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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์
1) เพือ่ ศึกษาบริบทพืน้ ทีแ่ หล่งเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 2) เพือ่
ศึกษากระบวนการผลิตและจ�ำหน่ายเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
และ3) เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสปาและเกลือขัดผิว 16 คน และกลุ่ม
พนักงานออฟฟิศ 20 คน และก�ำหนดสุ่มตัวแทน 19 คน ตามวิธีการของเครซี่และมอร์แกน
(Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan) พบว่า 1) บริบทพื้นที่แหล่งเกลือสินเธาว์
พบว่า ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมมีทั้งหมด 16 ครัวเรือน อายุเกิน 40 ปี ผลิตเกลือใน
รูปแบบของการต้มเกลือแบบดั้งเดิมไว้บริโภคในครัวเรือนและจ�ำหน่าย 2) กระบวนการผลิตและ
จ�ำหน่ายเกลือสินเธาว์ พบว่า อายุของอาสาสมัครอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี สถานะภาพโสด ท�ำอาชีพ
พนักงานราชการ มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ใช้เกลือสครับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
มีขอ้ เสนอแนะ คือ ปรับปรุงความละเอียดของเกลือ ชือ่ ผลิตภัณฑ์ให้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และความสะอาดของเกลือ และ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ พบว่า ผลิตภัณฑ์
มีเม็ดเกลือมีความละเอียดพอดี บรรจุภัณฑ์มีการปิดผนึกมิดชิดมีกลิ่นหอมของมะกรูดหลังการใช้
รู้สึกสะอาดสดชื่น และไม่ระคายเคืองผิวหนัง
ค�ำส�ำคัญ: เกลือสินเธาว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือสปา การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน

Abstract
This research is quantitative research. have a purpose 1) To study the
context of the rock salt field of Kham Thale So District Nakhon Ratchasima
Province 2) to study the production and distribution process of rock salt Kham
Thale So District Nakhon Ratchasima Province and 3) to develop rock salt
products of Kham Thale So District Nakhon Ratchasima Province. The population
and sample were 16 people who specialize in spa and salt scrub and 20 office
workers, and 19 representatives were randomly assigned. According to the method
of Crazy and Morgan Found that 1) The context of the rock salt field found that
16 households of traditional rock salt producers over 40 years old produce salt
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in the form of traditional salt boiling for household consumption and distribution.
2) The process of producing and selling rock salt found that the age of the
volunteers was between 20-30 years old, single status, working as a government
employee. Income less than 20,000 baht per month. Use salt scrub 1-2 times a
week. There is a suggestion is to improve the resolution of the salt. Product name
to show the identity of the community. and the cleanliness of the salt and 3) the
development of rock salt products found that the product had fine grains of salt.
The packaging is completely sealed, smells of bergamot after use, feels clean and
fresh. and does not irritate the skin.
Keywords: Rock Salt, Processing of Spa Salt Products, Health Tourism, Local
Community Participation
บทน�ำ

เกลือถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพอย่างหนึ่ง โดยที่เกลือสีขาวมีลักษณะเค็ม
เป็นค�ำที่มาจากภาษากรีก “hals” แปลว่า salt (เกลือ) มีชื่อเรียก กันว่า “เกลือหิน” (Rock salt)
แต่ในประเทศไทยยังมีการขุดขนพบ เกลืออีกชนิดหนึ่งคือ เกลือสินเธาว์ ซึ่งพบที่บริเวณที่ราบสูง
โคราชทั่วไป เช่น ที่ จ.ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย อุดรธานี
และอุบลราชธานี (กรมทรัพยากรธรณี, 2559) และมนุษย์มกี ารเรียนรูแ้ ละน�ำเกลือมาใช้ประโยชน์
ในการด�ำรงชีวิตมากมาย เช่น การถนอมอาหาร การท�ำยารักษาโรค ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้
น�ำไปสู่การตั้งถิ่นฐานร่วมกันเป็นชุมชน และมีการขยายตัวขึ้นเป็นบ้านเป็นเมือง จนมีพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์สืบต่อมา (อมฤต หมวดทอง, 2558) ในอดีตเกลือยังมีบทบาทในการเป็น
ยุทธปัจจัยส�ำคัญในการสงคราม เช่น สมัยอาณาจักรธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงสร้างฉางเกลือไว้ท่ีวิหารหลังหนึ่งบริเวณวัดท้ายตลาดหรือที่ เรียกว่าวัดโมลีโลกยาราม เพื่อ
สะสมเกลือไว้ใช้ส�ำหรับกองทัพกู้ชาติ (ปณฉัตร หมอยาดี, 2555) อ�ำเภอขามทะเลสอ เป็นพื้นที่
ส�ำคัญแห่งหนึง่ ในการผลิตเกลือสินเธาว์มาตัง้ แต่สมัยโบราณของจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท�ำให้อาณาจักรในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองต่อ ๆ กันมาเพราะมีสินค้าแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญ
ก็คือเกลือสินเธาว์นั่นเอง (เมธินีย์ ชอุ่มผล, 2561)
ประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพมากกว่า 10 ปี เพือ่ กระตุน้ การพัฒนา
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) มีแนวโน้มของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากกระแสของ
คนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพซึ่งจากการ รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพมีมูลค่าการตลาดสูงเป็นอันดับสี่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.6 ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวโดยรวม ซึ่งธุรกิจสปา คือธุรกิจที่มีการใช้เกลือสินเธาว์ในการบริการ เป็นธุรกิจและ
บริการหลักที่ส�ำคัญของบริการในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูงในการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี มีศักยภาพสูงในการ
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เกลือสปาจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดนิยมผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ใช้ในธุรกิจ
สปา เนื่องจากเกลือสปามีประโยชน์ช่วยในเรื่องการขัดผิวและท�ำความสะอาดผิวนอกจากนั้น
ยังช่วยให้สมุนไพรซึมเข้าสู่ใต้ผิวได้เร็วขึ้นจึงช่วยท�ำให้ผิวกระจ่างใส นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัย
แผนธุรกิจการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ประเภทสครับเกลือขัดผิว (ดอกเกลือและส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ) พบว่า ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สปา ประเภทสครับเกลือขัดผิว ในอุตสาหกรรม
ความงามมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอ�ำเภอขามทะเลสอเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตเกลือ
สินเธาว์ (พุทธพร อักษรไพโรจน์, 2561)
อ�ำเภอขามทะเลสอเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ในจังหวัดนครราชสีมาทีม่ กี ารผลิตเกลือสินเธาว์มากทีส่ ดุ
อ�ำเภอหนึ่ง และชาวบ้านยังมีวิถีการผลิตเกลือแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานราชการโดย ได้มีการเปิดตลาดตลาดน�้ำฉ่า
ตั้งอยู่บ้านน�้ำฉ่า หมู่ที่ 3 ต�ำบลโป่งแดง อ�ำเภอขามทะเลสอ เป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าการเกษตร
ของชาวบ้าน ยังเป็นเขตพืน้ ที่ โคราชจีโอพาร์ค ซึง่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก้ (UNESCO) มีนโยบายในการอนุรกั ษ์แหล่งธรณีวทิ ยาทีม่ คี ณ
ุ ค่าระดับ
นานาชาติหรือธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
และมีการส่งเสริมอาชีพแปรรูปเกลือสินเธาว์ ท�ำไข่เค็มการท�ำเกลือ อโรม่าแช่เท้า ให้แก่ชุมชน
นอกจากนี้ชุมชนยังได้รวมกลุ่มและมีการฝึกอบรมการนวดวิถีไทย (เท้า คอบ่าไหล่) และมีการน�ำ
เกลือสินเธาว์เข้ามาใช้ในการขัดผิวอีกด้วย (ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอขามทะเลสอ, 2564)
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีทรัพยากรเกลือสินเธาว์ในการผลิตเกลือขัดผิวและมีความ
พยายามในการรวมกลุ่มของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ เพื่อน�ำมาใช้ใน
กิจกรรมการท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพ นอกจากนีย้ งั มีการส่งเสริมจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ผู้วิจัยจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะท�ำการวิจัยในการด�ำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
รายได้และสร้างความตระหนักรูถ้ งึ คุณค่ามรดกภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ ก่อให้เกิดมรดกทางธรณีวทิ ยา
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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ค�ำถามในการวิจัย
1. บริบทพื้นที่แหล่งเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นอย่างไร
2. กระบวนการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยเกลื อ สิ น เธาว์ ข องอ� ำ เภอขามทะเลสอ จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีกระบวนการอย่างไร
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาบริบทพืน้ ทีแ่ หล่งเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการผลิตและจ�ำหน่ายเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (2562)
กล่าวว่า ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย จ�ำนวน 39.7 ล้านคน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 4.2 และมีรายได้คิดเป็น 3.01 ล้านล้านบาท ซึ่งนับว่าจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวและจ�ำนวนรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี พักผ่อนในเมืองไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กใหม่ (Alternative Tourism) ซึ่ ง ก� ำ ลั ง เป็ น กระแส
การท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุข
ภาพ (Health Promotion Tourism / Health and Wellness Tourism) เป็นการท่องเที่ยว
ไปในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และพักในโรงแรม รีสอร์ทหรือศูนย์สุขภาพ ร่วมท�ำกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่สถานที่นั้น ๆ 2) การท่องเที่ยวเชิงบ�ำบัดรักษาสุขภาพ/การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
(Health Healing Tourism / Medical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ผนวกโปรแกรม
การท�ำกิจกรรมบ�ำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูร่างกายจากการรักษา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่สอดคล้องกับ กานดา ธีรานนท์ (2561) กล่าวว่า ความต้องการ
ของผู้คนในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากหลาย ๆ ปัจจัย ทั้งจากสภาวะความเครียดจากการท�ำงานและ
สภาวะสังคมเมืองอีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่าง ๆ ส่วน ณัฐชยา เหมือนสมหวัง (2560)
อธิบายว่า การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical & Health Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเทีย่ ว
เยี่ ย มชมสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ส วยสดงดงามในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม
ที่มีจิตส�ำนึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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แนวคิดการมีส่วนร่วม จินตวีร์ เกษมศุข (2561) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย 1. เพศ โดยมีแนวความคิดว่าเพศชาย และเพศหญิง มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมต่างกัน 2. อายุเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการมีประสบการณ์ของมนุษย์ 3. สถานภาพ
สมรส เป็นตัวแปรหนึ่งที่น่ามีผลกับการมีส่วนร่วม 4. ระดับการศึกษาการศึกษาเป็น ท�ำให้คนเกิด
ความคิด รู้จักตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงเป็นการที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตทีม่ อี ยูใ่ น
สังคม เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การด�ำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ�ำเป็นในฐานะสมาชิกของ
สังคม และได้ พัฒนาภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจต่าง ๆ อีกทั้ง อรทัย พระทัด
(2558) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นแบ่งออกเป็น 1) การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมโดยความสมัครใจ 2) การเข้าไปมีสว่ นร่วมโดยมีบคุ คลอืน่ มาชักจูงและบังคับแล้วจึงจะเข้าไปมี
ส่วนร่วม และชายชัย ชัยรุง่ เรือง (2559) กล่าวว่าการเข้ามามีสว่ นร่วมของชุมชน จึงควรประกอบ
ด้วย 1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน 2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต (3) การก�ำหนดกิจกรรม (4) การด�ำเนินกิจกรรม (5) การประเมินผลกิจกรรม โดยให้
ความส�ำคัญกับการใช้ชมุ ชน เป็นศูนย์กลางในการเข้ามามีสว่ นร่วม หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ
แนวความคิดอาชีพเชิงสร้างสรรค์ ศิริลักษณ์ ระหว้า (2558) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่ง มีความสามารถ
ในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิมและน�ำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์
ทีแ่ ปลกใหม่หรือ ความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
1) ความเชี่ยวชาญ 2) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และ 3) แรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) หาโอกาสและตระหนักถึงปัญหา 2) หาสาเหตุของปัญหา
3) บ่มเพาะความคิดจนตกผลึกน�ำไปเป็นแนวทางแก้ปญ
ั หา 4) ทดสอบความคิดหรือแนวปฏิบตั ใิ หม่
แนวทางการศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ เน้นกระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชนโดยใช้แนวทางความคิด
เชิงสร้างสรรค์เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เกลือสปาทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริงโดยมี
กระบวนการดังภาพที่ 1
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1.
2.
3.
4.
5.

การมีส่วนร่วม
วิเคราะห์ปัญหา		
วางแผน
ก�ำหนดกิจกรรม
ด�ำเนินกิจกรรม
ประเมินผล

ปัจจัยส่วนบุคคล			
1. เพศ อายุ การศึกษา
					
อาชีพ รายได้
แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
ปัจจัยทางสังคม
1. ความเชื่ยวชาญ
1. ด้านชุมชน
2. ทักษะ
2. องค์กร
3. แรงจูงใจ
3. ทัศนคติ
ขั้นตอนความคิดเชิงสร้างสรรค์
1. หาโอกาสตระหนักถึงปัญหา
2. สาเหตุของปัญหา
3. บ่มเพราะความคิด น�ำไปสู่
การแก้ปัญหา
4. ท�ำสอบความคิดตามแนว
ปฏิบัติใหม่

ผลิตภัณฑ์
ใหม่

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสร้างสรรค์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ศึกษาเฉพาะพื้นที่อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสปาและเกลือขัดผิว และ 2. กลุ่ม
พนักงานออฟฟิศ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านสปาและเกลือขัดผิว จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 16 คน 2. กลุ่ม
พนักงานออฟฟิศ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปีการรักษาสุขภาพผิวอย่างสม�่ำเสมอ และมี
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การรักษาสุขภาพผิวอย่างสม�่ำเสมอ จากมหาลัยราชภัฏนครราชสีมาสมัครใจใช้บริการการนวด
สครับเท้า ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริการการนวดเพื่อเก็บชั่วโมงนวดเพื่อผ่อนคลาย
ทั้งหมดจ�ำนวน 20 คน และก�ำหนดสุ่มตัวแทน จ�ำนวน 19 คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีการของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, & Morgan) (ปณฉัตร หมอยาดี, 2555)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีวิธีการดังนี้
		
3.1 ศึกษาจาก แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับการผลิตเกลือสินเธาว์ของชุมชนตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์เพื่อใช้
ในงานสปา ข้อมูลเป็นแบบข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งแบบสอบถาม
เป็น 2 ดังนี้
แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามส�ำหรับกลุ่มผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกลือ
ขัดผิวและการบริการด้านสปาทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended
Question) แบ่งจ�ำแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (check list) เป็นค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านองค์กร และความคาดหวังต่อการผลิตเกลือสินเธาว์ในอนาคต
ตอนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบ (check list) คุณสมบัติภายนอกก่อนการใช้ แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ความละเอียด ของเกลือ 2. ความสะอาด 3. สีสันธรรมชาติ
4. กลิ่นหอม 5.แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนและคุณสมบัติภายนอกหลังการใช้ครั้งที่ 1 โดย
แบ่งเป็นความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1. ความละเอียดของเกลือ 2. ความสะอาด
3. กลิ่นหอม 4. ล้างออกง่าย 5. ความระคายเคือง 6. ช่วยผลัดผิว
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ใช้ใน
งานสปา
แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เกลือขัดผิว สูตรสมุนไพรใบขลู่ผสมขมิ้นกลิ่นมะกรูด เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended
Question) ชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นค�ำถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เช่น อายุ อาชีพ รายได้ ความถี่ในการใช้เกลือขัดผิวในแต่ละเดือน ความถี่ในการใช้เกลือขัดผิว
ต่อเดือน

121

122

SUTHIPARITHAT JOURNAL

Vol.35 No. 3 July - September 2021

ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจ ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิว
สูตรสมุนไพรใบขลู่ขม้นกล่นมะกรูด โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ 1. คุณสมบัติของสมุนไพร
2. บรรจุภัณฑ์ 3. สลาก โดยมีผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ศูนย์หีบห่อไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศูนย์หีบห่อไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2559) โดยได้ก�ำหนด ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลัก
Likert โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�ำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์เกลือสปาของอ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
3.2 การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้ถูกต้องตามแนวทางของการสร้างผลิตภัณฑ์สครับขัดผิว
3.3. น�ำแบบสอบถามที่ได้แก้ไข ในเบื้องต้นไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษา วิชาเอก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ�ำนวน 19 คน เพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือ
3.4. น�ำแบบสอบถามผ่านการทดสอบ และปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง ไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 19 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่และให้เพื่อให้ทราบ
ลักษณะ พืน้ ฐานทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้คา่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามส�ำหรับกลุ่มผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกลือ
ขัดผิวและการบริการด้านสปาทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended
Question) แบ่งจ�ำแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 คุณสมบัติภายนอกก่อนการใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกลือ
ขัดผิว สูตรสมุนไพรใบขลู่ผสมขมิ้นกลิ่นมะกรูด เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended
Question) ชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจ ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิว
สูตรสมุนไพรใบขลู่ขม้นกล่นมะกรูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. ขั้นตอนในการท�ำวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น มีขั้นตอนในการท�ำ ดังตารางภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการท�ำวิจัย
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. บริบทพื้นที่แหล่งเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมมีทั้งหมด 16 ครัวเรือน และ
ทั้งหมด อาศัยอยู่ใน ชุมชน บ้านพันดุง ต�ำบลพันดุง อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ กลุ่มสมาชิก ทั้ง 16 คน แบ่งเป็น เพศหญิง 8 คน และเพศชาย 8 คน จ�ำนวน คิดเป็น
ร้อยละ 50 เท่ากัน ทั้งนี้ ทั้งหมดมีอายุเกิน 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนมากเป็นเกษตรกร
จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 มีวุฒิการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ได้เป็นผู้น�ำของการรวมกลุ่มใดของชุมชน จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
75 และเป็นผู้น�ำของการรวมกลุ่มของชุมชนจ�ำนวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 โดยมีสมาชิก
1 คน เป็นรองประธานกลุ่มออมทรัพย์ และ 1 คนเป็นรองประธานกลุ่มสตรี จ�ำนวน 2 คน
ไม่ได้ระบุข้อมูล สมาชิกผู้ผลิตเกลือส่วนมาก จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ต้องการท�ำอาชีพ
การผลิตเกลือต่อไปในอนาคต ส่วนสมาชิกจ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่แน่ใจว่า
ในอนาคตจะท�ำอาชีพนี้ต่อไปหรือไม่ และ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ไม่ต้องการท�ำอาชีพนี้
ต่อไปในอนาคต รูปแบบของการผลิตเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ ทั้งหมด ผลิตเกลือ
ในรูปแบบของการต้มเกลือแบบดั้งเดิม เป็นการผลิตแบบเกลือต้มที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และช่วงเวลาในการผลิตเกลือ จะอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์หลังการเก็บ
เกี่ยวข้าวจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง หลังจากช่วงเข้าพรรษาจะเป็นฤดูฝน
ดินมีความเค็มน้อยลงก็จะไม่สามารถต้มเกลือได้ จุดประสงค์หลักของการผลิตเกลือของชุมชนคือ
ผลิตไว้บริโภคในครัวเรือนและการจ�ำหน่าย กิโลกรัมละ 150-200 บาท บางคนจะน�ำเกลือ
ออกน�ำเร่ขายไปตามชุมชนอืน่ บางครัง้ จะใช้เพือ่ การแลกเปลีย่ นข้าวเปลือก ในอดีตจะเก็บเกลือไว้
ในกะทอไม้ไผ่ แต่ในปัจจุบันเก็บเกลือไว้ในกระสอบปุ๋ย เพื่อความสะดวกและหาง่ายกว่า
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ผลิตเกลือ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้าน

ผลการตอบแบบสอบถาม

จ�ำนวน

ร้อยละ

2. อายุ
4. การศึกษา
5. อาชีพหลัก
6. รายได้
7. เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. บทบาทการเป็นผู้น�ำของกลุ่ม
9. ความต้องการผลิตเกลือในอนาคต
10. รูปแบบการผลิต

ชาย
หญิง
มากกว่า 40 ปี
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
เกษตรกร/ประมง
น้อยกว่า 10000
เป็น
ไม่ได้เป็น
ท�ำ	
ต้ม

8
8
16
15
16
16
10
12
12
16

50
50
100
93.75
100
100
62.5
75
75
100

1.เพศ
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2. ความพึงพอใจ ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวสูตรสมุนไพรใบขลู่ขม้น
กล่นมะกรูด ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ของ
อาสาสมัคร พบว่า ระดับอายุของอาสาสมัครจะอยู่ระหว่าง 20-30 ปี จ�ำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.89 กลุ่มอาสาสมัครส่วนมากมีสถานะภาพโสด จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.68 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 นอกจากนี้
จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มอาสาสมัคร ท�ำอาชีพพนักงานราชการเป็นส่วนมาก จ�ำนวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.36 รายได้ รายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
42.10 พวกเขามีความถี่ในการใช้เกลือสครับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 26.31
ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้าน
1.
2.
2.
3.
6.
7.

อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายได้
ความถี่ของการใช้ผลิตภัณฑ์//สัปดาห์

ผลการตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน ร้อยละ
20-30 ปี
โสด
ปริญญาตรี
พนักงานราชการ
มากกว่า 20,000 บาท/เดือน
1-2 ครั้ง

11
14
11
9
8
13

5.89
73.8
57.89
4.36
42.10
8.42

3. ความพึงพอใจ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิว ผลการศึกษาจากตาราง
ที่ 3 แสดงผลจากการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในระดับมาก สามารถสรุปได้ดงั นี้ 1 ความพึงพอใจ
ด้านคุณสมบัติภายนอกลักษณะปรากฏต่อผลิตภัณฑ์หลัก ด้านสีสันที่เป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.63 โดยมีค่า S.D. ที่ 0.74 และอยู่ในเกณฑ์การวัด ระดับดีมาก หลังจากที่ได้
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว อาสาสมัคร พึงพอใจ ด้านความสะอาดของผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.42 โดยมีค่า S.D. ที่ 0.94 และอยู่ในเกณฑ์การวัด ระดับดีมาก เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในด้านการช่วยผลัดผิว อาสาสมัครมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 3.68 โดยมีค่า S.D. ที่ 1.08 และ
อยูใ่ นเกณฑ์การวัด ระดับพอใช้ และความพึงพอใจด้านความระคายเคือง กลุม่ อาสาสมัครมีความ
พึงพอใจที่ค่าเฉลี่ยที่ 2.79 โดยมีค่า S.D. ที่ 1.42 และอยู่ในเกณฑ์การวัด ระดับไม่มีคุณภาพ
ส่วนความพึงพอใจด้านลักษณะปรากฏของบรรจุภัณฑ์สลากผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัคร มีผล
ดังต่อไปนี้ 1) แจ้งชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.47 โดยมีค่า S.D. ที่ 0.50
และอยู่ในเกณฑ์การวัด ระดับดีมาก 2) แจ้งขนาดสินค้า/ปริมาณปริมาตร/น�้ำหนัก และตัวอักษร
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 โดยมีค่า S.D. ที่ 0.71 และอยู่ในเกณฑ์การวัดระดับดีมาก
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ตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังการทดสอบตัวอย่าง
ลักษณะของสครับสมุนไพร ค�ำตอบเกณฑ์ระดับสูงสุด		ผลวิเคราะห์ข้อมูล
		
χ
SD
เกณฑ์
1. คุณสมบัติภายนอก
สีสันธรรมชาติ
4.63 0.74 ดีมาก
ของเกลือสครับ
2. คุณสมบัติหลังทดลองใช้ ความสะอาด
4.42 0.94 ดีมาก
ผลิตภัณฑ์เกลือสครับ
ช่วยผลัดผิว
3.68 1.08 พอใช้
ความละคายเคือง
2.79 1.42 ไม่มีคุณภาพ
3. ลักษณะปรากฏของ
ปลอดภัยในการ หยิบใช้
4.47 0.50 ดีมาก
บรรจุภัณฑ์
4. ลักษณะปรากฏของ
แจ้งขนาดสินค้า/ปริมาณ
4.26 0.71 ดีมาก
สลากผลิตภัณฑ์
ปริมาตร/น�้ำหนัก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า จากลักษณะปรากฏภายนอกของผลิตภัณฑ์ผเู้ ชีย่ วชาญได้ให้ความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์มเี ม็ด
เกลือมีความละเอียดพอดี ด้านบรรจุภัณฑ์มีการปิดผนึกมิดชิดสีของผลิตภัณฑ์มีสีเขียวปนเหลือง
และมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติของสมุนไพรส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ด้านกลิ่นก่อนการทดลอง
ใช้จะมีกลิ่นหอมของมะกรูดชัดเจนกว่ากลิ่นของสมุนไพรขมิ้นและใบขลู่ และผลิตภัณฑ์มีความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยการน�ำเอาสมุนไพรอัตลักษณ์ของชุมชนมาใช้ได้ดี เกลือสครับขัดผิว
มีความละเอียดอยูใ่ นระดับดีแต่หลังการใช้จะมีความคมเล็กน้อย ด้านความสะอาด หลังการใช้รสู้ กึ
สะอาดสดชื่นมากขึ้น จากกลิ่นสมุนไพรและส่วนผสมจากน�้ำมันนวด แต่จะทิ้งคราบสีเหลืองของ
ขมิ้นที่ติดผิว ล้างไม่ออก ส่วนด้านกลิ่น หลังการทดลองใช้กลิ่นสมุนไพรจะลดน้อยลง ยังเหลือก
ลิ่นมะกรูดเล็กน้อย ตัวสครับขัดผิวเมื่อล้างจะเหลือคราบของขมิ้นและความเหนียวของน�้ำมันจะ
ทิ้งคราบบนผิวหนังมากเกินไป ส่วนด้านความระคายเคืองต่อผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
มีความระคายเคืองน้อยมาก ถึงระดับไม่มีความระคายเคืองเลย และมีประสิทธิภาพในการขจัด
ผิวที่ตายแล้วและให้ความรู้สึกนุ่มลื่นมากขึ้น

วารสารสุทธิปริทัศน์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

อภิปรายผล
จากการศึกษาบริบทพืน้ ทีแ่ หล่งเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า จากการศึกษาข้อมูลของส่วนบุคคลของผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ในพื้นที่เป็นเพศหญิงและชาย
จ�ำนวนเท่าๆ กัน ทั้งหมด มีอายุมากกว่า 40 ปี สอดคล้องกับ พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ (2562)
พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตเกลือของต�ำบลบ้านชัย อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีอายุเฉลี่ย
ที่ 43.87 ปี ด้านการศึกษาเกษตรกรผูผ้ ลิตเกลือมีการศึกษาอยูร่ ะดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรีซงึ่ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเกลือสินเธาว์แบบตาก
และแบบต้ม ต�ำบลบ้านชัย อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตเกลือส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อธิปัตย์ สายสูง (2557)
พบว่าระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ลิตเกลือสินเธาว์ของอ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ด้าน
อาชีพหลักของผู้ผลิตเกลือผู้ผลิตเกลือทั้งหมดมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกข้าวและมันส�ำปะหลัง
มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนมากจะเป็น กลุ่มกองทุนเงินล้าน และกลุ่มสตรี
แต่สมาชิกส่วนมากไม่ได้เป็นสมาชิกในระดับผูน้ ำ� กลุม่ ในอนาคตส่วนมากพวกเขายังมีความต้องการ
จะประกอบอาชีพผลิตเกลือสินเธาว์ต่อไป
กระบวนการผลิตและจ�ำหน่ายเกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ทั้งหมดผลิตด้วยกรรมวิธีการต้มแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ง
สอดคล้องกับ อธิปตั ย์ สายสูง (2557) พบว่า กรรมวิธกี ารผลิตของกลุม่ ผูผ้ ลิตเกลือของชาวอ�ำเภอ
บ่อเกลือจังหวัดน่านโดยปกติจะเริ่มท�ำเกลือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน และจะไม่
ต้มเกลือหลังวันออกพรรษา สอดคลองกับ จักรมนตรี ชนะพันธ์ (2562) ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
เกลือสินเธาว์อสี าน : ลมหายใจของอุตสาหกรรมครัวเรือน พบว่า ระยะเวลาการผลิตเกลือสินเธาว์
อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กฤช เหลือลมัย (2561) พบว่า การผลิตเกลือสินเธาว์ที่บ่อกระถิน ต�ำบลหัวหนอง อ�ำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มผลิตเกลือในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยการ
ขูดดินละเอียดหรือดินขี้ทาน�ำมาผ่านกรรมวิธีการกรองแบบดั้งเดิมโดยการน�ำดินละเอียดมาผสม
กับแกรบหรือฟางข้าวแล้ววางลงในรางไม้ที่เรียกว่ารางเกรอะ ซึ่งมีกรรมวิธีในการขูดดินละเอียด
และน�ำดินละเอียดมากรองด้วยน�้ำโดยการใช้เศษฟางหรือหญ้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ของ อ�ำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า นวัตกรรมใหม่สูตรเกลือ สครับขัดผิวสูตรสสมุนไพรใบขลู่ผสมขมิ้นเกสรดอกบัวแต่งกลิ่น
มกรูดได้จากการระดมความคิดของชุมชนซึ่งส่วนสมที่ส�ำคัญที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือใบขลู่
ซึ่งมีสรรพคุณในการบ�ำรุงผิวและท�ำให้ผิวเนียนนุ่ม ซึ่งเหมาะกับการน�ำมาเป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิว อีกทัง้ เป็นสมุนไพรทีข่ นึ้ อยูท่ วั่ ไปในบริเวณนาเกลือและชุมชน เพือ่ สร้างเป็น
อัตลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจ โดยกลุ่มอาสาสมัครเป็นเพศหญิงทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ
จิตพนธ์ ชุมเกตุ (2557) ที่ได้ศึกษาผลการวิเคราะห์ปัจจัยผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษากังหันทอง เกลือสปา อ�ำเภอแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมมีทั้งหมด 16 ครัวเรือน เป็นเพศหญิง 8 คน และเพศ
ชาย 8 คนทั้งหมดมีอายุเกิน 40 ปี ส่วนมากเป็นเกษตรกร มีวุฒิการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี
สมาชิกผู้ผลิตเกลือส่วนมาก ต้องการท�ำอาชีพการผลิตเกลือต่อไปในอนาคต ส่วนสมาชิกจ�ำนวน
3 คน ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะท�ำอาชีพนี้ต่อไปหรือไม่ และ 1 คน ไม่ต้องการท�ำอาชีพนี้ต่อไปใน
อนาคต ระดับอายุของอาสาสมัครจะอยู่ระหว่างระหว่าง 20-30 ปี จ�ำนวน 11 คน กลุ่มอาสา
สมัครส่วนมากมีสถานะภาพโสด จ�ำนวน 14 คนมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 11 คน
ท�ำอาชีพพนักงานราชการเป็นส่วนมาก จ�ำนวน 9 คน รายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
จ�ำนวน 8 คน มีความถี่ในการใช้เกลือสครับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติ
ภายนอกลักษณะปรากฏต่อผลิตภัณฑ์หลัก ด้านสีสันที่เป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์
การวัด ระดับดีมาก หลังจากทีไ่ ด้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว อาสาสมัคร พึงพอใจ ด้านความสะอาด
ของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติภายนอกลักษณะปรากฏต่อผลิตภัณฑ์หลัก
ด้านสีสันที่เป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์การวัด ระดับดีมาก หลังจากที่ได้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์แล้ว อาสาสมัคร พึงพอใจ ด้านความสะอาดของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในด้านการช่วย
ผลัดผิว อาสาสมัครมีความพึงพอใจที่ระดับพอใช้ และความพึงพอใจด้านความระคายเคืองอยู่ใน
ระดับไม่มีคุณภาพ ด้านลักษณะปรากฏของสลากผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัคร แจ้งชื่อประเภทหรือ
ชนิดของสินค้าอยู่ในระดับดีมาก การแจ้งขนาดสินค้า/ปริมาณปริมาตร/น�้ำหนัก และตัวอักษรอยู่
ระดับดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มกี ารปิดผนึกมิดชิดสีดา้ นกลิน่ ก่อนการ
ทดลองใช้จะมีกลิ่นหอมของมะกรูดชัดเจนกว่ากลิ่นของสมุนไพรขมิ้นและใบขลู่ เกลือสครับขัดผิว
มีความละเอียดอยูใ่ นระดับดีแต่หลังการใช้จะมีความคมเล็กน้อย ด้านความสะอาด หลังการใช้รสู้ กึ
สะอาดสดชื่นมากขึ้น จากกลิ่นสมุนไพรและส่วนผสมจากน�ำ้ มันนวดส่วนด้านความระคายเคือง
ต่อผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีความระคายเคืองน้อยมาก
ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีดังรายการต่อไปนี้
1. ควรปรับปรุงด้านความละเอียดของเกลือให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น เพราะเกลือ
ยังมีความคมของเกร็ดเกลือก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิว จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
2. ควรตั้งชื่อของผลิตภัณฑ์ให้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่สื่อความหมายของ
การเป็นลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แท้จริง
3. ควรมีการเพิ่มเติมส่วนขอสลากสินค้าในส่วนวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุ ให้ชัดเจน
มากขึ้นและแจ้งข้อแนะน�ำเกี่ยวกับส่วนผสมขมิ้นเพราะอาจจะยังติดผิวและเลาะเสื้อผ้าหลังจาก
ที่ล้างออก นอกจากนี้ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะด้านวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับการรวมถึง
ข้อเสนอแน่ที่มีประโยชน์อื่น ๆ เช่น น�ำสครับขัดผิวไปผสมกับโยเกิร์ต หรือน�้ำมะขามเปียก
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรส่งเสริมให้มกี ารน�ำเกลือสินเธาว์และสมุนไพรท้องถิน่ มาค้นคว้าศึกษาวิจยั มากขึน้
กว่าเดิม เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจในสรรพคุณ และความปลอดภัยในการใช้ และช่วยกัน
เผยแพร่สรรพคุณของสมุนไพรและเกลือสินเธาว์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2. ควรต่อยอดงานวิจยั ในการใช้กลุม่ ตัวอย่างทีห่ ลากหลายมากขึน้ และสามารถน�ำข้อมูล
ที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีอีกด้วย
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางทางการส่งเสริมการตลาดและการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถลิตได้มากขึ้นและสามารถผลิตจ�ำหน่ายได้จ�ำนวนมากขึ้นเพื่อ
เป็นการยกระดับรายได้แก่ชุมชน
4. ควรให้มีการศึกษาแนวทางในการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
อนุรกั ษ์และพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านวัฒนธรรมการท�ำเกลือเพือ่ สร้างความภาคภูมใิ จและความ
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน
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