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ค าน า 

 แฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์เลม่นี ้ จดัท าขึน้เพ่ือใช้ประกอบการเทียบระดบั

การศกึษาในระดบัสงูสดุของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556  

ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

ประกอบด้วยประวตัิส่วนตวั ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต  
ด้านการพฒันาสงัคมและชมุชน  ภาพถ่ายกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องและเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม ของผู้

เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดบัสูงสดุของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ตามมาตรฐานการประเมินท่ี
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนทัง้ 5 ด้านได้แก่ 1. วิชาการบริหารธรุกิจ SMES 2. วิชาระบอบประชาธิปไตย  

3. วิชาการบริหารจัดการชุมชน 4. วิชาการวิจัยชุมชน 5. วิชาการจัดการอาหารเพ่ือครอบครัวและ

ชมุชน ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีเกิดจากประสบการณ์ ความช านาญของผู้เข้ารับการประเมินภาคประสบการณ์   

 ขอขอบคุณ  คณาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านท่ีให้ความรู้ ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเป็น

แนวทางในการจัดท าแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ฉบับนีจ้นส าเร็จ เป็นรูปเล่ม

สมบูรณ์  ผู้ จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์เล่มนีจ้ะเป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้น าไปใช้และน าไปเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชน หากพบข้อผิดพลาดหรือมี

ข้อเสนอแนะประการใด ผู้จดัท าขอน้อมรับไว้แก้ไข ปรับปรุง ด้วยความขอบคณุย่ิง 

 

    ลงช่ือ .............................................. ผู้ เข้าเทียบระดบัการศกึษา 

            (..............................................) 

              ตลุาคม    2556 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐาน 
1.1  ข้อมูลส่วนตัว 

 1)  ช่ือ   .....นายอาคม ................  นามสกลุ  .........  จนัตะนี ........................................... 

 2)  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   .................................................................................... 

 3)  เกิดวนัท่ี  ............  เดือน  .................................  พ.ศ.  ...................  อาย ุ ............. ปี 

 4)  ท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ได้  บ้านเลขท่ี .............  หมูท่ี่  ......... ซอย ...............................................  

      ถนน ............................... ต าบล / แขวง  ............................  อ าเภอ .......................... 

      จงัหวดั  ...........................รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์ ............................... 

 5)  สถานศกึษา ... ศนูย์การศกึษานอกระบบละการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอสามโคก ....... 

 6)  ปัจจบุนัประกอบอาชีพ  ............................................................................................. 

 7)  สถานประกอบการอาชีพปัจจบุนั  ตัง้อยู่เลขท่ี .................... ซอย ................................  

      ถนน ............................... ต าบล / แขวง  ............................  อ าเภอ .......................... 

      จงัหวดั  ...........................รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์ ............................... 

 8)  เร่ิมประกอบอาชีพนีต้ัง้แต ่พ.ศ. .....  จนถึงปัจจบุนั รวมเป็นเวลา ..... ปี(ไมน้่อยกวา่ 3 ปี) 

 9)  มีรายได้เฉล่ียเดือนละ  ........................  บาท  หรือเฉล่ียปีละ  ............................. บาท 

 10) เคยท างาน/ประกอบอาชีพอ่ืนมาแล้ว  ............... ปี ................. เดือน (โปรดระบอุาชีพ) 

  10.1) อาชีพ ………………………..….. เป็นเวลา ................. ปี ................ เดือน 

  10.2) อาชีพ ………………………..….. เป็นเวลา ................. ปี ................ เดือน 
  10.3) อาชีพ ………………………..….. เป็นเวลา ................. ปี ................ เดือน 

 11) ประสบการณ์ในการฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน (ระบสุถานท่ี / เร่ือง และวนั เดือน ปี) 
       ............................................................................................................................. 
       ............................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................
 12) ความสามารถพิเศษ ได้แก่ ....................................................................................... 
       ............................................................................................................................. 
       .............................................................................................................................  



5 
 

1.2  ประวัติส่วนตัว 
     บรรยายประวตัิการศกึษา 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
     ประวตัิการฝึกอบรม 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
        บรรยายประสบการณ์ในการท างานตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถึงปัจจบุนั 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
     ความมุง่หวงัเก่ียวกบัชีวิตสว่นตวั 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
     ความมุง่หวงัเก่ียวกบัการศกึษา/ชีวิตครอบครัว 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
  ความมุง่หวงัเก่ียวกบัการท างานหรือการประกอบอาชีพ 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลตามตัวบ่งชีข้องมาตรฐานด้านการพฒันาอาชีพ 

1.  วชิาการบริหารธุรกิจ SMEs 
 ข้อ 1  ขัน้ตอนน าคณุธรรมด้านความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์สจุริต มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินยั ไปใช้ในการประกอบอาชีพ จนท าให้เกิดผลลพัธ์จากการบริหารจัดการ ด้านการผลิต
และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต การบริโภค และการตลาด  
 พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และ
เขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วม
บ้าง ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ 

     ให้อธิบายขัน้ตอนและวิธีการในการประกอบธรุกิจ SMEs อย่างละเอียด 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 

 ให้อธิบายข้อควรระวังเก่ียวกับความปลอดภยัในการประกอบธุรกิจ SMEs ทัง้ของตนเอง
และผู้ อ่ืน 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................. 
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 ให้อธิบายแผนการท างานในการประกอบธรุกิจ SMEs ของท่าน 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 ให้อธิบายวิธีการใช้วสัดอุปุกรณ์ในการประกอบธรุกิจ SMEs อย่างประหยดั  คุ้มคา่   
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 สรุปผลการใช้จ่ายเงินในการประกอบธรุกิจ SMEs ของท่าน มาโดยสงัเขป 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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 สรุปผลส าเร็จของการในการประกอบธรุกิจ SMEs ท่ีผา่นมา 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 สรุปปัญหาอปุสรรคในการประกอบธรุกิจ SMEs 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 อธิบายการแก้ปัญหา/การพฒันางานให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพในธรุกิจ SMEs 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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 การประกอบธุรกิจ SMEs ของท่านใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ใน
กระบวนการผลิต การบริโภคและการตลาด อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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 ท่านใช้คณุธรรม จริยธรรม ใดในการประกอบธรุกิจ SMEs 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 ท่านมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีในการประกอบธรุกิจ SMEs อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 ท่านมี ความซ่ือสตัย์ในการประกอบธรุกิจ SMEs อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 ท่านมีความขยนั และความอดทนในการประกอบธรุกิจ SMEs อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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 การด าเนินกิจการธุรกิจ SMEs ของท่านท่ีไม่ท าความเดือดร้อนให้ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อมคือ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 บอกหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีท่านน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ/ธรุกิจ SMEs  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 ท่านเป็นแบบอย่างในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจดัการ
ธรุกิจ SMEs ของท่านหรือไม ่อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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 ธรุกิจ SMEs ของท่านได้สนบัสนนุช่วยเหลือ คืนก าไรให้สงัคมบ้างหรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 การด าเนินธรุกิจ SMEs ของท่านมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริการชมุชนด้านใดบ้าง

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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 ยกตวัอย่างการใช้หลกัธรรมทางศาสนาแก้ปัญหาการด าเนินธรุกิจ SMEs 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

ยกตวัอย่างการปฏิบตัตินตามกฎหมายในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ SMEs 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 ท่านน าหลกัการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 ข้อ 2 แผนพฒันาอาชีพตามหลกัการบริหารธรุกิจ SME
s 
ท่ีสอดคล้องกบัอาชีพของตนเอง 
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ตวัอย่างการเขียนโครงการพฒันาอาชีพ 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปลาร้า เป็นภมูิปัญญาชาวบ้านเก่ียวกบัการถนอมอาหารประเภทปลาท่ีมีมานานนบัพนัๆ ปี  
สนันิษฐานว่ามนัเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวมอญและเขมร ตัง้แต่เมื่อครัง้ท่ีชาวมอญและชาว
เขมรยงัเร่ืองอ านาจในดินแดนสวุรรณภมูิแห่งนี ้ชาวมอญเรียกปลาร้าว่า "ทะแม่ง" ชาวเขมรเรียกว่า 
"ประฮ็อก" (Prahok) ชาวเวียดนามเรียกว่า "หม ่า" (Mam) ชาวลาวและชาวอีสานเรียก "ปลาแดก" 
ชาวเหนือเรียก "ฮ้า" ทางใต้ใช้ปลาทะเลมาหมกัเกลือเช่นกันท าเป็น "น า้บูด"ู หรือทางใช้พุงปลาของ
พวกปลาทู-ปลาลงัมาหมกัเกลือก็จะได้ไตปลามาท าแกงไตปลา ปัจจุบันคนไทยนิยมน าปลาร้ามา
บริโภคมากขึน้ และพฒันาตอ่ยอดไปสูก่ารสง่ออก สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี การ
น า "ปลาร้า" มาแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายมีหลากหลายรูปแบบ “ปลาร้าทรงเคร่ือง” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ
การแปรรูปสินค้าให้มีมลูคา่มากขึน้ สามารถน ามาผลิตและจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
ได้เป็นอย่างดี เพ่ือตอ่ยอดองค์ความรู้และน าไปประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ยืน 
 ในการประกอบธรุกิจ SMEs เก่ียวกบัปลาร้า เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาอาชีพจ าเป็นมี
โครงการการพฒันาความรู้อย่างตอ่เน่ือง และมีความหลากหลาย สนองความต้องการของผู้บริโภค
ในอนาคต  จึงจดัแผนพฒันาอาชีพการผลิตปลาร้าทรงเคร่ืองขึน้ เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพ 
มีความหลากหลายมากขึน้ และรองรับความต้องการประชาคมอาเซียนท่ีจะมาถึงในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีช่องทางในการตดัสินใจประกอบอาชีพจ าหน่ายอาหารแปรรูป ปลาร้าทรงเคร่ือง 
 2.  เพ่ือให้สามารถน าทกัษะความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาอาชีพไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  
  

โครงการพัฒนาอาชีพ การผลิตปลาร้าทรงเคร่ือง 
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เป้าหมายในการพัฒนาอาชีพ 
 เชงิปริมาณ   
 - ผู้ เข้าร่วมพฒันาอาชีพกาผลิตปลาร้าทรงเคร่ือง จ านวน 15  คน 
 ด้านคุณภาพ   
 1.  ผู้เข้าร่วมพัฒนาอาชีพมีช่องทาง ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพจ าหน่าย
อาหารแปรรูปปลาร้าทรงเคร่ือง 
 2.  ผู้ เข้าร่วมพฒันาอาชีพมีความรู้และทักษะจากการพัฒนาอาชีพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพการจ าหน่ายปลาร้าทรงเคร่ือง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีช่องทาง ความรู้ ความสามารถในการผลิตและจ าหน่าย
ปลาร้าทรงเคร่ืองและผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปอ่ืนๆ ได้อย่างมีคณุภาพ 
 2.  ผู้ประกอบการธรุกิจ SMEs สามารถน าความรู้และประสบการณ์ จากการพฒันาอาชีพไป
ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพ่ือการผลิตและจ าน่ายปลาร้าทรงเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สถานท่ีด าเนินการ 
 ศนูย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลบางโพธ์ิเหนือ  หมู่บ้านแดนทองวิลเลจ เลขท่ี  55/365  หมู่ท่ี 3 
ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

กระบวนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พืน้ที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1. อบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการหา
ช่องทางแหลง่
วตัถดุิบ และการ
ตดัสินใจประกอบ
อาชีพ 

1.เพ่ือให้มี
ช่องทางในการ
ตดัสินใจ
ประกอบอาชีพ
จ าหน่ายอาหาร
แปรรูป ปลาร้า
ทรงเคร่ือง 

- ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
พฒันาอาชีพกา
ผ ลิ ต ป ล า ร้ า
ทรงเคร่ือง 

15 คน 

ศู น ย์ ฝึ ก
อาชีพชุมชน
ต าบลบาง
โพธ์ิเหนือ  

11-12 
ธ.ค. 56 

49,000.- 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พืน้ที่

ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 
งบประมาณ 

2. ฝึกทกัษะ/ให้
ความรู้ด้านการ
ผลิตและ
จ าหน่ายปลาร้า
ทรงเคร่ือง 
 

2.  เพ่ือให้

สามารถน า

ทกัษะความรู้

และ

ประสบการณ์ 

จากการพฒันา

อาชีพไปใช้

ประโยชน์ใน

การประกอบ

อาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 

- ผู้ เข้าร่วม

พฒันาอาชีพ

การผลิตปลาร้า

ทรงเคร่ือง 

15 คน 

ศนูย์ฝึก

อาชีพชมุชน

ต าบลบาง

โพธ์ิเหนือ   

11-12 

ธ.ค. 56 

 

49,000.-  

 
แหล่งเงนิทุน 

 ได้รับเงินทนุจากเจ้าของผู้ประกอบการธรุกิจ SMEs และเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจย่อย 

จ านวนทัง้สิน้  49,000 บาท  แบ่งเป็นการใช้จ่ายได้ ดงันี ้

 - คา่ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย X 450 บาท   เป็นเงิน       450.- บาท 

- คา่วิทยากร 1 คน  X 10 ชม X 600 บาท    เป็นเงิน     6,000.- บาท 

- คา่อาหารกลางวนั 50 บาท  X 15 คน X  2 วนั  เป็นเงิน     1,500.- บาท 

- คา่อาหารวา่ง 25 บาท  X 15 คน X  2 วนั  เป็นเงิน        750.- บาท 

          - คา่วสัด ุอปุกรณ์และเอกสารท่ีใช้ในการอบรม   เป็นเงิน               40,300- บาท 

    รวมเป็นเงนิ   49,000 .- บาท     
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 ข้อ 3   ให้น าเสนอการเผยแพร่แผนพฒันาอาชีพของตนเองไปสูส่าธารณชน เชน่ 
  1. การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
  2. เผยแพร่ทาง website 
  3. เป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน 
 พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ( ถ้ามี) และ
เขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วม
บ้าง ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ (แนบเอกสาร ภาพประกอบ ในภาคผนวก) 
 
เผยแพร่ทาง website :  กศน.ต าบลบางโพธ์ิเหนือ 
 http://www.bangphonua.com/articles/42007921/เทียบระดบัการศกึษา.html  
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงการเผยแพร่โครงการและแผนพฒันาอาชีพในเวบ็ไซต ์
 

รายละเอียดการเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 
 1.  แผนพฒันาการประกอบอาชีพผลิตและจ าหน่ายปลาร้าทรงเคร่ือง 
 2.  หลกัสตูรการท าปลาร้าทรงเคร่ือง 
 3.  ภาพกิจกรรม การน าเสนอผลงาน 
 4.  สรุปผล ประเมินผลการด าเนินงาน 
 5.  การนิเทศติดตาม การน ามาใช้ในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์/ธรุกิจ SMEs  

http://www.bangphonua.com/articles/42007921/เทียบระดับการศึกษา.html
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2.  วชิาระบอบประชาธิปไตย (ตัวอย่าง) 

 
 

 ให้ผู้ เข้าเทียบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสดุของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขียนบรรยายเก่ียวกับ
เร่ืองระบอบประชาธิปไตยตามประเดน็ตอ่ไปนี ้ 

 ข้อ 1 ท่านได้น าหลกัประชาธิปไตยมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในครอบครัว ชมุชน การ
ประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนอย่างไร อธิบายและยกตวัอย่างให้เห็นภาพอย่างชดัเจน  

  การสอนเร่ืองต้นทนุชีวิตทางด้านประชาธิปไตย มี 3 ข้อ ได้แก่ การสอนให้ลกูกล้าคิด กล้า

ปฏิเสธ, ความเท่าเทียมในสงัคม และการสามารถปรับตวัได้กับสงัคมท่ีหลากหลาย 3 ข้อนีเ้ป็นการ

สร้างต้นทนุชีวิตในเร่ืองประชาธิปไตยตัง้แต่เล็กๆ ส าหรับสงัคมไทย พ่อแม่มีเทคนิคการเลีย้งลกูใน

เร่ืองดงักลา่วอยู่ 3 แบบ ประเภทแรก การใช้อ านาจเบ็ดเสร็จ คือ ลกูต้องเช่ือฟังพ่อแม่เท่านัน้ พ่อแม่

คิดเห็นหรือเช่ืออย่างไร ลกูก็ต้องเดินตามพ่อแม ่แบบท่ีสอง พ่อแม่ท่ีปล่อยปละละเลย ไม่มีกฎกติกา 

ประเภทท่ีสาม พ่อแมท่ี่สร้างครอบครัวประชาธิปไตย โดยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถแสดงความ

คิดเห็นการเลีย้งลกูแบบใช้อ านาจเบ็ดเสร็จใช่วา่จะไมด่ี แตก่ารใช้อ านาจเบ็ดเสร็จเหมาะสมและชอบ

ธรรม ส าหรับเดก็ในช่วงวยัแรกเกิดจนถึง 1 ปี ซึ่งต้องการการดแูลจากพ่อแม่ 100% พอเข้าขวบปีท่ี

สอง เดก็จะเร่ิมเลน่กบัพ่อแม ่พฤติกรรมของเดก็ในวยัดงักลา่ว จะคิดวา่เขาเป็นเจ้าของพ่อแม ่ซึ่งน่ีเอง

ท าให้พ่อแมจ่ าเป็นต้องเร่ิมตัง้กฎ กติกา เพ่ือสร้างความปลอดภยัให้กบัชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก

ในบ้าน ยกตวัอย่างของการสร้างกฎกติกา เมื่อลกูก าลงัหดัคลาน พ่อแมต้่องหาอะไรมาป้องกันไม่ให้

มาแหย่ปลั๊กไฟ หรือการสร้างรั ว้กัน้ไม่ให้ลูกเดินออกไปข้างนอก จนเด็กอายุเข้าปีท่ี 3 -6 ปี บาง
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ครอบครัวจ าเป็นต้องฝากลกูไว้กบัศนูย์เลีย้งเดก็เลก็ ซึ่งเดก็จะเร่ิมมีอิสระทางความคิดมากขึน้ อ านาจ

เบ็ดเสร็จของพ่อแมจ่ะหายไป 1 ใน 3 โดยท่ีเหลือจากนัน้ เด็กจะเร่ิมไปเรียนรู้ในสงัคมของศนูย์เด็ก

เลก็  เมื่อเข้าสูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 อ านาจเบ็ดเสร็จของพ่อแม่จะเหลือเพียง 50% ซึ่งเด็กจะเร่ิม

แสดงความคิดเห็นบนโต๊ะอาหาร แสดงเหตผุลร่วมกบัพ่อแม ่มีการเร่ิมวางกฎกติกากับพ่อแม่เช่นกัน 

บนโต๊ะอาหารของบ้าน จึงเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีของการปลกูฝังต้นทนุประชาธิปไตยแก่ลกู 

 จากปัจจยัข้างต้น ก่อนท่ีเดก็จะก้าวเข้าสูว่ยัรุ่น อ านาจเบ็ดเสร็จของพ่อแม่จาก 100% แทบ

จะหายไปคร่ึงหนึ่ง ถ้าไม่สร้างกฎกติการ่วมกันในครอบครัว ก็อาจจะสายเกินไปท่ีจะปลกูฝังต้นทุน

ประชาธิปไตย กฎ กติกา จะน าไปสูก่ารรู้จกับทบาทและหน้าท่ีของตนในบ้าน ท าให้คนในครอบครัว

สามารถอยู่ร่วมกนัได้ และเป็นการสร้างการปรับตวัให้เข้ากับสงัคมเล็กๆ โดยไม่ไปรุกล า้คนอ่ืน และ

เข้ากับขนบธรรมเนียมของสงัคมใหญ่ได้ การมีกฎ กติกา ในครอบครัว จะท าให้การสร้างวิถีสงัคม

ประชาธิปไตยมีความสมดลุ เพราะต่างคนต่างรู้ในหน้าท่ีของตนเอง การพูดคุยกัน เปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นกนัในครอบครัว จึงเป็นการย่อโลกแห่งวิถีประชาธิปไตยบนโต๊ะอาหารมีข้อระวงัอยู่

นิดหนึ่ง ตรงท่ีการแสดงออกซึ่งความแตกต่างทางความคิดจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน พ่อ

แมต้่องไมส่ร้างสองมาตรฐาน ก็จะท าให้เดก็ในครอบครัวนัน้อยู่ทา่มกลางความรัก ความอบอุน่ เดก็ท่ี

ถกูเลีย้งมาในแบบฉบบัวิถีประชาธิปไตย มีความเอือ้เฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเป็นประชาธิปไตย เมื่อไป

นอกบ้านจะรู้จักควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหา และสามารถไกล่เกลี่ยได้ดี  ข้อดีของการซึมซับวิถี

ประชาธิปไตยตัง้แต่ในบ้าน จะท าให้ประชาธิปไตยสมดุลขยายวงกว้าง และจะเป็ นผลดีต่อ

ประเทศชาติในอนาคต 

 หากครอบครัวไทยจะเร่ิมรณรงค์ "วิถีประชาธิปไตย" บนโต๊ะอาหาร เพ่ือปลกูฝังต้นทนุชีวิตใน

เร่ืองประชาธิปไตยให้กบัเดก็ๆ ให้อยู่ในวิถีประชาธิปไตยอย่างเตม็ภาคภมูิ  
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ข้อ 2 ให้เขียนประสบการณ์ท่ีท่านมีสว่นร่วมกิจกรรมกลุม่ (เช่น กลุม่องค์กรอิสระในท้องถ่ิน 
กลุม่อาชีพ กลุม่แมบ้่าน เป็นต้น) ในการสง่เสริมประชาธิปไตย โดยให้ยกตวัอย่างประกอบอย่างน้อย 
4 กิจกรรม และท่านได้น าผลของ การมีส่วนร่วมตามหลกัประชาธิปไตยไปใช้ในการพัฒนากลุ่มให้
เกิดความยัง่ยืนและตอ่เน่ืองได้อย่างไร  

 ประชาธิปไตย เป็นระบบการเมืองการปกครองของประชาชนท่ีปกครองโดยตัวแทนท่ี

ประชาชนมอบ ความไว้วางใจและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความสงบสขุของประชาชนโดยส่วนรวมเป็น

ส าคญั การศกึษาความหมายความส าคญัของการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัจนกลายเป็นวิถีประชาธิปไตยของบุคคลในสังคม

ประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวนั 

 1. ประชาธิปไตยในครอบครัว 

 ครอบครัว ประกอบด้วย สามี ภรรยา หรือพ่อ แม ่ลกู หรือกลุม่วงศาคณาญาติ การด ารงชีวิต 

ร่วมกนัในวิถีชีวิตประชาธิปไตย จึงต้องค านึงถึงคณุลกัษณะประชาธิปไตยในครอบครัวท่ีส าคญัคือ 

การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การรับฟังและยอมรับข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน ตัดสินใจและ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตผุลเป็นต้น 

 

 2. ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

 สถานศึกษาประกอบด้วย บุคลากรส าคญัคือ ครู นักศึกษา นักการภารโรง ฯลฯ วิถีชีวิต

ประชาธิปไตยในสถานศกึษาต้องค านึงถึงคณุลกัษณะประชาธิปไตยในการเคารพในกฎระเบียบของ

สถานศกึษา แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังข้อคิดเห็นของบคุคลอ่ืน และลงมติโดยถือเสียงข้างมาก 

 3. ประชาธิปไตยในชุมชน (หมู่บ้าน/ต าบล)  

 ในชุมชนระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้น า และสมาชิกของชุมชน วิถีประชาธิปไตยต้อง

ค านึงถึงคุณลักษณะประชาธิปไตยคือ เคารพกฎระเบียบของกฎหมายท้องถ่ินและกฎหมาย

บ้านเมือง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล รับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนและตดัสินใจโดยใช้มติเสียง

ข้างมาก มีกลุม่หรือตวัแทนเข้าท างานโดยมีการวางแผนร่วมกัน โดยใช้ข้อมลูท่ีถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ 
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 4. ประชาธิปไตยในสังคม (กลุ่ม สมาคม องค์กร) 

 การเป็นสมาชิกขององค์กรในสงัคม เช่น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน มลูนิธิ กลุม่ท างาน เป็นต้น

การด ารงชีวิตในกลุม่ จึงควรมีคณุลกัษณะประชาธิปไตยคือ เคารพในกฎระเบียบข้อบังคบัของกลุ่ม 

มีบทบาทในการเสนอความคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็นของทุกคน ทัง้นีต้้องอดทนต่อความขดัแย้งท่ี

เกิดขึน้ ท างานโดยการประชุมเพ่ือหามติกลุ่มวิถีชีวิตประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวนัของบุคคลจะ

ด าเนินไปอย่างสงบสุขได้ บุคคลต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของการใช้คุณลกัษณะ

ประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงการสง่เสริมประชาธิปไตยในชมุชน  
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ข้อ 3 ให้เขียนประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมค าสัง่สอนของศาสนาท่ีท่านนบั
ถือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการท านุบ ารุงเผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเน่ือง  พร้อมยกตัวอย่าง
กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาอย่างน้อย 4 กิจกรรม และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางศาสนา 
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

 พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และ
เขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วม
บ้าง ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
 
 การด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมค าสั่งสอนของศาสนา ได้ยึดถือแนวคิดหลกัของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การน าค าสอนทางพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางในการประสานกลมกลืนกับวิธีชีวิต
ของ ชาวบ้านท่ีเป็นเกษตรกรอย่างชาญฉลาด และเป็นรูปธรรม หลกัจริยธรรมดงักล่าวคือ หลกัการ
เดินสายกลาง หรือ มชัฌิมาปฏิปทา ในระดบัโลกิยธรรม การเดินทางสายกลาง คือธรรมท่ีเหมาะแก่
ชาวบ้านทัว่ไปได้แก่ ความเป็นรู้จกัพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบ
ไมฟุ่่ มเฟือย ฟุ้ งเฟ้อ ซึ่งมีลกัษณะเป็นการเน้นการลด ละ เลิก อบายมขุ ด้วยการประพฤติตามหลกั
เบญจศีล และ เบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของการเป็นวิถีพทุธ 
 แนวทางการปฏิบตัิตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมีดงันี ้
 1. ประหยัด  ลดละความฟุ่ มเฟือย  ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านท่ีไม่จ าเป็น   ดงัพระราช
ด ารัสวา่ “…ความเป็นอยู่ท่ีต้องไมฟุ่่ มเฟือย   ต้องประหยดัไปในทางท่ีถกูต้อง…” 
 2. ประกอบอาชีพด้วยความสจุริต   ดงัพระราชด ารัสท่ีว่า   “…ความเจริญของคนทัง้หลาย
ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลีย้งชีพชอบเป็นส าคญั…” 
 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนักันในทางการค้าขายกันอย่างรุนแรงดงัอดีต 
ดงัพระราชด ารัสวา่   “…ความสขุความเจริญอนัแท้จริงนัน้   หมายถึงความสขุความเจริญท่ีบุคคล
แสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม   ทัง้ในเจตนาและการกระท าท่ีไมใ่ช่ได้มาด้วยความบังเอิญ   หรือ
ด้วยการแก่งแย่งเบียดบงัมาจากผู้ อ่ืน…” 
 4. ไมห่ยดุน่ิงท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลดุพ้นจากความทุกข์ยาก ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมี
รายได้จนถึงขัน้พอเพียง   ดงัพระราชด าริวา่   “…การท่ีต้องการให้ทกุคนพยายามท่ีจะหาความรู้และ
สร้างตนเองให้มั่นคงนีเ้พ่ือตนเอง   เพ่ือท่ีจะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ ท่ีก้าวหน้า   ท่ีมีความสุข   
พอมีพอกิน   เป็นขัน้หนึ่งและขัน้ตอ่ไป   ก็คือ   ให้เกียรติวา่ยืนได้ด้วยตนเอง…” 
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 5. ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิน้ไป   ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทวา่  “…พยายามไมก่่อความชัว่ให้เป็นเคร่ืองท าลายตวัท าลายผู้ อ่ืน   พยายามลด   พยายาม
ละความชัว่ท่ีตนเองมีอยู่   พยายามก่อความดีให้แก่ตวัอยู่เสมอ   พยายามรักษาและเพ่ิมพูนความดี
ท่ีมีอยู่นัน้ให้งอกงามสมบรูณ์ย่ิงขึน้…” 
 
หลักธรรมในเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงพระราชด าริและ
พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศแก่คนไทยนัน้   วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกั
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ  ความสงบสุขของผู้คนในสังคม ประชาชนมีกินมีใช้อย่างเพียงพอแก่
ความต้องการ ท่ีส าคญัต้องไมท่ าตนและผู้ อ่ืนเดือนร้อน หากวิเคราะห์โดยละเอียดก็จะพบว่า   ทรง
ประยกุต์มาจากหลกัธรรมในพระพทุธศาสนานั่นเอง   จาก พระราชด ารัสอธิบายขยายความหมาย
ของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีกลา่วมาข้างต้น นัน้ท าให้เราพบวา่มีหลกัธรรมตอ่ไปนีป้รากฏเป็น
รากฐานอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
หลักมัชฌิมาปฏิปทา (การปฏิบตัิตนในทางสายกลาง) 
 มชัฌิมาปฏิปทาในทางพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลาง คือ การไม่ยึดถือสดุทางทัง้ 2 
ได้แก่ อตัตกิลมถานโุยค คือ การประกอบตนเองให้ล าบากเกินไป และ กามสขุลัลิกานุโยค คือ การ
พวัพนัในกามในความสบาย เป็นหลกัค าสอนท่ีปรากฏในพระธรรมเทศนากณัฑ์แรกของพระพุทธเจ้า
ท่ีทรงแสดงแก่ปัญจวคัคีย์ คือ ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 
 หลกัมชัฌิมาปฏิปทานี ้นอกจากจะเป็นไปเพ่ือการพ้นทกุข์แล้ว คณุคา่ในเบือ้งต้น ยังเป็นไป
เพ่ือการรู้จกัการด าเนินชีวิตให้เกิดความพอดี เป็นแนวทางของการแก้ทกุข์ท่ีเรียกวา่ “อริยมรรคมีองค์ 
8” ดงันี ้
 1. สมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายถึง เห็นชอบตามคลองธรรม เช่น ท าดีมีผลดี ท าชั่วมีผล
ชัว่ มารดาบิดามีคณุความดี รู้จกับาป บญุ คณุ โทษ ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เป็นต้น 
 2. สมัมาสงักปัปะ  ความด าริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศล
หรือความดีงาม ได้แก่ ด าริออกจากกามหรือจากความโลภ ด าริในอันไม่พยาบาท ด าริในอันไม่
เบียดเบียน 
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 3. สมัมาวาจา  เจรจาชอบ หมายถึง การพดูต้องสภุาพ พดูแตใ่นสิ่งท่ีสร้างสรรค์ดีงามอนัเป็น
วจีสริุต ได้แก่ เว้นจากพดูเท็จ เว้นจากพดูสอ่เสียด เว้นจากพดูค าหยาบ เว้นจากพดูเพ้อเจ้อ 
 4. สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ หมายถึง การกระท าท่ีเว้นจากความประพฤติชั่วทางกาย 3 
อย่าง ได้แก่ ฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม 
 5. สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ หมายถึง การท ามาหากินอย่างสจุริตชน ประกอบสมัมาชีพ 
เว้นจากเลีย้งชีวิตโดยทางท่ีผิด เช่น โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคบัขู่เข็ญเป็นต้น หรือเว้นจาก
การประกอบอาชีพท่ีผิด 5 อย่างคือ ค้าอาวธุ ค้ามนษุย์ ค้าเนือ้สตัว์(เลีย้งสตัว์ไว้เพ่ือฆ่าแล้วขาย) ค้า
ของเมา ค้ายาพิษหรือค้ายาเสพติด 
 6. สมัมาวายามะ ความพยายามชอบ หมายถึง ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความ
เพียรในการกศุลกรรม มีเพียรระวงัมิให้บาปอกศุลธรรมเกิดขึน้ เพียรละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว 
เพียรท ากศุลธรรมให้เกิดขึน้ และเพียรรักษากศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้วให้ตัง้มัน่ 
 7. สมัมาสติ การระลกึชอบ หมายถึง การไม่ปล่อยให้เกิดความพลัง้เผลอ   แต่ด ารงอยู่ด้วย
ความรู้ตวัอยู่เป็นปกติ ได้แก่ การฝึกปฏิบตัิตามหลกัสติปัฏฐาน 4 
 8. สมัมาสมาธิ ความตัง้ใจมัน่ชอบ หมายถึงการฝึกจิตให้ตัง้มัน่ สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์
อยู่เป็นปกติ ได้แก่ ฌาน 4  
            เศรษฐกิจแนวพุทธนีม้ีลักษณะเป็นสายกลาง อาจจะเรียกว่าเศรษฐกิจสายกลาง หรือ 
เศรษฐกิจมชัฌิมาปฏิปทา เพราะว่าระบบชีวิตของพุทธศาสนาท่ีเรียกว่ามรรคนัน้ ก็มีช่ืออยู่แล้วว่า
มชัฌิมาปฏิปทา องค์ของมรรคนัน้แต่ละข้อเป็นสมัมา เช่น สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ การท่ีเป็ น
สมัมานัน้ก็คือ โดยถกูต้อง โดยถกูต้องก็คือท าให้เกิดความพอดี ความเป็นมชัฌิมาหรือสายกลางนัน้ก็
คือความพอดีนัน่เอง  เมื่อมีสมัมาอาชีวะ การเลีย้งชีพชอบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถกูต้อง ก็
นบัได้วา่พระพทุธศาสนามีหลกัเศรษฐกิจมชัฌิมาปฏิปทา 

หลักสันโดษ 
 หลกัสนัโดษนีมุ้ง่ให้บคุคลพึงพอใจในสิ่งของหรือทรัพย์สินท่ีตนเองได้มาและใช้ จ่ายในสิ่งท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้บุคคลรู้จักประมาณ ได้แก่ การประหยัดและรู้จักออม ไม่ฟุ่ มเฟือยฟุ้ งเฟ้อมี
ความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบง่าย และโปร่งใส ไมท่ะเยอทะยานต่อสู้และเบียดเบียนบุคคลอ่ืน ไม่เอา
รัดเอาเปรียบกนั อยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัติสขุ ในคมัภีร์ มงัคลทีปนี ได้ให้ความหมายของค าว่า สนัโดษ 
ไว้ 3 นยัคือ ยินดีพอใจตามท่ีได้, ยินดีพอใจตามก าลงั และ ยินดีพอใจตามสมควร 
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 1. ยินดีพอใจตามท่ีได้ (ยถาลาภสนัโดษ) หรือมีความพอใจ ตนเพียรพยายามแสวงหาสิ่งใด 
แล้วได้สิ่งนัน้มาโดยถกูต้องชอบธรรม ไมเ่บียดเบียนท าร้ายตนและคนอ่ืน จะน้อยหรือมาก จะดีจะเลว 
จะหยาบหรือประณีต ก็ยินดีพอใจในสิ่งนัน้ ไมท่กุข์ไมเ่ดือดร้อนไมก่ระวนกระวายวุน่วายสบัสน พอใจ
ไมโ่ลภไมอ่ยากได้ของคนอ่ืน ไมค่ิดประทษุร้ายริษยาเบียดเบียนคนอ่ืน ความยินดีพอใจในของตนไม่
คิดอยากได้ของคนอ่ืนไมเ่บียนเบียนคนอ่ืนเป็นหลกัความสมัพนัธ์ดีงามทางสงัคม เป็นหลกัสนัติภาพ
สงบสขุของสงัคม 
 2. ยินดีพอใจตามก าลงั (ยถาพลสนัโดษ) หรือมีความพอดี พอดีกับการบริโภคใช้สอยแห่ง
ตน ตามก าลงัอตัภาพร่างกาย ไม่ยินดีต้องการเกินความพอดีกับการบริโภคใช้สอยแห่งตนและเกิน
ก าลงัอตัภาพร่างกาย เพราะสขุภาพร่างกายก าลงัของคนไมเ่หมือนกนั คนตวัเล็กตวัใหญ่คนอ้วนคน
ผอมคนสงูต ่าด าขาวไมเ่หมือนกนั คนมีลกัษณะตา่งกนั ความชอบรสนิยมไมเ่หมือนกนั ในการบริโภค
ใช้สอย ก็ควรให้พอดีกบัลกัษณะรูปพรรณสณัฐานของตน บางคนเสพบริโภคเนือ้หรือดื่มน า้อดัลมได้ 
ในขณะท่ีบางคนเสพดื่มบริโภคไมไ่ด้ เสพบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการไม่ดีไม่สบาย ผิดแสลงต่อโรคต่อ
สขุภาพร่างกาย ได้มาแล้วก็ไมฝื่นใช้เสพบริโภค ไปซือ้หรือได้เสือ้ผ้ากางเกงมา สวมใส่ดแูล้วฟิตหรือ
หลวมเกินไปไมเ่หมาะสมพอดีกบัตวัเองหรือตนเองก็ไม่ชอบใจ ไม่คิดเก็บเอาไว้ไม่เสียดายหวงแหน 
เพราะเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีแต่จะเสียหาย ควรเสียสละบริจาคให้แก่คนอ่ืน หรือน าไป
แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืน สิ่งท่ีไม่เหมาะสมพอดีกับรูปร่างลกัษณะสขุภาพอนามยัรสนิยม ถือเป็นของ
สว่นเกินเกินความจ าเป็นต้องการ น าไปให้บริจาคสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอ่ืน เป็นหลกัส าคญัอย่าง
หนึ่งของความเอือ้อาทรห่วงใยยึดเหน่ียวน า้ใจซึ่งกนัและกนัในสงัคม 
 3. ยินดีพอใจตามสมควร (ยถาสารุปปสนัโดษ) หรือมีความพอเหมาะ เหมาะสมมีเหตผุล
ตามภาวะ เพศ วยั ฐานะ ต าแหน่ง บทบาท หน้าท่ีทางสงัคม ความรู้ ความสามารถ ความถนัดของ
ตนเอง เด็กก็ควรรู้จักประมาณในการเสพบริโภคใช้สอยแบบเด็ก วยัเด็กอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน
แสวงหาความรู้ หาเงินช่วยเหลือตนเองพึ่งตนเองยังไม่ได้ ควรรู้จักบริโภคใช้ในสิ่งท่ีเหมาะสมกับ
ตวัเอง ไมค่วรเสพบริโภคใช้สิ่งฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็น เพ่ือแบ่งเบาภาระไมส่ร้างปัญหาให้แก่พ่อแม่
ครอบครัว เพ่ือครอบครัวจะได้ประหยดัมีเงินเก็บอดออมเอาไว้ในการพฒันาสร้างสรรค์ส่ิงอ่ืน เพ่ือการ
เป็นอยู่ท่ีดีมัน่คงยัง่ยืนของครอบครัว เป็นการป้องกนัแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีจะเกิดขึน้ คนท่ีสร้าง
ปัญหาความเดือดร้อนให้กบัตนเองและสงัคม ก็คือคนท่ีท าอะไรลงไปโดยไมรู้่ไมค่ านึงถึงภาวะ ฐานะ 
ต าแหน่ง บทบาท หน้าท่ี และศกัยภาพของตนเอง ดงัปรากฏในสงัคมทัง้หลาย คนนัน้เด็กฝากขาด
ความรู้ความสามารถความเหมาะสมไม่ควรได้รับการแต่งตัง้ คนนัน้ไม่เหมาะกับต าแหน่งนี ้คนนี ้
เหมาะสมกบัต าแหน่งนัน้ ดงันัน้ เดก็ ผู้ใหญ่ ฆราวาส พระภิกษุ คนจนหรือคนรวยก็ควรรู้จกัประมาณ
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พอดีเหมาะสมกับสภาวะของตนเอง ความสมควรเหมาะสมมีเหตผุลตามสภาวะถือได้ว่าเป็นหลกั
ความสมดลุเอกภาพในสงัคม (ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา, 2538: สมุงฺคลวิลาสินี อฏฺฐกถาเล่มท่ี 1, ข้อท่ี 
215, หน้าท่ี 184)  
 กลา่วได้วา่ หลกัสนัโดษ ก็คือหลกัความพอใจ พอดี และพอเหมาะ เพ่ือความสมัพันธ์สมดลุ
เอกภาพสนัติภาพสงบสขุของชีวิตทางสงัคม เป็นการรู้จกัเหต ุรู้จกัผล รู้จกัตนเอง รู้ว่าควรหรือไม่ควร
ท่ีจะกระท า รู้ว่าผลดีและผลเสียจะเกิดขึน้ตามมาอย่างไร ในการด าเนินชีวิตเสพบริโภคใช้สอยสิ่ง
ทัง้หลาย ควรคิดพิจารณาหาเหตผุลคณุคา่ความหมายความพอดีเหมาะสมประโยชน์ของมนั อะไร
คือคณุคา่ความหมายประโยชน์จริงแท้ของมนั จะเสพบริโภคใช้สอยเพ่ืออะไร เพ่ือสนองกิเลสตณัหา
ความอยากความโก้หรูหรารสนิยมค่านิยมตามกระแสของสงัคม เพ่ือคณุค่าความหมายประโยชน์
สงูสดุของการบริโภคใช้สอย เพ่ือก าจัดป้องกันความทุกขเวทนาความหิวกระหายของร่างกาย เพ่ือ
ความอยู่รอดปลอดภัยเป็นไปได้ของชีวิต อาหารมีคณุค่าความหมายประโยชน์แท้เพ่ือหล่อเลีย้ง
ร่างกายให้เจริญเติบโตเข้มแขง็แรงมีสขุภาพพลานามยัก าลงักายก าลงัจิตดี ช่วยเกือ้หนุนชีวิตด ารง
อยู่ได้ให้ท าสิ่งต่างๆ เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มคณุค่าความหมายประโยชน์จริงๆของมนัก็คือเพ่ือปกปิด
ร่างกายป้องกนัทกุขเวทนาอนัเกิดจากลมแดด รถยนต์คณุค่าความหมายประโยชน์แท้ก็เพ่ืออ านวย
ความสะดวกขบัขี่ไปสู่จุดหมาย โทรศพัท์ (มือถือ) คณุค่าความหมายประโยชน์แท้ของมนัก็คือเพ่ือ
ติดตอ่ส่ือสาร นาฬิกามีคณุคา่ความหมายประโยชน์จริงๆก็เพ่ือใช้ดเูวลา มิใช่เสพบริโภคใช้สอยเพ่ือ
สนองความอยากกิเลสตณัหาความเท่ห์โก้หรูหรามีหน้ามีตารสนิยมสนกุสนานเพลิดเพลินลุ่มหลงมวั
เมา การเสพบริโภคใช้สอยสิ่งทัง้หลายตามกิเลสตณัหาตามกระแสของสงัคมมากเกินไปควบคมุไมไ่ด้ 
ก่อให้เกิดโทษภยัอนัตรายไมเ่กิดประโยชน์คณุคา่ความหมายความสมดลุเอกภาพของชีวิตและสงัคม 
มีแต่จะท าลายระบบความสมดุลเอกภาพของชีวิตสังคมและเศรษฐกิจ สร้างปัญหาความทุกข์
ยากล าบากให้กบัชีวิตสงัคมเศรษฐกิจ ขดัขวางความเจริญรุ่งเรืองพฒันาตนสงัคมประเทศ 
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ภาพกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา 
และการปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีทางศาสนา 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางศาสนา 
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3.  วชิาการบริหารจดัการชุมชน 

 ให้ผู้ เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เขียนบรรยาย
ประสบการณ์ของตนเองให้ครอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัการบริหารจดัการชมุชนตามประเดน็ตอ่ไปนี  ้ 

 ข้อ 1  ให้ท่านเขียนเร่ืองราวของตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวนัในการอยู่ร่วมกบัครอบครัว 
และชมุชนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้และแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และได้เผยแพร่ตอ่บคุคลในครอบครัว และชมุชนอย่างไรบ้าง  

พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และ
เขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วม
บ้าง ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะการเขยีนให้ครอบคลุมเนือ้หาประเด็นท่ีก าหนด  

 1. บรรยายถึงบริบทชมุชนของท่านท่ีน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้ 
และแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตของคนในชมุชน โดยเช่ือมโยงกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของท่านท่ี
สอดคล้องกบับริบทของชมุชน  
 2. บรรยายสภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของชมุชน แหลง่เงินทนุของชมุชน ท่ีชีใ้ห้เห็น
วา่ท าให้ชมุชนเข้มแขง็ อาทิ กองทนุหมูบ้่าน กลุม่สจัจะ กลุม่ออมทรัพย์ กองทนุพฒันาสตรี ฯลฯ โดย
เช่ือมโยงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ท่ีท่านเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องอย่างไร  เช่น เป็นสมาชิก เป็นผู้กู้  เป็น
ผู้ เข้าร่วมประชมุ  
 3. บรรยายถึงกลุ่มอาชีพ สถานประกอบการ องค์กรสาธารณะท่ีมีส่วนส่งเสริมให้คนใน
ชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่าง มีความสขุ มีรายได้พอเพียงกบัการเลีย้งชีพ เลีย้งครอบครัวได้ เช่น กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาโดยเช่ือมโยงให้เห็นถึงความสมัพันธ์ท่ีท่านเข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องอย่างไร  
 4. บรรยายประสบการณ์จากการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีท่านน ามา
ประยกุต์ใช้และแก้ปัญหาชีวิตประจ าวนัได้ประสบความส าเร็จ แล้วเผยแพร่สูบ่คุคลอ่ืน  
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การด ารงชีวติประจ าวันในการอยู่ ร่วมกับครอบครัว 
และชุมชนท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตและบริหารพัฒนา
องค์กรจ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึง้ถ่องแท้ในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและเง่ือนไขสู่
ความส าเร็จ รวมทัง้เรียนรู้แบบอย่างท่ีดีท่ีมีบุคคลหรือองค์กรประพฤติปฏิบัติไว้  และท่ีส าคญัต้อง
ตระหนกัถึงคณุประโยชน์ท่ีแท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างเสริมชีวิตท่ีดี มีความสขุ 
น าไปสูส่งัคมสนัติสขุอย่างยัง่ยืนด้วย 

หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 
 1. ความพอประมาณ ทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยเน้นการด าเนินชีวิตตามอตัภาพ
หรือสภาวะของบคุคลหรือองค์กรในขณะนัน้ ด้วยทางสายกลาง สมดลุ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
ไมส่ดุโตง่เกินพอดี เช่น ใช้จ่ายได้แตต้่องไมฟุ่่ มเฟือยจนสร้างหนีส้ินให้ตนเองและครอบครัวอดออมได้
แตต้่องไมต่ระหน่ีถ่ีเหนียวจนตนเองล าบากหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน 
 2. ความมีเหตมุีผล เป็นการใช้สติและปัญญาในการตดัสินใจด้วยเหตดุ้วยผล โดยปราศจาก
อารมณ์หรืออคติมีความยบัยัง้ชัง่ใจกบัความอยากได้-อยากมี-อยากเป็นโดยท่ีความมีเหตมุีผลต้อง
เป็นสิ่งท่ีสามารถอธิบายได้ไมว่า่จะเป็นไปตามหลกัวิชา หลกักฎหมาย กฎเกณฑ์ทางสงัคมหรือหลกั
ศีลธรรมก็ตาม 
 3. การมีภมูิคุ้มกันท่ีดี เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตด้วยความไมป่ระมาท ครอบคลมุทัง้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและ
ภายนอก ทัง้ท่ีควบคมุได้และควบคมุไม่ได้ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเกิดขึน้
ตลอดเวลากบัทกุผู้คน ไมม่ีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ แตก่ารจะอยู่รอดและรับมือกบั 
การเปลี่ยนแปลงตา่งๆได้อย่างมัน่คง ต้องเข้าใจท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆวา่เกิดจากสาเหตอุะไร 
สง่ผลกระทบอย่างไร และท่ีส าคญัต้องมีการสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีเข้มแขง็ใน 4 ด้าน คือ 

 ด้านท่ี 1 : ภมูิคุ้มกนัทางเศรษฐกิจหรือภมูิคุ้มกนัทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายเงินตามอตัภาพ
และความจ าเป็นไมส่ร้างหนีส้ินท่ีไมท่ าให้เกิดรายได้ มีการประหยัด อดออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นหรือ
ในภายภาคหน้า โดยอาจท า “บัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
เบือ้งต้นในการสร้างภมูิคุ้มกันทางการเงิน ท าให้เห็นสถานะการเงินท่ีแท้จริงและใช้จ่ายด้วยความ
รอบคอบ หลกัการสร้างภมูิคุ้มกนัทางการเงินนัน้ต้องค านึงถึง 
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 - ความประหยดั เป็นการใช้จ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็นแตไ่มใ่ช่ตระหน่ีถ่ีเหนียวไมย่อมใช้เงินแม้ในสิ่ง
ท่ีจ าเป็นขณะเดียวกนั ไมใ่ช่ความฟุ่ มเฟือยหรือใช้เงินมากในสิ่งท่ีไมม่ีความจ าเป็น การใช้จ่ายจะมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึน้อยู่กับอัตภาพของตนเองจากรายได้ท่ีสุจริตและไม่ไปคดโกงรับสินบนหรือ
เบียดเบียนให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนด้วยเหตนีุ  ้ ความประหยัดจึงต้องตัง้บนพืน้ฐานของความ
พอเพียง คือ การตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของเงิน ฉลาดใช้ฉลาดออมและฉลาดท าบญุตามอตัภาพ 
 - ความมีเหตมุีผล เป็นการตดัสินใจใช้จ่ายอย่างมีสติ บางครัง้อาจขึน้อยู่กับหลกัเกณฑ์หรือ
กฎกติกาตา่งๆ ในสงัคมด้วย เช่น การจ่ายภาษีตามกฎหมาย การจ่ายเงินเพ่ือท านุบ ารุงศาสนาหรือ
วฒันธรรมประเพณีอนัดีงามเป็นต้น 
 ด้านท่ี 2 : ภมูิคุ้มกนัทางสงัคม ด้วยการเสริมสร้างความรู้-รัก-สามคัคีตัง้แต่ระดบัครอบครัว
ขึน้มา รู้จักเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเมตตา
กรุณา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่างทางวฒันธรรมและความคิด มีความ
ศรัทธาในเพ่ือนมนุษย์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา  มีความปรารถนาให้เกิดสันติสุขภายใน
ครอบครัว องค์กรสถาบนั ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันต้องมี ภมูิคุ้มกันทางศีลธรรม 
ด้วยการรู้เท่าทันและสามารถหลีกเลี่ยงจากอบายมขุต่างๆได้  ใช้ชีวิตด้วยความสมถะเรียบง่าย ไม่
สร้างเง่ือนไขชีวิตให้ซับซ้อนวุ่นวายมากเกินความจ าเป็นจนน าไปสู่ความฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือยและสร้าง
ปัญหาหรือความยากล าบากให้ตนเอง ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ และใช้ชีวิตด้วยความ
สนัโดษ ด้วยการมีความสขุในความพอ พอในสิ่งท่ีมี พอในสิ่งท่ีได้และพอในสิ่งท่ีเป็นพอใจกับผลของ
การกระท าท่ีได้ท าอย่างเตม็ท่ีแล้วด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและความเพียรพยายาม เพ่ือได้รับความสขุ
ท่ีไม่ต้องอาศยัวตัถุ (นิรามิสสขุ) แต่เป็นความสขุท่ีเกิดจากจิตใจอนัสะอาด สว่างและสงบ เป็น
ความสขุจากการให้ สขุจากความอบอุน่ในครอบครัว สขุจากธรรมชาติ สขุจากความถกูต้องดีงาม แต่
ไมใ่ช่ความสขุท่ีได้จากการเสพวตัถหุรือพึ่งพาปัจจยัเง่ือนไขภายนอกอนัเสี่ยงให้เกิดความอยากโดย
ไม่มีขอบเขตสิน้สดุ (สามิสสขุ) ท่ีน ามาบ าเรอความต้องการของหู ตา จมกู ลิน้ กาย ใจ จนน าไปสู่
ความอิจฉาริษยา ความหวงแหน การแข่งขนัแย่งชิง การท าผิดกฎหมายและศีลธรรม ทัง้นี ้การมี
ภมูิคุ้มกนัทางศีลธรรมจะไม่น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ติดตามมา เช่นการตกเป็นทาสของยาเสพติดและ
อบายมขุ การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นต้น 
 ด้านท่ี 3 : ภมูิคุ้มกันด้านวฒันธรรม ด้วยการติดตามรู้เท่าทันผลกระทบจากกระแสโลกาภิ
วตัน์ท่ีท าให้การเลื่อนไหลของวฒันธรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างไร้พรมแดนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่ โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบคนดงัในสื่อบันเทิงและผลกระทบทางลบจากวฒันธรรม
เสมือนจริงในโลกไซเบอร์ เพ่ือป้องกนัมิให้ถกูครอบง าทางวฒันธรรมอย่างไร้ทิศทาง ตกเป็นเหย่ือใน
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การเสพและบริโภคสิ่งท่ีเกินพอดี ละเลยและขาดความภาคภมูิใจในวฒันธรรมท้องถ่ินและของชาติ 
โดยเฉพาะภาษาถ่ินและภาษาไทยจนน าไปสูค่วามออ่นแอทางวฒันธรรมในท่ีสดุ 
 ด้านท่ี 4 : ภูมิคุ้ มกันด้านสิ่งแวดล้อม  ด้วยการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างพฤติกรรมนิสยัรักษ์
สิ่งแวดล้อม และสร้างทักษะในการติดตามเฝ้าระวัง  ดูแล อนุรักษ์  ฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทให้คงความอดุมสมบูรณ์ในระยะยาว  พร้อมทัง้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตา่งๆ ซึ่งหมายรวมตัง้แตก่ารมีสขุนิสยัรักความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไมป่ระพฤติปฏิบตัิตนท่ีจะท าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษหรือท าลายสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงในท่ีนี ้
จึงไมไ่ด้หมายรวมเฉพาะด้านเศรษฐกิจหรือการเงินเท่านัน้ แต่ครอบคลมุรอบด้านเพ่ือน าไปสู่ชีวิตท่ี
พอเพียง ซึ่งเป็นความพอเพียงทัง้ทางความคิด ค าพดูและการกระท า 

 เ ง่ือนไขส าคัญในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่ความส าเร็จ  
ประกอบด้วย 
 1.  หลกัวิชาความรู้ ต้องมีการวางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยความรอบรู้  รอบคอบและ
ระมดัระวงัตามหลกัวิชาไมใ่ช้อารมณ์หรือความเข้าใจเพียงชัว่ครู่ชัว่คราวของตนเองหรือความเช่ือท่ีไร้
เหตผุลท่ีอิงกบัไสยศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ด้วยความงมงาย แตต้่องมีข้อมลูและองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนมาประกอบการตดัสินใจในทุกเร่ืองและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ  
ทัง้นีใ้นการสร้างคนให้มีความรู้ จึงต้องมีการลงทนุจดัการศึกษาฝึกอบรมและการวิจัยเพ่ือพัฒนาใน
ทกุองค์กรทกุระดบัเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ 
 2.  หลกัคณุธรรม ต้องปรับเสริมพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติให้มีคณุธรรม โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีรัฐนกัทฤษฎี นกัธรุกิจในทกุระดบั เน่ืองจากคณุธรรมเป็นเคร่ืองก ากบัจิตใจให้คนประพฤติ
ปฏิบตัิในสิ่งท่ีสงัคมเห็นตรงกันว่าเป็นความจริง ความดีและความงาม ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาวะท่ีเป็นอยู่ของแตล่ะคน แต่ละองค์กรและแต่ละพืน้ท่ีได้ โดยคณุธรรมครอบคลมุ
ตัง้แต ่
 -  หลกัศีลธรรมขัน้พ้ืนฐานของแต่ละศาสนา ทุกศาสนาล้วนสอนให้ยึดมัน่ในความสตัย์ 
ความจริง การให้คณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกนั การให้ความรัก ความเมตตา
ซึ่งกนัและกนั และความสามคัคี 
 -  หลกัจริยธรรม ทัง้จริยธรรมทั่วไปหรือจริยธรรมเฉพาะวิชาชีพ เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพ
แพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นต้น ซึ่งบอกถึงวิถีปฏิบัติว่าสิ่งท่ีต้องท าควรท าและไม่ให้ท ามี
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อะไรบ้าง เพ่ือให้สมาชิกของวิชาชีพนัน้ๆ ประพฤติปฏิบตัิอยู่ในกรอบจริยธรรมและท าให้คนทัว่ไปเกิด
ความเช่ือมัน่ศรัทธา 
  - หลกันิติธรรม หรือกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความเท่ียงธรรม เกิดสนัติสขุ ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกนัและกนั 
  - หลกัธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาลท่ีใช้ในการบริหารหน่วยงาน/องค์กร เป็นเคร่ืองมือ
ก าหนดความสมัพนัธ์ในระดบัชัน้ตา่งๆ ภายในองค์กรหรือหน่วยงานทกุประเภทโดยท่ีทกุระดบัต้องมี
ความรับผิดชอบ (หรือพันธะสญัญาท่ีจะปฏิบัติชุดใดชุดหนึ่ง) และต้องมีความรับผิดรับชอบ (หรือ
พนัธะสญัญาท่ีจะรับผิดตอ่ผลเสียหายและรับชอบตอ่ผลดีอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานนัน้ๆ) 
  - กฎเกณฑ์ทางสงัคมที่ทุกคนยึดมัน่ เช่น มารยาททางสงัคม และการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของแตล่ะสงัคม เพ่ือความเป็นหมู่คณะและความอยู่รอดของทุก
คน 
  - คณุธรรมประจ าตระกูล เป็นหลกัคณุธรรมท่ียึดถือปฏิบตัิ สัง่สมและถ่ายทอดกนัมาจากรุ่น
สูรุ่่น เช่นความซ่ือสตัย์สจุริต ความกตญัํกูตเวที การถือสจัจะความรักชาติ เป็นต้น 
 -  ชุดคณุธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานแก่คนไทยในวโรกาสต่างๆ 
อาทิ อดทน อดกลัน้ อดออมคณุธรรมซ่ึงเป็นที่ตัง้ของความรัก ความสามคัคี ประกอบด้วย เมตตา
ธรรม (ทุกคนคิด พูด ท าด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน) สามคัคีธรรม (แต่ละคนช่วยเหลือเก้ือกูล
ประสานประโยชน์ร่วมกนัเพ่ือใหง้านส าเร็จผลแก่ตนเอง แก่ผูอ่ื้นและแก่ประเทศชาติ) สจุริตธรรม(ทกุ
คนประพฤติปฏิบติัอยู่ในความสุจริต ในกฎกติการะเบียบแบบแผนอย่างเท่าเทียมกัน) และความ
เที่ยงธรรม (ทุกคนพยายามท าความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรงและมัน่คงในเหตุในผล) 
ประหยดัเป็นส่ิงที่พึงประสงค์อย่างย่ิงในทุกแห่งและในกาลทุกเม่ือ ขอให้ค านึงถึงผลที่ได้จากการ
ประหยดันี้ใหม้าก การใช้จ่ายโดยประหยดัเป็นหลกัประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยดัเอง
และครอบครัว ช่วยป้องกนัความขาดแคลนในวนัขา้งหนา้การประหยดัดงักล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะ
แก่ผูป้ระหยดัเท่านัน้ ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติดว้ยในการปลกูฝังบ่มเพาะให้คนในสงัคมมี
คณุธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาและความมานะพยายามต้องเร่ิมปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี
ตัง้แตค่รอบครัว โรงเรียนและองค์กรตา่งๆ ขึน้มาอย่างตอ่เน่ืองยาวนาน 
 3.  หลกัการด าเนินชีวิต ต้องมีความขยันหมัน่เพียรมานะอดทน ใช้สติและปัญญาในการ
ด ารงชีวิตด้วยความรอบคอบ 
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บันได 3 ขัน้ในการน าปรัชญาไปใช้ 

 ขัน้ท่ี 1 : ต้องเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจถ่องแท้ เพ่ือให้เห็นคณุคา่และเกิด
ศรัทธาท่ีจะน าปรัชญานีไ้ปประยกุต์ใช้จริง อาจเร่ิมจากการเชิญผู้ รู้ ผู้มีประสบการณ์จริงมาบรรยาย
ให้ความรู้ หรือจดัประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั หรือพดูคยุเลา่สูก่นัฟังภายในบ้าน ในโรงเรียน ใน
องค์กรและในชมุชน 
 ขัน้ท่ี 2 : ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขบัเคลื่อนปรัชญาสู่การปฏิบัติ  ตัง้แต่ระดบัครัวเรือน
จนถึงระดบัประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนด้วยกันอย่างต่อเน่ืองทัง้นี ้ บุคคลและองค์กร/
สถาบนัท่ีมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพืน้ท่ีให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมมีอยู่เป็นจ านวนมาก  อาทิ ผู้น าศาสนาทุกศาสนา ครูอาจารย์ ผู้บริหารและ
บคุลากรทางการศกึษาในสถาบันการศึกษาทุกระดบั บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานสาย
สขุภาพในสถานีอนามยั/โรงพยาบาลในชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นต้น 
 ขัน้ท่ี 3 : ต้องใช้ปรัชญาเป็นหลกัในการด ารงชีวิตอย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพ่ือบ่ม
เพาะ ปลกูฝังหยัง่รากจนเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตวฒันธรรมของคนไทย 

คุณประโยชน์ท่ีจะได้จากการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานส าคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
เพราะมีคณุประโยชน์ในทกุระดบั ดงันี ้
 1) บคุคลมีชีวิตสมดลุ ครอบครัวสมดลุ ชมุชนสมดลุ ธุรกิจสมดลุ ประเทศชาติสมดลุ พร้อม
รับมือกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทกุด้านได้เป็นอย่างดี 
 2) ขจดัปัญหาความยากจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน 
 3) เป็นพืน้ฐานของการสร้างพลงัอ านาจและพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง  เพ่ือเป็น
รากฐานของการพฒันาประเทศ 
 4) ช่วยยกระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจ  ด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการท า
ธรุกิจท่ีเน้นผลก าไรระยะยาวในบริบทท่ีมีการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
 5) ช่วยปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในทกุภาคสว่น ด้วยการเน้นประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใสและการมีผู้รับผิดรับชอบในการบริหารจดัการทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิ 
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 6) ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายสาธารณะของหน่วยงานต่างๆและประเทศชาติได้
อย่างเหมาะสมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ความเสี่ยงท่ีเข้ามากระทบโดยฉับพลัน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติส าหรับคนทุกคน  เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างสมดุลและมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอยู่เย็นเป็นสุขและเป็น
ประโยชน์ตอ่ตนเองและสว่นรวมอย่างแท้จริง อีกทัง้ยงัเป็นหนทางสร้างรากฐานสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
สงัคมแห่งคณุธรรมและสงัคมแห่งความสขุซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและสงัคมโลกอย่าง
ยัง่ยืน 

ตัวอย่างการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปปรับใช้ในชีวติประจ าวัน ระดับครอบครัว 
 ครอบครัวไทยมีฐานะความเป็นอยู่แตกตา่งๆกันโดยอาจจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม กู้ กินกู้
ใช้ หรือครอบครัวท่ีมีฐานะการเงินไมพ่อกินพอใช้ ต้องไปกู้ เงินมาใช้จ่าย  
 กลุม่พอกินพอใช้ หรือครอบครัวท่ีไมร่วยไมจ่นแตใ่ช้ชีวิตอยู่ได้ และกลุ่มอยู่ดีกินดี ซึ่งถือเป็น
ครอบครัวท่ีพึงประสงค์ ในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดบัครอบครัวต้องพัฒนา
ครอบครัวกลุม่แรกให้ปลอดจากหนีส้ินและมีฐานะดีขึน้อย่างน้อยในระดบัพอกินพอใช้ แล้วจึงพฒันา
ตอ่เน่ืองให้เป็นครอบครัวอยู่ดีกินดีในท่ีสดุ ทัง้นี ้ต้องเร่ิมต้นจากการรู้จกัจดัการแผนการเงินของตนเอง
และครอบครัว มีการประหยดัอดออมท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย มีเหตมุีผล ไม่ใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่
จ าเป็นจนกลายเป็นต าน า้พริกละลายแมน่ า้หรือหน้าใหญ่ใจโต ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินอตัภาพท่ีเป็นอยู่
การปลกูฝังนิสยัประหยดั สร้างวินยัรักการออมและมีทักษะในการจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี
จะต้องเร่ิมตัง้แตว่ยัเดก็ โดยมีวิธีการส าคญั ดงันี ้
 1. สอนให้เด็กรู้จักคณุค่าของเงิน นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองจะจ ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายท่ีจะ
ให้แก่เดก็ในแตล่ะวนั แตล่ะสปัดาห์หรือแตล่ะเดอืน เพ่ือให้เดก็มีวินยัในการบริหารเงินก้อนนัน้ภายใน
ช่วงเวลานัน้ๆแล้ว ยังควรส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ในการท างานสจุริตหารายได้ด้วยตนเอง  
เพ่ือให้เห็นคณุคา่ของเงินด้วย เช่น การท างานในช่วงปิดเทอม เป็นต้น 
 2. สอนให้เดก็รู้จกัใช้เงิน โดยพ่อแมผู่้ปกครองและโรงเรียนควรสอนให้เด็กรู้จักการท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายเป็นประจ า เพ่ือให้รู้ถึงสถานะการเงินของตนเอง สอนให้ใช้เงินอย่างมีเหตมุีผล 
พอประมาณกับอตัภาพของตนเองไม่ฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือย  และคิดให้รอบคอบก่อนใช้เงิน เพ่ือไม่สร้าง
ปัญหาให้ตนเองและครอบครัว 
 3. สอนให้เดก็รู้จักออมและท าบุญ นอกจากจะส่งเสริมให้เด็กสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามท่ี
จ าเป็นหรือไว้ใช้ในภายภาคหน้าแล้ว ควรสนบัสนนุให้เดก็แบ่งเงินออมไปท าบญุท าทานในวาระตา่งๆ 
บ้าง เพ่ือปลกูฝังความมีน า้ใจ เห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนษุย์ รู้จกัให้เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสหรือคนท่ี
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ประสบปัญหา มีจิตอาสาพัฒนาสังคมโดยรวมรวมทัง้ลดความเห็นแก่ตัว ลดปัญหาฉ้อโกงหรือ
คอรัปชัน่ในอนาคตอีกด้วย 
 นอกจากนี  ้ จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ศีลธรรมและวัฒนธรรมให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว เช่น การสานสมัพนัธ์ในหมูเ่ครือญาติเป็นประจ าสม ่าเสมอ การพาลกูไปศาสนสถาน เช่น 
วดั โบสถ์ มสัยิด เพ่ือเรียนรู้และปฏิบัติธรรมการปลกูฝังความภาคภมูิใจในวฒันธรรมท้องถ่ินและ
วฒันธรรมไทย รวมทัง้เสริมสร้างพฤติกรรมนิสยัรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับโรงเรียน 
 การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดบัโรงเรียนควรด าเนินการด้วยการให้
ผู้บริหารน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน จดัการเรียนการสอนไว้ในสาระการ
เรียนรู้ทัง้ 8 สาระ พร้อมทัง้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนานักเรียนทัง้ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและ
กิจกรรมแนะแนว ขณะเดียวกนั ผู้บริหาร ครูและบคุลากรในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนต้องน าไปใช้ใน
ครอบครัวของตนเองด้วยโรงเรียนต้องสร้างภมูิคุ้มกนัทัง้ 4 ด้านให้เข้มแขง็โดยมีการบริหารการเงินท่ีดี 
เป็นโรงเรียนมีวิสยัประหยัดเรียบง่าย ตดัรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง และหาหนทางสร้างรายได้ มีการ
ประกนัความเสี่ยงและมีการวางแผนการเงินระยะยาว อีกทัง้ครูและบุคลากรในโรงเรียนปลอดจาก
หนีส้ินขณะเดียวกัน โรงเรียนมีความรู้ รัก สามคัคี ทุกคนมีคณุธรรมไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ปลอด
จากอบายมขุและยาเสพติดเป็นโรงเรียนสีขาวท่ีทกุคนอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุนอกจากนี  ้ต้องสอน
เดก็ให้ตระหนกัรู้ถึงคณุคา่ของสถาบันหลกัของชาติ ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา 
และสถาบันชาติ ให้มีภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดผลประโยชน์และความอยู่รอดของชาติเป็น
ส าคญั อีกทัง้ให้มีความภาคภมูิใจในความเป็นคนไทย มีความผกูพันและพร้อมท่ีจะเสียสละต่อ
แผน่ดินไทย 

ระดับชมุชน 
 เพ่ือแก้ปัญหาหนีส้ินของคนในชุมชนอนัมีท่ีมาจากการใช้จ่ายเกินตวั  ใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่เกิด
ประโยชน์และไมท่ าให้เกิดรายได้ เช่น เลน่การพนนั ดื่มสรุา ฯลฯ ท าให้เงินไม่พอใช้จนต้องกู้ เป็นหนี ้
เป็นสิน คนในชมุชนต้องมาเรียนรู้ร่วมกันมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  วางแผน
แก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนในชมุชนเสียใหม่ เร่ิมจากการส ารวจฐานะ
การเงินของตนเองและครอบครัวด้วยการท าบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีครัวเรือน  เพ่ือจะได้รู้ว่า
อะไรเป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็น เชน่ คา่อาหาร คา่การศกึษาของบตุรหลาน ฯลฯ และอะไรเป็นรายจ่ายท่ีไม่
จ าเป็น เช่น ค่าเหล้า ค่าหวยการพนัน ของใช้ฟุ่ มเฟือย ฯลฯ ต่อจากนัน้ จึงวางแผนลด ละ เลิก
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รายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง เอาเงินส่วนนัน้ไปทยอยใช้หนีท่ี้ติดค้างอยู่ และแบ่งปันบางส่วนเก็บออมไว้ 
ควบคูไ่ปกบัการท าอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้มากขึน้ เช่น รวมกลุม่กนัท าวิสาหกิจชมุชนด้วยการใช้ทนุ
ทรัพยากรและทุนทางสงัคมท่ีชุมชนมีอยู่โดยมีการติดตามความต้องการและความเคลื่อนไหวของ
ตลาดอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกัน คนในชุมชนต้องร่วมกันส ารวจวิเคราะห์สถานะของชุมชนในรอบ
ด้าน เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคมศีลธรรม วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมให้เข้มแข็งด้วย เช่น การฟื้นฟู
คุณธรรมในเร่ืองท่ีเป็นข้อบกพร่องของคนในชุมชน  การร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์เชิดชูประเพณี
วฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินเพ่ือให้คนในชมุชนเกิดความภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตนเอง  การ
ดแูลเฝ้าระวงัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ภาคธุรกิจ 
 ในการด าเนินธุรกิจใดๆ จะต้องค านึงถึงการมีหลกัประกันความเสี่ยงในอนาคต  เช่น มีเงิน
ออม มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ฯลฯ มีการลงทนุท่ีก่อให้เกิดรายได้และการลงทนุ
เพ่ือวางแผนพฒันาในระยะยาวด้วย เช่น การพัฒนานวตักรรมเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
สินค้าหรือการให้บริการให้มีคณุภาพมาตรฐาน การก าหนดจริยธรรมขององค์กรด้วยการเน้นหลกั 
ธรรมาภิบาล การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้เจ้าของผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลกูค้าและสาธารณชน 
รวมทัง้การท ากิจกรรมคืนก าไรสูส่งัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นต้น 

 
 ข้อ 2  ให้ท่านน าเสนอแผนแมบ่ทชมุชนท่ีแสดงให้เห็นวา่มีความรู้ความเข้าใจและมีสว่นร่วม
เก่ียวกับการด าเนินการด้านการจัดท าแผนแม่บทชุมชน โดยสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผน การ
ตดัสินใจ การน าปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดท าแผน  เพ่ือให้
ชุมชนมีการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  บนพืน้ฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และ
เขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วม
บ้าง ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
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กรณีตัวอย่าง  แผนแมบ่ทชมุชนท่ีประสบความส าเร็จ (บ้านจ ารุง) 
แผนแมบ่ทชมุชนของตนเอง (อบต.บ้านกาศ อ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่) 

 
ตัวอย่างแผนแม่บทชุมชน 
แผนแม่บทชุมชน ค าตอบของการพัฒนาพลิกฟ้ืนวถีิชุมชนท้องถิ่น 

การพฒันาประเทศกบัปัญหามกัมาคูก่นัเสมอ เมื่อเกิดปัญหา กระบวนการแก้ปัญหามกัมอง
กนัคนละมมุ ขาดความเคารพซึ่งกนัและกนั โดยเฉพาะภาครัฐและภาควิชาการมกัไมเ่คยไว้วางใจใน
แนวทางการท างานของภาคประชาชนเลยสกัครัง้ แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะระบุ และตอกย า้ในเร่ืองของ
การมีส่วนร่วม แต่ในทางปฏิบัติถ้าไม่เหลืออด เหลือทนภาครัฐและภาควิชาการ จะไม่เลือกภาค
ประชาชนขึน้ไปพดูคยุหรือสอบถามกนัแบบเป็นเร่ืองเป็นราว  

ในท านองเดียวกัน ภาคประชาชนก็ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
การมองปัญหา การแก้ปัญหา ยังเป็นลักษณะแก้ผ้าเอาหน้ารอด เมื่อคนในพืน้ท่ีหนึ่งประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา ทกุคนก็เอาอย่างกนั แบบไมล่ืมหลูืมตา  

ร่องรอยท่ีพอเหลือให้เห็นคือความล้มเหลว ซ า้แล้วซ า้เล่า ภาครัฐเองพยายามให้ประชาชน
เป็นไปในแบบ ท่ีตนเองต้องการให้ได้ โดยไม่สนใจว่าประชาชนจะคิดอย่างไร ไม่เข้าใจในความ
หลากหลายของพืน้ท่ี วิถีชีวิต หรือถ้าสอบถามรัฐมกัมีค าตอบอยู่แล้ว เมื่อประชาชนคิดไมต่รงกบัรัฐ ก็
มองวา่เขาโง่ คิดไมเ่ป็น ไมม่ีวิสยัทศัน์ไปโน่น  

แม้ว่าวันนีค้ าตอบของงานพัฒนาชุมชนบ้านจ ารุง จะอยู่ท่ีการใช้แผนแม่บทชุมชนเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ปัญหา โดยยกพืน้ท่ี ท่ีประสบความส าเร็จมาบอกเลา่ตอ่สงัคม เช่น ท่ีบ้านไม้เรียง 
แตถ้่ามองลกึลงไปจะพบวา่บ้านไม้เรียงได้พฒันากระบวนการจดัท าแผนแมบ่ทชมุชน โดยคนในพืน้ท่ี 
ลกุขึน้มาจัดการของตวัเอง โดยเร่ิมท่ี เร่ืองยางพารามีราคาตกต ่า การถูกเอารัดเอาเปรียบจากคน
กลาง และพฒันามาเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาด้วยตวัของชมุชนเอง  

แตถ้่ารัฐยงัมองการแก้ปัญหาแบบสตูรส าเร็จ และบอกว่าสิ่งนีค้ือใช่ โดยไม่ใช้มิติของความ
แตกตา่งความหลากหลาย การเคารพความคิดเห็นของคนในพืน้ท่ี การแก้ปัญหาสงัคม ความยากจน
ท่ีรัฐบาลทกุรัฐบาลอยากเห็น คงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ไกลเกินเอือ้มถึง  

การใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา ต้องเร่ิมท่ีภาครัฐต้องยอมรับความ
คิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนเสียก่อน แล้วไปหนนุเสริมการจัดกระบวนการท่ีเป็นไปเพ่ือเอือ้ให้พ่ี น้อง
ประชาชนลุกขึน้มาจัดการตัวเอง ให้ได้ ถ้ามองขบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนให้มีชีวิต ของ
เครือขา่ยแผนแมบ่ทชมุชน ๔ ภาค มีการถอดบทเรียนการจดัท าแผนอยู่ประมาณ ๑๐ ขัน้ตอน 
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เร่ิมจาก 
๑. ค้นหาแกนน าและองค์กรท้องถิ่น  

- สร้างทีมงานท่ีริเร่ิมขบวนการจดัท าแผนแมบ่ท และสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนร่วมกนั  
- โดยใช้วิธีการท างาน ท่ีขึน้อยู่กบัคนในพืน้ท่ีนัน้ๆ  
- บางพืน้ท่ีท่ีมีแกนน าพร้อม มีองค์กร กลุม่ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพอยู่แล้ว คงเร่ิมท่ีนดัรวมตวัคยุ

กนั เมื่อคยุกนัไปเร่ือยๆ ก็จะได้ประเดน็ พยายามปรับประเดน็ให้ดี ไมน่านจะได้ทิศทางร่วม  
- การเร่ิมควรเร่ิมท่ีตนเองก่อน วา่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แล้วคอ่ยๆ หาเพ่ือน  
- พืน้ท่ีไหนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้าใจบทบาทของแผนแมบ่ทชมุชน อาจขึน้ขบวนการ

ท างาน ได้เร็วกวา่พืน้ท่ี ท่ีขาดความพร้อม พืน้ท่ีไหนภาคประชาชนเข้มแข็งก็ลกุขึน้มาน าขบวน พืน้ท่ี
ไหนผู้น าท้องท่ีเข้มแข็ง ก็ออกน าขบวน แต่ในท่ีสดุการเคลื่อนงานต้องเดินไปพร้อมๆ กันทัง้ภาค
ประชาชน ผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิน 

๒. จุดประกายความคดิ  
- โดยเร่ิมท่ีวงพดูคยุเลก็ๆ ก่อน เมื่อหลายคนมีการพดูถึง จึงเปิดประเดน็เพ่ือหาคนมาท างาน

ร่วมน าประเดน็ปัญหาตา่งๆ วิกฤติท่ีเกิดขึน้ในชมุชนมาหารือกนั สร้างความหวงัท่ีจะอยู่รอดร่วมกนั  
- การตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ร่วมกัน กระตุ้นให้ชุมชนหันมาสมนใจเร่ืองใกล้ตัวมากขึน้ 

(ปัจจบุนัสว่นใหญ่มกัมองเป็นเร่ืองไกลตวั ช่ืนชมเร่ืองราวภายนอก)  
- ขยายแนวคิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อได้แนวร่วมแล้ว อาจมีการท าเวทีพดูคยุกนั โดยเชิญผู้ ท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องมาคยุ (การท าเวทีครัง้แรกมีความส าคญัมาก ต้องช่วยกันก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ดี บน
หลกัการให้ทกุคนมีสว่นร่วมอย่างแท้จริง 

๓. ศึกษาประวัติชุมชน  
- เพ่ือดสูิ่งท่ีดีดี รอบตวั ใกล้บ้าน ของดีดีในชมุชน ท าให้ผู้คนมีความรู้สกึเป็นเจ้าของชมุชน  
- เกิดการรักชมุชนของตนเอง ในลกัษณะเป็นเจ้าของร่วมกัน เชิดชูภมูิปัญญาท้องถ่ินให้ทุก

คนเห็นคณุคา่ ได้แนวร่วมเป็นกลุม่ผู้สงูอาย ุ 
- ช่วยกนัย้อนประวตัิศาสตร์ชมุชน จะท าให้เห็นทนุของชมุชนอย่างหลากหลาย ท่ีซ่อนอยู่ใน

ชมุชน  
- ทนุคน ทรัพยากร อาชีพ ประสบการณ์การท างาน วฒันธรรม วิถีชีวิต เงิน 

๔. ส ารวจ รวบรวมข้อมูล  
- ก าหนดประเดน็ท่ีอยากรู้ร่วมกนั เพ่ือเก็บข้อมลู เช่น ข้อมลูครัวเรือน หนีส้ิน การท ามาหากิน  
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- มีเวทีพดูคยุ (วงเลก็ วงใหญ่ ตวับคุคล) แบบสอบถาม มีบนัทึกการท างานไว้ทกุครัง้  
- การเก็บข้อมลูครัวเรือน ต้องท าให้ทกุครัวเรือนเห็นคณุคา่ของการท าข้อมลูครัวเรือน  
- การใช้จงัหวะ เวลาในการจดัเก็บข้อมลูกับชุมชนมีความส าคญั จะได้ข้อมลูท่ีดี ชัดเจน มี

ประโยชน์ 

๕. วเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  
- การช่วยกนัดขู้อมลูท่ีทกุคน ทกุครัวเรือนเก็บขึน้มา  
- มาช่วยกันจัดหมวดหมู่ ท าความเข้าใจในข้อมลูท่ีชัดเจน การรวบรวมข้อมลูในทุกแง่มุม 

แล้วน ากลบัคืนมาในชมุชน  
- ในเวทีระดบัหมูบ้่านจะได้ทิศทางการท างานในระดบัหมู่บ้าน ในเวทีระดบัต าบล จะได้ทิศ

ทางการมีสว่นร่วมของผู้น าท้องท่ี ท้องถ่ิน  
- ใช้วิธีการเปิดประเดน็ข้อมลู และช่วยกนัหาทางออก โดยใช้หลกัการท่ีวา่ปัญหาของใคร คน

กลุม่นัน้ต้องช่วยกนัแก้ปัญหา ใครถนดังานด้านไหน มอบให้เป็นผู้รับผิดชอบงานตามท่ีเขาถนดั  
- ถ้าเหลือบ่ากวา่แรงใช้พลงัเสริมจากภายนอก 

๖. ยกร่างแผนแม่บทชุมชน 
- เมื่อมีข้อมูลแล้ว ทุกคนเกิดการรับรู้ร่วมกัน ขบวนการก าหนดแนวทางจะเร่ิมขึน้ และมี

ทิศทางด้วยการก าหนดกนัเอง กลายเป็นแผนงานในท่ีสดุ  
- เกิดกระบวนการแก้ปัญหาแบบกลุม่ปัญหา มีเจ้าภาพ เจ้าของเร่ืองราวท่ีแท้จริง  
- ได้แผนงานท่ีแก้ได้ในระดบัตวัเองทนัที  
- ได้แผนงานในระดบัท่ีจดัการกนัเองในระดบัชมุชน  
- ได้แผนงานท่ีต้องร่วมกบัภายนอก (ท้องถ่ิน ภาคีพฒันา)  
- แผนงานท่ีต้องอาศยัภายนอกทัง้หมด 

๗. ประชาพจิารณ์แผนแม่บทชุมชน  
- เวทีสภาหมูบ้่าน ชมุชน ตวัแทนแต่ละกลุ่มกิจกรรมข้าร่วมด้วยช่วยกัน พิจารณาถึงความ

เป็นไปได้ความถกูต้องตามเจตนาของผู้คนในพืน้ท่ีนัน้ ๆ  
- มีเวทีระดบัหมูบ้่าน เวทีระดบัต าบล  
- ความเหมาะสมในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดล าดบัความส าคัญของแต่ละเร่ือง 

ก าหนดช่วงเวลา ความเหมาะสม วิธีการท่ีจะท าให้แผนประสบความส าเร็จ  
- การแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ให้เหมาะสมกบัการท างาน 
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๘. น าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
- น าแผนไปสูก่ารปฏิบัติ โดยมอบให้ตวัแทนแต่ละเร่ือง แต่ละกิจกรรมท่ีเขาต้องการ น าไป

บริหารจดัการด้วยตนเอง  
- ใช้ทุนในชุมชนทุกทุนท่ีมีอยู่มาช่วยกัน โดยเฉพาะทุนทางสังคม บุคลากร วัฒนธรรม 

ประสบการณ์ วิถีชีวิต เงิน 

๙. ทบทวนปรับปรุง  
- ปรับปรุงได้ตลอดเวลา เมื่อน าแผนแปลงสู่การท างาน อาจติดขดั เจอปัญหา ให้ใช้วิธีการ

ปรับแผน โดยอาจใช้เวทีกลุม่หรือชมุชนช่วยตดัสินใจ  
- การตดัสินใจยงัเน้นการมีสว่นร่วมเป็นส าคญั 

๑๐. ประเมินผล สรุปบทเรียนการท างาน  
- เป็นการสรุปการท างาน วา่ประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว วา่เป็นเพราะอะไร มีการแก้ไข

แล้วเป็นอย่างไรบ้าง  
- ดวูา่แผนชมุชนท่ีน ามาปฏิบตัิแล้ว ทกุคนมีความสขุหรือไม ่ 
- ชมุชนได้อะไรบ้างกบัการแก้ปัญหา ด้วยแผนชมุชน  
- ถอดเป็นชดุประสบการณ์ความรู้ เพ่ือเป็นข้อมลูในการท างานตอ่ไป เวทีเลก็ เวทีใหญ่ การมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย มีคณุค่าต่อการท างาน การเคารพ
ความคิดเห็นของกนัและกนั มีความส าคญัมาก การให้ก าลงัใจในการท างาน การรอคอยผลของงาน
อย่างอดทน การเรียนรู้ร่วมกนั มีสว่นส าคญัท่ีจะท าให้แผนแมบ่ทชมุชนมีชีวิต ประสบความส าเร็จได้ 
เมื่อแผนน าไปสูก่ารปฏิบตัิการจริง ปัญหาจะได้รับการแก้ไข ความอยู่เย็นเป็นสขุ จะกลับคืนสู่ชุมชน
และสงัคมไทยอย่างแน่นอน ถ้าถามวา่เมื่อไรเลา่ ค าตอบอยู่ท่ีว่าวนันีค้ณุพร้อมท่ีจะลกุขึน้มาจัดการ
ตวัเองหรือยงัตา่งหาก 

 

ชาติชาย เหลืองเจริญ บ้านจ ารุง 
สืบค้นจากเว็บไซต์  http://www.banjumrung.org/Home/menu_03/ jr_bnplan เมื่อวันท่ี  21 
สิงหาคม 2556 
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กรณีตัวอย่างแผนแม่บทชมุชน ด าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ประกอบด้วย 

ชื่อแผน  แผนแมบ่ทชมุชนแก้ไขปัญหาความยากจน อย่างยั่งยืน ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสงู
เมน่ จงัหวดัแพร่ 
ข้อมูลท่ัวไป  บริบทของต าบลบ้านกาศ ประกอบด้วยท่ีตัง้ อาณาเขต สภาพภมูิศาสตร์ ลกัษณะ
ภมูิประเทศ เขตการปกครอง ประชากร ด้านการศกึษา ด้านศาสนา สวสัดิการสงัคม เศรษฐกิจ ด้าน
เกษตรกรรม โครงสร้างพืน้ฐาน 
สรรหาคณะท างาน    แผนแมบ่ทชมุชน โดยมีก านนัเป็นประธาน นายก อบต. ประธานสภาเป็นรอง
ประธาน แมบ้่านต าบล เป็นเลขานกุาร มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้น าท้องถ่ิน 
สรรหาท่ีปรึกษา    ประกอบด้วยหวัหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามด้านตา่งๆ เป็นท่ีปรึกษา 
จุดแขง็/จุดอ่อน  ในการด าเนินการ โดยระดมความคิดจากข้อมลูพืน้ฐานของต าบล 
สรุปแผนความต้องการ   ท่ีอยากให้เกิดขึน้ในภาพของแผนชุมชนต าบลบ้านกาศ ทุกด้าน (สงัคม 
การศกึษา/การเรียนรู้ สาธารณปูโภค การเกษตร ศิลปะ สาธารณะสขุ ศาสนา สวสัดิการ เศรษฐกิจ) 
สรุปสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้  จากการรวมตวัของคนในชมุชน ต าบลบ้านกาศ ทกุด้าน (สงัคม....) 
ระดมคิด โดยใช้วิธีกระบวนการ Mind map ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยแยกประเด็น
ปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาตามล าดับของความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา และบางกรณีท่ีไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ จะต้องประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ท าให้ตรงกบัปัญหาท่ีต้อง
แก้ไข 
ประสานงาน  กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านตา่งๆ ท่ีจะแก้ปัญหา โดยเปรียบเทียบสภาพปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบัสภาพปัญหาหลงัได้รับการแก้ไข 
สรุป องค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้การแก้ไขปัญหาประสบผลส าเร็จตามกระบวนการ ดงันี ้

1. มองวิถีชีวิต ชมุชน ความเห็นชมุชน 
2. มองปัญหาประเดน็ร่วม 
3. องค์กร/หน่วยงาน รู้ศกัยภาพของตนเอง 
4. แก้ปัญหาแบบองค์รวม 
5. ถอดบทเรียนการท างานร่วมกนั 
6. หลกัปัญหาเป็นประเดน็งานด้านพฒันา 

ข้อเสนอแนะ  ในการท าแผนแม่บทชุมชนไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนสามารถยืน
หยดั พฒันาอยู่บนฐานก าลงัของตนเองบนแนวทางการจดัอนาคตของตนเอง 
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ตัวอย่างการวเิคราะห์เปรียบเทียบแผนแม่บทชุมชน (ด้านบริหารจัดการ) 
ข้อ เกณฑ์การวเิคราะห์ แผนแม่บทชุมชนท่ีประสบ

ความส าเร็จ ชื่อแผน “ค าตอบ
ของการพัฒนาพลิกฟ้ืนวิถี
ชุมชนท้องถิ่น” บ้านจ ารุง 

แผนแม่บทชุมชนของตนเอง 
“การแก้ปัญหาความยากจน 
อย่างยั่งยืน ต.บ้านกาศ” 

1 กระบวนการวางแผน 
 

- มี การค้นหาแกนน า  ส ร้าง
ทีมงาน 
- มีการส ารวจข้อมลูชมุชน 

- มีการส ารวจเก็บข้อมลูในชมุชน 
- สรรหาคณะท างาน/ท่ีปรึกษา 
- มี ก า รน า หลักป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงมาวางแผน 

2 การตัดสิน ใจ ท่ี เ ป็น
ระบบ 

- มีการจุดประกายความคิดทัง้
เวทีเสวนากระตุ้นให้ชมุชนสนใจ
เร่ืองใกล้ตวัก่อน 
 

- มีการจัดกระบวนการค้นหา
จุ ด เ ด่ น จุ ด ด้ อ ย แล ะท า เ ป็ น
แนวทางแก้ปัญหาพร้อมทัง้สรุป
แผนความต้องการอย่าง เ ป็น
ระบบ 

3 มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ชัด เ จน ในแนวทาง
ปฏิบตัิ 

- มีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ข้อมลูครัวเรือน มาจัดหมวดหมู ่
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

- มี กระบวนการตามขัน้ตอน
โครงสร้างของแผนแม่บทชุมชน 
และสามารถน าไปสูใ่นการปฏิบตัิ 

4 การแก้ปัญหา ประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชน 
โดยวิธีสภาหมู่บ้าน/ชุมชน และ
จัดเวทีระดบัหมู่บ้าน ต าบล ให้
ตัว แทนแต่ล ะกลุ่ ม เ ข้ า ร่ ว ม
ประชาพิจารณ์ 

- มี ก า ร ท า ผ ล ก า ร ส รุ ป ม า
แก้ปัญหาโดยการจัดเวทีเสวนา
อย่ างต่อ เ น่ื อง  โ ดยกา รแยก
ประเดน็ แตล่ะด้าน 
 

5 การพฒันาตอ่ยอด 
 

-มีการพัฒนาด้วยชุมชน โดย
ชมุชน 

- มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตรงตามปัญหาท่ีแก้ไข 

หลงัจากนัน้ให้ท าการสรุปทัง้ 2 ชุมชน ว่ามีข้อดี ข้อเสีย หรือแตกต่างกันอย่างไร และจัด
ประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ตา่งๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) พร้อมเขียนค าอธิบาย
ประกอบใต้ภาพวา่เป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วมบ้าง ประโยชน์ท่ี
ได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
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4.  วชิาการวจิัยชุมชน 

 การจดัท าแนวทางการจดัท าแฟ้มประมวลประสบการณ์รายวิชา “การวิจัยชุมชน” เก่ียวกับ
การรายงานการวิจัยครัง้นีน้ าเกณฑ์การประเมินเป็นกรอบการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ เข้าเทียบระดบั
การศึกษาในระดับสูงสดุของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีช่องทางในการน าเสนอท่ีตรงประเด็น และ
เน่ืองจากเป็นการประเมินภาคประสบการณ์ ผู้ เข้าเทียบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสดุของการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน สามารถน าสิ่งท่ีท่านเคยตัง้ค าถาม และคิด ค้นคว้าหาค าตอบมาแล้วอย่างเป็นระบบใน
การประกอบอาชีพและการท างาน/ในการด าเนินชีวิต มาน าเสนอตามขัน้ตอนของการวิจัย หรือหาก
ยงัไมม่ีประสบการณ์การค้นหาค าตอบในสิ่งท่ีสนใจหรือแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมาก่อน 
ผู้ เข้าเทียบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสดุของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สามารถวางแผนการค้นคว้าหา
ค าตอบจากประเด็นท่ีสนใจ ซึ่งควรเป็นประเด็นร่วมของชุมชนได้ภายในช่วง 8 เดือนของระยะการ
ประเมินเทียบระดบัการศึกษาในระดับสงูสุดของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบของการ
น าเสนอเป็นรายงานการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้  
 1.  การก าหนดหวัข้องานวิจยั 
 2.  การเขียนวตัถปุระสงค์การวิจยั 
 3.  การอ้างอิงแหลง่ข้อมลู (การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง) 
 4.  การเขียนวิธีด าเนินการวิจยั 
  4.1  ก าหนดรูปแบบการวิจยั 
  4.2  กลุม่ตวัอย่างการวิจยั 
  4.3  เคร่ืองมือการวิจยั 
  4.4  การเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั 
  4.5  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีเก่ียวข้อง 
 5.  การน าเสนอผลการวิจยัและการน าผลไปใช้ พร้อมการเผยแพร่ 
  -  การสรุปผลการวิจยั 
  -  ข้อเสนอแนะการวิจยั 
  -  การเผยแพร่งานวิจยั 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของการวจิัยชมุชน 

 ปลาร้า  เป็นผลิตภณัฑ์อาหารหมกัพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยมาช้านานเป็นอาหารท่ี

เกิดจากภมูิปัญญาชาวบ้าน เป็นท่ีรู้จักอย่างดี โดยเฉพาะคนในภาคอีสานนิยมบริโภคกันมากและ   

ยงัจดัเป็นอาหารหลกัประจ าวนัท่ีส าคญั ทัง้นีเ้พราะปลาร้าสามารถน าไปใช้เป็นส่วนประกอบในการ

ปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ส้มต า น า้พริกปลาร้า ปลาร้าทรงเคร่ือง แกงอ่อม  ปลาร้าสบั แจ่วบอง  

และแกงหน่อไม้ เป็นต้น โดยคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานกับผกัสด (อ๊อดน้อย ลกูบางปลาสร้อย, 

2538 อ้างถึงใน กิตติพฒัน์  โชคสวุฒันสกุล, 2548)  ค าว่า "ปลาแดก" ในภาษาอีสาน ตรงกับค าว่า 

"ปลาร้า" ในภาษาไทยกลาง แตใ่นความเป็นจริง ปลาแดกของชาวอีสานกบัปลาร้าของชาวไทยกลาง

นัน้มีความแตกตา่งกนั อย่างน้อยก็แตกตา่งกนัในสว่นประกอบและวิธีการท า และอาจจะแตกตา่งกนั

ในบทบาทตอ่ชีวิตเจ้าของมนัด้วย สว่นประกอบของปลาแดกท่ีเป็นหลกัมี 3 อย่างคือ  

 1.  ปลา ท่ีน ามาท าปลาแดก ปลานีจ้ะเป็นปลาสดหรือปลาท่ีไมส่ดจนเกือบจะเน่าก็ได้   
 2.  ร าข้าว หากจะให้เป็นปลาแดกขนานแท้และดัง้เดิม ควรจะเป็นร าข้าวซ้อมมือ   
 3.  เกลือ ปลาแดกขนานแท้ต้องเป็นเกลือท่ีได้จากการต้มในท้องถ่ิน (เกลือสินเธาว์) ไมใ่ช่
เกลือจากน า้ทะเล  
 วิธีการและขัน้ตอนในการท าโดยสรุปก็ไมม่ีอะไรสลบัซบัซ้อน คือ เอาปลามาคลกุเคล้ากับร า
ข้าวและเกลือในปริมาณท่ีเหมาะสม เก็บไว้ในไหท่ีมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือไม่ให้แมลงวนัเข้าไปไข่ใส่ปลา
แดก เพราะหากแมลงวนัไขใ่สเ่มื่อใดก็จะมีตวัหนอนเกิดขึน้ แตถ่ึงแม้จะมีตวัหนอนก็ไมไ่ด้หมายความ
ว่าปลาแดกนัน้สกปรกจนรับประทานไม่ได้ ปลาแดกท่ีมีตวัหนอนก็เป็นปลาแดกท่ีดีได้เหมือนกัน             
ส าหรับปลาท่ีน ามาท าปลาแดกนัน้ หากมีตวัโตๆ หรือคอ่นข้างโตจะต้องสบัให้เป็นชิน้ๆ เพ่ือให้ความ
เคม็แทรกซึมเข้าไปได้อย่างทัว่ถึง ระยะเวลาในการหมกัปลาแดกประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถน า
ออกมารับประทานหรือปรุงอาหารได้ หากเร็วเกินไปปลาแดกจะมีกลิ่นคาว หากหมักได้ระยะ
เวลานานปลาแดกจะออกสีแดงๆ ส่งกลิ่นหอม แต่หากใส่เกลือไม่พอกลิ่นของปลาแดกก็จะแปลก
ออกไปอีกแบบหนึ่ง เรียกปลาแดกชนิดนีว้า่ ปลาแดกตว่ง เหมาะส าหรับน าไปปรุงส้มต า แตไ่มเ่หมาะ
ส าหรับน าไปรับประทานหรือปรุงอาหารอย่างอ่ืน 
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            ปลาแดกนีส้ามารถเก็บไว้ได้นานตลอดไป แตโ่ดยมากก็จะน าไปรับประทาน ปรุงอาหาร หรือ
แลกเปลี่ยนจนหมดเมื่อมีปลาแดกรุ่นใหมเ่ข้ามาแทนท่ี สว่นวิธีการและขัน้ตอนในการท าปลาร้าของ
ชาวไทยกลางนัน้จะแตกตา่งจากปลาแดก สว่นประกอบของปลาร้าท่ีเป็นหลกัมี 3 อย่างคือ 
 1)  ปลาท่ีน ามาท าปลาร้า   2)  เกลือ   3)  ข้าวคัว่ (บดละเอียด) 
 วิธีการท าคือ จะเอาปลามาคลกุเคล้ากับเกลือแล้วหมกัไว้ก่อน เมื่อหมกัได้ท่ีแล้วจึงเอาข้าว
คัว่ใส่แล้วหมกัต่อ ก็จะเป็นปลาร้าของชาวไทยกลาง "แดก" ไม่ใช่ค าหยาบ  ค าว่า "แดก" ในภาษา
อีสานเป็นค ากิริยา หมายถึง การดนัหรือยัดสิ่งหนึ่งเข้าไปในอีกสิ่งหนึ่ง หากจะน าเอาค าว่าแดกมา
วิเคราะห์ความหมายตรงๆ ของค าว่า "ปลาแดก" ก็คงหมายถึง การดนั หรือยัดปลาแดกลงไปในไห              
แตจ่ากการสมัภาษณ์คนเฒา่คนแก่ชาวบ้านอีสานหลายคนได้ให้ความหมายของค าว่า "แดก" ว่ามา
จากค าวา่ "แหลก" คือปลาท่ีน ามาท าปลาแดกนีส้ว่นใหญ่จะเป็นปลาเล็กปลาน้อย หรือหากมีปลาท่ี
ตวัใหญ่หน่อยก็จะต้องสบัให้ "แหลก" เพ่ือให้เข้าน า้เข้าเกลือได้อย่างทัว่ตวัปลา ฉะนัน้ ปลาท่ีน ามาท า
ปลาแดกจึงมีลกัษณะท่ี "แหลก" แต่ชาวอีสานหลายพืน้ท่ีออกเสียงอักษร "ร" , "ล" กับอกัษร "ด" 
กลบักนั จึงท าให้ "ปลาแหลก" กลายเป็น "ปลาแดก" ในท่ีสดุ ดงันัน้ ค าว่า "แดก" ในภาษาอีสานจึง
ไมใ่ช่ค าหยาบท่ีหมายถึง "รับประทาน" ในภาษาไทยกลาง และดเูหมือนค าว่า "แดก" จะไม่มีท่ีใช้ใน
ความหมายอ่ืนอีกแล้วในภาษาอีสานนอกจากความหมายท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   ส่วนค าไม่สภุาพท่ี
ชาวอีสานใช้ในความหมายของ "รับประทาน" นัน้คือค าว่า "ซีแตก" ซึ่งตรงกับค าว่า "แดก" ใน
ภาษาไทยกลางนัน่เอง "ปลาแดก" กบัความมัน่คงในชีวิต  สว่นส าคญัสว่นหนึ่งของความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของชาวอีสานก็คือ การมีอาหารกินได้ตลอดปี หากมีอาหารเก็บกักไว้กินได้ตลอดปี นั่น
หมายถึงความรู้สกึมัน่คงในการด ารงชีวิตของชาวอีสาน  สิ่งส าคญั 2 ส่ิงท่ีท าให้ชาวนาอีสานมีอาหาร
กินได้ตลอดปีคือ ข้าว กบั ปลาแดก ส าหรับ ข้าว นัน้เป็นอนัเข้าใจได้ว่าการได้ข้าวในปริมาณท่ีมาก
พอท่ีจะใช้บริโภคได้ตลอดปีและมีเหลือส าหรับการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยในการด ารงชีวิตอ่ืนๆ ท่ี
อาจจะขาดไปในบางครัง้  
            ในสว่นของ ปลาแดก นัน้จะมีช่วงหนึ่งในตอนปลายฤดกูารปักด า ซึ่งเป็นช่วงสดุท้ายของฤดู
ฝน เป็นเวลาท่ีปลาจะกลบัลงสู่แม่น า้ล าคลอง เพ่ือหนีความแห้งแล้งของฤดแูล้งท่ีก าลงัจะตามมา 
ช่วงฝนสดุท้ายนีช้าวอีสานเรียกว่า "ปลาลง" ชาวอีสานจะรีบดกัปลาท่ีก าลงั "ลง" จากนาข้าวไปยัง
แหลง่น า้ใหญ่ เป็นช่วงท่ีชาวนาจะได้ปลาแดกกันเกือบทุกครอบครัว ปลาแดกนี จ้ะต้องมีปริมาณท่ี
มากพอในการบริโภคตลอดปี จนกว่าจะมีปลาแดกใหม่เข้ามาแทนท่ี  ปลาแดกมีบทบาทส าคญัต่อ
ชีวิตของชาวอีสานมากสามารถน ามาท าเป็นอาหารได้หลายอย่าง นับตัง้แต่การน ามารับประทาน
กับข้าวเหนียวได้เลย โดยมีพริกขีห้นู หอม และผักต่างๆ เป็นส่วนประกอบ หรือจะน ามาสับให้
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ละเอียด ใสเ่คร่ืองปรุง เช่น หอม ตะไคร้ พริกสด มะนาว ใบมะกรูด ก็จะได้ "ลาบปลาแดก" ถ้าน ามา
ทรงเคร่ืองหมกใบตองแล้วน าไปตัง้ไฟ ก็จะได้ "หมกปลาแดก"  
 นอกจากน ามาเป็นอาหารโดยตัวของมันเองแล้ว อาหารอีสานทุกอย่างไล่ไปตัง้แต่ แจ่ว 
(น า้พริก) ส้มต า แกงคัว่ ออ่ม ออ๋ หมก ป่น ลาบ ก้อย ฯลฯ ปลาแดกจะมีส่วนร่วมอยู่ในอาหารอีสาน
ทุกอย่าง หากขาดปลาแดกเป็นส่วนประกอบแล้วก็ไม่อาจเรียกว่าเป็นอาหารอีสานฉบับแท้ได้เลย 
แกงหน่อไม้หรือป่นปลาท่ีไม่ได้ใส่ปลาแดกนัน้ ต่อให้คนปรุงฝีมือดีเลิศปานใดก็ไม่อาจมีรสชาติท่ี
แท้จริงได้เลย  นอกจากบริโภคเองในครอบครัวแล้ว ปลาแดกยังเป็นของฝากท่ีดีด้วยเมื่อญาติพ่ีน้อง
ไปมาหาสูก่นั ส่ิงท่ีชาวบ้านอีสานนิยมฝากติดไม้ติดมือไปด้วยก็คือปลาแดก ชาวบ้านท่ีมีฝีมือขึน้ช่ือ
ในการท าปลาแดกในหมูบ้่านหนึ่งนัน้ย่อมเป็นท่ีรับรู้กนั  ในระบบเศรษฐกิจแบบเลีย้งตวัเอง ชาวบ้าน
จะผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้ในครอบครัวเกือบทุกอย่าง ชาวบ้านมีความเพียงพอในตวัเอง พึ่งพาผลผลิต
จากภายนอกเป็นสว่นน้อย คือพึ่งพาภายนอกเฉพาะสว่นท่ีชมุชนผลิตเองไมไ่ด้ เช่น เกลือ เคร่ืองใช้ท่ี
ท าด้วยเหลก็ เป็นต้น  สภาพเศรษฐกิจแบบนีร้ะบบการแลกเปลี่ยนจะเป็นแบบแลกของ เงินตรายงัไม่
มีบทบาทในชีวิตของชาวบ้าน สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนท่ีเป็นตัวหลักของชาวอีสานในระบบ
เศรษฐกิจแบบเลีย้งตวัเองคือ ข้าวกบัปลาแดก เพราะการมีข้าวกบัปลาแดกในปริมาณท่ีมากพอย่อม
ประกันได้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่รอดได้ตลอดปีโดยไม่อดตาย แต่หากขาดปัจจัยอ่ืนๆ เหลือ เช่น เกลือ 
หอม พืชผกัผลไม้หรือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ ก็จะน าข้าวหรือปลาแดก (ซึ่งแล้วแต่ว่าส่วนไหนจะเป็นส่วนเกิน
มากกวา่กนั) น าไปแลกเปลี่ยนกบัปัจจยัอื่นๆ ท่ีขาดไป  

ท่ีมา:http://www.surinrelations.org/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBnty
pe=1&No=146915 

 ตุม่สามโคก นัน้รู้จกักนัทัว่ไปมีใช้กนัทกุครัวเรือน ใช้เป็นตุม่น า้ดื่มน า้ใช้ ล้างชาม ล้างเท้า ใส่
ข้าวสาร มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ ขนาดใหญ่ปากกว้าง ๓๓-๓๖ ซ.ม. 
เส้นผา่ศนูย์กลาง ๕๕-๖๕ ซ.ม. ก้นโอง่ ๒๙-๓๑ ซ.ม. สงู ๕๕-๖๕ ซ.ม. ขนาดเล็กปากกว้าง ๒๖-๒๙ 
ซ.ม. เส้นผา่ศนูย์กลางคืน ๓๔-๓๗ ซ.ม. ก้นโอ่ง ๑๘-๒๑ ซ.ม. สงู ๒๖-๓๐ ซ.ม.  ตุ่มสามโคกนีช้าว
รามญัเรียกว่า " อีเลิง้ " มีลกัษณะเนือ้ดินสีแดงเหมือนอิฐหรือสีมนัปู เนือ้ภาชนะตุ่มค่อนข้างหนา
รูปทรงปากโอง่แคบ คอโอง่จะติดกบัไหล ่มีลายยืดเป็นเส้นคูต่รงไหล ่กลางป่องกลม รูปทรงเตีย้ป้อม 
ปากและก้นโอง่มีขนาดใกล้เคียงกนั  ดงัมีส านวนเปรียบเทียบคนท่ีมีร่างกายอ้วนท้วมสมบรูณ์วา่ อ้วน
เหมือนตุม่สามโคก ลกัษณะพิเศษของตุม่สามโคกคือเมื่อใสน่ า้ไว้ดื่ม จะเก็บรักษาความเย็นของน า้ได้
ดี เน่ืองจากเนือ้ดินเผาไมเ่คลือบน า้ยา น า้จึงซึมซบัจบัเนือ้ดินไว้ดีเก็บความเย็นไว้ได้ดีเหมือนมีตู้ เย็น
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ไว้ใช้ในบ้าน  ชาวรามญัได้ท าการผลิตซือ้ขายกนัมาตัง้แต่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ดงัความปรากฏอยู่
ในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาท่ีเจ้าฟ้ากรมขนุพรพินิจ พระเจ้าแผน่ดินองค์ท่ี ๓๓ ท่ีสละราชสมบัติออก
บวชแล้วถกูกวาดต้อนไปเมืองพม่า ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้พรรณนาสภาพบ้านเมืองตลาดร้านค้าใน
กรุงศรีอยธุยาไว้ว่า " ถนนย่านสามม้าตัง้แต่ ตะพานในไก่กระขนั ออกไปจนถึงหัวมมุพระนครมีช่ือ
ต าบลหวัสาระภานัน้ จีนตัง้โรงท าเคร่ืองจนัอบขนมแห้งจีนตา่งตา่งหลายชนิดหลายอย่าง แลช่างจีน
ท าโต๊ะ เตียง ตู้  เก้าอีน้้อยใหญ่ด้านตา่งๆขายตอ่ไป ช่างจีนท าถงัไม้ใสป่ลอกไม้แลปลอกเหลก็ ถงัใหญ่
น้อยหลายชนิดขายขาวพระนครรับซือ้ไปใช้ตา่งอีเลิง้ และท าสรรพเคร่ืองเหลก็ตา่งๆ ขาย " 
 จากข้อความในพงศาวดารท่ีกล่าวอ้างมานีแ้สดงให้เห็นว่าผู้คนในสมยัอยุธยานัน้ใช้ตุ่ม " 
อีเลิง้ " ใสน่ า้ดื่มน า้ใช้กนัทัว่ไป มีช่างชาวจีนได้ผลิตถงัไม้ใสน่ า้ขายแข่งกับอีเลิง้ของชาวรามญั แต่ไม
ได้รับความนิยมซึ่งจะเห็นได้จากการใช้สืบทอดมาจนถึงปัจจบุันนี  ้ ในสมยักรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-
๒๓๒๕) ชาวมอญเมืองสามโคกได้น าอ่าง กระทะ เตา อีเลิง้ ตุ่มสามโคก ล่องเรือไปขายยังเมือง
บางกอก ตามคคูลองตา่งๆ สง่ผลให้กลายเป็นหมูบ้่าน ตลาดและคคูลองตามสินค้าท่ีน าไปขาย เช่น 
คลองโอง่อา่ง ตลาดนางเลิง้ ตัง้แตส่ืบนัน้มา  เวลาร่วมเลยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) " สนุทรภู่ " จินตกวีเอกของไทย ท่านได้บวชเป็นภิกษุอยู่ท่ี
วดัพระเชตพุนและได้ลงเรือลอ่งไปตามล าน า้เจ้า พระยาไปอยุธยา มุ่งหมายจะไปวดัเจ้าฟ้าอากาศ
นาถนรินทร์ หวังจะไปแก้อาถรรพ์เพ่ือจะได้ยาอายุวฒันะมากินให้มีอายุยืน รูปสวย ไม่มีโรคภัย 
ลอ่งเรือมาตามล าน า้เจ้าพระยาทัง้แจวทัง้พายมดืไหนนอนนัน่ โดยมีลกูชายหนพูดักบัหนตูาบติดตาม
ไปด้วย ผา่นมายงัเมืองสามโคก ท่านพรรณนาไว้วา่ 
 " เห็นพวกชายฝ่ายมอญแตก่่อนมา ล้วนสกัขาเขียนหมกึจารึกพงุ 
 ฝ่ายสาวสาวเกล้ามวยสวยสะอาด แตข่ยาดอยู่วา่นุ่งผ้าถงุ 
 ทัง้ห่มผ้าตาถ่ีเหมือนสีรุ้ง ทัง้ผ้านุ่งนัน้ก็อ้อมลงกรอมตีน 
 เมื่อยกเท้าก้าวย่างสวา่งแวบ เหมือนฟ้าแลบแลพาดแทบขาดศีล 
 น่ีหากเป็นเดก็แม้นเจ๊กจีน เจียนจะเป็นปีนซุ่มซ่ามไปตามนาง 
 ชาวบ้านปัน้อ่ีเลิง้ใสเ่พิงพะ กระโถนกระทะอา่งโอง่กระโถงกระถาง 
 เขาวานน้องร้องถามไปตามทาง วา่บางขวางหรือไมข่วางพ่ีนางมอญ 
 เขาเบือนหน้าวา่ไมรู้่ดเูถิดจ้า จงถามเขาคนข้างหลงัท่ีนัง่สอน 
 ไมต่อบปากบากหน้านาวาจร คารมมอญมิใช่เบาเหมือนชาวเมือง " .... 
 ท่านสนุทรภูไ่ด้ระบภุาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาจากเตาสามโคกท่ีผลิตสืบตอ่กันมา อย่างไม่ขาด
สาย จากสมยักรุงศรีอยธุยาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ก็คือ " อีเลิง้ " ตุ่มสามโคกตุ่มดินเผา ซึ่งเป็นภาชนะ
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บรรจุท่ีใหญ่ท่ีสุดจากเตาแหล่งนี ้และได้ผลิตมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)  " นายโมรา " ทหารกรมมหาดเล็กตลกหลวง มีหน้าท่ีอ่านหนังสือ
ตลกถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาทรงเคร่ืองใหญ่ได้ตามเสด็จประพาส
พระราชวงับางประอิน ทางเรือลอ่งไปตามล าน า้เจ้าพระยา ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ผ่านเมืองสามโคก ได้
แตง่นิราศไว้ความวา่ 
 " หนึ่งโคกเขตช่ือตัง้ เมืองปทมุ  มอญมากกวา่ไทยคมุ พวกพ้อง 
 ท าอิฐโอง่อา่งชมุ ตาลดก ดงนา  ยลแตม่อญไมต้่อง จิตเพ้อเสมอสมร " ... 
 ต่อมาภายหลงัชาวรามญัเมืองสามโคกได้เลิกร้างการผลิตไปโดยย้ายไปผลิตท่ีเกาะ เกร็ด 
เมืองนนทบรีุ ชาวรามญัท่ีเกาะเกร็ดได้ขยายการผลิตตุม่สามโคกขึน้เป็นจ านวนมาก และได้น าไปขาย
ขึน้ลอ่งตามล าน า้ไปทัว่ทกุภาค  ลกัษณะตุม่สามโคกท่ีเกาะเกร็ดนัน้มีการตกแตง่ปากและไหลข่องตุม่
เป็นเกลียว เชือก ลายกลีบบัว ลายเครือเถา ลายกนก รูปทรงของตุ่มเพียงสงูขึน้ ป่องกลางน้อยลง 
เทคนิคการผลิตดีขึน้ สามารถผลิตตุม่ขนาดใหญ่ๆ ได้  ปัจจบุนันีห้าดตูุม่สามโคกของเก่าได้ท่ีวดัสิงห์ 
วดัสามโคก และตุม่สามโคกขนาดใหญ่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ตามบ้านเรือนนัน้หาอยู่
ได้น้อยมาก คงเหลือตุม่สามโคก เตาปากเกร็ด  และจะหมดไปในท่ีสดุด้วยวิวฒันาการทางเทคนิค
ของโอง่ดินเผาเคลือบผิวน า้หนกั เบาของช่างปัน้ชาวจีน ซึ่งได้รับความนิยมจนติดตลาดการค้าแทน
ตุ่มสามโคก "โอ่งมังกร " เมืองราชบุรี ซึ่งชาวมอญเมืองสามโคกรับมาขายสืบต่อแทนตุ่มสามโคก
จนถึงปัจจบุนั   
 หลกัการดังกล่าว เป็นหลักการท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการ
เรียนรู้บรูณาการ น าทกัษะการเรียนรู้ด้านภมูิปัญญาท้องถ่ินและวิถีชีวิตดัง้เดิมเข้าด้วยกันอย่างผสม
กลมกลืน อนัจะเป็นปัจจยัให้พฒันาไปสูจ่ดุหมายของชีวิตได้อย่างเหมาะสม การน าความรู้ด้านภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตในชุมชน เป็นการต่อยอดความรู้ไปสู่การพัฒนาด้านการ
หมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  ได้ในอนาคต สามารถลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้และน าพาไปสูก่ารพฒันาชมุชนได้อย่างยัง่ยืน 
 ดงันัน้ ผู้ วิจยัได้มองเห็นวา่ การวิจยัชมุชนเร่ือง การหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปาก
คลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  มีความส าคญัอย่างย่ิง เพ่ือศกึษาหาแนวทาง
ในการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการหมกัปลาร้าให้มีคณุภาพย่ิงขึน้ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ประกอบอาชีพเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการหมกัปลาร้าให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการ
เตรียมตวัเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนย่ิงขึน้  
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2.  ค าถามเพื่อการวจิัย 

 ความส าคญัของการหมกัปลาร้าโดยใช้ตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอ
สามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  ในแตล่ะด้านอยู่ในระดบัใด 

3.  วัตถุประสงค์ของการวจิัยชมุชน 

 1)  เพ่ือศกึษาการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสาม
โคก  จงัหวดัปทมุธานี 
 2)  เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดจากการใช้ภาชนะการหมกัปลาร้าท่ีต่างชนิดกัน ของบ้านปากคลอง
บางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

4.  ขอบเขตด้านการวจิัยชุมชน 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  
อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี ดงันี ้
 4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา ประกอบด้วยตวัแปร 2 ตวัแปร 
  4.1.1  ข้อมูลส่วนตัวของหัวหน้ากลุ่มอาชีพหมักปลาร้า ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
  4.1.2  ข้อมลูความส าคญัการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิ
เหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 
 4.2  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ ผู้ประกอบอาชีพ
หมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จังหวดัปทุมธานี 
จ านวน 14 ท่าน  
 4.3  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ได้แก่ ต าบลบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  
 4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม  2556 - 31 ตลุาคม 2556 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงความส าคญัการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิ
เหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  และน าข้อเสนอแนะตา่งๆ ปรับปรุงเก่ียวกบัการหมกัปลาร้า
อย่างท่ีมีคณุภาพทางโภชนาสงู ถูกสขุอนามยั ของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  
จงัหวดัปทมุธานี ตอ่ไป 
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6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปลาร้าหรือปลาแดก  หมายถึง  ปลาท่ีหมกัด้วยเกลือใสข้่าวคัว่หรือร า  ในภาษาอีสาน ตรง
กบัค าวา่ ปลาร้า ในภาษาไทยกลาง และปลาฮ็อกในภาษาเขมร แต่ในความเป็นจริง ปลาแดกของ
ชาวอีสานกับปลาร้าของชาวไทยกลางนัน้มีความแตกต่างกัน อย่างน้อยก็แตกต่างกันใน
สว่นประกอบและวิธีการท า และอาจจะแตกตา่งกนัในบทบาทตอ่ชีวิตประจ าวนัด้วย ปลาร้าสามารถ
เก็บไว้ได้นานตลอดไป แตโ่ดยมากก็จะน าไปรับประทาน ปรุงอาหาร หรือแลกเปลี่ยนจนหมดเมื่อมี
ปลาร้ารุ่นใหมเ่ข้ามาแทนท่ี ความหมายของค าว่า "แดก" ว่ามาจากค าว่า แหลก คือปลาท่ีน ามาท า
ปลาร้านีส้ว่นใหญ่จะเป็นปลาเลก็ปลาน้อย หรือหากมีปลาท่ีตวัใหญ่หน่อยก็จะต้องสบัให้ แหลก ใน
อีกความหมายคือ “แดก” เป็นค ากิริยา แปลวา่ กด ทบั อดัหรืออาจท าให้แน่นโดยใช้วสัดกุดทบั 
 ตุ่มสามโคก หมายถึง ภาชนะใสน่ า้หรืออาหารอ่ืนๆ ท่ีเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผา ชาวรามัญได้ท า
การผลิตซือ้ขายกนัมาตัง้แต่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นแหล่งผลิตท่ีรุ่งเรืองท่ีสืบทอดภมูิปัญญา
ชาวบ้านมานานในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี มีลกัษณะเนือ้ดินสีแดงเหมือนอิฐหรือสีมนัป ูเนือ้
ภาชนะตุม่คอ่นข้างหนารูปทรงปากโอง่แคบ คอโอ่งจะติดกับไหล่ มีลายยืดเป็นเส้นคู่ตรงไหล่ กลาง
ป่องกลม รูปทรงเตีย้ป้อม ปากและก้นโอง่มีขนาดใกล้เคียงกนั   
 ชาวมอญ  หมายถึง  ชาวมอญเมืองเมาะตะมะท่ีอพยพเข้ามาอยู่ท่ีอ าเภอสามโคก ในปี 
พ.ศ. ๒๒๐๓  สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  เพ่ือหนีภยัสงครามและตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีบ้านสาม
โคก เน่ืองจากในสมยันัน้มีการประกอบอาชีพด้วยการปัน้หม้อเป็นหลกั จึงเรียกวา่ “หมูบ้่านปัน้หม้อ”  
บ้านสามโคกประกอบอาชีพท าเคร่ืองปัน้ดินเผาออกจ าหน่าย มีการก่อตัง้โคกเนิน เพ่ือสร้างเผาเตาริม
ฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยาขึน้สามโคก แตล่ะโคกก็มีการก่อเตาเรียงคูข่นานสลบัซับซ้อนกันอยู่ ประมาณว่า 
ทัง้สามโคกมีเตารวมกนัไมน้่อยกวา่ ๑๕ เตา  
 เตาเผาบ้านสามโคก  หมายถึง  แหลง่ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีใหญ่ ในสมยัอยธุยาตอนล่าง 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กนัอยู่ทัว่ไปทกุครัวเรือน โดยเฉพาะ “ตุม่อีเลิง้” ซึ่งเป็นตุม่ดินสีแดงไม่เคลือบ ปาก
เล็กก้นลึก กลางป่อง ซึ่งต่อมาเรียกตามช่ือแหล่งผลิตว่า “ตุ่มสามโคก” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา ของชาวมอญท่ีบ้านสามโคก 
 ไห  หมายถึง  ภาชนะเคลือบดินเผา มีปากเล็ก ก้นเล็ก กลางป่อง ส าหรับใส่กระเทียมดอง

หรือเกลือ ไหขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นภาชนะส าหรับบรรจุน า้ดื่ม ข้าวสาร หน่อไม้ดอง หรือใช้

ส าหรับหมกัปลาร้า ซึ่งนิยมมากในภาคอีสาน  ในสมยัโบราณมกัใช้ประกอบพิธีเซ่นไหว้ เก็บของมีค่า 

รวมถึงการท าเป็นของตกแตง่บ้านโดยประดบั ตกแตง่ด้วยอญัมณีเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ของสินค้า  
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บทที่ 2 
ทฤษฏีวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการท าวิจัยชุมชนเร่ือง การหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  
อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  ในครัง้นี ้ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาและค้นคว้า แนวคิด ทฤษฏี 
ตลอดจนผลงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง ดงันี  ้

1. ประวตัิความเป็นมาของการถนอมอาหาร  
2. ปรัชญา แนวคดิ หลกัการ ท่ีเก่ียวกบัหลกัการถนอมอาหาร 
3. ความส าคญัของการถนอมอาหาร 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5. กรอบแนวคดิ 

1.  ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร  

การถนอมอาหารเป็นการเก็บรักษาอาหารไว้เป็นเวลานานโดยไม่ให้อาหารนัน้เกิดการเสื่อม
เสียและยังคงอยู่ในสภาพท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ประวตัิของการถนอมอาหารนัน้เกิดขึน้เมื่อ
ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว และได้มีการพฒันามาเร่ือย ๆ จนถึงยคุปัจจบุนั ในประเทศไทยนัน้ได้แบ่ง
ออกเป็น 5 ยคุ คือ   

1)  ยคุแรก( ก่อนปี พ.ศ. 2503 )   
2)  ยคุท่ีสอง ( พ.ศ. 2503-2513 ) 

     3)  ยคุท่ีสาม ( พ.ศ. 2513-2523 ) 
     4)  ยคุท่ีสี่ ( พ.ศ. 2523-2533 ) 
     5)  ยคุท่ีห้า ( พ.ศ. 2533-2543 ) 

ความส าคญัของการถนอมอาหารมีหลายประการ ได้แก่ ช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร 
ช่วยให้เกิดการกระจายอาหาร ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกฤดกูาล ใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ 
ช่วยให้เกิดความสะดวก ช่วยยืดอายกุารเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน เกิดผลิตภณัฑ์อาหารชนิดใหม ่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และช่วยเพ่ิมมลูค่าของผลผลิตทางการเกษตรและลดปัญหาผลผลิตล้น
ตลาด ในการถนอมอาหารนัน้วตัถดุิบมีความส าคญัมาก ผู้ผลิตต้องสามารถเลือกซือ้วตัถุดิบท่ีดีได้ไม่
วา่จะเป็นวตัถดุิบทางด้านผลิตผลจากสตัว์หรือพืช เน่ืองจากผลผลิตจะมีคณุภาพดีนัน้ย่อมต้องมา
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จากวตัถดุิบท่ีดี  ขณะเดียวกนัอาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูปท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายนัน้จะต้องมีการ
จัดวางสินค้าท่ีดี ส่วนผู้บริโภคจะได้สินค้าท่ีดีไปบริโภคก็ต้องรู้จักพิจารณาเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพ
และหลงัจากซือ้ไปแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการจัดเก็บและการน าไปใช้ท่ีถูกต้อง ทางด้านหลกัการในการ
ถนอมอาหารนัน้ มีหลกัส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ การรักษาความสะอาดเพ่ือให้มีการปนเปื้อนของ
เชือ้จลุินทรีย์น้อยท่ีสดุและการยบัยัง้การเจริญของจลุินทรีย์ท่ีปนเปือ้นในอาหารแล้ว โดยอาจท าลาย
จลุินทรีย์ท่ีมีอยู่ในอาหาร หรือสง่เสริมกิจกรรมของเชือ้จลุินทรีย์และเอนไซม์เพ่ือยับยัง้การเจริญของ
จลุินทรีย์ท่ีไมต้่องการ อย่างไรก็ตามในการถนอมอาหารเพ่ือเก็บอาหารไว้ได้นานนัน้ ควรกระท าด้วย
ความระมดัระวงัทางด้านการสขุาภิบาลอาหารท่ีดีเพ่ือให้อาหารมีจ านวนจลุินทรีย์เร่ิมต้นน้อยท่ีสดุจะ
ดีกวา่การไมร่ะมดัระวงัทางด้านความสะอาด 
 
2.  ปรัชญา แนวคดิ หลักการ ท่ีเก่ียวกับหลักการถนอมอาหาร 

 การถนอมอาหารมีจดุประสงค์ท่ีส าคญัคือ ต้องการท่ีจะเก็บรักษาอาหารไว้ให้นานท่ีสดุ โดย
ไมเ่น่าเสีย ซึ่งสาเหตท่ีุส าคญัในการเน่าเสียของอาหารคือ จุลินทรีย์ ดงันัน้ การถนอมรักษาอาหาร
ด้วย  วิธีตา่งๆ จะมีหลกัการดงันี ้ 
 1.   ป้องกนัหรือยืดเวลาการย่อยสลายอาหารท่ีเกิดจากจลุนิทรีย์ เช่น  
  1.1  รักษาอาหารให้ปลอดเชือ้  
  1.2  ก าจดัจลุนิทรีย์ท่ีมีอยู่ออกไป เช่น การล้างหรือกรองออก 
  1.3  ลดการเจริญและกิจกรรมของจลุินทรีย์ เช่น ใช้อณุหภมูิต ่า ท าให้แห้ง หรือเก็บ
อาหารไว้ในสภาวะไร้ออกซิเจน  
  1.4  ท าลายจลุินทรีย์ เช่น การให้ความร้อน การฉายรังสี  
 2.   ป้องกนัหรือยืดเวลาการสลายตวัท่ีเกิดขึน้เองของอาหาร 
  2.1  ท าลายหรือยบัยัง้การท างานของเอนไซมใ์นอาหาร  
  2.2  เติมสารเคมี เชน่ เติมสารป้องกนัการเกิดออกซิเดชัน่ในอาหาร  
 3.   ป้องกนัความเสียหายของอาหารจากแมลง  

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดการเสียของอาหาร จลุินทรีย์ท่ีท าให้
อาหารเสียนัน้มีทัง้แบคทีเรีย ยีสต์ และรา ซึ่งจะพบได้ทั่วไปในดิน น า้ และ อากาศ โดยปัจจัยท่ีมีผล
ตอ่การเจริญของจลุินทรีย์ ได้แก่  
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 1.  องค์ประกอบของอาหาร ชนิดของสารอาหารท่ีมีมากในอาหารชนิดนัน้ๆ เช่น อาหาร 
ประเภทโปรตีน มกัเกิดการเน่าเสียจากแบคทีเรีย หรืออาหารจ าพวกแป้งมกัจะเน่าเสียจากเชื อ้ราท่ี
ย่อยแป้งได้ เช่น Aspergillus หรือ Rhizopus นอกจากนี ้วิตามินก็เป็นตวัช่วยให้จุลินทรีย์เจริญได้ดี
ด้วย  
 2.  น า้ในอาหาร  น า้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารทุกชนิดโดยอยู่ในรูปอิสระ ( free 
water) และเกาะเก่ียวกบัสารอ่ืน น า้อิสระเป็นน า้ท่ีแทรกตวัอยู่ในช่องว่างของอาหาร อาจมีการเกาะ
ตวักบั องค์ประกอบของอาหารบ้าง น า้สามารถเป็นตวัท าละลายได้ มีส่วนเก่ียวข้องกับปฏิกิริยาเคมี 
และ จุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ โดยจะเรียกน า้อิสระนีว้่า water activity (aw) 
จลุินทรีย์ สว่นใหญ่จะเจริญได้ดีในอาหารท่ีมีคา่ aw สงู และมีความเข้มข้นของเกลือและน า้ตาลต ่า  
 3.  คา่ pH จลุินทรีย์ทกุชนิดจะมีคา่ pH ท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญ โดยทัว่ไปยีสต์ และรา มี
ความทนทานตอ่ความเป็นกรดได้ดกีวา่แบคทีเรียอาหารท่ีมีความเป็นกรดสงูหรือมี pH ต ่าจะเกบ็ได้ 
นานกวา่อาหารท่ีมีความเป็นกรดต ่า  
 4.  อณุหภมูิ จุลินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ตามระดบัอณุหภมูิท่ีเหมาะสมต่อการ 
เจริญเติบโต  
  4.1  Thermophilic มีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญคือ 35-55 oC  
  4.2  Mesophilic มีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญคอื 10-40 oC  
  4.3  Psychrophilic มีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเจริญคือ 5-15 oC  

 ดงันัน้ การเก็บรกัษาอาหารท่ีอณุหภมูิต ่าจะสามารถยบัยัง้การเจริญเตบิโตของจลุินทรีย์ได้ดี 
 กวา่การเก็บอาหารท่ีอณุหภมูิสงู ส าหรับการถนอมอาหารโดยการยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์นัน้
สามารถแบ่งได้ดงันี ้ 
 1.  การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน ความร้อนจะสามารถท าลายจุลินทรีย์ และเอนไซม์ ท่ี
มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารได้ แต่ก็จะท าให้โปรตีนเปลี่ยนสภาพไปด้วย การถนอมอาหารโดยใช้ 
ความร้อนอาจแบ่งได้คือ  
  1.1  การใช้ความร้อนระดบัพลาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) เป็นกระบวนการให้
ความร้อนท่ีไมรุ่นแรง โดยอณุหภมูิท่ีใช้จะต ่ากว่า 100 oC เพ่ือยืดอายุของผลิตภณัฑ์อาหารให้นาน 
หลายวนั เช่น นม น า้ผลไม้ วิธีนีส้ามารถใช้ในการถนอมอาหารได้ โดยการยับยัง้การท างานของ
เอนไซม์ และท าลายจลุินทรีย์ท่ีมีความทนทานต่อความร้อนต ่า เช่น แบคทีเรียท่ีไม่สร้างสปอร์ ยีสต์ 
และรา และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคณุคา่ของอาหารน้อยท่ีสดุ แบ่งได้ 2 วิธี  
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   1.1.1  Low temperature long time (LTLT) เป็นวิธีท่ีให้ความ ร้อนต ่า
ประมาณ 60 oC นาน 30 นาที แล้วท าให้เย็นทนัที  
   1.1.2  High temperature short time (HTST) เป็นวิธีท่ีให้ความร้อนสงู
ประมาณ 72 oC นาน 15 วินาที แล้วท าให้เย็นทนัที  
  1.2  การใช้ความร้อนระดับสเตอริไลซ์ (sterilization) เป็นการท าให้อาหาร 
ปราศจากเชือ้โรคท่ีเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค และท าลายจุลินทรีย์ หรือสปอร์ท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิด
การ เน่าเสีย ซึ่งสามารถท่ีจะเจริญเติบโตในอาหารได้ท่ีอณุหภมูิในการเก็บรักษาตามปกติ และไม่
ต้องแช่เย็น โดยความร้อนในการสเตอริไลซ์จะสงูกวา่จดุเดือด คือประมาณ 100-130 oC วิธีนีจ้ึงเป็น
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพสงู เช่น UHT (Ultra High Temperature) โดยจะใช้อณุหภมูิ 135-150 oC เป็น
เวลา 1-4 วินาที  
 2.  การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น เป็นการลดอณุหภมูิของอาหารลงให้ต ่ากว่า 10 oC 
เพ่ือท าให้กระบวนการ metabolism การเจริญของจลุินทรีย์รวมทัง้กิจกรรมของเอนไซม์เกิดได้ช้า จึง 
 เป็นการยบัยัง้การเจริญของจลุนิทรีย์ ชะลอการเน่าเสีย และลดอตัราการเปลี่ยนแปลงทางเคมที าให้ 
 สามารถยืดอายกุารเก็บรักษาอาหารได้ระยะหนึ่ง  
  2.1  การแช่เย็น (chilling) เป็นกรรมวิธีท่ีควบคมุอณุหภมูิของอาหารไว้ท่ี อณุหภมูิ -
1 oC ถึง 8 oC เพ่ือลดอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี และการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากจลุินทรีย์ วิธีนี ้
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคณุคา่ทางโภชนาการ และคณุสมบตัิทางประสาทสมัผสัน้อยท่ีสดุ โดย
มกัจะใช้การแช่เย็นควบคูก่บักรรมวิธีแปรรูปอ่ืนๆ เช่น การหมกั การฉายรังสี  
  2.2  การแช่เยือกแขง็ (freezing) การแช่เยือกแขง็เป็นกรรมวิธีการลดอณุหภมูิ ของ
อาหารให้ต ่าลงกวา่จดุเยือกแข็ง โดยส่วนของน า้จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นผลึกน า้แข็ง การตรึงน า้กับ
น า้แขง็ และผลจากความเข้มข้นของตวัท าละลายในน า้ท่ียงัไมแ่ขง็ตวัจะท าให้คา่ water activity ของ
อาหารลดลง จุลินทรีย์จึงไม่สามารถน าน า้มาใช้ในการเจริญได้ ส าหรับอาหารท่ีนิยมแช่เยือกแข็ง 
ได้แก่ อาหารทะเล เช่น กุ้ ง เนือ้ป ู 
 3.  การถนอมอาหารโดยการท าให้แห้ง หมายถึง การก าจัดน า้ส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในอาหารออก 
จากอาหาร ซึ่งจะมีผลให้กระบวนการ metabolism และการเจริญของจลุินทรีย์เกิดได้ช้าลง ทัง้ยงัเป็น 
 การลดอตัราเร็วของปฏิกิริยาการหืนของไขมนัเน่ืองจากปฏิกิริยา hydrolysis  
  3.1  การท าให้อาหารแห้งโดยอาศยัธรรมชาติ เป็นการอาศยัแหล่งความร้อนจาก 
แสงอาทิตย์หรือผึง่ลม วิธีนีนิ้ยมใช้ในประเทศแถบร้อนเขตศนูย์สตูร เพราะต้นทุนต ่า ท าได้ง่าย แต ่
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จะมีคณุภาพต ่า เน่ืองจากไมส่ามารถควบคมุอตัราเร็วในการท าแห้งได้  
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  3.2  การท าให้อาหารแห้ง โดยอาศัยวิธีกลเข้าช่วย วิธีนีเ้ป็นการน าหลกัการทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น การใช้เมมเบรน การระเหย และการอบ การท าให้แห้งโดย 
วิธีกลต้องหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการถนอมอาหารแต่ละชนิด เพ่ือให้มีการสญูเสียคณุค่าทาง 
โภชนาการน้อยท่ีสดุ การท าให้แห้งส่วนใหญ่จะอาศยัหลกัการน าความร้อน และการพาความร้อน 
การแผร่ังสี ซึ่งวิธีนีจ้ะสามารถควบคมุสภาวะแวดล้อมได้ เช่น อณุหภมูิ ความชืน้ ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้มีคณุภาพสม ่าเสมอ 
 4. การถนอมอาหารโดยการหมกัดอง เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากจลุินทรีย์ย่อยสลาย 
 คาร์โบไฮเดรตหรือสารอ่ืน ภายใต้สภาวะท่ีมีหรือไมม่ีอากาศ ซึ่งจะแตกตา่งจากการถนอมอาหารอ่ืน
ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการท าลายจลุินทรีย์ และเอนไซม์ธรรมชาติในอาหาร การหมกัดองจะท าให้ pH 
ของอาหารลดต ่าลง ซึ่งจะเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เชือ้จลุนิทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคเจริญได้ 
 5. การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี มีจดุประสงค์เพ่ือยึดอายกุารเก็บรักษาอาหาร โดยมี 
 ผลยบัยัง้การเน่าเสียเน่ืองจากจลิุนทรีย์ สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญของจลิุนทรีย์ ได้แก่ เกลือ 
น า้ตาล กรด สารกนัเสีย สารกนัหืน 
 6. การถนอมอาหารโดยการใช้รังสี การฉายรังสีอาหารเป็นวิธีการถนอมอาหารท่ีต้องการ 
เลี่ยงการใช้ความร้อน เน่ืองจากความร้อนสามารถเปลี่ยนแปลงสมบตัิด้านประสาทสมัผสัของอาหาร
นัน้ๆ ได้ รังสีชนิดท่ีแตกตวัได้ (ionizing radiation) ท่ีมีช่วงคลื่นสัน้ สามารถท่ีจะยับยัง้การเจริญของ
จุลินทรีย์ การท างานของเอนไซม์ และการเจริญเติบโตของไข่ และตัวอ่อนของแมลงได้ดี ทัง้ยัง
สามารถป้องกันการงอกของผกั และผลไม้ โดยยังคงคณุค่าทางโภชนาการ เนือ้สมัผสั และรสชาติ
ของอาหารได้ดี  โดยรังสีท่ีใช้ในการถนอมอาหารมี 3 ชนิดคือ รังสีแกมมา (gamma radiation) รังสี
เอกซ์ (x-radiation) และอิเลก็ตรอนก าลงัสงู (high speed electron)  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัต่ออตุสาหกรรมอาหารทัง้การแปรรูป และการถนอมอาหาร ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซือ้อาหารได้หลากหลายชนิดมากขึน้ โดยในการเลือกซือ้อาหาร นอกจากจะพิจารณาจาก
รสชาติ และราคาแล้ว ยงัต้องค านึงถึงคณุคา่ทางโภชนาการ และความปลอดภยัด้วย 
เอกสารอ้างองิ  
 1.  พรพล รมย์นกุลู. การถนอมอาหาร. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.  
 2. วิไล รังสาดทอง. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. กรุงเทพฯ: Text and Journal  
Publication Ltd, 2545.  
 3.  นฤดม บญุหลง และกล้าณรงค์ ศรีรอต. อาหารเพ่ือมนษุยชาติ. ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2545. 
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การถนอมอาหารมีจดุประสงค์ท่ีส าคญัคือ ต้องการท่ีจะเก็บรักษาอาหารไว้ให้นานท่ีสดุ ซึ่ง
อาหารจะเก็บไว้ได้นานโดยไมเ่น่าเสียก็ต้องหลีกเลี่ยงจลุินทรีย์ไมใ่ห้เจริญในอาหาร ดงันัน้การท่ีจะท า
ให้จลุินทรีย์ไมส่ามารถก่อให้เกิดการเน่าเสียแก่อาหารท่ีผ่านการถนอมอาหารไปแล้วนัน้  มีหลกัการ
ดงัตอ่ไปนี ้

การแยกจ านวนจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคและท าให้อาหารเน่าเสีย  โดยหลกัการนีเ้ป็น
การแยกจลุินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคและท าให้อาหารเน่าเสียออกจากอาหารด้วยเคร่ืองกรองจุลินทรีย์
หรืออาศยัแรงเหว่ียงวิธีนีจ้ะสามารถรักษากลิ่นรสชาติและลกัษณะท่ีต้องการได้ดีกว่าการใช้ความ
ร้อน 

การลดกิจกรรมของเอนไซม์และจุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย  หลกัการนีเ้ป็นการ
ท าให้กิจกรรมของเอนไซม์เกิดได้ช้าลง หรือเป็นกรลดการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารซึ่งอาจท าได้
โดยการลดอณุหภมูิให้ต ่าลง การเปลี่ยนแปลง pH การลดค่า aw ของอาหาร การก าจัดออกซิเจน 
และการใช้สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตอ่ต้านจลิุนทรีย์ 

การท าลายจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค จุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย และยับยัง้การ
ท างานของเอนไซม์ การถนอมอาหารโดยหลกัการนีมุ้ง่ท่ีจะท าลายจลุินทรีย์ซึ่งอาจเป็นจุลินทรีย์ท่ีท า
ให้อาหารเน่าเสียได้ซึ่งท าได้โดยการใช้ความร้อนและการฉายรังสี 

การส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์และเอนไซม์  บางชนิดท่ีไมท่ าให้เกิดโรคและไมท่ าให้
อาหารเน่าเสียเจริญขึน้ในอาหาร และสร้างสารต่างๆ เช่น กรด แอลกอฮอล์ ก๊าซ ท่ีท าให้
สภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมในการเจริญของจลุินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ท่ีท าให้อาหารเน่า
เสีย จึงท าให้อาหารปลอดภยัในการบริโภคและถนอมอาหารไว้ได้ ซึ่งท าได้โดยการหมกัดอง 

การรักษาความสะอาด เป็น วิธีการท่ีส าคญัท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้จลุินทรีย์ปนเปื้อนไปในอาหาร
เพราะในการแปรรูปอาหารแตล่ะวิธีนัน้ ปริมาณของจุลินทรีย์เร่ิมต้นท่ีมีอยู่ในอาหารจะมีผลต่อการ
แปรรูปและเก็บรักษาอาหารท่ีผา่นการแปรรูปแล้วอย่างมาก วตัถท่ีุปนเปือ้นสิ่งสกปรกมากๆหรือเกิด
การเน่าเสียตัง้แตเ่ร่ิมต้นไม่ควรน ามาใช้แปรรูป เพราะจะท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มีคณุภาพต ่า และไม่
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภครวมทัง้ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย การรักษาความสะอาดเป็น
หวัใจส าคญัในการถนอมอาหารและควรตระหนกัอยู่ตลอดเวลาในการท างาน โดยจะต้องเอาใจใสใ่น
การรักษาความสะอาดตัง้แต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการเก็บผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปแล้ว รวมทัง้
ภาชนะท่ีใช้บรรจแุละผู้สมัผสัอาหารทัง้หมด 

การยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในเร่ืองของความสะอาดแล้วนัน้ 
แม้วา่ในการถนอมอาหารจะมีการรักษาความสะอาดสกัเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะป้องกัน
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จลุินทรีย์ไมใ่ห้ปนเปือ้นลงไปในอาหารขณะท าการเตรียมได้ เพราะจุลินทรีย์เป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็นได้
ด้วยตาเปลา่ ดงันัน้เมื่อไมส่ามารถหลีกเลี่ยงการปนเปือ้นของจลุินทรีย์ลงในอาหารได้ วิธีการท่ีดีท่ีสดุ
ท่ีจะถนอมอาหารไว้ให้ได้นานก็คือจะต้องยบัยัง้หรือท าลายจลุินทรีย์ท่ีปนเปือ้นในอาหารเหล่านัน้ ซึ่ง
วิธีการท่ีน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจปัุนมีอยู่ด้วยกนั 6 วิธี คือ 

การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน  โดยความร้อนจะสามารถท าลายจุลินทรีย์และ
เอนไซม์ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นสาเหตใุห้อาหารเสื่อมเสีย การใช้ความร้อนในการยืดอายุการ
เก็บรักษาอาหารและลดจลุินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค อาจท าได้โดยวิธีการดงันี  ้

1. การความร้อนระดบัพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) เป็นการฆ่าเชือ้จุลินทรีย์โดยใช้ความ
ร้อนต ่ากวา่จดุเดือด คือ ใช้อณุหภมูิประมาณ 60-85 องศาเซลเซียส โดยมุ่งท าลายจุลินทรีย์ท่ีท าให้
เกิดโรค ความร้อนระดับนี ้จะท าให้อาหารปลอดภัยจากเชือ้จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคต่อมนุษย์ 
จลุินทรีย์ท่ีไม่ทนความร้อน รวมทัง้จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในรูปของเซลล์ แต่ไม่สามารถยับยัง้การ
ท างานของเอนไซม์ทกุชนิด 

2. การใช้ความร้อนระดบัสเตอริไลส์(Sterilization)เป็นการท าลายจลุินทรีย์ทัง้หมดท่ีมีอยู่ใน
อาหาร รวมทัง้สปอร์ และยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ทกุชนิด โดยใช้ความร้อนระดบัสงูกวา่จดุเดือด 
ประมาณ 100-130 องศาเซลเซียส จึงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากในการถนอมอาหาร อาหารท่ีผ่าน
การให้ความร้อนแล้วจะต้องบรรจใุนระบบสญุญากาศและในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้
มีการปนเปือ้นของจลุินทรีย์เข้าไปในอาหารอีก 

การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น  เป็นการลดอณุหภมูิของอาหารลงให้ต ่ากว่า 10๐C 
เพ่ือท าให้กระบวนการเมทาบอลิซึม ( Metabolism ) และการเจริญของจลุินทรีย์ รวมทัง้กิจกรรมของ
เอนไซม์เกิดได้ช้าลง จึงเป็นการยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์เท่านัน้ แต่ไม่สามารถท าลาย
เชือ้จลุินทรีย์ได้ การลดอณุหภมูิให้ต ่าลงอาจท าได้โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การแช่เย็น ( Chilling ) เป็นวิธีการใช้อณุหภมูิต ่าในระดบัตู้ เย็นเพ่ือเก็บรักษาอาหารสด
หรืออาหารท่ีผา่นกระบวนการแปรรูป ให้สามารถเก็บไว้ได้นานกวา่ท่ีอณุหภมูิห้อง เพราะอณุหภมูิต ่า
ท าให้ จลุินทรีย์เจริญได้ช้าลง จึงไมส่ามารถแบ่งตวัเพ่ิมจ านวนและท าให้อาหารเน่าเสียได้ อณุหภมูิ
ระดบันีย้งัช่วยป้องกนัการเสื่อมเสีย เช่น การเห่ียวของกะหล ่าปลี การหืนของไขมนั และการเปรีย้ว
ของน า้นมได้ 

2. การแช่เยือกแขง็ ( Freezing ) เป็นการใช้อณุหภมูิท่ีระดบัต ่ากวา่จดุเยือกแขง็ของน า้ (0 ๐
C) เพ่ือป้องกนัและยบัยัง้การเจริญของจลุินทรีย์ โดยการแช่เยือกแขง็เป็นการท าให้น า้อิสระในอาหาร
กลายเป็นน า้แขง็ จลุินทรีย์จึงไมส่ามารถน าน า้อิสระนัน้มาใช้ในการเจริญได้ อณุหภมูิท่ีต ่ามากจนถึง 
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–10 ๐C ยงัท าให้จลุินทรีย์ไมส่ามารถเจริญได้ช้า แต่หากจะป้องกันการเปลี่ยนแปลงสี หรือกลิ่นรส
ของอาหารจากปฎิกิริยาของเอนไซม์จะต้องลดอณุหภมูิให้ต ่ากว่า –18๐C ส าหรับผกั ผลไม้ จะต้อง
ท าลายเอนไซม์ด้วยการลวกก่อนท่ีจะน าไปแช่เยือกแขง็ 

การถนอมอาหารโดยการท าให้แห้ง  เป็นการลดปริมาณน า้ในอาหาร ซึ่งจะมีผลท าให้
กระบวนการเมทาบอลิซึม และการเจริญของจุลินทรีย์เกิดได้ช้าลง ทัง้ยังเป็นการลดอตัราเร็วของ
ปฏิกิริยาการหืนของไขมนัเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ( Hydrolysis ) รวมทัง้ลดกิจกรรมเอนไซม์
ด้วย การท าให้อาหารแห้งอาจท าได้ 2 วิธี คือ 

1. การท าให้อาหารแห้งโดยอาศยัธรรมชาติ หรืออาศยัการผึ่งลมเช่นปลา เนือ้สตัว์ เมล็ด
ธญัพืช ผลไม้ เช่น กล้วย องุ่น มะม่วง ผกั เช่น หน่อไม้ และเคร่ืองเทศบางชนิด เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กัน
แพร่หลายในประเทศท่ีก าลงัพฒันาและมีแสงแดดเพียงพอ เช่น ประเทศในแถบร้อนศนูย์สตูร เพราะ
ต้นทนุต ่า ท าได้ง่ายโดยไมม่ีเทคนิคและหลกัวิชาการเข้าไปเก่ียวข้อง แต่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จะมีคณุภาพ
ต ่า เน่ืองจากไม่สามารถควบคมุอตัราเร็วในการท าแห้งได้ คือจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดเท่านัน้ 
ดงันัน้อาจท าให้อาหารแห้งไมต่อ่เน่ือง เป็นผลท าให้อาหารเน่าเสียระหว่างรอการตากแดดครัง้ต่อไป 
การตากแดดยังท าให้อาหารแห้งไม่ต่อเน่ือง เป็นผลให้อาหารเน่าเสียระหว่างรอการตากแดดครัง้
ตอ่ไป การตากแดดยงัท าให้สญุเสียคณุคา่ทางอาหารมาก และได้ผลิตภณัฑ์ไมค่อ่ยสะอาดด้วย 
   2. การท าให้อาหารแห้งโดยอาศยัวิธีกลเข้าช่วย วิธีนีเ้ป็นการน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์
และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีเข้าช่วย โดยอาศยัการส่งความร้อนเข้าไปในชิน้อาหาร
เพ่ือท าให้น า้หรือความชืน้กลายเป็นไอระเหยออกไปจากผิวหน้าของอาหาร ความร้อนท่ีส่งเข้าไปใน
อาหารนัน้อาจโดยการน าความร้อน การพาความร้อนหรือการแผ่รังสีก็ได้ แต่เคร่ืองท าแห้งส่วนใหญ่
จะใช้หลักการส่งผ่านความร้อนด้วยการน าหรือการพาความร้อน การท าให้อาหารแห้งโดยวิธีนี ้
สามารถควบคมุสภาวะแวดล้อมในการท าแห้งได้ เช่น อณุหภมูิ ความชืน้ การหมนุเวียนของอากาศ 
ใช้พืน้ท่ีและใช้เวลาในการท าแห้งได้น้อยกว่าการท าแห้งโดยวิธีธรรมชาติ ทัง้ยังได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพสม ่าเสมอ 

การถนอมอาหารโดยการหมักดอง   เ ป็นกระบวนการท่ีเ ชือ้จุลินทรีย์ย่อยสลาย
คาร์โบไฮเดรต ภายใต้สภาพท่ีมีหรือไมม่ีอากาศเป็นการสง่เสริมให้จลุินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับ
ผลิตสารบางชนิดท่ีเป็นสารกันเสียขึน้ ซึ่งต่างจากการถนอมอาหารอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์ในการ
ท าลายจลุินทรีย์และเอนไซม์ธรรมชาติในอาหารท่ีท าให้อาหารเกิดการเสื่อมเสีย การหมกัดองจะท า
ให้ pH ของอาหารลดต ่าลงจากกรดท่ีจุลินทรีย์ปล่อยออกมาในระหว่างการหมัก  การหมกัดอง
นอกจากจะเป็นการช่วยถนอมอาหารให้เก็บรักษาได้นานขึน้แล้ว ยงัท าให้อาหารท่ีได้จากการหมกัมี
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ความปลอดภัยในการบริโภค อันเน่ืองมาจากสารพิษโบทูลิซึม ( Botulism ) ซึ่งผลิตจากเชือ้ 
Clostridium botulinum ท่ีท าให้เกิดอาหารเป็นพิษด้วย เพราะในอาหารท่ีผา่นการหมกั pH จะลดลง
ต ่ากวา่ 4.5 ซึ่งในสภาพท่ีมีความเป็นกรดต ่าระดบันี ้จะท าให้เชือ้ Clostridium botulinum ไมส่ามารถ
เจริญและสร้างสารพิษดงักลา่วได้ตวัอย่างของอาหารท่ีถนอมโดยการหมกัดอง เช่น กะหล ่าปลีดอง 
น า้ส้มสายช ูโยเกิร์ต และไวน์ 

การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตอ่ต้านฤทธ์ิจลิุนทรีย์ ได้แก่ 
1. ควนัท่ีได้จากการรมควนัอาหาร ประกอบด้วยสารพวกฟีนอล ( Phenol ) ครีซอล(Cresol ) 

กรดฟอร์มิก กรดแอซีติก และเมทิลแอลกอลฮอล์ ซึ่งจะท าให้เมแทบอลิซึม และการเจริญของ
จลุนิทรีย์เกิดช้าลง 

2. แอลกอฮอล์ จะดงึน า้ออกจากอาหารจากอาหารแและจลุินทรีย์ จึงท าให้เมแทบอลิซึมและ
การเจริญของจลุินทรีย์เกิดช้าลง 

3. สารกันเสีย ได้แก่ สารเคมีท่ีสามารถป้องกันการเน่าเสียของอาหาร เช่น กรดเบนโซอิก 
กรดซอร์บิก เกลือซลัไฟต์ สารเหลา่นีจ้ะท าให้จลุินทรีย์เจริญช้าลงสว่นสารเคมีท่ีใช้กนัในครัวเรือนของ
ไทยมาตัง้แตโ่บราณนัน้ ได้แก่ น า้ตาล เกลือ และน า้ส้มสายช ูซึ่งมีผลในการถนอมอาหาร ดงันี  ้

4. น า้ตาล น า้ตาลจะรวมกบัน า้อิสระในอาหารท าให้ไมม่ีน า้หรือความชืน้ท่ีจุลินทรีย์จะใช้ใน
การเจริญได้ นอกจากนีน้ า้ตาลยังสามารถดึงน า้ออกจากเซลล์ของจุลินทรีย์ด้วย การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการเติมน า้ตาลมกัใช้ในผลไม้และน า้ผลไม้ เช่น แยม น า้ผลไม้เข้มข้น ผลไม้เช่ือม ปริมาณ
น า้ตาลท่ีใช้เพ่ือการถนอมจะต้องมีความเข้มข้นร้อยละ 60-70 

5. เกลือ เกลือจะรวมกับน า้อิสระในอาหาร ท าให้ไม่มีน า้หรือความชืน้ท่ีจุลินทรีย์ใช้ในการ
เจริญได้ และยงัสามารถดงึน า้ออกจากเซลล์ของจลุินทรีย์ได้เช่นเดียวกบัการเติมน า้ตาล จุลินทรีย์จึง
ไมส่ามารถเจริญและท าให้อาหารเน่าเสียได้ การถนอมอาหารด้วยการเติมเกลือนีม้กัใช้กับผกั ผลไม้ 
เนือ้ ปลา 

6. น า้ส้มสายช ูจะท าให้กิจกรรมของจลุินทรีย์ ซึ่งท าให้อาหารเน่าเสียเกิดได้ช้าลง โดยการท า
ให้อาหารมี pH ต ่าลง หรือมีความเป็นกรดมากขึน้ ซึ่งมีผลท าให้สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญของจลุินทรีย์ อาหารจึงไมเ่น่าเสีย 
ท่ี ม า :http://lovejack.wordpress.com/2010/09/14/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ 



66 
 

3.  ความส าคัญของการถนอมอาหาร 

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจยัสี่ท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์ การถนอมอาหารได้ 
เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการ
เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม เน่ืองจากคนสว่นใหญ่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการเก็บรักษา
อาหารไว้บริโภคได้นานๆ การถนอมอาหารนัน้มีมาตัง้แตส่มยัโบราณ โดยชาวโรมนัค้นพบการรมควนั
เนือ้สตัว์ การหมกัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การท าเนยแขง็ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1864 หลยุส์ ปาสเตอร์ ได้
พบว่าไวน์ และเบียร์ เกิดการบูดเสียจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ท่ีเรียกว่า 
“จุลินทรีย์” มีผู้ ให้ค าจ ากัดความของการถนอมอาหารไว้หลายอย่าง ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การถนอม
อาหาร เป็นการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน โดยไม่ท าให้อาหารนัน้เกิดการเสื่อมเสีย และยังคงอยู่
ในสภาพท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ความส าคญัของการถนอมอาหาร การถนอมอาหารมีประโยชน์ 
และมีความส าคญัหลายอย่าง เช่น  
 1.  ช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร เช่นการเก็บรักษา และแปรรูปอาหารในยามสงคราม 
เกิดภยัธรรมชาติ เกิดภาวะแห้งแล้งผิดปกติ  
 2.  ช่วยให้เกิดการกระจายอาหาร เพราะในบางประเทศไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอ
ตอ่ความต้องการของประชากรได้ จึงจ าเป็นต้องอาศยัอาหารจากแหลง่ผลิตอ่ืน  
 3.  ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกฤดกูาล เช่นเมื่อพ้นฤดกูารผลิตของผลิตผลเกษตรนัน้ๆ ไป 
แล้ว ก็ยงัสามารถน าผลิตภณัฑ์ท่ีเก็บไว้มาบริโภคได้  
 4.  ใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ เช่น ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรจะมี 
วตัถดุิบเหลือทิง้ ซึ่งเราสามารถน าสว่นท่ีเหลือนัน้มาแปรรูปเก็บไว้เป็นอาหารได้ 
 5.  ช่วยให้เกิดความสะดวกในการขนสง่ โดยท่ีอาหารไมเ่น่าเสีย สามารถพกพาไปท่ีห่างไกล 
ได้ 
 6. ช่วยยืดอายุการเก็บอาหารไว้ให้ได้นาน เพราะอาหารท่ีผ่านการแปรรูปเพ่ือการถนอม 
อาหารไว้จะมีอายกุารเก็บท่ียาวนานกวา่อาหารสด 
 7.  ช่วยเพ่ิมมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตร และลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

การถนอมอาหารมีมาตัง้แตส่มยัโบราณท่ีเกิดจากภมูิปัญญาไทย การถนอมอาหารช่วยให้
สามารถเก็บอาหารไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน โดยท่ีอาหารนัน้ไมส่ญูเสียคณุภาพ ซึ่งวิธีการถนอม
อาหารมีหลายวิธีสามารถท าได้เองโดยง่าย หลากหลายวิธี ดงันี ้
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 1. การถนอมอาหารโดยตากแห้ง   การถนอมอาหารโดยตากแห้งเป็นวิธีท่ีง่ายและ
ประหยดัมากท่ีสดุ ใช้ได้กบัอาหารประเภทเนือ้สตัว์ ผกัและผลไม้ เป็นวิธีท่ีท าให้อาหารหมดความชืน้
หรือมีความชืน้อยู่เพียงเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้จุลินทรีย์สามารถเกาะอาศยัและเจริญเติบโตได้ ท าให้
อาหารไมเ่กิดการบดูเน่า โดยการน าน า้หรือความชืน้ออกจากอาหารให้มากท่ีสดุ เช่น เนือ้เค็ม ปลา
เคม็ กล้วยตาก เป็นต้น  

การตากแห้งจะต้องล้างให้สะอาด ถ้าเป็นพวกผกัมกัลวกด้วยน า้เดือดเสียก่อน ท าให้หยดุยัง้
ปฏิกิริยาเคมี บางรายนิยมน าเอาผลไม้ไปรมควนัก ามะถนัออ่น ๆ ก่อนท่ีจะตากแห้ง ซึ่งจะช่วยให้มีสี
และรสดีขึน้ ทัง้ยงัป้องกนัไมใ่ห้เกิดรสเปรีย้วและช่วยกนัไมใ่ห้แมลงกดักินอีกด้วย อาหารท่ีนิยมถนอม
โดยการตากแห้ง มกัเป็นประเภทผกั ผลไม้ และเนือ้ เช่น ดีปลี พริก (พริกไทย) เห็ดบางชนิด (เช่น เห็ด
แครงท่ีขึน้ตามต้นไม้มะขามท่ีล้มตาย เป็นต้น) หมากแห้ง (ฝานก่อนตาม) กล้วยตาก (กล้วยสกุปอก
เปลือกแล้วตากแห้ง) ลกูหยี (ปอกเปลือกแล้วตากแห้ง) ส้มแขก (ผลไม้ชนิดหนึ่ง ผลกลม หั่นเป็นชิน้
บาง ๆ แล้วตากแห้ง ใช้ในการปรุงอาหาร) เนือ้เคม็ ปลาเคม็ เป็นต้น 

การตากแห้งอาหารประเภทเนือ้ มกัใช้เกลือช่วยเพ่ือกนัการบดูเน่า และช่วยให้มีรสชาตดิีขึน้ 
เช่น หอยตาก (หอยน า้จืดชนิดหนึ่งคล้ายหอยแครงแตข่นาดเลก็วา่ ชอบอยูใ่นทะเลสาบ อาจลวกให้
สกุด้วยน า้เกลือท่ีร้อนจดั หรือคลกุเกลือแล้วตากแดด โดยมากนิยมใช้วิธีหลงัจึงเรียกหอยชนิดนีต้าม
กรรมวิธีท่ีนิยมนัน้วา่หอยตาก) ปลาริว้ (ปลาช่อนตวัโต ๆ ท่ีน ามาผา่เป็นริว้ ๆ แล้วตากแห้ง) ปลาแห้ง 
(ปลาเกลือ) เนือ้แห้ง (เนือ้เคม็) เคย (กะปิ) บางชนิดต้มให้สกุเสียก่อนแล้วน ามาตากแห้ง เช่น สารกุ้ง 
(กุ้ งแห้ง) ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา เป็นต้น  

2.  การถนอมอาหารโดยการดอง 
การถนอมอาหารโดยการดอง โดยใช้จุลินทรีย์บางชนิดท่ีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดย        

จลุินทร์ทรีย์นัน้จะสร้างสารบางอย่างขึน้มาในอาหาร ซึ่งสามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ตวัอ่ืนๆได้ ดงันัน้ผลของการหมกัดองจะท าให้อาหารปลอดภยัจากจลุินทร์ทรีย์ชนิดอ่ืนๆ และยงัท าให้
เกิดอาหารชนิดใหม่ๆท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากเดิม เป็นการเพ่ิมกลิ่น และรสชาติของอาหารให้
แปลกออกไป การถนอมอาหารโดยการดองมีหลายวิธีดงันี ้

2.1  การดองเปรีย้ว ผกัท่ีนิยมน ามาดอง เช่น ผกักาดเขียว กะหล ่าปลี ผักเสีย้น 
ถัว่งอก เป็นต้น วิธีท าคือน าเอาผกัมาเคล้ากับเกลือ โดยผสมน า้เกลือกบน า้ส้มต้มให้เดือด ทิง้ไว้ให้
เย็น น ามาเทราดลงบนผกัท่ีเรียงไว้ในภาชนะ เทให้ท่วมผกัปิดฝาภาชนะไม่ให้ลมเข้า หมกัทิง้ไว้ 4-7 
วนั ก็น ามารับประทานได้ 
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2.2  การดอง 3 รส คือ รสเปรีย้ว เค็ม หวาน ผักท่ีนิยมดองแบบนีค้ือ ขิงดอง 
กระเทียมสด ผกักาดเขียน การดองชนิดนีค้ือ น าเอาผกัมาเคล้ากบัเกลือแล้วผสมน า้ส้ม น า้ตาล เกลือ 
ต้มให้เดือด ทิง้ไว้ให้เย็น แล้วน ามาเทราดลงบนผกัปิดฝาทิง้ไว้ประมาณ 2-3 วนั ก็น ามารับประทาน
ได้ 

2.3  การดองหวาน ผักและผลไม้ท่ีนิยมน ามาดอง เช่น มะละกอ หัวผักกาด 
กะหล ่าปลี เป็นต้น โดยต้มน า้ตาล น า้ส้มสายช ูเกลือ ให้ออกรสหวานน าให้เดือดทิง้ไว้ให้เย็น เทราด
ลงบนผกัผลไม้ ทิง้ไว้ 2-3 วนั ก็น ามารับประทานได้ 

2.4  การดองเค็ม อาหารท่ีนิยมส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนือ้สตัว์และผัก เช่น ปูเค็ม 
ปลาเคม็ กะปิ หวัผกักาดเคม็ ไขเ่ค็ม เป็นต้น ต้มน า้ส้มสายชูและเกลือให้ออกรสเค็มจัดเล็กน้อยให้
เดือดทิง้ไว้ให้เย็น กรองใสภ่าชนะท่ีจะบรรจอุาหารดอง แล้วหมกัทิง้ไว้ 4-9 เดือนจึงน ามารับประทาน 

2.5  การหมกัดองท่ีท าให้เกิดแอลกอฮอล์ คือการหมกัอาหารพวกแป้ง น า้ตาล โดย
ใช้ยีสต์เป็นตวัช่วยให้เกิดแอลกอฮอล์ เช่น ข้าวหมาก ไวน์ เป็นต้น 

3.  การถนอมอาหารโดยการเชื่อม 
การเช่ือมและการกวนเป็นวิธีถนอมอาหาร โดยอาศยัสารน า้ตาลป้องกนัไมใ่ห้อาหารนัน้ เกิด

การเปลี่ยนแปลงบดูเน่าเสียหาย การถนอมอาหารโดยการเช่ือม 3 วิธี ดงันี ้ 
  3.1  การเช่ือมแบบธรรมดา อาจเคี่ยวจนน า้เช่ือมข้นเหนียว น า้เช่ือมแทรกซึมเข้าใน
เนือ้ของสิ่งท่ีเช่ือมแล้วใช้น า้เช่ือมท่ีเหลือแช่หล่อไว้อีกชัน้หนึ่ง เช่น กล้วยเช่ือม สาเกเช่ือม ลกูตาล
เช่ือม ขนนุเช่ือม เป็นต้น หรืออาจเคี่ยวตอ่ไปจนน า้เช่ือมแก่จดั เมื่อเย็นลงจะแห้งและแขง็ตวั 

3.2  การถนอมอาหารด้วยการแช่อ่ิม  เป็นการถนอมอาหารโดยใช้น า้ตาลปริมาณ
มาก คือ น าอาหารมาแช่ในน า้เช่ือม และเปลี่ยนเพ่ิมความเข้มข้นจนถงึจดุอ่ิมตวัแล้วน ามาท าแห้ง มกั
ใช้กับผลไม้ท่ีมีรสขม รสขื่น หรือรสเปรีย้วจัด ท าให้สิ่งนัน้รสจืดลงเสียก่อนโดยวิธีต่าง ๆ เช่น แช่
น า้เกลือ แช่น า้ปนู แช่สารส้ม เป็นต้น  ผลไม้ท่ีนิยมน ามาแช่อ่ิม เช่น มะม่วง มะขาม มะกอก มะยม 
เป็นต้น 

3.3  การฉาบ เป็นการน าเอาผกัหรือผลไม้ท่ีท าสุกแล้ว เช่น เผือกทอด มันทอด 
กล้วยทอด เป็นต้น วิธีฉาบคือเคี่ยวน า้ตาลให้เป็นน า้เช่ือมแก่จดัจนเป็นเกลด็ แล้วเทลงผสมคลกุเคล้า
กบัของท่ีทอดไว้ ทิง้ไว้ให้เย็นจนน า้เช่ือมเกาะเป็นเกลด็ติดอยู่บนผิวอาหารท่ีฉาบ 

4.  การถนอมอาหารด้วยวิธีการกวน คือ การท่ีน าเนือ้ผลไม้ท่ีสกุแล้วผสมกับน า้ตาล โดยใช้
ความร้อน เพ่ือกวนผสมให้กลมกลืนกนั โดยมีรสหวาน และให้เข้มข้นขึน้ การใส่น า้ตาลในการกวนมี  
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2 วิธี คือ ใส่น า้ตาลแต่น้อยใช้กวนผลไม้ เพ่ือท าแยม เยลลี่ เป็นต้น และการกวนโดยใช้ปริมาณ
น า้ตาลมาก เช่น การกวนผลไม้แบบแห้ง เช่น กล้วยกวน สบัปะรดกวน ทเุรียนกวน เป็นต้น 
 5.  การท าแยม การท าแยม เป็นการต้มเนือ้ผลไม้ปนกบัน า้ตาลด้วยไฟออ่นในระยะแรก แล้ว
คอ่ย ๆ เพ่ิมไฟขึน้ทีละน้อย หมัน่คนสม ่าเสมอ จนกระทัง่แยมเหนียวตามต้องการ กลา่วคือ เมื่อใช้
ช้อนตกัขึน้แล้ว 
 6.  การรมควนั การรมควนัเป็นการถนอมอาหารท่ีตา่งไปจากการ ตากแห้งธรรมดา นอกจาก
จะท าให้อาหารแห้งแล้ว ยงัช่วยรักษาให้อาหารเก็บได้นาน มีกลิ่นหอมและรสชาติแปลกซึ่งเป็นท่ีนิยม
กันมาก  การรมควนัท่ีสามารถท าได้ในครอบครัวจะเป็นแบบธรรมชาติโดยการสมุไฟด้วยไม้กาบ
มะพร้าว ขีเ้ลื่อย ซางข้าวโพด ให้แขวนอาหารไว้เหนือกองไฟใช้ไฟออ่นๆเพ่ือให้รมควนัอาหารไปพร้อม
กบัไอร้อนจะช่วยท าให้อาหารแห้งเร็ว เช่น รมควนัปลา เป็นต้น  วิธีถนอมอาหารตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาแล้ว 
ล้วนเป็นภมูิปัญญาไทยท่ีทกุครัวเรือนสามารถท าเองได้ และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

ท่ีมา : http://signuphowto.blogspot.com/2012/02/blog-post_24.html 
 
4.  งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

 นราวุธ  พมิพ์สิน (2549)  ศกึษาวิจยัเร่ือง  การพัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์น า้พริกปลาร้า
ป่า ของกลุม่แมบ้่านคงคาราม ต าบลโพนางด าตก  อ าเภอสรรรพยา จงัหวดัชยันาท 
                การศึกษาการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น า้พริกปลาร้าป่าบรรจุขวดแก้ว ของกลุ่ม           
แมบ้่านคงคาราม ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ได้ผลดงันีค้ือ 
               การศกึษากลุม่และสขุลกัษณะ ท่ีดีในการผลิตอาหาร พบวา่กลุม่แมบ้่านคงคารามยังคงใช้
ภมูิปัญญาชาวบ้านในการผลิตน า้พริก โดยกลุ่มเร่ิมท่ีจะพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานให้
มากขึน้กวา่เดิม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบผ่านการฆ่าเชือ้ บรรจุในขวดแก้วและได้น า
หลกัสขุลกัษณะท่ีดีในกาผลิตอาหาร (GHP) มาใช้ในกระบวนการผลิต แต่ความรู้ และงบประมาณ
ในการปรับปรุง และยงัต้องมีการตรวจติดตามอย่างตอ่เน่ือง 

ผลการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตน า้พริกปลาร้าป่า บรรจุในขวดแก้ว ท่ีใช้กระบวนการ
ผลิตแบบภมูิปัญญาชาวบ้าน และการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 100 
รวมทัง้ 105  องศาเซลเซียส  นาน 60 นาที  ผลการศึกษาองค์ประกอบ ทางเคมี พบว่า แบบภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน มีปริมาณความชืน้ ไขมัน โปรตีน เถ้า เส้นใย และคาร์โบไฮเดรต  ดังนีค้ือ 
50.09+0.42 , 1.31+0.01, 11.27+0.04, 19.11+0.08, 6.81+0.01 และ 10.88+0.20 ตามล าดบั  
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และการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบผ่านการฆ่าเชือ้ท่ี 100 องศาเซลเซียส  มีปริมาณดงันี ้คือ 
50.13+0.93 , 1.91+0.93, 13.25+0.10, 19.29+0.07, 6.85+0.01  และ 9.49+0.10 ตามล าดบั  ซึ่ง 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  องค์ประกอบด้านเคมี-กายภาพ ด้านสี 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยค่าความสว่าง(L)  แบบภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน มีคา่สงูท่ีสดุ เท่ากบั 34.4?0.35 คา่สีแดง (a)  พบวา่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต
แบบผา่นการฆ่าเชือ้ท่ี 100  องศาเซลเซียส  มีคา่สงูสดุเท่ากับ +13.75+ 0.02  ค่าสีเขียว (b)  พบว่า 
แบบใช้ภมูิปัญญาชาวบ้าน มีค่าสงูสดุเท่ากับ +15.70+0.85 ด้าน pH พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยแบบภมูิปัญญาชาวบ้าน มีค่า pH สงูสดุเท่ากับ 4.4+0.01  
คา่น า้อิสระในอาหาร (Aw)  พบวา่ ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(P>0.05) โดยมี
คา่เท่ากบั 0.848+0.35  ซึ่งคา่ น า้อิสระในอาหาร (Aw) เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ซึ่งมาตรฐาน
ก าหนดไว้ท่ี 0.6  กรดทาร์ทาริก พบวา่ มีปริมาณเท่ากนั คือท่ี 0.42  คณุภาพ ทางด้านประสาทสมัผสั  
ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบรวม นัน้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ผู้บริโภคให้คะแนนการยอม การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ท่ี 100   องศา
เซลเซียส  สงูสดุ   และในการเก็บรักษาเป็น เวลา 90 วนั นัน้มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P<0.05) โดย วนัท่ี 0 ได้คะแนนสงูสดุ   การวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ เก็บรักษาเป็นเวลา 
90 วนั พบว่าปริมาณจุลินทรีย์ทั่วไป แบบภมูิปัญญาชาวบ้าน   มีปริมาณสงู ท่ีสดุ เท่ากับ 2x104
โคโลนี/กรัม  ปริมาณเชือ้รา พบว่า แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีปริมาณสงูท่ีสดุ เท่ากับ 4 x 102  
โคโลนี/กรัม การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบผ่านการฆ่าเชือ้ท่ีอุณหภมูิ 100 และ 105 องศา
เซลเซียส  พบในปริมาณน้อย และ ปริมาณเชือ้ Salmonella และ Staphylococcus  aureue    
พบว่าไม่พบเชือ้ ซึ่งจากการทดลองพบว่า แบบใช้ภมูิปัญญาชาวบ้านมีปริมาณเชือ้จุลินทรีย์และ
ปริมาณเชือ้ราเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ส่วนการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบผ่านการฆ่า
เชือ้ท่ีอณุหภมูิ 100 และ 105 องศาเซลเซียส มีปริมาณจลุินทรีย์ไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน  การปรับปรุง
กระบวนการผลิตแบบผา่นการฆ่าเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 100  และ 105 องศาเซลเซียส  นาน 60 นาที    เป็น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฆ่าเชือ้น า้พริกปลาร้าป่าบรรจุขวดแก้ว  แต่การฆ่าเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 100 
องศาเซลเซียส  จะเป็นการประหยดัพลงังานและต้นทนุในการผลิต และกลุ่มแม่บ้านสามารถใช้การ
ฆ่าเชือ้ในระดบัความร้อนนีไ้ด้ 
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อ าพร ยมน้อย (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การปรับปรุงคณุภาพของผลิตภัณฑ์ (ปลาร้า) 
กลุม่แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท  

  งานวิจัยนีท้ าเพ่ือศึกษาคณุภาพทางด้านประสาทสัมผัสผลิตภณัฑ์ (ปลาร้า) ของกลุ่ม
แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกันท่ีมี
จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ได้แก่ 1) ผลิตภณัฑ์จากตลาดไท และ 2) ผลิตภณัฑ์จากตลาดพระอินทร์
ราชา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา บริบทของกลุม่แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหนัคา อ าเภอหันคา จังหวดั
ชัยนาท และศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณภาพกายภาพ ปริมาณจุลินทรีย์ และการประเมิน
กระบวนการผลิต ปลาร้าให้ถกูสขุลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ผลการศกึษาบริบทชมุชนของกลุม่แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหนัคา อ าเภอหันคา จังหวดัชัยนาท 
ทางด้านการสง่ตวัอย่างเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ยงัไมผ่า่นการรับรองผล 
และขณะนีย้ังด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) อีกครัง้ แรงงานการผลิตแตล่ะครัง้ประมาณ 3-5 คน ปลาท่ีน ามาผลิตสว่นใหญ่จะเป็นปลาน า้
จืดขนาดเลก็ ทางด้านเงินทนุ จะได้มาจากการร่วมทนุของสมาชิกภายในกลุม่  

ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสมัผสั ด้านสี และรสชาติ (เคม็) ของผลิตภณัฑ์ (ปลา
ร้า) กลุ่มแม่บ้านดอนไร่ ต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผู้ บริโภคมีความชอบรวม 
ผลิตภณัฑ์จากกลุม่แมบ้่าน ผลิตภณัฑจากตลาดไท และผลิตภณัฑ์จากตลาดพระอินทร์ ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภณัฑ์ (ปลาร้า) กลุม่แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหัน
คา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ได้ผลดงันี ้ ความชืน้ เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีนไขมนั และ เส้นใย
เท่ากบั 51.400.16, 22.580.24, 11.850.26, 11.540.22, 2.630.23 และ 0.170.30 ตามล าดบั  

ผลการตรวจคุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ (ปลาร้า)กลุ่มแม่บ้านดอนไร่ 
ต าบลหนัคา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท มีคา่ เปอร์เซ็นต์เกลือ เท่ากบั 12.58 กรด-ดา่ง (pH) เท่ากบั 
5.53 ค่า Water activity (aw) เท่ากับ 0.73 และค่าสี L, a และb เท่ากับ 46.03  0.01, + 9.36  0.06 
และ + 15.06  0.10 ตามล าดบั  

ผลการทดสอบหาฟอสเฟสท่ีเจือปนอยู่ในผลิตภณัฑ์ (ปลาร้า) กลุม่แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหัน
คา อ าเภอหันคา จังหวดัชัยนาท โดยใช้ชุดทดสอบ “ชุดน า้ยาตรวจหายาฆ่าแมลง GT” พบยาฆ่า
แมลง (ฟอสเฟส) เกินกวา่มาตรฐาน    ของสถาบนัอาหารได้ก าหนดไว้  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณด้านจลุินทรีย์ของผลิตภณัฑ์ (ปลาร้า) กลุม่แมบ้่านดอนไร่ ต าบลหัน
คา อ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท ไมพ่บ เชือ้รา พยาธิ และStaphylococcus  aureus ตามล าดบั  
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จากการศกึษาต้นทนุการผลิต ณ สถานท่ีผลิตพบว่า เมื่อคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุน
ทัง้หมด ณ สถานท่ีผลิต เท่ากบั 30.4 บาทตอ่ 1 กิโลกรัม สว่นท่ีเหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นทนุผนั
แปรอ่ืนๆ และต้นทนุคงท่ี จากราคาขาย 60 บาท น ามาคิดเป็นผลก าไรได้เป็นร้อยละ 49.3 ประเมิน
ทางด้านสขุลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice: GHP) ทัง้ 3 ครัง้นัน้ได้พบ
ปัญหาในทุกด้าน และได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางของ GHP ได้ในเร่ืองของ วัตถุดิบ 
อาคารและสถานท่ีผลิต เคร่ืองมือ การขนสง่ กรรมวิธีการผลิต ผู้ปฏิบตัิงาน และบรรจุภณัฑ์ ได้มีการ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัของกลุม่ 

สุมาลี  จันทร์ชลอ  และสุรพล  บุญลือ  (2550) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาและพัฒนา
สื่อวีดีทศัน์เพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาไทยด้านอาหารของชมุชนในเขตจงัหวดันครนายก 

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาหาร 
1) กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหาทัง้ท่ีเป็นภูมิปัญญาแบบดัง้เดิมได้แก่          

ภมูปัิญญาในการท าปลาร้า ปลาด ูปลาส้ม ผกัดอง ซึ่งเป็นภมูิปัญญาของชาวพวน และภมูิปัญญาท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหมซ่ึ่งเป็นผลิตภณัฑ์เดน่ในระดบัต าบล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพเป็นสิ่งจงูใจ  ภมูิปัญญาแบบดัง้เดิม จะมีวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการตามธรรมชาติจากการ
สัง่สอน/สงัเกตการปฏิบตัิของบิดามารดาหรือญาติ  ประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นหลกั 
สว่นองค์ความรู้ท่ีเป็นภมูิปัญญาใหม ่ มีวิธีการเรียนรู้แบบใหม่หลากหลายวิธีเพ่ิมขึน้ ภมูิปัญญาแต่
ละคนจะมีวิธีการเรียนรู้ตา่งกนัไป โดยมีพืน้ฐานหรือการสนบัสนนุจากครอบครัวบ้าง วิธีการเรียนรู้ท่ี
แตกตา่งจากการเรียนรู้ของกลุม่ไทยพวนอย่างเดน่ชดั คือ การเรียนรู้ด้วยความสนใจของตนเอง การ
ค้นหาความรู้เพ่ือพฒันางานอาชีพ  การลองผิดลองถูก และรับการอบรมของทางราชการ  บางท่าน
ได้ผสมผสานวิธีการตา่งๆ เมื่อวิเคราะห์แหลง่เรียนรู้ของภมูิปัญญาไทยมีลกัษณะเปลี่ยนไปจากเดิม
ทัง้วิธีการและสถานท่ีเรียนรู้ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากสภาพของสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้วิถีชีวิต วิธีการ
เรียนรู้และแหลง่เรียนรู้เปลี่ยนรูปแบบ   

2) กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภมูิปัญญาด้านการถนอมอาหาร เป็นการถ่ายทอดสู่
บุคคลนอกครอบครัวและด้วยวิธีการท่ีเป็นทางการมากขึน้  การถ่ายทอดสู่ลกูหลานหรือบุคคลใน
ครอบครัวลดลง  รูปแบบการถ่ายทอดสูบ่คุคลนอกครอบครัว หรือสาธารณะชนท่ีสนใจยงัคงใช้วิธีการ
สาธิตหรือการปฏิบัติให้ดูเป็นหลัก  แต่เพ่ิมวิธีการใหม่ๆ ได้แก่ 1) การถ่ายทอดโดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  2) การถ่ายทอดสู่สมาชิกในกลุ่มผู้มาช่วยหรือรับจ้างปฏิบัติงาน  3) การ
ถ่ายทอดผา่นทางกิจกรรมตา่งๆท่ีจดัขึน้  4) การเป็นวิทยากรอบรมให้กบักลุม่ผู้สนใจซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
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อาชีพ กลุ่มนักเรียน  5) การถ่ายทอดและเรียนรู้จากสื่อ 6) การถ่ายทอดเรียนรู้ด้วยการฝึกอาชีพ
ให้กบัผู้ ท่ีสนใจ       

สภาพการเรียนรู้ภมูิปัญญาด้านการถนอมอาหารในจังหวดันครนายกเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมโดยมีลกัษณะการเรียนรู้ของสงัคมนอกครอบครัวมากขึน้ ปัจจัยส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
คือการเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ  มีการสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงในด้านการผลิต จดัจ าหน่ายในท้องถ่ิน 
เร่ิมมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม ่ มีแหลง่เรียนรู้ใหม่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆท่ีจัด วีดิทัศน์ท่ีสร้าง
เพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาด้านอาหารความยาว 25 นาที มีความเหมาะสม มาก ถึง มากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพื่อ การพัฒนาภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหาร 
1. การพฒันาท่ีส าคญั คือ การให้คณุค่าของภมูิปัญญาให้คงอยู่ในสงัคมโดยเฉพาะความ

ตระหนกัของคนในครอบครัว  การสง่เสริมความเข็มแข็งของชุมชนในการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
จ าเป็นต้องอาศยักลไกท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้พร้อมๆ กนัทัง้ระบบ โดยให้สถาบนัการศึกษาในระบบมี
บาทบาทมากขึน้ร่วมกบัการศกึษานอกระบบและร่วมมือกบัชมุชน 

2. การรวบรวมภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยการสนบัสนนุให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของสงัคม  
3. การสนบัสนนุให้ผู้ทรงภมูิปัญญาสามารถมีรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิตหรือเลีย้งตวัได้

โดยให้ความรู้หรือการสนบัสนนุกระบวนการผลิตท่ีครบวงจร เป็นองค์ความรู้แบบองค์รวม คือผู้ผลิต
ต้องมีความสามารถในการควบคมุดแูลด้านงบประมาณ คณุภาพของผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และ
การจดัจ าหน่าย การขนสง่ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต   

4. การพฒันาแบบตอ่ยอด เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการพัฒนาศกัยภาพให้สามารถแข่งขนัได้ใน
ตลาดโลก ให้ได้รับการยอมรับในระดบัสากล จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือจากการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือขององค์กรตา่งๆท่ีมีความเก่ียวข้องอย่างกว้าง ได้แก่ ผู้ผลิต องค์กรจดัจ าหน่าย 
โดยการให้รางวัล ให้เกียรติบัตรหรือส่งเสริมสิ่งท่ียังพัฒนาไปได้ไม่เต็มท่ี เช่น การแปรรูปท่ี
หลากหลาย   การพฒันาทกัษะการจดัการแบบครบวงจร  การจดัท าบรรจภุณัฑ์ การจดัสง่สินค้า การ
ประชาสมัพนัธ์ และการขยายเครือขา่ยความร่วมมือ  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม
ท่ีเป็นทัง้ผู้ให้และผู้รับ มีการแบ่งปันอย่างเหมาะสมในกลุม่ ท าให้เกิดส านึกในและรับผิดชอบร่วมกนั 

พงษ์เทพ วไิลพันธ์ (2550:1-3)  ศกึษาวิจยัเร่ือง แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแลคติก
ท่ีพบในปลาร้า 

แบคทีเรียกรดแลก็ติก (lactic acid bacteria) เป็นแบคทีเรียท่ีพบได้ตามธรรมชาติทัว่ไปและ
มีบทบาทส าคญัในอาหารหมกัชนิดตา่งๆ เช่น นมเปรีย้ว ซีอิว้ แหนม ไส้กรอก เป็นต้น โดยแบคทีเรีย
ดงักล่าวท าให้เกิดกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวในแต่ละผลิตภัณฑ์ และยังช่วยยับยัง้การเจริญของ
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จลุินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคและอาหารเสื่อมเสียท่ีปนเปือ้นมากับผลิตภณัฑ์ ปัจจุบันแบคทีเรียกรดแลก
ติกและแบคเทอริโอซินได้รับความสนใจและศกึษากนัอย่างกว้างขวาง โดยสามารถน าประโยชน์มาใช้
ในการถนอมอาหารด้วยวิธีการทางชีวภาพ (Biopreservation) ซึ่งเป็นการเลียนแบบมาจากการ
รักษาสมดลุย์ของจลุินทรีย์กลุม่ตา่งๆในธรรมชาติ จึงไมม่ีสารพิษตกค้างเหมือนการใช้วิธีทางเคมี 

จากการคดัแยกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตแบคเทอริโอซินจากปลาร้า ซึ่งแบคเทอริโอซินเป็น
แบคทีเรียท่ีถูกสร้างจากแบคทีเรียกรดแล็กติกชนิดหนึ่ง และได้คดัเลือกสายพันธุ์ NKR-5-3 ซึ่งมี
คณุสมบตัิยบัยัง้จลุินทรีย์ท่ีมีคณุสมบตัคิล้ายแบคเทอริโอซิน และสารยบัยัง้ท่ีผลิตขึน้มีคณุสมบตัิเป็น
โปรตีนเป็นลกัษณะจ าเพาะของแบคเทอริโอซิน โดยแบคทีเรียท่ีผลิตจาก E. faecium NKR-5-3 มี
คณุสมบตัิทนร้อน สามารถยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกท่ีน ามาทดสอบได้หลายชนิด คง
ตวัได้ดีภายใต้สภาวะท่ีมีโซเดียมคลอไรด์ระหว่าง 0-24% ค่าความเป็นกรด-เบส 2-10 รวมทัง้มี
กิจกรรมในการยบัยัง้ Enterrococcus  faecaiis ATCC 19433 ซึ่งมีความไวตอ่การถกูท าลายด้วยแบ
คเทอริโอซิน ดงักลา่วแบบ  bactericidal 

ทัศนีย์ บัวระภา  ศกึษาวิจยัเร่ือง  การสืบทอดภมูิปัญญาพืน้บ้านและการสง่เสริมเศรษฐกิจ
ชมุชน:กลุม่ปลาร้าบอง บ้านหนองมนัปลา หมูท่ี่ 7 ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

การศกึษาเร่ือง “การสืบทอดภมูิปัญญาพืน้บ้านและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน :กลุ่มปลา
ร้าบอง บ้านหนองมนัปลา หมูท่ี่ 7 ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวดัมหาสารคาม” มีวตัถุประสงค์
ในการศกึษาเพ่ือ ศึกษากระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาในการทาปลาร้าบอง ของชาวบ้านหนอง
มนัปลา และศกึษาความเช่ือมโยงของภมูิปัญญาการทาปลาร้าบองกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
ในอาเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยคณุภาพ โดยเลือกศึกษาในพืน้ท่ี 
บ้านหนองมันปลา หมู่ 7 ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้
ประกอบอาชีพทาปลาร้าบอง และผู้ เก่ียวข้อง จานวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา สรุปประเด็นของการวิจัย นาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการสืบทอดภมูิปัญญาการทาปลาร้าบองบ้านหนองมนัปลา มีกระบวนการการพัฒนาและ
การสืบทอดภมูิปัญญาในการทาปลาร้าบอง จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลกูหลานในระดบัครัวเรือนก่อนใน
รยะเร่ิมต้น เมื่อมีการรวมตวัเป็นกลุม่อาชีพ โดยอาศยัแรงจูงใจจากภายในครัวเรือน เช่นความถนัด
และความชอบส่วนตัว แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับแรงจูงใจจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
วิชาการ เทคโนโลยี เงินทุนและวสัดอุปุกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะจากนโยบายโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ การจดัระบบและกลไกการช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐบาล ซึงถือเป็นปัจจยัท่ีสาคญัทาให้
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ทนุความรู้ในการทาปลาร้าบองมีความเข้มแขง็และมีพลงัขบัเคลื่อนไปสูก่ลุ่มอาชีพและมีการพฒันาท่ี
ดีขึน้ การเรียนรู้นัน้มีรูปแบบการดาเนินการทัง้ในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ โดยมีภูมิ
ปัญญาชาวบ้านด้านการทาปลาร้าบองเป็นองค์ความรู้หลกัในการถ่ายทอด โดยใช้วิธีการสอนใน
ภาคทฤษฎีด้วยการบอก การอธิบาย การสาธิต การทาให้ดเูป็นตวัอย่าง การจดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทัง้การศกึษาดงูานนอกชมุชน และเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจริงโดยกลุ่มอาชีพในชุมชน 
ปัญหาของการถ่ายทอดภมูิปัญญาในการทาปลาร้าบองได้แก่ ผู้ถ่ายทอดไม่มีเวลาในการถ่ายทอด 
และผู้รับการถ่ายทอดไมม่ีความมานะอดทน ประกอบกบัคนรุ่นใหมใ่นชมุชนมีการศึกษาสงูขึน้ทาให้
ไมส่นใจในการประกอบอาชีพนี ้สว่นปัญหาอ่ืนๆพบวา่การทาปลาร้าบองมีคู่แข่งจานวนมากทัง้จาก
ชมุชนใกล้เคียงและชมุชนในท้องถ่ินอ่ืน ความเช่ือมโยงภมูิปัญญาการทาปลาร้าบองกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจชมุชน ผลการวิจัยพบว่า อาชีพในการทาปลาร้าบอง บ้านหนองมันปลาไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวจนสามารถเป็นอาชีพหลกัได้ แตม่ีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
อ่ืนเช่นการใช้วตัถุดิบจากกลุ่มทาปลาร้าหมกับ้านหนองล่าม หมู่ 1 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม กลุม่ปลกูพืชสมนุไพรของชมุชนบ้านหนองมนัปลา หมู ่7 และวตัถดุิบท่ีเป็นบรรจุภณัฑ์
จากจงัหวดัขอนแก่นซึ่งเป็นชมุชนใกล้เคียง เป็นการกระจายรายได้ มีการพึ่งพาอาศยักนัในชมุชน ทา
ให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั การรวมกลุม่เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเป็นการเปิดโอกาส ให้กับ
คนในชมุชนได้เข้าถึงทรัพยากร เข้าถึงบริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ด้วยการสร้างเครือข่ายการติดต่อเช่ือมโยงกัน ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมความสามารถของคนในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจชมุชน สง่ผลให้ชมุชนเข้มแขง็ สามารถพึ่งตนเองได้  

นางสมบูรณ์ ชนิบุตร  และคณะ (2551)  ศกึษาวิจยัเร่ือง  ปลาร้าเสริมไอโอดีน: ทางเลือก
ใหมใ่นการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research ) เพ่ือศึกษาแหล่งผลิต
เส้นทางการจ าหน่ายปลาร้า และปริมาณไอโอดีนในปลาร้าท่ีหมกัด้วยเกลือเสริมไอโอดีนตลอดจน
การยอมรับของประชาชนต่อปลาร้าท่ีหมกัด้วยเกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายปลาร้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณรอบอา่งเก็บน า้ของเขื่อนอบุลรัตน์ ในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั
หนองบวัล าภ ูจ านวน 6 ราย และกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาการยอมรับปลาร้าท่ีหมกัด้วยเกลือเสริม
ไอโอดีน จะใช้วิธีการสุม่ อย่างง่ายจากครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเดียวกับผู้ผลิตปลาร้า 
จ านวน 135 คน ท าการศกึษาในเดือนตลุาคม 2550 - กนัยายน 2551 การรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ผู้ผลิตปลาร้า และแบบบนัทึกการยอมรับการบริโภคปลาร้าเสริมไอโอดีน วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้สถิติร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ 
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1.  ปลาร้าท่ีหมกัได้ท่ี จะจ าหน่ายให้กบัลกูค้าภายในจงัหวดั และชุมชนใกล้เคียงแหล่งผลิต
มารับซือ้เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ ตลอดจนกลุ่มแรงงานซือ้เป็นของฝาก เมื่อกลับมาเย่ียมบ้านช่วง
เทศกาลและมีจ าหน่ายในจังหวัดใหญ่ๆในภาคอีสาน เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี 
นอกจากนีย้งัสง่ไปจ าหน่ายท่ี กรุงเทพมหานคร ชลบรีุ และภเูก็ต สว่นกลุม่ตวัอย่างท่ีผลิตปลาร้าร้อย
ละ 94.9 ยินดีท่ีจะใช้เกลือเสริมไอโอดีนหมกัปลาร้าแทนเกลือธรรมดา แตท่ัง้นีต้้นทุนการผลิตต้องไม่
สงูขึน้กวา่เดิมมากนกัและเกลือไอโอดีนหาซือ้ได้ง่ายและเก็บไว้ได้นาน 

2.  การเปรียบเทียบปริมาณไอโอดีนในปลาร้าเมื่อเร่ิมต้นและหมกัครบ 3 เดือน พบวา่ปลาร้า
ท่ีหมกัด้วยเกลือเสริมไอโอดีน เมื่อเร่ิมต้นทดลองจะมีปริมาณไอโอดีนในน า้ปลาร้ามากกว่าเนือ้ปลา
ร้าโดยบ้านท่าลาดมีปริมาณไอโอดีนในปลาร้า 100 กรัม มีมากท่ีสดุคือ 2,374 ไมโครกรัม รองลงมา
คือบ้านโนนสวรรค์ และบ้านโนนฆ้อง โดยมีปริมาณไอโอดีน 1,552 และ 1,484 ไมโครกรัมตามล าดบั 
และเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน พบว่า ปริมาณไอโอดีนในปลาร้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยมีปริมาณ
ไอโอดีนในเนือ้ปลาร้าเพ่ิมขึน้ทุกตวัอย่าง ปริมาณไอโอดีนท่ีพบมากท่ีสดุในตวัอย่างปลาร้าบ้านท่า
ลาด กลา่วคือ มีปริมาณไอโอดีน 5,845 ไมโครกรัมตอ่ปลาร้า 100 กรัม รองลงมาเป็นบ้านโนนสวรรค์ 
และบ้านโนนฆ้อง โดยมีปริมาณไอโอดีน 3,914 และ 3,292ไมโครกรัมตามล าดบั 

3.  การเปรียบเทียบปริมาณไอโอดีนในปลาร้าดิบ ปลาร้าสกุและปลาร้าปรุงแตง่ท่ีหมกัไว้ 3 
เดือน พบว่า เนือ้ปลาร้าสกุท่ีหมักครบ 3 เดือน มีปริมาณไอโอดีนมากกว่าเนือ้ปลาดิบทุกตวัอย่าง 
ยกเว้นบ้านท่าลาด จะมีปริมาณไอโอดีนในเนือ้ปลาร้าดิบสงูกวา่ปลาร้าสกุ ส าหรับปลาร้าปรุงแตง่ จะ
มีปริมาณไอโอดีนต ่ากวา่ปลาร้าสกุและปลาร้าดิบ 

4.  ผลการยอมรับปลาร้าเสริมไอโอดีน พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้การยอมรับปลาร้าท่ีหมกัด้วย
เกลือเสริมไอโอดีนในภาพรวมอยู่ในระดบัดีกว่าปลาร้าท่ีเคยบริโภคร้อยละ 54.1 รองลงมารู้สึกว่า
เหมือนเดิม ร้อยละ 41.5 และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านสีของปลาร้าจะได้รับการยอมรับมาก
ท่ีสดุคือร้อยละ 60.7 รองลงมาเป็นกลิ่น รสชาติและเนือ้สมัผสั ร้อยละ 57.8, 54.8 และ 44.4   
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8.  กรอบแนวความคดิ 

การศกึษาวิจยัชมุชน เร่ือง การหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  
อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  จะมีการน าตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้
 

 

 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวความคิดในการศกึษา (Conceptual Framework) 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดบัการศกึษา 
4.  สถานภาพการสมรส 
5.  ประสบการณ์การท างาน 
6.  ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
 

กระบวนการหมักปลาร้า 
- ด้านการใช้วสัดอุปุกรณ์ 
- ด้านคณุภาพการผลิต 
- ด้านการจดัจ าหน่าย 
- ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวิจยัชมุชนเร่ือง “การหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  
อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี”  มีวตัถปุระสงค์  1)  เพ่ือศกึษาการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของ
บ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทุมธานี   2)  เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้
ภาชนะการหมกัปลาร้าท่ีต่างชนิดกัน ของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จังหวดั
ปทมุธานี  ของผู้ประกอบอาชีพหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคก จ านวน 14 ท่าน  วิธีการทางสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย

ละ คา่เฉล่ีย  และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 1.  ประชากร 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1.  ประชากร 

 ส าหรับประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้ประกอบอาชีพหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของ
บ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  จ านวน 14 ท่าน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศกึษาวิจยัชมุชนเร่ือง การหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปาก
คลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  จะใช้เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเก่ียวกับ
พืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์
การท างาน และต าแหน่งหน้าท่ีการท างานของผู้ประกอบอาชีพหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้าน
ปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี   
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ส่วนท่ี 2  เป็นการสอบถามเก่ียวกบัความส าคญัของกระบวนการหมกัปลาร้า ครอบคลมุ 4 ด้าน คือ  
1.  ด้านการใช้วสัดอุปุกรณ์ 
2.  ด้านคณุภาพการผลิต 
3.  ด้านการจดัจ าหน่าย 
4.  ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

โดยใช้มาตรวดัระดบัความพึงพอใจ (Measurement of Satisfaction) โดยใช้วิธี Likert Scale วดัจาก
ตวัแปรท่ีก าหนดขึน้ตามแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ระดบัคะแนน จากนัน้น ามาหาระดบัคะแนนเฉลี่ย 
โดยท่ีก าหนดความส าคญัของปัจจยัดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2538: 10) 

4.21 - 5.00      แสดงวา่        คิดวา่มีความส าคญัมากท่ีสดุ 
3.41 - 4.21      แสดงวา่        คิดวา่มีความส าคญัมาก 
2.61 - 3.40      แสดงวา่        คิดวา่มีความส าคญัปานกลาง 
1.81 - 2.64      แสดงวา่        คิดวา่มีความส าคญัน้อย 
1.00 - 1.80      แสดงวา่        คิดวา่มีความส าคญัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เป็นการสอบถามเก่ียวกบัข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการการหมกัปลา
ร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี  ท่ีต้องการให้
แก้ไขหรือปรับปรุงหรือต้องการเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัตามล าดบัขัน้  ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี  1  ศกึษาค้นคว้าแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการการหมกัปลาร้าในตุม่

สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

ขัน้ท่ี 2  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุตวัแปรท่ีศกึษา 
ขัน้ท่ี 3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยชุมชนเพ่ือ

ตรวจสอบ เสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข 
 ขัน้ท่ี  4  น าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  3  ท่าน  ท าการตรวจสอบความ
ถกูต้องสมบรูณ์และความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content  Validity ) จากแบบสอบถามทุกข้อท่ีผู้ วิจัย
สร้างขึน้ และเพ่ือตรวจความเท่ียงตรงของเนือ้หาแตล่ะด้านและครอบคลมุวตัถุประสงค์ของการวิจัย 
จากนัน้น าผลการตรวจแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง  (Index  
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of  Consistency : IOC) โดยข้อค าถามใดท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.50 จะตดัออก  และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของค าถามมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งมีคา่ความเท่ียงตรงใช้ได้ โดยได้ค านวณคา่ IOC ได้เท่ากบั 1.00 

ขัน้ท่ี  5  น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบรูณ์แล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล     

 ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นขัน้ตอนตามล าดบั ดงันี  ้
4.1 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดข้อมลูโดยตรง 

โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการสมัภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไป
เก็บกับกลุ่มประชากร คือ ผู้ประกอบอาชีพหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิ
เหนือ  อ าเภอสามโคก  จังหวดัปทุมธานี  จ านวน 14 ชุด และรอรับแบบสอบถามกลบัคืนมาด้วย
ตนเอง และน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความสมบูรณ์ในแบบสอบถาม  และน าไปลงรหัสและท า
การวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 4.2  ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีมีผู้จดัเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว เช่น หนงัสือพิมพ์ วารสาร วิทยานิพนธ์ เวบ็ไซต์ และเอกสารอ่ืนๆ 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศกึษาการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  
จงัหวดัปทมุธานี  จะให้วิธีการวิเคราะห์ ดงันี ้
 5.1  วิเคราะห์ลกัษณะข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ีและค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentages) 

5.2  วิเคราะห์ข้อมลูความส าคญัของการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคก โดยครอบคลมุ 4 ด้าน 
คือ 1.  ด้านการใช้วสัดอุปุกรณ์  2.  ด้านคณุภาพการผลิต  3.  ด้านการจัดจ าหน่าย  4.  ด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยหาค่าเฉลี่ย   (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   (Standard 
Deviation)เกณฑ์การเฉล่ียระดบัความส าคญัของการศกึษาการจดัการเรียนการสอนแบบทางไกล ใช้
สตูรค านวณกว้างของชัน้ ดงันี ้
 

  INTERVAL (l) =     
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                          =        
 
                        =       0.8 

 ดงันัน้เกณฑ์เฉล่ียระดบัความส าคญัของ การหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลอง
บางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  สามารถก าหนดได้ดงันี ้
 

ค่าเฉล่ียที่วดัได้ ความส าคัญ 

4.21 – 5.00 มากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 

1.00 – 1.80 น้อยท่ีสดุ 

 
6.  สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมลูจากแบบสอบถามมาลงรหัส และ 
ท าการตรวจสอบข้อมลูท่ีได้รับมาตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนัน้จะน าข้อมลูท่ีได้รับมาวิเคราะห์
ข้อมลู เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
(Statistical Package For Social Sciences For Windows) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและ
ประมวลผลข้อมลูตามจดุมุง่หมายของการศกึษาวิจยั  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงันี ้
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใช้ตารางแจงแจงความถ่ี  เป็นค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมลูความส าคญัของการหมกัปลาร้า

ในตุม่สามโคก แบบมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัใช้คา่เฉล่ีย  และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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สูตรท่ีใช้ในการหาค่าร้อยละ 

 1.  คา่เฉล่ีย  (MEAN) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2544: 35) 

               =     


        

   เมื่อ  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      แทน คะแนนเฉล่ีย 
           แทน     จ านวนประชากร 

 2.  คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน    (Standard Deviation) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลู
ตา่งๆ 

     =     
Np

  2)(    

 โดยท่ี  แทน     สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
    แทน คะแนนเฉล่ีย 

     แทน คา่เฉล่ียของประชากร  

    Np  แทน จ านวนประชากร 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศกึษาเร่ือง “การหมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสาม
โคก  จงัหวดัปทมุธานี”  มีวตัถุประสงค์  1)  เพ่ือศึกษาการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปาก
คลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี   2)  เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดจากการใช้ภาชนะการ
หมกัปลาร้าท่ีตา่งชนิดกนั ของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  ของผู้
ประกอบอาชีพหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก จ านวน 14 ท่าน  วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ

คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซึ่งผู้ วิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1.  Frequency แสดงผลการวิเคราะห์ความถ่ีร้อยละ (Valid Percent) ของข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ประกอบอาชีพหมักปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  
อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

  
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 3 21.4 
หญิง 11 78.6 
รวม 14 100 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ ท่ีตอบค าถาม
มากท่ีสดุ คือ เพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 และท่ีตอบน้อยท่ีสดุ คือ เพศชาย จ านวน 
3 คนคิดเป็นร้อยละ 21.4  
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
25-30 ปี 5 35.7 
31-40 ปี 6 42.9 
41-50 ปี 1 7.1 
51-55 ปี 2 14.3 
รวม 14  100 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ ท่ีตอบค าถาม
มากท่ีสดุ คือ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ อายุ
ระหวา่ง 25-30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ อายุระหว่าง 51-55 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และท่ีตอบน้อยท่ีสดุ คือ อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 1 คน ร้อย
ละ 7.1 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดับการศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
      ต ่ากวา่ประถมศกึษา 1 7.1 
      มธัยมศกึษาตอนต้น 11 78.6 
      มธัยมศกึษาตอนปลาย 2 14.3 

รวม 14 100 

 
  จากตารางท่ี 3 ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา ท่ีตอบ
ค าถามมากท่ีสดุ คือ การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 
รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
และท่ีตอบน้อยท่ีสดุ คือ การศกึษาระดบัต ่ากวา่ประถมศกึษา  จ านวน 1คน ร้อยละ 7.1 
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร  จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 9 64.3 
สมรส 5 35.7 
รวม 14 100 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพ ท่ีตอบ
ค าถามมากท่ีสุด คือ สถานภาพโสด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ 
สถานภาพสมรส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7  
 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1-5 ปี 7 50.0 
6-10 ปี 2 14.3 
11-15 ปี 2 14.3 
16-20 ปี 1 7.1 
21-25 ปี 1 7.1 

มากกวา่ 25 ปี 1 7.1 
รวม 14 100 

 
  จากตารางท่ี 5  ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน ท่ีตอบค าถามมากท่ีสดุ คือ ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือ ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี และ 11-15 ปี อย่างละจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 และท่ีตอบน้อยท่ีสุด คือ ประสบการณ์การท างาน 16/20 ปี 21 -25 ปี และ
มากกวา่ 25 ปี อย่างละจ านวน 1 คน ร้อยละ 7.1 
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ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของประชากร  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
      ข้าราชการบ านาญ 1 7.1 
      องค์กรปกครองท้องถ่ิน 2 14.3 
      ค้าขาย/รับจ้าง 9 64.3 
      ท านา/ท าสวน 2 14.3 

รวม 14 100 
 
  จากตารางท่ี 6 ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ท่ีตอบค าถามมากท่ีสดุ คือ ต าแหน่งค้าขาย/รับจ้าง  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา
อนัดบัท่ี 2 คือ ต าแหน่งองค์กรปกครองท้องถ่ิน และท านา/ท าสวน  อย่างละจ านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 และท่ีตอบน้อยท่ีสดุ คือ ต าแหน่งข้าราชการบ านาญ จ านวน 1 คน ร้อยละ 7.1 
 
  2.  Descriptive แสดงผลค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ของข้อมูล
ความส าคัญของการหมักปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอ
สามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

 
ตารางท่ี 7  แสดงการวิเคราะห์คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัของการ
หมกัปลาร้าในตุม่สามโคก ด้านกระบวนการหมกัปลาร้า 
 

ปัจจัย   ระดับความส าคัญ 
ด้านการใช้วสัดอุปุกรณ์ 4.34 0.531 มากท่ีสดุ 
ด้านคณุภาพการผลิต 4.39 0.586 มากท่ีสดุ 
ด้านการจดัจ าหน่าย 4.51 0.613 มากท่ีสดุ 
ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 4.49 0.538 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.43 0.567 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 7  ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นระดบั

ความส าคญัของการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก อยู่ในระดบัส าคญัมาก (= 4.43    = 0.567) โดย

ให้ด้านการจดัจ าหน่าย  มากท่ีสดุ อยู่ในระดบั ส าคญัมาก (= 4.51 = 0.613) และให้ด้านการใช้

วสัดอุปุกรณ์ น้อยท่ีสดุ อยู่ในระดบัส าคญัมาก (=  4.34 = 0.531)  

ตารางท่ี 8  แสดงการวิเคราะห์คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัของการ
หมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  ด้านการใช้วสัดอุปุกรณ์ 
 

การใช้วัสดุอุปกรณ์   ระดับความส าคัญ 
ได้รับงบสนบัสนนุประมาณคา่วสัดอุปุกรณ์จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

4.36 0.497 มากท่ีสดุ 

มีวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพอย่าง
เพียงพอ 

4.29 0.469 มากท่ีสดุ 

มีการใช้วสัดอุปุกรณ์ในท่ีมีอยูใ่นชมุชน 4.57 0.646 มากท่ีสดุ 
มีต ารา วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบการ
เรียนรู้อาชีพ 

4.29 0.469 มากท่ีสดุ 

มีภมูิปัญญาท้องถ่ิน ให้ค าแนะน าในการจดัหา
วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีอยูใ่นชมุชน 

4.29 4.69 มากท่ีสดุ 

มีผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีพช่วยฝึกสอนอาชีพ 4.36 0.497 มากท่ีสดุ 
มีแหลง่เรียนรู้ด้านการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ 4.07 0.475 มาก 

มีการสง่เสริมให้คนในชมุชน ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ี
ผลิตได้เองในชมุชน 

4.57 0.646 มากท่ีสดุ 

มีการส ารวจปัญหา และความต้องการในการ
จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์เพ่ือประกอบอาชีพในชมุชน 4.29 0.611 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.34 0.531 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 8  ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นระดบั
ความส าคญัของการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคก อยู่ในระดบัส าคญัมาก (= 4.34  = 0.531) โดย
ให้การใช้วสัดอุปุกรณ์ในท่ีมีอยู่ในชมุชน และการสง่เสริมให้คนในชมุชน ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีผลิตได้เอง
ในชุมชน  มากท่ีสดุ อยู่ในระดบัส าคญัมาก (= 4.57  = 0.646) และให้แหล่งเรียนรู้ด้านการ
จดัหาวสัดอุปุกรณ์  น้อยท่ีสดุ อยู่ในระดบัคอ่นข้างส าคญั  (= 4.07  = 0.475)  
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ตารางท่ี 9  แสดงวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสดุและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของระดับ                    
ความส าคญัของการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  ด้านคณุภาพการผลิต 
 

คุณภาพการผลิต   ระดับความส าคัญ 

ผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองคณุภาพจากชมุชน 4.57 0.646 มากท่ีสดุ 

มีการเลือกใช้วสัดใุนการผลิตจากธรรมชาต ิ 4.50 0.650 มากท่ีสดุ 
มีการตรวจสอบคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญ 4.36 0.497 มากท่ีสดุ 

มีการการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้าแก่
สมาชิกในกลุม่อาชีพ  

4.29 0.469 มากท่ีสดุ 

มีการจดัท าหลกัสตูรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ผลิตแก่ผู้สนใจ 

4.21 0.579 มากท่ีสดุ 

มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตในชมุชน 4.50 0.650 มากท่ีสดุ 
มีการประเมนิเพ่ือทดสอบความรู้ความช านาญของ
สมาชิกในกลุม่ผู้ประกอบอาชีพ 4.29 0.611 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.39 0.586 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 9  ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นระดบั
ความส าคัญของการหมักปลาร้าในตุ่มสามโคก ด้านคุณภาพการผลิต  อยู่ในระดับส าคัญมาก    

(= 4.39  = 0.586) โดยให้ด้านผลิตภณัฑ์ได้รับการรับรองคณุภาพจากชุมชน  มากท่ีสดุ อยู่ใน

ระดบัส าคญัมาก (= 4.57  = 0.646) และให้ด้านการจดัท าหลกัสตูรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการ

ผลิตแก่ผู้สนใจ  น้อยท่ีสดุ อยู่ในระดบัคอ่นข้างส าคญั (= 4.21  = 0.579)  
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ตารางท่ี 10  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัของ
การหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  ด้านการจดัจ าหน่าย 

 

การจดัจ าหน่าย   ระดับความส าคัญ 

สร้างความคุ้นเคย กบัรับซือ้สินค้าในชมุชน 4.57 0.514 มากท่ีสดุ 

เปิดโอกาสให้ซือ้แสดงความคดิเห็น  แนะน าเร่ือง
การปรับปรุงคณุภาพสินค้า 

4.57 0.646 มากท่ีสดุ 

ตอบข้อซกัถาม จากปัญหาตา่งๆ ของลกูค้า  
ด้วยเหตผุล ท่ีเข้าใจง่าย 

4.29 0.611 มากท่ีสดุ 

มีข้อตกลงร่วมกนักบัลกูค้าท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือ
เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกนั 

4.57 0.646 มากท่ีสดุ 

มีการจดักิจกรรมกบัลกูค้าและสมาชิกในกลุม่
อาชีพเพ่ือท าร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 4.57 0.646 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.51 0.613 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 10  ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม  สว่นใหญ่ให้ความคดิเห็นระดบั
ความส าคญัของการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  ด้านการจดัจ าหน่าย  อยู่ในระดบัส าคญัมาก     
(= 4.51  = 0.613) โดยให้สร้างความคุ้นเคย กบัรับซือ้สินค้าในชมุชน  การเปิดโอกาสให้ซือ้
แสดงความคิดเห็น  แนะน าเร่ืองการปรับปรุงคณุภาพสนิค้า, มีข้อตกลงร่วมกนักบัลกูค้าท่ีเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกนั และมีการจดักิจกรรมกบัลกูค้าและสมาชิกในกลุม่อาชีพ
เพ่ือท าร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ  มากท่ีสดุ อยูใ่นระดบัส าคญัมาก (= 4.57  = 0.646) และให้ด้าน
ตอบข้อซกัถาม จากปัญหาตา่งๆ ของลกูค้าด้วยเหตผุล ท่ีเข้าใจง่าย  น้อยท่ีสดุ อยู่ในระดบัส าคญั
มาก (= 4.29  = 0.611)  
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ตารางท่ี 11  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความส าคญัของ
การหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 

การพฒันาผลติภัณฑ์   ระดับความส าคัญ 
ภาคีเครือขา่ยสนบัสนนุงบประมาณพฒันา
ผลิตภณัฑ์อย่างเพียงพอ 

4.36 0.633 มากท่ีสดุ 

มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ 

4.57 0.514 มากท่ีสดุ 

มีการจดัท าคูม่ือการตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ์ 4.43 0.514 มากท่ีสดุ 
มีระบบสืบค้นข้อมลูแหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ 

4.57 0.514 มากท่ีสดุ 

มีหนงัสืออิเลคทรอนิคส์ (e-book) ประกอบการ 
พฒันาผลิตภณัฑ์ 

4.29 0.611 มากท่ีสดุ 

มีหลกัสตูรสง่เสริมการเรียนรู้ในชมุชนเพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑ์  

4.29 0.469 มากท่ีสดุ 

มีการจดัท าแผนในการปฏิบตัิงานอาชีพ  4.43 0.646 มากท่ีสดุ 

มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย  4.57 0.514 มากท่ีสดุ 

มีเวบ็ไซต์สง่เสริมการจ าหน่ายสนิค้า   4.64 0.497 มากท่ีสดุ 
มีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง 

4.71 0.469 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.49 0.538 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 11  ผลการส ารวจพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นระดบั
ความส าคญัของการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคก ด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์  อยู่ในระดบัส าคญัมาก 

(= 4.49 = 0.539) โดยให้ด้านมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง

มากท่ีสดุ อยู่ในระดบัส าคญัมาก (= 4.71   = 0.469)  และให้ด้านมีหนังสืออิเลคทรอนิคส์      
(e-book) ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ น้อยท่ีสดุ อยู่ในระดบัส าคญัมาก (= 4.29  = 0.611)  
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 3.  Frequency แสดงผลการวิเคราะห์ความถ่ี และค่าร้อยละ (Valid Percent) ของ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ปรับปรุง เก่ียวกับการหมักปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปากคลองบาง
โพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนและร้อยละของของประชากร ตามข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับการหมกั
ปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี 

 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ควรมีแบบติดตามผลการศกึษาคณุภาพสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ 

1 16.66 

ท าแบบทดสอบ ให้รวดเร็ว และตรงตามก าหนด 1 16.66 
มีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 2 33.36 
มีการตรวจงานและตอบกลบัอย่างชดัเจนผา่น
ตวัแทนสมาชิกในกลุม่พฒันาอาชีพ  1 16.66 
ผู้ประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ตอลดเวลา 
หลากหลายช่องทาง 

1 16.66 

รวม 6 100 

 
 จากตารางท่ี 12  ผลการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อเสนอแนะ 
เก่ียวกบัการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  ท่ีตอบค าถามมากท่ีสดุ คือ มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.36 และท่ีตอบน้อยท่ีสดุ คือ ควรมีแบบติดตามผล
การศึกษาคณุภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์,  ท าแบบทดสอบ ให้รวดเร็ว และตรงตามก าหนด, มีการ
ตรวจงานและตอบกลบัอย่างชัดเจนผ่านตวัแทนสมาชิกในกลุ่มพัฒนาอาชีพ และผู้ประกอบอาชีพ 
สามารถเรียนรู้ได้ตอลดเวลา หลากหลายช่องทาง อย่างละจ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.66 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาเร่ือง “การหมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสาม
โคก  จงัหวดัปทมุธานี”  มีวตัถุประสงค์  1)  เพ่ือศึกษาการหมกัปลาร้าในตุ่มสามโคกของบ้านปาก
คลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี   2)  เพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดจากการใช้ภาชนะการ
หมกัปลาร้าท่ีตา่งชนิดกนั ของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  ของผู้
ประกอบอาชีพหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก จ านวน 14 ท่าน  วิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ซึ่งผู้ วิจัยจะน าเสนอการสรุป ผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะตามล าดบั ดงันี ้

 
สรุปผลการวจิัย  

 ในการศกึษาการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสาม
โคก  จงัหวดัปทมุธานี จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปเป็นประเดน็ส าคญั ได้ดงันี ้

 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิจยั พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยมากท่ีสดุ
ระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 78.6 และสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.3 โดยมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 ซึ่งต าแหน่งหน้าท่ีการงานสว่นใหญ่ คือ ค้าขาย/รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 64.3 

ส่วนท่ี 2  ข้อมลูความส าคญัของกระบวนการหมกัปลาร้า  
จากผลการวิจยั พบวา่ สว่นใหญ่ให้ความคิดเห็นระดบัความส าคญัของกระบวนการหมกั

ปลาร้า  มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ (= 4.43 = 0.567) ในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบวา่ ด้านการจัดจ าหน่าย  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ (= 4.51 = 0.613) 

ด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับส าคัญมากท่ีสดุ (= 4.49 = 0.538) ด้าน

คณุภาพการผลิต  มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ (= 4.39  = 0.586) และด้านการใช้วสัดุ

อปุกรณ์  มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ (= 4.34 = 0.531) 
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ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
จากผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้เหตผุลท่ีจะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เข้ามา

มีสว่นร่วมในการหมกัปลาร้าในตุม่สามโคก  คือ มีช่องทางในการจดัจ าหนา่ยท่ีหลากหลาย ควรมีการ
จดัหาช่องทางเพ่ือจัดจ าหน่ายในชุมชนใกล้เคียง สถานท่ีประกอบการ ตลอดจนจัดหาแหล่งรับซือ้
ขนาดใหมเ่พ่ือรองรับขีดความสามารถในการผลิตท่ีสงูขึน้ในอนาคต  ตลอดจนเป็นช่องทางในการหา
ตลาดท่ีให้เหมาะสมกบัการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย 

อภปิรายผลการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้สามารถอภิปรายผลตามล าดบัของวตัถปุระสงค์ของการหมกัปลาร้าในตุ่ม
สามโคกของบ้านปากคลองบางโพธ์ิเหนือ  อ าเภอสามโคก  จงัหวดัปทมุธานี  ดงัตอ่ไปนี ้     

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านกระบวนการหมกัปลาร้า  พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัส าคญั

มากท่ีสดุ (= 4.34  = 0.531) เน่ืองมาจากขัน้ตอน กระบวนการหมกัปลาร้าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงคณุภาพปลาร้า  การใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินประกอบการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ ท าให้คณุภาพสินค้ามีมลูค่ามากย่ิงขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราวุธ  
พิมพ์สิน (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น า้พริกปลาร้าป่า ของกลุ่ม
แมบ้่านคงคาราม ต าบลโพนางด าตก  อ าเภอสรรรพยา จงัหวดัชยันาท 
                การศึกษาการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์น า้พริกปลาร้าป่าบรรจุขวดแก้ว ของกลุ่ม           
แมบ้่านคงคาราม ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ได้ผลดงันีค้ือ 
               การศกึษากลุม่และสขุลกัษณะ ท่ีดีในการผลิตอาหาร พบวา่กลุม่แมบ้่านคงคารามยังคงใช้
ภมูิปัญญาชาวบ้านในการผลิตน า้พริก โดยกลุ่มเร่ิมท่ีจะพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานให้
มากขึน้กวา่เดิม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบผ่านการฆ่าเชือ้ บรรจุในขวดแก้วและได้น า
หลกัสขุลกัษณะท่ีดีในกาผลิตอาหาร (GHP) มาใช้ในกระบวนการผลิต แต่ความรู้ และงบประมาณ
ในการปรับปรุง และยงัต้องมีการตรวจติดตามอย่างตอ่เน่ือง 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้าน ………………………………… 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์  รวมถึงการแปรรูปปลาร้าเพ่ือการ
สง่ออกให้มากขึน้ ..............   (ตอ่ท้ายด้วยบรรณานกุรม ภาคผนวก และประวตัิผู้ วิจยั) 
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5. วชิาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชมุชน 

ให้ผู้ เ ข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขียนบรรยาย
ประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัการจดัการอาหารเพ่ือครอบครัวและชมุชนตามประเดน็ตอ่ไปนี  ้

ข้อ 1 ให้ท่านน าเสนอ วิธีการการถนอมอาหารท่ีใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน โดย มีการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ วิธีการถนอมอาหาร การใช้เทคนิคในการถนอมอาหาร พร้อมทัง้มีชิน้งาน
ประกอบการน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ หรือสาธิตวิธีการถนอมอาหารต่อคณะกรรมการ หรือน าเสนอ
แบบโครงงาน 
พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และเขียน
อธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วมบ้าง 
ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ 

ข้อ 2 จากข้อ 1 หากท่านจะต้องประกอบอาชีพด้านอาหารในชุมชน โดยการน าวตัถุดิบใน
ท้องถ่ินมาประยกุต์ ดดัแปลง ปรับปรุง พฒันาในการท าอาหาร ให้ท่านเสนอแนวคิดแผนการประกอบ
อาชีพด้านอาหารตาม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว และชมุชนของท่าน ตามหวัข้อตอ่ไปนี  ้

1. ช่ือแผน 
2. แรงบนัดาลใจ/สาเหตท่ีุเลือกประกอบอาชีพด้านอาหาร 
3. วตัถปุระสงค์ในการประกอบอาชีพด้านอาหาร 
4. วิธีการด าเนินงาน 
5. แหลง่เงินทนุ/งบประมาณ 
6. ผลท่ีเกิดขึน้มปีระโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว และชมุชน 
7. แนวทางการพฒันาอาชีพด้านอาหารสูก่ารประกอบอาชีพธรุกิจอาหาร 

พร้อมประมวลภาพกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆ หรือหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) และ
เขียนค าอธิบายประกอบใต้ภาพว่าเป็นกิจกรรมเร่ืองอะไร ไปท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ใครมีส่วนร่วม
บ้าง ประโยชน์ท่ีได้รับ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
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การหมักปลาร้าทรงเคร่ือง (ปลาร้าบอง) 

ขัน้ตอนการเตรียมเคร่ืองปรุงส่วนผสม 
1.  ปลาร้าอย่างดีท าจากปลาช่อน ปลาดกุ น ามาล้างน า้อุ่นท่ีเตรียมไว้ ล้างให้สะอาดน าไป

ผึง่แดดพอหมาดๆ เพ่ือป้องกนัไม้ให้ปลาร้ากระเดน็เวลาสบัหรือบดปลาร้าท่ีผึ่งแดดพอหมาดๆน ามา
ขดูเอาเนือ้ แล้วน ามาบดหรือสบัให้ละเอียดน าปลาร้าท่ีสบัหรือบดละเอียดแล้ว น าไปนึ่งให้สกุ 

2.  น าพริกแห้งมาเดด็ขัว้ออกแล้วล้างน า้ให้สะอาด ผึง่แดดให้แห้งน า้พริกท่ีตากแล้วขัว้ให้สกุ
พอหอม ระวงัอย่าให้พริกไหม้พริกท่ีขัว้สกุแล้วน าไปโขลกหรือบดให้ละเอียด 

3.  น าหอมแห้งกระเทียมแห้งแกะเปลือกออกให้สะอาด น าไปล้างแล้วผึ่งแดดพอแห้ง 
จากนัน้น าหอมกระเทียมท่ีผึง่แดดเข้าเคร่ืองอบ หรือขัว้ให้สกุโขลกหรือบดให้ละเอียด 

4.  น าขา่มาล้างให้สะอาด ฝานเป็นแวน่ๆสบัเป็นชิน้เลก็ๆ น าไปโขลกหรือบดให้ละเอียด เข้า
เคร่ืองอบหรือขัว้ให้สกุน าไปผึง่แดดพอประมาณ 

5.  น าตะไคร้มาล้างน า้ให้สะอาด หั่นฝอยโขลกหรือบดให้ละเอียดแล้วน าเข้าเคร่ืองอบหรือ
คัว่ให้สกุ 

6.  เด็ดใบมะกรูดแล้วน ามาล้างน า้ให้สะอาด ผึ่งลมพอประมาณ และน ามาหั่นฝอยเข้า
เคร่ืองอบหรือคัว่ให้สกุกรอบ แล้วมาโขลกหรือบดให้ละเอียด 

7.  น ามะขามต้มน า้ให้เดือด กรองด้วยผ้าขาวบางเอาเนือ้มะขามเปียกมากวน  ส าหรับคนท่ี
ไมนิ่ยมรสเปรีย้วมาก สามารถใช้มะเขือเทศแทนได้ โดยเผาไฟให้หอม โขลกไมต้่องละเอียดมาก  
 
วธีิท า 

น าปลาร้าท่ีนึ่งสกุแล้วใส่ในครกหรือภาชนะท่ีเตรียมไว้หลงัจากนัน้ตามด้วยพริกแห้ง หอม 
กระเทียม ตะใคร่ ข่า ใบมะกรูด มะขามเปียก ปลาย่างคลกุเคล้าเข้ากัน คนให้ทั่วชิมรสแล้วน าไป
บรรจภุาชนะรับประทานกบัผกัสดผกันึ่งถ้าไมช่อบปลาร้าใสน่ า้ปลาก็ได้  

เทคนิคในการท า 
สว่นผสมของปลาร้าจะใช้มะขามเปียกแทนน า้มะนามเน่ืองจากถ้าใช้น า้มะนาวปลาร้าบอง

จะบดูเน่าเสียได้ง่ายเมื่อผสมปลาร้าสบักบัเคร่ืองปรุงได้สดัส่วนแล้วท าให้สกุและควรทิง้ไว้ให้เย็นจึง
บรรจุใส่ขวดผลิตภัณฑ์ขายและเก็บไว้ในอุณหภูมิท่ีเย็นจะรักษารสชาติและคุณภาพไว้ได้นาน  
สามารถใส่ผักชีลาวเพ่ือเพ่ิมรสชาติให้น่ารับประทานมากขึน้  แต่การใส่ผักสดจะเก็บไว้ได้นาน
ประมาณ 1 สปัดาห์ ควรใสภ่าชนะปิดสนิท เก็บไว้ในตู้เย็น จะช่วยเก็บไว้ได้นานขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ  
-  ปลาร้าท่ีน ามาท าปลาร้าบอง ต้องเป็นปลาท่ีผา่นการหมกัมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
-  ปลาร้าท่ีหมกัควรใสร่ าและเกลือด้วยเพ่ือรสชาติของปลาร้าท่ีอร่อย 
-  ปลาร้าท่ีน ามาท าปลาร้าบองต้องต้องสดและสะอาด 
-  ปลาร้าท่ีน ามาท าควรเป็นปลาช่อนเพราะมีเนือ้นุ่มและหาได้ง่ายในท้องตลาด 
-  เคร่ืองเทศตา่งๆท่ีน ามาปรุงควรเป็นของท่ีสดสะอาด 

 
ปลาร้าถือวา่เป็นอาหารพืน้บ้านของชาวไทยทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

ทกุครัวเรือนจะท าแจ๋วบองรับประทานกันเองเป็นกันทุกครัวเรือนเพียงแต่ว่าใครจะมีสตูรในการท า
รสชาติท่ีอร่อยแตกตา่งกนัออกไป แล้วแตล่ะคน ซึ่งในแจ๋วบองก็จะมีพืชสมนุไพรต่าง ๆเป็นส่วนผสม
ไมว่่าจะเป็น หอม กะเทียม ข่า ตะไคร้ พริก มะขามเปียกซึ่งล้วนแล้วแต่ให้สรรพคณุในการเป็นยา
สมนุไพร 
 

 
 

ภาพประกอบ  การท าปลาร้าทรงเคร่ือง (ปลาร้าบอง) 
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ตอนท่ี 3 บทสรุปและข้อคดิเหน็ 

(ให้ท่านเขียนบทสรุปเก่ียวกบัตนเองว่ามีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองใดบ้าง มากน้อย
เพียงใด มีแนวทางหรือวิธีการการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อย่างไร และข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ตลอดจน
ประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และความส าคญัในการจัดท าแฟ้มประกอบการ
ประเมินภาคประสบการณ์) 
................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................. 
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บรรณานุกรม 
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ผู้จัดท า 


