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ความเปนมา 
 

SMART Village เปนโครงการที่พึงปรารถนาของสังคมไทยที่ตองการเห็น
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน จากหมูบานนํารองการพัฒนาคนและผลผลิต
ทางการเกษตร โดยนําองคความรู เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป
พืชผลการเกษตรท่ีสะอาด ปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขยายผลสู
การสรางอาชีพ และรายไดครัวเรือน ภายใตแนวพระ ราชดําริหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลตอการเพิ่มคุณคาเศรษฐกิจชุมชนระยะยาว 
โดยกําหนดลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ  SMART ที่ประกอบดวย             
คําสําคัญ ตอไปนี้    

Sustainability : ความยั่งยืน  
Management by grouping :   การจัดการ โดยกลุม  
Added Value : การเพิ่มมูลคา สินคาและบริการ   
Resources : การใชทรัพยากร ดินน้ําปาอยางรูคุณคา 
Green & Clean Technology : การใชเทคโนโลยีสะอาดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
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โครงการสมารท-วิลเลจ ป 2559-2560  

 

วัตถปุระสงค  
1. สงเสริมการเรียนรูสูและการสรางรายไดจากการผลิต การปลูก               

การแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตรของชุมชนตามฤดูกาล ผานระบบ
ตลาดสีเขียว รานคา Green Shop และตลาดออนไลน เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ สีเขียว   

2.   ถายทอดเทคโนโลยีการผลติ โดยนําความรูจากการวจิัยเชงิบูรณา 
 การ ไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพยีง  
3.  เสนอยุทธศาสตรการพัฒนอาชีพของชุมชนภาคเกษตรกรรม 

 และสรางมาตรฐานรับรองคุณภาพของสินคาแบบมีสวนรวม 
 

เปาหมาย (จํานวน) 
o ศูนยสาธิตการปลูกพืชตามหลักปฎิบัติที่ดี    2 แหง 
o ศูนยสาธิตการแปรรูปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี 2 แหง 
o ศูนยรวมรับสงสินคา Green Shop                1 แหง 
o ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ภายใตตราสินคาชุมชน    4 ผลิตภัณฑ  
o เกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการ ผูสนใจรวม     150 คน 

o หมูบานนํารองตนแบบตามเกณฑ S-M-A-R-T    3  แหง 
 

 

From SMART Village to SMART Sa moeng 

จากหมูบานนํารอง สมารท วิลเลจ  สู สมารท สะเมิง 
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การถายทอดความรูและเทคโนโลยีแบบครบวงจร  
ตนน้ํา   
o พัฒนากระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร  
 (GAP Good Agriculture Practice: โดยเนนผลิตพืชเกษตรอินทรีย  
 เชน สตรอเบอรรี่ หญาหวาน กาแฟ ขาว กลวย สมุนไพร พืช ผัก  
 ผลไมบนพื้นที่สูง ฯ   
o พัฒนาวิธีจัดการปจจัยการผลิต ดิน นํ้า เมล็ดพันธุ) วิธีจัดการ 
 ศัตรูพืช โรคและแมลง รวมท้ังการทําปุยอินทรีย ปุยไสเดือนดิน ฯ 
o พัฒนาระบบรับรองแบบมีสวนรวม Participatory Guarantee Systems  

 (PGS) 

กลางน้ํา  
o พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑดวยวิธีการที่ดีในการผลิตและแปรรูป  

 (GMP Good Manufacturing Practice:)  

o ปฏิบัติการใชเทคโนโลยีอบแหงและการลดความชื้น เชน วิธีการ 
 อบแหงสมุนไพร ดวยระบบปมความรอน (Heat Pump) การ 
 อบแหงดวยเตาประหยัดพลังงาน การอบแหงแบบเยือกแข็ง  
 (Freeze dryer) การอบแหงดวยไมโครเวฟ  (Microwave)  การอบแหง 
 แบบพนฝอย (Spray dryer) และอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ปลายนํ้า  
o พัฒนาระบบจัดการตลาดรองรับผลิตภัณฑของกลุม ผานสื่อ 

 อิเล็กทรอนิกสไดแก ตลาดออนไลน (e-marketing), facebook,  

 website, รูปแบบสรางเครือขายผูผลิต ผูประกอบการ ผูบริโภค  
o พัฒนา Green Shop รานคาของชุมชน รูปแบบ Social Enterprise  
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เทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร  

AAggrriiccuullttuurraall  TTeecchhnnoollooggyy  
 

เรียบเรียง โดย อ.ดร.ชมชวน  บุญระหงษ 
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บทนํา 

การเกษตร (Agriculture) นอกจากจะหมายถึง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว  
การประมง เพื่อเปาหมายการไดมาซึ่งปจจัยสี่แลว ยังหมายรวมถึงการบม
เพาะความสมบูรณของการเปนมนุษย การสรางความจริญเติยโตทาง
เศรษฐกิจที่สมดุล  การสรางสังคมที่เปนธรรม การมีสวนรวมทางการเมือง 
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการจัดการตนเอง                
การพึ่งตนเองตามบริบทและภูมินิเวศวัฒนธรรม ดวย  

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture System) เปนทางเลือก
หนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาอันเกิดจากระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวที่มีผลกระทบ
ตอเกษตรกร ตอผูบริโภค และตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดมา  โดยมีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะที่กลุมเกษตรกรและกลุม
ผูบริโภคมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน ในดานลงทุน การผลิต  การแปรรูป การทําการตลาด
ดวยระบบที่เปนธรรม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยสมาชิกมีการพัฒนา
ศักยภาพตนเองอยางตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  มีสุขภาพกาย
ใจดี มีความสงบสุข มีการพึ่งตนเอง ไดรับความเปนธรรม มีการพัฒนาทุน
ชุมชนทุกดาน นําไปสูความมั่นคงยั่งยืนทั้งสุขภาพ อาหาร และการเกษตรที่
เปนอาชีพหลักของชุมชน   

รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชน เกษตรกรรมธรรมชาติ วนเกษตร เกษตร
อินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ฯ  ซึ่งไมยึดติดที่รูปแบบ             

การผลิต แตขึ้นอยูกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ วัฒนธรรมของ
สังคมนั้น ที่เรียกวา “ภูมินิเวศวัฒนธรรม” แมวารูปแบบและวิธีการแตกตาง
กัน แตยังคงหลักการและเปาหมายที่เหมือนกัน โดยมีการพัฒนาเติบโตใน
ทุกมิติ ไดแก ระบบนิเวศเติบโต ทั้งพืช สัตว คน เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมตางเติบโตไปพรอมๆ กันอยางสมดุล  
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หลักการสําคัญ 

(1) หลักการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      เริ่มจากผลิตอาหารท่ีใชกระบวนการธรรมชาติเพื่อการบริโภคใน
ครอบครัวกอน เนนลดรายจายโดยใชปจจัยการผลิตและทรัพยากรใน
ทองถิ่นเปนหลัก ทําการเกษตรท่ีเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน
ไรนา มีระบบเหมือนกับธรรมชาติ ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ 
ตามหลักการหวงโซอาหารซ่ึงประกอบดวย  “ผูผลิต–ผูบริโภค–ผูยอยสลาย”  
นอกจากนี้ ยังมีการใชและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต แปรรูป 
และจําหนายที่ตลาดชุมชนกอน หากเหลือจึงขายท่ีหางไกลออกไป  

(2) หลักการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด รูคุณคา          

     กระบวนการผลิตพืชและเสี้ยงสัตว คํานึงถึงหลักการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ไมใชสารเคมีสังเคราะหในทุกกระบวนการผลิต แปรรูป และ
การตลาด จะมีการรวบรวม พัฒนา ปรับปรุงพันธุ เพิ่มความสมบูรณของ
ดินน้ําปาที่นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ มีการหมุนเวียนใขทรัพยากรในไร
นาใหเกิดประโยชนสูงสุด ฟนฟูองคความรูภูมิปญญาทองถิน่ ดวยการศึกษา 
ทดลอง วิจัยอยางตอเนื่อง  

(3) หลักการแลกเปล่ียนเรียนรูบนฐานความรูเพื่อพัฒนาคน & องคกร  

       การสนับสนุนเสริมสรางโอกาสของชุมชนตอการมีสวนรวมในองค
ความรู การเขา ถึงขอมูล การคิด ตัดสินใจดําเนินการ และรวมรับผิดชอบ
ตอการสรางและพัฒนาคนพัฒนาองคกรเกษตรกร และผูบริโภค ยกระดับ
เปนครือขายชุมชนเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  
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เกษตรทฤษฎีใหม (New Theory of Agriculture)  
เปนแนวทางการผลิตบนฐานการพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดําริ ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชน
สูงสุด ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

หลักการสําคัญ  
o เปนการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองไดกอน 
o มีพื้นท่ีทาํนาขาวเพื่อบริโภคตลอดปเพราะขาวเปนปจจัยหลักของครัวเรือน  
o มีน้ําสํารองไวใชเพยีงพอตลอดป เพื่อการเพาะปลูกในฤดแูลง 
o แบงพื้นที่เปน 4 สวน อัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ไมวาจะถือครองพื้นที่เทาใด  
           30 % ใชขุดสระเก็บกักน้าํ 
           30 % ใชปลูกขาว 
           30 % ใชปลูกพืชผัก ผลไม พืชไร ไมยืนตน 

           10 %  ใชเปนที่อยูอาศยัและอืน่ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ภาพที ่1 ผังไรนาในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ท่ีมา หนังสือเกษตรอินทรียในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

และระบบตลาดที่เปนธรรม (ชมชวน บุญระหงษและคณะ, 2550) 
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ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)  

เปนระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวตางชนิดอยูในพื้นที่
เดียวกัน ภายใตการเกื้อกูลประโยชนตอกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัย
หลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตวและสิ่ งแวดลอม อาจอยู ใน รูป
ความสัมพันธระหวางพืชกับพืช พืชกับสัตว หรือสัตวกับสัตว ภายใต
หลักการที่สําคัญคือการมีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต 2 กิจกรรมขึ้นไป ที่เกิด
การเกื้อกูลประโยชนระหวางกิจกรรมนั้น  

ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได โดยการวางรูปแบบและ
วิ ธีการดํ าเนินการที่ ใหความสําคัญตอกิจกรรมอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ สังคม การใชแรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัยการ
ผลิต ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําวัสดุเหลือใช
จากการผลิตมาหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตภายในไรนาแบบ
ครบวงจร เชน การเลี้ยงไกบนบอปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว การเล้ียงผึ้ง
ในสวนผลไม ฯ 
 

ระบบวนเกษตร (Agro-forestry Farming System) 

เปนเกษตรกรรมที่นําเอาหลักการความย่ังยืนถาวรของระบบปาธรรมชาติ 
มาเปนแนวทางทําการเกษตร โดยใหความสําคัญกับการปลูกไมยืนตน ไมผล 
ไมใชสอยตางๆ ใหเปนองคประกอบหลักของไรนา ผสมผสานกับการปลูกพืช
ชั้นลางที่ไมตองการแสงแดดมากไดอาศัยรมเงา และความชื้นจากการท่ีมีพืช
ชั้นบนข้ึนปกคลุมภายใตหลักการสําคัญคือทําการเกษตรในพื้นที่ปา หรือ ทํา
ปาไมผสมผสานรวมกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  
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ระบบเกษตรไรหมุนเวียน(Rotational Farming System)  

เปนระบบเกษตรกรรมแบบพื้นบานที่กระจายอยูในหลายวัฒนธรรม ใน
กลุมชาวเขาบนพื้นที่สูง ซึ่งใชระบบการเพาะปลูกในพื้นที่หนึ่ง ในชวงเวลา
หนึ่ง จากนั้นจะยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังพื้นที่ใหม เพื่อใหพื้นที่เดิมเร่ิมฟนฟู
ความอุดมสมบูรณ แลวหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนในพื้นท่ีเดิมอีกครั้ง
หนึ่ง ชวงระยะเวลา 5-9 ป แลวแตสภาพพื้นที่ และวัฒนธรรมของชนเผา  

 

ระบบไรหมุนเวียนเนนการเพาะปลูกพืชอาหารสําหรับไวบริโภคในครัวเรือน 
ไมเนนการสรางผลผลิตสวนเกินเพื่อขาย การทําไรหมุนเวียนจําเปนตองมี
พื้นที่ปาขนาดใหญรองรับ เพื่อใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูที่ดินหลังการ
เพาะปลูก ซึ่งเปนขอจํากัดสําคัญ เพราะปจจุบันรัฐมีนโยบายการอนุรักษปา
และควบคุมการใชพื้นที่สูงอยางเขมงวด 

 

บางครั้ง ระบบไรหมุนเวียนอาจถูกเขาใจผิดวาเปนระบบไรเลื่อนลอยท่ี
ทําลายปาไมบนที่สูง ทั้งที่เปนระบบที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คงความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ ดวยภูมิปญญาพื้นบานของผูคน
ที่ใชชีวิตกับธรรมชาติและยังใหความเคารพตอธรรมชาติมากกวาเกษตรกร
กลุมใด ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญของการจัดการทรัพยากรบนพื้นท่ีสูงและ
ใหการยอมรับตอสิทธิของชุมชนทองถิ่น  
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ระบบเกษตรอินทรีย  (Organic) 

เปนระบบเกษตรที่ไมใชสารเคมีสังเคราะหในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
วัชพืช หรือกระตุนการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนไมใชปุยเคมีในการ
ปรับปรุงบํารุงดินใหความสําคัญตอการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ ของดิน
และฐานชีวภาพ โดยใชซากพืช ปุยพืชสด หรือมูลสัตวในการปรับปรุง 
นอกเหนือจากนี้ ยังหามใชพืชหรือเมล็ดพันธุพืชที่มีการตัดตอยีน หามใช
จุลินทรียที่มีการตัดตอยีนในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ ” (องคกร
มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ (มอน), 2542)   

หลักการทั่วไปในการผลิตพืชอินทรีย 
        1.  พื้นที่ทีไ่มเคยทําการเกษตรเคมีมาไมนอยกวา 3 ป 
        2.  เปนพื้นที่ที่คอนขางดอนและโลงแจง 
        3.  อยูหางจากโรงงานอตุสาหกรรม 

        4.  อยูหางจากแปลงท่ีใชสารเคมีและปุยเคมี  
        5.  หางจากถนนหลวงหลัก 

        6.  มีแหลงน้ําที่ปลอดสารพิษ 

ประโยชนของการทําเกษตรอินทรีย  
1. ใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกวา 
2. ใหอาหารปลอดสารพิษสําหรับชวีิตท่ีดีกวา 
3. ใหตนทุนการผลิตที่ต่าํเพื่อเศรษฐกิจทีด่ีกวา 
4. ใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตทีด่ีกวา 
5. ใหผืนดินทีอุ่ดมสมบูรณดีกวา 
6. ใหสิ่งแวดลอมที่ดกีวา 
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มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย   

1. ที่ดินไมอยูในสภาพแวดลอมที่ต่าํกวามาตรฐานกําหนด 

2. พื้นที่ปลูกตองไมมีสารเคมีสังเคราะหตกคาง 
3. ไมใชสารเคมีสังเคราะหในกระบวนการผลิต 
4. ไมใชเมล็ดพันธุที่คลุกสารเคมีสังเคราะห 
5. ไมใชสิ่งที่ไดจากการตัดตอทางพันธุกรรม 

6. ไมใชมูลสัตวที่เล้ียงอยางผิดมาตรฐาน 

7. ปจจัยการผลิตจากภายนอกตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 

8. กระบวนการผลิตตองปราศจากส่ิงปนเปอนสารเคมีสงัเคราะห 
9. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอม 

10. ตองไดรับการรับรองมารฐานอยางเปนทางการ 
 

การปฏิบัติที่ดีทางเกษตร (Good Agriculture Practices : GAP) 

หลักการที่ถูกกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) ใชเปนแนวทางทําการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ผลผลิตสูง คุมคาตอการลงทุน กระบวนการผลิต 
จะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่กอให เกิด
ประโยชนสูงสุด และเกิดความย่ังยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม   
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ประเดน็การถายทอดเทคโนโลยีของโครงการ  

(1) เกษตรกรรมธรรมชาต ิ
เนนวิธีทําการเกษตรดวยวิถีธรรมชาติบนพื้นที่ซึ่งไมมีสารพิษตกคางและ
หลีกเลี่ยงการปนเปอนของสารเคมทีางดิน น้ํา และอากาศ สงเสริมความอุด
สมสมบูรณของดิน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  ฟนฟู
สิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูสมดุลธรรมชาติ มีแผนการใชปจจัยการผลิตอยาง
เปนระบบ ภายใตมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ตนทุนต่ํา ไดผลผลิตที่
อุดมคุณคาอาหารและสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดี    

(2) ตลาดที่เปนธรรม 
พัฒนาระบบตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑของกลุมเกษตรกร ที่เปนท้ังผูผลิต
และผูบริโภคมีความรับผิดชอบตอกัน ยึดหลักการซ้ือขายสําคัญที่ตั้งอยู           
บนฐานคิดของการพึ่งพาประสานเชื่อมโยงกันเพื่อคุณภาพชีวิต โดยพัฒนา
ระบบการผลิตที่ดีและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
และผูบริโภคตองใหราคา เปนธรรมตอเกษตรกรผูผลิตเพื่อความย่ังยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

(3) ระบบ พจีีเอส PGS  
เปนทางเลือกของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยสมาชิกชุมชนและ
กลุมองคกรผูผลิตเปนผูรับรอง  หรือผูซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเปนผู
รับรอง ซ่ึงไมใชการตรวจรับรองโดยหนวยงานอิสระ  ระบบชุมชนรับรองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในระบบการตรวจรับรอง
มากกวาระบบการตรวจรับรองแบบอื่น 
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หลักการสําคัญของตลาดที่เปนธรรม 

1.   ทําใหการผลิตกับการตลาดเปนเรื่องเดียวกัน และไมปลอยใหการตลาดนํา 
การผลิตอยางเดียว 

2.   ใหความสําคัญตอการจําหนายผลผลิตใหแกผูบริโภคท่ีเปนสมาชิก 
 องคกร ในชุมชนเดียวกันกอน หากมีเหลือจึงขายใหชุมชนอื่นท่ีอยู 
 ใกลเคียงหรือหางไกล  
3.   จําหนายสินคาที่ใชกระบวนการผลิตธรรมชาติ ไมใชสารเคมีในการผลิต

และการปองกันกําจัดศัตรูพืช  
4.   ใชหีบหอที่เนนความสะอาด ประหยัด ใชวัสดุทองถิ่น และอนุรักษ 
 ธรรมชาติ  
5.   ซื้อและจําหนายสินคาในราคายุติธรรม 

6.   เกษตรกรเปนเจาของสถานท่ีจําหนาย มีสวนรวมในการบริหาร 
 และจัดการตลาด 

7.   ลดหรือใชคาใชจายในการตลาดใหนอยลง   
8.   เนนรูปแบบการตลาดแบบขายตรง  
9.  สงเสริมการซื้อสินคาของทองถิ่นจากกลุมเกษตรกรรายยอย 

 โดยตรง  
10.  ผูบริโภคเปนเพื่อนคูคิดและเปนมิตรเกษตรกรผูผลิต 
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ระบบตรวจสอบแบบมีสวนรวม (พีจีเอส) 
[Participatory Guarantee Systems PGS 

พีจีเอส คือ ระบบประกันคุณภาพในระดับทองถิน่ ที่ใหการรับรองผูผลิต
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ และตัง้อยูบนฐานของความ
เชื่อถือ เครอืขายทางสังคม และการแลกเปล่ียนความรู  
 

องคประกอบ 

1. วิสัยทัศนรวม ระหวางเกษตรกร ผูผลิต และผูบรโิภคใน 

 หลักการพืน้ฐานของระบบชุมชนรับรอง  
2. การมีสวนรวมของผูสนใจ และผูบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย 
3. มาตรฐานและหลักการผลิตเกิดจากการมีสวนรวมของผูเกีย่วของ 
 (ผูผลิต ที่ปรึกษา ผูบริโภค) ทําใหระบบมีความนาเชื่อถือ 

4. ความโปรงใสที่เกดิขึ้นจากการทีผู่มีสวนเกี่ยวของไดรับรู กลไก 

 กระบวนการตรวจรับรองทั้งหมดและปกปองขอมูลที่เปนขอมูลท่ี 

 เปนความลับทางการคา 
5. ระบบชุมชนรับรองตั้งอยูบนฐานความเชือ่มั่นตอกัน (trust)   
 เชื่อถือเกษตรกร และใชกลไกควบคุมทางสังคม/วฒันธรรมเปน 

 เครื่องมอืในการตรวจรับรอง 
6. กระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมอืพัฒนาชุมชนและเกษตรอินทรยี 
7. ผูที่เกี่ยวของตางมีความเชือ่มโยงแนวราบ รับผดิชอบตอสวนรวม  
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   ลักษณะสําคัญของพีจีเอส  

 มาตรฐานและขอกําหนดถูกพัฒนาขึ้นโดยการมีสวนรวมของ 
  ผูเกี่ยวของ  

 มีฐานจากองคกรรากหญา เหมาะกับเกษตรกรรายยอย  
 มีหลักการระบบคุณคาที่มีเปาหมายการยกระดับความเปนอยู 

  ของครอบครัวเกษตรกร และสงเสริมเกษตรอินทรีย 
 มีเอกสารที่อธิบายระบบบริหารจัดการและขั้นตอนการทํางาน  
 มีกลไกยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานของเกษตรกร  
 มีกลไกสนับสนุนเกษตรกรใหสามารถทําเกษตรอินทรียไดจริง 
 มีขอตกลงของเกษตรกรในการปฏิบัติตามมาตรฐานขอกําหนด    

    และมาตรฐาน  
 มตีรารับรองเปนหลักฐานแสดงสถานะความเปนเกษตรอินทรีย 
 มีบทลงโทษชัดเจนท่ีทราบลวงหนาสําหรับเกษตรกรที่ไมปฏิบัติ  

  ตามมาตรฐานและมีการบันทึกในระบบฐานขอมูลเปดเผยให 
   สาธารณะทราบ 
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ตัวอยางแบบประเมนิเพื่อรับรองมาตรฐานแบบมีสวนรวม 
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 ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)               
มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย ที่เปนองคกรเอกชนไทย 

 

องคกรมาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ (มอน.)  
องคกรเอกชน จังหวัดเชยีงใหม ที่ใหบริการตรวจสอบ 
รับรองเกษตรอินทรียเฉพาะในภาคเหนื 

 

มาตรฐารนผลิตภัณฑอินทรียของประเทศไทย  
“Organic Thailand’s Brand” กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย แผนงานเกษตรอินทรีย
แหงชาติ (National Organic Program – NOP) 

กระทรวงเกษตรสหรัฐ 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป 

 

มาตรฐานเกษตรอินทรียของญี่ปุน  
(Japan Agriculture Standard – JAS)  

 

หนวยงานรับรองเอกชนของประเทศฝร่ังเศส 
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การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศตางๆ  

o  สมาพันธเกษตรอนิทรียนานาชาติ  
   (International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM)  

   มีเกณฑมาตรฐานเกษตรอินทรยีในกลุมประเทศในยุโรป 

o  สมาคมดินแหงสหราชอาณาจักร  
   (Soil Association UK)                   
   ใชมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียที่ยอมรับในสหราชอาณาจกัร 

o  องคกรเครือขายของสหราชอาณาจักร และเนเธอแลนด  
   (Pesticide Network Action : PNA)  

   ใชมาตรฐานเกษตรอนิทรียสากล  

o  ประเทศสหรฐัอเมริกา   
 ใชพระราชบัญญัตผิลิตภัณฑอาหารอนิทรีย  (Organic food    
 Production Act-OFPA) พ.ศ.2533 และฉบับแกไข พ.ศ. 2539  

o  ตลาดรวมกลุมประเทศในยุโรป (European Unity:EU.)                           
 ใชขอกําหนดผลิตผลเกษตรอินทรียของสภาตลาดรวมยโุรป    

   (EEC No.2092/91)  

o  ประเทศญ่ีปุน (Japan Agriculture Standard – JAS)  

     ใชกฎหมายมาตรฐานเกษตรญี่ปุน 

o  ประเทศไทย  

     ใชมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร 
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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พื้นที่สาธิตการปลูกพืชเกษตรอินทรีย 
1)  ฟารมสตรอเบอร่ี  
สตรอเบอรรี่ เปนพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญของอําเภอสะเมิง และเปนผลไมที่ให
คุณคาทางโภชนาการสงู มีสารอาหารที่สําคัญ ไดแก วิตามินเอ, วิตามินบี 1, 
วิตามินบี 2 และวิตามินซี มกีรดโฟลิก มีเสนใยอาหาร ธาตุสังกะสี ฯ   
ป พ.ศ.2535 มีการเริ่มเพาะกลาสตรอเบอรี่ที่หนวยตนน้ําแมแจะ และ
สงเสริมการปลูกสตรอเบอรรี่เพิ่มมากขึ้นจนถึงปจจุบัน ตําบลบอแกว 
กลายเปนพื้นที่ผลิตสตรอเบอรรี่ที่ใหญที่สุดของประเทศ ดวยพื้นที่สวนใหญ
เปนภูเขาสูงและเปนปาไมเกือบทั้งหมด ความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 
700–1,200 ฟุต  ซึ่งจะปลูกสตรอเบอรรี่ไดดี ที่ความหนาวเย็น ประมาณ 
15–18 °C ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 90 วัน ผลผลิต
ตอตนสูงสุด 400 กรัม หรือประมาณ 3 ตันตอไร (คํานวณจากการปลูก 
10,000 ตนตอไร)    

สถานที่ตั้ง  กลุมสตรอเบอร่ีอนิทรีย บานแมยางหา ตําบลบอแกว   

เจาของฟารม     คุณโยชู  วะราห       
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอร่ีอินทรีย บานแมยางหา 
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(2)  หญาหวาน (Stevia)  

เปนพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต สารสกัดที่ ไดจาก            
หญาหวานมีชื่อวา สตีวิโอไซด (Stevioside) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารใหความ
หวานมากกวาน้ําตาลถึง 200-300 เทา เปนความหวานท่ีไมกอใหเกิด
พลังงาน  และเปนพืชที่ ใชแทนน้ํ าตาลได ปจจุ บัน  มีการนํามาใช ใน
อุตสาหกรรมทําเครื่องดื่ม ยาสมุนไพร และดานการแพทยใชแทนน้ําตาลใน
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคไขมันในเสนเลือด  

หญาหวานจะเจริญเติบโตอยางดีบนพื้นที่สูง จากระดับน้ําทะเล 600-700 
เมตร โดยประมาณ ในท่ีซึ่งมีอากาศเย็น อุณหภูมิ 20-26 องศาเซลเซียส           
มีการนําหญาหวานมาปลูกในประเทศไทย ชวงป พ.ศ.2518 ปลูกมากใน
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน และบานอมลองเปนพื้นท่ี  ซึ่งมี
การปลูกหญาหวานมากท่ีสุดแหงหนึ่ง  

สถานที่สาธิต    แปลงหญาหวานอินทรีย บานอมลอง  ตาํบลแมสาบ  
เจาของฟารม   คุณละออง  ศรีวรรณะ  ประธานกลุม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แปลงสาธิตการปลูกหญาหวานอินทรีย บานอมลอง 
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3)  ขาวอินทรีย 

ขาวพื้นเมือง มีสายพันธุที่หลากหลาย มีความตานทานโรคและแมลงสูง 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในแตละทองถิ่น  แนวคิดการเก็บ
รักษาสายพันธุขาว และ คัดเลือกเมล็ดพันธุคุณภาพท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ ให
คงอยูของเกษตรกรขาวสะเมิงเปนการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และสราง
ความหลาก หลายทางชีวภาพ ที่มีชุมชนเปนเจาของและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรการผลิตอยางเต็มที่ โดยไมตองพึ่งปจจัยจากภายนอก สราง
คุณคาและความมั่นคงทางอาหารอยางย่ังยืน  

มูลนิธิสานฝนสันติภาพ บานงาแมง เปนองคกรหนึ่งซึ่งอุปการะเด็กชาว
ไทยภูเขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน  ไดรวมปลูกฝงเยาวชน 
ใหรูจักการใชชีวิต อยูกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เยาวชนปลูกขาวอินทรีย ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว ทําปุย
อินทรีย โดยเนนระบบหวงโซอาหารตามธรรมชาติ ผลิตขาวกลองสานฝน
สันติภาพเพื่อบริโภคและการจําหนายในชุมชน 

สถานที่ตั้ง  มูลนิธิสานฝนสันตภิาพ 18 หมู 3 (บานงาแมง) ต.แมสาบ    

ประธานมูลนิธิ  คุณบุญนํา ยามาโมโต 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แปลงสาธิตการปลูกขาวกลองอินทรีย บานงาแมง  
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เทคโนโลยีสะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีสะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

GGrreeeenn  aanndd  CClleeaann  TTeecchhnnoollooggyy  
  

เรียบเรียง โดย อ.ดร.สุรพล ดํารงกิตติกุล 
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บทนํา 
 

โดยท่ัวไป การถายทอดเทคโนโลยีจําเปนที่ตองดําเนินการควบคูกันไปกับ
การทํางานวิจัย ผลงานวิจัย หรือ Research results คือองคความรูใหมที่
เกิดจากการคนควาวิจัยจนเกิดผลลัพธออกมา เพื่อพัฒนาองคความรูให
ครบทุกองคประกอบ  เนนการนําความรู เทคโนโลยี ขอมูล ขาวสารไปใช
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโดยตรง  และหมายรวมถึงเสนทางเดินทั้งหมดของ
เทคโนโลยี ตั้งแตการนําความรู เทคโนโลยีจากแหลงขอมูล ขาวสาร เขามาสู
ระบบการทํางานสงเสริม เพื่อทดสอบ ดัดแปลงใหเหมาะสมกับการใชงาน  
จนถึงการถายทอดเทคโนโลยีสงใหบุคคลเปาหมาย คือ ผูรับเทคโนโลยีที่อยู
ปลายทางโดยผานกระบวนการทางการศึกษา (Educational Process) ให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและความจําเปนของผูรับ
เทคโนโลยีกลุมบุคคลเปาหมาย 

            
เทคโนโลยีสะอาด เปนการพัฒนาเปล่ียนแปลงปรับปรุงอยางตอเนื่องของ
กระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือ
ความเส่ียงอันจะเกิดขึ้นตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
และตองมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ซึ่งทําไดโดยการลดมลพิษที่
แหลงกําเนิด และการใชซ้ํา และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหม 
โดยไดรับความรวมมือจากทุกคนในองคกร บานและชุมชน   
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กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด  

1)  การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด เปนการเปล่ียนแปลง 2 ลักษณะ คือ 
ผลิตภัณฑ (Product) และกระบวนการ (Process)   

o การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ โดยออกแบบใหมีผลกระทบตอ 

   สภาพแวดลอมนอยที่สุด หรือใหมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน  

o การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต มีการเปล่ียนแปลงตั้งแต 
    เปล่ียนแปลงวัตถุดิบ เทคโนโลยี กระบวนการผลิตและ                    
 การดาํเนินงาน 

2)  การนํากลับมาใชใหม เปนการนําผลิตภัณฑมาใชใหม/ ใช 
 ผลิตภัณฑหมุนเวียน และใชเทคโนโลยีหมุนเวียน  

o การใชผลิตภัณฑหมุนเวียน เปนการนําวัตถุดิบที่ไมไดคุณภาพมาใช 
ประโยชน หรือหาทางใชประโยชนจากของเสีย เปนการนํามาใชใน
กระบวนการผลิต 

o การใชเทคโนโลยีหมุนเวียนเปนการนําเอาของเสียผานกระบวนการ
ตางๆ เพื่อนําเอาทรัพยากรกลับมาใชอีกเปนผลพลอยได การนํา
ของเสียกลับมาใชใหม (RECYCLE) ซึ่งตองทํา ณ แหลงกําเนิด 
มากกวาการขนยายไปจัดการท่ีอื่น โดยเฉพาะของเสียที่เกิดจาก
การปนเปอนของวัตถุดิบ เชน ขจัดคราบไขมัน แยกน้ําเสียดวย
ไฟฟา แยกดีบุก ทองแดง ตะกั่ว ฯ กลับมาใชงานอีก อยางมี
ประสิทธิภาพและทําไดงาย รวมท้ังลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปอน
ระหวางรวบรวมขนถาย 
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หลักการสําคัญของเทคโนโลยีสะอาด  

คือ ผลผลิตส่ิงที่ออกมา (Output) จะเทากับสิ่งที่ใสเขาไป (Input) เชน น้ําทิ้ง
ที่ออกจากโรงงาน มาจากน้ําที่ใสเขาไป สิ่งเจือปนมาจากสวนผสมท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิต เชน สี สารเคมี  การนําหลักการเพิ่มผลผลิตและลด
มลพิษที่แหลงกําเนิด จึงตองจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งปลายทาง เพื่อใช
ประโยชนได 
 

ประโยชนของเทคโนโลยีสะอาด  
ดาน ส่ิงแวดลอม  เทคโนโลยีสะอาดจะชวยลดปริมาณมลพิษจาก
อุตสาหกรรม และหลีกเลี่ยงการสะสมตัวของความเปนพิษตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ดานพนักงาน เทคโนโลยีสะอาดทําใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานดีขึ้น ถูกสุขลักษณะ  สงผลใหสุขภาพอนามัยของพนักงานดีขึ้น  
และกอใหเกิดอันตรายนอยลง  นอกจากนี้ เทคโนโลยีสะอาดยังเปน
จุดเริ่มตนเพื่อไปสูระบบมาตรฐาน ISO 14000 ไดอีกดวย 

ดานการผลิต  ประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน เทคโนโลยีสะอาดทําใหเกิด
การประหยัดวัตถุดิบ ลดการเกิดมลพิษ ชวยทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
และ วัตถุดิบ ดวยกระบวนการนํากลับ มาใชใหม ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิต
ลดลลง 

ดานคุณภาพสินคา การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด ทําใหกระบวนการผลิตมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งการใสใจตอการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ การเลือก
วัตถุดิบ และกระบวนการสงผลใหคุณภาพสินคาดี 
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อุปสรรคของการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใช 
o การขาดความเขาใจตอแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่แทจรงิ 
o การไมมีสวนรวมขององคกร ชุมชน และไมมีขอมูลฃ 
o ขาดองคความรูและเทคโนโลยตีนแบบท่ีจะถายทอดขยายผลเพือ่  
 การนําไปใชงาน หรือจากการไมเปดเผยขอมูลความสําเร็จของ 
 เทคโนโลยีสะอาดในวงกวางและตัวอยางความสําเร็จของเทคโนโลยี  
 สะอาดในเชิงรูปธรรมยังมีจํานวนนอย 
o ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสะอาด 

 

โดยสรุป เทคโนโลยีสะอาด เปนกลยุทธในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ บริการ 
และกระบวนการ  อย างตอ เนื่ อ ง เพื่ อจัดการท รัพยากร  อย างมี
ประสิทธิภาพใหเปล่ียนเปนของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย การลดมลพิษที่
แหลงกําเนิด เปนทั้งการรักษาสิ่งแวดลอมและลดคาใชจายในการผลิตไป
พรอมๆ กัน เทคโนโลยีสะอาด เปนทางเลือกหนึ่งที่สอดคลองตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
พัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development) ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวน
จําเปนตองตระหนักและรวมมือเพื่อชวยลดปญหามลพิษ และเพิ่มศักยภาพ
การแขงขันดานการคาระดับประเทศ  
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เทคโนโลยีการอบแหง (Drying) 

การทําแหง คือ หรือการกําจัดน้ํา การใชความรอนเพื่อกําจัดน้ําที่อยูวัสดุ
โดยการระเหยน้ําหรือการระเหิดจากของแข็ง โดยอาศัยหลักการถายเท
ความรอนซึ่งจะเกิดตรงจุดที่มีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางจุดสองจุด 
หรืออาศัยหลักการอบแหงการลดความชื้นในระบบ ซึ่งจําแนกตามประเภท
การอบแหง ไดแก 

1. การอบแหงโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย เปนระบบอบแหง
แบบ Passive ที่เครื่องอบแหงทาํงานโดยอาศัยกระแสลมที่พัดเปนตัวกลาง
พาความรอนจากแหลงพลังงาน ความรอนจากแสงอาทิตย 
      ขอด ี    สามารถทําการอบแหงไดงาย 
      ขอเสีย  ไมสามารถอบแหงไดตลอดเวลา อัตราการผลิตไมคงที 

2.  การทําแหงโดยใชลมรอน (Hot Air Oven) เปนการใชกระแสลมรอน
สัมผัสกับวัตถุดิบ เชน ตูอบลมรอน (Hot air dryer) โดยใช Blower  

 ในการเปาลมรอนจากแหลงหลังงานความรอน คือ Heater  ไปยังวตัถุดิบ 

      ขอด ี  สามารถอบแหงไดในอตัราการผลิตที่คงที่ ประสทิธิภาพ 

    การทํางานสงู  สามารถควบคมุการทํางานไดดี 
      ขอเสีย  สิ้นเปลืองพลังงาน & ใชไฟฟาสรางความรอนและหมุน Blower 
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3.   การอบแหงดวยการพนวัตถุดิบที่เปนของเหลวไปในลมรอน   

เปนการอบแหงแบบพนฝอย (Spray dryer)  มีกระบวนการเริ่มจากอากาศ
ที่จะถูกดูดผาน filter ผานตัวใหความรอน จากนั้นจึงเขาสูหองอบแหง 
(drying chamber) ส วนวัตถุดิ บที่ ใช  spray มีลั กษณ ะเหลว  จากนั้ น
สารละลายของเหลวจะถูกดูดโดยปมผานอุปกรณที่ทําใหเกิดละอองฝอย
ภายในหองอบและจุดสัมผัสกับอากาศรอนทําใหเกิดการระเหยของน้ําอยาง
รวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกเล็กนอย จะไดผงผลิตภัณฑ
ที่ตกลงสูดานลางของ drying chamber และผงบางสวนที่หลุดมากับอากาศ
จะถูกแยกโดยใช cyclone จนไดผลิตภัณฑสุดทายในกระบวนการอบแหง
ดวย spray dryer ประยุกตใชงานกับวัตถุดิบที่เปนน้ําเพื่อแปรรูปเปนผง ใน
การผลิต ยา นมผง ไขผง กาแฟผง ฯ 
  ขอด ี  เหมาะสําหรับผลิตผลิตภัณฑที่เปนผงแหงจํานวนมากใช 
     อุณหภูมิต่ํา  
  ขอเสีย กระบวนการติดตั้งระบบ มีความซับซอน 

4.   การทําแหงดวยวิธีอื่นๆ 

 4.1  การอบแหงแบบลูกกล้ิง (Drum dryer หรือ Roller dryer)  

         โดยใหวัตถุดิบสัมผัสผวิหนาของลูกกลิ้งรอน 

     4.2 การอบแหงแบบเยือกแขง็ (Freeze dryer)  

          โดยกาํจดัความช้ืนในวัตถุดิบในสภาพท่ีทาํน้ําใหเปนน้ําแข็งแลว 
กลายเปนไอในหองสูญญากาศซึง่เปนการทําใหวัตถุดิบแหงแบบ
เยือกแข็ง     

4.3 การอบแหงโดยใชไมโครเวฟ (Microwave) โดยใชหลักการทาํ 
 วัตถดุิบ ใหแหงแลวลดความช้ืนในวัตถดุิบ ไลน้ําหรือความช้ืนที่มี 

อยูในผลิตผลเกษตรออกไป แตจะยังมีความชื้นเหลอือยูใน
ผลิตภัณฑมากนอยแลวแตชนดิ 
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การถายทอดเทคโนโลยีสะอาดภายใตโครงการ  

เนนหลักการนําเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับชุมชน ดวยเทคโนโลยีสะอาด 

(Clean Technology) และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ที่ เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ในรูปแบบชุดความรู ขอมูล แนวคิด แนวปฏิบัติ ไปยัง
สมาชิกชุมชนเกษตรกรกลุมเปาหมาย  เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยชุมชนสามารถนําเทคโนโลยีนั้นไป
ประยุกต ใช ไดอย างสอดคลองเหมาะสมกับบริบทชุมชน  ทําให เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการเรียนรู ( learning) และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทั้งในดานความรู ทักษะการทํางาน และทัศนคติที่ดีขึ้น  อันเปน
ผลจากการใชวิจัยถายทอดสูชุมชนและเกิดการนําไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม 

 

วัตถุดิบท่ีใชในการอบรมสาธิต 

o หญาหวานอินทรีย   บานอมลอง ตําบลแมสาบ 

o สมุนไพรอบแหง     บานแมตุงติง ตําบลแมสาบ 

o กลวย                 บานดงชางแกว และบานทรายมูล 
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ตัวอยางผลงานวิจัยตนแบบการอบแหง 

(1)   การอบแหงหญาหวานดวยเตาประหยดัพลังงาน    

  ภายใตโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเตาอบแหงเกกฮวยและหญา
หวานของชุมชนบานอมลอง ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม 
(สิทธิชัย และคณะ, 2553) ซึ่งเปนการพัฒนาเตาอบแหงดอกเกกฮวยและ
หญาหวาน  โดยใชฟนเปนเชื้อเพลิงหลัก โดยจะสงผานความรอนเขาสูทอ
นําความรอนโดยการพาความรอนแบบธรรมชาติและใชพัดลมเปา 
เพื่ อ ท่ีจะใหทอซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ขนาด    11 นิ้ ว เปนตัว
แลกเปล่ียนความรอนใหเขาสูภายในหองอบ เตาอบท่ีสรางขึ้นมามีขนาด
กวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร ภายในหองอบมีชั้นวางตะแกรง 
จํานวน 9 ชั้น  
 

 สถานที่ตั้ง  
บานเลขที่ 2/2 หมู 2 บานอมลอง 
ผูดูแล  คุณเมฆทวี  ไชยานะ 
อุปกรณและสวนประกอบ 
1. เตาอบแหง 
2. ชุดกลองควบคุมการทาํงาน 
วัตถุดบิ      
1. หญาหวาน  
2. ฟน/เชื้อเพลิง 

ภาพที่ 5 เตาอบหญาหวาน 
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คุณลักษณะและสวนประกอบของเครื่อง  
1. ขนาดเครือ่ง  กวาง  2 เมตร x ยาว 2 เมตร x สูง 2 เมตร 
2. จํานวนชั้น 9 ชั้น 1 ชั้น วางได 4 ถาด (จํานวนรวม 36 ถาด) 
3. ขนาดถาด/ตะแกรง 50 x 90 เซนติเมตร   
4. ทอเหล็กสําหรับแลกเปล่ียนความรอนในเตา ขนาด 11 นิ้ว        
5. มอเตอร 1/4 แรงมา จาํนวน  4 ลูก 
6. พัดลมขนาดใบพดั 10 นิ้ว (ทําหนาที่ชวยเปากระจายอากาศรอนที่ไหล

ผานตามทอแลกเปล่ียนความรอนใหกระจายทั่วถงึภายในตูอบ 

7. Blower ใบพัดกรงกระรอก ¼ แรงมา (ทําหนาที่เติมอากาศเขาไป
ภายในเตาเผาไหม เพือ่ทําใหเกดิการเผาไหมที่สมบูรณ)  

8.  แผง Control อุณหภูมิ (ทาํหนาที่ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบใหคงที่ 
และทําหนาที่สั่งให Blower ทํางานเมื่ออุณหภมูิลดลง 

 

 
 

ภาพที ่6  ผังอุปกรณการทํางาน 
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ข้ันตอนการเตรียม  
1) เตรียมวัตถุดิบ (หญาหวาน)  

2) ลางน้ําสะอาด 

3) จัดเรียงลงตะแกรง 
4) กอไฟเพื่ออุนหองเผาโดยไมเปด
ระบบทํางาน 

5) เดินระบบทํางานของเตาอบแหง
โดยใชตูควบคุม และทดสอบผล  
 

วิธีการอบแหง 
ชม.ที่ 1 ใชอุณหภูมิ 80-90 องศา (c) 
ชม.ที่ 2 ใชอุณหภูมิ 70-80 องศา (c) 
ชม.ที่ 3-9 ใชอุณหภูมิ 65 องศา (c) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 อุปกรณเตาประหยัดพลังงานและขั้นตอนการใชงาน 

ที่มา :รายงานวิจัยพัฒนาเตาอบแหงเกกฮวยและหญาหวาน ชุมชนบานอมลอง 
(สิทธิชัย และคณะ,2553) 
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ผลการศึกษา  
การอบหญาหวาน 20 กก. ผลผลิตที่ไดออกมาเฉลี่ย 2.44 กิโลกรัม โดยใช
เวลาในการอบทั้งหมด 8 ชั่วโมง ใชปริมาณฟนเปนเชื้อเพลิงทั้งหมด 58 
กิโลกรัม ภายใตอุณหภูมิเฉล่ีย 57 องศาเซลเซียส  สรุปไดวา การอบแหง
ดวยเตาประหยัดพลังงาน ใชเวลาในการอบสั้นลงและลดปริมาณเช้ือเพลิง
มากกวารอยละ 40 จากแบบเดิม  
 

ปจจุบัน อุปกรณเตาอบแหงแบบแบบดั้งเดิมของเกษตรกรในชุมชนไดมีการ
ปรับปรุง  เปนเตาประหยัดพลังงานในหลายลักษณะ ภายใตโครงการวิจัย
และพัฒนาของหลายหนวยงาน  โดยจะเนนออกแบบอุปกรณกระบวนการ
ผลิตท่ีสะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เชน การนําระบบปม
ความรอนสําหรับสรางความรอน ลดความชื้น การนําความรอนจากระบบ
ไฟฟา หรือแกสหุงตมมาใชแทนการใชฟนเปนเช้ือเพลิง ไดแก  เตาอบแหง
แบบกาซหุงตม อุปกรณอบแหงแบบปมความรอน อุปกรณอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบเรือนกระจกเปนตน  ดังภาพที่ 5 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  อุปกรณเตา
อบแหงตนแบบในชุมชนท่ี
เกิดจากงานงานวจิัยและ
พัฒนาของหลายสถาบัน 
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(2) การควบคุมความช้ืนเมล็ดพันธุขาวดวยระบบปมความรอน 

    จากผลงานวิจัยเชิงพาณิชย เรื่อง “การพัฒนาระบบยุงขาวเปลือกท่ี
ควบคุมความช้ืนขาวดวยปมความรอน”  (ดวงดี แสนรักษ และคณะ, 2554) 
ซึ่งผูประกอบการเอกชนรวมทุนวิจัยมีเปาหมายสรางอุปกรณคงบคุม
ความชื้นขาวตนแบบเพื่อการตอยอดเชิงพาณิชยสําหรับกลุมผูคาผลิตขาว 
โรงสีขาวระดับชุมชน เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่สูงสามารถเก็บขาวเปลือก
หรือขาวเมล็ดพันธุซึ่งมักจะพบกับปญหาความชื้นสัมพัทธตลอดป เปนการ
ออกแบบพัฒนายุงขาวที่มีระบบลดความชื้นดวยปมความรอน สามารถเก็บ
รักษาขาวเปลือกและเมล็ดพันธุขาวอยางเหมาะสมกับระบบเดิม ใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ทําการประเมินศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตรและพัฒนา
สูเชิงพาณิชยของกลุมขาวชุมชน  ยุงขาวมีขนาด ความจุ 1000 กิโลกรัมได
ถูกออกแบบและสรางเปนเครื่องตนแบบ สามารถลดความชื้นขาวไดภายใน 
14 วัน ใหไดความช้ืนประมาณ 10-12 % (wet basis) และควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติที่ 40 องศาเซลเซียส   

ผลการทดสอบคา Specific Moisture Extraction rate เทากับ 0.78 

kg/kWh แ ล ะ ค า  Specific Power Consumption Rate เท า กั บ  1.22 

สม่ําเสมอทั่วทั้งพื้นที่ kWh/kg ระบบไฟฟาเปน 1 เฟส 220 โวลท พิกัด
กระแส 2.4 แอมป สามารถขจัดน้ําได  0.316 กิโลกรัมตอชั่วโมงและใช
พลังงานรวมประมาณ160 หนวยไฟฟา  อัตราคาไฟ 3.50 บาทตอหนวย
ไฟฟา หรือประมาณ 0.56 บาทตอกิโลกรัมของเมล็ดพันธุขาว  อุปกรณยุง
ขาวสามารถปรับขนาด ให เหมาะสมและสามารถใชงาน ไดอย างมี
ประสิทธิภาพมากในการลดความชื้นขาวและมีอัตราควบคุมความช้ืนไดอยาง  
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ภาพที่ 10.1  อุปกรณตนแบบ 

สถานที่ตั้ง  
43  หมู 2 บานอมลอง   
ผูดูแล  
กลุมเกษตรกรขาวบานอมลอง      
อุปกรณและสวนประกอบ 
1. ยุงขาว  2.ระบบบ้ัมความรอน 
วัตถุดบิ   
ขาวเปลือกเมล็ดพันธุ    

แบบยุ้งข้าว

 

แบบ Heat Pump

 

ภาพท่ี 10.2  อุปกรณและระบบทํางานของเคร่ืองตนแบบ 
ท่ีมา : รายงานวิจัยการพัฒนาระบบยุงขาวเปลือกที่ควบคุมความชื้นขาวดวยปมความ

รอน(ดวงดี แสนรักษ  และคณะ, 2554). 
 

คุณลักษณะและสวนประกอบของอุปกรณ 
 

1 

ยุงขาว ขนาดเล็ก   
1.5 x 1.5 x 1 เมตร 

ความจุปริมาณบรรจุขาวเปลือก ไ มนอยกวา 1,000 
กก. ควบคุมความช้ืนเร่ิมตน ประมาณ 18%  ให
ลดลงถึงประมาณ ไมเกิน 10-12%  

2 ระบบเคร่ือง  
ชุดปมความรอน 

มีอุปกรณสรางความรอนและลดความช้ืน หากชื้น
มากกวา 18% สามารถตากกอนนําเขายุง 

4 ตูอิเล็กทรอนิกส ตรวจวัด ควบคุมความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส ควบคุม
การทํางานระบบปมความรอน  

5 อุปกรณประกอบ พัด
ลมหมุนเวียนอากาศ 

ระบบปองกันความปลอดภัยทางไฟฟาและสายดิน 
ประหยัดพลังงาน  
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คุณสมบัติการทํางาน 

(1) เปนระบบอัตโนมัติทีท่ํางานตามอุณหภูมทิี่ตัง้ไว จนกระทัง่ลดความช้ืน
ไดถงึคาทีต่องการ เชนความช้ืนที่ 12% (wet basis) 

(2) ปริมาณขาวเปลือกเมล็ดพนัธุ สามารถอบแหงเพื่อลดความช้ืนได 
จํานวน 1000  กิโลกรัม 

(3) ระยะเวลาอบแหงประมาณไมเกนิ 14 วัน เมือ่แหงดแีลวปลดเครื่อง
ออกได เมือ่เลิกใชงานสามารถนาํอุปกรณเคร่ืองปมความรอนที่เปน
สวนแยก (2)  ไปใชกับยุงขาวอื่นได 

(4) ใชกําลังไฟฟา ไมเกนิ 450 วัตต และแรงดัน 220 โวลต 1 เฟส 
 

ขอดี    
เครื่องตนแบบนี้สามารถใชพลังงานแสงแดดผึ่งขาวเปลือกกอนที่จะนําเขา
เก็บรักษาในยุงขาวที่มีการควบคุมความช้ืนดวยระบบปมความรอน และไมมี
ผลกระทบตอสภาวะการเปล่ียนแปลงของอากาศที่ ชื้นมากในฤดูฝน  
สามารถลดความชื้นใหพอดกีับการเก็บเมล็ดพนัธุเปนเวลานานขามป  มีการ
ควบคุมอุณหภูมิใหไมรอนเกินไปจนสูญเสียคุณภาพ มีความเหมาะสมย่ิงกับ
การเก็บเมล็ดพันธุขาวบนพื้นที่สูงเปนการรักษาเมล็ดพันธุขาวเปลือกเชิง
พาณิชย โดยคํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและนํามาใช
รวมกับการใชพลังงานแสงแดด ชวยเพิ่มคุณภาพการเก็บเมล็ดพันธุ
ขาวเปลือกแบบเดิม 
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(3) การอบแหงสมุนไพรดวยระบบปมความรอน 

   

เปนการขยายผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบยุงขาวเปลือกที่ควบคุม
ความชื้นขาวดวยปมความรอน (ดวงดี แสนรักษ และคณะ, 2554) สูกลุม
แปรรูปสมุนไพรบานแมตุงติง ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง  ซึ่งเปนหมูบาน
ขนาดเล็ก  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ   ชุมชนตองการพัฒนา
กระบวนการผลิตและแปรรูปพืชทองถิ่นท่ีมีอยูแบบครบวงจร ไดแก พืชผัก
พื้นเมืองและสมุนไพรซ่ึงมีจํานวนมาก ผูนําและสมาชิกกลุมแปรรูปสมุนไพร 
สนใจ รวมแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการอบแหงดวยเทคโนโลยีสะอาด 
และรวมพัฒนาอุปกรณตูอบแหงสมุนไพรแบบประหยัดพลังงาน ดวยระบบ
ปมความรอน  
 

 

ภาพที่ 11 อุปกรณอบแหง 

สถานที่ตั้ง (ปจจุบัน)       
ณ โรงงานแปรรูปผลผลิต  
ฟารมตัวอยางบานแมตงุตงิ  
ต.แมสาบ อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม   
ผูดูแล  พอหลวงอดุม อุปาทา 
อุปกรณและสวนประกอบ  
  1. เตาอบแหง 
  2. ชุดปมความรอน                  
วัตถุดบิที่ใช :  
   มะรุม รางจืด และใบหมอน 
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ภาพที ่12 อุปกรณอบแหงสมุนไพรพรอมชุดปมความรอนทีต่ิดตั้งเพิม่เตมิ 
 

คุณลักษณะและสวนประกอบของอุปกรณ 
1 ขนาดกวาง ยาว สงู 

0.8 x 0.8 x 1.9 ม. 
ตูอบขนาดเล็กปริมาณบรรจุพืชสมุนไพร 
(ไมเกิน 5 กิโลกรัม ขึน้อยูกับชนดิของพืช 
ที่นํามาอบแหง ควบคุมความช้ืนเริ่มตน 

2 ระบบเคร่ือง 
 

ประมาณ 20-30% ลดลงประมาณ       
10-15% ชุดปมความรอน สําหรบัสรางความ
รอนลด ความชืน้ สามารถตากแดดกอน
นําเขาเตาอบได 

3 การตรวจวัด &การ 
ควบคุมความช้ืน  
แบบอิเล็กทรอนกิส 

ตูอิเล็กทรอนิกสควบคุมการทํางานของ 
ระบบปมความรอน 

4 อุปกรณประกอบ มีระบบปองกันความปลอดภัยดานไฟฟา
และสายดิน ประหยัดพลังงาน  มีพัดลม
สําหรับหมุนเวยีนอากาศ 
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หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
 

จีเอ็มพี  (GMP) หรือ Good Manufacturing Practice    
เปนเกณฑที่มีการจัดทําขึ้นโดยหนวยงานมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ  
หรือ โคเด็กซ (CODEX) เพื่อใหสมาชิกทั่วโลกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค  ถือวาเปนขอกําหนดพื้นฐานท่ีจําเปนใน
การผลิตและควบคุมผูผลิตใหปฏิบัติตามและทําใหสามารถผลิตอาหารได
อยางปลอดภัย  
 

สาระสําคัญที่ผูผลิตตองปฏิบัตืตามเกณฑ  
1. สุขลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
2. เครื่องมือ เครือ่งจักร และอปุกรณ ที่ใชในการผลิต 
3. การควบคุมกระบวนการผลติ 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบํารุงรกัษาและการทําความสะอาด 
6. บุคลากร 
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มาตรการปองกันอันตรายในข้ันตอนการผลิตอาหาร 
Hazard Analysis Critical Control Point  

หรือ HACCP (แฮซเซป)  
 

ระบบ HACCP เปนมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการปองกันอันตราย ที่
ผูบริโภคอาจไดรับจากการบริโภคอาหาร  หมายถึง วิเคราะหอันตราย ณ 
จุดควบคุมวิกฤต ที่อาจเกิดขึ้น ในแตละขั้นตอนของการดําเนินการผลิต โดย
มีการศึกษาถึงอันตราย และหาทางปองกันลวงหนา รวมทั้งการควบคุม เฝา
ระวัง เพื่อใหแนใจวามาตรการปองกันที่กําหนดข้ึนนั้น มีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
 

 

 

หลักการสําคัญของ HACCP   

 

 หลักการที่ 1  การวิเคราะหอันตรายจากผลิตภัณฑที่อาจมีตอผูบริโภค 
    กลุมเปาหมาย  
 หลักการที่ 2  การกําหนดจุดควบคุมวกิฤต ในกระบวนการผลิต 

หลักการที่ 3  การกําหนดคาวิกฤต ณ จุดควบคุม คาวิกฤตอาจเปน 

   คาตัวเลข หรอืลักษณะของคุณภาพ ดานความปลอด  
   ภัยที่ตองการ  
หลักการที่ 4  ทําการเฝาระวัง โดยกาํหนดข้ึน อยางเปนระบบ 

หลักการที่ 5  กําหนดมาตรการแกไขขอบกพรองและใชมาตรการ 
   นั้นทันที  
หลักการที่ 6  ทบทวนประสิทธิภาพ ของระบบ HACCP ที่ใชงานอยู 
หลักการที่ 7  จัดทาํระบบบันทึก และเก็บรักษาขอมูล 
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เทคโนโลยีการตลาดและการจัดการ 
Marketing Management Technology 

 

เรียบเรียง โดย ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
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บทนํา 
 

ปจจุบัน กระแสการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเขาไปมีบทบาทกับผูคน
ทุกวงการและทุกอาชีพมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหองคการ ผูประกอบการ
ทุกกลุมอาชีพตางใหความสําคัญ   โดยเฉพาะเกษตรกร ผูผลิตและ
ผูประกอบการ ซ่ึงมีบทบาทตอการกําหนดวงจรหวงโซอาหารตั้งแตตนทาง 
จําเปนตองตระหนักถึงเหตุและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมากข้ึนในทุก
กระบวนการปลูก การผลิต และแปรรูป และตองพัฒนาสถานที่ผลิต และมี
มาตรการท่ีดีในจัดการของเสีย ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศแตอยางใด พรอมกับการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑใหมๆ ตามที่
ตลาดและผูบริโภคตองการ   
 

การใชสัญลักษณคําวา “กรีน หรือ “สีเขียว” จึงถูกนํามาใชเปนจุดขาย และ
เพิ่ มมูลคาการขายและสรางคุณคาความแตกตางของผลิตภัณฑที่
หลากหลาย ใหมีความตางจากคูแขงจากผูประกอบการรายอื่นๆ ซ่ึงเริ่มมีให
เห็นมากขึ้นตามลําดับ  
 

แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑสะเมิง นอกจากเริ่มตนท่ีการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของเกษตรกรแลว ยังจําเปนตองเรงพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิต
ทางการเกษตรใหมีความตางจากเดิม ทําใหเปน ผลิตภัณฑสีเขียว (Green 
Product) ซึ่งสื่อความหมายการพัฒนาผลิตภัณฑในระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
พรอมเขาสูกระบวนการบริหารจัดการในระบบ ตลาดสีเขียว (Green 

Market) อยางเปนรูปธรรม 
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หลักการ  
การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรรูปผลิตภัณฑสินคาทางการ 
เกษตรของชุมชน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย 
เสริมสรางรายไดเศรษฐกิจชมุชน สงผลดตีอสงัคม สิ่งแวดลอม และตอ
สุขอนามัยของเกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการ อยางยั่งยืน         

ความหมาย 

ตลาดสีเขียว  (Green Market)  หรือ ตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม   

หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการแลกเปลี่ยน และกระจายตัวของ
ผลิตภัณฑสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเนนการสราง
ความแตกตางดวยนวัตกรรมใหม และการมีสวนรวมของเกษตรกร ผูผลิต 
ผูบริโภคและผูประกอบการ ทําใหทุกฝายไดรับประโยชนที่เปนธรรม รวม
สรางสรรคุณคาทางสังคม และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รานคาสีเขียว  (Green Shop) หรอื รานคาเพื่อสิ่งแวดลอม   
หมายถึง รานคาระดับชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวมของเกษตรกร ผูผลิต 
ผูบริโภค และผูประกอบการกลุมอาชีพ ที่ไดรวมจัดหาพื้นท่ีสวนกลางของ
ชุมชน ระดับอําเภอ ทําการออกแบบและพัฒนาพื้นที่เพื่อใชเปนสถานที่
รองรับผลิตภัณฑสีเขียว ภายใตระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  สถานท่ีแหงนี้จะ
เปนทั้งจุดรับซื้อและจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากภูมิปญญาทองถิ่น ของอําเภอสะเมิง
ที่มีผานกระบวนการรับรองแบบมีสวนรวม  
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ผลิตภัณฑสีเขียว  (Green Product) 
หมายถึง ผลิตภัณฑสินคาเกษตรท่ีมีสวนผสมหรือกระบวนการผลิตที่ดี มี
ความสะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมใช
สารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยและสัตว  เปนผลิตภัณฑที่สามารถนํา
กลับมาหมุนเวียนใชใหมได  มีอายุการใชงานนาน ไมสิ้นเปลืองพลังงานใน
ทุกกระบวนการตั้ งแตการผลิต การใช จนถึงการสิ้นสภาพ และเปน
ผลิตภัณฑที่ใชภาชนะหีบหอนอยที่สุด  
 

ฉลากเขียว (Green Label) 

หมายถึง ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม  เปนเครื่องมือทางการตลาดซ่ึงแทน
ความหมายของผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการผลิตที่อนุรักษสิ่งแวดลอมหรือ
สงผลกระทบนอยที่สุด (โดยความรวมมือระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอื่นๆ)  

  

 

ภาพที่ 13 ตัวอยางฉลากสีเขียว 
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ระบบตลาดสีเขียว 
วัตถุประสงค  
1. เพิ่มชองทางจําหนายผลิตภัณฑสินคาเกษตรอนิทรีย / ปลอดภยั          
2. เพิ่มจํานวนสมาชิกเกษตรกร ผูผลิต และผูประกอบการรายยอย 

 เขาสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียมากขึ้นสงเสรมิ/ สนับสนุน ให 
 เกิดการเช่ือมโยงเปนเครือขายระหวางเกษตรกร  
3. ผูผลิต ผูประกอบการ และผูบรโิภค ทําใหเกดิความเขาใจและ 
 เชื่อมั่นในผลิตภัณฑของอาํเภอสะเมิง เพิม่ขึ้นอยางกวางขวาง 

ลักษณะของตลาดสีเขียว  
1. ประกอบกิจการเพือ่แสวงหากําไรอยางยั่งยนื มิใชหากาํไรสูงสดุ  
2. ประกอบกิจการเพือ่ประโยชนแกสังคม ควบคูกับการรักษาฐาน 

3. ลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหม  
4. สรางความรวมมอืระหวางกลุมผูประกอบการสีเขียว ใหมีการ 
 แขงขันกนัแบบเกื้อกูลและเอื้ออาทร  โดยไมทําลายคูแขง  
5. สงเสริมการใหความรูความเขาใจในคุณคาผลิตภัณฑสีเขียว และ 
 ทําใหเกดิการใชทรพัยากรอยางรูคุณคา เกิดประโยชนสูงสดุ มิใช 
 มุงขายอยางเดียว 
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รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprises) 

รูปแบบการประกอบกิจการรานคาสีเขียว กําหนดเปาหมายการพัฒนาสู
ความ   ยั่งยืน นอกจากมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และ
นวัตกรรมใหมๆ  เพื่อตอบสนองความตองการระดับบุคคล และเพื่อตอบ
แทนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแลว ยังมีการกระจายความสุขใหแกทุกคนใน
สังคมอยางทั่วถึง และเปนธรรม คํานึงถีงคุณภาพชีวิตของคน  และแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง 
 

การสงเสริมการตลาด 

1.  โฆษณา โดยใช๎สื่อ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปาย สื่อ 

 โฆษณากลางแจง สื่อโฆษณาเคล่ือนที่   การใหสัมภาษณ  ใหขาว 
 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือรานคา  
2.  สงเสริมการขาย โดยใชเครือ่งมอืกระตุนกจิกรรมจงูใจลูกคาใหม 
 รักษาลูกคาเกา เสริมแรงโฆษณาตราสินคา แจกคูปอง ใหของแถม 
 ของขวัญของชํารวย รางวัลแขงขัน ชิงโชค แลกซือ้ ใหทดลองใช  
 ลดราคา แจกของตัวอยาง รับประกัน ใหเงินคนื จดังานพิเศษ  
 การนําชิน้สวนสินคาแลกซื้อ รับประกันสินคา แสตมปการคา  
 การจดัแสดงสินคา ฯ 
3.  การขายทีร่านกรีนชอบ โดยมีพนักงานประจาํ    
4.  การขายทางตรง  ผานระบบออนไลน    
5.  การสรางเครือขายผูบริโภค ผูผลิต ผูประกอบการเพือ่มาเปนสมาชิก   
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ผลิตภัณฑเกษตรของสะเมิง  
การสงเสริมในระยะแรก  
o หญาหวานสด-อบแหง  
o สตรอเบอร่ี และผลิตภัณฑแปรรูป 

o ขาวดอย ขาวไรซเบอรี ่และผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว 
o กาแฟ 

o กลวยและผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย     
o น้ําสมุนไพรผสมหญาหวาน (พรอมดืม่)  
 

การสงเสริมในระยะยาว 
o กระเทียม หอม  พริก 
o ลําไยอินทรียสด-อบแหง 
o ถั่วดิน ถั่วแระ 
o ผักสด พืชผักพืน้เมอืง    
o ผลไมอืน่ๆ เชน อะโวคาโด พลับ เสาวรส ทอ บวย มัลเบอร่ี ฯลฯ 
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ขั้นตอนดําเนินงานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียว 
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การจัดตั้ง การจัดตั้ง GGrreeeenn  SShhoopp     

เปาหมาย  
o เปนสถานท่ีที่รวบรวมและจาํหนายผลิตภัณฑสีเขียว ผลผลิต 

 เกษตรอินทรีย และกษตรปลอดภัยของชุมชน 

o เปนศูนยเรียนรูระบบผลิตและแปรรูปผลิตภัณธเกษตรของชุมชน  
 เยาวชน  และผูสนใจท่ัวไป 

o เปนศูนยขอมูลแหลงทองเทีย่วเชงิเกษตร, Farm stay อ.สะเมิง  

 ผลิตภัณฑสะเมิงที่เขารวมโครงการ 
o สตรอเบอร่ี หญาหวาน ขาว สมนุไพร กาแฟ กลวย ถัว่ กระเทยีม  
 พืชผัก ผลไมทองถิ่นตามฤดูกาล ผานกระบวน การผลติ แปรรปูที่ดี  
 เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและอยูระหวางการปรับเปลี่ยนสูมาตรฐาน 

 เกษตรอินทรีย   

ผูรวมกอต้ัง  
o ประกอบดวย กลุมเกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการ  
 อําเภอสะเมิง รุนแรก รวม 17 คน ที่เปนสมาชิกถือหุนกรีนชอบ  
 > 10 หุน  
o ทําหนาที่เปนคณะทํางานตอเนือ่งไปจนกวาจะมีจาํนวนสมาชิก ไม 
 นอยกวา 50 คน จึงมีการคดัเลือกกรรมการอยางเปนทางการ 
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คุณสมบัติสมาชิกผูถือหุน  

o เปนเกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการ สมาชิกชุมชน ผูสนใจ  
o สมัครเปนสมาชิกดวยการถือหุน จาํนวนไมนอยกวา 5 หุน @ 100 บาท  
คณะทํางานและผูกอตั้งคณะทํางานและผูกอตั้ง  ((วาระวาระ  2 ป) 2557–2558 & 2559–ปจจุบัน   
คุณอุดม  อุทธาปา                คุณบุญนํา  ยามาโมโต 
คุณละออง ศรวีรรณะ             คุณโยชู  วะราห 
คุณประคอง  ทิพยรัตน            คุณประสิทธ์ิ  อินตา 
คุณอรทัย  ไชยมงคล               คุณอินแกว ไชยานะ 
คุณบุญทอง จนัทะกี                  คุณสุวิทย  พรหมทา 
คุณเฉลียว ศรีวรรณะ                คุณเกียรติพันธ แสงคํากุล 
คุณบุญศรี  วงษาแกว                คุณนงลักษณ อตุะมะติง 
คุณพิมพา สุขพนาพร               คุณผองศรี วอซูม ู
                              
ที่ปรึกษา 
ศาสตจาจารย แพทยหญิง ดร.อนงค – นายแพทย ดร.อมร  นนทสุต 
อาจารย ดร.สุรพล ดํารงกิตติกลุ    อาจารย ดร.ชมชวน  บุญระหงส 
อาจารย ดร.นพวรรณ  บุญธรรม 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  ตัวอยางใบหุน 
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ใบสมัครสมาชิก กรีนชอบ 
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แนวคดิการสรางกลุม/ เครือขายผูบริโภค 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภค  
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริ โภคระดับบุคคลใหมีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมเพื่อรวมสรางสังคมสีเขียว ภายใตหลักการ 3R (Reduce-

Reuse-Recycle(  สามารถเริ่มตนไดจากการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งของ
ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูประกอบการ  

การสรางเครือขายตลาดสีเขียว  
พัฒนาองคประกอบสําคัญที่มจีะชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภคผานระบบสงเสริมที่ทาํใหตลาดสีเขียวคงอยูอยางยัง่ยืน ไดแก  

o ผลิตภัณฑสีเขียว Green Product  ที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ ไมมี
สารเคมี  เจอืปน ตัง้แตตนทางที่กระบวนการเพาะปลูก แปรรปู ที่
คํานึงถงึความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาต ิ

o ผูผลิตสีเขียว Green and Clean Producer  ซึ่งเปน
ผูประกอบการผลิตที่ใสใจในกระบวนการผลิตที่สะอาดทุกขั้นตอน
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

o ผูบริโภคสีเขียว Green Consumer  ผูบริโภคที่เขาใจและตระหนกั
ถึงความสําคัญและความสัมพันธของเกษตรอินทรียที่มีผลตอวงจร
อาหาร อันจะเกิดประโยชนตอสุขภาพ เปนการบริโภคเสริมสราง
วัฎจักรของตลาดท่ีเปนธรรม ผูบริโภคจะทําให เกิดผูผลิต ผู
จําหนายที่มีจิดสํานึกตอสังคม สรางสมดุลของธรรมชาติ และ
เศรษฐกิจชุมชน 

o ชุมชนสีเขียว Green Community  เกิดขึ้นจากการบริโภคสีเขียว
ทั้งระบบนอกจากจะเกิดประโยชนตอคนท้ังโลกแลว  ผูที่ไดรับ
ประโยชนที่แทจริง คือคนในชุมชนนั่นเอง 
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ประวัตินกัวิจยั   ดร.ชมชวน  บญุระหงษ 
ตําแหนง           อาจารย  
สถานทีต่ิดตอ      มหาวทิยาลัยแมโจ  

                     อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
โทรศัพทมอืถอื     081-8856272   
e-mail: cboonrahong@gmail.com  
การศกึษา  

ปริญญาเอก     Ph.D. in Agricultural Systems and Engineering  

                  สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย AIT 

ปริญญาโท      การศึกษานอกระบบ มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
ปริญญาตรี      เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพชืไร  
                   สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ (2525) 
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูนําชนบท Asian Rural Institute,  

                   Tochigi, Japan  

ประสบการณทํางาน 

2556–ปจจุบัน  อาจารยประจาํวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 
2555 - 2557   ผูพฒันาโครงการ The Development of the Legal  

                  Mechanism for Protecting the Farmer Right from  

                  the Contract Farming   
2536-2554  ผูประสานงานโครงการพัฒนาตางๆ : PNAC, ดาน 

                  พัฒนาศักยภาพชมุชนตนแบบเกษตรอินทรีย,สรางเสริม        

                   ความเขมแข็งเครือขาย ฯ 
2543-2554     ผูอํานวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  
2525            อาจารย 1 วิทยาลัยเกษตรนครพนม จ.นครพนม 
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ประวัตินกัวิจยั  ดร.สุรพล  ดํารงกิตตกิุล 
ตําแหนง         อาจารย     

สถานทีต่ิดตอ    คณะวิศวกรรมศาสตร  
                   มหาวทิยาลัยพะเยา จ.พะเยา  
                   56000    
โทรศัพทมอืถอื   081-815 9399   
อีเมล: spd1111@gmail.com   
การศกึษา  

ปริญญาเอก-โท Dr.Ing & Diploma  วิศวกรรมไฟฟากําลังและ 
                  ไฟฟาแรงสูง Norwegian University of Science  

                  & Technology, Trondheim 

ปริญญาตรี      วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณทํางาน 

2556–ปจจุบัน   อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร  
                   มหาวทิยาลัยพะเยา  
2552 – 2555    อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร  
                   มหาวทิยาลัยนอรทฯ 
2543 – 2552    คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร  
                   มหาวทิยาลัยนอรท-เชียงใหม 
2519–ปจจุบัน    ที่ปรึกษาธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน,ออกแบบ 

                   ระบบวิศวกรรม  และวิจัยพลังงานไฟฟา 
2541 – 2543    ตัวแทนสถาบันวจิัยพลังงาน EPRI  ประเทศสหรัฐ 
2540 – 2541    ผูอาํนวยการฝายพัฒนาธุรกจิ อีเอม็ซี (มหาชน)จาํกดั 

2537 – 2539    ผูจัดการทั่วไป ทีป่รึกษางานวิศวกรรมจากประเทศสวีเดน  
2519 – 2537    รองคณบดี ฝายกิจการนักศกึษา คณะ            
                   วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 

 

 

 

 



60  

ประวัตินกัวิจยั   ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรม 
ตําแหนง    อาจารย 
สถานทีต่ิดตอ      วิทยาลัยบริหารศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 

โทรศัพทมอืถอื 081-296 5296  e-mail: tenbt2004@gmail.com 
การศกึษา  
ปริญญาเอก      Ph.D. Higher Education, คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท        M.P.A คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ปริญญาตรี       BA. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ประสบการณทํางาน  

2556–ปจจุบัน อาจารย วทิยาลัยบริหารศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 
2549-2556 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

ผูอาํนวยการสถาบันวิจัย, อาจารย หลักสูตร MPA 
2545-2549 มหาวิทยาลัยมหิดล (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
2529-2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ขาราชการ ระดับ 8) 
2521- 2528 สมุหบัญช ีบริษัทเอกชน ในประเทศ /ตางประเทศ 3 แหง

(1) CHA-UM Pineapple Canneries, จ.เพชรบุรี       
(2) FEGCON Thai-Bahrain, Manama, ประเทศบาหเรน
(3) Siam Steel Group, กรุงเทพมหานคร                     
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