
โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ําพริกของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุร ี
 

1. เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
2. สังกัด   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ประเด็นความรู้   

กลุ่มนํ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ได้รวมกลุ่มจัดทําผลิตภัณฑ์นํ้าพริกเผา นํ้าพริกแกง 
จําหน่ายโดย บรรจุในถุงพลาสติกปิดสติกเกอร์ที่ออกแบบเอง บางชนิดบรรจุในขวดพลาสติกปิด            
สติกเกอร์ของกลุ่มเช่นเดียวกัน ต่อมา มีการแข่งขันจากกลุ่มชุมชนอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น และพบว่า                  
บรรจุภัณฑ์มีจุดอ่อนที่ไม่สะท้อนเอกลักษณ์ของกลุ่ม 

จากการลงพื้นที่เพ่ือสํารวจสภาพปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการโดยการทํางานของเครือข่าย 
3 ฝ่าย จึงได้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าพริกชนิดใหม่ ได้แก่ นํ้าพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม นํ้าพริก
สมุนไพร นํ้าพริกปลาป่น และนํ้าพริกมะขาม อยู่ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยการบูรณาการองค์
ความรู้จากการสอน  องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิทยากรชุมชน และบทบาทการบริการ
วิชาการแก่สังคม ช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอาชีพเดิมของกลุ่ม มีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่สะสมจนตกผลึก จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและได้รับการคัดเลือกให้เป็น                   
“เรื่องเล่าความสําเร็จ” หัวข้อ “การพัฒนาอาชีพการทํานํ้าพริกของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ”            
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
4. ความเป็นมา  

4.1  ที่มาของปัญหา 
กลุ่มอาชีพในชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ  กลุ่มแม่บ้าน

ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้  กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิบ้านหนองแจง กลุ่มขนมหวานหนองคาง    
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาพด และกลุ่มนํ้าพริกชุมชนบ่อพุทรา ได้ร่วมกลุ่มกันทําผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทน้ําพริก โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปิดสติกเกอร์ที่ออกแบบเอง และบางชนิดบรรจุในขวด
พลาสติกโดยปิดสติกเกอร์ของกลุ่มเช่นเดียวกัน ในการดําเนินการที่ผ่านมา ได้นําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย
ในงานเทศบาลเมืองชะอํา หรืองานออกร้านของผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจําหน่ายได้ดีใน
ระดับหน่ึง เมื่อเวลาผ่านไป ได้พบปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ 
เพราะมีการแข่งขันจากกลุ่มชุมชนอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน พบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มี
รูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม และไม่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก
สํานักงานเทศบาลเมืองชะอํา ให้ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษาเพ่ือให้ความรู้ทางด้านน้ี วันที่ 
5 สิงหาคม 2552 กองสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สํานักงานเทศบาลเมืองชะอําได้
ติดต่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้ส่งวิทยากรให้ความรู้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552     
ซึ่งได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี      
และต้องดําเนินการเร่งด่วนในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม รวมท้ัง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงได้ดําเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์               
บรรจุภัณฑ์และการตลาดของชุมชนอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน       
ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตของชุมชนอําเภอชะอํา อันส่งผลต่อศักยภาพในการ
แข่งขันของชุมชนแห่งน้ีต่อไป 
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4.2  วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์นํ้าพริกชนิดต่าง ๆ 
2.2  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
2.3  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
 

4.3  เป้าหมาย  
เป็นการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการ 
ให้ความรู้ วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลโครงการ ฝ่ายที่สอง คือ เทศบาลเมืองชะอํา โดย กองสวัสดิการ
สังคม ทําหน้าที่ประสานงานและพัฒนากลุ่ม ฝ่ายที่สาม คือ ชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา นําโดย กลุ่ม
นํ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ และกลุ่มชุมชนเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทราย
ใต้ กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิบ้านหนองแจง กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตา
พด กลุ่มนํ้าพริกชุมชนบ่อพุทรา และกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ ทําหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ 
สถานที่ และรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน 

เป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ จํานวนผู้รับบริการวิชาการ 
    จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ ความรู้ความเข้าใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 77 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวรการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 84 
  ผู้ใช้บริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 83 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 77 

 
4.4  องค์ความรู้ที่นํามาใช้ในโครงการ 

4.1  องค์ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการและการศึกษา
ทดลองของอาจารย์ในสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ     
การออกแบบ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ บุญนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  ขวยเขิน อาจารย์    
เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสด์ิ และอาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ 

4.2  องค์ความรู้ ของชุมชนแม่บ้าน – เยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ตําบลหนองหญ้าปล้อง 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เรื่องภูมิปัญญาการทํากล้วยม้วนทอดกรอบรสต่างๆ โดยใช้
วัตถุดิบกล้วยนํ้าว้าที่สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นของตนเองถ่ายทอดสู่ชุมชนใกล้เคียง 

 
5.  วิธีดําเนินการ 

 ดําเนินงานโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ในสังกัด ร่วมกับ
เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 5.1  การสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการ 
 เริ่มต้นด้วยการเดินทางสู่พ้ืนที่เพ่ือสํารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน 

ซึ่งพบว่า ในกลุ่มหลักคือกลุ่มนํ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายใต้ และชุมชนเครือข่าย มีความต้องการ
รับความรู้และทักษะการทํานํ้าพริกชนิดใหม่นอกจากนํ้าพริกเผาที่ทําอยู่เดิม นอกจากน้ี ยังมีความ
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ต้องการบรรจุภัณฑ์สําหรับบรรจุ นํ้าพริกชนิดต่างๆ ที่ พัฒนาขึ้นใหม่ โดยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
กระบวนการบรรจุไม่ซับซ้อน แต่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้ ในขณะเดียวกันในท้องถิ่นแห่งน้ี         
มีผลผลิตกล้วยนํ้าว้า ที่ทุกครัวเรือนปลูกไว้รับประทาน แต่ภายหลังผลิตได้มากขึ้น จึงต้องการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยเพ่ือทดลองตลาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการ 
 

 5.2  การเตรียมงาน 
 ได้ติดต่ออาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ              

การออกแบบ ในการจัดเตรียมหลักสูตรเฉพาะสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งน้ี เน่ืองจาก 
ผู้รับการถ่ายทอดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่มีความต้ังใจในการพัฒนาตนเองและกลุ่ม 

 5.3  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทํานํ้าพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม นํ้าพริกสมุนไพร นํ้าพริกปลาป่น 
นํ้าพริกมะขาม กล้วยทอดกรอบ และเทคนิคการออกแบบ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์อาหาร 
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ภาพที่ 3 ภาพกิจกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ 

 
6.  ผลสัมฤทธิ์ 

 6.1  ผลผลิต 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่กลุ่มชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม                       

ณ กลุ่มนํ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ จํานวน 87 คน หลังจากน้ันมีการประเมินความสําเร็จ
ของโครงการ พบว่า กลุ่มชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.60 มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ร้อยละ 94.00 

 6.2  ผลลัพธ์ 
มีการติดตามผลของชุมชนในการนําไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 

87.36 นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยมีการรวมกลุ่มทําผลิตภัณฑ์นํ้าพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม 
นํ้าพริกสมุนไพร นํ้าพริกปลาป่น จําหน่ายทั้งปลีกและส่งเพ่ิมขึ้นจากการจําหน่ายนํ้าพริกเผาแต่เดิม 

 6.3  ผลกระทบ 
การดําเนินโครงการน้ีทําให้กลุ่มชุมชนมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นความผูกผันในฐานะ

สมาชิกของสังคมที่อยู่ร่วมกัน เกิดการบูรณาการองค์ความรู้จาการสอนของคณาจารย์กับบทบาทการ
บริการวิชาการแก่สังคม และผลที่เกิดขึ้น คือ การยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการของกลุ่มนํ้าพริก
ผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ที่มีลักษณะเด่นในเรื่องความสามัคคี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตกผลึก    
จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจําชุมชน ที่ทําให้บุคคลและหน่วยงานภาครัฐขอเข้าศึกษาดูงานเพ่ือ
เป็นต้นแบบการจัดต้ังกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ ต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
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 6.4 สรุปผลการดํางานตามค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

การดําเนินงาน เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 

1. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 80 คน 87 คน 
2. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
3. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 77 ร้อยละ 98.60 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ

ให้บริการ 
ร้อยละ 84 ร้อยละ 94.00 

5. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 83 ร้อยละ 87.36 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์

จากการบริการ 
ร้อยละ 77 ร้อยละ 80.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาใหม่ 
 

6.4  ความสําเร็จของโครงการ 
 จากผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับการให้คําปรึกษา แนะนํา ทําให้กลุ่มนํ้าพริก

ผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ สามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์นํ้าพริกชนิดใหม่ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เดิม
ของกลุ่ม ส่งผลต่อการสร้างอาชีพและการเพิ่มรายได้ของชุมชนแห่งน้ี จนได้รับการบรรจุเป็น                          
“เรื่องเล่าความสําเร็จ” หัวข้อ “การพัฒนาอาชีพการทํานํ้าพริกของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ”                     
ในเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปี 2553 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ภาพที่ 5 แผนภาพความสําเร็จของโครงการ 

7.  ปัจจัยความสําเร็จ 
  7.1  ความสามัคคีและความต้ังใจจริงในการดําเนินกิจกรรมที่พัฒนาเป็นความผูกพันของกลุ่ม
นํ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ 
 7.2  การสนับสนุนจากหน่วยงานภายรัฐที่เก่ียวข้องได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7.3  ความร่วมมือของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 7.4  การบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น คือ 
ผู้อํานวยการสํานักงานสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และผู้นําชุมชนบ้านห้วย
ทรายเหนือ  

- ภูมิปัญญาการทําน้ําพริกและกะปิ 
- องค์ความรู้ 
- กรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มน้ําพริกผู้สูงอายุบ้านห้วย

ทรายเหนือ 
 กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ 
 กลุ่มกะปิหนองคาง 
 กลุ่มกะปิหนองแจง 
 กลุ่มน้ําพริกชุมชนบ่อพุทรา 
 เทศบาลเมืองชะอํา 
 กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน.  

ตําบลหนองหญ้าปล้อง 

 2552 : วิทยากรการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

 2553 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ     
บรรจุภัณฑ์ 

 2554 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ การตลาด 

- การประชุมสัมมนา 
- ผลิตภัณฑ์น้ําพริกต่างๆ/กล้วย

ทอดกรอบ 
- การอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- เพ่ิมรายการผลิตภัณฑ์ (น้ําพริกหมู
กรอบไข่เค็ม น้ําพริกสมุนไพร น้ําพริก
ปลาป่น น้ําพริกมะขาม กล้วยทอด
กรอบ) 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

ท้องถิ่น/มหาวิทยาลัย 


