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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญ 
          ปัจจุบันบทบาทการดำเนินชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกด้าน เช่น ต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ พัฒนาต่อยอดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และต้องเรียนรู้การเป็นผู้คิดพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม ถิ่นฐานของตนขึ้นใช้เอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก การศึกษาจึงเป็นแนวทางท่ีคาดหวังในการพัฒนาคนให้เป็นไปตามท่ีสังคมต้องการดังนั้นหากต้องการ
ให้คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นโดยยึดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่และพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมนั้น การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนไปและต้องมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
แนวทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปล่ียนแนวการสอน การเรียนรู้ของนักเรียนต้องไม่ใช่
สถานการณ์สมมติให้ห้องเรียน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด มีการ
นำเอาภูมิปัญญา อาชีพในชุมชนมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและเกิด
ทางเลือกในอนาคตหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนจากการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในการจัดการเรียนรู้ใน
ข้างต้น โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
เลี้ยงชันโรง ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชุมชนในอำเภอมะขามอย่างยาวนาน และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งองค์ความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในอดีต รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมและทิศทางในการพัฒนาต่อในอนาคตและเสริมสร้างให้นักเรียนเติบโตเป็น
เยาวชนชั้นนำ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ อันประกอบด้วย ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
๒. เพื่อผลิต พัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จาก ผ้ึง ชันโรง ให้มีคุณภาพดีและราคาประหยัด 
๓. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต   ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ  ผ่านกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
๔. เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียน

มะขามสรรเสริญ  ผ่านกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
เป้าหมาย 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคน มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี 
สาขาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถพัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ผ้ึง ชันโรง
ท่ีใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพดีและราคาประหยัด 
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๓. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

๔. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างมีความสุข 

         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนมะขาม

สรรเสริญ 
๒. นักเรียนสามารถพัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ผึ้ง ชันโรงให้มีคุณภาพดีและราคา

ประหยัด 
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
๔. นักเรียนได้รับพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข 

 
สถานที่ดำเนินกิจกรรม 
    ท่ีทำการ บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 
     เริ่มโครงการ  วันท่ี  ๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ส้ินสุดโครงการ   วันท่ี  ๓๐ เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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บทที่ ๒ 
 

หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

             บริษัทสรางการดี สาขาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ดําเนินกิจกรรมภายใตช่ือ “สบูจ่าก ผ้ึง ชันโรง” 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดเปนลําดับ 

ตอไปนี้ 
๑. กรอบแนวคิดการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 
๒. แผนภูมิการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 
๓. แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

๔. ความหมายของผ้ึง ชันโรงและผลิตภัณฑ์จากชันโรงหรือผ้ึงจ๋ิว 

๕. การทำสบู่ 
๖. หลักการ หลักธรรม และคุณธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๑.กรอบแนวคิดกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

            แนวทางการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝง 

นักเรียนใหม้ีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี ตระหนัก รู เขาใจ คิดอยางมีเหตุผลเป็น
คนเกงเปนคนดีซื่อตรง มีรจัูกการทํามาหากินสรางชีวิตใหรุงเรืองขึ้นได มจิีตสํานึกของการมีคุณธรรม 

ไมมงุหวังแตผลประโยชนสวนตน ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนที่ผานกระบวนการ เปนนักเรียนท่ีมีคุณภาพเปน 

ประโยชนตอการพัฒนาชาติบานเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูกในทุกสังคมจะประกอบดวยสมาชิกหรือ
บุคคลท่ีแตกตางหลากหลายตามบทบาทและหนาท่ีตางๆ ท่ีเหมือนกันบางและตางกันบาง ต้ังแตเปนสมาชิก
ของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ีทํางาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูรวมกันอยางสันติ
สุข เขาใจซึ่งกันและกัน ไมละเมิดผูอื่นและพรอมยอมรับในการกระทําของตนเองนัน้ สมาชิกทุกคนจะตองเขา
ใจความรับผิดชอบในบทบาทและหนาท่ีของตนเองและบุคคลตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ อยางมี
ความรับผิดชอบ พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบได มีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาอยางมีวินัย การดําเนินชีวิต
ในสังคมนั้น ความซื่อสัตยสุจริตเปนเรื่องท่ีสําคัญและจําเปนไมวาจะซื่อสัตยตอตนเองหรือผูอื่น ดังนั้น การท่ีเรา
จะมีความซื่อสัตยสุจริตนั้น เราจะตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอยางถูกตองและให
เห็นโทษของการไมซื่อสัตยสุจริตวาจะสงผลตอตนเองและสังคมอยางไรบาง การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเปนแบบอยางท่ีดี ท่ีควรถือปฏิบัติ การรูจักความพอดี พอประมาณในการใชชีวิตการ 

รูสึกพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอย ูการประหยัดและรูคุณคาส่ิงของเปนเรื่องสําคัญในการสรางนิสัยท่ีเปนอยูอยาง 

พอเพียง จะไมทําใหเกิดการดิ้นรนแบบเห็นแกตัวและขาดสติ ไมเอาเปรียบผูอื่นและสังคมในภาพรวม การอยู 
รวมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ตองอาศัยความเอื้อเฟอเผ่ือแผความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการท่ี
สมาชิกในครอบครัวคิดและทําเพื่อสวนรวม รูจักการใหเพื่อสังคม ไมเห็นแกประโยชนสวนตนเปนใหญ และ 

พรอมท่ีจะเสียสละหรือชวยปกปองผลประโยชนของสวนรวมกิจกรรมบริษัทสรางการดี ไมไดจัดแคในโรงเรียน
เทานั้นแตหมายรวมถึงคนรอบขางของนักเรียนเพราะเมื่อนักเรียนกลับบานพรอมคําสอนและแนวปฏิบัติท่ีดี 
นักเรียนสามารถถายทอดใหคนในบานไดรับรู เปนอีกแนวทางหนึง่โดยวิธีทางออมเพราะความซื่อสัตย สุจริต
เกิดขึ้นตั้งแตการบมเพาะในครอบครัว พอแมและบุคคลในครอบครัวเปนตัวอยางโดยการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศีลธรรม ไมพูดปด ไมหลอกลวงใหเห็นถาเด็ก ๆไดรับรูต้ังแตตนจะเปนแบบพิมพท่ีดีและยั่งยืน ผูนําในสังคม 
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ตองเปนแบบอยางมีสัญลักษณบุคคลท่ีซื่อสัตยสุจริตท่ีสามารถสัมผัส แตะตองได 

๒. แผนภูมิการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 
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3. แนวทางดำเนินกิจกรรม 
            โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้องดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
- คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองอำนวยการโรงเรียน ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ 
- คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับหมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน และครู 
จำนวน 3 – 9 คน 
- คณะกรรมการกล่ันกลองประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน ครู จำนวน 3 – 5 คน และนำเสนอ
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
- คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วย ครูท่ีปรึกษาโครงการ และตัวแทนนักเรียนท่ีเป็น
คณะกรรมการจำนวน 10 คน 
2) คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำแผนดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
3) กำหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนท่ีประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
4) จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึกการ 
ปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล 
5) หุ้นส่วนดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างท่ีกำหนด (รายละเอียดในภาคผนวก)นำเสนอ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
6) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแบบ 
ตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.01) 
7) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.02) นำเสนอ 
ครูท่ีปรึกษาพิจารณากล่ันกรองความเป็นไปได้ของโครงการ 
8) ครูท่ีปรึกษานำโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง 
9) คณะกรรมการกล่ันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 
10) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตามแบบหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครอง (แบบ สก.03) 
11) นักเรียนดำเนินการยืมเงินดำเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ สก.04) 
12) นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามแบบท่ีกำหนดได้แก่ 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05) 
- บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน (แบบ สก.06) 
- ใบสำคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.07) 
- แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08) 
- แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.09) 
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- แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.10) 
13) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ 
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.11) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ดำเนิน 
การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา (แบบ สก.12) 
14) ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อสรุปงบดุลการดำเนินงานในรอบปี 
15) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
 
๔. ความหมายของผึ้ง ชันโรง และผลิตภัณฑ์จากชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว 
             “ชันโรงหรือผ้ึงจ๋ิว” (Stingless bees)  คือ แมลงผสมเกสรตัวเล็กๆ จัดอยู่ในจำพวกผ้ึงแต่ไม่มีเหล็กไน
เหมือนผ้ึง “ชันโรง” มีวิวฒันาการสูงกว่าผ้ึงป่าและผ้ึงหึ่ง นอกจากนี้ ชันโรงยงัให้น้ำผ้ึงอีกด้วย น้ำผ้ึงและเกสร
ของชันโรงมีราคาแพงกว่าน้ำผ้ึงท่ัวๆ ไป เนื่องจากเช่ือกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า เพราะรังของชันโรง
หายาก และมีปริมาณน้ำผ้ึงน้อย ชันโรงนอกจากจะให้น้ำผ้ึงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังช่วยผสมเกสรพืช
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ชันโรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถบินลอยตัวอยู่ได้นานโดยไม่จับเกาะอะไร เหตุท่ีเป็น
เช่นนี้ เพราะกล้ามเนื้อส่วนอกแข็งแรงทำให้กระพอืปีกได้นานบินร่อนลงเก็บเกสร และดูดน้ำหวานเป็นไปอย่าง
นุ่มนวลไม่ทำให้กลีบดอกช้ำ ชันโรงมีชุกชุมทุกภาคของประเทศไทย ชันโรงช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช
เศรษฐกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะชันโรงมีพฤติกรรมการเก็บเกสรดอกไม้ 80 เปอร์เซ็นต์ เก็บ 

น้ำหวาน 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีผ้ึงมีอัตราส่วนเก็บดอกไม้และน้ำหวาน 50 : 50 เปอร์เซ็นต์ และมีความ
มั่นคงในการตอมดอกไม้อย่างสม่ำเสมอมีนิสัยไม่ชอบเลือก   ชันโรง เป็นผ้ึงสังคมพื้นเมืองของประเทศไทยท่ีไม่
มีเหล็กไน อาศัยในโพรงไม้ โพรงใต้ดินและโพรงเทียมตามบ้านเรือน และท่ีเกิดจากมนุษย์ทำขึ้น หรือเกิดจาก
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะใช้สอยแล้วตั้งท้ิงไว้ ท่ีมีสภาพเป็นโพรงมืด เมื่อเข้าไปอาศัยแล้ว
สามารถบินเข้าออกได้ ชันโรงมีบทบาทด้านการผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตร ทำให้พืชท่ีต้องใช้ผ้ึงเป็น
แมลงผสมเกสรติดผลมากขึ้น ชันโรงเป็นผ้ึงท่ีสร้างรังถาวร อาศัยในรังนานนับสิบปี ปกติไม่มีนิสัยท้ิงรัง ไม่เลือก
ตอมดอกไม้ มีระยะทางบินหากินท่ีจำกัด และมีพฤติกรรมเก็บเกสรมากกว่าน้ำหวาน 

          สรุปว่าชันโรงหรือผ้ึงจ๋ิวมีนิสัยแตกต่างจากผ้ึงพันธุ์ ผ้ึงหลวง ผ้ึงมิ้ม และผ้ึงโพรง ท่ีสำคัญคือ ชันโรง
แพร่กระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัดของประเทศไทย  วงจรชีวิตของชันโรง  มี 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ 
และตัวเต็มวัย (เหมือนกับผ้ึง) นางพญาของชันโรง จะวางไข่ในหลอดรวง โดยมีชันโรงวรรณะงาน คอยเล้ียงตัว
อ่อนจนพัฒนาเป็นดักแด้ และเป็นตัวเต็มวัย ไข่จะพัฒนาไปเป็นชันโรงวรรณะใดนัน้ ขึ้นอยู่กับว่าได้รบัการผสม
จากน้ำเช้ือหรือไม่ ถ้าไม่ก็จะพัฒนาไปเป็นชันโรงเพศผู้ แต่ถ้าได้รับการผสมก็จะพัฒนาไปเป็นชันโรงเพศเมีย คือ 
วรรณะงาน และนางพญา 

         ประเภทของชันโรงท่ีนำมาเพาะเล้ียงเป็นการค้าในประเทศไทยคือ กลุ่มชันโรงตัวเล็กขนาดไม่เกิน 4  
มม. มีประมาณ 3- 4 ชนิด เช่น ชันโรงขนเงินหรอืผ้ึงจ๋ิวขนเงิน เป็นต้น  สำหรับประเทศไทย พบว่าชันโรงมี
มากกว่า 26 ชนิด การสำรวจและจำแนกชนิดของชันโรงในภาคใต้ 14 จังหวัด (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้) พบจำนวน 22  ชนิด ชันโรงส่วนมากพบแพร่กระจายอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนช้ืน และป่าร้อนแห้งแล้ง 
ป่าพรุ ป่าเมฆ และอื่นๆ ชันโรง เป็นผ้ึงสังคมเช่นเดียวกับผ้ึงรวง อยู่เป็นสังคม แบ่งหน้าท่ีกันทำงานเช่นเดียวกับ
ผ้ึงรวง แต่สรีระ ระบบร่างกาย อวัยวะ และต่อมต่างๆ มีความแตกต่างจากผ้ึงรวง และมีบางส่วนท่ีล้าหลัง ทำ
ให้ระบบการทำงานแตกต่างกัน เช่น การสร้างรัง เป็นต้น ด้วยการดำรงชีวิตในรัง การสร้างรังแตกต่างกัน ย่อม
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน   ชันโรงไม่มีการผลิตนมผ้ึง แต่จะผลิตเกสร และน้ำหวานได้เหมือนกัน ชันโรงไม่ได้มี
อยู่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ในทวีปแอฟริกาใต้และอเมริกากลางก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับชันโรงมากมาย เช่น 
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การศึกษาคุณภาพของน้ำผ้ึงชันโรงท่ีเริ่มหมักบูดระยะแรกว่ามีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหาร และ
ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชันโรงในประเทศไทยยังมีน้อย
ไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชันโรงเหมือนในอเมริกาใต้และอเมริกากลางในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถเพาะเล้ียงชันโรงได้  เพราะชันโรงไม่สามารถทนต่อฤดูหนาว  คนญี่ปุ่นจึงต้องส่ังน้ำผ้ึง
ชันโรงจากประเทศไทยหรือจากประเทศอื่นๆ เช่น เม็กซิโก ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้
เป็นคู่แข่งกับประเทศไทย ดังนั้น จึงต้องรีบพัฒนาการเล้ียง การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตน้ำผ้ึงหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชันโรงให้เร็วที่สุด การเล้ียงชันโรงในประเทศไทยนั้น ยังไม่แพร่หลายเหมือน
การเล้ียงผ้ึง แต่ก็มีการเล้ียงเพื่อใช้เป็นแมลงผสมเกสรอยู่บ้างในพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทย  เช่น 
ทุเรียน เงาะ และไม้ผลต่างๆ ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรท่ีไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดของดอกไม้ สามารถ
ผสมเกสรพืชได้หลากหลายชนิดมากกว่าผ้ึงพันธุ์ งา่ยต่อการจัดการเพราะไม่มีเหล็กไนจึงไม่มีอันตรายต่อมนุษย์
และสัตว์เล้ียง ระยะทางในการบินไปหาอาหารไม่ไกลจากรังมากนัก 
 

ผลิตภัณฑ์จากชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว 

          ชันโรงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ เป็นผ้ึงท่ีให้น้ำผ้ึงท่ีมีราคาแพง  ชันโรงเป็นผ้ึงชนิดเดียวที่
สามารถผลิตน้ำผ้ึงอินทรีย์ น้ำผ้ึงท่ีได้จากชันโรงเป็นน้ำผ้ึงคุณภาพ เพราะเช่ือกันว่าเป็นน้ำผ้ึงสมุนไพร เนื่องจาก
มีส่วนผสมของชันผ้ึง (พรอพอลิส) ท่ีชันโรงนำมาสร้างเป็นถ้วยเก็บน้ำผ้ึง จึงมีส่วนผสมของชันผ้ึงละลายอยู่ใน
น้ำผ้ึงด้วย และนอกจากได้น้ำผ้ึงท่ีมีคุณค่าแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ล้ำค่าท่ีสำคัญ คือ ชันผ้ึงหรือพรอพอลิส  พรอพอลิ
สนอกจากได้จากผ้ึงแล้วยังได้จากชันโรงซึ่งจะมีปรมิาณมากกว่าท่ีได้จากผ้ึง ผลิตภัณฑ์จากชันผ้ึงหรือพรอพอลิส 
สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น 

– ใช้ในทางการแพทย์นำมาสกัดสารท่ีต่อต้านเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย เป็นส่วนประกอบในการทำยารักษาโรค
มนุษย์และสัตว์ ใช้รักษาโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ใช้ผสมเป็นยารักษาโรคทางหู คอ จมูก รักษาโรคผิวหนัง 

– ใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องสำอาง เพื่อรักษาโรคผิวหนัง และเสริมสร้างเซลล์ผิวหนังท่ีรับผลกระทบจาก
เช้ือรา เช้ือแบคทีเรียเข้าทำลาย 

– ใช้ทำยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบโลหิต การหายใจโรคฟัน และโรคผิวหนัง เช่น น้ำร้อนลวก เกิดบาดแผล เป็น
ต้น 

– ใช้เป็นสมุนไพร มีการใช้ชันผ้ึงเป็นสมุนไพรในทวีปยุโร และแอฟริกาในการสมานแผล ซึ่งใช้กันมาต้ังแต่สมัย
อียิปต์ กรีกและโรมัน ในศตวรรตท่ี 12  มีการนำชันผ้ึงมารักษาโรคฟันผุและเจ็บคอ 

– ใช้ในเทคโนโลยีการอาหาร โดยนำชันผ้ึงมาเป็นส่วนผสมในการถนอมอาหาร ยับย้ังการหมักบูดท่ีเกิดจากเช้ือ
ราและแบคทีเรียในอาหาร นอกจากนี้ ยังนำมาใช้ในโภชนาการอาหารสัตว์ โดยผสมในอาหารสัตว์ได้ชันโรง จะ
เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ไม่เลือกชอบดอกไม้เฉพาะชนิดแต่สำหรับผ้ึงจะเลือกตอมเฉพาะดอกไม้ท่ีชอบ และ
ต้องมีดอกไม้จำนวนมากๆ จึงจะตอม 

         สรุป คือ ไม่สามารถจัดการให้ผ้ึงตอมเฉพาะพืชท่ีเราต้องการได้ แต่ชันโรงวางไว้ตรงไหนก็จะหากินอยู่
ตรงบริเวณนั้นเอง  ชันโรงไม่มีนิสัยรังเกียจของเก่าหรือของใช้แล้ว ชันโรงจะตอมดอกไม้ได้ทุกดอกแม้ว่าดอกไม้
นั้นจะเคยถูกแมลงผสมเกสรตัวอื่นมาตอมแล้ว และท้ิงกล่ินไว้ก็ตามในขณะท่ีผ้ึงจะไม่ตอมดอกไม้ท่ีมกีล่ินของผ้ึง
ชนิดอื่นหรือรังอื่นลงตอมไว้ก่อนเลย  ชันโรงเป็นแมลงท่ีชอบเก็บเกสรมีพฤติกรรมตอมดอกไม้ท่ีละเอียดนุ่มนวล
จึงผสมเกสรได้ดีแตกต่างจากผ้ึงบางชนิดท่ีเลือกดูดแต่น้ำหวานไม่สนใจเกสร ทำให้การถ่ายละอองเกสรเพื่อการ
ผสมเกสรเกิดได้น้อย 
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๕.การทำสบู่ 
        สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายท่ีได้จากปฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ 
ปัจจุบัน สบู่มีการใช้ส่วนผสมชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ให้มีลักษณะพิเศษ ตรงตามความต้องการ
ใช้งานท่ีหลากหลายขึ้น 
        “สบู่” จากคำข้างต้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของสบู่ท่ีทำให้เป็นก้อนหรือเป็นของเหลว พร้อมด้วยส่วนผสม
ต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการใช้ทำความสะอาด ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์สบู่ท่ีเราใช้กันในทุกวันนี้ ส่วน 
“สบู่ (soap)” อีกคำท่ีพบในสมการเคมีจะหมายถึง สารต้ังต้นสำหรับการผลิตสบู่ นั่นก็คือ เกล็ดสบู่ (soap) ท่ี
ได้จากปฏิกิริยาระหว่างด่างเข้มข้นกับไขมันพืชหรอืสัตว์ ร่วมด้วยกับกลีเซอรีน (Glycerine)/กลีเซอรอล 
(Glycerol) ซึ่งสารท้ังสองเป็นสารต้ังต้นในการทำสบู่เหมือนกัน แต่จะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะเรียกว่า 
“เกล็ดสบู่” ไขมันพืช/ไขมันสัตว์ + โซเดียมไฮดรอกไซด์/โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ = เกล็ดสบู่ (soap) + กลีเซ
อรอล/กลีเซอรีน + แอลกอฮอล์ + น้ำ 
ชนิดของสบู่ 
1. สบู่ก้อนขุ่น 
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ท่ีรู้จัก และใช้กันมานานจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาวขุ่นหรือมีสีต่างๆ ตามสี
ของสารเติมแต่ง เช่น สีเขียว สีชมพู สีม่วง เป็นต้น สบู่ชนิดนี้ใช้สารต้ังต้น คือ เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีผลิตได้จาก
ปฏิกิริยาข้างต้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ท่ีให้คุณสมบัติเป็นก้อนแข็ง ขาวขุ่น ให้ฟองมาก 
2. สบู่ก้อนใส 
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ท่ีมีลักษณะก้อนใสหรือค่อนข้างใสตามสัดส่วนของกลีเซอรีนท่ีผสม ก้อนสบู่จะมีลักษณะอ่อน
กว่าสบู่ก้อนขุ่น และสามารถทำให้เกิดสีใสต่างๆตามสารให้สีท่ีเติมผสม สบู่ชนิดนี้จะให้ฟองค่อนข้างน้อยกว่า
สบู่ก้อนขุ่น เนื่องจากมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเป็นส่วนใหญ่ สารต้ังต้นท่ีใช้อาจเป็นกลีเซอรีนเหลวหรือกลีเซอ
รีนก้อน (กลีเซอรีนเหลว+เอทิลแอลกอฮอล์) ร่วมด้วยกับสารเติมแต่งชนิดต่างๆ  
3. สบู่เหลว 
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ท่ีมีน้ำเป็นส่วนผสมทำให้เนื้อสบู่เหลว สีสีสันต่างๆตามสารเติมแต่ง สบู่ชนิดนี้ใช้สารต้ังต้นจาก
เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีได้จากปฏิกิริยาข้างต้นเหมือนชนิดสบู่ก้อนขุ่น แต่ต่างกันท่ีจะใช้ด่างเข้มข้นโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพราะจะให้เนื้อสบู่อ่อนตัวดีกว่า 
ลักษณะของสบู่ท่ีดี 
1. มีความสามารถทำความสะอาดได้ดี 
2. มีฟองในระดับท่ีเหมาะสม 
3. มีความเป็นด่างน้อยในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือทำลายช้ันไขมันของผิว 
4. สบู่ก้อนไม่มีเนื้อเหลว แตกหักง่าย 
5. ไม่มีกล่ินหืน มีกล่ินหอมน่าใช้ และมีคุณสมบัติเฉพาะในบางกรณี เช่น สบู่ฆ่าเช้ือ 
สารเคมีที่ใช้ทำสบู่ 
1. ไขมัน/น้ำมัน เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสารต้ังต้นสบู่ ไขมันหรือน้ำมันท่ีใช้อาจได้จากพืช เช่น น้ำมัน
มะพร้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันปาล์ม เป็นต้น ส่วนไขมันท่ีได้จากสัตว์ เช่น ไขมันโค กระบือ แกะ แพะ เป็นต้น 
คุณภาพของน้ำมันท่ีได้จากพืช และสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่ เกล็ดสบู่ (soap)ท่ีได้จากน้ำมันพืชจะให้
ลักษณะขาวเนียน และกลีเซอรีนจะค่อนข้างใสกว่าน้ำมันจากสัตว์ นอกจานั้น เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีได้จากน้ำมัน
จากพืชจะมีกล่ินหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์ อีกท้ังน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบท่ีหาง่าย และราคาถูกกว่า 
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2. ด่างเข้มข้น เป็นสารเคมีสำคัญท่ีใช้ทำปฏิกิริยากับไขมันธรรมชาติ ด่างเข้มข้นท่ีนิยมใช้ คือ โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ซึ่งจะได้เนื้อสบู่สีขาวทึบ เนื้อก้อนแข็ง ให้ฟองมาก นิยมนำมาทำสบู่ก้อนทึบ และอีกชนิดหนึ่ง คือ 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะได้สบู่ในลักษณะเดียวกัน แต่เนื้อสบู่มีความอ่อนตัวได้ดีกว่า นิยมนำมาทำสบู่
เหลว 
3. สารเติมแต่ง เป็นสารเคมีสำหรับปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ เช่น สี น้ำหอม สมุนไพร สารป้องกันความช้ืน 
สารลดความเป็นด่าง สารลดแรงตึงผิว สารทำให้ฟองคงตัว สารเพิ่มความแข็ง สารป้องกันการออกซิเดชัน สาร
บำรุงผิว สารฆ่าเช้ือ เป็นต้น เป็นสารเติมแต่งท่ีนิยมผสมในสบู่เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ใน
แต่ละอย่าง 
วิธีการทำสบู่ 
         การทำสบู่ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน ในกรรมวิธีหลักๆจะไม่แตกต่างกันมาก แต่ในทาง
อุตสาหกรรมจะมีกระบวนการท่ีละเอียด และซับซ้อนกว่า โดยในภาคอุตสาหกรรมอาจเตรียมสบู่สารต้ังต้นเอง
หรือส่ังซื้อจากอีกแหล่งท่ีทำหน้าท่ีรับผลิต ท้ังท่ีเป็นเกล็ดสบู่ (soap) เพื่อผลิตสบู่ก้อนขุ่น หรือสบู่เหลว และ 
กลีเซอรีน เพื่อผลิตสบู่ก้อนใส 
1. การผลิตสบู่ในภาคอุตสาหกรรม 
สำหรับภาคครัวเรือนสามารถผลิตได้ท้ังสบู่ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว โดยนิยมส่ังซื้อเกล็ดสบู่ (soap) 
และกลีเซอรีน จากแหล่งจำหน่ายโดยไม่ต้องเตรียมเอง 
ขั้นตอนการผลิตสบู่ภาคอุตสาหกรรม 
– การฟอกสีน้ำมันวัตถุดิบเพื่อให้น้ำมันมีสีใส และไม่มีกล่ินหืน 
– การต้มสบู่ เพื่อให้ได้เกล็ดสบู่ และกลีเซอรีน ด้วยการเติมด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ 
– ขั้นตอนการแยก โดยการแยกเกล็ดสบู่ และกลีเซอรีนออกจากกัน 
– ขั้นตอนการฟิต เป็นการนำเอาเกล็ดสบู่เข้าหม้อฟิตเพื่อกำจัดเกลือท่ีตกค้างในเกล็ดสบู่ 
– การระเหยน้ำ ด้วยการเป่าแห้งเกล็ดสบู่เหลวเพื่อกำจัดน้ำท่ีผสมอยู่ และเพื่อให้เกล็ดสบู่แห้งจับตัวเป็นก้อน 
เรียกว่า สบู่ดิบ 
– นำสบู่ดิบมาผสมกับส่วนผสมต่างๆ ภายใต้ความร้อนจนสารท้ังหมดละลายรวมตัวกัน และผ่านเข้าเครื่องอัด
ความหนาแน่นเพื่อให้สบู่เป็นก้อนท่ีคงตัว และสม่ำเสมอ 
– เมื่อสบู่ท่ีออกจากเครื่องอัดความหนาแน่นแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการรีดให้เป็นแท่งยาว และตัดด้วยเครื่อง 
– ก้อนสบู่ท่ีตัดเป็นก้อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการปั้มบนแม่พิมพ์ และตีตรา เข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุในขั้นสุดท้าย 
2. การผลิตสบู่สมุนไพรภาคครัวเรือน 
2.1 สารต้ังต้น 
การทำสบู่ในภาคครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่น สบู่ก้อนใส และสบู่เหลว ซึ่งจะใช้สารต้ังต้นท่ีแตกต่างกัน โดย
สามารถส่ังช้ือได้ตามอินเตอร์เน็ตหรือร้านขายส่งสารเคมีท่ัวไป 
– สบู่ก้อนขุ่น ใช้สารต้ังต้น คือ เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีเกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
– สบู่ก้อนใส ใช้สารต้ังต้น คือ กลีเซอรีนก้อน 
– สบู่เหลว ใช้สารต้ังต้น คือ เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีเกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
วิธีการเตรียมสารต้ังต้น 
วัสดุ และสารเคมี: 
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– น้ำ 1 ลิตร 
– โซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 กรัม 
– น้ำมันจากพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันปาล์ม 3 ลิตร 
วิธีการ 
– ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในหม้อท่ีต้มน้ำ คนให้ละลายจนหมด และต้ังท้ิงไว้ให้อุ่น 
– เทน้ำมันพืชลงในหม้อ กวนให้เข้ากัน และเทใส่แม่พิมพ์หรือภาชนะอื่น 
– รินน้ำ และสารละลายใสท่ีเป็นกลีเซอรีนส่วนบนออก 
– สบู่จะนอนก้นเป็นตะกอนขาวขุ่น ซึง่ต้องต้ังท้ิงไว้ให้เย็น จนเกล็ดสบู่ (soap) จับตัวเป็นก้อน สำหรับการทำ
สบู่ก้อนขุ่น 
 
2.2 สมุนไพร 
สมุนไพรท่ีใช้เป็นส่วนผสมทำสบู่มีมากมายหลายชนิด ซึ่งอาจประยุกต์ใช้สมุนไพรชนิดอื่นนอกเหนือจากท่ี
ยกตัวอย่าง 
– มะขาม มะนาว มะกรูดให้วิตามินซี และกรด ช่วยขัดเซลล์ผิว และป้องกันเช้ือจุลินทรีย์ 
– เปลือกมังคุดให้วิตามินดี ลดรอยด่างดำ 
– มะละกอ ให้วิตามินเอ ช่วยบำรุงผิวให้ขาว 
– ว่านหางจระเข้ ให้วิตามินอีช่วยลดรอยจุดด่างดำ 
– ขม้ิน ดาวเรือง ช่วยบำรุงผิว 
การเตรียมสมุนไพร สามารถทำได้โดย 
– การทำเป็นผง ด้วยการตากแห้ง และนำมาบดให้เป็นผงละเอียด และนำตากให้แห้งอีกครั้ง 
– การสกัดเป็นสารละลาย ด้วยการบดสมุนไพรให้ละเอียด และนำมาต้มสกัดหรือนำมาแช่สกัดด้วยแอลกอฮอล์
ผสมกับน้ำ สบู่สมุนไพรควรเติมผงสมุนไพรประมาณร้อยละ 1-5 ของน้ำหนักสบู่ และสมุนไพรท่ีได้จากการต้ม
สกัด ควรเติมประมาณร้อยละ 5-10 ของน้ำหนักสบู่ 
      ๒.๒.๑ สบู่น้ำผ้ึงชันโรง สมุนไพร 
ส่วนประกอบ  กลีเซอรีน   น้ำผ้ึงชันโรง  ผงขม้ินชัน  สารสกัดโพรโพลิส  น้ำหอม 
วิธีการทำ  ละลายกลีเซอรีนในหม้อสองแล้วอุ่นด้วยไฟกลางจนกว่ากลีเซอรีนจะละลายท้ังหมด  ผสมผงเปลือก
มังคุด  ผงขม้ินชัน  น้ำผ้ึง ชันโรง  ให้เป็นเนื้อเดียวกันใส่ลงในหม้อกลีเซอรีนท่ีละลายแล้วจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
ใส่สารสกัดโพรโพลิส  น้ำหอม ลงไป แล้วเทใส่แม่พิมพ์ท้ิงไว้ ๑ ช่ัวโมง แล้วแกะออกใส่บรรจุภัณฑ์ 
 
2.3 สารเติมแต่ง 
– น้ำหอม เป็นสารเติมแต่งท่ีนิยมเติมในการทำสบู่ สามารถใช้ได้ท้ังน้ำหอมท่ัวไปหรือน้ำหอมสำหรับสบู่ 
– ผงสี สารลดความกระด้าง สารรักษาความช้ืน สารป้องกันการหืน ซึง่สารเหล่านี้อาจไม่ใช้ก็ได้หากไม่สะดวกท่ี
จะหาซื้อ 
 
2.4 ขัน้ตอนการทำสบู่ 
– นำเกล็ดเกล็ดสบู่ใส่หม้อภาชนะ ต้ังไฟอ่อนๆให้ละลายจนหมด 
– เติมสมุนไพร หากเป็นผงประมาณไม่เกิน 50 กรัม หากเป็นน้ำสกัดไม่เกิน 100 ซีซี 
– เติมสารเติมแต่ง เช่น น้ำหอม ผงสี และอื่นตามท่ีหาซื้อได้ พร้อมคนให้ละลายเข้ากัน 
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– เทสารละลายสบู่ในแม่พิมพ์ และรอจนแห้งตัวก็จะได้สบู่สำหรับใช้งาน 
  
๖.หลักการ และหลักธรรมที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงงาน  
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  เป็นหลักการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานชี้แนะ
แนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง 
  ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
  ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ 
อย่างรอบคอบ  
  ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ี
จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  
ดังนี้  
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะนำความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื ่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  
  ๒. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 หลักธรรมอิทธิบาท 4  
  อิทธิบาท 4  คือ เครื่องให้ถึงความสำเร็จ, คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 
ได้แก่ 
         1. ฉันทะ  หมายถึง  ความพอใจ คือ ความต้องการท่ีจะทำ ใฝ่ใจรักจะทำส่ิงนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป        
  2. วิริยะ  หมายถึง ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย  
         3. จิตตะ หมายถึง ความคิด คือ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทำและส่ิงนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยไป  
 
ตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 
 
คุณธรรมอัตลักษณ์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
  โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนดังนี้ 
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  1. รับผิดชอบ 
      ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ 
มุ่งมั่นต่อหน้าท่ีการงาน 
      พฤติกรรมบ่งช้ีมีความรับผิดชอบ เช่น 
   -การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว  
  2. ซ่ือสัตย์ 
      ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ประพฤติตรงโดยยึดถือ
ความจริง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  ไม่ปิดบังอำพรางส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่ปั้นน้ำเป็นตัว 
      พฤติกรรมบ่งช้ีมีความซื่อสัตย์ เช่น 
  1. ซื่อสัตย์ต่อกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
  2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
         
  3. จิตสาธารณะ 
      หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคม 
เช่นการแก้ปัญหาการมีรายได้น้อยของครอบครัว แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือ 
      พฤติกรรมบ่งช้ีความมีจิตสาธารณะ เช่น 
       -การจัดทำผลิตภัณฑ์ผึ ้งชันโรงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถ
จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
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บทที่ ๓ 
 

การดำเนินงาน 
 
บริษัทสร้างการดี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี 
“สบู่จาก ผ้ึง ชันโรง” ดังนี ้
วิธีการดำเนินการ 
1. ขั้นวางแผน 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ สืบค้นข้อมูล 
1.2 เขียนโครงการ เสนอโครงการกับครูท่ีปรึกษาโครงการ 
1.3 ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการให้คณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณา 
1.4 คณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาโครงการเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติ 
1.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี มอบหมายหน้าท่ี 
รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ 
1.6 จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 
2. ขั้นดำเนินการ 
2.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.2 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
2.3 การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นประเมินผล 
3.1 สังเกตการปฏิบัติงาน 
3.2 ตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
3.3 สรุปผลและจัดทำรายงาน 
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บทที่ ๔ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

         จากการดำเนินการกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี“สบูจ่ากผ้ึงชันโรง” ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียน
ได้สร้างแบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและเก็บข้อมูลของผู้ตอบแบประเมิน จำนวน ๕๐ 
คน โดยแยกแบบประเมินออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ประเมินตนเอง จำนวน 
10 คน ประเมินโดยครู 5 คน ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน ๒0 คน และประเมินโดย ปปช.สพฐ.น้อย จำนวน 15 คน 
สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี ้
 
ตาราง สรุปผลการประเมินการดำเนินงานของบรษิัทสร้างการดีโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 

ท่ี รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 การดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี 88 10 2  
2 การมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรม 78 12 10  
3 มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 82 14 4  
4 มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 84 12 4  
5 คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 80 10 10  

 
1. การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ระดับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88 
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2 
2. การมีทักษะบริหารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78 
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 10 
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82 
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 14 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการดำเนินการ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84 
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4 
5. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดำเนินการ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10 
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ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 10 

 
อภิปรายสรุปผลการประเมินการดำเนินการของบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ท้ัง 5 หัวข้อ 
ดังนี ้
1. การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ระดับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมา ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10 และค่า 
ต่ำสุดคือ ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 2 
2. การมีทักษะบริหารจัดการกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ค่าสูงสุดคือ ระดับดีมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 78 ค่ารองลงมา คือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12 และค่าต่ำสุดคือระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
10 
3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมา ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 14 และค่าต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 4 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุด คือ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84 ค่ารองลงมาคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12 และค่าต่ำสุดคือ 
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4 
5. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จากผลการดำเนินการ ค่าสูงสุดคือ 
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ ระดับดี และพอใช้คิดเป็นร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 

แผนภมูแิสดงการตอบแบบสอบถาม

การด าเนินกิจกรรมของบริษัทสรา้งการดี การมีทกัษะการบริหารจดัการกิจกรรม

มีเจตคติท่ีดีต่อการจดักิจกรรมบรษัิทสรา้งการดี มีคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสจุริต

ค านงึถึงประโยชนส์ว่นรวมมากกว่าประโยชนส์ว่นตน
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
๑. เงินทุนจาก สพฐ.  (ยอดคงเดิม)                                   ๕,๐๐๐  บาท ๑. สารเคมีท่ีใช้ทำสบู่ก้อน    ๒๐ ชุด  

ชุดละ ๒๕๐ บาท  รวม ๕,๐๐๐ บาท     
๒. เงินหุ้นของห้องเรียน ๓๓ หุ้น หุ้นละ ๒๐๐ บาท รวม            ๖,๖๐๐  บาท ๒. กระดาษแรปใส ๑ ม้วน   ๒๐ บาท 
                                                    รวมทั้งสิน            ๑๑,๖๐๐  บาท ๓. กล่องกระดาษ ๔ แพ็ค  

แพ็คละ ๑๗๕ บาท  รวม   ๗๐๐ บาท 
๑. ขายสบู่ก้อน ขนาด ๕๐ กรัม    จำนวน ๒๐๐ ก้อน  ก้อนละ ๓๐ บาท  
รวม  ๖,๐๐๐  บาท 

๔. สต๊ิกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์  ๒ เมตร   
ราคา ๗๐๐ บาท 

๒. ขายสบู่ก้อน ขนาด ๘๕ กรัม    จำนวน ๑๓๐ ก้อน  ก้อนละ ๕๐ บาท 
 รวม  ๖,๕๐๐  บาท 

๕. เชือกป่าน  ๑ ม้วน         ๕๐ บาท 

                                                รวมทั้งสิน            ๑๒,๕๐๐  บาท ๖. เทปใส  ๑ ม้วน             ๒๕ บาท 
         รวมทั้งสิน        ๖,๔๙๕  บาท 
                                              คงเหลือกำไรสุทธิ        ๖,๐๐๕  บาท  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการดำเนินงาน 
          กิจกรรมบริษัทสร้างการดี “สบูจ่าก ผ้ึงชันโรง” ของโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง
โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เป็นการเสริมรายได้และลด
รายจ่าย และเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5 ประการของโรงเรียนสุจริต นักเรียนเรียนรู้การ
ทำงานอาชีพและมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวมกระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ึง ชันโรง 
นักเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านการพัฒนาและยั่งยืน นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ตลอดชีวิต นักเรียนมีสบู่ใช้ในครัวเรือน ทำให้ประหยัดรายจ่าย อีกท้ังยังก่อให้เกิดรายได้
นักเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านการพัฒนาและยั่งยืน นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้ไปใช้ตลอดชีวิต การดำเนินงานตามกระบวนการของบริษัทสร้างการดี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ทำงานอย่างเป็นระบบจากการลงมือปฏิบัติ นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานของ
ตนเองได้ และในการทำงานนั้นส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด สามารถวางแผนในการทำงาน 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีข้ันตอนและเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมท้ังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีคุณธรรม
และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ผลการการจัดทำโครงการ มีประเด็นท่ีจะนำมาอธิปรายผลได้ดังนี้ 
1.การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การสอนทำสบู่จากผ้ึง ชันโรง ของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โดย
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี     
(ศูนย์ผ้ึงจังหวัดจันทบุรี)  ได้สอนในเรื่องการทำสบู่เพื่อสุขภาพผิวจากผ้ึง ชันโรง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆจากผ้ึง ชันโรง ทำใหน้ักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสบู่จากผ้ึง ชันโรง ผลผลิตท่ีอยู่ใน
ชุมชนและเป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพผิว นักเรียนได้นำความรู้ท่ีได้ไปใช้ทำภายในครัวเรือนโดยการทำใช้เอง
ภายในครัวเรือน  การทำสบู่ผ้ึง ชันโรง เพื่อขายสู่ท้องตลาดเป็นการเพิ่มรายได้ 
2.การจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้สอนทำสบู่จากผ้ึง ชันโรง เพื่อสุขภาพผิวในทางด้านประชาสัมพันธ์การ
จัดทำครั้งนี้ได้เริ่มจากการคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้สต๊ิกเกอร์สบู่ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจโรงเรียน 
และสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมะขามสรเสริญ ทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสอนทำสบู่ช่วยในเรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายได้ดี แต่ปัจจุบันสบูม่ีมากมายหลากหลายสูตร ควรคิด 
พัฒนาจุดเด่น ให้มีความหลากหลายมากกว่านี้ 
๒. ภาชนะในการบรรจุสบู่จากผ้ึง ชันโรง ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมมีจุดเด่น สวยงาม 
๓. ควรมีการศึกษาสรรพคุณ และค้นคว้าสมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นประกอบเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีสบู่ท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 
๔. ควรนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนและชุมชนอื่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความหลากหลาย รักษาคุณภาพให้เป็นท่ีรู้จักและนิยมต่อบุคคลท่ัวไป ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกนัดำเนิน 
กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียน โดยดำเนินการในรูปแบบของบริษัทสร้างการดี 
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