขนำดใบเล็กที่สุด ชำสำยพันธุ์

จีนนั้นน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เช่น จีน และไต้หวัน ปลูกมำกในจังหวัดเชียงรำย ลักษณะกำรปลูก
เป็นระบบของกำรเกษตรที่ทันสมัย มีระบบกำรจัดกำรดูแลสวนเป็นอย่ำงดี ลักษณะกำรเพำะปลูกชำ
เหล่ำนี้มักเป็นแบบขั้นบันได เช่น บนดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงรำย ส่วนในพื้นท่ีรำบมักปลูกเป็นแถว
ที่มีระยะห่ำงสม่ ำเสมอ กำรตัดแต่งกิ่งมักท ำเป็นประจ ำ เพ่ือให้เกิดกำรแตกยอดชำและเพ่ือควำม
สะดวกต่อกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3) กลุ่มพันธุ์ชำเขมร (Camellia sinensis var. indo-china) ลักษณะล ำต้นเดี่ยว สูง
ประมำณ 5 เมตร ใบแข็งเป็นมัน ใบยำว ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย แผ่นใบม้วนงอเป็นรูปคล้ำยตัววี 
ก้ำนใบสีแดง ในฤดูแล้งใบมีสีแดงเรื่อ ๆ ยอดอ่อนรสฝำดจัด มีแทนนินสูง ทนแล้งได้ดี 
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ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ชำเมี่ยงในเขตต ำบลป่ำแป๋มีลักษณะดังนี้ อ้ำงอิงจำก (กรม
วิชำกำรเกษตร, 2559) 

ต้นชา เป็นไม้ยืนต้นขนำดเล็ก สูงประมำณ 30 ฟุต ทรงพุ่มเป็นรูปกรวย 
ระบบราก ต้นชำที่เพำะจำกเมล็ดจะมีรำกแก้ว และมีรำกฝอยหำอำหำร รำกชำจะมีกำร

สะสมของคำร์โบไฮเดรตในรูปของแป้ง ซึ่งกำรแตกยอดใหม่(flushing)ของต้นชำ จะขึ้นกับกำรส ำรอง
คำร์โบไฮเดรตในรำก โดยทั่วไปต้นชำที่งอกจำกเมล็ดจะมีรำกหยั่งลึกในดินเฉลี่ยประมำณ  1.5 เมตร 
แต่อำจมีควำมยำวถึง 3 เมตร หรือมำกกว่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นชำและสภำพดิน 

ใบ เป็นใบเดี่ยว กำรจัดเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ 1 ใบต่อ 1 ข้อ โดยพัฒนำจำกตำที่
มุมใบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ปลำยใบแหลม แผ่นหนำ หน้ำใบเป็นมัน ใบยำวประมำณ  7-30 
เซนติเมตร ใต้ใบมีขนอ่อนปกคลุม ปำกใบมีมำกบริเวณใต้ใบ ชำอัสสัมจะมีใบสีอ่อนขนำดใหญ่ ส่วนชำ
จีนมีใบแคบ และสีค่อนข้ำงคล้ ำกว่ำชำอัสสัม 

ดอก จะเกิดออกมำจำกตำระหว่ำงล ำต้นกับใบ มีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อ เป็นดอก
สมบูรณ์เพศ มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน 

ผล เป็นแคปซูล(capsule) เปลือกหนำสีน้ ำตำลอมเขียว แบ่งเป็น  3 ช่อง ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.5-2.0 เซนติเมตร จำกเริ่มติดผลถึงผลแก่ใช้เวลำประมำณ 9-12 เดือน เมื่อผลแก่
เต็มที่ ผลจะแตกท ำให้เมล็ดหล่นลงดิน  

 

   

 ภาพที่ 4.4 ลักษณะของใบ ล ำต้น และยอดชำเมี่ยง ณ ต ำบลป่ำแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 3.2 ศึกษำรูปแบบกำรขยำยพันธุ์จำกแปลงปลูกชำเมี่ยงของเกษตรกร 
1) วิธีกำรขยำยพันธุ์ชำเมี่ยง 

จำกกำรส ำรวจพื้นที่ป่ำชุมชนในพื้นท่ีพบว่ำ เกษตรกรไม่นิยมในกำรขยำยพันธุ์ชำเมี่ยง 
โดยอำศัยเฉพำะผลผลิตจำกต้นชำเมี่ยงที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ จำกกำรท ำกำรศึกษำรูปแบบกำรขยำยพันธุ์
ชำเมี่ยงที่เกษตรกรบำงรำยเคยด ำเนินกำรมำจะเป็นกำรขยำยพันธุ์ตำมควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร โดย
เกษตรกรผู้ปลูกชำเมี่ยงในเขตพ้ืนที่ต ำบลป่ำแป๋ส่วนใหญ่มีกำรขยำยพันธุ์ชำเมี่ยง 3 วิธี ได้แก่ 

(1) วิธีกำรเพำะเมล็ด  
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริเวณพ้ืนที่อยู่อำศัยบำงส่วนจัดท ำเป็นโรงเรือน หรือแปลง

เพำะเมล็ดพันธุ์ชำเมี่ยง มักเป็นที่โล่งแจ้งแสงแดดส่องได้ทั่วถึง มีกำรระบำยน ้ำได้ดี สะดวกในกำร
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ก ำจัดวัชพืชในแปลงเพำะ เตรียมแปลงเพำะให้มีขนำดกว้ำง 1.0-1.5 เมตร เพ่ือสะดวกในกำรท ำงำน 
ควำมยำวของแปลงเพำะประมำณ 10 เมตร หรือตำมขนำดของโรงเรือน โดยท ำเป็นกระบะสูง 70 
เซนติเมตร แล้วใส่ทรำยหยำบลงในกระบะ ประมำณ 50 เซนติเมตร เกลี่ยให้เรียบ แล้วโรยเมล็ดพันธุ์
ลงไปเกลี่ยให้สม ่ำเสมอ กดเมล็ดลงไปในทรำย หรือวำงเมล็ดเรียงเป็นแถวระยะระหว่ำงแถวประมำณ 
5-6 เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำงเมล็ดประมำณ 4 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยวัสดุเพำะหนำประมำณ 
10 เซนติเมตรเกลี่ยให้เรียบ วัสดุเพำะอำจใช้ถ่ำนแกลบ ถ่ำนแกลบผสมทรำยหรือถ่ำนแกลบผสมขุย
มะพร้ำวอัตรำส่วน 1 : 1  

ในช่วงเมล็ดยังไม่งอกควรคลุมแปลงเพำะด้วยตำข่ำยพรำงแสงประมำณ 70-80% 
เพรำะช่วงนี้ยังไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้แสงมำก กำรให้น ้ำควรให้เช้ำ-เย็นอย่ำงสม ่ำเสมอทั่วแปลงเพำะ
แต่อย่ำให้แฉะ หลังจำกนั้นต้นชำจะงอกภำยใน 30 วัน 

 

  

 ภาพที่ 4.5 แปลงเพำะต้นกล้ำชำเมี่ยงที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ด ณ ต ำบลป่ำแป๋ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ 

กำรดูแลรักษำต้นกล้ำชำ ในช่วงที่เมล็ดชำยังไม่งอกควรก ำจัดวัชพืชในแปลงอยู่
เสมอ หลังจำกเพำะเมล็ดไปแล้ว 30 วัน เมล็ดชำจะเริ่มงอกเป็นต้นชำโผล่พ้นวัสดุเพำะ และมีใบจริง 
2-3 ใบ ใบมีขนำดยำวประมำณ 2 เซนติเมตร กว้ำง 1 เซนติเมตร ลักษณะใบที่ดีจะไม่งอหรือแหว่ง 
เมื่อต้นชำอำยุ 40-45 วันหลังงอกก็สำมำรถย้ำยต้นกล้ำไปช ำลงถุงได้ โดยก่อนกำรถอนช ำ 1 สัปดำห์ 
ควรให้ปุ๋ยทำงใบ (ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0) เพ่ือเร่งกำรเจริญเติบโต และจะท ำให้ต้นกล้ำชำมีล ำต้น
แข็งแรง ฟื้นตัวง่ำย กำรถอนย้ำยกล้ำชำให้ใช้มือจับโคนต้นกล้ำชำ ดึงขึ้นมำตรง ๆ เมื่อถอนออกมำแล้ว 
ให้ตัดรำกชำออกให้เหลือประมำณ 2-3 นิ้ว วัดจำกโคนต้นถึงปลำยรำกแล้วล้ำงให้สะอำดก่อนน ำไป
แช่น ้ำยำกันเชื้อรำ แช่เฉพำะรำกนำน 5 นำที จำกนั้นน ำกล้ำชำขึ้นมำวำงเรียงไว้ในตะกร้ำพลำสติก
เพ่ือสะดวกต่อกำรขนย้ำยไปช ำต่อไป 

กำรเตรียมถุงช ำ ให้ใช้ถุงพลำสติกด ำขนำด 2 x 10 นิ้ว วัสดุเพำะช ำให้ใช้ดินที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรพอสมควร ไม่มีวัชพืชปะปน ย่อยดินให้ละเอียดผสมกับแกลบให้เข้ำ
กันในอัตรำส่วน ดิน : แกลบ คือ 5 : 1 เพ่ือให้ดินร่วนระบำยน ้ำได้ง่ำย จำกนั้นกรอกดินให้เต็มถุง น ำ 
ต้นกล้ำชำมำช ำในถุง โดยใช้ไม้ปลำยแหลมเจำะวัสดุเพำะช ำในถุงเป็นรูลึกพอที่จะน ำต้นกล้ำชำใส่ลง
ไปได้ น ำต้นกล้ำชำใส่ลงในถุง ใช้ไม้หรือมือกดดินรอบโคนต้นกล้ำในถุงช ำให้แน่น เมื่อช ำเสร็จแล้วให้
รดน ้ำตำมทันที ต้นกล้ำที่ถอนไว้ควรช ำลงถุงในเสร็จภำยในวันเดียว หลังจำกช ำเสร็จแล้วให้ไปวำงเรียง
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ในโรงเรือนเพำะขยำยพันธุ์กล้ำชำเมี่ยงที่เตรียมไว้ อำจใช้ไม้กั้นเป็นคอกแปลง ขนำดที่เหมำะสมคือ
กว้ำง 1.2 เมตร ยำว 10 เมตร มีทำงเดินระหว่ำงแปลง 50 เซนติเมตร เพ่ือสะดวกในกำรดูแลและควร
ให้น ้ำ 1-2 วัน/ครั้ง เพื่อไม่ให้วัสดุเพำะช ำในถุงแห้ง 

(2) วิธีกำรขยำยพันธุ์โดยกำรปักช ำ 
กำรขยำยพันธุ์โดยกำรปักช ำ เป็นวิธีกำรขยำยพันธุ์ที่ให้ลักษณะตรงตำมสำยพันธุ์

เดิม เหมำะส ำหรับขยำยพันธุ์ชำพันธุ์ดี หรือพันธุ์ชำจีน เนื่องจำกกำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ดมีอัตรำกำร
กลำยพันธุ์สูง กำรปักช ำนิยมใช้วิธีกำรปักช ำส่วนใบของชำที่มีแผ่นใบ ก้ำนใบ และกิ่ง หรื อล ำต้นที่มี
ส่วนของตำติดอยู่ด้วย 

กิ่งพันธุ์ที่เหมำะสมในกำรน ำมำขยำยพันธุ์ต้องเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่
เกินไป โดยสังเกตดูจำกสีของเปลือกควรมีสีน ้ำตำลและเขียว กิ่งพันธุ์ชำที่ตัดยอดแล้วยังไม่สำมำรถ
น ำไปปักช ำในแปลงได้ แต่ต้องเก็บไว้ในที่เย็นชื้น เช่น ถุงพลำสติกพรมน ้ำ และควรปักช ำภำยใน 48 
ชั่วโมง 

แปลงเพำะช ำ ควรมีขนำดกว้ำง 1-1.5 เมตร วัสดุที่ใช้เพำะควรมีค่ำ pH ไม่เกิน 
5.5 และมีอินทรียวัตถุน้อย ซึ่งวัสดุเพำะช ำที่เหมำะที่สุด คือ ดินแดง (red soil)  

วิธีกำรช ำ ท ำโดยตัดกิ่งชำให้มีควำมยำวประมำณ 6-8 เซนติเมตร มี 1 ใบ และ 1 
ข้อ ส ำหรับชำอัสสัม หรือ 1 ใบ 2 ข้อ ส ำหรับชำจีน (ตัดใบออกครึ่งหนึ่ง เพ่ือลดกำรคำยน ้ำ) แล้วน ำมำ
จุ่มฮอร์โมนเร่งรำก เพ่ือช่วยให้กำรออกรำกของกิ่งปักช ำเร็วและสม ่ำเสมอมำกขึ้น น ำกิ่งช ำปักลงไปใน
แปลงเพำะ หรือช ำในถุงพลำสติก แล้วใช้พลำสติกใสคลุมแปลงเพำะช ำเป็นอุโมงค์เพ่ือช่วยเพ่ิม
ควำมชื้นสัมพัทธ์ ลดกำรสูญเสียน ้ำจำกใบ  

ในเรือนเพำะช ำควรมีควำมชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ กำรให้น ้ำควร
ให้ 2 วันต่อครั้ง หรือวันละครั้ง หลังช ำประมำณ 3-4 เดือน หรือเมื่อกิ่งช ำแตกยอดเกิดใบจริง 2-3 ใบ
แล้ว ให้น ำถุงพลำสติกคลุมแปลงออก เพำะจนอำยุ 10-12 เดือน หรือจนต้นสูงประมำณ 15-20 
เซนติเมตร ก็สำมำรถย้ำยลงปลูกในแปลงได้ โดยช่วงก่อนย้ำยลงปลูก 2 สัปดำห์ ควรตัดยอดเพ่ือ
กระตุ้นให้ต้นแตกก่ิงข้ำง ท ำให้ทรงพุ่มแผ่ขยำยออก 

 (3) กำรขยำยพันธุ์จำกกำรขุดเก็บต้นกล้ำในแปลงปลูก 
กำรขยำยพันธุ์โดยขุดเก็บจำกแปลงปลูก เป็นวิธีกำรที่ลดขั้นตอนและได้ต้นกล้ำที่

มีควำมสมบูรณ์แข็งแรง เนื่องจำกต้นกล้ำสำมำรถเจริญเติบโตได้ในสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติ แต่
อย่ำงไรก็ตำมกำรขุดเก็บนั้นต้องอำศัยควำมช ำนำญ และต้องเก็บต้นกล้ำในแปลงที่มีสภำพเป็นป่ำตำม
ธรรมชำติที่มีกำรร่วงหล่นของเมล็ดพันธุ์ชำเมี่ยง และมีกำรเจริญเติบโต ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะมี
แปลงที่ปล่อยไว้ตำมธรรมชำติแยกออกจำกบริเวณที่มีกำรท ำเขตกรรมตำมปกติ เพ่ือไว้เก็บพันธุ์ไว้
ปลูกต่อไป 
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 ภาพที่ 4.6 กำรเก็บต้นกล้ำพันธุ์ชำเมี่ยงจำกสวน ณ ต ำบลป่ำแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

2) กิจกรรมกำรสร้ำงโรงเรือนผลิตและเก็บรวบรวมต้นกล้ำพันธุ์ชำเมี่ยง 
เนื่องจำกชำวบ้ำนในชุมชนป่ำแป๋มีพ้ืนที่ในกำรปลูกชำเมี่ยงเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นทำง

โครงกำรฯ จึงได้ขอควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนป่ำแป๋วิทยำ เพ่ือเป็นโรงเรียนน ำร่องในกำรผลิตและ
รวบรวมกล้ำพันธุ์ชำเมี่ยง โดยเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ในกำรสำนต่อกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมชำเมี่ยงให้คงอยู่ในพ้ืนที่ต่อไป โดยผลกำรด ำเนินงำนทำงคณะท ำงำนมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงครูและนักเรียนได้ร่วมกันรวบรวมต้นกล้ำได้เป็นจ ำนวน 1,500 ต้น เพ่ือเป็น
ต้นทุนในกำรด ำเนินกิจกรรมปลูกจิตส ำนึก และขยำยผลไปยังโรงเรียนในเขตกำรดูแลของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลป่ำแป๋ต่อไป 
 

 

 

ภาพที่ 4.7 กำรสร้ำงโรงเรือนผลิตและเก็บรวบรวมต้นกล้ำพันธุ์ชำเมี่ยง 



42 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 กำรสร้ำงโรงเรือนผลิตและเก็บรวบรวมต้นกล้ำพันธุ์ชำเมี่ยง (ต่อ) 

3) กิจกรรมกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรปกปักษ์รักษำทรัพยำกรชำเมี่ยง 
เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับทำงโรงเรียนป่ำแป๋วิทยำ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นหนึ่ง

ใน 2,500 แห่ง ที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนที่อยู่ในโครงกำรของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อีกท้ังให้นักศึกษำจำกคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีส่วนร่วมในกำร
ปลูกต้นชำเมี่ยงจ ำนวน 1,000 ต้น ในพ้ืนที่ของ รร.ป่ำแป๋วิทยำ เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ต้นพันธ์ุชำเมี่ยงอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 

     

   

 ภาพที่ 4.8 กิจกรรมกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรปกปักษ์รักษำทรัพยำกรชำเมี่ยง 
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4) กิจกรรมสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมชำเมี่ยงร่วมกับโรงเรียน
ป่ำแป๋วิทยำ 

ทีมงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรกับทำง
โรงเรียนป่ำแป๋วิทยำ โดยมีนักศึกษำจำกคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะ 
และได้แนวทำงกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 
 

  

 ภาพที่ 4.9 กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมชำเมี่ยงร่วมกับโรงเรียน
ป่ำแป๋วิทยำ 

 

3. การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงแปรรูปผลผลิตจากชาเม่ียง 
โครงกำรนี้ได้ท ำกำรศึกษำกระบวนผลิตเมี่ยงของสถำนประกอบกำร 3 แห่งที่ยินยอมเข้ำร่วม

โครงกำรซึ่งมีรำยชื่อดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 รำยชื่อสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
สถำนประกอบกำร ชื่อโรงงำน ชนิดผลิตภัณฑ์ 

สถำนประกอบกำรแห่งที่ 1 ผู้ประกอบกำรสุทัศน์  ปินตำจันทร์ เมี่ยง 
สถำนประกอบกำรแห่งที่ 2 ผู้ประกอบกำรสมพงษ์  ธงนำค เมี่ยง 
สถำนประกอบกำรแห่งที่ 3 ผู้ประกอบกำรรุ่งโรจน์  ค ำแดง ชำเมี่ยง 

 
สถานประกอบการแห่งที่ 1 
1) ข้อมูลพื้นฐำน ผู้ประกอบกำรสุทัศน์ ปินตำจันทร์ มีคนงำนทั้งหมด 1 คน ผลิตเมี่ยงจ ำนวน 

136,000 ก้อนต่อปี หรือประมำณ 800 ต่ำงต่อปี โดยน ำวัตถุดิบใบเมี่ยงมำจำกสวนของตนเองคิดเป็น
ร้อยละ 40 และรับซื้อจำกชำวบ้ำนในพ้ืนที่อีกร้อยละ 60 มีรำยได้จำกกำรขำยเมี่ยงเป็นเงิน 272,000 
บำทต่อปี มีแผนผังของโรงงำนดังในภำพที่ 4.10 กระบวนกำรผลิตเมี่ยงในสถำนประกอบกำรแห่งนี้
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใช้เวลำทั้งหมดประมำณ 2-3 วัน ในกำรด ำเนินกำรผลิตตั้งแต่ข้ันที่ 1 ถึง 5 ดัง
แสดงไว้ใน ภำพที่ 4.11 
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ภาพที่ 4.10 แผนผังของสถำนประกอบกำรแห่งที่ 1 

ขั้นแรกเริ่มจำกกำรเก็บใบเมี่ยง โดยเมี่ยงที่จะเก็บมำใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอำยุตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป กำรเก็บใบเมี่ยงจะเลือกเก็บใบล ำดับที่ 3-5 จำกยอด ดังภำพที่ 4.12 เมื่อเก็บใบเมี่ยงได้จ ำนวน
หนึ่งก ำมือใช้ตอกมัดดัง ภำพที่ 4.13 เมื่อได้ใบเมี่ยงตำมที่ต้องกำรแล้วน ำใบเมี่ยงมำบรรจุใส่ในไหนึ่ง 
น ำไหที่บรรจุใบเมี่ยงไปตั้งบนเตำแล้วจุดไฟให้ควำมร้อนโดยจะใช้เวลำในกำรนึ่งประมำณ 1 ชั่วโมง 20 
นำที ภำพที่ 4.14 เมื่อนึ่งเสร็จแล้วน ำเมี่ยงออกจำกไหผึ่งให้เย็น พอเมี่ยงเย็นแล้วก็น ำเมี่ยงบรรจุลงใน
ต่ำงโดยใช้ใบตองกล้วยรองข้ำงในต่ำง 1 ต่ำงจะบรรจุเมี่ยงได้ 170 ก้อน ดังภำพที่ 4.15 ส ำหรับกำร
บริโภคเมี่ยงถ้ำใครชอบเมี่ยงที่มีรสฝำดสำมำรถบริโภคหลังจำกกำรบรรจุลงต่ำงได้ทันที แต่ใครที่ชอบ
เมี่ยงที่มีรสเปรี้ยวต้องรอให้ครบ 1 เดือนหลังจำกกำรบรรจุลงต่ำงถึงจะบริโภคได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 กระบวนกำรผลิตเมี่ยงของสถำนประกอบกำรแห่งที่ 1 

 

ประตู

 
โซนพืน้ท่ีบรรจุเม่ียงลงในต่าง 

 
 
 
พืน้ท่ีส าหรับการน่ึง
เม่ียง 

 
 
 
 
 
 

พืน้ท่ีส าหรับเก็บ
เม่ียงที่บรรจุลงต่าง
เสร็จแล้ว 

เก็บใบเมี่ยง 

น ำใบเมี่ยงมำบรรจุใส่ในไหนึ่ง 

นึ่งใบเมี่ยงโดยใช้เวลำในกำรนึ่ง 1 ชั่วโมง 20 
นำท ี

น ำเมี่ยงที่นึ่งเสร็จออกมำผึ่งให้
เย็น 

บรรจุเมี่ยงลงในต่ำง 

เกิดน้ ำท้ิงที่เหลือจำกกำรนึ่ง
เมียง และเศษถ่ำนและฟืน
รวมถึงขี้เถ้ำ 

ในกระบวนกำรนี้ท ำให้เกิดน้ ำทิ้ง
จำกกำรหมัก และเศษใบตอง
กล้วย 
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ภาพที่ 4.12 เก็บใบเมี่ยง ใบที่ 3-5 จำกยอด 
 

 

ภาพที่ 4.13 เก็บใบเมี่ยงได้ก ำมือแล้วมัดด้วยตอก 
  

 

ภาพที่ 4.14 น ำเมี่ยงที่บรรจุในไหไปนึ่ง 
  

 
 
 
 
 

 
  
 

 

ภาพที่ 4.15 เมี่ยงที่นึ่งเสร็จแล้วบรรจุลงในต่ำง 
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สถานประกอบการแห่งที่ 2 
1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ผู้ประกอบกำรสมพงษ์  ธงนำค มีคนงำนทั้งหมด 1 คน ผลิตเมี่ยง

จ ำนวน 34,000 ก้อนต่อปี หรือประมำณ 200 ต่ำงต่อปี โดยน ำวัตถุดิบใบเมี่ยงมำจำกสวนของตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 30 และรับซื้อจำกชำวบ้ำนในพ้ืนที่อีกร้อยละ 70 มีรำยได้จำกกำรขำยเมี่ยงเป็นเงิน 
68,000 บำทต่อปี มีแผนผังของโรงงำนดังในภำพที่ 4.16 กระบวนกำรผลิตเมี่ยงในสถำนประกอบกำร
แห่งนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใช้เวลำทั้งหมดประมำณ 2-3 วัน ในกำรด ำเนินกำรผลิตตั้งแต่ข้ันที่ 1 ถึง 
5  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นแรกเริ่มจำกกำรเก็บใบเมี่ยง โดยเมียงที่จะเก็บมำใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอำยุตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป กำรเก็บใบเมี่ยงจะเลือกเก็บใบล ำดับที่ 3-5 จำกยอด เมื่อเก็บใบเมี่ยงได้จ ำนวนหนึ่งก ำมือใช้
ตอกมัดดัง เมื่อได้ใบเมี่ยงตำมที่ต้องกำรแล้วน ำใบเมี่ยงมำบรรจุใส่ในไหนึ่ง น ำไหที่บรรจุใบเมี่ยงไปตั้ง
บนเตำแล้วจุดไฟให้ควำมร้อนโดยจะใช้เวลำในกำรนึ่งประมำณ 1 ชั่วโมง 20 นำที เมื่อนึ่งเสร็จแล้วน ำ
เมี่ยงออกจำกไหผึ่งให้เย็น พอเมี่ยงเย็นแล้วก็น ำเมี่ยงบรรจุลงในต่ำงโดยใช้ใบตองกล้วยรองข้ำงในต่ำง 
1 ต่ำงจะบรรจุเมี่ยงได้ 170 ก้อน ส ำหรับกำรบริโภคเมี่ยงถ้ำใครชอบเมี่ยงที่มีรสฝำดสำมำรถบริโภค
หลังจำกกำรบรรจุลงต่ำงได้ทันที แต่ใครที่ชอบเมี่ยงที่มีรสเปรี้ยวต้องรอให้ครบ 1 เดือนหลังจำกกำร
บรรจุลงต่ำงถึงจะบริโภคได้ 

 

  
พื้นที่ส าหรับนึ่งเม่ียง 

 
 
โซนพื้นที่บรรจุเม่ียงลง

ในต่าง 
 

 
 
 
 
พื้นที่ส าหรับเก็บเม่ียง
ที่บรรจุลงต่างเสร็จ
แล้ว 

ประตูทำงเข้ำ 

ภาพที่ 4.16 แผนผังของสถำนประกอบกำรแห่งที่ 2 
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ภาพที่ 4.18 เมี่ยงที่นึ่งเสร็จแล้วบรรจุลงในต่ำง 
 

สถานประกอบการแห่งที่ 3 
1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ผู้ประกอบกำร รุ่งโรจน์ ค ำแดง มีคนงำนทั้งหมด 3 คน ผลิตชำเมี่ยง

โดยน ำวัตถุดิบใบเมี่ยงมำจำกสวนของตนเองคิดเป็นร้อยละ 30 และรับซื้อจำกชำวบ้ำนในพ้ืนที่อีก 
ร้อยละ 70 มีรำยได้จำกกำรขำยเมี่ยงเป็นเงินประมำณ 350,000 บำทต่อปี มีแผนผังของโรงงำนดังใน
ภำพที ่4.19 กระบวนกำรผลิตเมี่ยงในสถำนประกอบกำรแห่งนี้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนใช้เวลำทั้งหมด
ประมำณ 2-3 วัน ในกำรด ำเนินกำรผลิตตั้งแต่ข้ันที่ 1 ถึง 7 ดังแสดงไว้ใน 

 
 
 

เก็บใบเมี่ยง 

น ำใบเมี่ยงมำบรรจุใส่ในไหนึ่ง 

นึ่งใบเมี่ยงโดยใช้เวลำในกำรนึ่ง 1 ชั่วโมง 20 นำที 

น ำเมี่ยงที่นึ่งเสร็จออกมำผึ่งให้เย็น 

บรรจุเมี่ยงลงในต่ำง 

เกิดน้ ำท้ิงที่เหลือจำกกำรนึ่งเมียง 
และเศษถ่ำนและฟืนรวมถึงขี้เถ้ำ 

ในกระบวนกำรนี้ท ำให้เกิดน้ ำทิ้งจำก
กำรหมัก และเศษใบตองกล้วย 

ภาพที่ 4.17 กระบวนกำรผลิตเมี่ยงของสถำนประกอบกำรแห่งที่ 2 
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ภาพที่ 4.19 แผนผังของสถำนประกอบกำรแห่งที3่ 

ขั้นแรกเริ่มจำกกำรเก็บใบเมี่ยง โดยเมี่ยงที่จะเก็บมำใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอำยุตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป กำรเก็บใบเมี่ยงจะเลือกเก็บใบเมี่ยงที่แก่ แล้วน ำมำตำกแดดเป็นเวลำ 3 วัน น ำใบเมี่ยงที่ตำก
เสร็จมำคั่วโดยใช้เวลำประมำณ 30 นำที จำกนั้นน ำใบเมี่ยงไปโม่ น ำใบเมี่ยงที่ผ่ำนกำรโม่มำคั่วอีก
ประมำณ 1 ชั่วโมง จำกนั้นน ำมำผึ่งให้เย็นแล้วร่อนโดยใช้ตะแกรงร่อนที่ ขนำดต่ำงกันตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำร 

  
4. การวิเคราะห์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ชาม่อนนางเกตุ 

กำรวิเครำะห์โมเดลธุรกิจของกลุ่มผู้แปรรูปชำเมี่ยงในกำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำม่อน
นำงเกตโุดยใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

1) กลุ่มลูกค้ำ (Customer Segments: CS) 
 กลุ่มลูกค้ำหรือตลำดเป้ำหมำยของผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ คือ กลุ่มคนชื่นชอบ

ดื่มชำร้อยละ 60 และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชำวจีนร้อยละ 20 กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ร้อยละ 20 

2) คุณประโยชน์/คุณค่ำที่โดดเด่นของสินค้ำ (Value Proposition: VP) 
 เครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยง ของกลุ่มผู้แปรรูปชำเมี่ยงมีคุณประโยชน์หรือคุณค่ำที่โดด

เด่น คือ ใช้รับประทำนเพ่ือเพ่ิมควำมอบอุ่นกับร่ำงกำย ใช้รับประทำนกับอำหำรว่ำงประเภทอ่ืนได้ 
และใบชำเมี่ยงที่น ำมำใช้เป็นวัตถุดิบได้รับมำตรฐำน GAP  

3) ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ (Channels: CH) 
 ช่องทำงกำรน ำเครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยง ไปวำงจ ำหน่ำยในตลำด ได้แก่ ร้ำนค้ำของ

ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้ำนกำแฟ และกำรออกบูธแสดงสินค้ำในงำนต่ำงๆ  
4)  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ดีกับลูกค้ำ (Customer Relationships: CR) 
 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ดีกับลูกค้ำของผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ กำรสอบถำม

โดยตรงกับลูกค้ำ และกำรติดตำมสอบถำมผ่ำนทำงโทรศัพท์กับลูกค้ำ 
5) รำยได้หลัก (Revenue Streams: RS) 

 

ประตูทำงเข้ำ 

พื้นที่ตั้งเครื่อง 
คั่วใบชาที่โม่แล้ว 

 

 
 
 
 

 
พื้นที่ตั้งเครื่อง 

คั่วใบชา 

เครื่อง
ร่อน
ใบชา 
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 รำยได้หลักของผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุมำจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงคิด
เป็นร้อยละ 100 โดยขนำดและรำคำของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยง ขำยในลักษณะเป็นกล่อง 
ขนำด 11 กรัมบรรจุ 10 ชิ้น รำคำ 100 บำท 

6) ทรัพยำกรหลักของธุรกิจ (Key Resources: KR) 
 ด้ำนทรัพยำกรหลักของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุประกอบด้วย 

ทรัพยำกรที่มีอยู่ ได้แก่ ที่ดิน เตำอบ โรงเรือน อุปกรณ์กำรผลิตส ำหรับผลิตชำเมี่ยง และแรงงำนใน
ครัวเรือน ส่วนทรัพยำกรที่ต้องมี ได้แก่ เงินทุน ซึ่งประกอบด้วย กู้ยืมร้อยละ 80 และเงินทุนกลุ่มร้อย
ละ 20 ชำเมี่ยง ใบ และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ 

7) กิจกรรมหลักของธุรกิจ (Key Activities: KA) 
 ส ำหรับกิจกรรมหลักเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่ กำรแปรรูปจำกชำเมี่ยง กำรพัฒนำรสชำติ

เครื่องดื่ม และจ ำหน่ำยสินค้ำเองและขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners: KP) 
 ส ำหรับพันธมิตรหลัก คือ กลุ่มเกษตรกรที่ผลผลิตจำกชำเมี่ยงและหน่วยงำนภำครัฐที่ 

เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมกำรตลำด 
9) โครงสร้ำงต้นทุน (Cost Structure: CS) 

 ต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุที่ใช้ในกำรผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำ ประกอบด้วย ค่ำแรงงำน คิดเป็นร้อยละ 20 ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 40 และค่ำวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 40 (แสดงดังภำพที่ 4.20) ทั้งนี้ เงินทุนที่ใช้มำจำก
เงินทุนที่ใช้มำจำกกำรกู้ยืมและเงินทุนส่วนตัว รวมถึงจำกกำรสนับสนุนหน่วยงำนทำงภำครัฐและ
สถำบันกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20 โครงสร้ำงต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 

 ทั้งนี้  แม่แบบ Business Model Canvas แสดงดังภำพที่  4.21 และผลกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของโมเดลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุด้วย 
SWOT Analysis สำมำรถสรุปได้ดัง ตำรำงที่ 4.6 
 

40%

40%

20%

ค่ำวัตถุดิบ ค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน
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ตารางท่ี 4.6 สภำพแวดล้อมของโมเดลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยง 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สินค้ำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำจำกวิทยำศำสตร์ 
2. สำมำรถเก็บไว้รับประทำนได้นำน 
3. วัตถุดิบที่ใช้มีกำรรับจำกมำตรฐำน GAP 

1.  กลุ่มมีควำมรู้กำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต
น้อย 

2.  ขำดกำรบริหำรกลุ่มที่เป็นระบบ สินค้ำที่
ผลิตไม่สำมำรถเก็บรักษำได้นำน 

โอกำส อุปสรรค 

1. พ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ำ
มำเท่ียว ซื้อหำสินค้ำเป็นของฝำกอยู่เสมอ โดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูหนำวที่เครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยงอำจเป็น
สินค้ำท่ีมีควำมต้องกำร 

2. มีหน่วยงำนรัฐสนับสนุนในเรื่องกำรรับรองมำตรฐำน
สินค้ำ 

3. มีสถำบันกำรศึกษำส่งเสริมกำรตลำด 

1. สินค้ำสำมำรถลอกเลียนแบบได้ง่ำย 
2. ทัศนคติและควำมเชื่อของกำรใช้

สำรเคมีในกำรปลูกชำทั่วไปของ
ผู้บริโภคอำจมีผลท ำให้ผู้บริโภคมี
ควำมกังวลหรือไม่แน่ใจในวัตถุดิบที่
น ำมำใช้ 
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    ภาพที่ 4.21 Business Model Canvas ของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 

8. คู่ค้าหลัก/พันธมิตร (KP) 
-  ร้ำนตัวแทนจัดจ ำหน่ำย 
-  หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกีย่วข้อง

ในกำรส่งเสริมกำรตลำด 

7. กิจกรรมหลักของธุรกิจที่ต้องท าเพ่ือ
ขับเคลื่อนธุรกิจ (KA) 
- แปรรูปผลผลติชำเมี่ยงจำกพ้ืนท่ีชุมชน 
- พัฒนำสินค้ำเครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำ

เมี่ยงได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  
-  ติดต่อกับตัวแทนจดัจ ำหน่ำยที่ต้องกำร

สินค้ำเพื่อวำงขำยตำมสถำนท่ีตำ่งๆ 

2. คุณประโยชน์/คุณค่าที่โดดเด่น
ของสินค้า (VP) 
- รับประทำนเพื่อเพ่ิมควำมอบอุ่น

กับร่ำงกำย  
- ส ำหรับรับประทำนกับอำหำรว่ำง

ประเภทอื่นได้  
-ใช้เป็นวัตถุดิบไดร้ับมำตรฐำน 

GAP 
 

 

4. การสร้างความสัมพันธ์ดีกับ
ลูกค้า (CR) 
-  กำรสอบถำมโดยตรงกับลูกค้ำ  
-  กำรติดตำมสอบถำมผำ่นทำง

โทรศัพท์กับลูกค้ำ 
  

1. กลุ่มลูกค้า (CS) 
-  กลุ่มคนช่ืนชอบดื่มชำร้อยละ 80 
-  กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเข้ำมำเทีย่วใน

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
กลุ่มนักท่องเที่ยวชำวจีนร้อยละ 
10 และกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่
ร้อยละ 10 

 

  
  
  

6. ทรัพยากรหลักของธุรกิจ (KR)   
- ที่ดิน เตำอบชำเมี่ยง  โรงเรือน 

อุปกรณ์กำรผลิตแปรรูปชำเมีย่ง 
อุปกรณ์กำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร 
และแรงงำนในครัวเรือน 

- ทรัพยำกรที่ต้องมี ได้แก่ เงินทุน ซึ่ง
ประกอบด้วย กู้ยมืร้อยละ 80 และ
เงินทุนกลุ่มร้อยละ 20 ชำเมี่ยง และ
อุปกรณ์บรรจุภณัฑ ์

3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (CH)  
-  ร้ำนค้ำของตัวแทนจัดจ ำหนำ่ยใน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-  ร้ำนกำแฟในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม ่
 - กำรออกบูธแสดงสินค้ำในงำน

ต่ำงๆ 

9. โครงสร้างต้นทุนในการส่งคุณค่าทั้งหมด (CS) 
- ต้นทุนท่ีใช้โดยประมำณ 200,000 บำท รำยละเอียดต้นทุน ประกอบด้วย แรงงำน ร้อยละ 

20 เครื่องจักร ร้อยละ 10 และวัตถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ ร้อยละ 70  
- เงินทุนท่ีใช้มำจำกเงินทุนท่ีใช้มำจำกหน่วยงำนทำงภำครัฐ ธนำคำรและระดมเงินทุนจำก

สมำชิกในกลุ่ม 

5. รายได้หลัก (RS)  
- รำยได้หลักมำจำกกำรขำยเครื่องดืม่สมุนไพรจำก ร้อยละ 100  
- ขนำดและรำคำของบรรจุภณัฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผลติภณัฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุขำยใน

ลักษณะเป็นกล่องบรรจุ 10 ช้ิน ขนำด 110 กรัม รำคำ 300 บำท 
-   คำดกำรณ์ก ำไร ร้อยละ 20 ต่อป ี
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5. แผนกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงตราม่อนนางเกตุ 
5.1 แหล่งข้อมูลภำยในและข้อมูลภำยนอกกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำง

เกต ุ(บ้ำนปำงมะกล้วย) 
5.1.1 แหล่งข้อมูลภำยใน 

1) ข้อมูลพ้ืนฐำนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ มีนำงอุษณี ค ำ-
แดง เป็นประธำนกลุ่มบ้ำนปำงมะกล้วยเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ หมำยเลข
โทรศัพท ์080 – 1230077 มีพ้ืนฐำนวัตถุดิบในพ้ืนที่ และพ้ืนที่มีกำรปลูกชำเมี่ยงกันเป็นส่วนมำกจึงได้
ให้ควำมสนใจ คิดค้นกำรน ำเอำผลผลิตชำเมี่ยงมำต่อยอดธุรกิจกลุ่มโดยกำรน ำส่วนต่ำงๆ ของชำเมี่ยง
มำแปรรูป 

2) แนวคิดในกำรด ำเนิน เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรและผลผลิตชำเมี่ยง 
สร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน สร้ำงควำมสำมัคคีให้กับชุมชนและเพ่ิมผลก ำไร
ให้กับธุรกิจ 

3) ผลิตภัณฑ์เดิม ส ำหรับผลิตภัณฑ์เดิมที่จ ำหน่ำย คือ ขนมจำกชำเมี่ยง และย ำ
ใบชำ 

4) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำให้กับกลุ่มเกษตรแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ บ้ำนปำงมะกล้วย คือ เครื่องดื่มสมุนไพรชำเมี่ยง บรรจุในกล่อง 
120 กรัม  

5.1.2 แหล่งข้อมูลภำยนอก 
1) สภำวะตลำด แม้หลำยๆคนจะมองว่ำ “ชำพร้อมดื่ม” เป็นตัวอันตรำยที่พร้อม

จะท ำลำยสุขภำพ ด้วยน้ ำตำลที่สูงปรี๊ดที่ถูกใส่มำพร้อมกับน้ ำชำ แต่ก็มีหลำยๆคนเหมือนกันที่มองว่ำ 
“ชำพร้อมดื่ม” นี่แหละที่จะมำเป็นวิธีกำรรวยทำงลัด ด้วยกำรลุ้นของรำงวัลจนเกิดวลี “หวยชำ
เขียว” ที่ 2 แบรนด์ใหญ่ในตลำดอย่ำง “โออิชิ” และ “อิชิตัน” ต่ำงทุ่มอัดงบกำรตลำดเพ่ือช่วงชิง
กำรเป็น “Number 1” ทั้งๆที่กำรแข่งขันที่สูงจนเรียกอำจเรียกได้ว่ำเป็นสงครำม แต่ในปี 2558 ที่
ผ่ำนมำ ตลำดนี้กลับ “ติดลบ” อย่ำงที่ไม่มีใครหลำยคนอยำกจะเชื่อตลำดนี้ติดลบแค่ “Value” 
ขณะที่ “โออิชิ” แบรนด์ชำเขียวที่เรียกได้ว่ำอยู่มำตั้งแต่ยุคบุกเบิก ได้ให้ควำมเห็นถึงภำพกำร “ติด
ลบ” ของตลำดนี้ว่ำ แม้จะติดลบ แต่ก็เป็นเพียงในส่วนของ Value หรือมูลค่ำ ที่ในปี 2558 ได้ลดลง
ร้อยละ 2.5 ด้ำนฟำกของ Volume หรือปริมำณ กลับมีอัตรำที่เติบโตร้อยละ 0.7 โดยมีเซกเมนต์ชำ
กลิ่นผลไม้ที่สวนกระแสสำมำรถเติบโตถึงรร้อยละ 16 และเซกเมนต์ชำผสมนม ติดลบมำกที่สุดถึง
ร้อยละ 43 ดังนั้นกลยุทธ์ในปี 2559 ของ “โออิชิ” จึงจะหันมำโพกัส “ชำกลิ่นผลไม้” เป็นพิเศษ เน้น
จับ “กลุ่มวัยรุ่น” ซึ่งเป็นวัยที่ชอบลองสินค้ำใหม่ๆ โดยจะทิ้งเซกเมนต์ชำผสมนมไปเลย ส ำหรับ
แคมเปญช่วงซัมเมอร์ซึ่งถือเป็นช่วงที่มียอดขำยมำกที่สุดของปี “โออิชิ” ตั้งได้งบกำรตลำดไว้ที่ 200 
ล้ำนบำท โดยตั้งเป้ำเติบโตเฉพำะช่วงเวลำนี้ร้อยละ 20 ด้ำนภำพรวมของตลำดในปี 2559 “โออิชิ” 
มองว่ำ “ตลำดชำพร้อมดื่ม” ต้องหันมำพัฒนำ “นวัตกรรม” เพ่ือสร้ำงควำม “ว้ำว” ให้กับผู้บริโภค 
จะได้เจำะกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ และกระตุ้นตลำดให้กลับมำคึกคักอีกครั้ง นอกจำกนี้ยังต้องสร้ำง 
“Story” ให้แก่ตัวสินค้ำ โดยดึงให้ลูกค้ำมี “Emotional” ร่วม เพ่ือสร้ำงยอดขำยให้กับสินค้ำของ
ตัวเอง ด้ำน “อิชิตัน” อีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ของตลำด ได้ให้ควำมเห็นว่ำ “ตลำดชำพร้อมดื่ม” จะ
กลับมำเติบโตประมำณร้อยละ 10 ในปีนี้ โดยเป็นผลมำจำกกลยุทธ์ปรับไซต์ให้เล็กลงเพ่ือเพ่ิมควำมถี่
ในกำรบริโภคของ 2 แบรนด์หลักในตลำด นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยเรื่องโปรโมชั่น และอำกำศที่ร้อนเข้ำ
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มำเสริมให้ตลำดมีกำรขยำยตัว โดยมีเซกเมนต์ที่คำดว่ำจะเติบโตในปีนี้คือ กลุ่มพรีเมี่ยมและชูกำร์ฟรี 
ซึ่งจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมำเน้นรักษำสุขภำพ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคหลักของตลำดชำ
ยังคงเป็นวัยรุ่นและวัยท ำงำนอยู่ ส ำหรับแคมเปญช่วงซัมเมอร์ของ “อิชิตัน” ได้ตั้งงบกำรตลำดไว้ที่
ประมำณ 100 – 200 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 100 ล้ำนบำท เนื่องจำกไม่ต้องทุ่มโฆษณำเหมือนที่
ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งคือคนรับรู้อยู่แล้วและค่ำโฆษณำถูกลงจำกกำรเน้นในส่วนออนไลน์ ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งงบ
กำรตลำดรวมไว้ที่ประมำณร้อยละ 14 จำกยอดขำยโดยที่ผ่ำนมำ ยอดขำยช่วงซัมเมอร์ 4 เดือน 
(มีนำคม – มิถุนำยน) คิดเป็นยอดขำยรอยละ 50 ของยอดขำยทั้งปี ท ำให้ใน 2559 “อิชิตัน” ได้ตั้ง
เป้ำยอดขำย ในช่วงนี้ไว้ที่ 2,040 ล้ำนบำท โตร้อยละ 20 จำกปีก่อนซึ่งมีรำยได้อยู่ที่ 1,700 ล้ำนบำท 

2) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำ
เมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมโดดเด่นด้ำนบรรจุภัณฑ์และมีควำมหลำกหลำยด้ำน
รสชำติ นอกจำกนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จึงท ำให้เกิดโอกำสในกำรแข่งขันเพ่ิมมำกขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นยังอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบจึงท ำให้ได้เปรียบในด้ำนคุณภำพ 

3) ตลำดเป้ำหมำย ตลำดเป้ำหมำย คือ ผู้ชื่นชอบดื่มชำ และนักท่องเที่ยว   

5.2 กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมและตลำดของผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยง 
5.2.1 สภำวะอุตสำหกรรม และสภำวะตลำด ปัจจุบันทั้งในซุปเปอร์มำร์เก็ตและร้ำน

จ ำหน่ำยอำหำรเพื่อสุขภำพมีกำรวำงจ ำหน่ำยชำสมุนไพรมำกมำยหลำยยี่ห้อ และหลำกหลำยประเภท
มำกยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตจำกกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร ประเภทสมุนไพร
ชนิดอื่นๆ ที่เริ่มมีกำรน ำมำแปรรูปเป็นเครื่องดื่มได้แก่ ดอกค ำฝอย หญ้ำหนวดแมว มะตูม จับเลี้ยง ชำ
ใบหม่อน รวมถึงกำแฟโบรำณ (โอเลี้ยง) และชำด ำเย็นไทย โดยกำรน ำมำแปรรูปให้เป็นผงส ำเร็จรูป
พร้อมชงดื่มได้ทันที ซึ่งใช้เวลำพอสมควรกว่ำจะได้สูตรลงตัว รสชำติมำตรฐำน เน้นบรรจุภัณฑ์แบบ
อนุรักษ์ควำมเป็นไทย ใช้กระดำษรีไซเคิลมำท ำเป็นกล่อง ลดต้นทุนกำรผลิต ช่วยให้ผู้บริโภคได้ของดี
รำคำถูก อีกท้ังยังมีควำมเชื่อมั่นว่ำศักยภำพที่มีพร้อมอยู่แล้วน่ำจะช่วยให้สินค้ำเป็นที่ยอมรับจำกกลุ่ม
ผู้บริโภค เน้นในรสชำติ และควำมหอมของกลิ่นธรรมชำติ ไม่มีกำรปรุงแต่งกลิ่นและสีด้วยสำรเคมี 
รวมทั้งเป็นสินค้ำเกิดจำกภูมิปัญญำของคนไทยที่พัฒนำแล้ว 

  นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำรูปแบบของสินค้ำให้สอดคล้องกับกระแสควำมนิยม
ของตลำด เนื่องจำกผู้บริโภคหันกลับมำสู่ควำมเป็นธรรมชำติมำกขึ้น ฉะนั้นยิ่งสร้ำงควำมมั่นใจใน
ศักยภำพของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องขยำยตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลำดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพ
จะยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นส ำคัญก็คือ กระแสควำมนิยมเครื่องดื่มที่
ใกล้เคียงกับธรรมชำติ และควำมตื่นตัวที่จะรักษำสุขภำพของตนเอง ท่ำมกลำงสภำวะมลพิษใน
ปัจจุบัน ท ำให้ตลำดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพที่เป็นตลำดเล็กๆ และหลำยๆ คนมองข้ำมไปยังเป็นตลำดที่
น่ำสนใจทีเดียว 

  อย่ำงไรก็ตำมกำรผลักดันให้ตลำดชำสมุนไพรเติบโตมำกกว่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจชำสมุนไพรน่ำจะมีกำรศึกษำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของตลำดชำเขียวที่ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว จนกระทั่งผู้ผลิตต้องเร่งขยำยโรงงำนเพ่ือเพ่ิมก ำลังกำรผลิตให้ทันกับควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น โดยประเด็นส ำคัญอยู่ที่ยอมรับและเล็งเห็นคุณค่ำของชำเขียว ดังนั้นถ้ำผู้บริโภค
ยอมรับและเล็งเห็นคุณค่ำของชำสมุนไพรแล้วโอกำสที่ชำสมุนไพรจะเติบโตในลักษณะก้ำวกระโดด
อย่ำงชำเขียวก็อำจจะเป็นไปได้เช่นกัน หลำยรำยที่ขยำยผลท ำเป็นอำชีพ  
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5.2.2 แนวโน้มทำงกำรตลำด ส ำหรับแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำสมุนไพรในอีก 1-2 
ปีข้ำงหน้ำนั้น คำดว่ำน่ำจะขยำยตัวได้เฉลี่ยประมำณร้อยละ5-10 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจำกปัจจัยทำงกำร
ตลำดหลำยๆปัจจัยอำทิกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ตำมสื่อต่ำงๆกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ
กำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและพ้ืนที่กำรจ ำหน่ำยให้กว้ำงขึ้นและกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำท้ังในด้ำนของรสชำติขนำดบรรจุและด้ำนรำคำเป็นต้น ประกอบกับกระแสควำมใส่ใจในสุขภำพ
ของผู้บริโภคท่ียังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องก็น่ำจะส่งผลให้เครื่องดื่มชำสมุนไพรเติบโต 

 
5.2.3 ตลำดเป้ำหมำย ตลำดเป้ำหมำย คือ ผู้ชื่นชอบดื่มชำ และนักท่องเที่ยว   
 
5.2.4 สภำพกำรแข่งขัน ในปัจจุบันพบว่ำมีผู้ผลิตชำสมุนไพรทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย

อยู่จ ำนวนมำกกว่ำ 200 รำยซึ่งในจ ำนวนนี้ก็มีผู้ผลิตรำยใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลำดส่วนมำกอยู่ เพียง
ไม่กี่รำยเท่ำนั้น อำทิเช่น บริษัท อิชิตัน บริษัท โออิชิ บริษัท Unsilver เป็นผู้ผลิตชำเขียวและชำ
สมุนไพรพร้อมดื่ม บริษัท เรนอง ที บริษัท สุวิรุฬชำไทย เป็นผู้ผลิตใบชำอบแห้ง อีกทั้งยังมีผู้ผลิตรำย
ย่อยซึ่งจะผลิตและจำหน่ำยในตลำดอีกระดับหนึ่งหรือผลิตเพ่ือขำยในท้องถิ่นหรือขำยเพียงในจังหวัด
ต่ำงๆเท่ำนั้น เมื่อวิเครำะห์จำกข้อมูลในเบื้องต้นแล้วสภำวะกำรแข่งในอุตสำหกรรมชำสมุนไพรที่จะ
ส่งผลกระทบต่อกิจกำรนั้นน้อยมำก เนื่องจำกกิจกำรของกลุ่มฯนั้นจะเจำะกลุ่มตลำดขนำดเล็ก
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่อยำกได้ผลิตภัณฑ์ชำสมุนไพรที่มีควำมแตกต่ำงจำกท้องตลำด จึงท ำ
ให้ผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งไม่มำกกำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ (New Entrants) 

  จำกกำรที่อุตสำหกรรมนี้มีลักษณะกระจัดกระจำย (Fragmented) ซึ่งเกิดจำกกำรที่
ตลำดมีผู้ประกอบกำรทั้งรำยเล็กและรำยใหญ่เป็นจ ำนวนมำกในกำรเข้ำมำของคู่แข่ง (Barrier to 
Entry) ค่อนข้ำงจะสูง เนื่องจำกไม่ต้องใช้เงินทุนมำก และไม่ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงในกำรเข้ำมำ
ประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมนี้ ประกอบกับกระแสควำมนิยมเครื่องดื่มสมุนไพรมีเพ่ิมมำกขึ้นใน
ขณะนี้จึงเป็นเหตุให้มีคู่แข่งรำยใหม่เข้ำมำเรื่อยๆ ในธุรกิจนี้ ผลคือท ำให้เกิดกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง
และอำจจะต้องใช้กลยุทธ์ต่ำงๆมำช่วยในกำรแข่งขนัอันเป็นเหตุให้ต้นทุนสูงขึ้น 

 
5.2.5 คู่แข่งขัน  
- คู่แข่งขันทำงตรง คือผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชำสมุนไพรต่ำงๆทั้งในรูปแบบ

อบแห้งและพร้อมดื่ม 
- คู่แข่งทำงอ้อมคือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ทดแทนกำรบริโภคชำสมุนไพรได้  เช่น น้ ำดื่ม 

กำแฟ น้ ำอัดลม น้ ำผลไม้ เป็นต้น 
 

5.3 กำรวิเครำะห์ส่วนประสมทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 
5.3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)  ผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ ของกลุ่มบ้ำนปำง     

มะกล้วย มีเครื่องดื่มสมุนไพรชำเมี่ยงม่อนนำงเกตุ อยู่ในหมวดเครื่องดื่ม โดยเป็นสินค้ำที่มีควำมโดด
เด่นจำกกลุ่มเครื่องดื่มทั่วไปที่น ำสรรพคุณทำงยำก ำหนดเป็นจุดขำย นอกจำกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำน
กระบวนกำรผลิตที่สะอำดและปลอดภัย โดยต้นทุนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ แสดงดังตำรำงที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 ต้นทุนกำรผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 
รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำต่อหน่วย มูลค่ำรวม 

ต้นทุนโรงงำน 
เครื่องอบ 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 
เครื่องบดชำ 1 เครื่อง 10,000.00 10,000.00 
ช้อนตวง 2 อัน 250.00 500.00 
ถ้วยตวง 2 อัน 300.00 600.00 
ตรำชั่ง 1 อัน 699.00 699.00 
ตู้เก็บภำชนะ 1 ตู้ 7,000.00 7,000.00 
ผ้ำกันเปื้อน 3 ชุด 200.00 600.00 
เครื่องชั่ง 1 เครื่อง 1,550.00 1,550.00 
เครื่องผนึกถุง 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 

รวมต้นทุนโรงงำน  85,949.00 
ต้นทุนกำรผลิตเครื่องดื่มชำเมี่ยง 

ใบชำเมี่ยงแห้ง 2,000 กิโลกรัม 60.00 120,000.00 
ถุงเยื่อกระดำษกรองชำขนำดเล็ก 6 x 5 cm. 208 แพ็ค 125.00 26,000.00 
กล่องส ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ 20,833 กล่อง 8.00 166,664.00 
ถุงมือ 2 ห่อ 19.00 38.00 
แรงงำนผลิต 2 คน 320.00 38,400.00 

รวมต้นทุนกำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยง (บำท) 476,102.00 
ก ำลังกำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยง (กิโลกรัมต่อปี) 2,500.00 

รวมต้นทุนกำรผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยง (บำทต่อกิโลกรัม) 190.44 
 

5.3.2 ด้ำนรำคำ (Price)  
ส ำหรับรำคำขำย ผลตอบแทนสุทธิ และมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ แสดงดังตำรำงที่ 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8 รำคำขำย ผลตอบแทนสุทธิ และมูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 
ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพรจำกชำเมี่ยง 

น้ ำหนักสุทธิ (กรัม) 120 

รำคำขำยต่อหน่วย 
ขำยปลีก 120.00 
ขำยส่ง 80.00 

รำคำขำยเฉลี่ย (บำทต่อกิโลกรัม) 
ขำยปลีก 1,000.00 
ขำยส่ง 666.67 

ผลตอบแทนสุทธิ1 (บำทต่อกิโลกรัม) 
ขำยปลีก 809.56 
ขำยส่ง 476.23 

มูลค่ำเพ่ิมจำกกำรแปรรูป (ร้อยละ) 
ขำยปลีก 425.10 
ขำยส่ง 250.07 
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5.3.3 ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  (Place)  
ส ำหรับช่องทำงกำรขำย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ มีช่องทำง

หลักช่องทำงเดียว ได้แก่ ขำยเฉพำะในตลำดในประเทศ โดยขำยส่งให้พ่อค้ำคนกลำงในประเทศ และ
ขำยปลีก/ขำยให้ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งแสดงในแผนผังห่วงโซ่คุณค่ำ (Mapping Value Chain) ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ ตำมล ำดับขั้นตอนตั้งแต่ช่วงต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
ในภำพรวมดังภำพท่ี 4.22 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.22 ห่วงโซ่คุณค่ำของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเมี่ยง 
 

ส ำหรับประมำณกำรยอดขำยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเมี่ยง ของกลุ่มฯเกษตรกร
แปรรูปชำเมี่ยง ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 แสดงดังตำรำงที่ 4.9 

ตารางที่ 4.9  กำรประมำณยอดขำยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ชำเมี่ยงตรำม่อนนำง

เกตุ 

ปี 2561 (ปริมำณกำร
ผลิต 20,833 กล่อง) 

ปี 2562 (ปริมำณกำร
ผลิต 35,833 กล่อง) 

ปี 2563 (ปริมำณกำร
ผลิต 46,583 กล่อง) 

ตลำดในประเทศ  ตลำดในประเทศ ตลำดในประเทศ 
ขำยส่ง  

(ร้อยละ 50) 
ขำยปลีก 

(ร้อยละ 50) 
ขำยส่ง  

(ร้อยละ 50) 
ขำยปลีก 

(ร้อยละ 50) 
ขำยส่ง  

(ร้อยละ 50) 
ขำยปลีก 

(ร้อยละ 50) 
ปริมำณผลิตภัณฑ์ 
(กล่อง) 

10,417 10,417 17,917 17,917 23,291 23,291 

ปริมำณกำรขำย  29 347 50 597 65 776 
รำคำขำยต่อหน่วย 120 80 120 80 120 80 
ยอดขำยต่อวัน 3,511 - 6,039 - 7,851 - 
ยอดขำยต่อเดือน 
(30 วัน) 

105,335 27,777 181,178 47,777 235,532 62,111 

ยอดขำยต่อปี (12 
เดือน) 

1,264,025 333,328 2,174,137 573,328 2,826,378 745326 

ยอดขำยรวมต่อปี  1,597,353 2,747,465 3,571,705 

รำคำขำย 766.67บำท/กก. 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 250.07) 

รำคำขำย 1,000  บำท/กก. 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 425.10) 

ปริมำณร้อยละ 50.00 

ขำยปลีก/ขำยให้ผู้บริโภค ผู้บริโภค
ภำยในประเทศ 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

 ขำยในประเทศ 

โรงผลิต 

 
 

เครื่องด่ืมสมุนไพร 
จำกชำ 

พ่อค้ำคนกลำง สถำนที่ขำย
วัตถุดิบ
อื่นๆ - ร้ำนสะดวกซื้อ 

- ห้ำงสรรพสินค้ำ 
- ร้ำนกำแฟ 
-  

- ชำวไทย 
 

ปริมำณร้อยละ 100.00 
ใบชำเม่ียง 

รำคำขำย 1,000   
บำท/กก. 

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 
356.61) 

ต้นทุนกำรผลิต 200.44 บำท/กก. 

ปริมำณร้อยละ 50.00 
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5.3.4 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ ใช้วิธีกำรรักษำคุณภำพและ

มำตรฐำนของสินค้ำสม่ ำเสมอและมีกำรโทรศัพท์หรือ LINE สอบถำมกับลูกค้ำอยู่เสมอ อีกท้ังกำรลด
รำคำส ำหรับลูกค้ำเดิมที่ซ้ือสินค้ำ       

 
6. การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis) ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียง 

กำรวิ เครำะห์ปัจจัยของธุรกิจของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ  
ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน
กำรตลำด ด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำรเงิน และกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) 
ได้แก่ ด้ำนตลำดและกลุ่มลูกค้ำ ด้ำนสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน ด้ำนสังคม ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนสภำพ
เศรษฐกิจ ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนด้ำนกลุ่มผู้จ ำหน่ำยและเครือข่ำย แสดงดัง
ตำรำงที่ 4.10 

ตารางท่ี 4.10 กำรวิเครำะห์ปัจจัยของธุรกิจของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยที่พิจำรณำ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

-  มีกำรวำงแผนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ได้อย่ำงทั่วถึง เพรำะเป็นกิจกำร
ขนำดกลำง 

-  บุคคลำกรยังขำดควำมรู้และยังไม่มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรจัดกำร 

ด้ำนกำรตลำด - สำมำรถขำยในกลุ่มลูกค้ำในชุมชนสูง -  ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
ด้ำนกำรผลิต -  เครื่องดื่มสมุนไพรใช้ใบชำจำกต้นชำ

เมี่ยง GAP 
 

-  ก ำลังกำรผลิตน้อย 
-  มีกระบวนกำรกำรผลิตหลำยขั้นตอนท ำ

ให้ใช้เวลำในกำรผลิตมำก 
-  อุปกรณ์และเครื่องมือยังไม่พร้อม

เท่ำท่ีควร อีกท้ังสินค้ำมีอำยุสั้น ท ำให้ไม่
สำมำรถผลิตไว้ล่วงหน้ำได้ 

 
ด้ำนกำรเงิน -  ใช้งบประมำณไม่มำกนัก - ขำดทุนหมุนเวียนในกำรขยำยก ำลังกำร

ผลิต 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

ปัจจัยที่พิจำรณำ โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ตลำดและกลุ่ม
ลูกค้ำ 

- ลูกค้ำสนใจจะทดลองสิ่งใหม่ๆและ
เป็นผลิตภัณฑ์รักสุขภำพ พฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีชื่นชอบดื่มชำ  

- ผู้บริโภคไม่มีควำมมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์
และตรำสินค้ำ  

สถำนกำรณ์กำร
แข่งขัน 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคู่แข่งขัน
ทำงตรง 

-  ผู้ประกอบกำรที่มีเงินทุนสูงอำจเข้ำมำ
ประกอบกิจกำรได้ 

 



58 
 

 

ตารางท่ี 4.10 กำรวิเครำะห์ปัจจัยของธุรกิจของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ (ต่อ) 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

ปัจจัยที่พิจำรณำ โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
สังคม -  ผู้บริโภคคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ชำจึง

ทรำบถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
เป็นอย่ำงดี 

 

เทคโนโลยี -  มีสื่อออนไลน์ในกำรติดต่อกับลูกค้ำ -  บุคลำกรขำดควำมรู้ในกำรใช้และวิธีกำร
ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรเท่ำที่ควร 

สภำพเศรษฐกิจ -  ตลำดสินค้ำเกษตรแปรรูปมีอัตรำ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ดี 

-  รำคำวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน 
และในช่วงภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว อำจ
ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในกำร
จับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น 

กฎหมำย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

-  ภำครัฐสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำร
ท้องถิ่นพัฒนำสินค้ำเพ่ือเพ่ิมรำยได้ 
โดยกำรสนับสนุนเงินทุนและให้
ควำมรู้ ผ่ำนทำงสถำบันกำรเงินและ
หน่วยงำนในชุมชนของภำครัฐ  

-  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยด้วย 

กลุ่มผู้จ ำหน่ำย
และเครือข่ำย 

-  กำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีก
สมัยใหม่ รวมถึงร้ำนค้ำออนไลน์ท ำ
ให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึง
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

-  กำรเข้ำสู่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำน 
ค้ำปลีกสมัยใหม่ท ำได้ยำก ต้องมีจุดเด่น
หรือมีควำมแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำร
ที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก จึงจะได้รับกำร
พิจำรณำจำกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 

 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตชาเมี่ยง 

นักวิจัยได้มีกำรจัดประชุมจำกกำรน ำผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินผลกระทบและกำร
วิเครำะห์ตลำด มำใช้ในกำรพัฒนำกลุ่มบ้ำนปำงมะกล้วยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปชำเมี่ยงตรำ
ม่อนนำงเกต ุ
 

  
 

ภาพที่ 4.23 กำรจัดอบรมกำรหำรือเพ่ือพัฒนำตรำสินค้ำของกลุ่ม 
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 ได้มีกำรวิเครำะห์แบรนด์ของกลุ่มเพ่ือใช้ในกำรท ำตลำดของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปชำ
เมี่ยงตรำม่อนนำงเกตุ ซึ่งกำรประชุมครั้งแรกได้มีกำรใช้ ตรำสินค้ำคือ เมี่ยงนำงเกตุ  แต่เมื่อมีกำร
ทดสอบทำงกำรตลำด ได้มีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำรของผู้ซื้อ จึงได้เปลี่ยนเป็น ชาม่อนนาง
เกตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.24 พัฒนำกำรของกำรออกแบบตรำสินค้ำของกลุ่ม 

ร่ำงแบบแบรนด์ครั้งที่ 1 
กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือกำรสร้ำงแบรนด์ 

ร่ำงแบบแบรนด์ครั้งที่ 2 

กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือกำรสร้ำงแบรนด์ 

แบรนด์สุดท้ำยที่ใช้ในกำร
ท ำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชำ

เมี่ยง 
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แบรนด์ที่ใช้สื่อควำมหมำย จะน ำต ำนำนของพ้ืนที่มำตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต ำนำน 
ม่อนอังเกตุ เป็นต้นก ำเนิดของล ำน้ ำส ำคัญ 4 สำย คือ ขุนน้ ำสำ ไหลลงแม่น้ ำปำย ขุนน้ ำเลย ไหลลง
แม่น้ ำแม่แตง ขุนน้ ำแม่สำบและขุนน้ ำแม่จุม ไหลลงล ำน้ ำแม่ขำน แล้วไหลรวมสู่แม่น้ ำปิง พื้นที่ด้ำนบน
ม่อนอังเกตุมีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งกว้ำงปรำศจำกเรือนยอดไม้ใหญ่ ในวันฟ้ำเปิดจะสำมำรถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้กว้ำง 360 องศำ มองเห็นไกลถึงยอดดอยหลวงเชียงดำว ดอยอินทนนท์ ดอยสำมหมื่น 
จนถึงอ ำเภอจอมทอง อ ำเภอแม่แตง และหลำยหมู่บ้ำนในพ้ืนที่อ ำเภอสะเมิง อีกทั้งยังสำมำรถชมได้
ทั้งพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตก เมื่อได้สืบเสำะค้นหำต ำนำนและที่มำของชื่อ “ม่อนอังเกตุ” ท ำ
ให้ทรำบว่ำมีที่มำเป็นเรื่องรำวแนวนิยำยปรัมปรำ เกี่ยวเนื่องกับสิ่ งที่ปรำกฏให้เห็นมีอยู่จริง นั่นคือ 
“ศำลเจ้ำแม่อังเกตุ” โดยเรื่องรำวมีอยู่ว่ำ  

 มีแม่นำงท่ำนหนึ่ง นำมว่ำ “อังเกตุ” เป็นหญิงชั้นสูงในวัง มีพระบิดำเป็น “พ่อพญำ” ที่มี
นิสัยชอบท ำลำยต่อหลวง หรือ “พญำต่อ” จึงกลำยเป็นศัตรูกันมำตลอด ต่อหลวงล่วงรู้ว่ำพ่อพญำรัก
แม่นำงอังเกตุ ลูกสำวคนนี้สุดหัวใจ จึงคิดอุบำยไปคำบแม่นำงออกจำกวัง แล้วน ำมำทิ้งไว้ที่ม่อนแห่ง
หนึ่งบนท้องที่อ ำเภอสะเมิง พ่อพญำออกตำมหำจนเจอ หมำยจะรับลูกสำวกลับเวียงวัง แต่แม่นำงไม่
ยอมกลับ บอกว่ำจะขออยู่ใช้กรรมให้หมดสิ้นบนนี้ พ่อพญำจึงจัดส่งช้ำง เสือ แม่นม และองครักษ์คู่ใจ
มำดูแล สุดท้ำยแม่นำงก ำชับว่ำหำกสิ้นบุญแล้วก็ให้ฝังร่ำงของนำงไว้ที่นี่ เมื่อถึงครำวสิ้นบุญ ร่ำงของ
แม่นำงจึงถูกฝังไว้บนม่อนแห่งนี้ตำมปรำรถนำ ชำวบ้ำนท้องถิ่นจึงได้น ำชื่อของแม่นำงอังเกตุ มำตั้ง
เป็นชื่อม่อน นำมว่ำ “ม่อนอังเกตุ” พร้อมกันนั้นก็ได้สร้ำงศำลเจ้ำแม่อังเกตุ ไว้เพ่ือเป็นที่เคำรพ
สักกำระของชำวบ้ำนตรำบจนกระทั่งปัจจุบัน มีเล่ำกันว่ำใครมำขอพรที่ศำลด้วยจิตกุศลมักสัมฤทธิ์ผล 
แต่หำกใครประพฤติไม่ดีก็จะมีเภทภัยเกิดขึ้น ดังเช่นเหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมทรงจ ำของชำวบ้ำน เมื่อปี 
พ.ศ. 2515 มีชำวบ้ำนเผ่ำม้งจ ำนวน 3-4 หลังคำเรือน ท ำไร่อยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของม่อนอังเกตุ 
มีเด็กในหมู่บ้ำนจับหนูมำเจำะจมูกแล้วใช้เชือกผูกลำกจูงเหมือนควำย ตกดึกเกิดอำเพศฟ้ำค ำรำม ลม
กระโชก ฝนเทโหมกระหน่ ำ ท ำให้ดินบนยอดดอยสไลด์ลงมำทับคนในหมู่บ้ำนเสียชีวิ ตเกือบหมด 
ตั้งแต่นั้นมำก็ไม่มีใครกล้ำลบหลู่อีกเลย ชำวบ้ำนที่รอดชีวิตได้ย้ำยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของม่อนอังเกตุ 
บริเวณบ้ำนขุนสำ เขตพ้ืนที่อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดินที่สไลด์ลงมำนี้ ได้กลำยเป็นแหล่งปลูก
ดอกไม้เมืองหนำวขนำดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน 
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