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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

ขอเสนอโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
 

 
ฐานงานบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดหวงโซคุณคา (Value chain Community Incubator : 
VCCI) คือ การนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปพัฒนาหมูบานซ่ึงตอง
พัฒนาใหตลอดหวงโซคุณคา(Value chain) เพ่ือใหเปนหมูบานตนแบบท่ีมีการใช วทน. ไปเพ่ิมรายได ลด
รายจาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางชุมชนท่ีมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานไมเกิน 3 ป 
ขอมูลเพ่ิมเติมแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการ 
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-
v2.pdf 
1. ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
                                            

2. ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :    หมูบานภูมิปญญาสมุนไพรเจาเวหา บานหนองปาน ปท่ี 2  
คาละติจูด      คาลองติจูด      

3.  ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 
ขอมูลผูรวมโครงการ 

ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตำแหนง /เบอร
โทร/อีเมล ) 

หนาท่ีรับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องคความรู
ท่ีรับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณทำงานท่ี
เก่ียวของกับโครงการ2 

1.นางสาวธันยชนก ปะวะละ 

ตำแหนง อาจารย สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  
โทร. 086-6409545 
Aui.thanyachanok@gmail.com 

หัวหนาโครงการ บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร 
- แผนธุรกิจ 

- การวิเคราะหตนทุน
และการวางแผนกำไร  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ
ตามความตองการของ
ตลาด การสราง
มูลคาเพ่ิมจากฐาน
ทรัพยากร 

การพัฒนาสวนประสม
ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถใน
การแขงขันของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผู
ปลูกพืชสมุนไพรตำบล
หนองคู อำเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม 

งบประมาณสนับสนุน
จากสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

2.ผศ.ดร.สำราญ  พิมราช ผูรวมโครงการ การพัฒนาระบบการ
ปลูกพืชสมุนไพรสู
มาตรฐาน GAP และ 
Organic 

อิทธิพลของปุยอินทรีย
คุณภาพสูงและปุยเคมี
ตอการเจริญเติบโต 
ผลผลิต 

http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf


3.ผศ.เมตตา เถาวชาล ี ผูรวมโครงการ วิเคราะห ทดลอง 
สรรพคุณสมุนไพร 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ประยุกตเครื่องกลั่นน้ำ
หมักชีวภาพจาก
สมุนไพรสูชุมชนประจำ
ทองถ่ิน 

4.อาจารย ดร.พรพิษณุ   ธรรมปทม ผูรวมโครงการ - การพัฒนา
กระบวนการผลิต แปร
รูป 

- อาหารเฉพาะทาง 

- Nutraceutical 

- เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว 

ดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑทาง
การเกษตร 

5.ภญ.ดร.อรนุช วงศวัฒนาเสถียร ผูรวมโครงการ อาหารเคมีและโภชน
ศาสตรการแพทย 

สาธารณสุขชุมชน 

6.อาจารยสุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ ผูรวมโครงการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
(แขนงพืช) 

ถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตผักเพ่ือการคา 
ตามมาตรฐาน Good 
Agricultural Practice 
(GAP) 

ผลิตสารสกัดสมุนไพร 

(สูตรตมยา) เพ่ือ
ปองกันแมลง 

7.นางภูมิใจ   หมอเมือง ประธานกลุม ประสานงานกลุมในการ
ดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

ดำเนินงานกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูปลูก
สมุนไพร ตำบลหนองคู 

8.นายวิโรจน   ลุนละวงศ ผูนำชุมชน กำหนดนโยบายในพ้ืนท่ี นายกองคการบริหาร
สวนตำบลหนองคู 

 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน 
  1) หมูบาน วท.(ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจำนงฯ) 
    2) หมูบาน วท. (ตอเนื่องปท่ี 2 )  ปแรกท่ีเริ่มดำเนินการ  2563   

พ้ืนท่ีดำเนินการ  
            กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพร  บานหนองปาน  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
เปนชุมชนท่ีมีการใชพืชสมุนไพรพ้ืนบานและหมอยาพ้ืนบาน  

ในกลุมวิสาหกิจผูปลูกสมุนไพรตำบลหนองคู มีหมอยาสมุนไพรและปราชญชาวบาน ดังนี้ 
หมูบาน หมูท่ี หมอยาสมุนไพร ปราชญชาวบาน 

โพนทอง 1 นายเพ็ง อะทุมชาย 
นางบัวไข แคนตะ (อยูไฟ,หมอกรรม) 

นายสมนึก จันทมณี (ศาสนพิธี) 



หนองแตนอย 2 นางเรียง กำมหาวงศ (ยาตม) 
54 หมู 2 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายเลย ปะวะเค (ศาสนพิธี) 

โนนมะเกลือ 3 นายเสาร เวฬุวัลเนาว (ยาแกหมาด
ขาว,กามโรค) โทร.0653057946 
14 หมู 3 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม 

นายแดง มาลา (ศาสนพิธี) 

หนองปาน 4 นายสุวัฒน ขันแข็ง (ยาฝนแกไข
หมากไมใหญ) โทร.0934392989 
136 หมู 4 ตำบลหนองคู อำเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม  

นายสวาท บุญทา (ศาสนพิธี) 

เหลาจั่น 5 นายสุพจน เบิกขุนทด (ยากำเย็น) 
นายมงคล ปลายสวน (ยาประคบแก
ปวดเม่ือย) 

นายเหวย รักษาชาติ (ศาสนพิธี) 
นายทองจันทร ปลายสวน (พอครู
หมอลำ) 

หนองโนทับมา 6 1.นายโสภา ศึกนอก (ยานิ่ว) 
2.นางผา ศรีหาตะบุตตะ (ยาตม
สมุนไพร) 27 หมู 6 ตำบลหนองคู 
อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
โทร.065-2677884 

นายจอมขวัญ กาบทุม (ศาสนพิธี) 
 

โนนขาด 7 นางตู ประโสทะกัง (ยาเลือด) นายประสิทธิ์ รัตนแสน (ศาสนพิธี) 
ข้ีเถา 8 นางทองศรี สีสาระ (ยาตมสมุนไพร) นายจำปา บุพพะโต (ศาสนพิธี) 
รวมใจ ๒ 9 นายประดิษฐ สัจจัง (หมอยา

สมุนไพร) 
นายภูมี แสงเนตร (ศาสนพิธี) 

นอยหนองแวง 10 นายที  ลุนละวงศ (หมอยาสมุนไพร) นายตวน สนิท (ศาสนพิธี) 
โนนเขวา 11 นายธนิณท ประยงค (หมอยา

สมุนไพร) 
นายบุญถม ทะจำเริญ (ศาสนพิธี) 

โพนทอง 12 1.นายแดง สัจจัง (หมอยาสมุนไพร) 
โทร.0843554892 
2.นายโอภา ทอดแสน (หมอยา
สมุนไพร)  
64 หมู 12 ตำบลหนองคู อำเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม 
3.นายบุญถม กุลธินี (หมอยา
สมุนไพร) 

นายบุญเส็ง แคนติ (ศาสนพิธี) 

เหลาจั่น 13 นายเพชร อนุศิริ (หมอยาสมุนไพร) นายสาร ทรัพยคำจันทร (ศาสนพิธี) 
นางหอมจีน บุญหา (แมครูหมอลำ) 

หนองปาน 14 นายหนูกัน ปะราชิโก (หมอยา
สมุนไพร) 

นางคำดี ภิรมยรักษ (ศาสนพิธี) 

 



5. หลักการและเหตุผล 
หมูบาน วท. (ปท่ี 2) ใหรวบรวมขอมูลท่ีจำเปน ดังนี้ 
 

สมุนไพรไทยมีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานควบคูสังคมไทยนับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นเปนสวนประกอบในอาหารคาว-หวาน เปนยารักษาโรคใชในการดูแลสุขภาพและยา
อายุวัฒนะ กระท่ังการสงเสริมความงาม ภูมิปญญาเหลานี้ไดรับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนาตอเนื่องสราง
คุณคาและมูลคาใหแกสมุนไพรไทยจนถึงปจจุบัน ผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยคือท่ีสุดแหงภูมิปญญาไทย
กลายเปนหนึ่งในผลิตภัณฑสงออกสำคัญของประเทศดวยความพรอมทางดานตนทุนการผลิตรวมถึงความ
หลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑสมุนไพรไทยและชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ  

ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ให
ยกรางแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใตโครงการ “พัฒนาเมือง
สมุนไพร” (Herbal City) เพ่ือเปนรูปแบบ (Model) การพัฒนาสมุนไพรไทยท่ีเปนรูปธรรมในระดับจังหวัดให
สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตอไป โดยการดำเนินการนำรอง 4 จังหวัด ครอบคลุม 4 
ภาค 4 เขตสุขภาพ โดยปลายป 2560 ไดกำหนดพ้ืนท่ี (Mapping) เพ่ิม 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร จังหวัด
อำนาจเจริญ และจังหวัดสงขลา เพ่ือวางแผนเปนเมืองสมุนไพรสวนขยาย Structure แตงตั้งคณะกรรมการ
เมืองสมุนไพร 
  ในปจจุบันแมรัฐจะเล็งเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรมากข้ึน  การพัฒนาพืชสมุนไพรยัง
เติบโตอยางชากวาท่ีควรจะเปน จากการลงพ้ืนท่ีศึกษากลุมสมุนไพรตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เปนกลุมชุมชนเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนไดจัดทำโครงการสงเสริมกลุมอาชีพใหกับ
วิสาหกิจชุมชนโดยนำฐานทรัพยากรและภูมิปญญาท่ีมีอยูในชุมชนมาสรางรายไดในครัวเรือนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปจจุบันมีสมาชิกผูปลูกพืชสมุนไพรครอบคลุม ท้ัง 14 หมูบานในเขตตำบลหนองคู 
ซ่ึงมีผลผลิตจากสมุนไพร และการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไดแก ยาหมอง น้ำมันไพล ลูกประคบ พิมเสนน้ำ 
น้ำยาซักผา น้ำยาลางจาน แชมพู ครีมนวด ยาอัดเม็ดสมุนไพร สบู จากการสำรวจปญหาอุปสรรคท่ีพบตั้งแต
กระบวนการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพร  ปญหาวัตถุดิบสมุนไพรท่ียังไมสามารถตอบสนองความตองการไดท้ังชนิด 
ปริมาณ และคุณภาพ ปญหาระบบตลาด บรรจุภัณฑท่ีไมทันสมัย สินคาชุมชนไมมีความหลากหลาย ผลิตสินคา
ไมตรงตามความตองการของผูบริโภค  ไมสามารถตอรองราคาสินคาได  ขาดสื่อประชาสัมพันธชองทางการจัด
จำหนายประเภทตางๆ ในการสรางการรับรูและกระตุนความตองการสินคาของผูบริโภค และผลิตภัณฑ
สมุนไพร ไมเอ้ืออำนวย เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงกับผูประกอบการท่ีใชผลผลิตโดยตรง สงผลตอ ผลตอบแทน
ท่ีเกษตรกรไดรับ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผูบริโภค การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑสมุนไพรใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและไดรับการยอมรับจากประชาชน  ตลอดจนสามารถยืนหยัดแขงขันไดภายใต
การคาเสรีท่ีเกิดข้ึน  (ขอมูลจากการสนทนากลุมสมาชิกกลุมสมุนไพรตำบลหนองคู จำนวน 6 คน  ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบล และเจาหนาท่ีพัฒนาการตำบล ในวันท่ี 25 กันยายน  2561)  
 



 
 

  กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคการบริหารสวนตำบลนาคู เปนกลุมชุมชนเขมแข็งเกิดจากการรวมตัว
ของคนในชุมชนไดจัดทำโครงการสงเสริมกลุมอาชีพใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองคู 
และเกษตรกรในตำบล เพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปจจุบันมีกลุมผูปลูกพืช
สมุนไพรครอบคลุม ท้ัง 14 หมูบานในเขตตำบลหนองคู มีสมาชิกจำนวน 120 คน  มีพ้ืนท่ีปลูกจำนวน 101  ไร  
สมุนไพรท่ีปลูก จากการลงพ้ืนท่ีสำรวจศักยภาพกลุมดังนี้ 
  กลุมผูปลูกพืชสมุนไพรแปลงใหญหนองคู 
  บานหนองปาน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180  
  โทร 043-706910 , 082-1157905 
  โทรสาร 043-706911 
  โทรศัพทเคลื่อนท่ี 082-1157905 , 062-2857589 , 084-7882186 

  ประวัติ กลุมสมุนไพรตำบลหนองคูเริ่มจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ 2555 โดยองคการบริหารสวนตำบล
หนองคู ไดจัดทำโครงการสงเสริมกลุมอาชีพใหแกเกษตรกรเพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายไดในครัวเรือน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหปลูกพืชสมุนไพรไวใชประโยชน เหลือจากการใชประโยชนนำออกจำหนาย 
เสริมรายไดในครัวเรือน ปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 120 คน ครอบคลุมทุกหมูบานในเขตตำบล 14 หมูบานเม่ือ
จำหนายสมุนไพรสดแลวก็พัฒนามาเปนการแปรรูป การทำผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดเปนวัตกรรมในชุมชน กาวสู
ไทยแลนด 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเปนหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนดานวิชาการเครื่องมือ เทคโนโลยีปจจัยการผลิตและฝกอบรม 

ตนน้ำ กลุมแปรรูปสมุนไพรรวมกันปลูกสมุนไพรหลายชนิด ดังนี้ 1.ขม้ินชัน  2.วานชักมดลูก 3.ขม้ิน
ออย 4.วานไพร เปนตน และมีการเก็บสมุนไพรในปาชุมชนมาใชประโยชน โดยมิใหกระทบตอสิ่งแวดลอมแตให
เกิดประโยชนเก้ือกูลในการอนุรักษปาและพันธุสมุนไพร ท้ังเปนการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินดาน



สมุนไพรใหคงอยูคูชุมชนตอไป ดังทัศนคติท่ีวา “สมุนไพร เพ่ือคนไทย รักษาไวใหลูกหลาน” และวิสัยทัศน คือ 
“ชุมชนพัฒนา ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน” 

กลางน้ำ กลุมไดแปรรูปสมุนไพรเปนผลิตภัณฑสมุนไพรตำบลหนองคู ดังนี้ 1.น้ำยาลางจาน 2.สบู 3.
แชมพู 4.ครีมนวดผม 5.น้ำยาซักผา และทำสมุนไพรแคปซูล เวชภัณฑสมุนไพร ดังนี้ 1.สมุนไพรแคปซูล (วาน
ชักมดลูก , ขม้ินชัน , เพรชสังฆาต , ฟาทะลายโจร)  2.เวชภัณฑสมุนไพร (ยาหมองไพล , ขม้ินชัน , ตระไคร
หอม)  

ปลายน้ำ กลุมไดนำผลิตภัณฑและสมุนไพรรวมจัดนิทรรศการในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนทุกป 
เพ่ือประชาสัมพันธตำบลและจำหนายสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรและใหการบริการตอนรับผูมาเยี่ยมชมบูธ
สมุนไพรตำบลหนองคู เม่ือสมุนไพรท่ีเหลือจากการนำไปจัดแสดงและจำหนาย ก็รวบรวมสงใหหนวยงาน
ราชการชวยกระจายสินคาและจำหนาย เชน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และ 
โรงงานฟารมแคร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชวยรับซ้ือและกระจายสินคาในเครือขายเพ่ือ
นำไปศึกษาและคนควาตอไป 

โครงการหมูบานภูมิปญญาสมุนไพรเจาเวหา บานหนองปาน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการไดสอบทานสภาพปญหาและความ
ตองการของพ้ืนท่ีพบวา ขาดการรวบรวมขอมูลหมอยาชาวบาน สมุนไพรพ้ืนบาน การสังเคราะหองคความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพ่ือเผยแพรสูชนรุนหลัง ปญหาพืชสมุนไพรยังไมผานมาตรฐาน GAP ปญหาระบบตลาด 
เนื่องจากผลิตภัณฑไมผานการรับรองมาตรฐาน จึงไดมีการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน สังเคราะหองคความรู 
ภูมิปญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพ้ืนบาน เพ่ือนำเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิต
สมุนไพรใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพร เพ่ิมความหลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
เพ่ิมชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชนผานแอพพลิเคชั่น สรางขีดความสามารถในการแขงขันพัฒนาให
เปนหมูบานสมุนไพรครบวงจร จึงไดสงขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงไดรับการสนับสนุนในปท่ี 1 จำนวน 200,000 บาท ไดดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
  จากการดำเนินงานโครงการหมูบานภูมิปญญาสมุนไพรเจาเวหา บานหนองปาน  ในปท่ี 1 ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาศักยภาพ สังเคราะหองคความรู ภูมิปญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพรพ้ืนบาน 
   1.1 ลงพ้ืนท่ีครั้ง 1 เพ่ือชี้แจงวัตภุประสงคโครงการฯ ซ่ึงมีผูเขารวมประชุมไดแก นายอำเภอนา
ดูน เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 4 รพ.สต. ผูอำนวยการ
โรงเรียนประถมในพ้ืนท่ี 4 หมูบาน นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคู ผูใหญบาน และวิทยากรท่ีรวม
ดำเนินการ โดยการประชุมระดมสอบทานประเด็นปญหาและความตองการของชุมชน พบวา ขาดการรวบรวม
ขอมูลหมอยาชาวบาน สมุนไพรพ้ืนบาน การสังเคราะหองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเผยแพรสูชนรุนหลัง 
ปญหาพืชสมุนไพรยังไมผานมาตรฐาน GAP ปญหาระบบตลาดเนื่องจากผลิตภัณฑไมผานการรับรองมาตรฐาน  
    1.2 ลงพ้ืนท่ีครั้งท่ี 2 สัมภาษณหมอยาพ้ืนบานจำนวน 7 คน เก่ียวกับประวัติหมอยา ภูมิปญญาท่ี
ไดรับการถายทอด ข้ันตอนการรักษา สมุนไพรท่ีใช สรรพคุณ โรคและความเชี่ยวชาญท่ีรักษา  ซ่ึงสวนใหญ
ไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน มีตำรายาโบราณท่ีมีการจดบันทึกไว และตองการถายทอดสูรุนลูกหลาน หรือ
เครือญาติ ไดรวบรวมขอมูลและจัดทำคูมือภูมิปญญาหมอยาพ้ืนบาน ชนิดของพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนคูมือ
ถายทอดความรู และอบรมเตรียมความพรอมใหหมอยาจำนวน 3 คน สามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูภูมิ
ปญญาไดแก นายเสาร เวฬุวัลเนาว นายแดง สัจจัง และนายสุวัฒน ขันแข็ง 
 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการปลูกพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐาน GAP ลงพ้ืนท่ี
สำรวจแปลงสมุนไพรของสมาชิก ตรวจวัดคุณภาพดิน พบวา ความอุดสมบูณรต่ำ จึงไดทำการผลิตปุยจุรินทรีย



หนอกลวยวัตถุดิบหางายในทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดิน นวัตกรรมระบบน้ำเพ่ือแกปญหาขาดแคลนน้ำ ใช
ระบบน้ำนอยโดยระบบอัตโนมัติแบบใชสปริงเกอรและระบบน้ำหยดใหศูนยเรียนรู และแปลงตัวอยางนำรอง
ของสมาชิกสมุนไพรตนแบบ คัดเลือกพืชสมุนไพรเพ่ือสเงเสริมใหเปนพืชสมุนไพรเศรษฐกิจสำคัญของพ้ืนท่ี  
ไดแก วานชักมดลูก ขม้ินชัน ไพร หญารีแพร เพรชสังฆาต  ฟาทะลายโจร อบรมการสกัดสาระสำคัญทางยา
เพ่ือเปนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑสมุนไพรแปรรูป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือเขาสูมาตรฐาน 
GAP จำนวน 120 แปลง โดยมีผูดำเนินการและสงประเมินเขาสูมาตรฐาน จำนวน 70 แปลง   

 
การนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปพัฒนากลุมวิสากหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพรตำบลหนองคู อำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม  เทคโนโลยี/องคความรู  T1 =ระบบปลูกไดมาตรฐาน GAP T2 =ระบบน้ำอัตโนมัติ 

 
ลำดับ รายช่ือสมาชิกกลุมท่ีสง

ประเมิน GAP และ 
Oganic 

ปจจัยนำเขา เทคโนโลยี
/องค
ความรู 

การนำไปใช
ประโยชน 

วิทยากร รายได 

สมุนไพร พ้ืนท่ี
ปลูก (ไร) 

ผลผลติ 
(กิโลกรัม) 

T1 T2   กอน หลัง 

1 นายประโทน ประธรรมโย 
วานชัก
มดลูก 

0.25 1200 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

2 นางสาวนงรัก ปะสังคะโย* 
วานชัก
มดลูก 

0.25 1020 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

3 นางดอกจันทร สิงสาระ 
วานชัก
มดลูก 

0.25 1120 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

4 นางคำผัด ชางปน 
วานชัก
มดลูก 

0.125 520 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

/   

5 นางสุมาลี  ศาลางาม 
ขมิ้นชัน 

ไพล   
0.125 430 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

6 นางอืนปอน จันทะรา 
หญารี
แพร 

0.125 120 / /     

7 นางจันทรเพ็ญ ดอกชา 
วานชัก
มดลูก 

0.25 1250 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

8 นางภูมิใจ หมอเมือง 
ไพล 0.25 800 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

9 นายวัลลภ ปสสาโก 
วานชัก
มดลูก 

0.125 430 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

10 นางวิลัย ประมูลจักโก 
เพรชสังฆ

าต 
0.25 220 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

11 นางลาวัลย อะทุมขาย 
วานชัก
มดลูก 

0.125 620 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

12 นายพิมล  นามค้ำ 
วานชัก
มดลูก 

0.25 1100 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

13 นางเสียง กำมหาวงศ 
วานชัก
มดลูก 

0.125 480 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

/   

14 นายสมจติร ชันไธสงค วานชัก 0.125 530 / / ขายหัวสด    



มดลูก อบแหงแปรรูป 

15 
นางสุภาพ  ปะทังโข วานชัก

มดลูก 
0.25 900 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

16 
นางดารา  รัดรองไต วานชัก

มดลูก 
0.125 400 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

17 
นางสกล ฝอยเงิน วานชัก

มดลูก 
0.125 500 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

18 นายสุทธิรักษ  บูรพุทธ ขมิ้นชัน 0.125 400 / /     

19 
นายประดิษฐ สัจจัง ขมิ้นชัน 0.125 340 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

20 นางวันเพ็ญ  ปะโสทะกัง ขมิ้นชัน 0.125 420 / /     

21 
นางหนูเกง  หมูหัวนา ขมิ้นชัน 0.25 600 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

22 
นางบัวไข  สังกานอ วานชัก

มดลูก 
0.25 1200 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

23 
นายจำลอง  อภัยไธยสง วานชัก

มดลูก 
0.125 540 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

24 
นางสมบูรณ  ปดภานัง วานชัก

มดลูก 
0.25 1000 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

25 
นางสมพร ปะทังคะต ิ วานชัก

มดลูก 
0.125 640 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

26 
นางจุฬา  มาตงามเมือง วานชัก

มดลูก 
0.25 890 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

27 
นางคำพันธ ปะไสทะกัง วานชัก

มดลูก 
0.125 300 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

28 
นายพิมล นามล้ำ วานชัก

มดลูก 
0.125 450 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

29 
นางอ้ัว สุกใส* วานชัก

มดลูก 
0.125 330 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

30 
นายแดง สัจจัง วานชัก

มดลูก 
0.25 800 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

31 
นางเกษร ทองยอม วานชัก

มดลูก 
0.25 900 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

32 
นางสมจิตร สาแก* วานชัก

มดลูก 
0.125 420 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

33 
นายประสิทธ์ิ  รัตนะแสง วานชัก

มดลูก 
0.125 500 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

34 
นางบัวสอน  พลเยี่ยม วานชัก

มดลูก 
0.125 380 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

35 
นางสาวแล  วรจันทร ไพล 0.25 400 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

36 
นายมงกุฎ  บุดทะส ุ วานชัก

มดลูก 
0.25 800 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

37 นางนิธิพร  สืบสุนทร วานชัก 0.125 350 / / ขายหัวสด    



มดลูก อบแหงแปรรูป 

38 
นางสาวบานเย็น  บุญพา วานชัก

มดลูก 
0.25 900 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

39 
นางอรทัย ปตตาเคนัง วานชัก

มดลูก 
0.125 400 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

40 
นายบุญถม  ทะจำเริญ วานชัก

มดลูก 
0.25 950 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

41 
นายธนิณท  ประยงค ไพล 0.125 300 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
/   

42 
นายบุญสวน กำมหาวงศ วานชัก

มดลูก 
0.125 540 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

43 
นางหนูเกง  หมูหัวนา วานชัก

มดลูก 
0.125 400 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

44 
นางบัวไข  สังกานอ วานชัก

มดลูก 
0.125 470 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

45 
นางสมพร ปะทังคะต*ิ วานชัก

มดลูก 
0.125 500 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

46 
นางสาวกชกร  ปะกาสังข วานชัก

มดลูก 
0.125 520 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

47 
นางพรรณี ตะภูวิญู* วานชัก

มดลูก 
0.25 1060 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

48 
นางสุภาพ  ปะทังโข วานชัก

มดลกู 
0.25 1120 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

49 
นางดารา  รัดรองไต วานชัก

มดลูก 
0.125 430 / / ขายหัวสด

อบแหงแปรรูป 
   

50 บรรจง  แคนตะ วานชัก
มดลูก 

0.125 400 / / ขายหัวสด
อบแหงแปรรูป 

   

 
*ส่งประเมิน อินทรีย ์

 ยอดขายภาพรวมกลุมเพ่ิมข้ึนรอยละ 35.59 (ไมไดเก็บแยกรายบุคคล)  
  ในการนี้ปท่ี 2 ผูเสนอโครงการ มีวัตถุประสงคจะสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยเลือกแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑยาตมสมุนไพรเพ่ือทำชาสุขภาพจากสูตรภูมิปญญาของ
ชุมชน โดยการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในและทดสอบสาระสำคัญในหองปฏิบัติการโดย ดร.พรพิษณุ 
ธรรมปทม และ ผศ.ดร.ภญ.อรนุช วงศวัฒเสถียร จำนวน 3 สูตร และแปรรูปสมุนไพรเปนสครับขัดผิว การ
พัฒนาสวนประสมทางการตลาด 4Ps การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคกลุมลูกคาเปาหมาย การสราง 
Branding storytelling การเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายและสรางการรับรูแกผูบริโภคโดยใชการทำตลาด
ออนไลน (Digital marketing) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแผนธุรกิจ Business Model  
Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองคู อำเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม ใหมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตลอดจนธุรกิจใหปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ใน  เพ่ือผลักดันใหมีการดำเนินการพัฒนาพืชสมุนไพรของประเทศอยางเปนระบบและยั่งยืน 
 
 

 



6.  วัตถุประสงค  
ปท่ี 2  
1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูก

สมุนไพร เพ่ิมความหลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
2. เพ่ือการเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชนผานแอพพลิเคชั่น สรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 
3. เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจ Business Model  Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

 
ปท่ี 2 
1. ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรโดยใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี 
2. ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน GAP อย. , OTOP 
3. รูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีผานการวิเคราะหศักยภาพผลิตภัณฑ จำนวน  5 ผลิตภัณฑ ท่ี

ถูกเลือกและมีศักยภาพสามารถแขงขันในตลาดได 
4. หลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas ใหสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

สมุนไพร 
5. ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาตามรูปแบบท่ีกำหนด 
6. กลุมวิสาหกิจชุมชนไดรับความรูเรื่องการตลาดออนไลน  การพัฒนาภาพลักษณ การสราง     แบรนด 

การสรางการยอมรับในกลุมลูกคา การสรางโปรโมชั่นเรงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ    การจัดการดาน
การเงินผานระบบออนไลน การตอบขอซักถามลูกคาและบริการจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาตลอดหวงโซ
อุปทาน (Supply chain)  

7. จำนวนชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลาย 
8. แผนการประชาสัมพันธและรายการสินคาเพ่ือจัดจำหนายผานแอพพลิเคชั่น 
9. องคความรู บทเรียนเพ่ือพัฒนาตอยอดขยายผลสูผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ทำใหผลิตภัณฑขายไดเพ่ิมข้ึน

และสมาชิกกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนการผลิตสมุนไพรเชิงพานิชย 

 
เชิงปริมาณ 

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑสมุนไพร ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน อย., OTOP (ตอป) 
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนและ OTOP 
3. จำนวนเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรไดรับความรูเรื่องผลิตวัตถุดิบ(สมุนไพร) อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

GAP 
4. กลุมเกษตรกรไดรับความรูเรื่องการรับรองมาตรฐานการผลิต อย. , OTOP และหวงโซอุปทาน (Supply 

chain) 
5. จำนวนองคความรูและนวัตกรรมท่ีนำมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
- ขีดความสามารถในการแขงขันดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐาน 
- การสรางแบรนด การเพ่ิมชองทางการจัดจำหนาย และการประชาสัมพันธ 
- ถายทอดองคความรูภูมิปญญาสมุนไพรสูสาธารณชน 

 
 



เชิงคุณภาพ 
1. ขอมูลองคความรู ภูมิปญญา หมอยาสมุนไพรท่ีรวบรวมอยางเปนระบบ 
2.  หลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจชุมชนสมุนไพรท่ีตรงตามความตองการของชุมชน 
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพรไดรับความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานการตลาดและชองทาง

การจัดจำหนาย 
 
7. ท่ีมาของความตองการ :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐาน
ตามท่ีระบ ุ

  เปนความตองการจากการใหบริการคำปรึกษา 
ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เปนความตองการท่ีอยูในแผนพัฒนาหมูบานของชุมชุนท่ีเสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมูบาน) 
  เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
  เปนความตองการจากจังหวัดท่ีเสนอผาน ศวภ. 
  เปนความตองการท่ีจะตอยอดจากโครงการท่ีเคยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

ระบุแหลงทุน     สสส.                           ปท่ีดำเนินการ     2561                                   
        แนบผลการดำเนินงานและผลสำเร็จท่ีผานมาประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. แผนวิทยาศาสตรชุมชน :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. แผนธุรกิจชุมชน :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  หนวยงานสนับสนุน : 
 

ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักวิชาการดานการเกษตร อินทรีย พืช 

เคมี เภสัชกร เทคโนโลยีอาหาร แปรรูป 
และการตลาด 

2.องคการบรหิารสวนตำบลหนองคู -กำหนดนโยบายในการพัฒนาเปน
หมูบานวิทยาศาสตร 
-อาคารสถานท่ี 

3.สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม การประเมินเขาสูมาตรฐาน GAP 
4.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังวัดมหาสารคาม -วิทยากร 

-การประเมินเขาสูมาตรฐาน OTOP 



 

 

 

11.  แผนการดำเนินงาน 
 

ปท่ี กิจกรรม output Outcome Impact 
ปท่ี 1 
2563 
ดำเนิน
การ
แลว 

กิจกรรมท่ี 1 
- รวบรวม สังเคราะหองคความรู 
ภูมิปญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพร
พ้ืนบาน 
--คัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรของ
กลุมวิสาหกิจสมุนไพรในจังหวัด
มหาสารคาม 

 
-คูมือภูมิปญญาสมุนไพร หมอยาสมุนไพร
พ้ืนบาน 
-คูมือความหลากหลายของสมุนไพรในพ้ืนท่ี  
-จำนวนสมุนไพรท่ีคัดเลือกตามความ
ตองการของตลาด 

 
-ไดสารสนเทศท่ีถูกตองเก่ียวกับ
ภูมิปญญาสมุนไพร 
-ไดสารสนเทศสมุนไพรในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
-ผลิตพืชสมุนไพรท่ีตรงกับความ
ตองการของตลาด 

 
-ชุนรุนหลังไดสืบทอดองคความรูภูมิปญญา
สมุนไพรพ้ืนบาน 
-ผูบริโภคไดรับความรูเก่ียวกับสมุนไพร 
-ผูบริโภคและผูผลิตมีความปลอดภัยในการ
ใชผลิตภัณฑ 
-ขายวัตถุดิบสมุนไพรไดมากข้ึน 

 กิจกรรมท่ี 2 
- นำเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพร
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑมูลคาสูง การสกัด
สารสำคัญจากสมุนไพรทองถ่ินสู
มาตรฐาน อย. และ OTOP 

- จำนวนเกษตรกรผูปลูกสมุนไพรไดรับ
ความรูเรื่องผลิตวัตถุดิบ(สมุนไพร)อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
- จำนวนของผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GAP, อย. , OTOP  

- เกษตรกรผูปลูกสมุนไพรไดรับ
ความรูเก่ียวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือเขาสูมาตรฐาน 
-ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีมูลคาสูง
ตามมาตรฐาน GAP, อย. และ 
OTOP 

-เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
-ผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ 
-กลุมวิสาหกิจมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากผลิตภัณฑ
มูลคาสูง 

ปท่ี 2 
2564 
 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมและพัฒนา
สวนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพร เพ่ิม
ความหลากหลาย และสราง
ผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใชวัตถุดิบใน

-ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพรโดยใช
วัตถุดิบในทองถ่ิน 
-ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน GAP 
อย. , OTOP 
-รูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ี
ผานการวิเคราะหศักยภาพผลิตภัณฑ 

-ผลิตภัณฑสมุนไพรตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค 
-กลุมวิสาหกิจชุมชนไดรับ
ความรูเรื่องการตลาดออนไลน  
การพัฒนาภาพลักษณ การสราง 
แบรนด การสรางการยอมรับใน

-กลุมลูกคามีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 
สรางความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ 
-องคความรู บทเรียนเพ่ือพัฒนาตอยอด
ขยายผลสูผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ทำให
ผลิตภัณฑขายไดเพ่ิมข้ึนและสมาชิกกลุมมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 



ทองถ่ิน 
-สำรวจพฤติกรรมการผูบริโภค 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ สวน
ประสมทางการตลาด แผนธุรกิจ 
Business Model  Canvas โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

จำนวน  5 ผลิตภัณฑ ท่ีถูกเลือกและมี
ศักยภาพสามารถแขงขันในตลาดได 
-หลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
Business Model Canvas ใหสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 
-ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาตามรูปแบบท่ี
กำหนด 
-แผนการประชาสัมพันธและรายการสินคา
เพ่ือจัดจำหนายผานแอพพลิเคชั่น 
 

กลุมลูกคา การสรางโปรโมชั่น
เรงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ    
การจัดการดานการเงินผาน
ระบบออนไลน การตอบขอ
ซักถามลูกคาและบริการจัดสง
สินคาใหถึงมือลูกคาตลอดหวง
โซอุปทาน (Supply chain) 
-สงเสริมสนับสนุนการผลิต
สมุนไพรเชิงพานิชย  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ 

 กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมชองทางการจัด
จำหนาย ของผลิตภัณฑสมุนไพร 

จำนวนชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑเปนท่ีรูจัก เขาถึงได
งาย 

ยอดขายผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

ปท่ี 3 
2565 
 

กิจกรรมท่ี 5 จัดแสดงผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปในจังหวัด
มหาสารคาม ท่ีไดรับการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑมูลคาสูงสูสาธารณชน 

จำนวนผูเขาชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักมากข้ึน ผลิตภัณฑขายไดมากข้ึน 

 กิจกรรมท่ี 6 
ถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย
อ่ืน และพัฒนาใหเปนหมูบาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทำ
คูมือสมุนไพรพ้ืนบาน หมอยา และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
กลุมผูผลิตสมุนไพร 

จำนวนองคความรูและนวัตกรรมท่ีนำมาใช
ในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
-ขีดความสามารถในการแขงขันดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐาน 
-การสรางแบรนด การเพ่ิมชองทางการจัด
จำหนาย และการประชาสัมพันธ 
-ถายทอดองคความรูภูมิปญญาสมุนไพรสู
สาธารณะชน 

องคความรูถถายทอดสู
สาธารณชน 

มีการนำองคความรูไปพัฒนาตอ 



 

 

ปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12.  เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ป) 

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 

1. จำนวนผูรับบริการ คน 50 50 50 

2. จำนวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 เทคโนโลยี การปลูกพืชสมุนไพรระบบ GAP  ปท่ีถายทอด  
2563 

    2.2 เทคโนโลยี การแปรรูปสมุนไพรใหไดมาตรฐาน ปท่ีถายทอด 
2564 

    2.3 เทคโนโลยี หมูบานภูมิปญญาสมุนไพรพ้ืนบาน ปท่ีถายทอด 
2565 

 

แปลง 
 

10 
 
 

25 

 
 
 

50 

กิจกรรม 
2563 2564 รวม

เงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาสวนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพร เพ่ิมความ
หลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใช
วัตถุดิบในทองถิ่น 
-สำรวจพฤติกรรมการผูบริโภค 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ สวนประสมทาง
การตลาด แผนธุรกิจ Business Model  
Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

            95,900 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมชองทางการจัดจำหนาย ของ
ผลิตภัณฑสมุนไพร 

            90,500 

แผนเงิน : ตามไตรมาส  95,900 90,500  186,400 

กิจกรรม 
2564 2565 รวม

เงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 5 จัดแสดงผลิตภัณฑสมุนไพรแปร
รูปในจังหวัดมหาสารคาม ท่ีไดรับการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑมูลคาสูงสูสาธารณชน 

            180,000 

กิจกรรมท่ี 6 
ถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายอื่นและ
พัฒนาใหเปนหมูบานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
กลุมผูผลิตสมุนไพร  

            120,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 100,000 80,000 80,000 40,000 300,000 



3. จำนวนผลิตภัณฑท่ีจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุชื่อ
ผลิตภัณฑ)  
    3.1 ชาสมุนไพรบำรุงรางกายสูตรสำหรับผูชาย 
    3.2 ชาสมุนไพรบำรุงรางกายสูตรสำหรับผูหญิง 
    3.3 แชมพูสมุนไพรแกปญหาผมเสีย และผมหงอก  
    3.4 สครับ 
    3.5 ไมหอมสมุนไพร 

 
ผลิตภัณฑ 

 

 
2 

 
5 

 
5 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด 

(แตละเทคโนโลยีตามขอ 2) 
คน 5 10 20 

5. ประมาณการผูนำเทคโนโลย/ีองคความรูไปใชประโยชน คน 50 80 100 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 90 90 90 

7. ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน บาท 600,000 800,000 1,000,000 

 

13.ผลกระทบ  
• เศรษฐกิจ  

- กรณี เพ่ิมรายได 
     รายไดจากการจำหนายพืชสมุนไพร (วานชักมดลูก ขม้ินชัน หญารีแพร ไพล เพชรสังฆาด) 101 ไร x 40,000 
บาท  เปนเงิน  4,040,000  บาท   
     รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 30      
              

- กรณี ลดรายจาย 

 ลดรายจายการใชยาแผนปจจุบัน อยางนอยรอยละ 10       

              
• สังคม (เชน เกิดการจางงาน ลดการยายถ่ินฐาน ครอบครัวเปนสุข เปนตน)  

  1.เกิดอาชีพเสริมในชุมชน         
  2.ลดการยายถ่ินฐานไปทำงานในเมือง        

              
 

• ส่ิงแวดลอม(เชน การลดปญหามลพิษ การเพ่ิมพ้ืนท่ีปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน)  
  เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร และลดการใชสารเคมี ไมทำลายสิ่งแวดลอม    
              

 



 

 

14.  รายละเอียดงบประมาณท่ีขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน.........186,400.............................. บาท 

ท่ี โครงการหมูบานภูมิปญญาสมุนไพรเจาเวหาบานหนองปาน 
รวม

งบประมาณ 
งบดำเนินงาน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 3     

  

สงเสริมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑสมุนไพรกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูปลูกสมุนไพร เพ่ิมความหลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ิน 
-ทดสอบศักยภาพผลิตภัณฑท่ีเปนภูมิปญญาของกลุมไดแก ยาตมสูตรบำรุงรางกาย 2 สูตร 
ไดแกสูตรบำรุงรางกายเพศชาย และสูตรบำรุงเพศหญิง 
เพ่ือวางแผนการเขาสูมาตรฐาน อย. 
-พัฒนาผลิตภัณฑสครับ 

  

  

9,000   

  
- สำรวจพฤติกรรมการผูบริโภค 
  ลงพ้ืนท่ีสำรวจพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเคยใชสมุนไพรตมบำรุงรางกายเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
(ชาชงสมุนไพร, แชมพู, สครับ,ยาดมไมหอม) ใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

    5,000   

  

อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ สวนประสมทางการตลาด (4Ps) แผนธุรกิจ Business Model  
Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
1.1คาตอบแทนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 คน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 
บาท x 3 วัน 

  32,400     

  1.2 คาอาหารกลางวัน 150 บาทx 1 ม้ือ x 50 คน x 3 วัน      36,000   

  1.3 คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 25 บาท/ม้ือ จำนวน 2 ม้ือ x 50 คน  x 3 วัน     12,000   

  1.4 คาน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งละ 500 บาท จำนวน 3 วัน     1,500   

2 กิจกรรมท่ี 4     

  
- จัดทำสื่อ โดยใช Content Marketing ภูมิปญญาหมอยาท่ีมีชื่อเสียงเปน Story telling 
เพ่ิมชองทางการจัดจำหนายของผลิตภัณฑสมุนไพร 

  
  

    



  
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑชาชงสมุนไพรบำรุงรางกาย สครับ แชมพูสมุนไพรยา
ดมไมหอม จากสมุนไพรทองถ่ินสูมาตรฐาน อย.  และ OTOP 

  
  

    

  
2.1 คาตอบแทนวิทยากรในการอบรมสัมมนา จำนวน 2 คน 6 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 บาท x 
3 วัน 

  21,600     

  2.2 คาอาหารกลางวัน 80 บาทx 1 ม้ือ x 50 คน x 5 วัน      36,000   

  2.3 คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 25 บาท/ม้ือ จำนวน 2 ม้ือ x 50 คน   x 5 วัน     12,000   

  2.4 คาวัสดุเอกสารอบรม ชุดละ 100 บาท จำนวน 50 ชุด        10,960 

  2.5 คาเชาเหมารถตู 1,800 จำนวน 5 วัน     7,500   

  2.7 คาน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งละ 500 บาท จำนวน 5 วัน     2,440   

  รวม 186,400 54,000 121,440 10,960 



 

 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   
15.1 หนวยงานรับงบประมาณตองรายงานความกาวหนาในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน      

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ป  
15.2 หนวยงานรับงบประมาณตองประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ 
15.3 หนวยงานรับงบประมาณตองจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมหนังสือนำสงจากตนสังกัด 

สามารถสงขอมูลในรูปดิจิทัลไฟล โดยสามารถจัดสงหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณ 

 

16. การเผยแพรประชาสัมพันธ   :   
หนวยงานรับงบประมาณ ตองแสดงขอความและสัญลักษณของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีใหความ
รวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมตางๆ ตามท่ีรองขอ พรอมท้ังทำตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีระบุ
ในคูมือการดำเนินงานฯ ทุกประการ 

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (นางสาวธันยชนก  ปะวะละ) 
ผูเสนอโครงการ 

ตำแหนง อาจารย 
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รายช่ือสมาชิกกลุมสมุนไพร 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ/สกุล ท่ีอยู(หมูท่ี/ตำบล/อำเภอ/

จังหวัด) 
อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

1 นางภูมิใจ  หมอเมือง เลขท่ี 25 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน ไพล ฟา 
2 นางสุภาพ ปะทังโข เลขท่ี 1 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
3 นางดารา  รัตนรองไต เลขท่ี 55 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
4 นางสมพร แสงเนตร เลขท่ี 115 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
5 นางอรทัย  ปตตาเคนัง เลขท่ี 81 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
6 นางจุฬา มาตรงามเมือง เลขท่ี 160 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
7 นางมุกดา  แกนภักดี เลขท่ี 72 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
8 นางสาวกชกร  ปะเทสัง เลขท่ี 33 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
9 นางพัชรี  ปาโสรักษ เลขท่ี 20 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
10 นางละไม  สาแก เลขท่ี 42 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
11 นางสำเนียง  ปาโสรักษ เลขท่ี 12 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
12 นางสงวน  สุราช เลขท่ี 52 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
13 นางคำนาง  ปกการะถา เลขท่ี 6 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
14 นางรุนณีย  มะทิปติไข เลขท่ี 18 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
15 นางคำพันธ  ปะโสทะกัง เลขท่ี 14 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
16 นายปกรณเดช  อือทุม เลขท่ี 4 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
17 นางทองมาก มาลา เลขท่ี 2 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
18 นางปาน  อืดทุม เลขท่ี 61 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
19 นางปอลย  จำจิตร เลขท่ี 5 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
20 นายแดง  มาลา เลขท่ี 10 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
21 นายเสาร  เวฬุวันเนา เลขท่ี 11 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
22 นายไพวัลย  อุนซิน เลขท่ี 14 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
23 นางถนอมจันทร  ปะโพทะกัง เลขท่ี 13 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
24 นางเข็มพร  อืดทุม เลขท่ี 82 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
25 นายคำหม่ัน   จันทรฟอง เลขท่ี 47 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
26 นายพิมล  นามล้ำ เลขท่ี 43 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
27 นางมวย  นามล้ำ เลขท่ี 22 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
28 นายสมาน  มาลา เลขท่ี 14 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
29 นายจักรกริช  ลุนละวงศ เลขท่ี 54 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
30 นายสุวรรณ  บุญนา เลขท่ี 51 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
31 นางสาวบุษกร  ทองหลอ เลขท่ี 26 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
32 นางสังวร  บุญทัน เลขท่ี 28 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
33 นายทองจันทร  ปลายสวน เลขท่ี 70 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
34 นายอุเทน  ปสสาโก เลขท่ี 108 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
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35 นางผา  สีทานคตะ เลขท่ี 27 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
36 นางวิลัย  ประมูลจักโก  เลขท่ี 109 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
37 นางวงเดือน  ศรีรบุตร เลขท่ี 56 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
38 นายจำลอง  อภัยไธสง เลขท่ี 29 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
39 นางหนูจี  ปะหปุะไพ เลขท่ี 42 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
40 นางเรืองอุไร  แกวพา เลขท่ี 36 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
41 นางบุญหลาย  ปะโสทะภัง เลขท่ี 119 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
42 นางเรียง  เวฬุตัง เลขท่ี 9 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
43 นายประสิทธิ์  รัตนแสง เลขท่ี 4 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
44 นายพรม แคนติ เลขท่ี 57 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
45 นายบุญทัน  ลาภา เลขท่ี 24 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
46 นางสกล  ฝอยเงิน เลขท่ี 21 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
47 นางนิยม  สุทธิสา เลขท่ี 88 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
48 นางรัตนา  บาพิมาย เลขท่ี 15 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
49 นางเบ็ง  ดวงกระยอม เลขท่ี 130 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
50 นางอ๊ัว  สุกใส เลขท่ี 114 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
     

 
 

ประเภทผลิตภัณฑ OTOP ท่ีพัฒนา 

รายการผลิตภัณฑ คาเปาหมาย  
(ระบุหนวย) 

ผลดำเนินการ 
(ระบุหนวย) 

หมายเหตุ 

1.  ช า ส มุ น ไพ ร
บำรุงรางกายสูตร
สำหรับผูชาย 
     

1 สูตร 

 

 

2. ช า ส มุ น ไ พ ร
บำรุงรางกายสูตร
สำหรับผูหญิง 

1 สูตร 

 

 



 

 

3. แชมพูสมุนไพร
แกปญ หาผม เสี ย 
และผมหงอก 

1 สูตร 

 

 

4. สครับ 2 สูตร  

(ไพลสดและกาแฟ) 

 

 

5. ไมหอมสมุนไพร 1 สูตร 

 

 

6.ฟาทะลายโจร . 1 สูตร 

 

 

 

 4.2 ผูประกอบการท่ีพัฒนา   

ผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑ คาเปาหมาย (ราย) ผลดำเนินการ (ราย) หมายเหตุ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพร
ตำบลหนองคู 

1 กลุม 1 กลุม  

สมาชิกกลุมท่ีไดรับการพัฒนา 120 คน 120 คน  
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 4.3 ผลลัพธ/ผลดำเนินการเชิงคุณภาพ 
  ผลการดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูปลูกสมุนไพร เพ่ิมความหลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูง
โดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 

2. เพ่ือการเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชนผานแอพพลิเคชั่น สรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

3. เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจ Business Model  Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
การดำเนินการถายทอดเทคโนโลยี 

 
โครงการหมูบานภูมิปญญาสมุนไพรเจาเวหา บานหนองปาน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการไดสอบทานสภาพปญหาและความตองการของพ้ืนท่ี พบวา 
สินคาชุมชนไมมีความหลากหลาย  ผลิตสินคาไมตรงตามความตองการของผูบริโภค ไมสามารถตอรองราคา
สินคาได  บรรจุภัณฑท่ีไมทันสมัย ขาดชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลาย จึงไดมีการจัดกิจกรรมการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ผูปลูกสมุนไพร เพ่ิมความหลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 

2. เพ่ือการเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชนผานแอพพลิเคชั่น สรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

3. เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจ Business Model  Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากสมุนไพรทองถิ่นสูมาตรฐาน  
 

 
 

คัดกรองผูรวมประชุมตามมาตรการเฝาระวังโควิด-19 

 
สำรวจสภาพปญหา ความตองการปท่ี 2 
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อบรมใหความรูมาตรฐานการผลิตสมุนไพร 
 

 
 
เลือกผลิตภัณฑท่ีตองการพัฒนา ไดแก  ยาตมสมุนไพรสูตร บำรุงเพศชาย และสูตรบำรุงเพศหญิง  สครับ
สูตรไพลสด และสูตรกาแฟ  ยาหมองและไมหอม  แชมพูสมุนไพร  ฟาทำลายโจร 

 
 



 

 

  
 

นำยาตมสูตรโบราณวิเคราะห ในหองปฏิบัติการ อาจารย ดร.พรพิษณุ  ธรรมปทม 

 
 
กำหนดสัดสวน (สวนผสมของชาสมุนไพรตองไดรับมาตรฐาน) ชาสมุนไพรสำหรับผูหญิง 
  

1. รีแพร                    3 ขีด              9.375% 
2. รากสามสิบ            5 ขีด              15.625% 
3. ไพล                      5 ขีด              15.625% 
4. วานชักมดลูก          5 ขีด               15.625% 
5. กำแพงเจ็ดชั้น         5 ขีด               18.625% 
6. ฝางแดง                 5 ขีด              15.625% 
7. ชะเอม                  3 ขีด               9.375% 
8. หญาหวาน            1 ขีด               3.125% 

  
 3,200 กรัม                                100% 
 
ชาสมุนไพรสำหรับผูชาย 
  

1. กำแพงเจ็ดชั้น          5 ขีด              13.889% 
2. พลังชางสาร            5 ขีด              13.889% 
3. มากระทืบโรง          5 ขีด              13.889% 
4. ฝางแดง                  5 ขีด              13.889% 
5. ชะเอม                     5 ขีด              13.889% 
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6. หญาหวาน              1ขีด             2.778% 
7. ไพล                        5ขีด             13.889% 
8. วานชักมดลูก           5ขีด            13.889% 

                                      100% 
 
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูปลูกสมุนไพร เพ่ิมความหลากหลาย และสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น
พัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัยและ 
 

 
 

 
 
 



 

 

    
ยาสมสูตรภูมิปญญาทองถิ่นสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ “ชลไพร” 

บำรุงเพศชาย 
สรรพคุณ : บำรุงกำลัง  บำรุงรางกาย แกออนเพลีย เสริมกำลังชาย ชวยใหเลือดไหลเวียนไดดี  

เพ่ือสุขภาพแข็งแรง ลดอาการปวดเม่ือยตามรางกาย  
สวนประกอบสำคัญ : สมุนไพรจากธรรมชาติ 100%  

พลังชางสาร มากระทืบโลง พลังเสือโครง กำแพงเจ็ดชั้น  
วิธีใช : ใช 1 ซองแชในน้ำรอน 1 แกว 

 

   
 

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ “ชลไพร” 
บำรุงเพศหญิง 

สรรพคุณ : บำรุงเลือด  ขับน้ำคาวปลา กระชับมดลูก บำรุงน้ำนม แกออนเพลีย  
ชวยใหเลือดไหลเวียนไดดี  

เพ่ือสุขภาพแข็งแรง ลดอาการปวดเม่ือย 
สวนประกอบสำคัญ : สมุนไพรจากธรรมชาติ 100%  

วานชักมดลูก หญารีแพร ฝางแดง 
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ผลิตชาชงสมุนไพรเพ่ือตอบโจทยผูบริโภคยุคใหม 
 

   
 
วิเคราะหตนทุนและการวางแผนกำไร (ใสเครื่องซีลถุงชา 2.5 กรัม) 
 ผลิตไดชา  3,200 กรัม  (ตนทุน  1,470 บาท) บรรจุถุงละ 2.5 กรัม 
 3200/2.5 = 1280 ถุง / 6 ถุง/ซอง 
 213 ถุง x 35 บาท = 7,455 บาท 
 7455-1470 =  5,985 บาท 
 



 

 

   
 

แปรรูปเปนผงสมุนไพร และอัดแคปซูล 
 

   
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสครับขัดผิว 
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สครับไพลขัดผิว 
สวนประกอบ 
 ไพลแก    1 กิโลกรัม  30 บาท 
 มะขามเปยก    0.5 กิโลกรัม 50 บาท 
 เกลือ    100 กรัม 2 บาท 
 สารสม  100กรัม  2 บาท 
 พิมเสน 100กรัม   140 บาท 
 การบูร   150 กรัม 79.5 บาท 

น้ำตมสุก   500 มิลลิลิตร 5 บาท 
308.5  บาท 
 
ข้ันตอนการทำ 
 ปอกเปลือกไพลใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ โขลก(ตำ)ใหละเอียด มะขามเปยกค่ันเอาแตเนื้อ ใส
เกลือและสารสม คนใหละลายเติมพิมเสนและการบูรลงไปคนใหเขากัน จากนั้นใสไพลแกท่ีโขลกแลวลงไป
คนใหเขากัน เพ่ือใหเขากันดีข้ึนนำไปปนดวยเครื่องปนเติมน้ำเล็กนอย 
 ขนาด   350 กรัม   ราคา     130  บาท 
 ขนาด   200  กรัม  ราคา     80  บาท 
  ตนทุน  410 บาท      ขายได   980 บาท             กำไร   570  บาท   (58.16 %) 
 

   
 

   
   
 



 

 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ และโลโก 
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การพัฒนาแผนธุรกิจ Business Model  Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
โดย  วาท่ี รต.ภาณุทัต  สวัสดิ์ถาวร  อาจารยประจำสาขาการจัดการ 

 

   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ประมาณการรายได จำหนายพืชสด 
 

ลำดับ พืชสมุนไพร 

จำนวน
ท่ีปลูก  

ผลผลิต รวม
ผลผลิต 

ตนทุน  ราคา  
รายได กำไร 

(ไร) (กก/ไร) (บาท/กก) (บาท/กก) 

1 ขม้ินชัน 40 1,470 58,800 16.30 25 1,470,000 511,560 

2 ไพล 30 2,550 76,500 19.21 30 2,295,000 825,435 

3 ฟา 10 2,300 23,000 6 10 230,000 92,000 

4 มะระข้ีนก   5 1,200 6,000 5 10 60,000 30,000 

5 เพชรสังฆาต 5 3,000 15,000 3 9 135,000 90,000 

6 ตะไคร  5 12000 60,000 3 7 420,000 240,000 

7 บัวบก   5 10000 50,000 7 10 500,000 150,000 

8 รางจืด   1 10000 10,000 10 30 300,000 200,000 

    101           2,138,995 

 
แผนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยการอบแหง 

 

ลำดับ พืชสมุนไพร 
ผลผลิต 

สด:
แหง 

อบแหง/
ผง 

ตนทุน  ราคา  
รวม

ตนทุน 
รายได กำไร 

  
(บาท/
กก) 

(กก.)       

1 ขม้ินชัน 58,800  8 : 1   7,350  23.00 250 169,050 1,837,500 1,668,450 

2 ไพล 76,500  6 : 1 12,750  26.00 250 331,500 3,187,500 2,856,000 

3 ฟา 23,000  10 : 1   2,300  18 300 41,400 690,000 648,600 

4 มะระข้ีนก    6,000  8 : 1      750  10 250 7,500 187,500 180,000 

5 เพชรสังฆาต 15,000  9.5 : 1 1,579  9 300 14,211 473,684 459,474 

6 ตะไคร  60,000  9.8 : 1   6,122  6 70 36,735 428,571 391,837 

7 บัวบก   50,000  10.3:1   4,854  14 250 67,961 1,213,592 1,145,631 

8 รางจืด   10,000  10.8:1      926  20 250 18,519 231,481 212,963 

                8,249,829 7,562,954 

 
 
 
 
 



หมูบานภูมิปญญาสมนุไพรเจาเวหา บ.หนองปาน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ปท่ี 2 
 

4. การเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑชุมชนผานแอพพลิเคชั่น สรางขีดความสามารถในการ 
แขงขันพัฒนาใหเปนหมูบานสมุนไพรครบวงจร 
         จำหนายหนาสำนักงานกลุม  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จัดจำหนายสินคาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชองทางการจัดจำหนาย 
 -ออนไลน line Facebook 
 -โรงงานฟารมแคร มมส 
 -โรงพยาบาลอภัยภูเบศ  
 -โรงพยาบาลจำปาศรี 
 -โรงพยาบาลสนามบางนา 
 

ชองทางการขายออนไลน 
เวปไซด http://www.otopfmsrmu.com 

 
จำหนายผาน แอปพลิเคช่ัน OTOP RMU 

พัฒนาแผนธุรกิจ Business Model  Canvas โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
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ชองทางการส่ือสารกับสมาชิดกลุมแปรรูปสมุนไพรเจาเวหา 
 

 
 
จำหนายในงานนิทรรศการตางๆ 
 

 
 

 



 

 

 
 

บทท่ี 3  
วิธีติดตามและประเมินผล 

1. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการจาก อว. ไดเขาประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
 

 

 
 

 
          จำนวนผูเขารวมกิจกรรมนี้ : ....15 คน................................ 
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2. การติดตามประเมินผล 
     1.  จำนวนผูเขารวมโครงการ  
ตาราง  1  จำนวนผูเขารวมโครงการ 
 

ผูเขารวมโครงการ เปาหมาย (คน) ผูเขารวม (คน) รอยละ 

1. คณาจารย 4 4 5.41 
2. ประชาชน 50 51 67.57 
3. นักศึกษา ภาคปกติ 20 20 27.03 

รวม 74 75 100.00 
 
 จากตาราง  1  พบวา  จำนวนผูเขารวมโครงการ ในครั้งนี้  จำนวนท้ังสิ้น  74 คน  (รอยละ  
100.00)  โดยสวนใหญเปนประชาชน จำนวน 50 คน (รอยละ 67.57) นักศึกษา ภาคปกติ จำนวน 20 คน 
(รอยละ 27.03) คณาจารย จำนวน 4 คน (รอยละ 5.41) 
 
     2.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 
              จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินการโครงการมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
   ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี  2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ 
 
  การวิเคราะหแบบประเมินโครงการ ประจำปงบประมาณ 2563  โดยใชวิธีการประเมินผลทางหลัก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ  ซ่ึงประกอบดวย  
คาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตารางควบคูกับการบรรยายและการสรุปผลการดำเนินการวิจัย  ซ่ึงไดกำหนดการใหคะแนนคำตอบของ
แบบสอบถาม  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.    2545) 
  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  กำหนดให  5  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก   กำหนดให  4  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  กำหนดให  3  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นนอย   กำหนดให  2  คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  กำหนดให  1  คะแนน 
  จากนั้นวิเคราะหคาคะแนนของแบบประเมิน  โดยใชเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย  ดังนี้  
(บุญชม  ศรีสะอาด.    2545) 
  คาเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 



 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง  2  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 
1.  เพศ 
     1.1  ชาย 
     1.2  หญงิ 

 
4 
71 

 
5.33 
94.67 

รวม 75 100.00 
2.  อายุ 
     2.1  นอยกวา 25 ป 
     2.2  25 – 35 ป 
     2.3  35 – 45 ป 
     2.4  มากกวา  45 ป 

 
31 
24 
12 
8 

 
41.33 
32.00 
16.00 
10.67 

รวม 75 100.00 
4. ตำแหนง 
    4.1  อาจารย 
    4.2  นักศึกษา 
    4.3   บุคคลภายนอกท่ีเขารวมอบรม 

 
4 
20 
51 

 
5.33 
26.67 
68.00 

รวม 75 100.00 
5.  อาชีพ 
     2.1  รับราชาการ 
     2.2  เกษตรกร 
     2.3  รับจางท่ัวไป 
     2.4  นักศึกษา 

 
2 
45 
8 
20 

 
2.67 
60.00 
10.67 
26.66 

รวม 75 100.00 
 
 จากตาราง  2  พบวา  ผูเขารวมโครงการ  สวนใหญเปนเพศหญิง  (รอยละ 94.67)  อายุ
ผูเขารวมอบรมสวนใหญอายุ 35- 45 ป (รอยละ 32.00) ตำแหนง เปนบุคคลภายนอก (รอยละ 68.00)  
และอาชีพสวนใหญเกษตรกร (รอยละ 60.00) 
 ตอนท่ี  2  ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 

ตาราง  3  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการโดยรวมและเปนรายดาน 
 

โครงการอบรม รอยละ X  S.D. ความหมาย 
1.  ดานวิทยากร 92.78 4.64 0.55 มากท่ีสุด 
2.  ดานความรูความเขาใจ 87.83 4.57 0.68 มากท่ีสดุ 
3.  ดานปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม 91.03 4.53 0.57 มากท่ีสดุ 
4.  ดานประโยชนท่ีไดรับ  93.98 4.69 0.66 มากท่ีสุด 

โดยรวม 91.41 4.61 0.73 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง  3  พบวา  ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ อยูในระดับ
มากท่ีสุด   ( X = 4.61,  คิดเปนรอยละ  91.41)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  อยูในระดับมากท่ีสุด 4 ดาน  
ไดแก  ดานวิทยากร ( X =4.64  คิดเปนรอยละ  92.78)  ดานความรูความเขาใจ ( X =4.57,  คิดเปนรอย
ละ  87.83) ดานปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม  ( X =4.53,  คิดเปนรอยละ  91.03) และดาน
ประโยชนท่ีไดรับ ( X =4.69,  คิดเปนรอยละ  93.98) 
 

ตาราง  4  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการดานการจัดโครงการ เปนรายขอ 
 

โครงการอบรม  
ดานวิทยากร 

รอยละ X  S.D. ความหมาย 

1. การเตรียมตัวและความพรอมของ 
    วิทยาการ 

93.40 4.67 0.53 มากท่ีสุด 

2.  การถายทอดของวิยากร 91.70 4.58 0.53 มากท่ีสุด 
3.  สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรง   
    ประเด็น 

91.80 4.59 0.58 มากท่ีสุด 

4.  ใชภาษาท่ีเหมาสมและเขาใจงาย 93.00 4.65 0.58 มากท่ีสุด 
5.  การตอบคำถามของวิทยากร 94.00 4.70 0.54 มากท่ีสุด 

โดยรวม 92.78 4.64 0.55 มากท่ีสุด 
  
 จากตาราง  4  พบวา  ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ  ดานการจัด
โครงการ  อยูในระดับมากท่ีสุด  จำนวน  3  ขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลำดับแรก  
ดังนี้  การตอบคำถามวิทยากร  ( X = 4.70,  คิดเปนรอยละ  94.00)  ดานความพรอมเก่ียวกับสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัดโครงการ  ( X = 4.59,  คิดเปนรอยละ  91.80)  และใชภาษาท่ีเหมาสมและเขาใจ
งาย  ( X = 4.65,  คิดเปนรอยละ  93.00)   
 

ตาราง  5  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ ดานความรูท่ีไดรับเปนรายขอ 
 

โครงการอบรม  
ดานความรูความเขาใจ 

รอยละ X  S.D. ความหมาย 

1.  ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้กอนอบรม 72.09 4.45 0.57 มาก 
2.  ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลังอบรม 93.40 4.67 0.81 มากท่ีสุด 
3.  ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระท่ีไดรับ 94.00 4.70 0.54 มากท่ีสุด 
4. สามารถบูรณาการจากการเขาอบรมครั้ง
นี้ไปสูการปฏิบัติไดจริง 

87.60 4.38 0.61 มากท่ีสุด 

5. สามารถอธิบายและสื่อสารใหบุคคลอ่ืน
เขาได 

92.05 4.63 0.78 มากท่ีสุด 

โดยรวม 87.83 4.57 0.68 มากท่ีสุด 
 



 

 

 จากตาราง  5  พบวา  ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ ดานความรู
ความเขาใจ  อยูในระดับมากท่ีสุด  จำนวน  2  ขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้  ความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระท่ีไดรับ( X = 4.70,  คิดเปนรอยละ  94.00)  ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลัง
อบรม  ( X = 4.67,  คิดเปนรอยละ  93.40)  และสามารถบูรณาการจากการเขาอบรมครั้งนี้ไปสูการปฏิบัติ
ไดจริง  ( X = 4.38,        คิดเปนรอยละ  87.60) 
 

ตาราง  6  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการดานการนำความรูท่ีไดรับไปใชเปนรายขอ 
 

โครงการอบรม  
ดานปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม 

รอยละ X  S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัด 
   กิจกรรม 

90.53 4.52 0.68 มากท่ีสุด 

2.  ความเหมาะสมของวัน-เวลาในการจัด 
    กิจกรรม 

87.60 4.38 0.61 มากท่ีสุด 

3.  ความพรองของอุปกรโสตทัศนูปกรณ 95.00 4.75 0.72 มากท่ีสุด 
4. ความพึงพอใจในเอกสารประกอบการจัด 
    กิจกรรม 

 
91.00 

 
4.45 

 
0.67 

มากท่ีสุด 

โดยรวม 91.03 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง  6  พบวา  ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ ดานปจจัยท่ี
เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม  อยูในระดับมากท่ีสุด  คือ  ความพรองของอุปกรโสตทัศนูปกรณ  ( X = 4.75,  
คิดเปนรอยละ  95.00)   ความพึงพอใจในเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม  ( X = 4.52,  คิดเปนรอยละ  
90.53)  และความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ( X = 4.38,  คิดเปนรอยละ  87.60)  
 
 

ตาราง  7  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการอบรมดานประโยชนอ่ืนท่ีไดรับเปนรายขอ 
 

โครงการอบรม  
ดานประโยชนอ่ืนท่ีไดรับ 

รอยละ X  S.D. ความหมาย 

1.  ความคุมคาและประโยชนท่ีไดรับจาก
กิจกรรมในครั้งนี้ 

97.60 4.88 0.68 มากท่ีสุด 

2.  สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบตัิงานได 

93.30 4.67 0.73 มากท่ีสุด 

3.  สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอด
ได 

95.40 4.77 0.77 มากท่ีสุด 

4.  มีความม่ันใจข้ึนในการนำไปสูการ
ปฏิบัตงิาน 

87.60 4.38 0.61 มากท่ีสุด 

5. ทานตองการใหจัดกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกันนี้อีก 

96.00 4.75 0.87 มากท่ีสุด 

โดยรวม 93.98 4.69 0.66 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 7  พบวา  ผู เขารวมโครงการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ ดาน
ประโยชนอ่ืนท่ีไดรับ  อยูในระดับมากท่ีสุด จำนวน 3 ขอ  โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  
ลำดับ  ดังนี้  ดานความคุมคาและประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมในครั้งนี้   ( X = 4.88,  คิดเปนรอยละ  
97.60) ทานตองการใหจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีก  ( X = 4.75,  คิดเปนรอยละ  96.00)   และ
สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดได ( X = 4.77,  คิดเปนรอยละ  95.40)   
 
ตอนท่ี  3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดโครงการ 
 
ตาราง  8  ขอคิดเห็นและขอเสนอในการจัดโครงการ 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จำนวน รอยละ 
1. ควรจัดโครงการแบบนี้อีก  23 60.53 
2. ควรมีระยะเวลาท่ีเพ่ิมมากกวานี ้ 15 39.47 

รวม 38 100.00 

 
5. ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี..5  กันยายน 2564 
 5.1 งบประมาณท่ีไดรับ..............186,400...................บาท 
 5.2 กอหนี้ผูกพันแลว.......................................................บาท 
 5.3 เบิกจายแลว......................186,400.......................บาท 
 5.4 คงเหลือ (5.1 – 5.2 - 5.3) ..............-.......................บาท     
 
6.  ปญหา/อุปสรรค    
 
 รอผลการประเมินการเขาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  ประเมินระดับดาว และผลการเมิน 
อินทรีย การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน อย.  ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีจำเปนตองใชระยะเวลาในการดำเนินการ ซ่ึงเม่ือ
ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานจะสามารถทำการตลาดเพ่ือสรางการรับรูใหกับลูกคาไดมากข้ึน และตองมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย ตรงตามความตองการของผูบริโภค  ท้ังนี้ภายใตขอจำกัดเรื่องงบประมาณใน
การ ความตองการท่ีมีขอจำกัด  เชน  ขาดน้ำในการเพาะปลูก  ขาดโรงเรือน อย. ขาดโรงตากสมุนไพร 
 
7. แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ   
     การประสานความรวมมือระหวางภาคีเครือขายระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตองมีการ 
ขับเคลื่อนไปดวยกัน แสวงหาแหลงงบประมาณในการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือใหการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากร เวลา และงบประมาณ  รวมคิดรวมสรางไปดวยกัน เพ่ือพัฒนาชุมชนสังคม
ตอไป 
 
ผูจัดทำรายงาน ..........อาจารยธันยชนก ปะวะละ............................................................................... 
โทรศัพท....086-6409545.................................โทรสาร .............................................................. 
e – Mail address ……aui.thanyachanok@gmail.com………………………………………….. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายช่ือสมาชิกกลุมสมุนไพร 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ/สกุล ท่ีอยู(หมูท่ี/ตำบล/อำเภอ/
จังหวัด) 

อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

1 นางภูมิใจ  หมอเมือง เลขท่ี 25 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน ไพล 
2 นางสุภาพ ปะทังโข เลขท่ี 1 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
3 นางดารา  รัตนรองไต เลขท่ี 55 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
4 นางสมพร แสงเนตร เลขท่ี 115 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
5 นางอรทัย  ปตตาเคนัง เลขท่ี 81 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
6 นางจุฬา มาตรงามเมือง เลขท่ี 160 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
7 นางมุกดา  แกนภักดี เลขท่ี 72 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
8 นางสาวกชกร  ปะเทสัง เลขท่ี 33 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
9 นางพัชรี  ปาโสรักษ เลขท่ี 20 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
10 นางละไม  สาแก เลขท่ี 42 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
11 นางสำเนียง  ปาโสรักษ เลขท่ี 12 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
12 นางสงวน  สุราช เลขท่ี 52 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
13 นางคำนาง  ปกการะถา เลขท่ี 6 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
14 นางรุนณีย  มะทิปติไข เลขท่ี 18 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
15 นางคำพันธ  ปะโสทะกัง เลขท่ี 14 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
16 นายปกรณเดช  อือทุม เลขท่ี 4 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
17 นางทองมาก มาลา เลขท่ี 2 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
18 นางปาน  อืดทุม เลขท่ี 61 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
19 นางปอลย  จำจิตร เลขท่ี 5 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
20 นายแดง  มาลา เลขท่ี 10 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
21 นายเสาร  เวฬุวนัเนา เลขท่ี 11 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
22 นายไพวัลย  อุนซิน เลขท่ี 14 บานหนองปาน เกษตรกรรม ขม้ินชัน 
23 นางถนอมจันทร  ปะโพทะ

กัง 
เลขท่ี 13 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 

24 นางเข็มพร  อืดทุม เลขท่ี 82 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
25 นายคำหม่ัน   จันทรฟอง เลขท่ี 47 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
26 นายพิมล  นามล้ำ เลขท่ี 43 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
27 นางมวย  นามล้ำ เลขท่ี 22 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
28 นายสมาน  มาลา เลขท่ี 14 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
29 นายจักรกริช  ลุนละวงศ เลขท่ี 54 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
30 นายสุวรรณ  บุญนา เลขท่ี 51 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
31 นางสาวบุษกร  ทองหลอ เลขท่ี 26 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
32 นางสังวร  บุญทัน เลขท่ี 28 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
33 นายทองจันทร  ปลายสวน เลขท่ี 70 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
34 นายอุเทน  ปสสาโก เลขท่ี 108 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 



 

 

35 นางผา  สทีานคตะ เลขท่ี 27 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
36 นางวิลัย  ประมูลจักโก  เลขท่ี 109 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
37 นางวงเดือน  ศรีรบุตร เลขท่ี 56 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
38 นายจำลอง  อภัยไธสง เลขท่ี 29 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
39 นางหนูจี  ปะหปุะไพ เลขท่ี 42 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
40 นางเรืองอุไร  แกวพา เลขท่ี 36 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
41 นางบุญหลาย  ปะโสทะภัง เลขท่ี 119 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
42 นางเรียง  เวฬุตัง เลขท่ี 9 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
43 นายประสทิธิ์  รัตนแสง เลขท่ี 4 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
44 นายพรม แคนติ เลขท่ี 57 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
45 นายบุญทัน  ลาภา เลขท่ี 24 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
46 นางสกล  ฝอยเงิน เลขท่ี 21 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
47 นางนิยม  สุทธสิา เลขท่ี 88 บานหนองปาน เกษตรกรรม วานชักมดลูก 
48 นางรัตนา  บาพิมาย เลขท่ี 15 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
49 นางเบ็ง  ดวงกระยอม เลขท่ี 130 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
50 นางอ๊ัว  สุกใส เลขท่ี 114 บานหนองปาน เกษตรกรรม ไพล 
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