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บทคดัยอ่ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ทีย่ดึกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู ้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการ
แปรรปูผลติภณัฑจ์ากตน้กระวานพชืสมุนไพร ทรพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นอาหารทีม่คีุณภาพ มปีระโยชน์และเป็นอตัลกัษณ์
ของทอ้งถิน่ จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชมุชนท่องเทีย่วเชงิเกษตรและวฒันธรรม
บา้นวงัหวา้ หมู่ที ่2 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  จ านวน 20 คน และผูร้บัจา้งภายใตโ้ครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลติภณัฑ ์(U2T) จ านวน 20 คน  ประเภทการวจิยัและพฒันา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินการวจิยั ไดแ้ก่  1. แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องสรรพคุณและคุณค่า 2. กระบวนการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากต้นกระวาน 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัเตรยีมวตัถุดบิจนถงึการปรุง 3.การจดัท าตน้ทุนการผลติ และเครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู เพื่อน ามาสรุปผล 
ไดแ้ก่ (1) แบบเกบ็ขอ้มูลอตัราส่วนผสมวตัถุดบิ (2) ผลผลติของน ้าพรกิทีไ่ด ้ผลการวจิยัพบว่า การใชว้ตัถุดบิดว้ยปรมิาณ
ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสมไดเ้ป็นสตูรการผลติน ้าพรกิกระวานทีม่รีสชาตติามทีต่อ้งการ รวมทัง้การใชบ้รรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบั
ผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องมอืบรรจุระบบสุญญากาศเพื่อถนอมอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑ์น ้าพริกกระวานที่หลากหลายจาก
น ้าพรกิกระวานตน้แบบ และเพิม่อรรถรสของสนิคา้พืน้เมอืงเป็นน ้าพรกิกระวานทุเรยีนทอด น ้าพรกิกระวานกุง้แหง้ น ้าพรกิ
กระวานเหด็นางฟ้า ฯ ตามความต้องการ ออกแบบตราสนิค้าและออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ เน้นการใชเ้ทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยลดค่าใชจ้่ายในการจดัหาวตัถุดบิในชุมชน เพื่อลดต้นทุน
การผลติทีเ่ขา้มาช่วยเพิม่ก าไร ส่งผลใหก้ลุ่มสามารถด าเนินการผลติและจดัจ าหน่ายได ้ท าใหส้รา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่เป็น
กลไกทีส่ าคญัในการพฒันาอาชพีเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิจากนวตักรรมกระบวนการและผลผลติทีไ่ด้ 
 
ค าส าคญั : การแปรรปูผลติภณัฑ,์ กระวาน, เศรษฐกจิชมุชน, น ้าพรกิกระวาน, การสรา้งรายได ้ 
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Abstract 
 

 This study used a qualitative research method based on the knowledge transfer process. The objective of 
this study is to promote the product processing from cardamom, an herb from a local resource, to be quality food 
that is useful and builds local identity. From learning activities, the target group were 2 0  members of Ban Wang 
Wa Agro-tourism and culture community enterprise group, Village No. 2 , Wang Wa Sub-district, Klaeng District, 
Rayong Province, and 2 0  employees under the One Tambon One Product (U2T). The instruments used in the 
research methodology were divided into 1 )  learning management plan on properties and values, 2 )  product 
processing from cardamom from the process of preparing raw materials to cook, and 3) preparation of production 
costs and tools used to collect data to summarize the results such as (1 )  data collection form of the ratio of 
ingredients, and (2) cardamom chili paste product. The results showed that using the right amount of raw materials 
can be a recipe for producing cardamom chili paste that has the desired flavor, including the use of packaging 
suitable for the product, the use of a vacuum packing machine to preserve food, the development of a variety of 
chili paste products from cardamom chili paste original flavor and enhanced the taste of local products to be fried 
durian cardamom chili paste, dried shrimp cardamom chili paste, mushroom cardamom chili paste as needed. 
There are a brand design and packaging design and opening up an online distribution channel. It emphasizes the 
use of cost reduction techniques by reducing the cost of procuring raw materials in the community to reduce the 
production cost and make a profit. As a result, the group is able to carry out production and distribution, making 
the income-generating opportunity which is the most important mechanism in career development to stimulate the 
economy through process innovation and productivity. 
 
Keyword: Product Processing, Cardamom, Community Economy, Cardamom Chili Paste, Income generatin 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(3), 2565 : 61 – 68 
 

63 

1.บทน ำ  
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
วฒันธรรมบ้านวงัหว้า  เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 2 ต าบลวงัหว้า 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  เป็นการรวมตวักนัของเกษตรกร
ในชุมชน  เป็นต าบลเก่าแก่ ตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2440 ต าบล
วงัหว้าเป็นพื้นที่ราบสลบักบัที่ดอนเป็นลูกคลื่น มคีลองน ้า
ไหลผ่านตลอดตามความยาวของพืน้ทีใ่นต าบลเป็นระยะทาง 
28 กม. ประชากรมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีต่อคน เป็นเงิน 
38,000 บาท จาก ฐานขอ้มูลต าบล (2563) อาชพีส่วนใหญ่
ของประชากร คอื การท าสวนผลไม ้รอ้ยละ 41.30  และสวน
ยางพารา ร้อยละ 37.00 ซึ่งสวนผลไมแ้ละยางพารานัน้เป็น
อาชพีหลกัทีส่รา้งรายได ้โดยจดัเป็นพชืเศรษฐกจิของต าบล
วังหว้าที่ส าคัญ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ใน
พื้นที่ได้แก่ ทุเรยีนทอด ส่วนสนิค้าอื่นๆ เช่น กะปิ จดัเป็น
สินค้าในต าบล นอกนัน้ประชาชนยงัมีอาชีพรับจ้าง ไม่มี
อาชพีที่มัน่คงและต่อเนื่อง สิง่ที่ชุมชนประสบปัญหามทีัง้ที่
ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ 
พิษทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ปัญหาทางด้านการผลิต 
ดา้นการตลาด ผลผลติทางการเกษตรทีม่รีาคาตกต ่า อกีทัง้
ยงัปัญหาพ่อคา้คนกลางกย็งัคงเป็นปัญหาของเกษตรกรอยู่ 
ตลอดจนปัญหาทางดา้นการเกษตรของต าบลวงัหวา้เอง อาทิ
เช่น การขาดการวางแผนในช่วงนอกฤดูกาล  การรบัขอ้มูล
ข่าวสารไม่ต่อเนื่องและทัว่ถงึ การขาดทกัษะและองคค์วามรู้
ในการแปรรปูจากการวตัถุดบิทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ 
 ในพืน้ทีต่ าบลวงัหวา้ ยงัมพีชืสมุนไพรทีน่่าสนใจ ที่
เรยีกว่า “กระวาน” ชาวบ้านในชุมชนมกีารปลูกต้นกระวาน 
แต่ไม่ได้จดัไว้เป็นพชืเศรษฐกจิ พชืกระวานส่วนใหญ่ปลูก
กันมากในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย หมู่เกาะอินเดียตะวนัตก ส าหรบัประเทศไทย
แหล่งผลติส าคญัจะเกบ็ไดจ้ากตามป่าบรเิวณเขาสอยดาว ใน
จงัหวดัจนัทบุร ีหรอืทีเ่รยีกกนัว่า "กระวานจนัทบุร"ี ซึง่ ต้น
กระวานไดน้ ามาเป็นสว่นประกอบของยาและอาหาร ไม่ว่าจะ
เป็น เมลด็ ใบ ราก เหงา้ ฯ ทีม่สีรรพคุณและประโยชน์อย่าง
มากมาย และยงัมสี่วนทีน่ ามาใชเ้ป็นยาสมุนไพร ไดแ้ก่ ราก 
หวั และหน่อ เปลือกต้น แก่น กระพี้ เมล็ด สรรพคุณช่วย
บ ารุงธาตุในร่างกาย ช่วยบ ารุงโลหิตในร่างกาย ช่วยขบั
เสมหะ ฯลฯ และน ามาประกอบอาหารโดยปรุงเป็นอาหารคาว
เพื่อบรโิภค ซึง่ยงัไม่พบการน ามาแปรรูปในลกัษณะอื่นเพื่อ
การจ าหน่าย และยกระดบัในเชงิธุรกจิหรอืเชงิพาณิชย ์

 ทางผูว้จิยัลงพืน้ทีเ่พื่อศกึษาบรบิทของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน พบว่ากลุ่มมจีุดแขง็และโอกาสที่จะพฒันาและสรา้ง
รายได้จากพชืกระวานในท้องถิ่นตนเอง ตามแนวคดิการใช้
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยลดค่าใชจ้่ายใน
การจดัหาวตัถุดิบ ภายใต้วิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม แต่ยงัคงความเป็น
วฒันธรรมที่ส าคญัของท้องถิ่นไว้ รูปแบบการด าเนินชวีติ
ใหม่ “New Normal” ย่อมตอ้งปรบัตวัใหเ้กดิความสมดุล  การ
ที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการในขัน้ตอนและ
กระบวนการผลติ การเกบ็รกัษา การประชาสมัพนัธ ์การใช้
เทคโนโลย ีก่อใหเ้กดิการสรา้งอาชพี สรา้งรายได ้จะสามารถ
ด าเนินชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้ กลุ่มจึงต้อง
ไดร้บัองคค์วามรูท้ ัง้ทางดา้นวชิาการและกระบวนการในการ
ผลิต จึงเป็นที่มาของการวิจยัและพฒันาในครัง้นี้ของคุณ 
เนื้อหา และเหตุผลในการท างานวจิยัของคุณ ก่อนที่จะเริม่
กล่าวถงึค าถามและสมมุตฐิานในงานวจิยัของคุณ บทน าทีด่ี
จะบ่งบอกถงึลกัษณะของงานเขยีนนี้  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้ลุ่มเกดิความเขา้ใจใน
การพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปูจากกระวานเป็นน ้าพรกิระวาน 
 2.2 เพื่อถ่ายทอดกระบวนการผลิต โดยแบ่งกลุ่มฝึก
ทกัษะปฏบิตัใินการแปรรปูเป็นผลติภณัฑจ์ากตน้กระวานตาม
สตูรน ้าพรกิกระวาน 
 2.3 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบตราสนิค้า
และออกแบบบรรจุภณัฑ ์การเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ 
 2.4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบตราสนิค้า
และออกแบบบรรจุภณัฑ ์การเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์ 
 2.5 เพื่อถ่ายทอดความรูเ้รื่องการวเิคราะหต์น้ทนุ ก าไร 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 การด าเนินการครัง้นี้ เนื่องจากกลุ่มได้น าเอาต้น
กระวานทีม่ปีลูกกนัในชุมชน มาเป็นวตัถุดบิหลกัในการขอ
ค าปรกึษา เพื่อต้องการองคค์วามรู้ในการถ่ายทอดการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากต้นกระวาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ได้เข้าร่วมโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(U2T) จากกระทรวง อว. จงึไดร้บัเป็น
ที่ปรกึษาให้กบักลุ่มเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพฒันา
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แปรรูปผลติภณัฑ ์ดงันัน้จงึด าเนินโครงการพฒันากลุ่มแปร
รปูผลติภณัฑจ์ากตน้กระวาน ดงันี้  
  1. จดัอบรมถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้ลุ่มเกดิความ
เขา้ใจถงึคุณค่า กระบวนการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากตน้กระวาน 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัเตรยีมวตัถุดบิ การชัง่ ตวง กระบวนการ
ผลิต เพื่อให้การผลิตในแต่ละครัง้เป็นมาตรฐานตามสดัส่วน
เพื่อจดัท าเป็นสตูรการผลติ ตลอดจนตน้ทุนการผลติ 
  2. การถ่ายทอดกระบวนการผลติ โดยแบ่งกลุ่ม
ฝึกทกัษะปฏบิตัใินการแปรรปูเป็นผลติภณัฑจ์ากตน้กระวาน
ตามสตูรน ้าพรกิกระวานทีเ่หมาะสมไดร้สชาดตามทีต่อ้งการ 
รวมทัง้การใชบ้รรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ร่วมกบั
การใชเ้ครื่องมอืบรรจุระบบสญุญากาศเพื่อถนอมอาหาร 
  3. การถ่ายทอดการพฒันาผลติภณัฑ์แปรรูปที่
หลากหลายจากน ้าพริกกระวาน โดยการเพิ่มอรรถรสของ
สนิค้าพื้นเมอืงที่โดดเด่นเป็นน ้าพรกิกระวานทุเรยีนกรอบ 
น ้าพรกิกระวานกุ้งแห้ง น ้าพรกิกระวานเหด็นางฟ้า ฯ ตาม
ความตอ้งการ 
  4. การถ่ายทอดการออกแบบตราสินค้าและ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ การเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทาง
ออนไลน์  
  5. การถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติในเรื่องการ
วเิคราะหต์น้ทุน ก าไร 
3.1 ประชากร 
 ประชากรได้แก่ คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า หมู่ที่  2 
ต าบลวงัหว้า อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  จ านวน 20 คน 
และผู้ร ับจ้างภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(U2T) จ านวน 20 คน 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 สมาชิกกลุ่มเป้าหมายจ านวน 40 คนผ่านการอบรม
ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กระวาน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564  ณ 
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชงิเกษตรและวฒันธรรมบ้านวงั
หว้า โดยเนื้อหาภาคทฤษฎีเรื่องการคดัเลือกต้นกระวาน 
แยกส่วนของต้นกระวานโดยการลอกกาบใบภายนอกสุดกบั
ใบรองออกให้เหลือต้นด้านในและใบอ่อนของต้นกระวาน 
น ามาล้างน ้าใหส้ะอาด การหัน่ซอยกระวานเป็นฝอย ความ
สม ่าเสมอของการหัน่ซอยต้นกระวานเพื่อให้การคัว่สุกได้
อย่างสม ่าเสมอ โดยเน้นเทคนิคในการใชต้้นกระวานทีส่ดไม่

ทิ้งไว้นานภายหลังการหัน่ฝอย ผลที่ได้ด้านความรู้การ
เตรยีมวตัถุดบิหลกัก่อนการแปรรูปและทกัษะด้านการเกบ็
รกัษา การเตรยีมสว่นประกอบวตัถุดบิอื่น ๆ  ประกอบไปดว้ย 
หอมเจยีว กระเทยีมเจยีว พริกแห้งทอด น ้าตาลปีบ เกลอื 
โดยต้องเตรยีมชัง่น ้าหนักของวตัถุดบิทัง้หมด ตามสดัส่วน 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกทกัษะสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง ท าให้
ได้คุณภาพของกระวานหัน่ฝอยและส่วนประกอบวตัถุดบิ 
อื่น ๆ ทีเ่หมาะสมต่อการน าไปแปรรปูไดเ้ป็นอย่างด ี
 

 
ภำพท่ี 1 การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการแปรรปูผลติภณัฑ ์

จากกระวาน 

4.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปกระวานเป็นน ้าพรกิ
กระวาน โดยสมาชิกกลุ่มผ่านการฝึกทกัษะในการแปรรูป 
จ านวน 40 คน ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ณ วิสาหกิจ
ชุมชนท่องเทีย่วเชงิเกษตรและวฒันธรรมบา้นวงัหวา้ เนื้อหา
ในการฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการแปรรูป การใช้
อุปกรณ์ในการผัดน ้าพริก ขัน้ตอนในการเคี้ยวน ้าปรุงรส 
ขัน้ตอนในการเตรยีมวตัถุดบิทีเ่ป็นส่วนผสมไว้ และการใช้
เครื่องมอืทีเ่หมาะสมกบัการผลติ ผลการถ่ายทอดคอืผูเ้ขา้รบั
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเรว็และจดัเตรยีมไดอ้อกมาเป็นอย่างด ี
 

 
ภำพท่ี 2 การถ่ายทอดเทคนิคการเตรยีมวตัถุดบิ “กระวาน”  

คดัเลอืกกระวาน ตดัแต่ง หัน่ซอย 
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ภำพท่ี 3 การถ่ายทอดเทคนิคการเจยีวกระวาน 

 
ภำพท่ี 4 ข ัน้เตรยีมวตัถุดบิสว่นผสมในการแปรรปูผลติภณัฑเ์ป็น 

“น ้าพรกิกระวาน” 

 
ภำพท่ี 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการปรุงเป็นผลติภณัฑ ์ 

“น ้าพรกิกระวาน” 

4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ น ้ าพริกกระวาน ด าเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน ระหว่างเดอืนกนัยายน 2564 ณ 
วสิาหกจิชุมชนท่องเทีย่วเชงิเกษตรและวฒันธรรมบา้นวงัหวา้ 
ตัง้อยู่เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 2 ต าบลวงัหว้า อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง โดยผลการพฒันาผลติภณัฑ์ มดีงันี้ น ้าพรกิกระวาน 
น ้าพรกิกระวานใส่ทุเรยีนทอดกรอบ น ้าพรกิกระวานใสกุ่ง้แหง้ 
น ้าพรกิกระวานใส่เหด็นางฟ้า ฯ มกีารตรวจสอบรสชาติ ดูแล
ด้านความสะอาดและเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมาตรฐาน
ผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) เพื่อยกระดบัคุณภาพของผลติภณัฑ์

ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและสอดคล้องกับ
นโยบาย OTOP เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภค 

 
ภำพท่ี 6 การพฒันาผลติภณัฑน์ ้าพรกิกระวาน น ้าพรกิกระวานเหด็ 

น ้าพรกิกระวานทุเรยีนทอด 

4.4 การออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละตราสนิคา้ การใหค้วามรูใ้น
การใชบ้รรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ ์อาทเิช่น กระปุก
พลาสติกหรือถุงพลาสติก โดยน าเครื่องมือบรรจุระบบ
สุญญากาศเพื่อช่วยในการถนอมอาหาร ภาชนะบรรจุตาม
ขนาดต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้
โปรแกรมในการออกแบบ ทางกลุ่มร่วมคดิเสนอ ตราสนิคา้
โดยใชค้ าว่า “น ้าพรกิกระวาน” และไดต้ราสญัลกัษณ์ ดงันี้ 
 

 
ภำพท่ี 7 การพฒันาตราสนิคา้ผลติภณัฑน์ ้าพรกิกระวาน 

4.5 สามารถค านวณต้นทุน ก าไร ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการ
จ าหน่าย และยงัสามารถสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 
6,840.00 บาท ต้นทุน 3,621.78 บาท ก าไรขัน้ต้น 3,218.32 
บาท เกดิการกระตุน้เศรษฐกจิในชุมชน ภายใน 2 เดอืน โดย
ต้นทุนดังกล่าวจะไม่มีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจดัหา
วัตถุดิบตามแนวคิดการใช้เทคนิคการลดต้นทุน (Cost 
Reduction) จากวตัถุดบิโดยตรง ท าใหต้น้ทุนต ่าลง ผูบ้รโิภค
เขา้ถงึไดง้่ายสรา้งยอดขายใหก้บัชุมชน
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ตำรำงท่ี 1 การค านวณตน้ทุนรวมต่อการผลติ 1 ครัง้ ค านวณตน้ทุนต่อหน่วย อตัราก าไรขัน้ตน้ (เปอรเ์ซน็ต)์ 
 

 
 

 
ภำพท่ี 8 กราฟแสดงรายไดจ้ากการขาย ตน้ทุน ก าไร ระหว่างเดอืน กนัยายน – ตุลาคม 2564 
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5. อภิปรำยผล 
 จากการไดน้ าองคค์วามรูท้างดา้นเทคโนโลยกีารผลติ
อาหารและการค านวณต้นทุนเกีย่วกบัการแปรรูปและพฒันา
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระวานให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการตามสรรพคุณของกระวาน ท าให้เกิดผลติภณัฑ์
น ้าพริกกระวานที่หลากหลาย ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้
พฒันาตนเองในดา้นกระบวนการแปรรูปกระวาน จดัหาบรรจุ
ภณัฑท์ีเ่หมาะสมและทนัสมยั ใสใ่จดา้นความสะอาดปลอดภยั
และความเป็นมาตรฐานรวมทัง้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 ดงันัน้เมื่อกลุ่มไดเ้รยีนรูเ้รื่องกระบวนการ ขัน้ตอนใน
การผลติอาหาร และรสชาดของน ้าพรกิ สามารถจดัการบรรจุ
ภณัฑน์ ้าพรกิใหม้อีายุการเกบ็รกัษาทีน่านขึน้ โดยไดร้บัการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีด้วยเครื่องท า
สุญญากาศ พจิารณาถงึต้นทุนการผลติทุกขัน้ตอน พรอ้มทัง้
สามารถจ าหน่ายในเชิงพานิชย์ได้ โดยผ่านช่องทางการ
จ าหน่ายทางออนไลน์ โดย ปราโมทย์ ยอดแก้ว (2564) ได้
วจิยัเรื่องการตลาดดจิทิลักบัการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติใหม่ใน
สงัคมไทย ซึ่งในยุค New Normal ลูกค้าจ านวนมากนิยมซือ้
สนิค้าผ่าน Facebook และ online marketplace เช่น Lazada 
หรอื Shopee  Line ฯ  ท าใหม้ยีอดสัง่ซือ้เขา้มาทนัท ีสง่ผลให้
กลุ่มสามารถด าเนินการผลติและจ าหน่ายสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 
 กลไกที่ส าคัญในการพัฒนาอาชีพเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน คือการใช้ความรู้และทกัษะเชิงปฎิบตัิต่อ

กระบวนการและผลผลติ ควบคู่กบัแนวคดิการใชเ้ทคนิคการ
ลดตน้ทุน (Cost Reduction) จากวตัถุดบิโดยตรง ลดค่าใชจ้า่ย 
(ความสญูเสยี) เนื่องจากการขนส่งในการจดัหาวตัถุดบิ หนึ่ง
ในแนวคดิที่ส าคญัของระบบการผลิตแบบ LEAN  เพื่อเป็น
การลดต้นทุนในการผลิตแล้วนัน้ การคิดใช้วัตถุดิบของ
ท้องถิ่ นเป็นการคงคุณค่ าของทรัพยากรในชุมชน  
นอกเหนือจากการเพิม่รายได้แล้วยงัช่วยในการสร้างความ
ยัง่ยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มี
คุณภาพ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้กีดว้ย กร
อปกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ทัง้รสชาดและกลิ่น
ตลอดจนพฒันาบนพืน้ฐานของสนิคา้ทีเ่ป็นทุนของชุมชนทีม่ี
อยู่แต่ดัง่เดมิ 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากกลุ่มผ่านการเรียนรู้ด้านกระบวนการผลติ 
การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบรรจุภัณฑ์ กลุ่มมีความ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาในดา้นการบรหิารจดัการและดา้น
การตลาด ซึง่จ าเป็นต้องมหีน่วยงานหรอืองคก์รน าโครงการ
มาพฒันาต่อยอดเพื่อใหเ้กดิห่วงโซ่คุณค่า ตัง้แต่ต้นน ้า (การ
ปลูกกระวาน) กลางน ้า (การผลติ) ปลายน ้า (การจ าหน่ายเชงิ
พานิช) กลุ่มดงักล่าวยงัต้องการพฒันาขดีความสามารถใน
การประกอบการเพื่อเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัให้สามารถ
แขง่ขนัในตลาดได ้
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