
 
 

บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 กรอบคิดในการวจัิย  
 เป็นการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนกบัภูมิปัญญา
สากลจากความรู้ของนกัวจิยัและวทิยากร มีกรอบคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 
รูปที ่2.1  แสดงกรอบคิดของการวจัิยแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้   
 

2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
     แนวคิดและความหมายการมีส่วนร่วม 

1) แนวคิดการมีส่วนร่วม 
2) ความหมายของการมีส่วนร่วม 
3) แนวคิดและความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
4) ลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
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5) ขั้นตอนการด าเนินงานของการวจิยัแบบมีส่วนร่วม 
6) เป้าหมายของการวจิยัแบบมีส่วนร่วม 
7) เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชุมชน (A-I-C) 
8) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปของการสัมมนา 
9) การสนทนากลุ่ม 

1)  แนวคิดการมีส่วนร่วม  คือ  การท่ีประชาชนร่วมกนัในการจดัการ  การควบคุมการใชแ้ละ
การกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจยัผลผลิตท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินของตนเอง  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ   
ด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ (Means) และ
เป้าหมาย (Ends)  ซ่ึงปัจจุบันแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา (Participation for 
Development) จึงได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในงานพัฒนาอย่างกว้างขวาง  
กระบวนการของการมีส่วนร่วมนั้นไม่ไดก้  าหนดข้ึนโดยรัฐ แต่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมอยูท่ี่ประชาชน
ในชุมชนหรือทอ้งถ่ินเป็นผูริ้เร่ิมและเนน้การท างานในรูปกลุ่มหรือองคก์รชุมชนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้
มาร่วมอย่างชดัเจน  พลงักลุ่มจะเป็นปัจจยัส าคญัผลกัดนัให้งานต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
นอกจากน้ีกระบวนการพฒันาจ าเป็นตอ้งมีการรวมพลงัในลกัษณะเบญจภาคี (ปาริชาติ  วลยัเสถียร, 2546 : 
195) ไดแ้ก่ภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กรพฒันาเอกชน  นกัวิชาการ  และประชาชนเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาของ
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของแนวคิดการมีส่วนร่วม 

2) ความหมายของการมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมอาจให้ความหมายท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากความเขา้ใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  อาจมองทั้งในแง่แนวคิด หลกัการ กระบวนการ
และวิธีการปฏิบัติ  จึงมีนักวิชาการ  ผู ้รู้  และนักพัฒนาได้ให้ความหมายและแนวคิดไวห้ลากหลาย          
นเรศ  สงเคราะห์สุข (254:10)ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะท่ีเป็น
กระบวนการพฒันาตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการไดแ้ก่  การวจิยั (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตดัสินใจ  
การด าเนินงาน  การบริหารจดัการ  การติดตามและประเมินผลตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน  
นอกจากน้ี วลิเล่ียม  เออร์วนิ (William Erwin. อา้งใน สนธยา  ทองติด, 2546 : 10) ไดใ้ห้ความหมายของการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่าเป็นกระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา    
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแก้ปัญหาของตนเอง  เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัของประชาชนใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนแกปั้ญหาร่วมกนั มีการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและสนบัสนุน
ติดตามผลการปฏิบติัขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ส่วน โคเฮน, จอห์น และนอร์แมน, อพัฮอฟฟ์ (Cohen, John and Norman, Uphoff, 1980 :  
213-218) ไดจ้  าแนกระดบัการมีส่วนร่วมไว ้4 ระดบัคือ 

1) การมีส่วนร่วมตดัสินใจ(Decision Making) การท่ีประชาชนไดเ้ร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจ
ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการจดัการกบักิจกรรมการพฒันาดว้ยตวัของเขาเอง ซ่ึงถือวา่เป็น
การระดมความรับผดิชอบและเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
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2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ(Implementation) เป็นการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ 
(Participation as Contribution) การบริหารงาน  การประสานงานและขอความช่วยเหลือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประชาชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัจากบริการ
ทางดา้นวสัดุและสังคม โดยพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์และโทษท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคลและสังคม 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation) กิจกรรมและโครงการ ส่ิงท่ีต้องค านึงคือ 
ความเห็น (Views)  ความชอบ (Preferences)  และความคาดหวงั (Expectation) ของบุคคลและกลุ่ม  ซ่ึงอาจ
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้      
 จากแนวคิดและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีกล่าวมาข้างต้น  
สรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การพฒันาขีดความสามารถของตนเองและการแก้ปัญหาของชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุด
กระบวนการ ซ่ึงได้แก่ การคิดคน้หาปัญหา การวางแผนการตดัสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจดัการ   
การติดตามและประเมินผลตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยใชภู้มิปัญญาของตน  ส่วนรัฐเป็น
เพียงผูค้อยใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุน  
 3)  แนวคิดและความหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
      แนวคิดพื้นฐานส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 
2538 : 11) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 

1) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการพลวตัร (Dynamics) และมีชีวิต     
การวิจยัจะเร่ิมตน้จากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงท าการคน้หาวา่ปัญหาคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร จากนั้นจึงมุ่ง
ไปยงัจุดท่ีควรจะเป็นในอนาคต  ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได ้ดงันั้นกระบวนการวิจยัจึงมีลกัษณะยืดหยุ่น
และปรับเปล่ียนได ้ไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนได ้และไม่มีการก าหนดกิจกรรมไวล่้วงหนา้ 

2) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประสบผลส าเร็จได ้เม่ือผูว้จิยัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความเช่ือวา่ ทุกคนมีศกัยภาพความสามารถในการคิดและท างานร่วมกนัได ้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความส าคญั
เช่นเดียวกบัภูมิปัญญาของผูว้ิจยั นกัวิชาการหรือนกัพฒันาและทุกอยา่งในชุมชน ไดแ้ก่  ทรัพยากร  ความรู้  
ความช านาญท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะหามาไดใ้นอนาคตจะตอ้งไดรั้บการจดัสรรอยา่งเท่าเทียมกนั 

3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  จะตอ้งเร่ิมจากความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อปัญหาหรือ
ความตอ้งการของชุมชน จากนั้นจึงน าไปสู่การสร้างความเขา้ใจและการกระท าท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ต่อตนเองและชุมชน  ทั้งในดา้นมิติแห่งปัญญา  จิตใจและกายภาพ 

4) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีด าเนินอยา่งต่อเน่ืองและไม่ส้ินสุด
ใน 1 วงจร แต่เป็นเพียงการเร่ิมเพื่อน าไปสู่วงจรใหม่ ซ่ึงเป็นวงจรท่ีประกอบดว้ยการแสวงหาความรู้และการ
กระท า ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
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                                                ก า รแสวงหาความ รู้      การกระท า 
  
 
 
การแสวงหาความ รู้                    การกระท า                           

รูปที ่2.2  วงจรกระบวนการด าเนินการแสวงหาความรู้และการกระท าอยา่งต่อเน่ืองในการวจิยั 
              เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีมา  :  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 12) 

 นอกจากน้ี  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  ยงั
เป็นระเบียบวิธีการวิจยัท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันา  ประกอบด้วยค าส าคญั 2 ค  า คือ การมีส่วนร่วม 
(Participation) และการปฏิบติั (Action) จากค า 2 ค  าน้ี เม่ือน าวิธีการวิจยัมาเปรียบเทียบกบัระเบียบวิธีการ
วิจยั 2 ประเภท คือ การวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research)  กบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Research)  สถาบนัวิจยัสังคม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2543 : 23) กล่าวไวว้า่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม เป็นการวิจยัท่ีจดัอยูใ่นลกัษณะของส่ิงท่ีจะศึกษา วิธีการศึกษาหรืองานวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) โดยน่าจะมาจากการวิจยั 2 ลกัษณะคือ การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชุมชนในลกัษณะให้ชุมชน
มีส่วนร่วม (Participatory  Research) กบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ส่วน อมรา  พงศาพิชญ ์
(อา้งในสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543:23) ไดก้ล่าววา่ การวจิยัแบบมีส่วนร่วม(Participatory  
Research) เป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชุมชนท่ีพฒันาจากการใช้เทคนิคจดัเก็บขอ้มูล โดยการสังเกตแบบ       
มีส่วนร่วม (Participant  Observation) ท่ีนกัมานุษยวิทยามกัจะใช้โดยการเขา้ไปอาศยัอยูใ่นชุมชน สังเกต
พฤติกรรมในขณะร่วมกิจกรรม โดยท าตวัเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนท่ีท าการศึกษาอย่างเป็นระบบ    
เนน้การใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และมีการจดัเก็บขอ้มูลแบบการส่ือสาร  
สองทาง(Two-way Communication)ในลกัษณะการแลกเปล่ียนข่าวสารกนั จากการสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดกนั (Dialogue) และเป็นการวิจยัเพื่อให้ชุมชนได้คิดและพฒันาตนเอง ส่วนพชันีย ์นาถประชา  
และอเล็กซานดรา สตีเฟน (Alexandra Stephen) แห่งองค์กร Food and Agriculture Organization of          
the United Nation Office for Asia and the Pacific (สถาบนัวิจยัสังคม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 : 24) 
เขียนในหนงัสือ “Taking Hold of Rural Life” แปลโดย สุนทร  สุนนัทช์ยั และวิศนี  ศิลตระกูล  ไดใ้ห้
ความหมายของการวิจยัแบบมีส่วนร่วมไวว้่า  “เป็นกระบวนการคน้ควา้ร่วมกนัของเพื่อนร่วมงานวิจยัใน
การศึกษาสถานการณ์ การเก็บรวมรวมข้อมูลและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ             
เชิงสะทอ้นใหเ้ห็นภาพอนัถูกตอ้งและ แทจ้ริงของชีวติในหมู่บา้น การวิจยัแบบมีส่วนร่วมยงัช้ีให้เห็นวิถีทาง
ในการแกไ้ขท่ีเหมาะสมกวา่ไดอี้กดว้ย” 
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 ดงันั้น สรุปไดว้า่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:  PAR) 
หมายถึง การวิจยัท่ีเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน สมาชิกของชุมชนและผูว้ิจยัร่วมคิดวิเคราะห์
สภาวการณ์ของปัญหา ศึกษาหาแนวทางการแกปั้ญหา ตลอดจนการด าเนินการแกปั้ญหาและการประเมินผล 
ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นการวิจยั ระยะด าเนินการวิจยัจนส้ินสุดการวิจยั โดยท่ีทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจตลอดกระบวนการวจิยั 

การวจิยัอยา่งมีส่วนร่วมสรุปความสัมพนัธ์ได ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูว้จิยั ผูถู้กวจิยัและชุมชน ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีมา  :  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 9                                       

4)  ลกัษณะของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
   การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเพื่อการพฒันาหรือการวิจยัเพื่อพฒันา 
(Research and Development) ซ่ึงนกัพฒันาพยายามใชใ้นการแสวงหาวิธีช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม   
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และพบว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหรือ PAR น้ีเป็นวิธีหน่ึง         
ท่ีไดผ้ล ธนาคารโลก และองคก์ารอนามยัโลก ต่างก็ส่งเสริมและเสนอแนะให้ใช ้โดยเนน้ให้มีกระบวนการ
ให้การศึกษาไปพร้อม ๆ กบัการวิจยั (Community Education Participation  : CEP)  ซ่ึงลกัษณะเฉพาะของ    
การวจิยัประเภทน้ีประกอบดว้ย ( กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 10 ) 

1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัทุกขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีชุมชนร่วมรับรู้และไดป้ระโยชน์ 
2) ชุมชนเป็นผูริ้เร่ิมก าหนดปัญหา และหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
3) ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจและยนืยนัเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา 
4) กระบวนการวิจัยจะด าเนินไปในลักษณะของการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ     

ความคิดเห็นระหวา่งชุมชนกบัผูว้จิยั ซ่ึงเป็นกระบวนการสังเคราะห์ท่ีมีลกัษณะเชิงวภิาษวธีิ 
5) ชุมชนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและค่อย ๆ พฒันาศกัยภาพในการแกปั้ญหาของชุมชน 

ซ่ึงวธีิการวจิยัแบบน้ีขอ้มูลจะมีความชดัเจนสะทอ้นความคิดความตอ้งการและแบบแผนการด าเนินชีวิตของ
ชุมชน เป็นวิธียึดชาวบ้านเป็นศูนย์กลางหรือเรียกลักษณะการด าเนินงานจากล่างข้ึนบน (Bottom-up 
approach) แทนการด าเนินการแบบศูนยก์ลางอยูท่ี่รัฐหรือเรียกวา่จากบนลงล่าง (Top-down approach) 

ผูว้จิยั 

ชาวบา้น ชุมชน 
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 ส่วน อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์ (2542 : 12)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของกาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวว้่า เป็นการวิจยัท่ีมุ่งสร้างความส านึกและความตระหนักของกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนรับรู้และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ 
กบัผูว้จิยั 
 5)  เป้าหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคือ การส่งเสริมและช่วยเหลือบุคคลหรือ
ชุมชนท่ีด้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจึงมี
เป้าหมายดงัน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 11) 

1) เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผูด้้อยโอกาสในชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาของตนเอง และเกิด
ความตระหนกัในบทบาทความรับผดิชอบของตน มีส่วนร่วมแกปั้ญหาของตนเองและชุมชน 

2) เพื่อด าเนินการวจิยัโดยเนน้การวเิคราะห์  การเก็บรวมรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล
อยา่งเป็นวทิยาศาสตร์  เพื่อช่วยในการตดัสินใจ การก าหนดปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหา 

3) เพื่อร่วมกบัชุมชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
4) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการท างานร่วมกนั ในการแกปั้ญหาและการพฒันาชุมชน 

รวมทั้งผลกัดนัใหกิ้จกรรมทั้งหมดด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  
6)  ขั้นตอนการด าเนินงานของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

            นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดและ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัหลายทศันะ ดงัน้ี  

           พศิน  แตงจวง (2544 : 10) ไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นก าหนดปัญหา เร่ิมจากการเขา้ไปร่วมวิเคราะห์ปัญหากบัชาวบา้น สภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึนรวมทั้งอภิปรายวา่ปัญหาเหล่านั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และมีผลกระทบอยา่งไร 

2) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา ร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหา และด าเนินการแกปั้ญหาโดย
ร่วมกนัจดักิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาเหล่านั้น ตลอดจนการหาขอ้สรุปในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 

3) ขั้นวางแผน ร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและร่วมกนัวางแผนเพื่อจดัการกบั
ปัญหา 

4) ขั้นประเมินผลการท างาน ร่วมกนัประเมินผลเพื่อหาขอ้บกพร่องในการด าเนินงานและ
ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 ส่วน สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ (อา้งใน ธรพรรณ  ธานี, 2540 : 57) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการด าเนินงานของ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไว ้5 ขั้นตอน คือ 

1) ระยะก่อนท าการวิจัย (Pre-Research Phase) เป็นขั้นเตรียมการเพื่อเข้าสู่ชุมชน 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
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1.1 การคดัเลือกชุมชน 
1.2 การบูรณาการของผูว้จิยัเขา้กบัชุมชน 
1.3 การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน 
1.4 การใหค้วามรู้และแนวคิดแบบ PAR กบัชุมชน 

2 )  ระยะการท าวจัิย (Research Phase)  มีขั้นตอนดงัน้ี 
2.1 การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน 

 2.2 การฝึกอบรมทีมงานวจิยั 
 2.3 การวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการวจิยัและหาแนวทางแกไ้ข 

 2.4 การออกแบบการวจิยัและการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
 2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3 )  ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) เป็นการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ    
ของสมาชิกแต่ละคนในการด าเนินกิจกรรม ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 การอบรมทีมงานวางแผน 
3.2 การก าหนดโครงการหือกิจกรรม 
3.3 การศึกษาความเป็นไปไดข้องแผน 
3.4 การแสวงหางบประมาณ 
3.5 การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล 

4)  ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) ขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 
4.1 การก าหนดทีมงานปฏิบติังานอาสาสมคัร 
4.2 การอบรมทีมงานอาสาสมคัร 

5)  ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation Phase) 
เป็นกิจกรรมส าคญัในกระบวนการด าเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงควรมีทีมงานท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมความรู้เทคนิคในการติดตามและประเมินผล สามารถติดตามการท างานของฝ่ายปฏิบติั 
ทุกระยะว่าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เก็บรวมรวมขอ้มูลและ    
ผลการประเมินเสนอต่อท่ีประชุมไดรั้บทราบและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมชนหรือชาวบา้นไดเ้ห็น
ผลงานท่ีเกิดจากความพยายามร่วมกนัแกปั้ญหาร่วมกนั 
      นอกจากน้ี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2538 : 18)  ไดเ้สนอขั้นตอน    
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

1)  ขั้นตอนในการท าวจัิยระยะที ่1: ก่อนด าเนินการวจัิย เป็นขั้นเตรียมการ 
มีขั้นตอนยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

1.1 การคดัเลือกชุมชน  เป็นการพิจารณาพื้นท่ีด าเนินการ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูว้ิจยัใน
การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของชุมชนทุกด้านทั้ งทางกายภาพ ทรัพยากรของชุมชน ลักษณะ        
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ดา้นชีวภาพ ขอ้มูลดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ การส่ือสาร ในการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวควรรวบรวมทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.2 การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัคือผูว้จิยัตอ้งคอยกระตุน้และ
ให้การสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ชุมชนให้ความไวว้างใจและยอมรับ ซ่ึงการ
ไวว้างใจและการยอมรับจะเกิดข้ึนได ้ เม่ือผูว้ิจยัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ดงันั้น การเขา้ไปในชุมชน 
ผูว้ิจยัจะตอ้งให้ความส าคญักบักลุ่มหรือองค์กรท่ีมีอยูเ่ดิมและควรสร้างความคุน้เคยกบักลุ่มเหล่านั้นก่อน 
รวมทั้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัชุมชน โดยผูว้จิยัตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการด าเนินงานในขั้นตอนน้ี มีดงัน้ี 

1.2.1 การเตรียมตวัของผูว้ิจยั  ผูว้ิจยัจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันา   
มีกลวิธีในการเขา้สู่หวัใจประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย  มีความเช่ือมัน่วา่ทุกคนมีความคิด ความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้ หากบุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม และผูว้ิจ ัยจะต้องกระตุ้นให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดแนวคิดในการพฒันา คอยประคบัประคองเก้ือหนุน ถ่ายทอดความรู้ เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบติังานตลอดจนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัประชาชน 

1.2.2 การวางตวัของผูว้ิจยั  ผูว้ิจยัตอ้งบูรณาการตนเองให้เขา้กบัชุมชน นอกจาก
ท าความคุน้เคยแลว้จะตอ้งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุมชนและผูว้ิจยัจะตอ้งปฏิบติั
ตนสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนดว้ยซ่ึงตวับ่งช้ีความส าเร็จในการบูรณาการของผูว้ิจยัคือ 
การยอมรับและการใหค้วามไวว้างใจของชุมชน 

1.2.3 การติดต่อและประสานสัมพนัธ์  ผูว้ิจยัต้องติดต่อกับบุคคลส าคญั ๆ ใน
ชุมชน  ไดแ้ก่  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  เจา้อาวาส  ผูอ้าวุโสท่ีคนในชุมชนยอมรับ ครู พ่อคา้ ถา้เป็นองค์กรหรือ
หน่วยงานจะตอ้งติดต่อผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นเจา้ของสถานท่ี เป็นตน้  เม่ือติดต่อประสานงานกบับุคคลส าคญัแลว้
งานต่อไปคือการแนะน าตวัเองต่อคนในชุมชน รวมทั้งแนะน าโครงการท่ีจะน ามาเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกบั
การวจิยั  ตลอดจนเปิดโอกาสใหมี้การซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2)  ขั้นตอนในการท าวจัิยระยะที ่2 : ระยะด าเนินการวจัิย  ระยะด าเนินการวจิยัมี 
กิจกรรมในการด าเนินงานหลกั ดงัน้ี 

2.1 การศึกษาวเิคราะห์ปัญหาร่วมกบัชุมชน  เป็นการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนและการ
ก าหนดแนวทางในการศึกษาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1.1 การวเิคราะห์ดา้นทรัพยากร ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษย ์

2.1.2 การวิเคราะห์ด้านสังคม  เป็นการพิจารณาโครงสร้างประชากรของชุมชน 
ศึกษาท าความเข้าใจกับบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มและองค์กรในชุมชน รวมทั้ งระดับความรู้ในชุมชน         
ความพร้อมและความสนใจของคนในชุมชน 

2.1.3 การวเิคราะห์ดา้นเศรษฐกิจ  ในประเด็นน้ีมุ่งไปท่ีเร่ืองรายไดข้อง ชุมชน และ
อาชีพ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในระดบัน้ีเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการของ
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ชุมชน พร้อมทั้งการประเมินความเป็นไปไดข้องการด าเนินงานโดยพิจารณาดา้นทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ี
เป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งหน่วยงาน องคก์รภาครัฐและเอกชน 

2.2 การพิจารณาก าหนดปัญหาเม่ือก าหนดปัญหาได้แล้วจะต้องน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา โดยพิจารณาจากปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงของปัญหา       
ความยากง่ายในการด าเนินการแกปั้ญหา ความเร่งด่วนของปัญหาและจากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนการน า
ทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงขั้นตอนน้ีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นและตดัสินเลือกและก าหนดปัญหาอยา่งหลากหลาย 

2.3 การออกแบบการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  หลงัจากก าหนดปัญหาแลว้ผูว้ิจยั
และผูร่้วมวิจยัทอ้งถ่ิน หรือชุมชนจะตอ้งร่วมกนัออกแบบการวิจยั โดยเร่ิมจากการก าหนด วตัถุประสงค์ท่ี
ชดัเจน ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การออกแบบเคร่ืองมือ อาจเก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ก าหนดเวลาในการเก็บขอ้มูล    ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผดิชอบเก็บขอ้มูล และการตรวจสอบขอ้มูล 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจ ัยจะต้องให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีมาก การคัดเลือก          
ทีมงานวจิยัทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นผูอ่้านออกเขียนได ้เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลแลว้สามารถส่ือความให้กบั
สมาชิกไดท้ราบถึงสถานการณ์ของปัญหา ความรุนแรง และผลกระทบจากปัญหาได้ 

2.5 การน าเสนอขอ้มูลต่อชุมชน  เม่ือได้ขอ้มูลท่ีจดัท าสรุปสภาพปัญหา สาเหตุของ
ปัญหาแลว้จะตอ้งมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมของชุมชน  เพื่อให้ชุมชนไดรั้บทราบและเป็นการร่วมกนัยืนยนั 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมกับเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน า
ผลการวจิยัไปใชต่้อไป 

3)  ขั้นตอนในการท าวจัิยระยะที ่3: ระยะหลังการวิจัย ระยะหลงัการวิจยัจะมีกิจกรรมหลกั 
4 กิจกรรม คือ 

3.1 การวางแผนด าเนินงาน  เป็นขั้นตอนของการก าหนดโครงการเพื่อแก้ปัญหา ซ่ึง
โครงการนั้นจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ขั้นตอนการด าเนินงาน ก าหนด
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน จดัท าตารางและก าหนดเวลาในการด าเนินงานตามโครงการให้
ชดัเจน  เม่ือก าหนดเรียบร้อยแลว้จะตอ้งน าเสนอแผนการด าเนินงานหรือโครงการต่อชุมชนเพื่อให้ชุมชน
รับรู้ และร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตกลงตดัสินใจใหด้ าเนินการได ้

3.2 การปฏิบติัตามแผน ในการปฏิบติัควรมีแกนน ากลุ่มท างาน โดยกลุ่มท างานหรือ
กลุ่มแกนน าน้ีอาจเป็นกลุ่มหรือองคก์รท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หรือ
ลักษณะของงาน หากไม่ มีก็ควรจัดตั้ ง ข้ึนมาใหม่  ส่ิงส าคัญในขั้ นตอนน้ีคือการกระจายหน้า ท่ี                 
ความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกับชุมชน ระหว่างสมาชิกกบักลุ่มงาน ระหว่างสมาชิกชุมชนกับผูว้ิจยั       
ซ่ึงการมอบหมายงานจะตอ้งตรงกบัศกัยภาพและความสามารถของบุคคล ตลอดจนการกระจายทรัพยากร
และการใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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3.3 การอบรมผูป้ฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพในชุมชน การด าเนินงานจ าเป็นตอ้ง
อาศยัผูมี้ความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน  รวมทั้งเทคนิคการบริหารงาน การท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา      
การเพิ่มพูนทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน  จึงเป็นหน้าท่ีของผูว้ิจยัจะตอ้งจดัอบรมหรือจดัหาวิทยากร
ภายนอกหรือภายในชุมชนท่ีจะเสริมความรู้ และทกัษะใหก้บัสมาชิก 

3.4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การติดตามและประเมินผลเป็น
กิจกรรมท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะไดท้ราบความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรค ท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผน  
วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด  ขั้นตอนน้ีสมาชิกของชุมชนยงัมีส่วนร่วมและเป็น
ผูด้  าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดงันั้น เพื่อความเหมาะสมอาจมีการจดัตั้งกลุ่มติดตามและ
ประเมินผลกลุ่มใหม่ข้ึนมาอีกกลุ่มให้ท าหน้าท่ีโดยเฉพาะ เพื่อป้องกนัอคติท่ีจะเกิดข้ึนในการติดตามและ
ประเมินผล 
      ดงันั้น  จึงสรุป ขั้นตอนการด าเนินงานของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดว้า่ เป็นวงจร
ท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamics) ประกอบดว้ย การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา การส ารวจปัญหาและ   
การลงมือปฏิบติัซ่ึงในการด าเนินงานวิจยัแบบน้ีสามารถแบ่งระยะของกระบวนการวิจยัได ้3 ระยะคือ ระยะ
ก่อนด าเนินการวิจยั (Pre - Research Phase) ระยะด าเนินการวิจยั (Research Phase) และระยะหลงัการวิจยั 
(Post - Research Phase) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านปางหมูและบ้านสบสอย     
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

7)  เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาชุมชน 
     เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมมีหลายวิธีท่ีสามารถพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

ประชาชนกับโรงเรียนในการพฒันาสู่โรงเรียนในฝัน  โดยทั่วไปแล้ววตัถุประสงค์ของการประชุม            
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีเหมาะสมของผูเ้ขา้ร่วม
การประชุมอบรม โดยเร่ิมตั้งแต่มีการวางแผนร่วมกัน การปฏิบติัตามแผน และการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาร่วมกนั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบและ
แกปั้ญหาทอ้งถ่ินของตนเอง ในเร่ืองน้ี ประเวศ  วะสี (2539 : 41) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ A-I-C เป็น
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร ซ่ึงจะใชก้บัการบริหารท่ีสลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ งานพฒันาชนบท การพฒันาคนและ
องคก์รชุมชน การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี หน่วยงานเก่ียวของหลายหน่วยงาน งานปกครอง งานธุรกิจ
การเงิน งานองคก์รเอกชนและงานนโยบายของรัฐบาล    

   เทคนิคการประชุมแบบ  A-I-C (Appreciation, Influence, Control) 
   A-I-C เป็นวิธีหน่ึงท่ีสร้างระบบให้คนมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยค านึงถึงมิติทางสังคม จิตใจ

วิทยาศาสตร์และการบริหารจดัการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) 
โดยใช้ในการวางแผน การพฒันา การสร้างทีมงาน การสร้างความร่วมมือ การแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน ขดัแยง้
และขาดพลงัสร้างสรรค ์มี 3 ขั้นตอนคือ 
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1) ข้ันการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A)  เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ ทุกคนไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ โดยท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับและช่ืนชมคนอ่ืน ไม่รู้สึกแสดงการต่อต้านหรือ
วพิากษว์จิารณ์ เคารพในความคิดของผูอ่ื้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟัง
และหาขอ้สรุปร่วมกนัอยา่งเป็นประชาธิปไตย ก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงคุณค่าและพลงัสร้างสรรค ์

2) ขั้นการสร้างแนวทางพัฒนา (Influence หรือ I)  เป็นช่วงท่ีมีปฏิสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพล
ระหว่างกัน ทุกคนแสดงจินตนาการเต็มท่ี แต่อยู่ในขอบเขตท่ีจ ากัด โดยระดมความคิด เชิงสร้างสรรค์
ร่วมกนั ก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีท าใหบ้รรลุสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน ขั้นตอนน้ีทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัท่ี
จะเสนอความคิดเห็นและสร้างอุดมการณ์ร่วมกนั จนกลายเป็นพนัธะทางสังคมท่ีตอ้งน าไปสู่การปฏิบติั 

3) ขั้นการสร้างแนวปฏิบัติ (Control หรือ C) เป็นการเปล่ียนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบติั มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขและประสานสัมพนัธ์กนัโดยก าหนดวา่จะท าอะไร มีหลกัการและเหตุผลอยา่งไร มีเป้าหมาย
อย่างไร และใครเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากกลุ่มหรือหน่วยงานใดบา้ง จะตอ้งใช้
งบประมาณเท่าใดและจากแหล่งทุนใดมาสนบัสนุน 

      เหตุผลท่ีใช้วิธีการ A-I-C ไดผ้ลดีกบัการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพราะเป็นวิธี
เรียนรู้จากการท างานร่วมกนั โดยมีการร่วมอุดมการณ์หรือให้คุณค่าต่อกนั คน้พบปัจจยัร่วมจากการใชชี้วิต
และท างานร่วมกนั และคน้พบว่าแต่ละคนมีทกัษะและการเจรจาต่อรองเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกนั ให้บรรลุ
ความต้องการร่วมกัน เป็นการให้พนัธะสัญญาต่อสาธารณะ ท่ีจะลงมือท าในส่ิงท่ีเขา้ใจและเห็นคุณค่า
ร่วมกนั  

      ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงจ าเป็นต้องน าวิธีการ A-I-C เขา้ไปด าเนินการด้วย เพื่อผลของการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะกระบวนการใชพ้ลงัสร้างสรรคข์องชุมชน ซ่ึงวธีิการน้ีน่าจะเป็นวธีิการหน่ึงท่ีส่งผลให ้
การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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         สรุปกรอบแนวทางของ A-I-C มีดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2.4  แนวทางของ A-I-C 
ท่ีมา  : ปรับปรุงจาก ประเวศ  วะสี (อา้งใน สุโขทยัธรรมาธิราช, 2531 : 495)  

8)  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปของการสัมมนา 
 ในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแลว้ไม่วา่งานนั้นจะเป็นงานท่ีง่ายหรือซบัซ้อนอาจมีวิธีการ
ด าเนินงานไดห้ลายวิธีท่ีสามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยตรง การจดัสัมมนาก็
นับว่า เ ป็นวิ ธีการห น่ึง ท่ี เ ป็นระบบค่อนข้า งจะซับซ้อน  และมีหลักการ  ซ่ึ งในการจัดสัมมนา               
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2545 :19) ไดใ้ห้หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการสัมมนาเป็นหลกัการทัว่ ๆไป
ดงัน้ี  

1) การสัมมนา เป็นการประชุมกลุ่มแบบหน่ึงท่ียดึระบบการท างานกลุ่มเป็นหลกั 
2) เป้าหลกัของการสัมมนามุ่งแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานหรือองคก์ร โดยการเสนอแนะ

วธีิแกปั้ญหานั้น ๆ 
3) ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในปัญหานั้น ๆ มาก่อน 
4) ในการศึกษาปัญหาในการสัมมนาตอ้งอาศยัรูปแบบการประชุมท่ีหลากหลายโดยเลือก

รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของปัญหา และลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
5) การด าเนินการศึกษาหาแนวทางแกปั้ญหานั้น จะตอ้งร่วมมือกนัอยา่งเป็นระบบ 
6) การสัมมนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงช่วยสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์
7) การระดมความคิดในการแก้ปัญหาในการสัมมนาจะประสบความส าเร็จอย่างยิ่งถ้า

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา มีโอกาสไดเ้ตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นอยา่งเตม็ท่ี 
8) หลงัจากการสัมมนาแต่ละคร้ัง จะมีการท ารายงานผลของการสัมมนา เพื่อแจกจ่าย

ใหแ้ก่ผูร่้วมการสัมมนา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีใชใ้นการสัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์และเป็น 
แนวความคิดท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

Appreciation หรือ A ท าใหเ้กิด   
จิตส านึก รู้คุณค่า และความผกูพนั
ระหวา่งกนั  

เกิดแรง
กระตุน้และ
พลงัร่วม
ของชุมชน 

 

3 องคป์ระกอบหลกัใน
กระบวนการA-I-C 

Influence หรือ I  ท าใหเ้กิดเรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริง 

Control หรือ C  ท าใหเ้กิดการ    จดัการ
และควบคุม 
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 นอกจากหลกัการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ องค์ประกอบส าคญัของการสัมมนาคือ “ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา” 
(Participant) ควรเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะท าการสัมมนาและเป็นผูมี้ความสนใจ ตั้งใจต่อ
การศึกษาปัญหาและหาแนวทางแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง การสัมมนาจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด
ข้ึนอยู่กบัความเอาใจใส่ในการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการสัมมนา ดงันั้นหน้าท่ีรับผิดชอบของ
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจึงมีดงัน้ี 

1. แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถามวิทยากรในโอกาสท่ีเหมาะสม และควรจะยกมือก่อน
จะพดูหรือถามทุกคร้ัง 

2. ก่อนพูดทุกคร้ังควรบอกช่ือและนามสกุลพร้อมทั้งสถานท่ีท างาน เพื่อความสะดวกใน
การประสานงานของผูจ้ดัและความคุน้เคยของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาท่ีจะมีการสืบสานแลกเปล่ียนความรู้ต่อไป 

3. ควรให้ความร่วมมือกบัผูน้ าอภิปรายในโอกาสท่ีมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยในการสัมมนา และ
ความแสดงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ไม่ควรนัง่อยูเ่ฉย ๆ แต่ไม่ควรผกูขาดการพดูเพียงคนเดียว 

4. ส าหรับผูส้ัมมนาท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผูน้ าอภิปรายเฉพาะเร่ืองในหัวขอ้สัมมนา 
ควรพูดน าเร่ืองเพื่อให้ผูส้ัมมนาแสดงขอ้คิดเห็นและจดบนัทึกไวเ้พื่อสรุปให้ผูเ้ขา้สัมมนาฟังภายหลงั และ
ควรกล่าวขอบคุณผูแ้สดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 
 สรุปไดว้า่การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในรูปของการสัมมนา  เป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีระบบค่อนขา้ง
จะซับซ้อน และมีหลกัการในการด าเนินงานท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้
โดยตรงเช่นเดียวกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังา
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    9)   เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
    การสนทนากลุ่ม  เป็นวิธีการหน่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมีวิวฒันาการมาจากการนัง่สนทนา

กลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ของนกัวิจยัเชิงคุณภาพ  เป็นการวิจยัเพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความคิดและพฤติกรรมของมนุษย ์ ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสนทนาจะเป็นค าตอบท่ีแสดงทั้งเหตุผล และอารมณ์ (Emotion)เป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซ้อน
กบัการชั่งใจ (Evaluation)และการตดัสินใจ (Decision) ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ (ม.ป.ป)ได้กล่าวไวว้่า  
“การสนทนากลุ่มเป็นการสนทนาในขั้นละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูร่้วมสนทนา 8 – 10 คน เป็นอย่างมาก และ
ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการ   หัวขอ้ท่ีสนทนาจะเป็นเร่ืองส าคญัต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่    
ผูส้นทนาไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของคุณสมบติัของกลุ่มเป้าหมายของโครงการหรืองานวจิยันั้น”  
 โดยสรุป การสนทนากลุ่ม หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากนัระหวา่งผูว้ิจยักบัผูใ้ห้
ขอ้มูล (Key informants) เป็นกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มผูร่้วมสนทนามาจากการเลือกสรรตามหลกัเกณฑ์ท่ีนกัวิจยัก าหนด
ว่า สามารถตอบค าถามตรงประเด็นและตอบวตัถุประสงค์ท่ีสนใจศึกษามากท่ีสุด และจะตอ้งมีลกัษณะ    
ต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด (Homogenous) 
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     1)   องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่มมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

1.1 ก าหนดแนวทางในการสนทนาประกอบด้วยเร่ืองท่ีจะสนทนาและแนวค าถามหรือ
กรอบค าถาม   ซ่ึงแนวทางการสนทนากลุ่ม จะตอ้งน าค าถามท่ีร่างไวม้าเรียงล าดบั หรือผกูเป็นเร่ืองราวเพื่อ
น าการสนทนาให้เป็นขั้นตอน โดยจดัตามล าดบัความคิดเป็นหมวดหมู่ เช่น ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองในอดีต 
สถานการณ์ในปัจจุบนั เป็นตน้ 

1.2 การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เป็นแนวทางในการคดัเลือกบุคคลท่ีเป็นตวัแทนเพื่อ
เขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้สามารถตอบค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดต้รงประเด็นและตรงตาม
วตัถุประสงค ์ของการศึกษามากท่ีสุด การคดัเลือกอาจท าแบบสอบถามยอ่ย ๆ หรืออาจท าเป็นตารางคดัเลือก
ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด 

1.3 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
1.3.1 พิธีกร (Moderator) เป็นผูถ้ามค าถามและเป็นผูน้ าการสนทนาของกลุ่มให้เป็น

ตามแนวทางของหวัขอ้ศึกษา พิธีกรตอ้งเป็นผูท่ี้พูดและฟังภาษาถ่ินได ้มีบุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนนอ้ม และมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

1.3.2 ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Note taker) เป็นผูค้อยจดบนัทึกค าสนทนาตลอดจน
อากปักริยาท่าทางของสมาชิกทุกคนท่ีเขา้ร่วมกลุ่ม เช่น สีหน้า แววตา การพยกัหน้า การส่ายหน้า การยิ้ม 
การหวัเราะ ก็เป็นการแสดงออกถึงค าตอบไดแ้ละเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ในภายหลงั ผูบ้นัทึกจะตอ้ง
พดูและฟังภาษาถ่ินไดด้ว้ย หนา้ท่ีอีกอยา่ง คือคอยสะกิดเตือนพิธีกร กรณีลืมถามค าถามส าคญั  

1.3.3 เจา้หน้าท่ีบริการทัว่ไป เป็นบุคคลท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ร่วม
สนทนา คือคอยบริการน ้ าด่ืม ขนม บนัทึกเทป เปล่ียนเทป ตลอดจนคอยกนัคนท่ีไม่ได้รับเชิญเขา้มาใน      
วงสนทนา 
 1.4  อุปกรณ์ในการรวบรวมขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีช่วยเก็บรวมรวมรายละเอียดต่าง ๆ ในวงสนทนา
ท่ีผูบ้นัทึกไม่สามารถสังเกตหรือจดบนัทึกไดท้นั ไดแ้ก่ เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ เทปบนัทึกเสียงควรมี 
2 เคร่ือง บนัทึกขอ้มูลเหล่ือมกนัประมาณ 5 นาที 
 1.5  อุปกรณ์เสริมการสนทนา  เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมให้บรรยากาศในวงสนทนาเป็นไป
อยา่งราบร่ืน ดูเป็นธรรมชาติไม่เครียด ไดแ้ก่ น ้าด่ืม ขนม หรือของขบเค้ียวเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
 1.6  สถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม ควรก าหนดให้แน่นอน เป็นท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อน   
ไม่มีเสียงรบกวนหรือไม่มีแมลงคอยตอมหรือกดั และเป็นสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนารู้จกัดี 
 1.7  ของท่ีระลึก มอบไว้ก่อนจากกันเพื่อเป็นส่ิงขอบคุณสมาชิกท่ีเสียสละเวลามา             
ร่วมวงสนทนาไม่ใช่ค่าจา้ง แต่มอบให้ร าลึกถึงกนัวา่คร้ังหน่ึงเราเคยมานัง่สนทนาถกประเด็นปัญหาดว้ยกนั 
ขอ้ควรระวงั ควรใหต้ามความเหมาะสม อยา่ใหเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจะตอ้งใหต้ลอด 
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 1.8  ระยะเวลา ควรใช้เวลาในการสนทนากลุ่มนานไม่เกิน 2 ชั่วโมง 15 นาที นับแต่เร่ิม
ค าถามแรก เพราะถ้านานกว่าน้ีสมาชิกจะเม่ือยล้า ค  าตอบท่ีได้เป็นการตอบไม่ได้ตั้ งใจเพียงแต่เพื่อให ้    
เสร็จส้ินการสนทนา 

    2)   บทบาทหน้าทีข่องการเป็นผู้น าสนทนาทีด่ี 
ผูน้ าการสนทนาท่ีดีควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
2.1 ตอ้งแนะน าตวั อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงคข์องการสนทนา และบอกให้ผูร่้วม

สนทนาทราบวา่มีการบนัทึกเทปตลอดการถกปัญหา 
2.2 เกร่ินน าดว้ยค าถามอุ่นเคร่ืองเพื่อสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง 
2.3 มีความเช่ือมัน่ การด าเนินการสนทนาอย่าเกรงว่าจะมีขอ้ผิดพลาด ไม่ควรกงัวลหรือ

เสียใจกบัเร่ืองท่ีผา่นไป 
2.4 สร้างบรรยากาศใหผู้เ้ขา้ร่มวงสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
2.5 ตอ้งไม่ซกัถามคนใดคนหน่ึงจนเกินไปหรือถา้ไม่จ  าเป็นไม่ควรซกัถามรายตวั เวน้แต่

ตอ้งการค าตอบต่อเน่ืองใหซ้กัรายละเอียดเชิงเหตุผลออกมาใหไ้ด ้ และตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นประเด็น 
2.6 ตอ้งเป็นผูท่ี้พูดเก่ง มีการเวน้จงัหวะการถามท่ีดี  ถามช้า ๆ ละเอียดและการพูดแทรก

ตลกอยา่งเหมาะสมเพื่อช่วยใหบ้รรยากาศในการสนทนากลุ่มสนุกไม่เม่ือยลา้ 
2.7 ตอ้งพยายามคุมเกมใหไ้ด ้อยา่ใหเ้กิดการข่มทางความคิดหรือชกัน าให้คนอ่ืนเห็นคลอ้ย

ตามกบัผูท่ี้พดูเก่ง (Dominate) 
2.8 ตอ้งปิดการสนทนาก่อนเวลา เพื่อไดเ้ช่ือมโยงความคิดของผูร่้วมสนทนาเขา้ดว้ยกนั

เป็นขอ้สรุป 
2.9 ตอ้งประเมินตนเองหลงัส้ินสุดการสนทนา  เพื่อเรียนรู้ขอ้ดี ขอ้พกพร่องของตนเอง

และน าไปพฒันาใหดี้ข้ึนต่อไป 
    3)   วตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 

 การสนทนากลุ่มมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
3.1  เพื่อสร้างความรู้และสมมติฐานใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึน 
3.2  เพื่อส ารวจความคิดเห็น ทศันคติ ของกลุ่มประชากรต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ท่ีสนใจศึกษา 
3.3  เพื่อทดสอบแนวคิดและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
3.4  เพื่อประเมินผลวจิยัต่าง ๆ หรือโครงการพฒันา 
3.5  เพื่อคน้หาค าตอบท่ียงัคลุมเครือหรือไม่แน่ชดั โดยน าค าตอบจากการสนทนา 

กลุ่มไปอธิบายเสริม 
3.6  เพื่อประโยชน์ในการท าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 
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    4)   ข้อดีของการจัดสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่มมีขอ้ดี ดงัน้ี 
4.1 ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงจากผูรู้้หลาย ๆ คน 
4.2 ขอ้มูลท่ีไดช้ดัเจนทุกแง่มุม 
4.3 ประหยดัเวลาและงบประมาณ 
4.4 ไดต้ าตอบเชิงเหตุผล 

    5)   ข้อจ ากดัของการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่มมีขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
5.1 หากก าหนดประเด็นไม่ชดัเจนหรือคลุมเครือ จะไดค้  าตอบท่ีไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีอยาก

รู้จริง ๆ 
5.2 ถา้เรียบเรียงค าถามไม่ดีวกวน หรือไม่มีการทดสอบค าถามก่อนน าใชจ้ริงจะท าให้การ

สนทนาไม่ราบร่ืน คนถามก็รู้สึกเบ่ือหน่ายคนร่วมกลุ่มสนทนาก็ไม่เขา้ใจค าถาม  ความคิดกระโดดไป
กระโดดมา  และไม่ทราบวา่ถึงเร่ืองอะไรกนัแน่ 

5.3 การเลือกสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนา หากเป็นบุคคลท่ีไม่เป็นมิตรกนัมาก่อน จะท าให้
วงสนทนแตก หรือแกลง้ค าตอบซ่ึงกนัและกนั หากเป็นญาติกนัก็จะไดค้  าตอบท่ีเอนเอียงเขา้ขา้งกนั 

5.4 กรณีเป็นพฤติกรรมหรือความคิดเห็นหรือทศันะในบางเร่ืองไม่เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนอาจไม่ไดรั้บการเปิดเผยในวงสนทนากลุ่ม ตอ้งใช้วิธีการนั่งสนทนาแบบตวัต่อตวั นอกวงสนทนา
กลุ่มแทนจึงจะไดค้  าตอบ 

5.5 ผูเ้ป็นพิธีกรหากไม่พร้อมหรือไม่มีความช านาญพอจะท าให้การสนทนาไม่ราบร่ืน    
คุมเกมสนทนาไดไ้ม่นาน การถามค าถามไม่ชดัเจนท าให้ผูต้อบเขา้ใจค าถามต่างกนั แต่ละคนตอบไปคนละ
ทิศทาง สรุปไม่ได ้

5.6 ความเหมาะสมของพิธีกร บางคร้ังตอ้งเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น เช่น การสนทนา
เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด หากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสตรี พิธีกรก็ควรเป็นผูห้ญิงจะไม่ได้
เขินอาย 

5.7 ภาษาท่ีใช้ในการพูด พิธีกรควรพูดภาษาทอ้งถ่ินของสมาชิกในกลุ่มสนทนาหรือใน
พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา เพราะเป็นการง่ายต่อการส่ือสาร และสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง 
 ดงันั้นการสนทนากลุ่มจึงเป็นวิธีท่ีผูว้ิจยัน าไปใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและน ้ ามันงาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปางหมูและบ้านสบสอย    
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปสนับสนุนการเขียนรายงานใน      
เชิงคุณภาพต่อไป 
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10) แนวคิดเศรษฐกจิชุมชนเพือ่การพึง่ตนเอง 
 จากปัญหาการพฒันาท่ีท าให้คนรวยกระจุกคนจนกระจาย เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่
พฒันาเศรษฐกิจเน่ืองจากการกระจายรายได้แย่ลง ตลอดจนปัญหาการเจริญเติบโตอย่างไม่สมดุลจนเกิด
ปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินแรงงานจากชนบทภาคเกษตรสู่ในเมืองภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่งผลท าให้
ประชาชนตกอยูใ่นวงัวนของความยากจนลุ่มหลงอยูใ่นกระแสบริโภคนิยมเกษตรกรสูญเสียท่ีดินท ากินเกิด
หน้ีสินเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร การผลิตและการบริโภคในปัจจุบนัพึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไปทั้ง
ทางดา้นวตัถุดิบ สินคา้ทุน เทคโนโลยีตลอดจนเงินทุน จึงเกิดแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ข้ึน ซ่ึงมีเหตุผลดงัน้ี(วชิิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร, 2548, หนา้ 188)  
 เศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลกัการว่าด้วยการพึ่งตนเอง ท าให้
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกปฏิเสธ 
 เศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมชุมชน(วิสาหกิจชุมชน) ไดรั้บความสนใจและสอดแทรกเขา้ไป
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8-9 แมว้า่บางช่วงเวลารัฐบาลจะหันไปใช้มาตรการทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นโครงการใหญ่ๆ (Mega-Project) เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจก็ตาม 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนกิจการสหกรณ์ซ่ึงเป็นองคก์รเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมยั ดงันั้นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสหกรณ์จึงสอดคล้อง
สัมพนัธ์กนัและสามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบติั เศรษฐกิจชุมชนจะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์คือ
สหกรณ์ท่ีด าเนินการเศรษฐกิจครบวงจร โดยท าการผลิตสินคา้และบริการเพื่อ “ความพอเพียง” ของชุมชน
เท่าท่ีจะพึงกระท าได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่น ในกรณีของขา้วเร่ิมตั้งแต่การท านา การสีขา้ว การ  
แปรรูปขา้วไปสู่ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น ท าแป้งขนมจีน แป้งเส้นก๋วยเต๋ียว ท าขนมต่างๆ  การบรรจุหีบห่อ 
การตลาดภายในประเทศและการส่งออก นอกจากการแปรรูปขา้วแล้วยงัจะน าไปสู่การผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริโภคแบบพอเพียงภายในชุมชนเป็นหลักท่ีเหลือจึงขาย
แลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืนๆ ส่ิงส าคญัตอ้งยึดหลกัพึงตนเองทั้งในดา้นเทคนิควิธีการผลิต ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
พึ่งพาเงินทุนภายใตร้ะบบสหกรณ์(สมบติั  สิงฆราช, 2549, หนา้ 222) 

การตลาดของวิสาหกิจชุมชน 

             การตลาดของวิสาหกิจชุมชนคือการท าเพื่อบริโภคในครอบครัวในชุมชน และระหวา่งชุมชนท่ีเป็น
เครือข่ายในระดบัต าบลและระหว่างต าบล ระดบัอ าเภอหรือระดบัจงัหวดั เช่น การผลิตขา้วให้พอเพียงกบั
ความตอ้งการของต าบล อีกต าบลหน่ึงก็ผลิตเน้ือสัตว ์เช่นการเล้ียงไก่และสุกร การจดัการผลิตให้ไดเ้ท่ากบั
ความตอ้งการบริโภคของชุมชนตนเองและชุมชนเครือข่ายโดยให้สมาชิกในชุมชนถือหุ้นและช่วยกนัขาย
ช่วยกนับริโภคภายในต าบลและน ามาแลกเปล่ียนกนัในระบบชุมชนเครือข่ายเป็นการส่งเสริมการตลาด
ภายในชุมชนเครือข่ายซ่ึงแต่ละชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัได ้ถา้หากมีผลิตภณัฑ์
บางตวัท่ีดีพอท่ีจะออกไปสู่ตลาดใหญ่ได้ก็เป็นเร่ืองของกลไกการตลาดท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะแข่งขนักบั
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ตลาดแบบทุนนิยมได ้การตลาดของวิสาหกิจชุมชนก็สามารถส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดใหญ่ได ้แต่เป้าหมาย
การตลาดน้ีเป็นเป้าหมายท่ีรองลงมาจากเป้าหมายของตลาดภายในชุมชน 
 โครงการการส่งเสริมการจดัการความรู้เร่ืองการท านาขา้วในระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน เป็นโครงการ
ภายใตก้ารสนบัสนุนของสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ท่ีให้ทุนแก่มูลนิธิขา้วขวญัใช ้
“การจดัการความรู้” เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้การท านาขา้วในระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน โดยมีมูลนิธิ      
ขา้วขวญัเป็นผู ้“เอ้ือ” ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือ “ความรู้
ปฏิบติั” และมี “ชาวนา” 4 พื้นท่ีในจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็น “ผูป้ฏิบติั” หรือ “คุณกิจ” ท่ีสมคัรใจจะเปล่ียนวิถี
การท านาแบบพึ่งพา (พอ่คา้สารเคมี พ่อคา้พนัธ์ุขา้ว และพ่อคา้ปุ๋ย พ่อคา้คนกลาง) โดยใชค้วามรู้เป็นฐานให้
ชาวนาเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถสร้างความรู้และเทคโนโลยีของตนเองส าหรับการท านาในระบบ
เกษตรกรรมย ัง่ยนืไดใ้น 3 เร่ืองส าคญัไดแ้ก่ การจดัการศตัรูพืชโดยชีววิธี การปรับปรุงดินโดยไม่ใชส้ารเคมี 
และการพฒันาพนัธ์ุขา้วให้เหมาะสมกบัระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน ปัจจุบนั “นกัเรียนชาวนา” ท่ีน่ีมีสุขภาวะท่ี
ดีข้ึนจากท่ีเคยเจ็บป่วยเขา้โรงพยาบาลบ่อยๆ และตรวจพบสารเคมีในเลือดเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบนั
ลดลงไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต ์ตน้ทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมากข้ึน เหลือเงินเก็บมากข้ึน หน้ีสินลด ส่ิงแวดลอ้ม 
ดีข้ึน เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ดีดี ความรู้เด็ดๆ ความรักความสามคัคี วฒันธรรมประเพณีเก่ียวกบั
การท านาขา้วกลบัคืนมาสู่ชุมชนอีกคร้ัง(งานวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์, ขอ้มูลออนไลน์, 20 พ.ย.2549) 

2.3 ข้อมูลบ้านปางหมู   
 ต าบลปางหมูแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บา้นคือ หมู่ 1บา้นปางหมู หมู่ 2 บา้นกุงไมส้ัก หมู่ 3
บา้นทุ่งกองมู หมู่ 4 บา้นในสอย หมู่ 5 บา้นใหม่ หมู่ 6 บา้นสบป่อง หมู่ 7 บา้นสบสอย หมู่ 8 บา้นไมแ้งะ  
หมู่ 9 บา้นไมส้ะเป่ หมู่ 10 บา้นพะโข่โหล่ หมู่ 11 บา้นขุนกลาง หมู่ 12 บา้นชานเมือง และหมู่ 13            
บา้นดอยแสง ประชากรในพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  15,205  คน แยกเป็นชาย 7,935 คน หญิง 7,270 คนโดย
เฉล่ียความหนาแน่นของประชากร 35 คน / ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่  นอกจากนั้นก็จะ
เป็นกระเหร่ียงแดง และ กระเหร่ียงคอยาว  โดยมีอาชีพหลกัคือท าการเกษตรกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ปลูกขา้ว        
ถัว่เหลือง กระเทียม งา และ ฯลฯ  นอกนั้นจะประกอบอาชีพคา้ขาย รับจา้ง รับราชการและท าอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน มีค าขวญัต าบลปางหมู คือ “แม่น ้ าปาย ห้วยฝายคอ   ถัว่แปหล่อ น ้ ามนังา ถัว่เหลืองแผ่น         
ช่ือลือชา ทรงคุณค่า วฒันธรรมไต” 

  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของต าบลปางหมู เป็นท่ีราบ มีภูเขาและป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์  ตั้งอยู ่            
ริมแม่น ้าปาย เหมาะส าหรับท าการเกษตรมีอาณาเขตต าบลทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลหมอกจ าแป่  ต าบล ห้วยผา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทิศใตติ้ดต่อต าบลผาป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทิศตะวนัออก 
ติดต่อ ต าบลห้วยปูลิง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนและทิศตะวนัตกติดต่อกบัประเทศ พม่า ประชากรใน
หมู่บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั ท านา ท าสวน รับจา้ง อาชีพเสริม เยบ็ผา้ ทอผา้ 
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รูปที ่2.5 แผนท่ีของต าบลปางหมู 
 สถานท่ีส าคญัในต าบลปางหมู ไดแ้ก่ วดัปางหมู ตั้งอยูท่ี่หมู่ 1 บา้นปางหมู ต  าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ มีเจดียรู์ปทรงพม่า ภายในศาลาการเปรียญประดิษฐานพระพุทธรูปแบบ
ไทยใหญ่ เป็นพระประธาน 1 องค ์และองคเ์ล็ก ๆ อีกหลายองค ์
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 ข้อมูลของผลติภัณฑ์ทีท่ าการวจัิย 

 น า้มันงา 

 แหล่งปลูกงาท่ีส าคญัของประเทศไทยจงัหวดัหน่ึง คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์แลว้
วา่เป็นงาท่ีมีคุณภาพดีเพราะพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม สภาพของภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย และสายพนัธ์ุงา ท่ี
ผ่านมาการแปรรูปงาเป็นผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะท ากนัเฉพาะในชุมชน ต่อมาทางจงัหวดั
เล็งเห็นว่า งาของแม่ฮ่องสอน เป็นงามีศกัยภาพสมควรท่ีจะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อมได ้       
จนสามารถเห็นผลิตภณัฑจ์ากงาในหลายลกัษณะ อาทิ เช่น น ้ามนังา ผลิตภณัฑเ์พื่อความงาม อาทิ สบู่ แชมพู
สระผม และขนมงา เป็นตน้ 

 การผลิตน ้ ามนังาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีการผลิตสืบทอดกนัมาเป็นเวลานานแลว้ เน่ืองจากใน
สมยัก่อนชนพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน (คนไต) ใช้ในการประกอบอาหาร แต่ต่อมาเม่ือมีน ้ ามนัพืชท่ีสกดัจาก    
ถัว่เหลืองหรือผลปาลม์แพร่เขา้มาและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ท าใหมี้การใชน้ ้ ามนังาในการประกอบอาหาร
ลดลง แต่ปัจจุบนัยงัคงมีผูผ้ลิตน ้ ามนังาในบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง ผลิตน ้ ามนังาออกจ าหน่าย 
โดยใชก้รรมวธีิสกดัแบบธรรมชาติ อาศยัแรงววั และกรรมวิธีการสกดัโดยใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งง่าย วตัถุดิบใน
การผลิตท่ีส าคญั คือ เมล็ดงา มีก าลงัการผลิตประมาณ 10,000 ขวดต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 รูปที ่2.6 ตน้งาท่ีปลูกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 งาเป็นเมล็ดพืชเล็กจ๋ิวท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร มี 2 แบบ คือ งาด าและงาขาว นอกจากน้ียงัมีน ้ ามนังา
ท่ีใช้ปรุงอาหารไดดี้เพราะมีกล่ินหอมและกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ สารอาหารท่ีมีอยู่ในเมล็ดงาลว้นแต่มี
ประโยชน์ทั้งส้ิน เช่น โปรตีนในงามีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย คือ กรดอะมิโนเมธิโอนีน ในถัว่เหลือง
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มีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตวัน้ีนอ้ย ชาวมงัสวิรัติจึงใส่งาลงไปในอาหาร ถัว่เหลืองท่ีปรุงเพื่อให้มีสารโปรตีน
สมบูรณ์มากข้ึน ในเมล็ดงามีน ้ามนัมากจึงสกดัออกมาเป็นน ้ามนังาท่ีมีคุณสมบติัดีเยี่ยม คือ มีกรดไขมนัชนิด
ไม่อ่ิมตวัสูง ทั้งกรดไขมนัโอเมกา้ 3 กรดไขมนั โอเมกา้ 6 ท่ีมีคุณสมบติัช่วยลดคอเลสเตอรอล ซ่ึงช่วย
ป้องกนัหลอดเลือดแขง็ตวั ป้องกนัโรคหวัใจ ท าใหร้ะบบหวัใจแขง็แรง นอกจากน้ียงัมีกรดไขมนัไลโนเลอิก 
ซ่ึงช่วยท าให้ผมดกด าบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มช่ืน นอกจากน้ีงายงัมีวิตามินและแร่ธาตุท่ีส าคญั โดยเฉพาะ   
อยา่งยิง่ แคลเซียมท่ีมีมากกวา่นมววัถึง 6 เท่า มีธาตุเหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ
ทองแดง อีกทั้งยงัมากด้วยวิตามินบีชนิดต่าง ๆ ซ่ึงดีต่อระบบประสาท ช่วยท าให้นอนหลับ ร่างกาย
กระฉบักระเฉง มีสารบ ารุงประสาท และวติามินอีเป็นตวัแอนติออกซิแดนทท่ี์ช่วยตา้นมะเร็งอีกดว้ย   

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน ้ ามันงา ตั้ งอยู่เลขท่ี 230 หมู่ท่ี  1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง        
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2542  สมาชิกส่วนใหญ่เร่ิมต้นจะมาจากกลุ่มผูผ้ลิต ถั่วลิสง  
ปลอดสารเคมี ถัว่เหลือง และงา ต่อมาในปี 2544 สมาชิกให้ความส าคญักบัการผลิตงาเป็นหลกั โดยเน้นท่ี
การผลิตเมล็ดงาตามระบบส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัและได้มาตรฐาน (GAP) และไดมี้การ    
ขอยื่นการจดัตั้ งกลุ่มอย่างเป็นทางการและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือวนัท่ี 14 ต.ค. 2548 และมี    
การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถผลิตสินคา้น ้ ามนังาท่ีเด่นของ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ การจดัตั้งกลุ่ม  
มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมรายได้ให้กบักลุ่มแม่บา้นโดยแปรรูปงาเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีในชุมชน 
นอกจากน้ีทางกลุ่มได้เล็งเห็นความส าคัญในการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน อีกทั้ งยงัเป็นการส่งเสริม           
การปลูกงาอินทรีย ์ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ย เพื่อความปลอดภยัในการบริโภคและเพื่อรับซ้ือเมล็ดงาจาก
กลุ่มผูผ้ลิตในชุมชน อนัจะเป็นการเสริมรายได้และประกนัราคาให้กบักลุ่มผูผ้ลิต และทา้ยสุดเพื่อสร้าง 
ความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชน ปัจจุบนักลุ่มมีคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 11 คน   

 คู่แข่งขนัทางการตลาดของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปน ้ามนังาบา้นปางหมู ซ่ึงก็จะเป็นกลุ่มผูผ้ลิต
น ้ามนังาในทอ้งถ่ิน ท่ีน าจ าหน่ายน ้ามนังาภายใตต้ราสินคา้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 1. โรสลามิน เป็นสินคา้โอทอปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าหน่ายเป็นน ้ ามนังาสกดัเยน็ใช้เป็นสมุนไพร 
ดูแลเส้นผม ใบหนา้ ผิวกาย มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 175 บาท  ขนาด 300 ซีซี ราคาขาย
ปลีกขวดละ 110 บาท และขนาด 85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 85 บาท 
 2. โกลด์เด้นโดม เป็นสินคา้โอทอประดบัพรีเม่ียม  มี 3 ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 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 การหีบเย็นด้วย       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตจากงาด าท่ีไดม้าตรฐาน GAP อุดมไปดว้ยคุณค่าทางสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ
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ต่าง ๆ ใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางใชบ้  ารุงผม บ ารุงผิวพรรณ และยงัสามารถใชแ้ทนน ้ ามนัพืชได ้ มี 3 
ขนาด คือ 500 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 180 บาท ขนาด 300 ซีซีราคาขายปลีกขวดละ 120 บาท และขนาด 
85 ซีซี ราคาขายปลีกขวดละ 90 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.7  น ้ามนังา นิยมน าไปปรุงแต่งรสชาติอาหาร 

 องคค์วามรู้ในการสกดัน ้ามนังา (อีดงา) โดยใชภู้มิปัญญาไทยใหญ่ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูป
น ้ามนังานั้น สันนิษฐานวา่ มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไทยใหญ่ ท่ีไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นปางหมูและได้
มีการสืบทอดท ากนัมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั โดยมีวธีิการท า ดงัน้ี  

 1. น าเมล็ดงามาผดัหรือเป่าพดัลมเพื่อขจดัส่ิงสกปรกออกไปจากเมล็ดงา อาทิ ใบไม ้    กา้น ดิน ให้
สะอาด แลว้ตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ 5 แดด (5 วนั) แลว้น ามาฝัดท าความสะอาดอีกคร้ังจากนั้นน าไป
บรรจุในกระสอบป่าน เก็บไวใ้นท่ีอบัช้ืน มีอากาศถ่ายเทไดดี้ ไม่มีแมลงและสัตวร์บกวน 
 2.  ชัง่หรือตวงน ้าหนกัเมล็ดงา 15 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 ลิตร  
 3.  ตม้น ้าใหเ้ดือดพล่านประมาณคร่ึงชัว่โมง (ถา้น ้าไม่สุกพอจะมีผลต่อน ้ามนังา)  
 4.  ตวงน ้าตม้สุกใส่ลงไปในกน้ครก 1-1.5 กระป๋องนม  
 5.  เทเมล็ดงาท่ีเตรียมไว ้15 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 ลิตร บดให้เมล็ดงาแตกประมาณ 1/3 ส่วน 
(ครกท่ีใชบ้ดเป็นครกไมแ้ละใชแ้รงงานสัตวใ์นการหมุนครก) ตวงน ้ าตม้สุก 1 กระป๋องนมค่อย ๆ หยอดน ้ า
เพื่อให้เมล็ดงากบัน ้ าเขา้กนั บดไปเร่ือย ๆ เติมน ้ าเป็นระยะ ๆ จนไดท่ี้แลว้น ้ ามนัจะเร่ิมออกมา บดต่อไปจน
กากงาแยกออกจากกนั ซ่ึงปริมาณน ้าท่ีใชจ้ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บังาท่ีแห้งสนิทดีหรือไม่ เมล็ดงาสมบูรณ์ดี
หรือไม่ ปริมาณมากหรือนอ้ยของเมล็ดงาท่ีใส่ แต่ละคร้ังของการอีด ส่วนสกดัน ้ ามนัโดยใชว้วัลาก จะให้บด
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ไปเร่ือย ๆ  โดยใชแ้รงงานววัผลดักนัตวัละ 1 ชัว่โมง ประมาณ 3 ชัว่โมง จะไดน้ ้ ามนังาออกมา (น ้ ามนังาจะ
เร่ิมออกเม่ือชัว่โมงท่ี 2 บดต่อไปจนใชไ้ด ้จึงตกัน ้ ามนัออกจากครกอีดไปใส่ไวใ้นภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พื่อให้
ตกตะกอน 
 6.  น ้ามนังาท่ีไดจ้ะสังเกตจากฟองน ้ามนัเล็ก ๆ เท่าหวัไมขี้ดกลายเป็นฟองน ้ ามนัเท่าหวัแม่มือแสดง
วา่น ้ามนัไดท่ี้แลว้  
 7. ตกัน ้ามนัขา้งบนครกเทใส่กระชอน ท่ีมีผา้ขาวบางรองไวใ้ส่ในถงัท่ีเตรียมไว ้ 
 8.  น าน ้ามนัท่ีได ้ใส่ถงัพกัตะกอน 1 เดือนก็บรรจุขวดเพื่อจ าหน่ายต่อไป  

 อยา่งไรก็ตาม วธีิการสกดัในขา้งตน้จะสกดัน ้ ามนัออกไม่หมด จึงท าให้มีน ้ ามนังาเหลืออยูป่ระมาณ 
5-20 % (แต่อาจข้ึนกบัประสิทธิภาพของเคร่ืองอีดน ้ ามนั) ฉะนั้นหากจะท าให้น ้ ามนัออกหมดต้องใช้
สารละลายนอร์มอล เฮกเซน ช่วยในการละลาย โดยน าน ้ ามนัท่ีเหลือให้มารวมตวักบัสารละลายแลว้จึงกลัน่
ไล่สารละลายเฮกเซนออกให้หมด แต่ก็เป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุ่งยากและอนัตรายเน่ืองจากสารนั้นเป็น    
สารไวไฟ  จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการท าเป็นพิเศษ อีกทั้งกากงาท่ีไดจ้ากวิธีน้ีมี ก็จะมีน ้ ามนัเหลืออยู่
น้อยกว่า 0.5 % จนปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาการสกัดน ้ ามันงา โดยการน าเคร่ืองจักรและ          
มอเตอร์ไฟฟ้ามาใช ้ซ่ึงเป็นระบบไฮโดรริกและเกลียวอดั สามารถท างานไดต่้อเน่ืองตลอดเวลา น ้ ามนังาท่ีได้
จะเป็นน ้ ามนังาบริสุทธ์ิ แยกออกเป็นน ้ ามนังาดิบท่ีไดจ้ากงาท่ีไม่ผ่านการคัว่ จึงเป็นน ้ ามนัท่ีเหมาะส าหรับ 
ทาภายนอก แกอ้าการปวดเม่ือย  หรือเป็นน ้ ามนังาท่ีไดจ้ากเมล็ดงาท่ีผา่นการคัว่ให้มีกล่ินหอม  ซ่ึงน ้ ามนังา 
ท่ีไดจ้ะมีสีคล ้าเหมาะส าหรับใชป้รุงแต่งรสชาติอาหาร 

 ถั่วเหลอืงแผ่นหรือถั่วเน่าแค่บ 
 ถัว่เน่ามีประวติัความเป็นมายาวนาน ซ่ึงไม่มีใครบอกไดว้่ามีจุดเร่ิมตน้จากท่ีใด ในอดีตถัว่เน่าเคย
เป็นของบรรณาการอนัทรงคุณค่าท่ีพญาละคร (เจา้เมืองล าปาง ละคอนหมายถึงล าปาง) เคยเอาถัว่เน่าถวาย
เป็นบรรณาการแก่พญาแม่กุ แห่งเมืองนพบุรีเชียงใหม่ ท าให้เมืองละคอนไม่ถูกทพัเชียงใหม่และทพัเง้ียว
เมืองนายเมืองเชียงทองตียดึ เมืองเพราะพึงพอใจในรสชาติถัว่เน่าของชาวละคอน วฒันธรรมการรับประทาน
ถัว่เน่าของคนลา้นนา มกันิยมรับประทานกนัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนไท เช่น ไทใหญ่ 
เขิน โยน ยอง บางคนเช่ือว่า ถัว่เน่ามีต้นก าเนิดมาจากไทใหญ่ ชาวพม่า ก็รับประทานถัว่เน่าซ่ึงเรียกว่า       
แบโบ๊ะ โดยท าเป็นแผ่น ๆ ใส่พริกป่น กดักินมีรสชาติเผ็ด คนญ่ีปุ่นมีอาหารพื้นเมืองชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า 
นตัโตะ (Natto) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถัว่เน่าของคนลา้นนา นอกจากน้ี ยงัมีอาหารท่ีมีลกัษณะคลา้ยถัว่เน่าของ
ชาวเนปาลและชาวอินเดีย คือ  คีเนมา (Kenema) และ Chungkookjang ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรุงรสของ        
ประเทศเกาหลี เป็นตน้   

 ถัว่เน่าเป็นอาหารพื้นเมืองของคนลา้นนา ท่ีท ามาจากถัว่เหลืองโดยผา่นการตม้จนสุกแลว้น ามาหมกั
ดว้ยจุลินทรีในธรรมชาติจนมีกล่ิน สี รส และลกัษณะเฉพาะตวั กรรมวิธีการหมกั  ถัว่เน่านั้นเป็นภูมิปัญญา
ชาวบา้นท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจมีการปรับเปล่ียนทั้งรสชาติ
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และกรรมวิธีให้เหมาะสมกบัยุคสมยั ซ่ึงการท าถัว่เน่าของแต่ละทอ้งถ่ินจะมีกรรมวิธีการท าถัว่เน่าแตกต่าง
กนัไป 

 บา้นปางหมูเป็นแหล่งผลิตถัว่เน่าท่ีใช้เป็นเคร่ืองปรุงหรือประกอบการท าอาหารหลายชนิด อาทิ  
น ้าพริก แกง ผดั โดยทัว่ไปถัว่เน่าจะท าออกมาในหลายรูปแบบ หรือหลายลกัษณะ คือ ถัว่เน่าซา ถัว่เน่าแค่บ 
( ถัว่เหลืองแผน่ ) โดยมีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิต คือ ถัว่เหลืองท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 4 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ถัว่เน่าอ่อน 
ถัว่เน่าแหลง ถัว่เน่าตาขาว และถัว่เน่าสวนเขียว การปลูกถัว่เหลืองจะนิยมปลูกใน ช่วงปลายเดือนมกราคม
และเก็บเก่ียวประมาณปลายเดือนเมษายน และถัว่เน่าก็นบัไดว้า่เป็นอาหารและสินคา้ท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึง
ของบา้นปางหมู โดยมีวธีิการท าถัว่เน่า ดงัน้ี  

 1.  เลือกซ้ือเมล็ดถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพ จากนั้นน ามาคดัแยกเมล็ดท่ีเสียออกแล้วน าไปล้างน ้ าให้
สะอาด แช่น ้าทิ้งไว ้1 คืน เพื่อให้ถัว่น่ิม และน ามาตม้กบัน ้ าประมาณ 1 วนั จนเป่ือยไดท่ี้โดยใชก้ารบีบดูเม็ด
ถา้เป่ือยแลว้ก็หยดุตม้ 

 2. น าเอาถัว่ท่ีตม้เป่ือยแลว้ตามขอ้ 1 มาใส่หวดให้สะเด็ดน ้ า น าไปใส่ในกระบุง ตะกร้า หรือเข่งท่ี
รอง และปิดทบัดว้ยใบตองตึง หาฝาหมอ้ หรือไม้ท่ีหนกั ๆ มาทบัอีกชั้น หมกัให้ถัว่อบและร้อน ทิ้งไว ้2 คืน 
หรืออาจน าไปตากแดด ส่วนใหญ่นิยมหมกัถั่วเน่า ประมาณ 2-3 วนั จนได้ถั่วท่ีเร่ิมเป่ือยยุ่ยและส่งกล่ิน
เล็กน้อย และรสชาติก าลงัดี ซ่ึงเรียกวา่ ถัว่เน่าซา (ถัว่เน่าท่ียงัเป็นเมล็ดคลา้ยเตา้เจ้ียวของคนจีนแต่ไม่มีน ้ า)  
ถัว่เน่าซาน้ีสามารถน าไปประกอบอาหาร เช่น เอามาผดักบัไข่ หอมแดง กระเทียม หรือถัว่เน่าซาใชผ้ดักบั
เน้ือไก่หรือหมู เรียก ถัว่เน่าคัว่ 
 3. น าถัว่เน่ามาโม่ให้ละเอียดด้วยครกบด ระหว่างบดใส่น ้ าทีละน้อยเพื่อให้ถัว่เน่าเหนียว จนได ้   
ถัว่เน่าบดเป็นป้ันๆ มีสีเหลือง จากนั้นน ามาท าเป็นแผ่นบางๆ โดยใช้ท่ีหนีบซ่ึงท าจากไม ้ ภายในรองดว้ย 
แผน่พลาสติกเพื่อป้องกนัไม่ใหถ้ัว่เน่าติดไม ้และสะดวกต่อการดึงออก   

 4.  น าถัว่เน่าท่ีเป็นแผ่นบาง ๆ ไปตากในตะแกรงไมไ้ผ่ 4-5 ชั่วโมง ก็จะแห้ง ซ่ึงเม่ือแห้งแล้ว         
ถัว่เหลืองแผน่แห้งก็จะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้ าตาลเขม้ (ดงัภาพท่ี 2.2) สามารถน าไปจ าหน่าย หรือเก็บ
ใส่ป๊ีบไวท้านได้เป็นเดือน และถึงแม้จะเก็บน าถั่วเหลืองแผ่นไวน้านแค่ไหน กล่ินก็จะยงัคงไม่เปล่ียน        
ถัว่เหลืองแผน่นั้นอาจจะเปรียบไดก้บักะปิของภาคกลางหรือปลาร้าของภาคอีสานนัน่เอง ทั้งยงัสามารถเอา
มาทอดน ้ามนักินเป็นของกินเล่นได ้และสามารถแปรรูปเป็นกบัขา้วไดห้ลายอยา่งให้รสชาติมนัและมีกล่ินท่ี
เฉพาะ เช่น น ้าพริกอ่อง น ้าพริกมะเขือส้ม โดยก่อนประกอบอาหารตอ้งน า  ถัว่เหลืองแผน่มาป้ิงไฟให้เหลือง
ก่อน จากนั้นน ามาต าใหล้ะเอียด แลว้จึงน าไปประกอบอาหาร 
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รูปที ่2.8  ถัว่เหลืองแผน่ท่ีน าไปยา่งไฟก่อนน าไปรับประทานหรือผสมอาหารของทางภาคเหนือ 

 จากภาพถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) มีลกัษณะเป็นแผน่กลมๆ บาง สีน ้ าตาล  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ 4 น้ิว โดยทัว่ไปแลว้ ถัว่เหลือง 20 กิโลกรัมจะสามารถน ามาท าเป็นถัว่เหลืองแผ่นไดป้ระมาณ 
1,120 แผน่ น ามาบรรจุเป็นตั้ง ๆ จ าหน่ายเป็นจอ้ย (1 จอ้ย = 1.6 กิโลกรัม) หรือเป็นมดั ๆ ละ 10 แผน่  

 นอกจากจ าหน่ายถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) เป็นจอ้ยหรือเป็นมดัแลว้ ยงัมีการผลิตเป็นแบบผงป่น
เพื่อสะดวกในการปรุงอาหารอีกด้วยแต่ยงัไม่แพร่หลาย รสชาติของถั่วเน่าจะเค็ม กล่ินและรสชาติ           
กลมกล่อมกว่าของถัว่เหลืองท่ีผ่านการหมกัในรูปแบบอ่ืน ถัว่เน่าเป็นอาหารท่ีให้ประโยชน์มากมายแก่
ผูบ้ริโภค นอกจากใช้เป็นอาหารเสริมรสชาติแล้วยงัให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบดว้ยโปรตีนใน
ประเภทถัว่ต่างๆ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่พ ูถัว่เขียว ถัว่ด าและถัว่ลิสง ซ่ึงถัว่ท่ีมีโปรตีนมากท่ีสุด คือ ถัว่เหลืองท่ีใช้
ท าถัว่เน่านัน่เอง ถัว่เน่ายงัมีสารอาหารท่ีย่อยสลายง่ายและสารอาหารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึง
ทางการแพทยเ์ช่ือวา่มีผลในการลดอตัราการเป็นโรคมะเร็ง โรคหวัใจ ใชล้ดความอว้นและบ ารุงสมองไดอี้ก
ดว้ย 
 ถั่วแปจีหรือถั่วแปจ่อหรือถั่วแปหล่อ 
 แปจี เป็นพืชตระกูลถัว่ของพม่า ซ่ึงค าวา่ แปนั้นแปลวา่ถัว่ ส่วนค าวา่จีแปลวา่ใหญ่ ถัว่พนัธ์ุน้ีเขา้มา
แพร่พนัธ์ุปลูกเจริญเติบโตไดดี้ตามชายแดนไทยพม่า อาทิ แม่ฮ่องสอน ตาก จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิด
หน่ึงของจงัหวดัตามชายแดนของไทย ถัว่แปจีท่ีผ่านการคัว่หรือแปรรูปแลว้จะเป็นท่ีนิยมบริโภคทั้งคนใน
พื้นท่ีและนิยมซ้ือเป็นของฝาก อาทิ น าไปเป็นกบัแกลม้เบียร์รสชาติยอดเยี่ยม ดงันั้นจากความนิยมบริโภคท่ี
มีสูงมากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการของตลาดท่ีสูงข้ึนทุกขณะ จนท าให้ถัว่แปจีในพื้นท่ีมีไม่เพียงพอ จน
ตอ้งหาซ้ือจากแหล่งปลูกอ่ืน ๆ เช่น พม่าและเชียงใหม่   
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รูปที ่2.9  ถัว่แปหล่อ นิยมรับประทานทั้งเปลือก รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 ถัว่แปจีนิยมน ามาคัว่ผสมเกลือ เรียกว่า แปหล่อ หรือน ามาแกะเปลือกแลว้ทอดในน ้ ามนั  เรียกว่า  
แปจ่อ ก่อนท่ีจะน ามาคัว่หรือทอดจะตอ้งน าถัว่แปจีมาแช่น ้ า 1 คืน ท าให้เมล็ดถัว่บานเต็มท่ี แลว้จึงน ามา    
ผึ่งแดดประมาณคร่ึงวนั จึงน ามาคลุกเคลา้กบัขมิ้นในอตัราถัว่ 5 ถงัต่อขมิ้นผง 2 ขีดต่อปูนกินหมากขนาด   
หวัแม่โป้ง แลว้จึงน าไปคัว่กบัเกลือ ถา้น ามาท าเป็นแปจ่อตอ้งใชมื้อบ้ีเอาเปลือกออกก่อนตอนแช่อยูใ่นน ้ า 
นอกจากนั้น  ถัว่แปจีอ่อนยงันิยมน ามาแกงร่วมกบัฮงัเล แกงหมู แกงไก่ ซ่ึงตอ้งมีส่วนผสมของขมิ้นทุกคร้ัง
ไปอีกดว้ย การปลูกถัว่แปจี สามารถท าไดโ้ดยการยกร่องและปลูก เช่นเดียวกบัการปลูกถัว่เหลือง ถัว่ลิสง 
นิยมปลูกช่วงตน้เดือนกรกฎาคมและเก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนธันวาคม  แต่เน่ืองจากถัว่แปจีเป็นถัว่ท่ีมี    
พุม่ใหญ่ จึงมีระยะการปลูกต่อหลุมขนาด 3  หลุม/วา หยอดเมล็ดถัว่ 3 เมล็ด/หลุม ชอบน ้ าคา้งมาก เก็บเก่ียว
โดยใช้มือรูดเอาแต่ฝักซ่ึงมีเมล็ด เพียง 2-3เม็ด/ฝัก ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ประมาณ 20 ถงั การท าถัว่แปจีมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. น าถัว่หลวงท่ีกะเทาะเปลือกชั้นนอกออกแลว้มาแช่น ้า 1 คืนเพื่อใหเ้มด็พองอ่ิมน ้า 
 2. น าไปตากแดดบนเส่ือไมไ้ผใ่ห้หมาดๆ พอก าไม่ติดมือ เพราะหากถัว่เปียกเกินไปตอนน าไปคัว่
จะท าใหอ้มเกลือเวลารับประทานจะเคม็มาก 
 3. ก่อนท่ีจะน าถัว่หลวงมาคัว่กบัเกลือในกระทะ ตอ้งน าถัว่มายา่งไฟให้แห้งก่อน ขณะเดียวกนัก็จะ
น ากระทะตั้งไฟใส่เกลือเมด็ลงไป แลว้คัว่เกลือใหร้้อนและแหง้ 
 4.  น าถัว่หลวงเทลงไปในกระทะ คัว่จนสุกเหลือง จากนั้นเอาตะแกรงตกัถัว่ข้ึนมา เขย่าเพื่อร่อน
เกลือออก ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 
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รูปที ่2.10  ถัว่แปจ่อ นิยมคลุกเกลือเล็กนอ้ย รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 ดังนั้ นถั่วแปหล่อ แปยี เป็นถั่วคั่วและถั่วทอดท่ีผลิตจากถั่วหลวง ซ่ึงเป็นพืชไร่พื้นถ่ินของ            
ชาวแม่ฮ่องสอน ล าตน้มีลกัษณะเป็นเถา มีผลผลิตคลา้ยถัว่เหลือง นิยมน ามาแปรรูปรับประทาน 2 แบบ คือ 
1) แกะเปลือกคั่วน ้ ามันให้สุกเหลืองกรอบ เรียก ถั่วแปยีหรือแปจีหรือแปจ่อ นิยมคลุกเกลือเล็กน้อย 
รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารว่าง 2) คัว่เกลือทั้งเปลือก เรียกถัว่แปหล่อ มีรสเค็มจากการคัว่เกลืออยู่
แลว้ จึงนิยมรับประทานทั้งเปลือก รับประทานเป็นของทานเล่น อาหารวา่ง 

 อย่างไรก็ตาม การท าถั่วแปหล่อให้อร่อยข้ึนอยู่กับความใส่ใจในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึง
ประสบการณ์ของผูค้ ัว่ถัว่ ซ่ึงเคล็ดลบัจะเร่ิมจากขั้นตอนการตากถัว่ หากตากถัว่แห้งเกินไปจะท าให้ถัว่แข็ง 
แต่หากตากใหพ้อดีถัว่จะกรอบดี ส่วนไฟท่ีใชค้ัว่ถัว่ถา้ไฟอ่อนเกินไปถัว่ก็จะแข็ง แต่ถา้ไฟแรงเกินไปถัว่ก็จะ
ไหม ้เพราะฉะนั้น ตอ้งใชไ้ฟท่ีมีความร้อนพอดี ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัเกลือท่ีใชค้ัว่ถัว่ดว้ย เพราะไฟท่ีมีความร้อน
พอดีจะท าให้เกลือแตกขณะคัว่ และท าให้ถัว่ไม่แข็ง ถัว่หลวงน ามา แปรรูปไดห้ลายอย่างท่ีง่ายท่ีสุด ก็คือ 
การน ามาคัว่กบัเกลือใหสุ้กหรือเรียกวา่ถัว่แปหล่อ 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 มสัรัตน์ แสงแกว้ (2549) ไดท้  าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน ้ ามนังา: กรณีศึกษา
กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน ้ ามนังา การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์ประธาน รองประธาน พนกังานบญัชี และคนงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมี
บา้นปางหมู 
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 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ตน้ทุนในการผลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่ เป็นตน้ทุนค่าแรงงานทางตรงและ
วตัถุดิบทางตรง ตน้ทุนต่อหน่วยของน ้ ามนังาขนาด 85 ซีซีเท่ากบั 21.04 บาท ขนาด 300 ซีซีเท่ากบั 59.96 
บาทและขนาด 500 ซีซีเท่ากบั 88.93 บาท ราคาขายขวดละ 40 บาท 90 บาท และ 120 บาท ตามล าดบั อตัรา
ก าไรต่อตน้ทุนของน ้ามนังาขนาด 85 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 89.78 ขนาด 300 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 49.67 และขนาด 
500 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 34.45 อตัราก าไรต่อค่าขายของน ้ามนังาขนาด 85 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 47.22 ขนาด 300 ซี
ซีเท่ากบัร้อยละ 33.09 และขนาด 500 ซีซีเท่ากบัร้อยละ 25.53 กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ 5 ปี 
ไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนังาเท่ากบั 1,572,808.81 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 เดือน 25 วนั 
 สิริพร  เศรษฐปราโมทย ์(2549)ได้ท าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตน ้ ามนังาท าให้ได้
เคร่ืองตน้แบบ MJU-SS-2 ท่ีท  างานดว้ยระบบไฮโดรลิคในแนวด่ิง เคร่ืองสามารถสกดัน ้ ามนังาไดสู้งสุด
ประมาณร้อยละ 31.98 เมล็ดงาท่ีท าการสกัดน ้ ามันควรผ่านขั้นตอนการท าความสะอาดโดยการใช ้       
เคร่ืองเป่าลมเมล็ดพืชร่วมกนักบัชุดระแกรงร่อน พบว่าวิธีการดงักล่าว จะแยกวสัดุแปลกปลอมได้สูงถึง  
ร้อยละ 11.22 และเมล็ดงาท่ีคา้งอยูบ่นตะแกรงขนาด 14 และ 16 mesh จะใหน้ ้ามนังาในปริมาณท่ีไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญั (P>0.05) และมีค่าสูงสุดคือร้อยละ 19.39 และ 17.62 ตามล าดบั เมล็ดงาท่ีแยกวสัดุ
แปลกปลอมออกแล้วจะมีความช้ืนน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคญั(P≤0.05) ส่วนการหาความช้ืนของเมล็ดงา
สามารถท าได้รวดเร็วโดยการใช้เคร่ืองหาความช้ืนอตัโนมติัแทนการใช้ตูอ้บลมร้อน จากการทดลองใช้
วิธีการดงักล่าวในการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนของเมล็ดงาจากแหล่งผลิตต่าง ๆ จ านวน 20 แห่ง พบว่า 
ปริมาณความช้ืนของ  เมล็ดงาทุกแหล่งมีค่าต ่ากว่าร้อยละ 9 ในขณะท่ีตวัอย่างประมาณ ¼ ของตวัอย่าง
ทั้งหมดใหน้ ้ามนังาท่ีมีค่าความเป็นกรดสูงกวา่มาตรฐาน 
 เม่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดงาพบวา่ เมล็ดงาจะเก็บรักษาไวไ้ดน้านไม่นอ้ยกวา่ 
7 สัปดาห์ โดยไม่พบการฟักไข่ของแมลง หากไดรั้บการแยกเอาวสัดุแปลกปลอมออกเสียก่อน และถา้น ามา
อบต่อท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง จะช่วยยดือายกุารเก็บรักษาไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 
การพยากรณ์อายุการเก็บรักษาเมล็ดงาในสภาวะเร่ง เม่ือพิจารณาด้านคุณภาพของน ้ ามนัพบว่า เมล็ดงา
สามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้านถึง 50 สัปดาห์ ท่ีอุณหภูมิ 30  องศาเซลเซียส 
 การน่ึงเมล็ดงาก่อนบีบอดัน ้ ามนัท่ีช่วงเวลา 0-12 นาที พบว่า เมล็ดงาท่ีไม่ผา่นการน่ึงจะให้ปริมาณ
น ้ามนังาสูงสุด แตกต่างจากการน่ึงอยา่งมีนยัส าคญั (P≤0.05) แต่น ้ ามนัท่ีไดจ้ะมีตะกอนปนออกมาดว้ยมาก
ท่ีสุดเช่นกัน ในขณะเดียวกันวิธีการให้ความร้อนรูปแบบอ่ืนแก่เมล็ดงา ได้แก่การอบท่ีอุณหภูมิ 180       
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จะได้น ้ ามนัสูงท่ีสุดร้อยละ 23.22 และการอบดว้ยเตาอบไมโครเวฟท่ีระดบั
ก าลงัไมโครเวฟร้อยละ 50, 70 และ 100 นานกวา่ 2 นาที ข้ึนไป จะไดป้ริมาณน ้ ามนังาท่ีไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
 วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการท าให้น ้ ามนังาใสคือ การตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง(30 องศาเซลเซียส) นาน 21 
วนั เม่ือศึกษาถึงผลของวธีิการใหค้วามร้อนแก่เมล็ดงาต่อปริมาณเซซามิน (sesamin) พบวา่การน่ึงให้ปริมาณ
เซซามินมากกว่าการอบด้วยตู้อบลมร้อน และเตาอบไมโครเวฟ อย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) และจาก
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การศึกษาการเก็บรักษาน ้ ามันงาคั่วในสภาวะเร่งพบว่า สมการท่ีใช้พยากรณ์ได้ระบุน ้ ามนังาสามารถ         
เก็บรักษาไดน้าน 28 สัปดาห์ ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 มงคล กวางวโรภาสและกระวี  ตรีอ านรรถ(2547)สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้ท าการศึกษาวิจยัและพฒันาเคร่ืองสกดัน ้ ามนังาดิบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
ออกแบบเคร่ืองสกัดน ้ ามันงาดิบโดยวิธีการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารไว้ ซ่ึงขั้นตอน            
การด าเนินการมีดงัน้ี ไดศึ้กษาการสกดัน ้ามนังาดิบแบบพื้นบา้นท่ี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบวา่สามารถสกดั
น ้ ามนังาด าได้ 31.86 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัเมล็ดงาด าท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ แต่เม่ือเปรียบเทียบกับ
เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัท่ีมีอยู่ในเมล็ดงาด าเปอร์เซ็นต์การสกดัจะเท่ากบั 67.80 ส่วนเคร่ืองสกดัแบบเกลียวอดั
สามารถสกดัน ้ามนังาด าได ้19.62 และสกดัน ้ ามนังาขาวได ้50.16 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นต์
น ้ ามนัท่ีมีอยู่ในเมล็ดงาท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ จากนั้นได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองสกดัน ้ ามนังาโดยใช้ก าลัง      
จากระบบ ไฮดรอลิกท่ีใช้ป๊ัมชนิดมือโยกเพื่อลดปัญหาด้านการสูญเสียพลังงาน ตวัเคร่ืองประกอบด้วย         
โครงเคร่ือง คาน กระบอกบรรจุเมล็ดงาซ่ึงเจาะรูไวโ้ดยรอบเพื่อให้น ้ ามนัไหลออก และฝาอดังา ในการสกดั
ผูป้ฏิบติังานจะโยกป๊ัมมือโยกเพื่อเล่ือนกระบอกอดัท่ีบรรจุเมล็ดงาให้ข้ึนไปอดักบัฝาอดั น ้ ามนังาก็จะไหล
ออกมายงัถาดรองรับสู่ภาชนะอีกทีหน่ึง ในการทดลองไดว้างแผนการทดลองแบบ split-split plot deign  ให้
ปริมาณการบรรจุงาลงกระบอกอดัเป็นแปลงทดลองหลกัซ่ึงมี 3 ระดบัคือ คร้ังละ 500, 1,000 และ1,500 กรัม 
ใชง้า 2 ชนิดคือ งาด าและงาขาวเป็นแปลงทดลอง ให้การเตรียมเมล็ดงาก่อนสกดัเป็นแปลงทดลองยอ่ยซ่ึงมี 
2 ระดบัคือ อบเมล็ดท่ี 60 องศา เป็นเวลา 10 นาที และไม่อบเมล็ด 
 ผลการทดลองพบวา่ ในการสกดัน ้ ามนัจากเมล็ดงาด าท่ีผา่นการอบเมล็ดและบรรจุคร้ังละ 500 กรัม 
จะได้เปอร์เซ็นต์การสกดัสูงสุดคือ 70.20 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับงาขาว พบว่า ถ้าอบเมล็ดและบรรจุคร้ังละ 
1,500 กรัม จะไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารสกดัสูงสุดคือ 84.08 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัท่ีมีใน
เมล็ด จากผลการวเิคราะห์ทางสถิติพบวา่ชนิดของงา ปริมาณการบรรจุและการเตรียมงาเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
ผลต่อการสกดัน ้ามนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01, 0.05, 0.05 ตามล าดบั 
 ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน ้ ามันงาพบว่ามีปริมาณกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวสูงถึงประมาณ 81 
เปอร์เซ็นตใ์นน ้ ามนังาขาว และประมาณ 78 เปอร์เซ็นต ์ในน ้ ามนังาด า ซ่ึงการอบเมล็ดก่อนสกดัจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัให้มากข้ึนเล็กนอ้ย กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัน้ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่า
ทางอาหารสูง ค่า Peroxide value อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับน ้ ามันท่ีใช้บริโภคตามมาตรฐาน      
กระทรวงอุตสาหกรรมยกเวน้น ้ามนังาด าท่ีไม่อบเมล็ดก่อนจะสูงเกินก าหนดเล็กนอ้ย แต่จะไม่มีผลเสียอะไร
เพราะในน ้ ามนังามีสารเซซามอลีนป้องกนัการอ๊อกซิเดชัน่ไดเ้ป็นอย่างดี ในการทดลองใช้แรงอดั 75 kN 
เส้นผา่ศูนยก์ลางกระบอกอดั 83.5 มิลลิเมตร 

สุดาณี  ค  าดี, จนัทร์ศรี  สุธรรมและจินตนา โพธ์ิทิพย ์(2547)ไดท้  าการศึกษาการจดัการองคค์วามรู้
เพื่อการขยายผลการผลิตและแปรรูปน ้ ามนังา(อีดงา) ปลอดสารเคมี สู่วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อ(1) ศึกษาเง่ือนไขและขอ้จ ากดัของกลุ่ม/ชาวบา้น
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ในการผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา (2) เพื่อศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีเกษตรกรท าการเกษตรแบบ
ปลอดสารเคมี (3)เพื่อถอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตงาท่ีปลอดสารเคมี (4)เพื่อถอดองค์ความรู้
กระบวนการสกดัน ้ ามนังาท่ีปลอดสารเคมี โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไทยใหญ่ (5) เพื่อขยายแนวคิดและองค์
ความรู้กระบวนการผลิตงาท่ีปลอดสารเคมีให้แก่เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรทางเลือกจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ซ่ึงน าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของเกษตรกรในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร (6) เพื่อขยายแนวคิดและองค์ความรู้ด้านการสกดัน ้ ามนังา(อีดงา) ซ่ึงเกษตรกรสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเป็นการเสริมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง (7)เป็นการ
ขยายเครือข่ายเกษตรกรและพฒันาให้มีความเขม้แข็งข้ึน ด าเนินการศึกษาในพื้นท่ีจ  านวน 2 กลุ่ม 2 หมู่บา้น 
คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตวตัถุดิบงาปลอดสารเคมีบา้นปางหมู และบา้นในสอย และกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์
เกษตรปลอดสารเคมี บา้นปางหมู ต  าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใชร้ะยะเวลาในการวิจยั
จ านวน 9 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ถึงเดือนเมษายน 2547 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า (1)กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอ้ือและปัจจยัเง่ือนไขท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคต่อการปลูกงาและการแปรรูปผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา ท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกร 
ผูป้ลูกงาทั้ง 2 หมู่บา้นมีความตระหนกัและต่ืนตวัท่ีจะท าการเกษตรแบบปลอดสารเคมี และการรวมกลุ่มกนั
เพื่อแกไ้ขปัญหา ส าหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู ไดต้ระหนกัและต่ืนตวัท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาของกลุ่ม โดยการพฒันากลุ่มของตนเองให้เขม้แข็งข้ึน การผลิตน ้ ามนังาท่ีคุณภาพ การสร้าง
เครือข่ายกบักลุ่มผูป้ลูกงาโดยเฉพาะเร่ือง การส่งเสริมสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกงาแบบปลอดสารเคมีและ
ช่วยเหลือกลุ่มผูป้ลูกงา โดยการรับซ้ือผลผลิตและท าให้ทั้ง 2 กลุ่มมีความเขา้ใจกนัมากข้ึน (2) ผลการถอด
องค์ความรู้กระบวนการผลิตงาท่ีปลอดสารเคมี พบว่า เกษตรกรท่ีปลูกงาได้ใช้องค์ความรู้ท่ีเป็น                
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยใหญ่ในการปลูกงา เร่ิมตั้งแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกงา วิธีการคดัเมล็ดพนัธ์ุและการ
เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุงา รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ียงัเช่ือหรือนับถือและปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึง
ปัจจุบนัคือ การอธิษฐานบอกกล่าวเจา้ท่ีก่อนปลูกงาและในระหว่างปลูกงาจะมีการต่างก๊อกซอมต่อและ     
จุดเทียนไขหรือธูปบูชาเจา้ท่ี เน่ืองจากเช่ือวา่เจา้ท่ีไดแ้ก่ เจา้ป่า เจา้เขา เจา้น ้ า เจา้ดิน จะดูแลและรักษาปกป้อง
ใหไ้ดผ้ลผลิตดี และไม่เป็นโรคหรือแมลงมารบกวนและไม่มีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีใด ๆ เกิดข้ึนกบัสวนงา (3) ผล
การถอดองคค์วามรู้ในการสกดัน ้ ามนังา (อีดงา) ท่ีปลอดสารเคมีโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยใหญ่ พบว่า    
ผูแ้ปรรูปในปัจจุบนับางส่วนไดใ้ช้องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยใหญ่ในการอีดงา คือ การอีดงา
โดยใชค้รกอีดน ้ ามนังาท่ีเป็นไมแ้ละใชแ้รงงานสัตวใ์นการอีด คือววัและควาย หรือการอีดงาโดยใชค้รกอีด
น ้ ามนังาท่ีเป็นไมแ้ละใชก้งัหนัน ้ าในการอีด รวมถึงองคค์วามรู้ในการคดัเลือกววัและเทคนิคการฝึกววัหรือ
ควายท่ีใช้ในการอีดน ้ ามนังาองค์ความรู้ในการท าครกอีดน ้ ามนังา องค์ความรู้ในการท ากังหันน ้ า และ    
ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการอีดน ้ ามนังา การท าครกอีดน ้ ามนังาและการท ากงัหันน ้ าท่ียงัเช่ือและ  
นบัถือและปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั คือ ไม่อีดน ้ ามนังาในวนัพระ ทุกวนัพระมีการต่างก๊อกซอมต่อ 
จุดเทียนไข เปล่ียนดอกไมใ้นแจกนัท่ีบูชาไวบ้นห้ิงบริเวณท่ีอีดน ้ามนังาและมีการอธิฐานบอกกล่าวเจา้ท่ีหรือ



-35- 
 

ผีครกน ้ ามนังา ไม่จบับริเวณ   หัวจุกของสากครกท่ีอีดน ้ ามนั คนอีดน ้ ามนัตอ้งมีความซ่ือสัตย ์การถือฤกษ์
งามยามดีก่อนท่ีจะท าครกอีดน ้ามนัและมีการไหวค้รูในวนัท่ีจะลงมือท าครกอีดน ้ามนังา 
 ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต์และคณะ (2543) ได้ท าการศึกษาอาหารแปรรูปพื้นบา้น 10 ผลิตภณัฑ์หลัก
ไดแ้ก่ กระเทียมดอง ปลาส้ม ไส้อัว่ ขา้วแตน แคบหมู มะม่วง สมุนไพร หมูยอ และเตา้เจ้ียว จากผูผ้ลิต 40 
ราย แยกเป็นกลุ่มแม่บา้น จ านวน 26 ราย และผูป้ระกอบการรายเด่ียวจ านวน 14 ราย จากผลิตภณัฑ์หลกั 10 
ชนิด มี 4 ชนิดท่ีมียอดขายเฉล่ียไดถึ้ง 45,000 บาท/ราย/ปี/ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ขา้วแตน มะม่วงดอง เตา้เจ้ียว 
และน ้ าพริก โดยเรียงล าดบัจากยอดขายต ่าไปหาสูง ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีเหลือมียอดขายเฉล่ียต่อรายต่อปีต่อ
ผลิตภณัฑ์สูงกว่า 145,000 บาท ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายต ่ากว่า 45,000 บาท/ปี ทั้งหมดเป็นของกลุ่มแม่บา้น 
ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์หลกัท่ีท ายอดขายเฉล่ียต่อปีต่อรายต่อผลิตภณัฑ์สูงเกิน 800,000 บาท ซ่ึงไดแ้ก่ หมูยอ 
แคบหมูและไส้อัว่ ตามล าดบัยอดขายจากนอ้ยไปหามาก กลบัมีเพียงกลุ่มแม่บา้นท าการผลิตเพียงกลุ่มเดียว
เท่านั้น จากผูป้ระกอบการทั้งหมด 12 ราย (อีก 11 รายเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว) กลุ่มแม่บา้นดงักล่าวท า
การผลิตไส้อัว่ซ่ึงมียอดขายเพียงปีละ 9,000 บาท หากพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการรายเด่ียวสามารถขาย   
ไส้อัว่ไดเ้ฉล่ียถึง 5,473,233 บาท/ราย/ปี นัน่แสดงให้เห็นวา่ถึงแมก้ลุ่มแม่บา้นจะท าการผลิตอาหารแปรรูป
ในกลุ่มท่ีท ารายไดสู้งสุดก็ตาม แต่การผลิตของกลุ่มแม่บา้นอาจมีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลาท่ีมาร่วมกนัผลิต  
ขาดความต่อเน่ือง ไม่มีการขยายตลาดและกิจกรรมดงักล่าวเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น จากผลิตภณัฑ์หลกั 
10 ชนิด ข้าวแตน เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อรายต่อปีต ่าท่ีสุด จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 20.50    
ของยอดขายขา้วแตนมาจากตลาดทอ้งถ่ินภายในต าบลท่ีตั้งของธุรกิจประเภทน้ีในต่างต าบลและอยู่ใน     
เขตอ าเภอเดียวกนัมียอดขายเพียงร้อยละ 6.58 เท่านั้น โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.72 เป็นยอดขายมาจากการ
ออกร้านซ่ึงเป็นยอดขายท่ีเกิดข้ึนเป็น คร้ังคราวเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงต่อการผลิตเพราะยอดขาย
ไม่แน่นอน ซ่ึงโดยเฉล่ียยอดขายขา้วแตนต ่าอยูแ่ลว้ 
 แต่เม่ือพิจารณาถึงก าไรสุทธิ ปรากฏว่ากลุ่มแม่บ้านขาดทุนถึง 4 กลุ่มในขณะท่ีผูป้ระกอบการ      
รายเด่ียวขาดทุนเพียง 1 ราย ในส่วนของธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้านท่ีได้รับก าไรพบว่าส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารแปรรูปสินคา้พื้นบา้นมีก าไรสุทธิเฉล่ียต่อรายต่อปีเฉล่ีย 1,710,453 จ านวน 14 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 40 โดยแยกเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียวจ านวน 11 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 31.43 ซ่ึง
มีก าไรสุทธิเฉล่ียเฉพาะผูป้ระกอบการรายเด่ียวสูงถึง 1,800,000 บาท/ราย/ปี และผูป้ระกอบการท่ีเป็น      
กลุ่มแม่บา้นมีจ านวน 3 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 โดยท่ีมีก าไรสุทธิเฉล่ียต ่ากว่าผูป้ระกอบการรายเด่ียว 
กล่าวคือมีเพียง 1,239,145 บาท/กลุ่ม/ปี รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพียง 50,000 – 150,000 บาท/
ราย/ปี จ  านวน 9 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 โดยแยกเป็นกลุ่มแม่บา้นจ านวน 8 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
22.85 ในขณะท่ีมีผูผ้ลิตรายเด่ียวมีเพียง 1 รายเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 เม่ือพิจารณาก าไรสุทธิเฉล่ีย
ต ่าสุดทั้งหมดเป็นของผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มแม่บา้นโดยมีก าไรสุทธิเฉล่ียเพียง 15,655 บาท/ราย/ปี ซ่ึงเป็น
จ านวนผูป้ระกอบการมากเป็นอนัดบั 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
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 ในดา้นการตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบา้น โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในจงัหวดัซ่ึงยกเวน้
เขตอ าเภอท่ีตั้งของสถานประกอบการ โดยมีสัดส่วนของยอดขายทั้งหมดสูงถึงร้อยละ 43.65 รองลงมาเป็น
สัดส่วนของยอดขายภายในต าบลถึงร้อยละ 34.30 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจอาหารแปรรูป
พื้นบา้น จะเห็นไดว้า่กระเทียมดองตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในจงัหวดั ปลาส้มตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาด
ภายในอ าเภอ ในขณะท่ีไส้อัว่ แคบหมู หมูยอ และเตา้เจ้ียวตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดในอ าเภอต่าง ๆ ภายใน
จงัหวดั ขา้วแตนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตลาดส่วนใหญ่เป็นการออกร้านภายในจงัหวดั มะม่วงดองและสมุนไพร
ตลาดส่วนใหญ่อยูใ่นต าบลต่าง ๆ ภายในอ าเภอเท่านั้น และน ้าพริกตลาดส่วนใหญ่อยูภ่ายในต าบลเท่านั้น 

 อารี  วิบูลย์พงศ์และคณะ(2548)ได้ท าการศึกษาเชิงลึก 61 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของภาคเหนือ
ตอนบนในดา้นการด าเนินการซ่ึงแสดงถึงสถานภาพเชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์ระดบัความเป็น
วสิาหกิจชุมชนและน าเสนอแนวทางเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตเ้ง่ือนไขศกัยภาพท่ีเป็นอยู ่โดยจ าแนก
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเป็น 2 ประเภท ตามท่ีมาของการก่อตั้งกลุ่มและระดบัการมีส่วนเป็นเจา้ของของสมาชิก 
คือ กลุ่มชุมชนและกลุ่มประยุกต์ กลุ่มชุมชนโดยทัว่ไปมีธุรกิจขนาดเล็กแม้จะมีสมาชิกจ านวนมากกว่า   
กลุ่มประยกุต ์และกลุ่มชุมชนมีผลประกอบการในรูปผลตอบแทนทางการเงิน โดยเฉล่ียต ่ากวา่กลุ่มประยุกต ์
ทั้งน้ีเพราะขาดความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการด้านการผลิต การตลาด และการเงิน แต่ในส่วนของ    
การบริหารองคก์รนั้นกลุ่มชุมชนมีการกระจายความรับผดิชอบมากกวา่ 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ยอดขายเฉล่ียของกลุ่มชุมชนและกลุ่มประยุกตป์ระมาณ 0.53 ลา้นบาท และ 
1.6 ลา้นบาท ตามล าดบั และก าไรขั้นตน้เฉล่ีย 144,000 บาทและ 440,000 บาท ตามล าดบั ความสามารถใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (พิจารณาจาก mark up on cost) คือร้อยละ 57 และร้อยละ 70 ตามล าดบั ความส าเร็จของ
กลุ่มทั้งสองประเภท ข้ึนอยู่กบัความสามารถของประธานเป็นหลกั และของประธานกบัคณะกรรมการ
ร่วมกนัในอนัดบัรองลงมา 
 กลุ่มทั้งสองประเภทได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานไม่แตกต่างกนั ความช่วยเหลือหลกัคือ 
อุปกรณ์การผลิต และทุนสนบัสนุนกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม กลุ่มยงัตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มซ่ึงใน 3 อนัดบั
แรกคือ ในดา้นความรู้การผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านโรงเรือน เคร่ืองมืออุปกรณ์และเงินให้เปล่าหรือ
เงินกู ้
 จากการพิจารณากลุ่มตามลักษณะวิสาหกิจชุมชนท่ีควรจะเป็น 7 ประการ พบว่า โดยเฉล่ีย          
กลุ่มชุมชนมีระดบัความเป็นวิสาหกิจชุมชน 5.2 (จากคะแนนเต็ม 10) และกลุ่มประยุกตมี์คะแนนเฉล่ีย 5.0 
เท่านั้น เกณฑ์ท่ีพบว่ามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ เกณฑ์การผลิตเกิดจากกระบวนชุมชน เกณฑ์ชุมชนเป็น
เจา้ของ และเกณฑ์การท่ีกลุ่มมีวตัถุประสงค์ในการพึ่งตนเอง ในขณะท่ีลกัษณะการสร้างสรรค์นวตักรรม
และการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และเกณฑ์การเรียนรู้มีคะแนนต ่ากวา่มาก ส่วนเกณฑ์ลกัษณะ
การมีภูมิปัญญาเป็นฐานการผลิตมีคะแนนปานกลาง อย่างไรก็ตามพบว่าในจ านวน 61 กลุ่มน้ี มีกลุ่มซ่ึงมี 
การปฏิบติัดีเลิศในแต่ละลกัษณะดีเพียงพอท่ีจะเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่กลุ่มอ่ืน ๆ ได ้
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จากการวิเคราะห์ SWOT พบวา่กลุ่มทั้งสองประเภทมีจุดแข็งท่ีสุด คือ ดา้นการผลิตและผลิตภณัฑ์
แมจ้ะยงัตอ้งมีการพฒันาต่อยอดอีกก็ตาม  กลุ่มมีจุดอ่อนในดา้นการจดัการองคก์ร การตลาดและการเงิน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งมากและจากศกัยภาพการบริหารจดัการกิจการในทุกดา้นช้ีให้เห็นวา่แนวโน้ม
ความย ัง่ยืนของวิสาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ปัจจยัแวดล้อมซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ี
ส าคญัส าหรับวิสาหกิจชุมชน คือการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
กองทุนหมู่บา้น นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัของบางกลุ่ม คือการอยูห่่างไกลจาก
เมือง ปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนและตลาดมีการแข่งขนัสูงส าหรับสินคา้บางชนิด 
 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาภาควสิาหกิจชุมชนระดบัภูมิภาค รายงานไดจ้ดักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนตามความเขม้แข็งของกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจยัภายในและส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยแบ่งเป็น 4 
สถานภาพ และไดเ้สนอกลยุทธ์และมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสถานภาพ และเพื่อให้การพฒันา
วสิาหกิจชุมชนมีความย ัง่ยนืไดเ้สนอใหภ้าครัฐทยอยจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณาจากระดบั
ความเป็นวสิาหกิจชุมชน ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีแทจ้ริงเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 

นวพร ล ้ าเลิศกุล และสุพจน์ บุญแรง(2543) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั          
ราชภฏัเชียงใหม่ ไดท้  าการศึกษาการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตถัว่เน่า: อาหารหมกัพื้นบา้นภาคเหนือ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากรรมวิธีการผลิตถัว่เน่า 2) เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตถัว่เน่าให้ถูกสุขลกัษณะ 

และให้ผลิตภณัฑ์มีมาตรฐาน 3) เพื่อศึกษากิจกรรมของจุลินทรียท่ี์มีบทบาทส าคญัในกระบวนการหมกั      
ถัว่เน่า 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผลการศึกษากรรมวิธีการผลิตถัว่เน่าของชาวบา้น จากการเดินทางไป
ศึกษากรรมวิธีการผลิตถัว่เน่าของชาวบา้นในหมู่บา้นตามชนบท ของจงัหวดัเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 
พบวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่ผลิตถัว่เน่าเป็นอาชีพเสริม ใชเ้วลาวา่งจากฤดูการท านา หรือวา่งจากงานประจ าแลว้ 
โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นและผูสู้งอายุ ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี แหล่งผลิตท่ีส าคญั    
1) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีแหล่งผลิตอยูท่ี่บา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชาวบา้น
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ไม่บริโภคกะปิ ดงันั้นจึงผลิตถัว่เน่าเพื่อใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสอาหาร ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมกนัทุกครัวเรือน หมู่บา้นดงักล่าวน้ีผูผ้ลิตถัว่เน่ามีก าลงัการผลิต ประมาณ 40-50 ลิตรถัว่เหลือง/ วนั 
ลกัษณะถัว่เน่าท่ีผลิตออกจ าหน่ายเป็นถัว่เหลืองแผน่ตากแห้ง 2) จงัหวดัเชียงใหม่ มีการผลิตถัว่เน่าในเขต 
อ าเภอหางดง สารภี และสันป่าตอง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายยอ่ย มีก าลงัการผลิตวนัละ 5 ลิตร ลกัษณะถัว่เน่าท่ีผลิต 
เป็นถัว่เน่าปรุงรสห่อใบตองน่ึง หรือย่างไฟน าไปจ าหน่ายในตลาดเล็กๆ ของหมู่บา้น ส่วนแหล่งผลิตท่ี
ส าคญั พบท่ีอ าเภอแม่แจ่ม คือ ต าบลช่างเค่ิง ประกอบดว้ยหมู่บา้นพร้าวหนุ่ม บา้นแม่ปานและบา้นสันเก๋ียง 
มีชาวบา้นประมาณ 500 ครัวเรือน นิยมบริโภคถัว่เน่าแทนกบัขา้ว หรือใส่แกงผกั ทั้งน้ีมีผูผ้ลิตถัว่เน่า
ออกจ าหน่ายประมาณ 50 ครัวเรือน มีก าลงัการผลิตตั้งแต่ 50-100 ลิตรถัว่เหลืองต่อวนั ลกัษณะถัว่เน่าท่ี
จ  าหน่ายเป็นถัว่เน่าปรุงรสห่อไปตองแลว้น าไปยา่งไฟ 
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กรรมวิธีการผลิตถัว่เน่าของชาวบา้น การผลิตถัว่เน่าของชาวบา้นท่ีไดจ้ากการศึกษามีกรรมวิธีท่ี
คลา้ยคลึงกนั คือ 

1. น าถัว่เหลืองมาตม้ใหสุ้กจนเป่ือยใชเ้วลาประมาณ 6-8 ชัว่โมง ซ่ึงในระหวา่งการตม้ชาวบา้นจะใช้
ไฟแรงใหน้ ้าเดือด 2-3 ชัว่โมงแรก หลงัจากนั้นใชไ้ฟกลางไปเร่ือยๆ จนเป่ือย โดยใชเ้ช้ือเพลิงจากฟืน 

2. ตกัถัว่เหลืองตม้ทิ้งใหส้ะเด็ดน ้า แลว้น าไปหมกั 
3. ท าการบ่มถัว่เหลือง เพื่อให้เกิดการหมกั ชาวบา้นท่ี จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจะหมกัถัว่เหลืองใน

กระสอบปุ๋ย โดยใส่ถัว่เหลืองประมาณคร่ึงกระสอบ หมกัทิ้งไว ้2-3 คืน ส่วนท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ จะหมกัใน
ตะกร้าไมไ้ผ่สานรองดว้ยใบตอง หมกัทิ้งไว ้ 2-3 วนั ในช่วงท่ีอากาศเยน็จะใช้สังกะสีหรือผา้ห่มเก่าๆ       
คลุมทบัอีกชั้นหน่ึง 

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

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

6. การท าถัว่เหลืองแผ่น ถัว่เหลืองแผ่นถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของชาวบา้น ต าบลปางหมู              
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวิธีการ คือ น าถัว่เน่าบดวางลงบนแผน่ไม ้แลว้มีแผน่ไมอี้ก 1 แผน่กดทบัลงมาให้ได้
แผน่บางๆ ของถัว่เน่า น าไปตากแดด 1 วนั เก็บใส่ถุงพลาสติกรอจ าหน่ายต่อไป 
 การศึกษาคุณภาพของถัว่เน่า จากการเก็บผลิตภณัฑ์ถัว่เน่าแบบต่างๆ ของชาวบา้นมาตรวจวิเคราะห์
หาปริมาณความช้ืน ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ปริมาณโปรตีนท่ีละลายน ้ า และปริมาณอลัฟ่า-อะมิโน
ไนโตรเจน ตวัอยา่งของถัว่เน่าท่ีมีความช้ืนต ่าสุด คือ ถัว่เน่ามีค่าเท่ากบั 12.08±0.65 % และถัว่เน่าปรุงรสน่ึงมี
ความช้ืนมากท่ีสุด 66.10±0.92 % ปริมาณโปรตีนทั้งหมด ในผลิตภณัฑ์ถัว่เน่าทุกชนิดมีค่าเฉล่ีย 42.49±1.15 
% (โดยน ้ าหนกัแห้ง) โปรตีนละลายน ้ า พบวา่ ถัว่เหลืองแผน่มีค่าสูงสุด 201.20±9.52 mg/g (โดยน ้ าหนกั
แห้ง) และอลัฟ่า-อะมิโนไนโตรเจน พบวา่ ถัว่เน่าน่ึงมีค่าสูงสุด 0.139±0.015 mg/g (โดยน ้ าหนกัแห้ง)        
ผลการศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาของแบคทีเรียในถัว่เน่า ผลการน าแบคทีเรียท่ีโดดเด่นท่ีแยกไดจ้ากถัว่เน่า
มาตรวจสอบชนิดของแบคทีเรีย พบว่า แบคทีเรียทุกไอโซเลตติดสีแกรมบวก เซลล์รูปแท่งขนาดใหญ่         
มีเอนโอสปอร์ จากการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณสมบติัทางชีวเคมี ของเช้ือท่ีแยกไดจ้าก      
ถัว่เน่าสามารถระบุไดว้า่เป็นแบคทีเรียในสกุล Bacillus spp. จึงไดท้  าการจ าแนกสายพนัธ์ุดว้ยชุดการทดลอง 
API50CHB ซ่ึงเป็นชุดทดสอบทางการคา้ส าหรับแบคทีเรียสกุลดงักล่าว ผลการทดสอบสามารถระบุ       
สายพนัธ์ุแบคทีเรียจากถัว่เน่าท่ีโดดเด่น มีจ านวน 3 สายพนัธ์ุ คือ Bacillus licheniformis, B. subtilis และ B. 
thermocatenulatus ผลการศึกษาบทบาทของแบคทีเรียในถัว่เน่า พบวา่ ปริมาณจุลินทรียมี์ปริมาณเพิ่มข้ึน
ตามระยะเวลาท่ีหมกั โดยวนัท่ี 2 ของการหมกัถัว่เน่า จะเร่ิมปรากฏเมือกสีขาวข้ึน และมีกล่ินแอมโมเนีย
เล็กนอ้ย เม่ือหมกัได ้3 วนั ถัว่เน่ามีเมือกเหนียวมากข้ึน เม่ือเกาะกนัเป็นกอ้น มีค่าปริมาณโปรตีนละลายน ้ า 
ปริมาณอลัฟ่า-อะมิโนไนโตรเจนเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 




