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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

วัตถุดบิถานดูดกลิ่น 2) ออกแบบพัฒนาผลติภัณฑและบรรจุภัณฑสนิคาถานดูดกลิ่น สําหรับกลุม

วสิาหกจิชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท และ 3) ประเมนิความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ที่มตีอภาพรวมผลงานการพัฒนาเครื่องมอืการผลติ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาถานดูดกลิ่น 

ภายใตแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ใชวิธีการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการ

ออกแบบสรางสรรคผลติภัณฑ และแบบการมีสวนรวมของชุมชน การศึกษาและออกแบบพัฒนา

คือ เครื่องมือการผลิต ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่น ของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่เขารวม

โครงการวิจัย โดยมีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน จาก

ประชากรที่เปนตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมจํานวนทั้งสิ้น 68 คน เก็บรวบรวมขอมูล

เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลจากการวจัิยพัฒนาทําใหเกดิการประดษิฐคดิคนเครื่องปนเม็ดถาน CRU-CPMM-59 

สามารถเพิ่มประสิทธภิาพการผลติวัสดุผงถานไม ใหมขีนาดกอนเล็กกลม น้ําหนักเบา ไดกอนเม็ด

ถานมผิีวหนาเปด มคีุณสมบัตติรงตามหนาที่การใชงานดูดกลิ่นและความช้ืนไดดี สามารถนําเม็ดถาน 

ไปออกแบบสรางสรรคเปนผลิตภัณฑดูดซับกลิ่นและความช้ืนไดอยางอิสระ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สามารถนําไปปรับประยุกตใชงาน เปนสวนประกอบรวมกับใชผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ 

และใชกับภาชนะบรรจุไดอยางหลากหลาย ไดผลงานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

ถานดูดกลิ่นเชิงนเิวศเศรษฐกิจ 5 รูปแบบ ซึ่งกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในภาพรวม

ผลงานการออกแบบพัฒนาทุกรายการ โดยมีคาสรุปผลรวมทุกดานอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี่ย

รวมอยูที่ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 

 คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจถานดูดกลิ่น กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท 
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Abstract 

 The research objectives were 1) to develop a tool to increase production efficiency 

of charcoal deodorizer materials, 2) to design and develop deodorizer packaging for a small 

community enterprise in Chainat Province, and 3) to evaluate a group of stakeholders’ 

opinions about the mentioned tool, products and packaging under the concept of eco-design. 

This was a kind of a research and development. A group of 68 stakeholders was randomly 

selected as the samples of the study. Both quantitative and qualitative data were analyzed 

by means of Descriptive Statistics, e.g., percentages, means and SDs. 

 The findings from the study can be summarized as follows: Firstly, CRU-CPMM-59 

charcoal deodorizer pellet molding machine prototype was invented and improved to 

increase the production efficiency of charcoal deodorizer materials. It could produce small-

size, lightweight round activated carbon pellets which were best applied for odor and 

moisture absorption. These environmentally-friendly products could be further developed to 

new products that might be adapted and applied to use together with community products 

and with a variety of containers. Secondly, as a consequence, 5 eco-charcoal deodorizers 

with their appropriate packages, were developed from a corporation from local communities 

in Chainat Province. The outcomes brought about a set of products with its unique branding 

identity of Chai Nat agricultural community enterprise products. Finally, generally speaking, 

the stakeholders were very satisfied with the mentioned tool, products and packaging  

(𝑥𝑥𝑥𝑥 ̅ = 4.32/5.00, SD. = 0.63). 

 Keywords: Eco Charcoal Deodorizer Products and Packaging Design, Small Community 

Enterprise Group, Chai Nat Province 
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บทนํา  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(2555-2559) ท่ีรัฐบาลไดประกาศพันธสัญญาไว

เปน 4 ดาน ดวยกันคือ ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานคน ดานสังคมและแรงบันดาลใจ และดาน

ธุรกิจสรางสรรค การพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการสรางภูมิคุมกัน

ในมติิตาง ๆ ไดแก ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศ โดยใชแนวคิดและทิศทางการพัฒนา

ประ เทศสูความ ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

10 พรอมท้ังขยายการนําทุนของประเทศท่ีมี

ศักยภาพจาก 3 ทุน ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ 

และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน 6 

ทุน ไดแก ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทาง

การเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และทุนทางวัฒนธรรม มาใชประโยชนอยางบูรณา

การและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสรางฐานทาง

ปญญาเพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมไทย

เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ กาวสูสังคมและเศรษฐกิจ 

สีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิต การบริโภคอยาง

ย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยนําความรู

และจุดแข็งของอัตลักษณไทยมาปรับโครงสราง

เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง เชื่อมโยงกับ

เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิในภูมภิาคอยางรูเทาทัน 

สรางความย่ังยืนของภาคเกษตรและความม่ังคั่ง

ดานอาหารและพลังงาน  รวมท้ังการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

ควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลและ

ความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ เปน

ฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุงสู 

การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและเปนธรรม 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาต,ิ 2554) 

 การออกแบบเ ชิ งนิ เ วศ เศรษฐกิ จ 

(Economic & Ecological Design) จึงเปนแนวคิดและ

แนวทางหน่ึง ซึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑ ไดนํามาใชเปนหลักการดําเนินงานเพื่อให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว โดยใช

เปนกรอบดําเนินการ (Design Direction) หรือ 

ช้ีทิศทางเพื่อนําทางสูการวางแผนออกแบบพัฒนา

ผลติภัณฑและรวมถึงบรรจุภัณฑ เพื่อใหไดผลงาน

ท่ีไดออกแบบหรือพัฒนาน้ัน ๆ ไดช่ือวาเปนผลงาน

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Design Product) 

เปนผลงานท่ีทําใหเกิดประโยชนดานการใชงานได

อยางกวางขวาง อยางสูงสุด (Universal Design) เปน

ผลงานออกแบบท่ีมีอายุการใชงานไดอยางย่ังยืน

ยาวนาน (Sustainable Design) นับแตเร่ิมตนคิดไป

กระท่ังถึงการเลิกใชประโยชนเมื่อหมดอายุการใช

งานห รือการทําลายผลิต ภัณฑ ท่ี ได คิ ดและ

สรางสรรคขึ้นมา (Creation & Demolition) ซึ่ง

แนวความคิดนี้เปนผลท่ีเกิดจากการขยายตัวของ

ประชากรและเปนผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

นับแตย ุคโลกาภิว ัตน มาจนถึงในยุคปจจ ุบ ัน  

อันกอใหเกิดการคิดคน การทดลอง การตอยอด

ความคดิ เกดิการขยายตัวของพฤติกรรม กิจกรรม

และ ทํา ให เกิ ดผลิต ภัณฑ ใหม  ๆ  ขึ้นมา เพื่ อ

ตอบสนองคว ามต อ งก ารและ เ อื้ อ อํ า น วย 

ความสะดวกใหแกมวลมนุษยมากมาย ซึ่งใน

ขณะเดยีวกันของการสรางผลิตภัณฑใหม การเกิด

พฤติกรรมหรือกิจกรรมรวมใชการสรางสรรค 

สิ่งใหม กระท่ังไดผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาใช

งานจริงไดน้ัน ยอมตองมกีารใชทรัพยากรธรรมชาติ 

มาปรับใชเปนวัสดุ เปนฐานในการผลิต ซึ่งในทาง

กลับกัน  ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

จงึกอใหเกดิความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

และคุณภาพชีวิตของตนและผูอื่นตามไปดวยอยาง

หลกีเลี่ยงไมได ดังนัน้นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม
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ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนแนวทางท่ีรัฐบาลไทย

กําหนดใชใหเปนแนวทางเพื่อคิดสรางกลยุทธ

เพื่อใหหนวยงาน  องคกรทุกขนาด  ทุกระดับ  

ทุกภาคสวนและหรือทุกภาคีเครือขายความรวมมือ 

นับตั้งแตระดับชุมชนในทองถิ่น ที่ ใกลชิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด ไดนําไปแปลงเปน

กิจกรรมยอยลงสูแผนปฏิบัติการ ใหเปนแนวคิด

รวมดําเนนิการและใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการท่ี

จะใชปองกัน และแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหไดผลโดยเร็ว 

 การดําเนินกิจการการผลิตสินคาและ

การบริการของชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนของ

ประเทศไทยนั้น เปนการดําเนินการกิจการโดย

คณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและ

รวมตัวกันประกอบกิจการ ไมวาจะเปนนิติบุคคล

ในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายได

และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ

ระหวางชุมชน  โดยสามารถแบงกิจการตาม

ประเภทการผลติได 18 ประเภท (สํานักงานจังหวัด

ชัยนาท, 2559) ไดแก การผลิตพืช การผลิตปศุสัตว 

การผลิตประมง การแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร 

ผลิตภัณฑผาทอ/เสื้อผา เคร่ืองจักสาน ดอกไม

ประดิษฐ เคร่ืองจักรกล ของชํารวย/ของท่ีระลึก 

ผลติภัณฑสมุนไพร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองประดับ/อัญมณ ี

เคร่ืองไม/เฟอรนิเจอร เคร่ืองหนัง การผลิตปจจัย

การผลติ เคร่ืองปน สิ่งประดิษฐจากโลหะ การผลิต 

สินคาอื่น ๆ สวนกิจการใหบริการจัดกลุมได 6 

ประเภท คือ รานคา ชุมชน  ออมทรัพย ชุมชน  

ทองเท่ียว สุขภาพ ซอมเคร่ืองจักรกล และการบริการ

อื่น ๆ โดยมีการจดขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษรและสหกรณ โดยมีอายุ

คราวละ 3 ป 

 ผลิตภัณฑสินคาท่ีผลิตจากถานไมเปน

ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาท

อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งยังมีผูประกอบการนอยมาก 

จึงถูกจัดอยูในกลุมกิจการประเภทการผลิตสินคา

อื่น ๆ โดยมผีูประกอบการท่ีจดแจงขึ้นทะเบียนเปน

ผูประกอบการโดยตรงรายเดียว คือ ศิวัตราคารบอน 

โดยผลติเปนถานพลังงานเชื้อเพลงิและเปนผลิตภัณฑ

ใชเพื่อการดูดกลิ่นอับชื้น โดยมีการผลิตตาม 

ความตองการสั่งซื้อและตามวัตถุดิบที่มีตาม 

ความพรอมของวัตถุดบิกะลามะพราว กําลังการผลิต 

ยังมีนอย สวนการผลิตโดยผูประกอบการรายอื่น

นั้นเปนเพียงรายยอย การผลิตสูตลาดไมเปนไป

อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งในความเปนจริงผลิตภัณฑถาน

ไมหรือพืชพันธุทางการเกษตรนั้นสามารถผลิตได

โดยไมตองรอฤดูกาล ในดานการพัฒนารูปแบบ

ของสินคาและการนํามาใชประโยชนในครัวเรือน

และหรือสรางมูลคา เพิ่มใหแกผลิตภัณฑ นั้น  

ยังนับวาไมมีความหลากหลายเทาท่ีควร การผลิต

ถานในเชิงพาณิชยของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดชัยนาท จึงเปนการผลิตและการบรรจ ุ

อยางงายเพื่อการจัดจําหนายตามสภาพของ

ผลิตภัณฑและใชประโยชนจากถานไมโดยตรง 

ผลติถานจากไมเบญจพรรณโดยวธีิการเผา ผลิตขึ้น 

ใชตามวัตถุประสงคหลัก ๆ คือ ประการแรกเปน

การผลิตเพื่อการใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงโดยตรง

ตามสภาพไมท่ีจัดหาได หรือพัฒนาคุณภาพโดย 

การเผาในเตาเผาท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิสูง พัฒนา

รูปลักษณใหมโดยการบดอัดเปลี่ยนสภาพรูปทรง

ผานเคร่ืองมือบดอัดผสมขึ้นรูปเปนแทงรูปราง

รูปทรงงาย ๆ จัดจําหนายใหใชภายในครัวเรือนหรือ

กจิการรานอาหาร และวัตถุประสงครองลงมาเปน 

การผลิตเพื่อจัดจําหนาย โดยมีการศึกษาช้ีนําเอา

สรรพคุณมาเปลี่ยนหนาท่ีใชสอยใหมเปนจุดเสนอขาย 

เชนการใชถานเพื่อทําหนาท่ีลดกลิ่นในหองปรับ

อากาศ ในท่ีทํางาน หรือในรถยนต เปนตน ซึ่งการผลิต 

และการพัฒนาผลิตภัณฑนั้นเปนการอบรมและ

ถายทอดความรูผานปราชญหรือผู รู ท่ีมีอยู ใน

ทองถิ่น และหรือจากหนวยงานภาครัฐท่ีเขาไป 
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ฝกอาชีพเสริมให หลังจากการทํางานอาชีพ

เกษตรกรรม 

 ตําบลหนองแซง เปนตําบลหน่ึงของ

อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีพื้นท่ีแบงออกเปน 

20 หมูบาน ประชาชนสวนใหญทําการเกษตร 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงรอยละ 80 และวิถี

การทําการเกษตรกรรมของประชาชนในแตละป 

เกษตรกรตองใชปุยเคมีเพื่อการเกษตรคิดเปน

มูลคารวม 30 ลานบาท และจากการที่มีการใช

ปุยเคมีเปนหลัก ทําใหคุณภาพของดินเสื่อมโทรม

ลงเปนอยางมาก จึงเปนท่ีมาของการแกปญหา

รวมกันของคนในชุมชนในการลดตนทุนการผลิตใน

ภาคเกษตรลง และตอมาจึงเปนจุดเร่ิมตนของ 

การตั้งเปนศูนยเรียนรูกลุมรวมทุนวิสาหกิจชุมชน

ตําบลหนองแซง ศูนยเรียนรูกลุมรวมทุนวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลหนองแซง นี้เกิดขึ้นจากความรวมมือ

กันระหวางชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง  จนได รับ 

การสงเสริมจากหนวยงานตาง ๆ เชน เทศบาล 

หนวยงานราชการ และภาคเอกชน มีการบูรณา

การความรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน โดยยึดจุด

กอเกิดเร่ิมจากโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

“เศรษฐกิจพอเพียง” พึ่งตนเอง บนพื้นที่ประมาณ 

2 ไร ในพื้นท่ีของบานแหลมทอง หมูที่ 1 ตําบล

หนองแซง อําเภอหันคา เพื่อดําเนินกิจกรรมของ

ศูนยเรียนรู และไดมีการสรางโรงงานอาหาร 

ดินอินทรียชีวภาพ ผลิตปุยอินทรียชีวภาพ และมี

แปลงเกษตรผสมผสาน เปนแปลงสาธิตเพื่อ

แกปญหาตนทุนการผลิตสูง และฟนฟูทรัพยากร

ดนิไปในตัว ซึ่งกจิกรรมดังกลาวไดสงเสริม สนับสนุน 

และใหความรูแกประชาชนไดนําไปปฏิบัติ ซึ่งเปน

แนวทางแหงการพึ่ งพาตนเอง และการสราง

ภูมิคุมกันใหกับครอบครัวและชุมชน ตอมาไดมี

การบูรณาการความรวมมือกัน จากภาคีการพัฒนา

ตาง ๆ หลากหลายภาคสวนในการใหการสงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินงาน ท้ังทางดานงบประมาณ 

และทางดานวิชาการ จนมีการพัฒนาเปนศูนยเรียนรู 

กลุมรวมทุนวิสาหกิจ ชุมชนตําบลหนองแซง  

(วันวิศาข ภาคสุวรรณ, 2558) นอกจากเปนแหลง

เรียนรูท่ีสามารถสรางงาน สรางอาชีพใหแกชุมชน

แลว ยังเปนแหลงเรียนรูและทดลองดานพลังงาน 

สเีขยีวใหแกบุคคลท่ัวไป ซึ่งปจจุบันมีกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีดําเนินการอยูในศูนยเรียนรู ไดแก การผลิตปุยนํ้า 

การผลิตปุยหมัก การผลิตปุยผง การผลิตปุยเม็ด 

การผลตินํ้ามันไบโอดเีซลจากนํ้ามันพืชใชแลว และ

เมล็ดสบูดํา  การผลิตแกสชีวภาพจากขยะใน

ครัวเรือน การผลติถานอัดแทงไรควันจากเศษถาน

เหลือใช การสีขาวจากโรงสีเล็ก การเผาถานแบบ

ไดนํ้าสมควันไม การผลตินํ้าดื่มชุมชน และพลังงาน

จากแสงอาทิตย เปนตน (ประชิด ทิณบุตร และคณะ, 

2558) ซึ่งผลลัพทจากกิจกรรมการฝกอบรม 

ความรูหรือศูนยการเรียนรูตาง ๆ เหลาน้ี ทําใหเกิด

ผลิตภัณฑตาง ๆ ขึ้นตามมากมาย เปนผลงาน

ตนแบบที่สามารถผลิตไดเปนจํานวนหนึ ่ง ซึ ่ง

สามารถนํามาพัฒนาตอยอดทางธุรกิจได แตในแง

ของผลิตภาพ หรือการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ

เพื่อการแขงขันทางการคาผลิตภัณฑของชุมชนนั้น 

ยังคงเปนความตองการการสนับสนุนจากภาคี

เครือขายจากหลายภาคสวน โดยเฉพาะอยางย่ิง

คือดานความรวมมือ การมีสวนรวมในกระบวน

วิธีการออกแบบสรางสรรค การพัฒนาผลิตภัณฑ 

อันเกิดจากการใชวัตถุดิบจากการเกษตรท่ีมีอยู

ภายในทองถิ่นของชุมชน ท้ังโดยตรงหรือวัสดุ 

เหลอืใชั เพื่อใหเกดิการนํามาใชประโยชนอยางสูงสุด 

เกิดการสรางอาชีพเสริมสรางมูลคาเพิ่มและสราง

รายไดใหเกดิเปนทักษะชีวิต วิถีชีวิต เปนองคความรู 

ท่ีจะอยูคูกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

สืบไป ซึ่งจากการท่ีผูวิจัยไดเขาสัมภาษณเชิงลึก 

ในป 2557-2558 ทําใหทราบถึงสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการของชุมชนบานแหลมทอง

และวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ท่ีตองการพัฒนาทักษะ



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January - June, 2017วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มถิุนายน 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January – June, 2017 

148 

อาชีพและความรูดานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑสําหรับถานท่ีเกิดจากวัสดุทาง 

การเกษตรกรรม และจากกิจกรรมการเรียนรู 

การฝกอบรม สูงานอาชีพของศูนยการเรียนรูดาน

พลังงานและสิ่งแวดลอมตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพและเปนการเพิ่ม

มูลคาสนิคาใหแกชุมชนอยางย่ังยนื 

 การวจิัยตอยอดแนวคดิดวยการใชแนวคดิ

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาเปนขอบเขต 

ในเนื้อหาการวิจัย จะเปนการเพิ่มมูลคาใหแกตัว

สินค าและบรรจุ ภัณฑด าน รักษสิ่ งแวดลอม  

(Eco Product) อีกท้ังยังจะเปนการเพิ่มผลิตภาพ

ทางการผลิต  การพัฒนาศักยภาพการผลิต   

การตระหนักรูและการเสริมสรางภาพลักษณใหแก

องคกรผูประกอบการในระดับทองถิ่นท่ีอยูใกลชิด

กับทรัพยากรธรรมชาติ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รวมสรางรวมใชภูมิปญญาในทองถิ่น มาสรางสรรค 

ใหเกดิประโยชน เปนแนวคิด เกิดตนแบบการศึกษา 

พัฒนาผลติภัณฑสูเชิงพาณชิยไดจริง 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตถานดูดกลิ่น 

เชิงนเิวศเศรษฐกจิ 

 2. เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑสินคาถานดูดกลิ่น สําหรับกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดชัยนาท ภายใตแนวคิดการออกแบบ

เชิงนเิวศเศรษฐกจิ 

 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุม 

ผูมสีวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอภาพรวมผลงานการพัฒนา

ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาถานดูดกลิ่น ภายใต

แนวคดิการออกแบบเชิงนเิวศเศรษฐกจิ 
 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยนี้เปนกลุมผูม ี

สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในหวงโซอุปทาน 

การผลิต โดยกลุมตัวอยางมาจากตัวแทนสมาชิก/

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน จากหนวยงาน

ภาครัฐหรือเอกชน จากภาคสังคม ผูเช่ียวชาญ/

นักวิชาการทางการออกแบบสรางสรรค และ 

จากกลุมผูบริโภคทั่วไป จํานวน 68 คน มาจาก

การเลอืกแบบเจาะจงและแบบบังเอิญ 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ไดแก การออกแบบพัฒนา 

เคร่ืองมอื ผลติภัณฑถานดูดกลิ่นและการออกแบบ

บรรจุภัณฑ ตามแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ

กลุมรวมทุนวิสาหกิจชุมชน  ตําบลหนองแซง 

อําเภอหันคา และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กอื่น ๆ 

ในจังหวัดชัยนาท ท่ีเขารวมโครงการวจิยั 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของ 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอภาพรวมผลงาน 

การพัฒนาเคร่ืองมือ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

สินคาถานดูดกลิ่น ภายใตแนวคิดการออกแบบ 

เชิงนเิวศเศรษฐกจิ 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ตนแบบเคร่ืองมือ ผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดชัยนาท มีคุณลักษณะของการประยุกตใช

หลักการเชิงนิเวศ ของ 4R อยางใดอยางหนึ่งหรือ

รวมกันคือ การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) 

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Recycle) และ 

การซอมใหม (Repair) มารวมใชดําเนินการออกแบบ 

การผลิต การจัดจําหนายไดอยางเหมาะสมและ

เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

 2. กลุมผูมสีวนไดสวนเสยี มคีวามคดิเห็น 

ตอภาพรวมผลงานการออกแบบเคร่ืองมือผลิตภัณฑ 
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และบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ท่ีไดออกแบบพัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดเชิงนิเวศ

เศรษฐกจิ อยูในระดับมากขึ้นไป 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 การดําเนินการศึกษาวิจัยนี้ ใชวิธีการ

วิจัยและพัฒนา (Research & Development) ตาม

กระบวนการออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ 

(Creative Product and Packaging Design Process) 

ภายใตกรอบแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยการให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการศึกษาวิจัย 

โดยใชเคร่ืองมอืดังน้ี คอื 

  1. แบบบันทึก-สัมภาษณแบบมี

โครงสราง เพื่อใชในการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน 

สอบถามแนวคิดและความตองการออกแบบตาม

แนวคดิรวมกับโครงการวิจัย 

  2. แบบประเมินความพึงพอใจตอ

ประสิทธิภาพของตนแบบเค ร่ืองปน เม็ดถาน 

ผลิตภัณฑและการพัฒนาบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่น 

ท่ีสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 4R ให

กลุมผูเช่ียวชาญ 5 ทานไดรวมประเมินคุณภาพ

และประสิทธิภาพผลงานออกแบบ  เกี่ ยวกับ

ภาพรวมดานคุณภาพการออกแบบรูปแบบตรา

สัญลักษณรูปลักษณทางโครงสรางสนิคา คุณภาพ

การออกแบบกราฟกสําหรับบรรจุภัณฑ โดยมีคา

ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) = 0.85 

  3. ผลงานตนแบบเคร่ืองปนเม็ดถาน 

CRU-CPMM 59 ผลงานผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ

ถานดูดกลิ่นใหม (New Product & Packaging) ท่ีมี

การผลติจริง มงีานเขยีนแบบใชงาน (Working Drawing) 

ตนแบบอารตเวิรคท่ีสมบูรณ และมีแบบจําลอง

เหมอืนจริงบรรจุภัณฑสินคาใหม (Ready Artwork, 

Mockup & Prototype) พรอมจัดจําหนายท่ีได

พัฒนาขึ้น ภายใตกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

การวจิยั รวม 5 ผลติภัณฑ จํานวนรวมไมนอยกวา 

250 ช้ิน 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูม ิ

ภาคเอกสารและองคความรูที ่เกี ่ยวของดวย 

การบันทึก รวบรวม จัดเก็บ แบงปนไฟลขอมูลใน

ระบบประมวลผลกลุมเมฆแบบฟรี (Cloud Computing 

Applications) และเผยแพรการจัดการความรูวิจัย

ในโครงการน้ีไวท่ี http://green-charcoal.blogspot.com 

 2. การสัมภาษณเชิงลกึและแบบสํารวจ

ความตองการงานออกแบบ (Indept Interview & 

Questionaire) โดยการการมีสวนรวมเก็บรวบรวม

ขอมูล และการบริการวิชาการชุมชนของทีมงานวิจัย 

โดยการรวมเปนวิทยากรออกแบบพัฒนาถานดูด

กลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Charcoal Deodorizer 

Product Design and Development) และการมี 

สวนรวมในกิจกรรมพัฒนาอาชีพแกชุมชนในเขต

พื้นท่ีจังหวัดชัยนาท 

 3. การสรุปผลการสํารวจความตองการ

ดานการออกแบบ การพัฒนาอาชีพ การมสีวนรวม

ในการศึกษากรรมวิธีการผลิตถาน การบันทึกผล

การพัฒนาทดลองดานการผลิตวัสดุถาน การขึ้น

รูปดวยเคร่ืองจักรขึ้นรูปเม็ดถานจากผงถานไมไผ

และถานไมเบญจพรรณท่ีอออกแบบพัฒนาขึ้นใหม 

ตามขอบเขตและกรอบการดําเนินการวจิัย 

 4. การมีสวนรวมวิพากษ พิจารณา

คัดเลอืกแบบเพื่อการกาํหนดเปนตนแบบมาตรฐาน 

(Focus Group for Decision Making) ดวยการนําเสนอ

ผลงานตนแบบ ผลงานที่ผลิตจริง ภาพนิ่ง และ

ภาพเคลื่อนไหว (Mockup Model, Prototype, 

Moodboard, Presentation, Exhibition and Medias 

Checklist) ดวยการมีสวนรวมในการศึกษาทดลอง 

การออกแบบพัฒนาการปรับประยุกตเทคนิควิธีใช

ประโยชนจากถานเพื่อสรางรายได การรวม

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
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ผลิตภัณฑถานดูดกลิ่นท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และการใช วัสดุบรรจุ ภัณฑจากวัสดุพื้นบาน 

รวมกับกลุมอาชีพจักสาน เคร่ืองใชสิ่งประดษิฐและ

ขยายเครือขายสูกลุมอาชีพอื่น ๆ ที่ประสงครับ

ค ว า ม รู แ ล ะ ก ลุ ม ว ิส า ห ก ิจ ช ุม ช น เ ข า ร ว ม

โครงการวจิัย รวมจํานวน 4 กลุม 

 5. การใชแบบสอบถามเพื่อประเมินคา

ความพงึพอใจในภาพรวมผลงานการออกแบบตาม

แนวคิดกรอบวิจัยโดยวิธีการประชุมสนทนากลุม

และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Design Workshop & 

Focus Groups) เปนลําดับขั้นตอนของการออกแบบ

พัฒนา (Product and Package Design Develop-ment 

Work Flow) เพื่อใหไดเคร่ืองมือการผลิต ผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นท่ีมีคุณลักษณะท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ใหชุมชนไดรวมฝกปฏิบัติ 

การทดสอบ กระท่ังทดลองจัดจําหนายจริง มี 

การประเมินประสิทธิภาพผลงานออกแบบ โดย

การวิเคราะหความพึงพอใจจากตัวแทนกลุมผูมี

สวนไดสวนเสยี (Stakeholder Analysis) 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. โ ด ย วิ ธี ก า รบ ร ร ย า ย  พ ร รณ า  

วิเคราะห สังเคราะห แลวสรุปผลตามขั้นตอนของ

การศึกษาเอกสาร หลักฐาน และการสรางสรรค

ตามขั้นตอนและกระบวนวิธีของการออกแบบ 

เชิงนเิวศเศรษฐกจิ (Eco Product Design Process) 

 2. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ก า ร ป ร ะ เ มิ น  

ความพึงพอใจ การรวบรวมประเด็นความคิดเห็น

และความตองการงานออกแบบของผูมีสวนรวม 

ในการกระบวนการวจิัยและกลุมประชากรตัวอยาง 

โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย เพื่อสังเคราะห สรุปเปน

ขอมูลประกอบการสรางสรรคและการมีสวนรวม

ในขัน้การตัดสนิใจ รวมสรุปผลงาน 
 

ผลการวจัิย 

 ผลจากการวิ จั ย พัฒนา ทํา ให เกิ ด 

การประดิษฐคิดคนเคร่ืองปนเม็ดถาน CRU-

CPMM-59 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วัสดุผงถานไม ใหมขีนาดกอนเล็กกลม นํ้าหนักเบา 

ไดกอนเม็ดถานมีผิวหนาเปด มีคุณสมบัติตรงตาม

หนาท่ีการใชงานดูดกลิ่นและความชื้นไดด ีสามารถ

นําเม็ดถานไปออกแบบสรางสรรคเปนผลิตภัณฑ

ดูดซับกลิ่นและความชื้นไดอยางอิสระ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สามารถนําไปปรับประยุกตใชงาน 

เปนสวนประกอบรวมกับใชผลิตภัณฑชุมชนตาง ๆ 

และใชกับภาชนะบรรจุไดอยางหลากหลาย ได

ผลงานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

ถานดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 5 รูปแบบ ซึ่งกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในภาพรวม

ผลงานการออกแบบพัฒนาทุกรายการ โดยมีคา

สรุปผลรวมทุกดานอยูที่ระดับมาก มีคาเฉลี ่ย

รวมอยูท่ี 4.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 ซึ่ง

เปนไปตามวัตถุประสงคของการวจิัยท่ีต้ังไว 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอผลงานตนแบบเคร่ืองปนเม็ดถาน ผลงานการออกแบบ

ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกจิ 

(n=68) 

ขอที ่ รายการคณุลักษณะที่ประเมนิความพงึพอใจ X S.D. แปลผล 

ภาพรวมดานรูปลักษณและโครงสรางของเครื่องปนเม็ดถาน 

1 การลดปริมาณการใชวัสดุ ทรัพยากร สวนควบ และขั้นตอนการจัดการ

ทรัพยากรได (Reduce) 

4.29 0.67 มาก 

2 การใชงานซ้ําและใชวัสดุซ้ําไดอีก (Reuse) 4.28 0.77 มาก 

3 การแปลงสภาพใหกลับมาใชใหมไดอีก (Recycle) 4.35 0.77 มาก 

4 การปรับโครงสรางตามหนาท่ีการใชงาน (Functions)  4.22 0.67 มาก 

5 ขนาด สัดสวน สัมพันธกับวธีิการทํางาน (Workabilty) 4.25 0.76 มาก 

6 การซอมบํารุง การดูแลรักษา การจัดเก็บ (Repair/Maintenance/Store) 4.06 0.67 มาก 

7 การขนสงและการเคลื่อนยาย (Transportation) 4.01 0.70 มาก 

8 การใชพลังงาน (Power Supply) 4.28 0.67 มาก 

9 ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีและเคร่ืองมอืการผลติของชุมชน 4.38 0.67 มาก 

10 รูปลักษณเคร่ืองสื่อสารเขาใจถงึการผลติปน เหวีย่ง คลงึเม็ด 4.28 0.73 มาก 

ภาพรวมดานการใชเครื่องผสม-ปนเม็ดถานและการประยุกตใชงานอ่ืน 

1 ประสิทธิภาพเคร่ืองผสมและปนเม็ดถาน (ความสามารถในการผลิต

เม็ดถาน) 

4.31 0.58 มาก 

2 คุณภาพของเม็ดถาน (รูปลักษณะและขนาดของเม็ดถาน) 4.19 0.67 มาก 

3 ขัน้ตอนการควบคุมเคร่ืองสามารถเรียนรูไดรวดเร็ว 4.15 0.80 มาก 

4 ขัน้ตอนการผลติเม็ดถานสามารถเรียนรูไดรวดเร็ว 4.26 0.75 มาก 

5 สามารถใชพลังงานทดแทนหนวยพลังงานได 4.32 0.68 มาก 

6 สามารถปรับใชปนเม็ดสมุนไพรท่ีไมใชยาได 4.24 0.74 มาก 

7 สามารถปรับใชปนเม็ดวัสดุชีวมวลเพื่อใชเปนเชื้อเพลงิจุดติดไฟงายได 4.29 0.62 มาก 

8 สามารถปรับใชปนเม็ดปุยอินทรียเพื่อการเกษตรได 4.29 0.65 มาก 

9 เกิดการใช วัสดุถานอยางคุมคาได วัตถุดิบเพื่อออกแบบพัฒนา

ผลติภัณฑ 

4.49 0.59 มาก 

10 ความคุมคาในการมีสวนรวมงานวิจัยพัฒนาและการผลิตเคร่ืองปน 

เม็ดถาน 

4.53 0.63 มาก

ท่ีสุด 

ดานภาพรวมผลงานการออกแบบพัฒนาผลติภัณฑและบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นเชงินเิวศเศรษฐกิจ 

1 การเลือกใชวัสดุและบรรจุภัณฑท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

(Green Product & Packaging) 

4.51 0.68 มาก

ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

(n=68) 

ขอที ่ รายการคณุลักษณะที่ประเมินความพงึพอใจ X S.D. แปลผล 

2 การใชกราฟกอัตลักษณ ภาพประกอบและขอมูลสื่อสาร ดวยการใชสี

พิมพสี เดียว  มีความเหมาะสมกับแนวคิด เ ชิงนิ เวศเศรษฐกิจ 

(Information) 

4.47 0.53 มาก 

3 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ใชวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดงายในทองถิ่น 

(Natural Material) 

4.43 0.70 มาก 

4 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสามารถใชงานซ้ําและใชวัสดุซ้ําไดอีก 

(Reuse) 

4.32 0.68 มาก 

5 ลดปริมาณการใชวัสดุ ทรัพยากร สวนควบ และขั้นตอนการจัด 

การบรรจุ (Reduce) 

4.40 0.67 มาก 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑงานหัตถกรรมทองถิ่นดวยแนวคิดเชิงนิเวศ

เศรษฐกจิ  

4.50 0.63 มาก

ท่ีสุด 

7 การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลติภัณฑสนิคาของวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่น

(Value added) 

4.36 0.64 มาก 

8 ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑสามารถยอยสลายในธรรมชาติได (Disposal) 4.50 0.61 มาก

ท่ีสุด 

9 รูปแบบบรรจุภัณฑสามารถนําไปปรับใชใหมไดกับสินคาตัวอื่น ๆ 

(Recycle) 

4.34 0.66 มาก 

10 ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมกับแนวคิดเชิงนิเวศ

เศรษฐกจิ (Eco Packaging) 

4.41 0.67 มาก 

 รวม 4.32 0.68 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ตัวแทนของกลุม

ประชากร มคีวามพงึพอใจตอผลงานตนแบบเคร่ือง

ปนเม็ดถานและผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ 

ในภาพรวมดานรูปลักษณและโครงสรางของเคร่ือง

ปนเม็ดถาน ดานการใชเคร่ืองผสม บดอัด ปนเม็ดถาน 

การประยุกตใชงานปนเม็ดวัสดุอื่น ๆ และดาน

ภาพรวมผลงานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ทุกรายการอยูในระดับมาก โดยสรุปคาระดับ

ความเห็นทุกดานอยูท่ีระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 

อยูท่ี 4.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 ซึ่งเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ ตั้ง ไว โดยมี

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมไววาการออกแบบผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑถานหินดูดกลิ่นเชิงนิเวศนี้จะมี

ประโยชนอยางมากตอผูศึกษาขอมูล ผลงานใช

วัสดุท่ีสามารถยอยสลายในธรรมชาติได อีกท้ังยัง

ใชวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดงายในทองถิ่นมาปรับใช 

ทําใหคนในชุมชนไดรูจักการนําถานมาพัฒนาใหมี

มูลคาเพิม่ขึ้นมา สามารถสรางสินคาและเครือขาย

อาชีพใหกับคนในชุมชนของจังหวัดชัยนาทอื่น ๆ ได

อีกดวย สวนดานการออกแบบบรรจุภัณฑของ

ผลติภัณฑ มีการออกแบบมาไดอยางสวยงามและ
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ดูมีความเปนไทย ใหคุณคาตองานหัตถกรรม

ทองถิ่น สามารถเพิ่มมูลคาใหแกสินคาชุมชนเปน

อยางมาก และยังเปนประโยชนตอการเรียนรู 

แกชุมชนอื่น ๆ ไดอกีดวย 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สรุปรวมผลงานการออกแบบเคร่ืองมือ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

อภปิรายผลการวจัิย 

 ผลจากการวิจัยเ ร่ืองการออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจสําหรับกลุมผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท ท่ีมผีลสรุปคอื 

  1. ไดผลงานการประดิษฐตนแบบ

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรผลิตเม็ดถานดูดกลิ่น โดยใช
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ชื่อสิ่ งประดิษฐตนแบบวา  CRU-CPMM-59 

(Chandrakasem Rajabhat University-Charcoal 

Pellet Moulder Machine–59) ทําใหเกิดการใชวัสดุ

ถานอยางคุมคา ไดวัตถุดิบเพื่อออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ ไ ดห ลากหลายรูปลักษณและมี  

ความคุมคาในการมีสวนรวมงานวิจัยพัฒนาและ 

การผลติเคร่ืองปนเม็ดถานตนแบบน้ี 

  2. ดานภาพรวมผลงานการออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑถานดูดกลิ่นและการออกแบบ

บรรจุภัณฑ มีความสอดคลองกับแนวคิดเชิง 

นิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งผลจากการศึกษาดังกลาว มี 

ความสอดคลองกับการศึกษาขอมูลเชิงลึกนับแต

ในขัน้ตอนการกําหนดเลือกปญหาท่ีชุมชนตองการ

ใหมีการหาแนวทางแกปญหาและการออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑถานดูดกลิ่น ดังท่ีปรากฏวามี

ผูประกอบการในจังหวัดชัยนาทอยูจริงนอยราย 

สวนใหญเปนการนําถานเชื้อเพลิงอัดแทง เชน  

ถานกะลามะพราวอัดแทงมาปรับแตงเพื่อจําหนาย

เปนถานดูดกลิ่น  ทําใหมีขอจํากัดดานขนาด 

นํ้าหนัก และรูปรางท่ีเหมอืนกัน ใชปริมาณถานเปน

จํานวนมาก ทําใหยากตอการออกแบบพัฒนา

ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ และการขยายตลาด ซึ่ง

แตละรายประสบปญหาเร่ืองการผลิตเพราะตอง

ลงทุนเคร่ืองจักรท่ีมรีาคาแพง ผลติไดนอย หากผลิต

จํานวนมากตองพึ่งพาวัตถุดิบถานจากแหลงอื่น 

(สมบัติ วสุิทธิพันธ, สัมภาษณ 3 กุมภาพันธ 2559) 

 ซึ่งปญหานี้ก็สอดคลองกับขอสรุปใน

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ที่สรุปวา ปญหาใน 

การพัฒนาผลติภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัด

ชัยนาท มตีามลําดับความสําคัญ คอื 

  1. ขาดการรวมกลุมเพื่อพัฒนา

เครือขายในการสรางความรวมมือ แบงปนขอมูล 

ทักษะ ประสบการณ และการเขาตลาดเปาหมาย 

  2. ปญหาดานการจัดการ พัฒนา

ผูผลติ ผูประกอบการ ขาดแนวคดิเชิงธุรกจิ 

  3. ปญหาด านการตลาด  ไมมี

การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑไมมี

มาตรฐาน ชองทางการตลาดโดยเฉพาะชอง

ทางการจัดจําหนายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

หรืออีคอมเมริช 

  4. ปญหาดานการผลิต ขาดวัตถุดิบ 

ขาดเคร่ืองมือการผลิตท่ีทันสมัย ไมมีทักษะใน 

การผลิต  วัตถุดิบที่ ใช ในการผลิตมีคุณภาพ  

ไมสมํ่าเสมอ (สํานักงานจังหวัดชัยนาท, 2559) 

 การดําเนินการวิจัยแบบใหชุมชนได 

เขารวมในการแกปญหา (Community Participatory 

Action Research) โดยใหรวมดําเนินการนับแตเร่ิม

เขาสูกระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ จนกระท่ังถึงขั้นการสรุปประเมินผล

ดังกลาวสรุปผลการวิจัยไวขางตน จึงเปนหลักการ

สําคัญ เปนระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยท่ีสอดคลอง

กับงานวิจัยของ พิสิฐ คลังกูล (2557) ท่ีไดทําการ

การศึกษาวิจัยแบบมีสวนร วมกับ ชุมชนเพื่ อ

ถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑดวย

เศษวัสดุ เหลือใช  ดวยการรวมศึกษาปญหา 

รวมทดลอง มสีวนรวมคดิรูปแบบ รวมกันตัดสินใจ

และสรุปรูปแบบ เพื่อเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ 

ผลติจัดทําตนแบบจากเศษวัสดุเหลอืใชท่ีมีในชุมชน 

มกีารนําผลติภัณฑไปทดสอบตลาด มีการสรุปโดย

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนแบบ และ 

การอบรมเพื่อถายทอดองคความรูสูกลุมชนอื่น ๆ 

ซึ่งผลการดําเนินการศึกษาสํารวจเชิงลึกทําใหได

เค รือข า ยความร วมมื อ  ร วม เ รียน รู ปญหา 

การพัฒนาและรับการถายทอดองคความรู เขารวม 

โครงการวจิัยจํานวนท้ังสิ้นรวม 4 ราย ใน 3 อําเภอ 

คอื อําเภอหันคา ไดแก กลุมรวมทุนวิสาหกจิชุมชน 

ตําบลหนองแซง บานแหลมทอง ตําบลหนองแซง 

และกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ 

อําเภอเนินขาม ม ี1 กลุม ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนก ลุมแมบ าน เกษตรกรปลูก  
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ถั่วดาวอินคา บานบอมวง ตําบลสุขเดือนหา และ

อําเภอสรรคบุรี ไดแก กลุมรวมพลคนพอเพียง 

บานแค ตําบลบางขุด โดยไดเลอืกชุมชนบานแหลม

ทอง ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา เปนศูนย

ปฏบัิติการ พัฒนาทดลอง รวมกับปราชญชุมชน จา

เอกสมบัติ วิสุทธิพันธ ผูบริหารศูนยการเรียนรู ท่ี

ประสงคเขารวมโครงการวจิัยและรวมเปนท่ีปรึกษา

ของโครงการวิจัยน้ี ท้ังนี้เพราะมีศักยภาพและ 

ความพรอมทางดานสถานท่ี เคร่ืองมือ บุคลากร 

เปนศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและ

พลังงาน ซึ่งเขาใจสภาพปจจุบันปญหา ตองการ

รวมเรียนรู และรวมพัฒนา เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ

และบรรจุ ภัณฑตามกรอบแนวคิด เ ชิงนิ เวศ

เศรษฐกจิ ความรวมมือดังกลาวจึงทําใหไดผลงาน

การประดิษฐตนแบบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรผลิตเม็ด

ถานดูดกลิ ่น โดยใชชื ่อสิ ่งประดิษฐตนแบบวา 

CRU-CPMM-59 (Chandrakasem Rajabhat University-

Charcoal Pellet Moulder Machine–59) โดยกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ท่ีไดรวมพิจารณาภาพรวมดานรูปลักษณและ

โครงสรางของเคร่ืองปนเม็ดถาน ดานการใชเคร่ือง

ผสม-ปนเม็ดถานและการประยุกตใชงานอื่น ๆ 

จากหลักฐานภาพผลงานออกแบบเขียนแบบ ภาพ

กิจกรรมท่ีไดบันทึกการมีสวนรวมคิด รวมสราง 

รวมแกปญหาและการนําเสนอผลงาน เปนลําดับ

ขั้นตอนนับแตการรวมสืบคน (Research) รวม

ดําเนินการสรางสรรคตามสมมติฐานใหเปนจริง

(Resume) และมีการสรุปผล (Result) เปนระยะ 

กระท่ังไดผลงานตนแบบออกมาเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพการใชงานจริง ซึ่งสอดคลองกับ

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ (Design and Development Work Flow) 

ของประชิด ทิณบุตร และคณะ (2558) ท่ีให

ผูประกอบการและผู ท่ีทํางานเกี่ยวของกับดาน 

การออกแบบผลิตภัณฑไดทําความเขาใจรวมกัน 

เพื่อใหผลการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา 

ดานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีตองรวมคิด 

รวมทํางาน ประสานงานและรวมสรุปผลงานท่ีจะ

สําเร็จออกมาในแตละขั้นตอน ตามวงจรชีวิต

หรือวัฏจักรผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ซึ่ง

ดานออกแบบรูปลักษณและโครงสรางใหมีสวน

ควบในตัวเคร่ืองเพื่อการผสม บีบอัด ปนเม็ดถาน 

และเพื่อการประยุกตใชงานปนเม็ดวัสดุอื่น ๆ  

ไดดวยน้ัน กเ็ปนแนวคิดรวมเพื่อสรางจริง โดยเปน

องคความรูรวมจริงจากประสบการณของชุมชน  

ท่ีคุนเคยกับการใชงานเคร่ืองปนเม็ดปุยอินทรีย  

ท่ีไดรับการสนับสนุนมาจากภาครัฐนั้นมีขนาดใหญ 

แนวคดิรวมเร่ืองการยอสวนเคร่ืองปนเม็ดปุยจึงถูก

นํามาใชนําทางเพื่อการสรางเครื่องจักร สราง

สวนประกอบและหนวยการทํางานขึ้นโดยชางจาก

ชุมชนและใชวัสดุท่ีมีและจัดหาเพิ่มเติมไดภายใน

พื้นท่ี ซึ่งเคร่ืองจักรนี้จะชวยใหเกิดการใชงานถานไม 

อยางประหยัด ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถ

ใชผสม บีบอัดและปนเม็ดผงถาน ลดปริมาณและ

ขนาดกอนถาน และยังใชปนวัสดุท่ีเปนฝุนผงอื่น ๆ 

เพื่อการเกษตรไดอีกมากมาย ทําใหไดตนแบบ

เคร่ืองจักรใหมท่ีประยุกตขึ้นมาจากความรูและ

ความตองการใชงานจริงของชุมชน มีขนาดเหมาะสม

กับปริมาณการผลิตเชิงหัตถอุตสาหกรรม และ 

การลงทุนตามหลักการดําเนนิงานของศูนยการเรียนรู 

เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ในชุมชนนี้ อันเปน

การประหยัดงบประมาณคาใชจายในการจัดซื้อ

เคร่ืองจักรท่ีมีราคาแพง ซึ่งจะเปนการพัฒนาตอ

ยอดการประดิษฐคิดคนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอยาง

พอเพียงและการพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืนตอไป 

กระบวนการวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือปนเม็ดถานนี้จึง

สอดคลองกับหลักการของการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ ท่ีทางเครือขายการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจไทย (2559) ไดนิยามหลักการเอาไววา 

เปนกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑท่ี
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เปนมติรตอสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ ซึ่งมคีวามหมาย

รวมถึง การวิเคราะหสมรรถนะทางดานสิ่งแวดลอม

ของผลิตภัณฑ การจัดการซากท่ีหมดอายุ การลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกชวงของวงจรชีวิต

ของผลิตภัณฑ ควบคูกับการวิเคราะหปจจัยดาน

อื่น ๆ เชน ตนทุน การควบคุมกระบวนการผลิต 

การควบคุมคณุภาพ และการตลาด เปนตน 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจดาน

ผลงานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุ

ภัณฑถานดูดกลิ่น ตามกรอบแนวคิดเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ โดยผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจในระดับ

มาก เพราะชุดผลงานการออกแบบตนแบบท่ีได

นําเสนอไวใหพิจารณา 5 รูปแบบรายการใน

รูปลักษณบรรจุภัณฑ หลักคือกระดาษรีไซเคิล  

ผาและไมไผสานขึ้นรูป ใหเปนแบบทางเลือกท่ี

ผูประกอบการสามารถลงทุนผลิตเองไดงาย โดยมี

คุณลักษณะของภาพรวมคือ การเลือกใชวัสดุและ

บรรจุภัณฑท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย โดย

ใชวัสดุธรรมชาติท่ีหาไดงายในทองถิ่น ท่ีสามารถ

ยอยสลายในธรรมชาตไิดงาย สามารถใชประโยชน

ซ้ําและใชวัสดุซ้ําไดอีก ชวยลดปริมาณการใชวัสดุ 

ทรัพยากร สวนควบ และขั้นตอนการจัดการบรรจุภัณฑ

ชวยใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑงานหัตถกรรม

ทองถิ่น การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑสินคา

ของวสิาหกจิชุมชนในทองถิ่น รูปแบบบรรจุภัณฑมี

การใชกราฟกอัตลักษณ แบบอักษร ภาพประกอบ

และขอมูลสื่อสารท่ีมีสิทธิอนุญาตและลิขสิทธ์ิ

เฉพาะ  ลดพลังงานดวยการใชสีพิมพสี เดียว 

ตนแบบสามารถนําไปแบบการผลิตเองไดงายหรือ

ปรับใชใหมไดกับผลิตภัณฑสินคาของชุมชนอื่น ๆ 

และผลงานการออกผลิตภัณฑถานดูดกลิ่นมี 

ความเหมาะสมกับแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่ง

การสํารวจขอมูลเพื่อการสรุปผลนี้ก็สอดคลองกับ

การศึกษาความพึงพอใจผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ

ถานกะลามะพราวดูดกลิ่น ของรัตนา สุขตา (2551) 

ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจผูบริโภคท่ีมีตอตนแบบ

ของผลิตภัณฑถานกะลามะพราวดูดกลิ่น ท่ี

พัฒนาขึ้น 3 รูปลักษณ ใชวัสดุบรรจุภัณฑเปนผา 

โดยจัดทํานําเสนอเปนรูปแบบตุกตา รูปคน รูปสัตว

และรูปผลไม และคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ ท่ีออกแบบพัฒนาน้ี ยังสอดคลองกับ

ขอเสนอแนะ แนวคิดทางการออกแบบบรรจุภัณฑ

รักษสิ่งแวดลอม ของศิริวรรณ โพธ์ิทอง (2559)  

ท่ีเสนอแนะแนวทางไววา การออกแบบท่ีดีควรลด

สวนประกอบท่ีเกินความจําเปนท่ีใชประกอบ

รวมกับตัวบรรจุภัณฑ เพราะสวนหนึ่งของปริมาณ

ขยะท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑ มีสาเหตุมาจากการใช

ปริมาณบรรจุ ภัณฑ เกินความจําเปน  การลด

สวนประกอบของบรรจุภัณฑท่ีไมจําเปนตอการทํา

หนาท่ีของบรรจุภัณฑออกไป จึงเปนการลดขยะไป

ในตัว สวนประกอบท่ีควรนํามาพิจารณา ไดแก 

บรรจุภัณฑช้ันนอก ฟลมหุมช้ันนอก โบว ปายหอย

ขางบรรจุภัณฑ สติกเกอร เปนตน แตท้ังน้ีก็ขึ้นอยู

กับการพิจารณาเงื่ อนไขทางการตลาดและ 

การสื่อสารของตัวสินคาดวย โดยมีขอคิดเห็น

เพิ่ม เติมและขอ เสนอแนะวา  การออกแบบ

ผลติภัณฑและบรรจุภัณฑถานหินดูดกลิ่นเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจน้ี จะมีประโยชนอยางมากตอผูศึกษา

ขอมูลผลงาน  เปนการใชประโยชนจากวัสดุ

ธรรมชาติท่ีหาไดงายในทองถิ่นมาปรับใชเปน

ผลิตภัณฑ ทําใหคนในชุมชนไดรูจักการนําถานมา

พัฒนาใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นมา สามารถสรางสินคา

และเครือขายอาชีพใหกับคนในชุมชนของจังหวัด

ชัยนาทอื่น ๆ ไดอีกดวย ผูวิจัยจึงไดบันทึกมอบ

ผลงานการออกแบบเขียนแบบ และมอบตนแบบ

เคร่ืองปนเม็ดถาน CRU-CPMM-59 ผลงาน

ตนแบบผลติภัณฑและบรรจุภัณฑ ตลอดจนขอมูล

เอกสารสารสนเทศท่ีเกี่ยวของใชประกอบการขอ

แจงจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรใหกับมหาวิทยาลัย 

ตนสังกัด โดยไดเสนอพจิารณามอบคนืกลับใหชุมชน
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ไดใชงาน หรือจัดเก็บไวใหบริการ ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และไดบันทึกไฟล

เอกสารท้ังหมดลงแผนดีวีดีมอบใหแกผูประกอบการ

แตละรายท่ีเขารวมโครงการวิจัย ไดใชประโยชน

โดยตรง อีกท้ังยังไดนําเสนอเผยแพรองคความรู 

สาระ สําคัญกา รวิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ว ที่ เ ว็ ปบล อก  

http://green-charcoal.blogspot.com 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. มหาวทิยาลัยควรสงเสริมและสนับสนุน

ทุนวจิัย ใหมกีารศึกษาวจิัยดานการออกแบบสรางสรรค 

การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและหรือการบริการให

มากขึ้น โดยบูรณาการใชกระบวนการวิจัยแบบมี

สวนรวมกับชุมชน มารวมใชเปนกระบวนการ

ศึกษาวจิยั เพื่อเปนการสรางเครือขายความรวมมือ

ทางวชิาการและงานวชิาการแกชุมชนโดยตรง และ

เพื่อใหเกดินักวจิัยระดับชุมชนขึ้น 

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-

ชัยนาท  ควรมีการสนับสนุนสง เสริมและให 

ความรวมมือกับศูนยการเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชน 

ใหท่ัวทุกอําเภอใหมากขึ้น ดวยการใหอาจารย

นักศึกษา  นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ไดเขามี

สวนรวมทํากจิกรรมปฏบัิตกิารและบริการวิชาการ

ของชุมชน ใหเปนเครือขายสถานีของการศึกษาวิจัย

ในพื้นท่ี 

 3. เคร่ืองมือหรือครุภัณฑท่ีเกิดจาก 

การประดิษฐคิดคนจากการวิจัย ควรตองมีการ

สนับสนุนงบประมาณการวจิยัตอเนื่อง เพื่อตอยอด

ระยะท่ีสอง เพื่อใหไดมีการรวมสรางรวมพัฒนา

เคร่ืองมือ ใหเปนสถานีทดลองและปฏิบัติการดาน

การผลิตวัสดุถานดูดกลิ่นท่ีสมบูรณ และทาง

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเปน

ผูดําเนินการจดแจงเปนผูถอือนุสทิธิบัตรการประดษิฐ 

คดิคนผลงานท่ีเกดิจากการวจิัย 

 ขอเสนอแนะสาํหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบใหชุมชน 

เข ามีสวนรวมในกระบวนการออกแบบพัฒนา

เคร่ืองจักรอื่น ๆ เพื่อชวยงานการผลิตรวมกับ

ชุมชน ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือ

ผูประกอบการอื่น ๆ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ 

การผลิต การแขงขันและรองรับกับการพัฒนา

เศรษฐกิจระดับชุมชน ตามนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาล และเปนการนําศาสตรของพระราชาไปสู

การปฏบัิตจิริง 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยและสรางสรรค

งานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีใช

ประโยชนจากคุณสมบัติการแปรรูปถาน เชน 

ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปประเภทสมุนไพรท่ีไมใชยา 

ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองสําอางค ผลิตภัณฑ

ประเภทสุขภาพและความงาม เปนตน 

 3. ในขั้นตอนการดําเนินการออกแบบ

สรางสรรคผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑนั้น ผูวิจัย/ 

ผูสรางสรรค ควรมีการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการ

ร ว ม กั บ คณ า จ า ร ย ห รื อ ผู เ ช่ี ย ว ช าญ ด า น

วิ ทยาศาสตร ใ ช ร ะ เ บี ยบวิ ธี วิ จั ย วิ ท ยาทา ง

วิทยาศาสตร เพื่อใหทราบองคประกอบทางเคมี 

ฟสกิส คุณสมบัตทิางกายภาพและการแปรรูปเพื่อ

ใชประโยชนจากถาน ท้ังนี้เพราะการออกแบบ

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑนั้น เปนศาสตรท่ีตอง

บูรณาการองคความรูท้ังทางวิทยาศาสตรและทาง

ศิลปกรรมศาสตร จึงจะไดผลงานครบถวนและ

สมบูรณย่ิงขึ้น 
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