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หน้า 1 

โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

หมูที่ 2 บานเนินสะอาด ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

สัญลักษณบานเนินสะอาด 

ผลิตภัณฑชมุชน (ขาวเมา) 

กระบวนการแปรรูปของกลุมวิสาหกิจขาวเมาน้ํานม 100%

ยังคงใช “ครกกระเดื่อง” เพ่ือใหคงไวซึ่งวัฒนธรรมของการ “ตําขาว” 

เปนภาพของวิถีชีวิตที่มีคุณคามาก ถือเปนความภาคภูมิใจของผูริเริ่ม

และสมาชิกกลุมเปนอยางมาก ท่ีไดรวมกันสรางกลุมอาชีพที่เขมแข็ง 

สรางรายไดใหกับคนในชุมชนอยางม่ันคง และยังคงไดรวมอนุรักษ

วัฒนธรรมการตําขาว ของคนโบราณเอาไวใหคนรุนหลังไดเห็น 

  

ขาวเมา 

อาชีพหลักของชาวบานในพื้นท่ีคือการทําเกษตรกรรม เชน การปลูกขาว 

วิถีชุมชนบานเนินสะอาด 

ดวยอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทํา

นา ปลูกขาว และมีการแปรรูปเปนขาวเมาน้ํานม จึง

เกิดแนวคิดในการสรางอาชีพแปรรูปจากขาวเหนียว

เปนขาวเมาน้ํานม  ซึ่งผูริเริ่มคือ คุณสมคิด ตันเฮง 

(ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวเมาน้ํานม 100 %) 

ซึ่งคุณสมคิดเปนคนในพื้นท่ี และเห็นวาคนในชุมชน

สวนใหญมีอาชีพทํานาปลูกขาว  เวลานําขาวไปขาย

ไมสามารถกําหนดราคาเองไดขึ้นอยูกับผูซื้อ  จึงเกิด

แนวคิดในการนําขาวมาแปรรูป สรางมูลคาเพ่ิมให

กับขาว จึงกลายเปน”ขาวเมาน้ํานม” ถือเปนภูมิ

ปญญาของคนในชุมชนนี้ ท่ีสืบทอดกันมายาวนาน 

กลุมวิสาหกิจขาวเมาน้ํานม มีสมาชิกจํานวน 50 คน 

ซึ่งเปนการรวมคนในชุมชน เวลาไดผลผลิตก็สามารถ

นํามาจําหนายใหกับกลุมในรูปแบบวัตถุดิบเพื่อแปร

รูปหรือแปรรูปเปนขาวเมาน้ํานมแลว เพ่ือจัดจําหนาย

ตอไป 

 

ซึ่ ง ร าคาขายข า ว เม าน้ํ า นม  จะอยู ท่ี

ประมาณ 200-250 บาท / กิโลกรัม  

ขาวเมาน้ํานม 100% เปนที่ยอมรับวามี

คุณคาทางโภชนาการสูง ทั้ งธาตุ เหล็ก 

แคลเซียม วิตามินเอ ฯลฯ สําหรับลูกคา

ของกลุมวิสาหกิจขาวเมาน้ํานม 100% มี

ทั้ งลูกคาในประเทศ และตางประเทศ 

โดยเฉพาะสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา โดย

ไดรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจาก

ธนาคาร เ พ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปจจุบันยอดผลิตยัง  

ไมเพียงพอตอจํานวนยอดสั่งซื้อ และตองมี

การสั่งซื้อลวงหนา  ดวยขอจํากัดของพ้ืนที่

มีแหลงน้ําไมเพียงพอ ปริมาณการผลิตจึง

ตองจัดสรรตามลําดับการสั่งจองของลูกคา 



โครงการพันธกิจสัมพันธแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท คณะวิทยาการจัดการ 

 

หน้า 2 

แนวคิดในการแปรรูปผลติภัณฑชุมชน (ขาวเมา)

เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมกันของประชาชนในชมุชน

ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนหมูท่ี 2 บานเนิน

สะอาด ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ  จังหวัด

สระแกว เปนเลือกกลุมประชาชนที่มีความสนใจในการ

เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม จ า ก ก า ร ส น ท น า ก ลุ ม

(Focus Group) แลวคัดเลือกกลุมครัวเรือนเปาหมาย

ทั้ งหมด 15 คนเพ่ือดําเนินโครงการในระยะที่  2

 คนในชุมชนมีการใหความรวมมือในการเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ ไมวากิจกรรม

ตางๆจะเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาตนเอง หรือ

กิจกรรมเพ่ือสังคม คนในชุมชนไดใหความรวมมือเปน

อยางด ็

กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลง 

และการยอมรับของชุมชนเปาหมาย 
ที ม ง าน คณะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ไ ด เ ริ่ ม

ดําเนินงานรวมกับชุมชน โดยการมีสวนรวมของกลุม

ครัวเรือนเปาหมายในชุมชนหมูที่ 2 บานเนินสะอาด 

ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

เริ่มตนดวยเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณกลุมยอย การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองความคิดเห็น และ

กิจกรรมการถอดบทเรียนจากกลุมครัวเรือนเปาหมาย

และจัดเวทีนําเสนอแนวคิดในการสรางตราสินคา และ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเชื่อมโยงคุณคาของผลิตภัณฑ

กับผูบริ โภค เกิดเปนกิจกรรมการแปรรูปพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนจากขาวเมา ไดแก ขาวเมาทรงเครื่อง  

  
 
 
 

ขาวเมาก็คือขาวเหนียวซึ่งจะถูกเก็บเก่ียวในชวง

ที่ออกรวงขาวตั้งแตยังเปนขาวน้ํานมออนซึ่งมีสีเขียว 

แลวนํามาปนแยกเมล็ดขาวออกจากรวง คัดแยกเมล็ด

ขาวน้ํานมท่ีเตงตึงโดยการนําไปนึ่งเพื่อทําใหขาวเปลือก

สุก จากนั้นนําไปคั่วแลวผึ่งใหเย็น และตําขาวในครก

กระเดื่องเพ่ือกะเทาะแยกเปลือกออกจากกัน ทําใหได

ขาวเมาสด  ในระยะเวลา 1 ป สามารถทํานาขาวเหนียว

เก็บเก่ียวได 1-2 รอบ แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําที่ใช

ในการเกษตร  

ปญหาที่พบในการลงพื้นที่เปนเรื่องของอุปสงค

อุปทาน ถาขาวเมามีจํานวนนอย และมีความตองการ

จากตลาดสูง ขาวเมาก็ยังขายได แตถาขาวเมามีปริมาณ

มากกวาท่ีตลาดตองการ ราคาก็จะตกลงและขายออก

ยาก ดังนั้นการแปรรูปขาวเมาใหเปนผลิตภัณฑอื่นๆนั้น

ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาในตัวผลิตภัณฑทําใหมีราคา

สูงข้ึนและเพ่ิมความนาสนใจในตัวผลิตภัณฑนั้นๆดวย    

กลุมประชาชนครัวเรือนเปาหมายพรอมกับ

ทีมงานคณะวิทยาการจัดการ จึงมีความตองการรวมกัน

ตอยอดคุณคาของขาวเมานี้โดยการสรางตราสินคาและ

แปรรูปผลิตภัณฑจากขาวเมา เพื่อสรางเปนสินคาชุมชน

ที่สื่อใหเห็นถึงอัตลักษณของชุมชน วิถีชุมชน และถือ

เปนของดีบานเนินสะอาดแหงนี้ เพ่ือวางขายเขาสูตลาด

ตอไป 

 
การเขารวมกิจกรรมของประชาชนในชมุชน 

 

 

การรวมกันของประชาชนในชมุชน                               

กับทีมงานคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

หัวหนาชุมชนกับการมีสวนรวมในการรวมกิจกรรม 

 
 
 



โครงการพันธกิจสัมพันธแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท คณะวิทยาการจัดการ 

 

หน้า 3 

แนวทางการออกแบบตราสินคา บรรจุภัณฑ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนโดยใชคําถามในการ

สนทนากลุม  และการถอดบทเรียนหลังจากที่ ไดทํา

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน พรอมกับการใหความรู

เรื่องบรรจุภัณฑ ทั้งในดานการบรรจุภัณฑ การหีบหอเพ่ือ

รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ กลุมครัวเรือนเปาหมายที่เขา

รวมนั้นตางมีความคิดเห็นวา ควรจะตองสรางตราสินคา

เพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑแปรรูปที่ไดผลิตข้ึน ซึ่งทําใหไดขอมูลที่

สําคัญในการสรางตราสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑข้ึนเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาและคุณคาใหกับผลิตภัณฑแปรรูปขาวเมา ไดแก 

กําหนด ชื่อผลิตภัณฑเปนขาวเมาทรงเครื่อง รูปภาพ

ขาวเมา รูปแบบ-รูปทรงบรรจุภัณฑ การคํานึงถึงตนทุน

บรรจุภัณฑ และการคัดเลือกบรรจุภัณฑ เปนตน  

ทีมงานคณะวิทยาการจัดการสามารถนําไป

สรุปวิเคราะหจากเวทีสนทนากลุมรวมกันออกแบบ

รางตราสินคาที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณชุมชนและ

คุณคาของผลิตภัณฑได ซึ่งผลการพัฒนารูปแบบตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ พบวา อัตลักษณท่ีโดดเดนของ

ชุมชนบานเนินสะอาดหรือบานยางเอน คือ ตนยาง

เอน และตนขาวเมา รูปทรงที่ โดดเดนของกลุม

ครัวเรือนเปาหมาย คือ รูปแบบทรงกลม ขาวเมาทอด

บานเนินสะอาด ซึ่งเปนรูปทรงที่เขากับบรรจุภัณฑ

ทรงกลมดวย และมีองคประกอบที่สําคัญคือ รูปตน

ขาว เม า  ทั้ งนี้ ทํ า ใหกลุมครั ว เรือนเป าหมายได

ประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒนาออกแบบตอไป 

 

 

ออกแบบกราฟกตราสินคาบนบรรจุภัณฑจากขอมูลเบื้องตนที่ไดจากเวทีสนทนากลุม 

จากขาวเมาสูผลิตภัณฑแปรรูปขาวเมาทรงเคร่ือง

เพิ่มมูลคาและเพิม่รายได 

จากการสัมภาษณขอคิดเห็นของกลุมท่ีสะทอนถึงการทําโครงการครั้งนี้ทําให

พบวา กลุมครัวเรือนเปาหมายอยากใหสงเสริมและสนับสนุนการเสริมอาชีพ หรือ

การพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา สิ่งท่ี

สังเกตเห็นไดชัดเจนมากขึ้นนั่นคือ การยอมรับของกลุมครัวเรือนเปาหมายที่เปดใจ

รับการสงเสริมพัฒนา ทั้งความรู การตอยอดการทํามาหากินดวยการแปรรูปอาหาร 

การประกอบอาชีพผานโครงการสงเสริมแบบนี้ ซึ่งสะทอนเปนเสียงเดียวกันวา 

ไดรับประโยชนมากมาย ไดองคความรูใหม และยังเปนการกระตุนคนในชุมชนให

ตระหนักถึงความเปนอัตลักษณของชุมชน และจุดแข็งสิ่งที่โดดเดนของชุมชนที่ควร

ตองรักษาตอยอดไป และอีกสิ่งหนึ่งที่ไดรับมาโดยตลอดโครงการนี้  คือ ความ

รวมมือของสมาชิกในชุมชน กลุมครัวเรือนเปาหมาย และที่สําคัญนั่นคือ ผูนําที่

เขมแข็งและมีทัศนคติท่ีดีพรอมตอการปรับตัวอยูเสมอ 

ความสําเร็จของโครงการนี ้

ตนทุนผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและตราสินคาเพ่ือ

ดูจุดคุมทุนในการทําผลิตภัณฑแปรรูป 

วัตถุดบิ จํานวน ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

ขาวเมา 3 กิโลกรัม 200 600 

หมี่ขาวแหง 3 หอ 50 150 

น้ําตาลทราย 3 กิโลกรัม 25 75 

เกลือปน 1 ซอง 10 10 

งาขาว 1 กิโลกรัม 100 100 

รสด ี 2 ซอง 30 60 

กุงแหงขาว 500 กรัม 400 400 

รวม 1,395  

ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิต สามารถบรรจุ

ใสบรรจุภัณฑขนาด 200 กรัมไดจํานวน 60 กลอง มี

คาบรรจุภัณฑอยูกลองละ 4 บาท และตราสินคา 1.5 

บาท/ชิ้น คิดเปนตนทุนรวมทั้งหมดเปนเงิน 1,725 

บาท สามารถผลิตได 60 กลอง เฉลี่ยกลองละ 28.75 

บาทนําไปจําหนายในราคากลองละ 35 บาท คิดเปน

รายได 2,100 บาท คิดเปนกําไร 2,100 – 1,725 = 

375 บาท คิดเปนรอยละ 17.85 ของรายไดที่เพ่ิมข้ึน 

ซึ่งประชาชนสามารถสรางรายไดจากผลิตภัณฑที่มีอยู

ใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) และเกิดผลิตภัณฑ

ของชุมชน 1 อยางถือวาบรรลุตามเปาหมายของ

วัตถุประสงค  

ภาพความสําเร็จสําหรับโครงการนี ้

 



โครงการพันธกิจสัมพันธแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนในชนบท คณะวิทยาการจัดการ 

 

หน้า 4 

รายละเอียดของโครงการ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

1. อาจารยวัชรพล วงศจันทร      
อาจารยประจําสาขาการจัดการโลจิสติสกและซัพพลายเชน  

2. อาจารย ดร.ธันยธร ติณภพ 

อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

3. อาจารยปริยากร สวางศรี 

อาจารยประจําสาขาวิชาการบัญช ี

4. อาจารย ดร.อัญชลี เยาวราช 

อาจารยประจําสาขาวชิาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

5. อาจารยถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 
อาจารยประจําสาขาการจัดการโลจิสติสกและซัพพลายเชน  

 

ทีม่าและความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัย

ที่พระราชาประสงคใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิ ทยาลั ยร าชภัฏ  พ . ศ .2547  มาตรา  7  ที่ ร ะ บุ ให มหาวิ ทยาลั ย เป น

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินเสริมพลังปญญาของแผนดิน ซึ่งสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรเพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสูคุณภาพเปนเลิศ 

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ การยกคุณภาพ

มาตรฐานชีวิตของชุมชน ทองถิ่น และพื้นที่ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน พรอมท้ัง

สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ  และถายทอด เผยแพร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกลยุทธในการสรางเครือขายชุมชนนัก

ปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นและ

เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญในการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น   

ผลสํารวจชุมชนและครัวเรือนเปาหมายในหมูท่ี 2 บานเนินสะอาด ตําบล

เมืองไผ อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว ซึ่งในชุมชนนี้มีจํานวนครัวเรือนตาม

ทะเบียนราษฎรท้ังหมด 200 ครัวเรือน แตมีผูอาศัยจริงจํานวน 150 ครัวเรือน และ

ครัวเรือนท่ีตกเกณฑหรือมีความยากจนจํานวน 100 ครัวเรือน ทีมงานของคณะ

วิทยาการจัดการไดลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนหมูที่ 2 บานเนินสะอาด พบวา คนในชุมชน

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาปลูกขาวเมา บางสวนปลูกขาวหอมมะลิ 

และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแก คาขาย รับจาง ตัดเย็บเสื้อผา ภูมิปญญาของชุมชน

บานเนินสะอาดคือการทําขาวเมา ทุนทางสังคมมีการรวมกลุมอาชีพและจัดตั้งเปน

กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวเมาน้ํานม 100% จากการพูดคุยกับคนในชุมชนไดทราบถึง

ปญหาของชุมชนที่มีผลกระทบตอการทําเกษตร การปลูกขาวเมาคือการขาดแหลงน้ํา 

จึงไมสามารถปลูกขาวเมาไดตลอดทั้งป ทําใหไดผลผลิตขาวเมาเพียงปละ 1-2 ครั้ง

เทานั้น และชุมชนบานเนินสะอาด ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนเปาหมาย 3 ครัวเรือนและคน

ในชุมชนที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 15 ราย ดังนั้น

จึงมีความเห็นพองรวมกันที่จะตองจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

การตลาดผลิตภัณฑชุมชน การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑชุมชน การแปรรูปและบรรจุ

ภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุมชน (ขาวเมา)  

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จึงไดจัดทําโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกันศึกษาแกไข

ปญหาของชุมชนทองถิ่นเสริมพลังใหชุมชนทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน โดย

มีเปาหมายเพ่ือใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุลและมี

ความเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการ

สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง มั่นคง นําไปสูการพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยาง

ยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและรายไดที่เพ่ิมข้ึน  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรูทักษะดานเศรษฐกิจพอเพียง การตลาดผลิตภัณฑ

ชุมชนและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑชุมชนใหแกกลุมเปาหมาย 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมสรางรายไดจากผลิตภัณฑแปรรูปขาวเมาใหกับกลุม

อาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย 

3. เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนท่ีเปนเปาหมาย 

 

การเพิ่มรายไดของกลุมเปาหมาย 

เดิมกลุมเปาหมายมีรายไดเฉลี่ยตอครวัเรือนอยูที่ 4,000 บาทตอครัวเรือน 

หลังจากไดทําการแปรรูปผลิตภัณฑขาวเมาและนําไปจําหนายทําใหกําไรตอครั้งใน

การผลิตอยูที่ 17.85% ตอรอบ เมือ่คิดเปนรายไดจะเพ่ิมขึ้น 9.375% ตอครัวเรือน

ของกลุมเปาหมาย ซึ่งตรงตามวัตถุปะสงคที่ตั้งไว 

 

แนวทางการตอยอดโครงการในอนาคต 

1. เพ่ิมการแปรรูปผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและแปลกใหม เชน ไอศกรีม

ขาวเมา เพราะสามารถรับประทานไดทุกเพศทุกวัย เขาถึงกลุมลูกคาไดกวาง

กวา 

2. การถนอมขาวเมาใหอยูไดนานข้ึนและคงความใหมไว โดยการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑและระบบการผลิต 

3. การเพ่ิมชองทางการขายตางๆใหลูกคาสามารถเขาถึงผลิตภัณฑของพ้ืนท่ีได 

 
 


