การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วของชุมชนบ้านผาเด็ง
ตำ�บลป่าแป๋ อำ�เภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ

โครงการวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ต่ อ ยอดผลงานวิ จั ย เชิ ง ค้ น คว้ า ทดลอง
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตจากธรรมชาติและภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของชุมชน เพือ่
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หากรรมวิธี
การผลิตน้ำ�เมีย่ งผงจากน้ำ�เมีย่ งสด (2) คิดค้นตำ�รับการปรุงน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ จาก
น้ำ�เมี่ยงผง และ (3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้ เป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีวิทยา
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมของกลุม่ เกษตรกรในชุมชน พืน้ ทีว่ จิ ยั อยูท่ บี่ า้ น
ผาเด็ง ตำ�บลป่าแป๋ อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่เข้าร่วมการวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีคอื แม่บา้ นในพืน้ ทีบ่ า้ นผาเด็งหมูท่ ี่ 3 จำ�นวน 32 คน เครือ่ ง
มือการวิจยั ประกอบด้วยวัสดุอปุ กรณ์ในการทำ�น้ำ�เมีย่ งผงและน้ำ�พริกเมีย่ งคัว่ การ
วิเคราะห์คุณภาพ  การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปิดเวทีชุมชนเพื่อระดม
ความคิดเห็นการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
และการเพิ่มโอกาสทางการตลาด จากการศึกษาวิจัยพบว่าวิธีที่เหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผงประกอบด้วยการตากแห้งน้ำ�เมี่ยงสด จากนั้นป่นให้
เป็นผงและบรรจุซองอลูมเิ นียมฟอยล์  การศึกษาเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�
เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผงพบว่าส่วนผสมของน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วประกอบด้วย กะปิ  
น้ำ�ตาล เกลือ น้ำ�มะขามเปียก พริกแห้งคั่ว ข้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว หอมแดงเจียว
กระเทียมเจียว และน้ำ�เมี่ยงผง  วิธีการปรุงเริ่มจากผสมพริกแห้งคั่ว หอมแดง
เจียว กระเทียมเจียว ถั่วลิสงคั่ว กะปิ น้ำ�ตาลปี๊บ เกลือ และน้ำ�มะขามเปียก
คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำ�ไปคัว่ ในกระทะด้วยไฟอ่อน คัว่ จนส่วนผสมเข้ากันดี จาก
นั้นโรยข้าวคั่ว และน้ำ�เมี่ยงผงลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันและคั่วจนแห้ง  ตักน้ำ�
พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากกระทะ โรยหน้าด้วยหอมเจียว และพริกทอด  กรรมวิธีการ
ผลิตน้ำ�เมี่ยงผงและการปรุงน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วได้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้านผา
เด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการ  มีแม่
บ้านเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 32 คน   เมื่อสิ้นสุดโครงการกลุ่มแม่บ้านผาเด็งมี
การผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�เมี่ยงผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
โดยวางจำ�หน่ายทีร่ า้ นค้าชุมชนภายใต้ชอื่ “ผาเด็ง” ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทัง้ สอง
นีเ้ ป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยกลุม่ ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ งผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ ง
คั่วซึ่งมีสมาชิก 28 คน
คำ�สำ�คัญ: น้ำ�เมี่ยง น้ำ�เมี่ยงคั่ว น้ำ�พริก ชาอัสสัม
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This research project is a further research from the experimental work on the
processing of natural product which is the traditional knowledge of the community in
order to develop the product and transfer technology to the community.  The objectives
of this participatory action research with the community were (1) to determine the
method for producing miang juice powder from fresh miang juices; (2) to formulate
roasted chili paste mixed with miang powder juice powder; and (3) to transfer technology
to a user. Research area was a Pa-Deng Community, Pa-Pae Sub-district, Mae Tang
District, Chiang Mai Province. A housewife group of Pa-Deng village (32 peoples) was  
participated in this research. Research tools include the equipments and materials used
for producing miang juice powder and roasted chili paste mixed with miang powder
juice powder, the quality analysis, workshops, opening the community forum to brainstorm
ideas for the development of products, building the community shop and increasing the
market opportunities
Results of product development of miang juice powder revealed that the optimal
drying method was sun-drying. After drying, dried miang juice was powdered and packed
in an aluminium foil bag.  The ingredients for cooking roasted chili paste mixed with
miang juice powder include  shrimp paste, sugar, salt, tamarind juice, roasted dried chili,
roasted rice, roasted peanut, fried shallot, fried garlic and miang juice powder.  Methods
of cooking the roasted chili paste mixed with miang juice powder start from mixing
roasted dried chili, fried shallot, fried garlic, roasted peanut, shrimp paste, sugar, salt
and tamarind juice as  in the invented formulation and then roasting the mixtures in a
pan with low heat. The roasted rice and miang juice powder were then added and mixed
well until dried. Finally, fried shallot and fried chili were sprinkled on top. Methods
for producing miang juice powder and roasted chili paste mixed with miang powder
juice powder were transfered to a housewife group of Pa-Deng community, Pa-Pae subdistrict, Mae Tang district, Chiang Mai province. The housewife group of Pa-Deng
village (32 peoples) was trained for the course of how to produce miang juice powder
and how to cook roasted chili paste mixed with miang juice powder. After completed
project, miang juice powder and roasted chili paste mixed are produced and sold as
products of the community in a brand name of Pa-Deng, which are available at the
community shop. Both products are owned and managed by a group of miang juice
powder and roasted chili paste which consists of 28 members.
Keywords: Miang juice, Roasted Miang juice, Chili paste, Assam tea
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บทนำ�

“เมี่ยง” เป็นชื่อที่คนทางภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ใช้เรียกใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var.
assamica) ซึง่ จากการค้นคว้าพบว่า ใบชาอัสสัมนีม้ ปี ริมาณ
โพลิฟินอลทั้งหมดประมาณ 20-35 โดยน้ำ�หนักแห้ง
(Balentine Wiseman & Bouwens 1997) ทั้งนี้ โพลิฟิ
นอลในใบชาดังกล่าว ประกอบด้วยกลุ่มของสารประกอบ
ที่มีประโยชน์ 6 กลุ่ม เช่น Flavanol1 hydroxy-4-flavonol,
anthocyanin เป็นต้น
นอกจากนี้  คำ�ว่า “เมี่ยง” ยังหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการนำ�ใบชาอัสสัมสดมาผ่านกระบวนการนึง่ และมัด
เป็นก้อน ก่อนจะนำ�ไปแช่ลงในถังเพือ่ หมักให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะคล้ายกับการดองใบชา พบการบริโภคเมี่ยงใน
เขตจังหวัดทางภาคเหนือของไทย ผลิตภัณฑ์เมี่ยงมีรสชาติ
ฝาดถึงเปรีย้ ว โดยนิยมรับประทานยามว่างหรือขณะทำ�งาน
เพื่อความกระชุ่มกระชวย ลดอาการง่วงนอน ลักษณะการ
บริโภคนั้นอาจมีการเพิ่มรสชาติโดยการเติมเกลือ น้ำ�ตาล
หรื อ ขิ ง บางพื้นที่ รับ ประทานกับ มะพร้า วคั่ว แล้ ว แต่
วัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละท้องถิ่น นอกจากเมี่ยงจะ
บริโภคกันในภาคเหนือแล้ว เมี่ยงยังเกี่ยวข้องกับประเพณี
ความเชื่อที่หลากหลายของคนในท้องถิ่น  เมี่ยงมักใช้เป็น
ส่วนประกอบของการบวงสรวง การจัดเลี้ยงรับรองในงาน
พิธีกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นทางภาคเหนือของไทย  
“ป่าเมี่ยง” คือต้นชา หรือต้นเมี่ยงที่เจริญในเขตป่า
ร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่นๆ ต้นเมี่ยงที่พบในบริเวณป่าภาค
เหนือของไทยอาจเป็นต้นเมี่ยงที่มีมาอยู่แล้วในอดีต โดย
ชาวบ้านจะมีเขตครอบครองป่าเมี่ยงเป็นของตน อันได้จาก
การสืบทอดมรดกมาจากบรรพบุรุษ และจากการซื้อขาย
พื้นที่ป่าเมี่ยงในภายหลัง ต้นเมี่ยงแต่ละต้นจะสามารถเก็บ
ผลผลิตได้เฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง คือช่วงต้นปี (มกราคม) ได้
ใบเมี่ยงอ่อนขายได้ราคาดี ช่วงกลางปี (พฤษภาคม) ได้ใบ
เมี่ยงที่สวยงามและเป็นช่วงใบเมี่ยงออกสู่ตลาดมาก ช่วง
เดือนสิงหาคม เป็นช่วงเมี่ยงส้อย และช่วงเดือนธันวาคม
เมี่ยงเหมย เป็นช่วงฤดูหนาว ผลผลิตน้อย ต้นเมี่ยงในป่า
หลายๆ พื้นที่ จะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ อาศัยน้ำ�และ
ธาตุอาหารจากธรรมชาติที่เป็นป่า ในตอนเช้าตรู่ของแต่ละ
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วัน ชาวบ้านจะเข้าป่า หรือสวนป่าไปเก็บใบเมี่ยงในพื้นที่
ของตน เพือ่ นำ�ใบเมีย่ งมานึง่ ในตอนกลางวัน หรือตอนเย็น
ของวันนั้นตามกรรมาวิธีดังกล่าวข้างต้นโดยหมุนเวียน
เปลี่ยนไปในแต่ละวันตามจุดต่างๆ ภายในสวน
การผลิตเมีย่ งเริม่ จากการเก็บใบชาอัสสัมสด มัดรวบ
เป็นกำ�  นำ�มานึ่งประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นรวบมัดเป็น
ก้อนอีกครั้งและส่งขายเรียกว่า “เมี่ยงนึ่ง”  ในบางพื้นที่มี
การนำ�เมี่ยงนึ่งมามัดเป็นก้อนใหม่อีกครั้งให้ขนาดเล็กลง
แล้วนำ�ไปหมักในสภาพไร้ออกซิเจนในลักษณะของการ
หมักดอง ในการหมักเมีย่ งจะอัดเรียงเมีย่ งให้แน่นในตะกร้า
ไม้ไผ่สานขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “ต่าง” หรือ “ทอ” หรือ
อาจหมักในถังซีเมนต์ขนาดใหญ่   ผลิตภัณฑ์ที่ได้ในขั้น
ตอนนี้ เรียกว่า “เมี่ยงหมัก”  (ภาพที่ 1)  
ชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�สวนเมี่ยงเพื่อทำ�
เมี่ยงนึ่งและเมี่ยงหมักส่งขาย นอกจากนี้ ชาวบ้านจะนำ�น้ำ�
ที่ได้จากการนึ่งเมี่ยงมาเคี่ยวจนได้ของเหลวข้น หนืด สีดำ�
มีรสชาติฝาดเรียกว่า “น้ำ�เมี่ยง” (ภาพที่ 2)  
การทำ�น้ำ�เมี่ยงต้องใช้เวลาเคี่ยวเพื่อให้น้ำ�ระเหยจน
ได้น้ำ�เมี่ยงที่เข้มข้น อาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็น
เดือนจึงจะได้น้ำ�เมี่ยงในแต่ละครั้ง น้ำ�เมี่ยงมีขายกันทั่วไป
ตามตลาดสดของภาคเหนื อ ตอนบน โดยบรรจุ ข ายใน
กระบอกไม้ไผ่หรือขวดแก้ว ชาวบ้านใช้น้ำ�เมี่ยงเป็นส่วน
ประกอบสำ�คัญในการทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว ซึ่งเป็นอาหาร
พื้นบ้านล้านนาโบราณ ที่ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก
สาเหตุอาจเนือ่ งจากความนิยมในการบริโภคอาหารพืน้ เมือง
ของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับรูปลักษณ์
ภายนอกของน้ำ�เมีย่ งทีน่ ำ�มาทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ มีสนี ้ำ�ตาล
ดำ� ข้น หนืด ดูไม่สะอาด ไม่น่ารับประทาน อีกทั้งยังมี
รสชาติฝาดและขม
“น้ำ�เมี่ยง” เป็นเครื่องปรุงรสที่ทำ�จากการเคี่ยวน้ำ�
ที่ได้จากการผลิตเมี่ยงนึ่งและเมี่ยงหมักจนได้ของเหลวข้น
หนืด น้ำ�เมี่ยงใช้ในการทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วซึ่งเป็นอาหาร
พื้นบ้านล้านนาโบราณ จากการเก็บตัวอย่างน้ำ�เมี่ยงมา
วิเคราะห์ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยพบว่าน้ำ�เมี่ยงมีปริมาณสาร
ออกฤทธิ์สำ�คัญ (Bioactive Compounds) จากใบชาที่ได้

Flavanol is a naturally occurring antioxidant found in various types of plants. Its antioxidant qualities can be extremely important to maintaining
a healthy body. Coco beans are one plant that contains a significant amount of these compounds. Flavanols promote health by helping the body
to deal with the presence of free radicals and also credited with helping to prevent blood clots and reducing the level of LDL or bad cholesterol
in bloodstream. อ้างอิงจาก www.wisegeek.org/what-is-flavanol.htm
1
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตเมี่ยงนึ่งและเมี่ยงหมัก

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตน้ำ�เมี่ยง

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556

จากกระบวนการผลิ ต เมี่ ย งนึ่ ง และ
เมี่ยงหมัก  ซึ่งสารออกฤทธิ์สำ�คัญที่
อยู่ในน้ำ�เมี่ยงเป็นสารสำ�คัญที่พบใน
ชาที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
ดังนั้น การบริโภคน้ำ�เมี่ยงทำ�ให้ผู้
บริ โ ภคได้ รั บ ประโยชน์ จ ากสาร
สำ�คัญนี้ด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม น้ำ � เมี่ ย งดั ง
กล่าวมีการบริโภคกันค่อนข้างจำ�กัด
เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุของภาคเหนือ
ตอนบนในบางพื้นที่ เนื่องจากหารับ
ประทานได้ยาก อีกทั้งคนรุ่นใหม่
นิ ย มบริ โ ภคอาหารพื้ น เมื อ งลดลง
ประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกของ
น้ำ � เมี่ ย งที่ มี สี น้ำ � ตาลดำ �  ข้ น หนื ด
เหนียว เละ ดูไม่สะอาดและไม่ชวน
รั บ ประทาน ทำ � ให้ ก ารบริ โ ภคน้ำ �
เมี่ยงมีแนวโน้มลดลง
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุป ระสงค์
เพือ่ พัฒนาน้ำ�เมีย่ งให้มรี ปู ลักษณ์ใหม่
ที่ ยั ง คงคุ ณ ภาพเดิ ม ไว้ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานมากขึ้น
สะดวกต่อการใช้ เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภค
ได้มากขึ้น เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
และเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
ล้านนาให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมการ
บริ โ ภคของชาวล้ า นนา โดยการ
พัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำ �เมี่ยงให้
เป็นผงแห้งและพัฒนากรรมวิธีการ
ปรุงน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง
ให้มีรสชาติถูกปากคนส่วนใหญ่มาก
ยิ่งขึ้น พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับกลุ่มผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัย
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ชุมชนบ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3 ต. ป่าแป๋
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ทีท่ ำ�การผลิตน้ำ�เมีย่ งส่งขายเป็นอาชีพ
พร้อมทัง้ จัดเวทีชมุ ชนเพือ่ ระดมความ
คิ ด ของคนในชุ ม ชนในการสร้ า ง
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตราสิ น ค้ า
ของชุมชน ให้ชมุ ชนได้ดแู ล
และบริ ห ารจั ด การภายใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ใน
การวิจัย
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช้
ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)  
เพื่ อ การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
ให้ ต รงตามความต้ อ งการ
ของผู้ บ ริ โ ภค โดยใช้ รู ป การสาธิตกรรมวิธีการทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง
แบบในการพั ฒ นาด้ า นตั ว
ผลิตภัณฑ์อาหารและด้านบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยถึงความ บ้าน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อระดม
ต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์   ความคิดในการสร้างตราสินค้าของชุมชน  
ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)  
โดยทำ�การวิจัยและพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอ วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชน
การดำ�เนินงานวิจัยได้ดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
และใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน   (People’s ของงานวิจัยตามลำ�ดับขั้น ดังนี้
Participation)  เป็นเครื่องมือในการเข้ามามีบทบาทสำ�คัญ
1. การศึกษาผลของวิธีการทำ�แห้งต่อคุณภาพน้ำ�
ในการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เมี่ยงผง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ศึกษาผลของวิธีการทำ�แห้งต่อคุณภาพของน้ำ�เมี่ยง
โครงการนีเ้ ป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ให้ ผงเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการทำ�แห้ง   โดยการ
กับชุมชนโดยมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกลี่ ย น้ำ � เมี่ ย งสดบนถาดด้ ว ยความหนาประมาณ 3-5
พร้อมทั้งนำ�ผลสำ�เร็จของงานวิจัยไปถ่ายทอดเพื่อให้เป็น มิลลิเมตร และทำ�แห้งด้วยวิธีการต่างๆ กันได้แก่ การอบ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์   โดยใช้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value ในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 70 80 90 และ 100 ™C การอบด้วย
Chain) เพือ่ สร้างคุณค่า (Value Creation) และมูลค่า (Value ไมโครเวฟที่ระดับความร้อนต่ำ� (450 W) ปานกลาง (630
Added) ให้แก่ผลสำ�ร็จทางการวิจัย  โดยมีผลผลิตงานวิจัย W) และสูง (810 W) และการตากแดด  ทำ�การสุม่ ตัวอย่าง
ทีต่ อ้ งการถ่ายทอดให้ 2 ส่วน คือ กรรมวิธกี ารผลิตน้ำ�เมีย่ ง ที่เวลาต่าง ๆ และวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ�เมี่ยงแห้ง โดย
ผง   และกรรมวิธีการทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง   การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ วัดค่าสี  และค่า
และมีกระบวนการบริหารจัดการ (Management) ที่เชื่อม Water Activity (Aw) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่
โยงกับด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งต่อผลผลิตงานวิจัยให้กับ ปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน และเถ้า ตามวิธี AOAC
กลุ่มแม่บ้านผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยจัด (2000)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิ เ คราะห์ ท างด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยา ได้ แ ก่ ปริ ม าณ
น้ำ�เมี่ยงผง   และกรรมวิธีการทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ� จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ตามวิธี AOAC (2000)
เมี่ยงผง   และสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการ วิเคราะห์ปริมาณโพลิฟนี อลทัง้ หมด วิเคราะห์ฤทธิก์ ารต้าน
มีสว่ นร่วมของชุมชน  โดยการจัดประชุมหารือระหว่างชาว ออกซิเดชันตามวิธี DPPH-assay และ FRAP-assay
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วิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ โ ดยวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยวิธขี อง
Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำ�เมีย่ งผงในระดับ
ชุมชน โดยการเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำ�เมีย่ งผงและเลือก
วิธกี ารทำ�แห้งทีเ่ หมาะสม สามารถทำ�ได้จริงและง่าย ให้น้ำ�
เมี่ยงผงที่มีคุณภาพสูง
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยง
คั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง
นำ � น้ำ � เมี่ ย งผงที่ ไ ด้ ม าทดสอบการยอมรั บ ของผู้
บริโภคโดยใช้ผู้บริโภคใน จ.เชียงราย จำ�นวน 50 คน
ทดสอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่เสนอให้โดยใช้น้ำ�เมี่ยงผง
เป็นส่วนประกอบในการน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ เปรียบเทียบกับ
น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วที่ทำ�จากน้ำ�เมี่ยงสด และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยง
คัว่ ทีข่ ายในท้องตลาด  ใช้วธิ กี ารให้คะแนนความชอบระดับ
1-9 คะแนน โดยชอบมากที่สุด = 9 และไม่ชอบมากที่สุด
= 1 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิตโิ ดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ในการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนได้ Matching
Product ของงานวิจัย กับ User โดยมีผลผลิตงานวิจัยที่
ถ่ายทอด 2 ส่วน คือ กรรมวิธีการผลิตน้ำ�เมี่ยงผง  และ
กรรมวิธีการปรุงน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง   โดยมี
กระบวนการบริหารจัดการ (Management) ที่เชื่อมโยงกับ
ด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรมปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ งผง และกรรมวิธกี าร
ทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผงให้กับกลุ่มแม่บ้าน หมู่
ที่ 3 ต. ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำ�การ
ผลิตน้ำ�เมี่ยงส่งขายเป็นอาชีพ     ภายหลังการจัดอบรม
ปฏิบัติการได้มีการประเมินผลด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจทีป่ ระกอบด้วยประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความเข้าใจในเนือ้ หา
ของการอบรม  ความสามารถของทีมวิทยากร  ประโยชน์
และการนำ�ความรู้ไปใช้ ความเหมาะสมของสถานที่ และ
ระยะเวลาในการอบรม โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
ภายหลังการจัดอบรมปฏิบัติการ คณะผู้วิจัยได้เปิด
โอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมโดยจัดการประชุมหารือระหว่าง
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ชาวบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการจัดการสินค้าและแนวทางการ
ดำ�เนินงานของชุมชน   และมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการ
ดำ�เนินงาน   ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตวิจัยถูกส่งต่อให้ถึงผู้ใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผลการวิจัย

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผง
การพัฒาผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แปรรูปน้ำ�เมี่ยงให้มีรูปลักษณ์ใหม่ที่ยังคงคุณภาพเดิม และ
สะดวกต่อการใช้งาน รวมทัง้ น่ารับประทานมากยิง่ ขึน้   โดย
ศึกษาผลของการทำ�แห้งที่แตกต่างกัน 3 วิธีคือ การอบใน
ตูอ้ บลมร้อน การอบด้วยไมโครเวฟ และการตากแดด   พบ
ว่าวิธีที่เหมาะสมในการทำ�แห้งน้ำ�เมี่ยงมากที่สุด คือ การ
ตากแดด ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ งผงทีไ่ ด้มลี กั ษณะเป็นผงสีดำ�  มี
ปริมาณโพลิฟนี อลทัง้ หมด  ความสามารถในการต้านอนุมลู
อิสระโดยวิธี DPPH-assay และ FRAP-assay ไม่แตกต่าง
ไปจากน้ำ�เมีย่ งสดเริม่ ต้น  กรรมวิธกี ารทำ�น้ำ�เมีย่ งผงเริม่ จาก
นำ�น้ำ�เมี่ยงสดมาเทลงในถาดอะลูมิเนียมที่รองพื้นด้วยแผ่น
พลาสติกใส  เกลีย่ น้ำ�เมีย่ งสดให้ทวั่ แผ่นพลาสติก  นำ�ออก
ตากแดดประมาณ 2-3 วันหรือจนกว่าน้ำ�เมีย่ งแห้งสนิท จะ
ได้น้ำ�เมีย่ งแห้งทีม่ ลี กั ษณะเป็นแผ่น จากนัน้ แกะเอาน้ำ�เมีย่ ง
แผ่นที่แห้งสนิทแล้วออกจากแผ่นพลาสติกใส  นำ�น้ำ�เมี่ยง
แผ่นที่ได้ไปตำ�ด้วยครกจนละเอียดเป็นผง จะได้น้ำ�เมี่ยงผง
ที่ทำ�จากน้ำ�เมี่ยงสดพร้อมบรรจุลงซองอลูมิเนียมฟอยล์  
(ภาพที่ 3)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�
เมี่ยงผง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยง
ผงทำ�โดยการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์
น้ำ�เมี่ยงผงเมือ่ นำ�มาแปรรูปเป็นน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ โดยใช้ผู้
บริโภคใน จ.เชียงราย จำ�นวน 50 คน ทดสอบเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วทางการค้าซื้อมาจากตลาด  
และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วที่ทำ�จากน้ำ�เมี่ยงสด จากผลการ
ทดสอบพบว่าน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วที่ใช้น้ำ�เมี่ยงผงเป็นส่วน
ประกอบมีคะแนนทางประสาทสัมผัสด้าน สี กลิ่น รส
ลักษณะเนือ้ สัมผัส และการยอมรับโดยรวมสูงทีส่ ดุ น้ำ�พริก
น้ำ�เมี่ยงคั่วที่ทำ�จากน้ำ�เมี่ยงผงมีกลิ่น รส และลักษณะเนื้อ
สัมผัสไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ�
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นำ�ส่วนผสมไปคั่วในกระทะโดย
ใช้ไฟอ่อนๆ คั่วจนน้ำ�ตาลละลาย
หมดและได้กลิ่นกะปิโชยออกมา
เสร็ จ แล้ ว เติ ม หอมแดงเจี ย ว
กระเที ย มเจี ย ว และน้ำ � เมี่ ย งผง
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักน้ำ�เมี่ยงคั่ว
ออกจากกระทะ โรยหน้ า ด้ ว ย
หอมแดงเจียว และพริกทอด จะ
ได้น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยง
ผงที่พร้อมเสริฟ (ภาพที่ 4)
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน
คณะผู้วิจัยได้จัดฝึกอบรม
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ำ � เมี่ ย งผง
และกรรมวิ ธี ก ารทำ � น้ำ � พริ ก น้ำ �
เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผงให้กับกลุ่ม
แม่บ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3 ต.ป่าแป๋
ภาพที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นกลุม่
พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ ทีผ่ ลิตจากน้ำ�เมีย่ งสด แต่ผบู้ ริโภคส่วนใหญ่ ที่ ทำ � การผลิ ต น้ำ � เมี่ ย งส่ ง ขายเป็ น อาชี พ ในการอบรมมี
ให้คะแนนด้านสีและการยอมรับโดยรวมมากกว่าน้ำ�พริกน้ำ� สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านผาเด็งเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน การ
ประชุมได้รบั เกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เมี่ยงคั่วที่ผลิตจากน้ำ�เมี่ยงผง
เมื่ อ นำ � น้ำ � เมี่ ย งผงที่ ไ ด้ ม า
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น น้ำ � พริ ก น้ำ �
เมีย่ งคัว่ ทีม่ รี สชาติถกู ปากคนทัว่ ไป
จะมี เ ครื่ อ งปรุ ง ส่ ว นผสมต่ า งๆ
ได้แก่ กะปิ น้ำ�ตาล เกลือ น้ำ�
มะขามเปียก พริกแห้ง ข้าวคั่ว ถั่ว
ลิสง  หอมแดง กระเทียม น้ำ�เมี่ยง
ผง  และน้ำ�มันปาล์ม กรรมวิธีการ
ปรุงเริ่มจากคั่วพริกแห้งในกระทะ
ด้วยไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอม แล้วนำ�
ไปตำ�หรือบดให้ละเอียด จากนั้น
ซอยกระเทียม และหอมแดง เป็น
ชิ้นเล็กๆ นำ�ไปเจียวด้วยไฟอ่อนๆ
จนมีสเี หลือง ตักกะปิ น้ำ�ตาล เกลือ  
พริก น้ำ�มะขามเปียก ใส่ในภาชนะ
แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมข้าวคั่ว
ถั่วลิสง คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
ภาพที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง
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ป่าแป๋มากล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม   การประชุม
ประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต  และปฏิบัติการ และ
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. การบรรยายเรื่อง การแปรรูปน้ำ�เมี่ยงผงจากน้ำ�
เมี่ยงสด
2. การบรรยายเรื่อง การแปรรูปน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว
จากน้ำ�เมี่ยงผง
3. การสาธิตเรื่อง กรรมวิธีการทำ�น้ำ�เมี่ยงผงจากน้ำ�
เมี่ยงสด
4. การสาธิตเรือ่ ง กรรมวิธกี ารทำ�น้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่
จากน้ำ�เมี่ยงผง
5. ปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การแปรรูปน้ำ�เมีย่ งผงจากน้ำ�เมีย่ ง
สด
6. ปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การแปรรูปน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ จาก
น้ำ�เมี่ยงผง
จากการประชุมอบรมปฏิบัติการ พบว่าผู้เข้าร่วมมี
ความพอใจและประทับใจที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในครั้งนี   
้ ซึ่งกลุ่มแม่บ้านผาเด็งได้ใช้การอบรมครั้งนี้เป็น
แนวทางในการเพิ่มช่องทางการค้าและเพิ่มรายได้ของชาว
บ้านด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่
คนทั่วไปยอมรับและสามารถบริโภคได้ เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาอาหารล้านนาโบราณดั้งเดิมที่มีอยู่
แล้วในชุมชน
4. การระดมความคิดเห็นเพือ่ หาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาสินค้าของชุมชน ได้บทสรุปการ
ประชุมดังนี้
1. กลุม่ แม่บา้ นผาเด็งต้องการมีผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เป็นของตนเองภายใต้ชื่อตราสินค้าว่า “ผาเด็ง” ซึ่งเป็นชื่อ
ของหมู่บ้าน
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลุ่ ม แม่ บ้ า นผาเด็ ง จะผลิ ต และ
จำ�หน่ายในตราสินค้า “ผาเด็ง” มี 2 ชนิดคือ น้ำ�เมี่ยงผง
และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง
3. ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผง ซึ่งเป็นสินค้าของชุมชนจะ
ผลิตขายโดยแปรรูปจากน้ำ�เมี่ยงสดให้เป็นน้ำ�เมี่ยงผงตาม
กรรมวิธที ไี่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี น้ำ�เมีย่ งผงจะบรรจุ
ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ ติดฉลากทั้งสองด้าน บรรจุถุงละ
5 กรัม ราคาขาย 9 บาทต่อซอง จุดเด่นของน้ำ�เมี่ยงผงอยู่
ทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปจากของกินพืน้ บ้านล้านนาโบราณ
ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากใบชา ไม่มีวัตถุ
กันเสียและวัตถุปรุงแต่งรสอาหารเจือปน
4. ผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว ซึ่งเป็นสินค้าของ
ชุมชนจะผลิตขายโดยการแปรรูปน้ำ�เมี่ยงผงให้เป็นน้ำ�พริก
น้ำ�เมี่ยงคั่วตามสูตรปรับปรุงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนยี  
น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจะบรรจุในภาชนะพลาสติกใส ติดฉลาก
รอบภาชนะพลาสติก ขนาดบรรจุ 30 กรัมต่อกระปุก  ราคา
ขาย 25 บาทต่อกระปุก  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�
เมี่ยงคั่วอยู่ที่เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาโบราณ ปัจจุบันหา
รับประทานได้ยาก อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้
จากใบชา ไม่มีวัตถุกันเสีย
และวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
เจือปน
5. บ้านผาเด็ง หมู่ที่
3 ต.ป่ า แป๋ อ.แม่ แ ตง
จ.เชียงใหม่ ได้ดำ�เนินการ
จั ด สร้ า งร้ า นค้ า ชุ ม ชนบน
ถนนเชียงใหม่–ปาย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้เป็นร้านค้า
ของชุมชนที่ขายผลิตภัณฑ์
ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ข ณ ะ นี้
สามารถนำ�สินค้าของชุมชน
มาวางขายได้ในบริเวณร้าน
ค้ า ชุ ม ชนดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น

การเปิดเวทีชุมชนระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสินค้าของชุมชน
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กลุ่ ม แม่ บ้ า นมี แ ผนการ
ทดลองขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ร้านค้าชุมชน เพื่อเป็นการ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการค้ า ของ
ชุมชน เพิ่มโอกาสทางการ
ตลาด และคาดว่าชุมชนจะ
มี ร ายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนทัง้
สองชนิดนี้  
6. กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า
หมายเป็นประชาชนทัว่ ไปที่
รับประทานน้ำ�พริกอยู่แล้ว  
รวมทัง้ นักท่องเทีย่ วทีส่ ญ
ั จร
ผ่ า นบริ เ วณร้ า นค้ า ชุ ม ชน
บ้ า น ผ า เ ด็ ง บ น ถ น น
เชียงใหม่-ปาย

การนำ�ไปใช้ประโยชน์

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้น
ทีเ่ พือ่ ติดตามดำ�เนินงานของ
กลุ่ ม แม่ บ้ า นผาเด็ ง ในการ
จัดการกับผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ ง
ผง และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนยี  
ทางคณะผู้วิจัยได้พูดคุยกับ
หัวหน้าและสมาชิกในกลุ่ม
แม่ บ้ า นผาเด็ ง พบว่ า ทาง ร้านค้าชุมชนที่เป็นจุดวางขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว ตราผาเด็ง
กลุ่มแม่บ้านผาเด็งได้ดำ�เนินการ ดังนี้
3. มีแนวทางการดำ�เนินงานของกลุ่มในอนาคต
1. มีการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผงและน้ำ�พริก
กลุ่มแม่บ้านผาเด็งที่เป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำ�
น้ำ�เมี่ยงคั่ว
มี ก ารรวมกลุ่ ม ของกลุ่ ม แม่ บ้ า นผาเด็ ง ที่ ส นใจทำ � เมีย่ งผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ มีแนวคิดในการผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ งผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้าของกลุ่ม ณ บริเวณร้านค้าชุมชน และมาชิกลุ่มจะ
น้ำ�เมี่ยงผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทำ�การผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ในงานออกร้านต่างๆ
แม่บ้านผาเด็งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งสิ้น 28 คน ขายหุ้น ทีเ่ ป็นตัวแทนของกลุม่ เช่น งานออกร้านของหมูบ่ า้ น ตำ�บล
ให้กับสมาชิกหุ้นละ 100 บาท ได้จำ�นวนหุ้น 57 หุ้น คิด อำ�เภอ และจังหวัด  งาน OTOP ตลอดจนงานออกร้าน
ต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้าน   
เป็นเงิน 5,700 (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2. มีการผลิตและทดลองจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้าน
อภิปรายผล
ค้าชุมชน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วได้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมี 2 ผลิตภัณฑ์คือ น้ำ�เมี่ยงผง
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วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลผลิตจากงานวิจัย 2
ส่วน คือ กรรมวิธีการผลิตน้ำ�เมี่ยงผง และกรรมวิธีการทำ�
น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับกลุ่มแม่บ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3 บ้านผาเด็ง ต. ป่าแป๋
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดเวทีชุมชนเพื่อระดม
ความคิดของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของ
ชุมชน ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มแม่บ้านผาเด็ง
ได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผงและน้ำ�
พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ ” มีสมาชิกกลุม่ ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ งผงและน้ำ�
พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วทั้งสิ้น 28 คน เงินลงทุนหมุนเวียน 5,700
(ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ มี 2 ผลิตภัณฑ์     
คือ น้ำ�เมี่ยงผง และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว ตราผาเด็ง  กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นประชาชนทัว่ ไปทีร่ บั ประทานน้ำ�พริกอยู่
แล้วรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านถนนเชียงใหม่-ปาย   
น้ำ�เมีย่ งผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่   ตราผาเด็ง  มีชอ่ งทางการ
จัดจำ�หน่ายหลักๆ 2 ช่องทาง คือ การขายปลีกที่ซุ้มสินค้า
ชุมชนบ้านผาเด็ง บนถนนเชียงใหม่-ปาย และการขายปลีก
ตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลอาหาร / สินค้า OTOP
เป็นต้น จากการดำ�เนินงานวิจัย   คณะผู้วิจัยมีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ดังนี้

คณะผู้วิจัย: 		
1.
2.
3.
4.

นางสาวกาญจนา  พลอยศรี  	
นางศารินาฏ เกตวัลห์		
นางสาวอนัญญา เอกพันธ์		
นางสาวเกศนภา ห้องโสภา  	

สถาบันชา
สถาบันชา
สถาบันชา
สถาบันชา

1. คณะผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ำ�เมีย่ งผงและ
น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่คนส่วนใหญ่
ไม่รู้จัก ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้
ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นคืออะไร และทำ�มาจากอะไร ควร
มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น แผ่นป้ายบอกชื่อและราย
ละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เป็นต้น
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ ง
คั่วรสชาติอื่นๆ อาจเพิ่มเติมส่วนผสมอื่นๆ ลงไปเพื่อให้มี
รสชาติที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาถึงกรรมวิธกี ารยืดอายุการเก็บของ
น้ำ�พริกน้ำ�เมีย่ งคัว่ ให้มากยิง่ ขึน้   เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์น้ำ�พริก
น้ำ�เมี่ยงคั่วเป็นน้ำ�พริกแบบร่วนแห้งที่ไม่มีการผสมสารกัน
เสียหรือสารกันหืน  ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บสั้นกว่า
น้ำ�พริกทั่วไปตามท้องตลาด
4. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว   เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มมีการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืนต่อ
ไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แหล่งเงินทุน : สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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บทปริทัศน์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วของชุมชนบ้านผาเด็ง  
ตำ�บลป่าแป๋ อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ผลงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นความ
คิดเห็นในสองมิติ คือ ด้านวิธีวิทยา (Methodology)
และส่วนทีข่ าดหายไปเพือ่ ให้การนำ�ไปปฏิบตั ใิ ช้อย่าง
ต่อเนื่องเกิดขึ้นในชุมชนที่ศึกษาและ ส่วนที่เป็นการ
มองเชิงระบบของกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ วิ จั ย ที่ จ ะ
พัฒนาน้ำ�เมีย่ งให้มรี ปู ลักษณ์ใหม่ทยี่ งั คงคุณภาพเดิม
ไว้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่ารับประทานมากขึ้น
สะดวกต่อการใช้ เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ เพิม่
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้น
บ้านล้านนาให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมการบริโภคของ
ชาวล้านนา โดยการพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำ�เมี่ยง
ให้เป็นผงแห้งและพัฒนากรรมวิธกี ารปรุงน้ำ�พริกน้ำ�
เมี่ยงคั่วจากน้ำ�เมี่ยงผงให้มีรสชาติถูกปากคนส่วน
ใหญ่มากยิ่งขึ้น พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ผ ลผลิ ต จากงานวิ จั ย โดยการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชน
ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำ�กินในตำ�บลป่าแป๋ นั้น
ส่วนใหญ่ทำ�กินในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทัง้ นีช้ มุ ชนบ้านผาเด็ง  เป็นชุมชน
ใบเมี่ยง/ชาอัสสัม

มัดกำ�

ที่มีประวัติและเป็นชุมชนที่ย้ายถิ่นมาจากพม่า และ
พื้นที่ของชุมชนยังเป็นป่า มีการทำ� มีรากเหง้าและ
วัฒนธรรมเดิมที่หลายโครงการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
และพัฒนาความเป็นอยู่
ผูว้ จิ ยั ศึกษากระบวนการผลิตเมีย่ ง หรือชาอัส
สัม โดยเลือกพื้นที่ศึกษาณ ชุมชน หมู่ที่ 3 ต. ป่า
แป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นกลุม่ ทีท่ ำ�การผลิต
น้ำ�เมีย่ งส่งขายเป็นอาชีพ พร้อมทัง้ จัดเวทีชมุ ชนเพือ่
ระดมความคิ ด ของคนในชุ ม ชนในการสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของชุมชน ให้ชุมชนได้
ดูแล และบริหารจัดการภายในชุมชนอย่างยั่งยืน
วิเคราะห์กระบวนการผลิตเดิม ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำ�สวนเมี่ยง (ชา) ทำ�เมี่ยงนึ่งการ
ผลิตเมีย่ งเริม่ จากการเก็บใบชาอัสสัมสด มัดรวบเป็น
กำ�  นำ�มานึ่งประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นรวบมัด
เป็นก้อนอีกครั้งและส่งขายเรียกว่า “เมี่ยงนึ่งและ
เมี่ยงหมักส่งขาย นอกจากนี้ ชาวบ้านจะนำ�น้ำ�ที่ได้
จากการนึ่งเมี่ยงมาเคี่ยวจนได้ของเหลวข้น หนืด สี
ดำ� มีรสชาติฝาดเรียกว่า “น้ำ�เมี่ยง”   

นึ่ง

เคี่ยว
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น้ำ�เมี่ยงนี้เป็นส่วนประกอบในน้ำ�พริกเมี่ยง
คั่ ว ซึ่ ง เป็ น อาหารพื้ น บ้ า นล้ า นนา ผู้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ
ตัวอย่างน้ำ�เมีย่ งมาวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณสารออก
ฤทธิ์สำ�คัญ แต่ปัญหาที่ผู้วิจัยเสนอไว้ คือ 1) ความ
นิยมในการบริโภคลดลง 2) รูปลักษณ์ภายนอกไม่
สวยงาม ไม่ดึงดูดผู้บริโภค 3) ดูไม่สะอาด 4)
รสชาติฝาด ขม
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ผู้วิจัยวางแนวคิดทฤษฎี 3 แบบ คือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปศึกษาความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภค  นำ�ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทฤษฎีการมีสว่ นร่วม เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวิจยั เพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงนี้ ทั้งนี้ผู้วิจัยวางกรอบแนวคิด ที่
จะนำ�ผลวิจัยไปสู่นวตกรรมเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่า
เพิ่ม ตาม ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยทำ�วิจัย
ในห้องปฏิบตั กิ าร และนำ�ผลทีไ่ ด้ไปจัดฝึกอบรมเพือ่
ถ่ายทอดแก่ชุมชน

จากวิธีดำ�เนินการวิจัย 3 กิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 1
กิจกรรม
การวางแผนการทดลอง/วิธีวิจัย
ทฤษฎี/กรอบแนวคิด
1.วิธีการทำ�น้ำ�เมี่ยงแห้งต่อคุณ 1.เปรียบเทียบวิธีการทำ�แห้งโดยอบใน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ภาพน้ำ�เมี่ยงผง
ตู้อบ ตู้ไมโครเวฟและวิธีตากแดด
2.วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตทิ าง กายภาพ ทาง
เคมี และจุลินทรีย์
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�พริกเมีย่ ง 1. ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริโภค น้ำ� พัฒนาผลิตภัณฑ์
คั่วจากน้ำ�เมี่ยงผง
พริกน้ำ�เมี่ยงคั่วทำ�เอง จากผงและไม่
เป็ น ผง และน้ำ � พริ ก น้ำ � เมี่ ย งคั่ ว จาก
ตลาด
3. อบรมแก่ชุมชน
หัวข้อ 1) การทำ�น้ำ�เมี่ยงผง 2) การทำ� การมีส่วนร่วม
น้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว
4. เวทีชุมชน
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน
การมีส่วนร่วม
ผลการศึกษา ได้เกิดกลุ่มภายใต้ชื่อ “กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์น้ำ�เมี่ยงผงและน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว”   มี
สมาชิก 28 คน ผลิตภัณฑ์ที่มีจำ�หน่ายคือ น้ำ�เมี่ยง
ผง และน้ำ�พริกน้ำ�เมี่ยงคั่ว ตราผาเด็ง  
จากภาพรวมของงานวิจัยนี้พบว่ามีผลสำ�เร็จ
จากการทำ � วิ จั ย นี้ เช่ น เกิ ด กลุ่ ม ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้วิจัยได้เขียนรายละเอียดของผล
วิเคราะห์ ที่จะนำ�ไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เช่น โพลีฟีนอล ผลวิเคราะห์จุลินทรีย์ เป็นต้น สิ่ง
เหล่านีจ้ ะทำ�ให้เกิดเรือ่ งราวของคุณค่าและเพิม่ มูลค่า
แก่ผลิตภัณฑ์ อีกประการหนึ่งได้แก่กระบวนการ

ผลิตที่ควรเน้นเรื่องความสะอาด สุขลักษณะ และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะ
นำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืน ตามกรอบ ทฤษฎีวจิ ยั และกรอบ
แนวคิดทีผ่ วู้ จิ ยั วางไว้ และเป็นแนวทีด่ ใี นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนที่มีประวัติและทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีคุณค่าพึงอนุรักษ์ไว้ กิจกรรมจากงาน
วิจัยนี้ สิ่งที่ควรเริ่มคือกระบวนการมีส่วนร่วมหรือ
การวิเคราะห์ร่วมกันในชุมชน เพื่อนำ�เรื่องราว และ
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็นเรื่องราวให้เกิดความ
ภูมิใจในสินค้าของชุมชน
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