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และผูท่ีสนใจในชุมชนบานดอนน้ำครก ไดแก การสำรวจพ้ืนท่ีในการปลูกผักกาดข่ิวในทองถ่ินบานดอน

น้ำครกและพ้ืนท่ีใกลเคียง กิจกรรมการวางแผนงานในการจัดกิจกรรมในสถานการณโควิด-19 

กิจกรรมการแปรรูปผงผักข่ิว การถนอมและการยืดอายุผงผักข่ิว การทำผงผักข่ิวโรยขาว ผงผักข่ิว

โปรตีน และผงผักข่ิวสมุนไพร การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผงผักข่ิว  



ก 

และการทำผงผักข่ิวแผน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการบริหารจัดการกลุมและการบัญชี

ตนทุน ซ่ึงการดำเนินโครงการมุงเนนใหชุมชนลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอกตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สงเสริมให เกิดการรวมกลุมสรางเครือขายการผลิตภัณฑผงผักข่ิว สรางมูลคาเพ่ิม                     

ใหแกผลิตภัณฑดวยการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติในทองถ่ิน ลดการใชสารเคมี เรียนรูการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 

Key word: ผงผักข่ิว, ผักกาดข่ิว, วาซาบิไทย, บานดอนน้ำครก. 
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บทท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 
 

1. ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย : มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ 

2. ช่ือโครงการ : โครงการหมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก 
3. ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 

ขอมูลผูรวมโครงการ 

ระบุ (ช่ือ- นามสกุล/ตำแหนง /เบอรโทร/อีเมล) 

หนาท่ีรับผดิชอบ      

ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องคความรู

ท่ีรับผิดชอบใน

โครงการ 

ประสบการณทำงาน

ท่ีเก่ียวของกับ

โครงการ2 

1. อาจารย ดร. สมบัติ  กันบุตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา

การตลาด 08-2383-2465 

sombat_kan@yahoo.com 

หัวหนา

โครงการ 

-การสรางตรา

สินคา 

-การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

-การชองทาง

การตลาด 

พัฒนาสินคา

เกษตรอินทรีย

ภาคเหนือตอนบน 

จ.นาน และจ.แพร 

ป 2561 

2. อาจารย ดร.อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีผลิตพืช 08-1531-8492 

anuwat-j@mju.ac.th 

ผูรวมโครงการ -การปลูกผักกาด

เขียว 

-การเขาสูระบบ 

PGS 

-การเขาสูระบบ

เกษตรอินทรีย 

การสงเสริมการ

เขาสูระบบ GAP 

ของสวน

สมเขียวหวาน              

ป 2562และ2563 

3. อาจารย ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 

อาจารยผูรับผิดหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร 08-6586-1786  

P_atp@hotmail.com 

ผูรวมโครงการ -การแปรรูปผักกาด

ข่ิว 

-การถนอมผงผักข่ิว 

-การพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม 

การแปรรูป

ผลิตภัณฑชุมชน  

ป 2561 และ 

2563 

4. อาจารย ดร.น้ำฝน  รักประยูร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา

การตลาด 09-3298-4491 

namfonrakprayoon@gmail.com 

ผูรวมโครงการ -การตลาดออนไลน 

-เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Smart farmer 

and Startup 

ป 2561 และป 

2562 
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1. สถานภาพปจจุบันของหมูบาน และการวิเคราะหกลุมเปาหมาย แนบรูปภาพประกอบ 

จังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่มีสัดสวนของผูสูงอายุสูงมากถึง 18.2% 

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งคิดเปนจำนวนคนประมาณ 8 หมื่นคน  และในพื้นที่ตำบล

กองควายมีผ ู ส ูงอายุจำนวนประมาณ 100 กวาคน ดังนั ้นจ ังหวัดนานจึงใหความสำคัญมาก                          

ตอการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี ่ยวกับการจัดการผูสูงอายุ ทั้งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร                   

ที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยทางจังหวัดนานไดนำเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย

ใหกลุมภาคเหนือตอนบน 2 โดยตองการใหจังหวัดนานเปนจังหวัดนำรองและเปนเมืองตนแบบ                   

สุขภาวะในผูสูงวัย นอกจากนี้แลวจังหวัดนานไดจัดตั้งศูนยพัฒนาชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

(ศพอส.) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อใหผูสูงอายุไดทำกิจกรรมที่สรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม     

ในอนาคต ตลอดจนดำเนินโครงการตาง ๆ เกี ่ยวกับผู ส ูงอายุที ่จัดขึ ้นในจังหวัดนาน อาทิเชน                              

โครงการสงเสริมสุขภาพใจและพัฒนาสมองของผู ส ูงอายุที ่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองนาน                     

และโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพผูสูงอายุของจังหวัดนานที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย

แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

ตามที่กลาวไวขางตนจะเปนการดีอยางยิ่งที่จะดำเนินโครงการที่แกปญหาทั้งสองอยาง                 

ไปพรอมกัน โดยถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมการปลูกผักพื ้นบาน ผักกาดขิ ่วในการพัฒนา                   

สรางตราสินคาและผลิตภัณฑจากผักกาดขิ ่วโดยการถายทอดองคความรูเทคโนโลยีดานตาง ๆ                 

ใหผูสูงอายุไดหันมาปลูกพืชผัก ไดแก 1. ผักกาดขิ่วและผักพื้นบานอินทรีย 2. การใชสารชีวภัณฑ               

3. ปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง 4. ปุยสูตรเบญจคุณ และ 5. ปุยหมักจากเชื้อจุลินทรียทองถ่ินทดแทน

การใชสารเคมีกำจัดศัตร ูพืช ซึ ่งในอนาคตสามารถตอยอดใหเปนเกษตรอินทรีย  100% ได                       

และเทคโนโลยีการแปรรูปผักพื ้นบานและผักกาดขิ ่วใหเปน 6. ผงผักขิ ่ว 7. วาซาบิไทยดวย                        

อีกทั ้งผู สูงอายุเปนผู ที ่มีความอดทน ประณีต การเอาใจใสดูแล และประสบการณการเกษตร                          

ดังนั้นการปลูกพืชผักอินทรียจึงมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง  

สำหรับมุมมองในทางสังคมศาสตร ผู สูงอายุจะมีกิจกรรมยามวาง ไดแลกเปลี่ยนความรู               

และประสบการณกับเพื่อนรวมงาน ทำใหไมเหงาและเปนการสงเสริมสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุ             

และในมุมมองของเศรษฐศาสตร ผูสูงอายุมีงานทำและสรางรายไดเสริมได อีกทั้งการสงเสริมใหไดรับ

การประกันคุณภาพของพืชผักก็จะเปนการเพิ่มมูลคาใหมากขึ้น และการสรางตราสินคาพืชผัก                    

เกษตรอินทรียที ่ผานการรับรองคุณภาพและไดจากการปลูกในทองถิ ่นของตนเอง จะนำมาซ่ึง

เกียรติภูมิของทองถ่ินอีกดวย 
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การนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะชวยปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด                      

ชวยเก็บรักษาไวทานไดนาน และเพิ่มมูลคาของผักกาดขิ่ว ซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผลไมใหตกต่ำ 

การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเปนอาหารระดับอุตสาหกรรมท่ีสามารถรับวัตถุดิบ

เพื ่อผลิตเป นอาหารจำนวนมากได  การสงเสริมให ผล ิตภัณฑแปรร ูปอาหารจากผักกาดข่ิว                            

ใหเปนที่ยอมรับ และสามารถขยายตลาดการคาออกไปสูผูบริโภคภายในประเทศและตางประเทศได

จะชวยเพ่ิมพูน และสรางรายไดใหเกษตรกรบานดอนน้ำครกไดเปนอยางดี 

ในการดำเนินงานการตลาดสมัยใหมเพื่อใหประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากการผลิตสินคา

เหมาะสมตรงกับความตองการของตลาด การกำหนดราคาท่ีจูงใจ รวมท้ังการจัดระบบการจัดจำหนาย

ใหกับลูกคาเปาหมายที่ดีแลวก็ตาม นับวายังไมเพียงพอ นักการตลาดจำเปนจะตองอาศัยความสำเร็จ

ในการติดตอสื ่อสารไปยังผู เกี ่ยวของตาง ๆ อีกดวย การติดตอสื ่อสารจึงเปนตัวกลางเชื ่อมโยง                  

ระหว างผ ู ซ ื ้อก ับผ ู ขาย การติดต อส ื ่อสารที ่ม ีประส ิทธ ิภาพจะสามารถโนมน าวพฤติกรรม                           

ของผูรับขาวสารใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามได 

ในโลกที ่ม ีความแขงขันสูง และทุกสิ ่งทุกอยางสามารถเชื ่อมตอกันขามพรมแดนได                     

ในชวงพริบตา การตลาดออนไลน จึงเปนทางเลือกใหมที ่ใชชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

เนื่องจากการตลาดออนไลนสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเขาถึงกลุมลูกคาได

แบบเฉพาะเจาะจง สามารถเขาถึงลูกคาไดทั ่วโลก แลวที ่สำคัญ ราคาคาโฆษณาเมื ่อเทียบกับ                  

การโฆษณาประชาสัมพันธแบบอื่น ๆ แลว การตลาดออนไลน นั้นเปนอะไรที่ถูกที่สุด เมื่อเทียบกับ               

การทำการตลาดแบบอ่ืน ๆ การตลาดออนไลนสามารถชวยใหผูขายประหยัดคาใชจาย ท้ังในเรื่องของ

สินคา พนักงานขาย และใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีผู ใชทั่วโลก                

กวา 600 ลานคน ทำใหปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา แตท้ังนี้ ผูขายจะตองศึกษาเรื่องของ

สินคา, ชองทางการประชาสัมพันธ ตลอดจนกำหนดกลุ มเปาหมายใหชัดเจน เพื ่อใหการใชสื่อ       

ประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพท่ี 1 การวางแผนการจัดกิจกรรมอภิปรายเสวนาการแปรรูปผักกาดข่ิว 
  

 
 

ภาพท่ี 2 การจัดเตรียมแปลงปลูกผักกาดข่ิวพันธุดั้งเดิม (ผักกาดเขียว) บานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 

           ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน 
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ผักกาดข่ิว (กล่ินรสวาซาบิ) พืชพ้ืนบานเปนท้ังอาหารและยา 

ในบรรดาพืชตระกูลผักกาดท้ังหลายเห็นจะมีผักกาดชนิดนี้ ท่ีมีความแปลกดูเหมือนวาจะเปน

ผักกาดไทยแทแตเกากอน หรืออาจจะมีปะปนผสมพันธุกับผักกาดสัญชาติจีนบาง เราเรียกเขาวา 

“ผักกาดขิ่ว” แตก็มีหลายชื่อเรียก กัน ในทองถิ่นภาคเหนือเรียกชื่อวา “ขิ่ว” ในหลาย ๆ แหลง                  

ไมพบความหมายที่ชัดเจนนัก คงเปนเพราะวา ขิ่ว เปนคำที่ใชเปนภาษาทองถิ่นทางภาคเหนือถึงชาว

ลาวบางแหง มีความหมายพอจะขยายความไดวา “ฉุนกึก” และ “ข่ืนซาซาน” เม่ือสัมผัส มีกลิ่น และ

รสชาติเหมือนวาซาบิ หรือมัสตารด กัดเค้ียวสด ๆ ฉุน เสียดแทงข้ึนจมูก ไลหวัด น้ำมูกไหลออกมาได 

ผักกาดชนิดนี้มักปลูกกันตอนปลายฝน เก็บกินไดชวงเขาหนาว คือชวงที่เกษตรกรลงแขก

เก่ียวขาว แกงผักกาดข่ิวใสไกบาน อาหารเลี้ยงแขกสุดฮิต ในแตละทองท่ีมีสูตรแกงตางกัน แตมีรสชาติ

เฉพาะตัว คือตองรักษากลิ่น และรสชาติของผักกาดชนิดนี้ไวใหได แมจะนำสวนผสมอยางอื่นเขา

ประกอบแกงก็ตาม แกงผักกาดขิ่ว แบบลูกทุงทางเหนือ จะมีผักอื่นรวมหมอดวย เชน ผักขี้หูด ผักชี

ลาว หรือผักจี หรือผักชีตั๊กแตน หรือผักเทียนขาวเปลือก รวมท้ัง ผักกาดจอน หรือผักกาดกวางตุงดอก 

และขาดไมได โรยหนาปรุงรสดวยมะแขวน หรือมะแขน บดหรือตำหยาบๆ บางทีมีโอกาสเหมาะไดลิ้ม

รส ผักกาดดอง สมผักกาด น้ำพริกน้ำผัก 

ผักกาดขิ่ว หรือ ผักกาดขม หรือ ผักกาดนา ผักกาดไร ผักกาดขื่น คือผักกาดเขียวชนิด

พื้นเมือง กาบใบไมหอเปนปลี มีทั้งชนิดตนอวบใหญใบหนากวาง และชนิดตนเล็กแกร็น กานแดง 

ลักษณะผิวใบจะหยิก ยน คลายเปนโรคใบหด บางชนิดใบจะแยกเปนรองหลายแฉก ขอบใบหยัก                

ที่สำคัญคือ รสชาติเมื่อกัดกินสดๆ จะไดกลิ่นฉุนแรง แทงขึ้นจมูก คลายกับกินวาซาบิหรือไมก็กิน

มัสตารด ทำเอาน้ำมูกน้ำตาไหลไดเลย (อดุลยศักดิ์ ไชยราช วันอาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2562) 

ผักกาดขิ่ว หรือ Mustard Green เปนพืชผักในวงศผักกาดเขียว BRASSICACEAE ที่นำมาเขาอยูใน

ตระกูลนี้ เพราะยังไมเปนท่ียืนยันชัดเจนวา เปนผักกาดชนิดไหนกันแน เพราะพบเห็นไดในบางฤดูกาล 

พบมากในการประกอบอาหารเลี้ยงแขก ในงานลงแขกเกี่ยวขาว งานบุญ งานออกพรรษา งานตาง ๆ 

หลายงานที่ชาวบานจัดเลี้ยง คนมาชวยงาน จะตองมีแกงผักกาดใสจี้นควาย (เนื้อควาย) แตในระยะ

หลังๆ คนไมคอยนิยมกินเนื้อสัตวใหญ จึงมีแกงใสหมู ใสไก ใสปลา และที่นิยมกันมากคือ เปนผัก

แกลมเคียง เรียก “ชู” ของคูกันแซบซา ลัลลา กับลาบเลือด ลาบขม สา พลา กอย เพิ่มรสชาติขึ้นอีก

พะเรอเกวียน 
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สรรพคุณทางอาหารของผักกาดข่ิว หรือผักกาดขม แนนอนท่ีสุดคือ ใหพลังงาน เสนใยอาหาร 

วิตามิน เกลือแร และอื่นๆมากมาย สารอาหารตางๆ เปนประโยชนตอคนเรามาก เสนใยอาหาร หรือ 

Fiber ชวยในการบำรุงรักษา กระเพาะ ลำไส ชวยยอยอาหาร กระตุนการบีบรัดตัว ชวยระบบขับถาย

ใหเปนไปอยางปกติ จะทำใหสุขภาพดี มีกรดโฟลิก ชวยบำรุงเกี่ยวกับระบบเลือด หรือหลอดเลือด 

บำรุงเลือด สังเคราะห DNA ระหวางตั้งครรภ เมล็ดผักกาดข่ิวมีกลิ่นฉุนกินได ชวยรักษาหวัด ขับลมใน

กระเพาะ แกทองอืด แนนเฟอ ยอยอาหาร น้ำมันสกัดจากเมล็ด ใชแกปวด แกแพอากาศ บรรเทา

อาการคันตางๆ ไดดี รสเผ็ดรอน กลิ่นฉุนแรง ชวยระบบยอยอาหาร แกหวัด แกไอ ขับเสมหะ บำรุง

สมองชวยใหความจำดี 

ผักกาดข่ิว หรือผักกาดขม เปนพืชผักท่ีขยายพันธุไดดีมาก เชนเดียวกับพืชพ้ืนบานหลายชนิด 

การขยายพันธุดวยเมล็ด หรือเรียกกันวา ขยายพันธุแบบอาศัยเพศ เพราะเมล็ดท่ีไดมาเกิดจากฝกหรือ

ผล ท่ีเกิดมาจากการผสมพันธุ หรือผสมเกสรของดอก จึงเปนการอาศัยเพศ ในการเกิดพันธุ ดำรงพันธุ 

เฉกเชนมนุษยและสัตวที่ตองอาศัยเพศ คือเพศผู เพศเมีย แตไมวามนุษย สัตว หรือพืช ตางลวนเปน

สิ่งที่มีชีวิต ตราบใดที่ยังมีการหายใจ มีการเจริญเติบโต มีการสืบพันธุ คุณคาที่มีอยูทุกอณูสังขาร

อินทรีย ยอมเปนเครื่องชี้ชัดวา คือยังเปนสิ่ง “มีชีวิต” จงเปนชีวิตท่ีมีคุณคา เชน “ผักกาดข่ิว” 
 

  

ภาพท่ี 3 การเพาะตนกลาผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวพันธุพ้ืนเมือง  
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ภาพท่ี 4 การแปรรูปผงผักข่ิวโปรตีนและสมุนไพร  

                  

 
ภาพท่ี 5 หวานลงแปลงสาธิตในการเก็บเมล็ดพันธุผักกาดข่ิว (ผักกาดเขียว) ในการขยายพ้ืนท่ีปลูก 
 

ในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑจากผักกาดขิ่ว หรือผักกาดเขียวนั้น ทางคณะทีมงานพัฒนา

ใหเปนผงผักขิ่ว ผงผักขิ่วผสมปลาปน ผงผักขิ่วผสมกุง ผงผักขิ่วสมุนไพร และวาซาบิไทย โดยการใช

ผักกาดข่ิวมาผสมผักพ้ืนบานอีกชนิดหนึ่งเพ่ือใหไดรสชาติ กลิ่นเหมือนวาซาบิของญี่ปุน ซ่ึงทางทีมงาน

จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมตอไป 
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2) รายช่ือกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมโครงการ 

รายชื่อผูเขารวมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

บานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู อาชีพ ผลิตภัณฑ 

หมูบานหลัก 

1 นางเรือนแกว ศิริมาตย 9849 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง รับจาง ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

2 นางเตรียมจิต อุดใจ 122 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง แมบาน ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

3 น.ส.ปรานอม ศิรมิาตย 11 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง แมบาน ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

4 นายสัมพันธ ลัมยศ 125 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

5 น.ส.อมรรัตน คำปน 81 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง รับจาง ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

6 นายสมบัติ ลัมยศ  53 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง รับจาง ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

7 นางรจนา ทะอินทร 10 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

8 นางคำบาง พรมอารีย 33 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

9 นางประทุม กองคำ 39 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

10 นางอัมรา สางออน 37 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

11 นายเรืองเดช ถ่ินสอน 142 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

12 นางแกวมณี ติ๊บปาละ  8 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

13 นายเอนก ศิริมาตย 92 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

14 นางเกษร ศรีธิ 49 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

15 นางเจริญตา สัชผล 139 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

16 นางปมปา กองคำ 94 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

17 นางบังอร คำปน 81 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

18 นางแสงจันทร มหากิจ 24 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

19 นางนารี ศิริมาตย 111 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

20 นางสุมาลี อานา 48 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง รับจาง ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

21 นางสุกัญญา แกวกุลา 50 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง รับจาง ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

22 นายสมบัติ มะรินทร 12 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง รับจาง ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

23 นายพิเชษฐ พุมพวง 23 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

24 นางถนอมศรี หนานตา  28 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

25 นางขวัญตา ยืนยิ่ง 34 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 
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26 นางขันคำ ศิริมาตย 60 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

27 นางทองมวน  มะรินทร 99 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

28 นางเกวลี โนราช 110 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

29 นางประนอม ศิริมาตย 82 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

30 นางธนพร โนราช 17 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

31 นางคำผัด ปาละมี 78 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง คาขาย ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

32 นางสาวิตตรี ยะปญญา 6 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง คาขาย ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

33 นางมะลิ คมขำ 30 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

34 นางอัมพรรณ สิงหคำ 29 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

35 นางเจียมราวรรณกุลณาวงค 63 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

36 นางขวัญใจ โนราช 79 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

37 นางกาญจนา โนราช 112 หมู 2 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

หมูบานเตรียมขยาย 

38 นางศรีภาดี ทะจักร 151 หมู 11 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

39 นางลำดวล ชัยชนะ 163 หมู 5 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

40 น.ส.บัวอุบล โชติไชยยาวุฒ ิ 67 หมู 5 ต.กองควาย อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

41 นายมนู ศิลป ศิริมาตย ต.ดูใต อ.เมือง เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

42 น.ส.อำพร ปนทะมา  47 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

43 นางสมบูรณ จิตตกลา 55 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

44 นางคำมี ศรีอานันต 3 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

45 นางเกสร เตชะสา 70 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

46 น.ส.คุณิตา เตชะสา 61 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

47 นางกันยา ขันทะ 31 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

48 นางดวงตา ธะนะคำ 25 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

49 นางจำป ศรีวิชัย 22 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

50 นางบาง กำเนิดสูง 6 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

51 นางสุพิน ชวพลกรัง 59 หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 

52 นางสมจิตร สมรักษ 39  หมู 6 ต.น้ำปว อ.เวียงสา เกษตรกร ผงผักข่ิว,วาซาบิไทย 
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3. รายช่ือเทคโนโลยีท่ีถายทอด พรอมรายละเอียดเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเตรียมความพรอมเปนหมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก 

 การเตรียมพรอมถือวามีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนหมูบานดังนี้ 

1. ถายทอดเทคโนโลยีเรื่องของดินแปลงท่ีปลูกผักกาดข่ิวตองมีการปรับปรุงดินใหมีความ

สมบูรณ 

2. รวบรวมขอมูลในการบันทึกเปนเกษตรอินทรียในระบบ PGS และมุงสูระบบเกษตร

อินทรีย 100% 

3. การแปรรูปผักกาดข่ิวใหเปนผงผักข่ิว ยืดอายุของผลิตภัณฑ และคงไวซ่ึงโภชนาการของ

ผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการในตัวของผลิตภัณฑ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน พัฒนาผลิตภัณฑผงผักข่ิว

ผสมกับปลาปนหรือกุง และการทำผลิตภัณฑวาซาบิไทย โดยใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ีของบาน

ดอนน้ำครก 

5. พัฒนาและสรางการรับรูผลิตภัณฑ การสรางตราสินคา บรรจุภัณฑ ชองทางการตลาด 

การตลาดออนไลนและออฟไลน 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลศักยภาพ ความพรอม ประเด็นปญหา แนวทางแกไขปญหา ของหมูบาน

โดยใชเครื่องมือวิเคราะหตาง ๆ เชน Root causes analysis, SWOT, Business Model 

Canvas, Financial analysis, 4M,6M หรือ เครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีทำใหเห็นผลการวิเคราะหเบ้ืองตน 

ตนทาง 

-ถายทอดเทคโนโลยีการปลูก 

 ผักกาดข่ิว  

-ถายทอดเทคโนโลยีการเขาสู 

 ระบบเกษตรอินทรีย PGS 

-ถายทอดเทคโนโลยีการรับรอง 

 เขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 

กลางทาง 

-การแปรรูปผักกาดข่ิว 

-การถนอมผงผักข่ิว 

-การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

-การสรางตราสินคา 

ปลายทาง 

-ชองทางการตลาด 

-การตลาดออนไลน 

-เทคโนโลยสีารสนเทศ 

-การทำตลาดรมขาว 

(สัญลักษณ=Organic) 
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*ถายทอดเทคโนโลย ี

*กระบวนการยืดอายุ ลดความช้ืน 

 ในคุณภาพทางโภชนาการ 

*แปรรปู/เพ่ิมมูลคา 

*ตรายี่หอ/บรรจภุัณฑให

หลากหลาย 

*รักษาคณุภาพผลติภณัฑ 

*การพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย 

*ศูนยการเรยีนรูเพ่ือการทองเท่ียวใน

ชุมชน 

*การสรางเครือขายการปลูกผักกาด

 

 
พัฒนา ยกระดับ เศรษฐกิจสรางสรรคท่ีย่ังยืน 
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5. สรุปผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

 ปที ่ 1 ไดดำเนินงานตามแผนงามที ่นำเสนอเคาโครงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                      

ในการพัฒนาหมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครกเพื่อพัฒนาผักกาดขิ่วในการแปรรูปเปนผงผักข่ิว                

ใหมีความหลากหลายมากข้ึนและตอบโจทยกลุมผูบริโภค 

 ปที ่  2 เตรียมความพรอมเร ื ่องมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑและมาตรฐานพื ้นท่ี                        

ในการเพาะปลูกตามระบบของเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
 

6. วัตถุประสงค 

 6.1  เพ่ือสงเสริมการปลูกผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวของบานดอนน้ำครกระบบอินทรีย PGS  

                 เขาสูระบบอินทรีย Organic farm และการสรางเครือขาย 

 6.2  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูป ยืดอายุ ลดความชื้นของผงผักข่ิว                                 

       หรือผงผักกาดเขียว 

 6.3  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และชองทางการตลาดใหมีความหลากหลาย              

       มากข้ึน 

ใสความคิด 

   Ideas 
สรางสินคาใหม 
     Creativity 

    เพ่ิมมูลคา 

Value added 

        สรางรายได 
Economic Benefits 
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7. ท่ีมาของความตองการ  

  เปนความตองการจากการใหบริการคำปรึกษา 

ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เปนความตองการท่ีอยูในแผนพัฒนาหมูบานของชุมชุนท่ีเสนอโครงการ (แนบ 

      แผนพัฒนาหมูบาน) 

  เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                       

   เปนความตองการจากจังหวัดท่ีเสนอผาน ศวภ. 

  เปนความตองการท่ีจะตอยอกจากโครงการท่ีเคยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

ระบุแหลงทุน                                              ปท่ีดำเนินการ                                         

8. แผนวิทยาศาสตรชุมชน   

ภาพแผนวิทยาศาสตรชุมชน 

ปท่ี 1 

พัฒนาผลิตภัณฑ สรางความเขมแข็งใน

เครือขายตลาดเดิม 

ปท่ี 2 

พัฒนาระบบตลาดและสรางระบบ 

ตลาดออนไลน 

ปท่ี 3 

พัฒนาระบบการจัดการ

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผักกาดขิว่ หรือ

ผักกาดเขียว 

ระบบตลาดชุมชน, ตลาดเมือง, 

ตลาดจังหวัด และตลาดเครือขาย 

ถายทอดเทคโนโลยีในระบบเกษตร

อินทรีย PGS การแปรรูปผักกาดขิ่ว     

ใหเปนผงผักขิ่ว และพัฒนาผลิตภัณฑใหม

ใหหลากหลาย 

การพัฒนาคน วิธกีารคิด                 

การวางแผนงาน ทักษะในการ

ทำงาน การทำงานรวมกัน 

เปนกลุม 

การถายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูป

ผักกาดขิว่เปนผงผักขิ่ว และพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย 

ระบบการบริหารขอมูล 

เพื่อการพยากรณ 

พัฒนาระบบตลาดออนไลน 

การวางแผนการตลาด

และการตลาดออนไลน 

การแปรรูปผักกาดขิว่

เพื่อเพิ่มมูลคา เชน  

วาซาบิไทย ผงผักขิ่ว 

ผงผักขิ่วปลาปน      

ผงผักขิ่วผสมสมุนไพร 

การสรางวิทยากร

ทองถิ่นถายทอด

ความรูเร่ืองการผลิต

และแปรรูปสมุนไพร                 

การบริหารงาน      

ในรูปวิสาหกจิชุมชน 
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9. แผนธุรกิจชุมชน  

 

แผนพัฒนาธุรกิจผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวแปรรูปเปนผงผักข่ิว 

“หมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก” 

ผลิตภัณฑ ระบบการตลาด ชองทางการตลาด 

ผงผักข่ิว ระบบอุตสาหกรรมอาหาร  

กลุมผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป 

ตลาดชุมชน, ตลาดอำเภอ 

และตลาดจังหวัด, การแสดง

สินคา, กาดขวง ,เวปไซตคน

รักสุขภาพ, เฟซบุค, ไลน  

ผงผักข่ิวปลาปน, ผงผักข่ิวกุง 

และผงผักข่ิวสมุนไพร 

ระบบอุตสาหกรรมอาหาร  

กลุมวัยทำงาน กลุมผูสูงอายุ 

ประชาชนท่ัวไป ผูประกอบการ

ทองเท่ียว และนักทองเท่ียว 

ตลาดชุมชน, ตลาดอำเภอ 

และตลาดจังหวัด, การแสดง

สินคา, เวปไซตคนรักสุขภาพ 

เฟซบุค ตลาดออนไลน การจัด

แสดงสินคาของรัฐ ตลาด

ประชารัฐ, ไลน และ IG 

วาซาบิไทย, เครื่องดื่มผักกาด

ข่ิว  

ระบบอุตสาหกรรมอาหาร  

กลุมวัยรุนและวัยทำงาน และ

ผูประกอบการทองเท่ียว และ

นักทองเท่ียว 

ตลาดชุมชน, ตลาดอำเภอ 

และตลาดจังหวัด, การแสดง

สินคา, กาดขวง ,เวปไซตคน

รักสุขภาพ, เฟซบุค, ไลนตลาด

ออนไลน การจัดแสดงสินคา

ของรัฐ ตลาดประชารัฐ และ 

IG 

 

10.  หนวยงานสนับสนุน  

 

ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  

1.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี งบประมาณดำเนินการ 

2.มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ประสานงานและบุคลากร 

3.สำนักงานเกษตรจังหวัดนาน ประสานงานและอำนวยความสะดวก 

4.วิทยาลัยชุมชนนาน สถานท่ี 
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5.เทศบาลตำบลกองควาย สถานท่ี 

6.มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา นาน วิทยากร และการสรางเครือขาย 

7.สำนักงานพัฒนาท่ีดินนาน การสรางเครือขาย 

 

11.  แผนการดำเนินงาน 

 

วิธีการดำเนินงาน 

 11.1 การเตรียมความพรอมของเกษตรกรและพ้ืนท่ี รวบรวมกลุมของเกษตรกรผูผลิตผักกาด

ข่ิวและพ้ืนท่ีสมัครใจเขารวม 

 11.2 จัดทำประวัติของสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ และรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินจาก

เกษตรกรท่ีมีประสบการณ รวบรวมปญหาตาง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห วางแผนในการจัดการอบรมและ

ถายทอดเทคโนโลยี องคความรูทางวิทยาศาสตรในระบบเกษตรอินทรีย PGS มุงเกษตรอินทรียท่ีมี

มาตรฐานรองรับ (Organic farm) 

 11.3 เตรียมความพรอมในการขอรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS และการ

ตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรในรายท่ียังไมมีการรบัรอง หรือเพ่ือการตออายุใบรับรองของแปลงท่ีมี

การรับรองแปลงไปแลว 

 11.4 ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ในผลผลิตจากการเกษตร 

และการแปรรูป ไดแก การผลิตผักกาดขิ่วตามระบบเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีการลดตนทุน การเพ่ิม

คุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และการแปรรูป เปนตน 

 11.5 ดำเนินการ ติดตาม ประเมินการถายเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไปใชประโยชน 

และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

แผนกิจกรรมหลักท่ีจะดำเนินระยะเวลา 3 ป 
 

 

กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (3 ป) 

ปท่ี 1 (พ.ศ. 2564) ปท่ี 2 (พ.ศ. 2565) ปท่ี 3 (พ.ศ. 2566) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เตรียมความพรอม

ของเกษตรกรผูผลิต

ผักกาดข่ิวและพ้ืนท่ี 
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2. จัดทำประวัติสมาชิก

และทำแผนท่ีแปลงปลูก 

            

3. จัดเวทีสัมมนา

วิเคราะหปญหาและภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการ

ผลิตผักกาดข่ิว 

            

4.ถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตผักกาดข่ิว

คุณภาพภายใตระบบ

การเกษตรดีท่ีเหมาะสม

หรือเกษตรอินทรียและ

จัดทำแผนการผลิต 

            

5. ถายทอดเทคโนโลยี

การลดตนทุนการผลิต

ผักกาดข่ิว 

            

6. ถายทอดเทคโนโลยี

การเพ่ิมผลผลิตผักกาด

ข่ิวใหมีคุณภาพ 

            

7. เตรียมความพรอม

ของแปลงและสมาชิกท่ี

จะขอรับรองแปลงหรือ

ตออายุของสมาชิก 

            

8. เตรียมความพรอม

ใหกับผูนำท่ีจะเปน

วิทยากรชุมชน 

            

9. การศึกษาดูงาน 

สรางเครือขายการปลูก

ผักกาดข่ิวและ

แลกเปลีย่นเรียนรู 
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10.ติดตาม ประเมินการ

ถายทอดเทคโนโลยีและ

การนำเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนและจัดทำ

รายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

            

11.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

ผักกาดข่ิวคุณภาพ

ภายใตระบบเกษตร

อินทรีย ทำแผนการ

ผลิตและทบทวน 

            

12.จัดเวทีเสวนาปญหา

รอบปท่ีผานมาวิเคราะห

และสังเคราะห 

            

13.ถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตตนพันธุผักกาด

ข่ิวตานทานโรค 

            

14.การถายทอด

เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว

และหลังการเก็บเก่ียว

ผักกาดข่ิวใหมีคุณภาพ 

            

15.การถายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูป

ผักกาดข่ิวเพ่ิมมูลคา 

            

16.การเตรียมความ

พรอมของแปลงสมาชิก

ท่ีจะขอรับการตรวจ

ประเมินแปลงตาม

ระบบเกษตรอินทรียใน
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รายใหมและการตออายุ

ของรายเกา 

17.เตรียมความพรอม

ใหกับผูนำท่ีจะเปน

วิทยากรชุมชน 

            

18.ติดตาม ประเมินการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

และการนำเทคโนโลยี

ไปใชประโยชน และการ

จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 

            

19.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

ผักกาดข่ีวคุณภาพ

ภายใตระบบเกษตร

อินทรีย ทำแผนการ

ผลิตและทบทวน 

            

20.จัดเวทีเสวนาปญหา

รอบปท่ีผานมาวิเคราะห

และสังเคราะห 

            

21.การถายทอด

เทคโนโลยีการทำ

การตลาดแบบออนไลน 

การหาเครือขายคูคา 

            

22.ถายทอดเทคโนโลยี

การสรางตราสินคา การ

สรางคิวอารโคด การ

สรางประวัติท่ีมาของ

ผลผลิตผักกาดเขียว (ผง

ผักข่ิวและวาซาบิไทย) 
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23.จำทำคูมือการผลิต

ผักกาดเขียวเปนผง

ผักข่ิว วาซาบิไทย 

เครื่องดื่มผักกาดข่ิว

คุณภาพของบานดอน

น้ำครก 

            

24.การเตรียมความ

พรอมของแปลงสมาชิก

ท่ีจะขอรับการตรวจ

ประเมินแปลงตาม

ระบบเกษตรอินทรียใน

รายใหมและการตออายุ

ของรายเกา 

            

25.การพัฒนาศักยภาพ

เชิงลึกใหกับผูนำหรือ

ผูสนใจเพ่ือเปนวิทยากร

ชุมชน 

            

26.สำรวจความตองการ

องคความรูทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของหมูบาน

เปาหมายท่ีตองการ

ขยายผล 

            

27.ติดตาม ประเมินการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

และการนำเทคโนโลยี

ไปใชประโยชน และการ

จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 
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ปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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. 

1.การเตรียมความ

พรอมของ

เกษตรกรและพ้ืนท่ี 

การรวมกลุม

เกษตรกรผูผลิต

ผักกาดข่ิวและ

พ้ืนท่ีสมัครใจ

ดำเนินการ 

            13,800- 

2.จัดทำประวัติ

แปลงของสมาชิก

จัดทำแผนท่ีแปลง

ปลูก (พิกัดจีพีเอส) 

            12,600- 

3.จัดเวทีเสวนา

รวบรวมปญหาการ

ผลิตผักกาดข่ิวและ

ภูมิปญญาทองถ่ินท่ี

มีจากเกษตรกรท่ีมี

ประสบการณใน

พ้ืนท่ี 

            28,400- 

4.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

ผักกาดข่ิวตาม

ระบบเกษตร

อินทรียท่ีเหมาะสม

หรือระบบเกษตร

อินทรียและการ

            28,400- 
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จัดทำแผนการผลิต

ผักกาดเขียวหรือ

ผักกาดข่ิว 

5.การจดัทำบรรจุ

ภัณฑตนแบบ

จำนวน 2 

ผลิตภัณฑ 

            37,600- 

6.การถายทอด

เทคโนโลยีการเพ่ิม

ผลผลิตผักกาดข่ิว

ใหมีคุณภาพ  

            5,200- 

7.การเตรียมความ

พรอมของแปลง

สมาชิกท่ีจะขอรับ

การตรวจประเมิน

แปลงตามระบบ

เกษตรอินทรียท่ี

เหมาะสมหรือ

ระบบเกษตร

อินทรียในรายใหม

และการตออายุ

ของรายเกา 

            36,100- 

8.การเตรียมความ

พรอมเชิงลึกใหกับ

ผูนำหรือผูสนใจ

เพ่ือเปนวิทยากร

ชุมชนตอไป 

            6,500- 

9.การศึกษาดูงาน 

ผูผลิตผักกาดข่ิว

และผักสวนครัว

            28,400- 
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ปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือสรางเครือขาย

แลกเปลีย่นเรียนรู

ประสบการณ 

10.ติดตาม 

ประเมินการ

ถายทอดเทคโนโลยี

และการนำ

เทคโนโลยีไปใช

ประโยชน  

            3,000- 

แผนเงิน :  

ตามไตรมาส 

    200,000- 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 

(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

. 

1.การถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตผักกาดข่ิวตามระบบเกษตร

อินทรียท่ีเหมาะสมระบบเกษตร

อินทรียและการจัดทำแผนการ

ผลิตผักกาดข่ิว 

            20,000 

2.จัดเวทีเสวนารวบรวมปญหา

การผลิตผักกาดข่ิวและภูมิปญญา

ทองถ่ินท่ีมีจากเกษตรกรท่ีมี

ประสบการณในพ้ืนท่ี 

            30,000 

3.การถายทอดเทคโนโลยีการ

เก็บเก่ียวและหลักการเก็บเก่ียว

ผักกาดข่ิวนำมาผลิตเปน

ผลิตภัณฑใหมใหไดตาม

มาตรฐาน GMP รองรับ 

            40,000 



23 
 

 

ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.การถายทอดเทคโนโลยีการ

เก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว

ผักกาดข่ิวใหมีคุณภาพและนำมา

ผลิตเปนผลิตภัณฑใหม 

            40,000 

5.การถายทอดเทคโนโลยีการ

แปรรูปผักกาดข่ิวและเพ่ิมมูลคา

ตามมาตรฐาน GMP 

            50,000 

6.การเตรียมความพรอมของ

แปลงสมาชิกท่ีจะขอรับการตรวจ

ประเมินแปลงตามระบบเกษตร

อินทรียท่ีเหมาะสมในรายใหม

และการตออายุของรายเกา 

            40,000 

7.การเตรียมความพรอมเชิงลึก

ใหกับผูนำหรือผูสนใจเพ่ือเปน

วิทยากรชุมชนตอไป 

            30,000 

8.ติดตาม ประเมินการถายทอด

เทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยี

ไปใชประโยชน  

             

แผนเงิน : ตามไตรมาส     250,000 

กิจกรรม 

2565 2566 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

. 

1.การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ผักกาดข่ิวตามระบบเกษตรอินทรีย

ท่ีเหมาะสม ทำแผนการผลิต

ผักกาดข่ิวและการทบทวน 

            10,000- 
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2.จัดเวทีเสวนารวบรวมปญหาการ

ผลิตผักกาดข่ิวในรอบปท่ีผานมา

วิเคราะหและสังเคราะห 

            20,000- 

3.ถายทอดเทคโนโลยีการทำตลาด

แบบออนไลน การหาเครือขายคูคา 

            10,000- 

4.ถายทอดเทคโนโลยีการสรางตรา

สินคา การสรางบรรจุภัณฑ การ

สรางคิวอารโคด การสรางเรื่องราว 

ท่ีมาของผลผลิตผักกาดข่ิว เชน ผง

ผักข่ิว ผงผักโรยขาวโปรตีน ผง

ผักข่ิวปลาปน ผงผักข่ิวสมุนไพร วา

ซาบิไทย 

            60,000- 

5.จัดทำคูมือการผลิตผงผักข่ิว ผง

ผักโรยขาวโปรตีน และวาซาบิไทย 

            10,000- 

6.ความพรอมของแปลงสมาชิกท่ี

จะขอรับการตรวจประเมินแปลง

ตามระบบเกษตรอินทรียท่ี

เหมาะสมในรายใหมและการตอ

อายุของรายเกา 

            30,000- 

7.เตรียมความพรอมเชิงลึกใหกับ

ผูนำหรือผูสนใจเพ่ือเปนวิทยากร

ชุมชนตอไป 

            20,000- 

8.สำรวจความตองการองคความรู

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของหมูบานเปาหมายท่ีตองการ

ขยาย 

            20,000- 

9.กาดขวงมวนใจ การนำเสนอ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากผักกาดข่ิว 

            70,000- 

10.ติดตาม ประเมินการถายทอด

เทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีไป
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12.  เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ป) 

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย 

2564 2565 2566 

1. จำนวนผูรับบริการ คน 50 50 50 

2. จำนวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยีการผลิตผักกาดข่ิวภายใตระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

         (PGS) ปท่ีถายทอด 2564 

    2.2 เทคโนโลยีการยืดอายุผงผักข่ิวและดานโภชนาการของผงผักข่ิว ปท่ี 

         ถายทอด 2564 

    2.3 เทคโนโลยีการแปรรูปผักกาดข่ิวใหเปนวาซาบิไทย ปท่ีถายทอด 

         2565-2566 

    2.4 เทคโนโลยีการแปรรูปผักกาดข่ิวใหเปนผงผักข่ิวสมุนไพรและผง 

         ผักข่ิวโปรตีนผสมปลาพ้ืนบาน ปท่ีถายทอด 2565-2566 

    2.5 เทคโนโลยีการสรางตราของผลิตภัณฑ การสรางคิวอารโคด ปท่ี 

         ถายทอด 2565-2566 

    2.6 เทคโนโลยีการจัดการชองทางการตลาด, ตลาดออนไลนและการหา 

         ตลาดใหม ปท่ีถายทอด 2564-2566 

    2.7 เทคโนโลยีในการเขาสูระบบเกษตรอินทรียของสมาชิกในโครงการ 

เรื่อง 3 2 2 

3. จำนวนผลิตภัณฑท่ีจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุช่ือผลิตภัณฑ)  

    3.1 การแปรรูปผักกาดข่ิวเปนผงผักข่ิว และผักกาดข่ิวดอง 

    3.2 การแปรรูปผักกาดข่ิวเปนผงผักข่ิวสมุนไพร และผงผักข่ิวโปรตีนผสม

ปลาพ้ืนบาน 

    3.3 การแปรรูปผักกาดข่ิวเปนวาซาบิไทยและน้ำผักกาดข่ิวเพ่ือสุขภาพ 

ผลิตภณัฑ 2 2 2 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สรางความเชี ่ยวชาญในเทคโนโลยีที ่ถายทอด(แตละ

เทคโนโลยีตามขอ 2) 

คน 5 5 5 

5. ประมาณการผูนำเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน คน 10 10 10 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80 80 

7. ประมาณการมลูคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน บาท 30,000 60,000 90,000 

 

ใชประโยชน และจัดทำรายงานผล

การดำเนินโครงการ 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     250,000- 
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13. ผลกระทบ  

• เศรษฐกิจ 

 เกษตรกรมีรายไดที ่เพิ ่มขึ้นโดยประมาณ 10% จากการคาดการณของปที่ 1 จากการขาย

ผักกาดขิ ่วสด 5,000 บาทตอป, ปที ่ 2 มีรายไดเพิ ่มขึ ้น 15% และปที ่ 3 มีรายไดเพิ ่มขึ ้น 20% 

เนื่องจากการผลิตผักกาดข่ิวท่ีมีคุณภาพสูง การแปรรูปผักกาดข่ิว และการพัฒนาผักกาดข่ิวใหตรงตาม

มาตรฐาน PGS ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมเขาสูระบบเกษตรอินทรีย (Good Agricultural Practices 

or Organic farm) หรือสูงกวา พรอมทั้งมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุภัณฑที่ดีเพ่ิม

มูลคาใหกับผลิตผลของผักกาดขิ่ว และมีการแปรรูปอยางงายดวยภูมิปญญาทองถิ่นในการสราง

มูลคาเพิ่ม ถายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปผงผักกาดขิ่วใหไดมาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

ความหลากหลายหรืออาจสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงการเกษตรอินทรียบานดอนน้ำครก ทำให

เกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารการตลาด และเพิ่มชองทางการตลาดท่ี

หลากหลายมากข้ึน 

 ถายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอินทรียและรวมกันกับเกษตรกรในการวางแผนการปลูก

ผักกาดข่ิวดวยระบบเกษตรอินทรียใหมีคุณภาพและปฏิบัติตามแผน โดยใชปุยหมักตามธรรมชาติ หรือ

ปุยอินทรีย มีการผลิตสารชีวภัณฑ เชื้อจุลินทรียไวใชเองเพ่ือความปลอดภัยและลดรายจายของผูผลิต 

เพ่ิมมูลคาของผักกาดข่ิวสดดวยจากราคากิโลกรัมละ 10 บาทดวย  

การนำผักกาดข่ิวมาแปรรูปดวยการตากแดด แลวใสเกลือ 150 กรัม (ประมาณ 3 บาท) ขาว

เหนียวนิดหนอย ตนทุนวัสดุประมาณ 13 บาทไดผงผักข่ิว ประมาณ 450 กรัม กระปุกๆ ละ 39 บาท 

ได 7 กระปุก 273 บาท หักคาบรรจุภัณฑพรอมฉลาก กระปุกละ 10 บาท เปนเงิน 70 บาท คงเหลือ

ประมาณ 207 บาท  
 

• สังคม  

 เกษตรท่ีเขารวมโครงการมีคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขอนามัยท่ีดีข้ึน มีการสรางเครือขาย

ภายในชุมชนท่ีเกิดการเก้ือหนุน คงไวซ่ึงวิถีความเปนอยูและวัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรม ลดการ

อพยพยายถ่ินฐาน          

• ส่ิงแวดลอม  

1. การผลิตตามระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมมุงสูเกษตรอินทรีย สามารถลดการใชสารเคมี 

ลดสารพิษตกคางในผักกาดข่ิวในดินและแหลงน้ำลงได     

2. ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการเกษตรท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอม บรรเทาปญหาสภาวะโลกรอน  

3. ลดการใชพลังงานของประเทศ เปนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความยั่งยืน  

4. เกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ     
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14.  รายละเอียดงบประมาณท่ีขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน 200,000 ทบาท 

รายละเอียดคาใชจายโครงการ (ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 11) จำนวนเงิน 

1. ถายทอดเทคโนโลยีการเตรียมความพรอมของเกษตรกรและพ้ืนท่ี                     

กลุมเกษตรกร 50 คนผูผลิตผักกาดข่ิวและพ้ืนท่ีสมัครใจดำเนินการ 

   - คาน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทาง 240 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน              

(เปนเงิน 1,920 บาท) 

   - คาเบี้ยเลี้ยงวิทยากรลงพ้ืนท่ี จำนวน 5 คน คนละ 240 บาท                     

(เปนเงิน 1,200 บาท) 

3,120- 

2. จัดเวทีอภิปรายเสวนาการผลิตผักกาดข่ิวและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีจาก

เกษตรกรท่ีมีประสบการณในพ้ืนท่ี เกษตรกร 50 คน วิทยากร 5 คน นักศึกษา

ชวยงาน 2 คน 

   - คาอาหาร จำนวน 50 คน x 130 บาท (เปนเงิน 6,500 บาท) 

   - คาอาหารวาง จำนวน 50 คน x 50 บาท (เปนเงิน 2,500 บาท) 

   - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท    

(เปนเงิน 9,000 บาท) 

   - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 2 คน คนละ 200 x 2 คน                            

(เปนเงิน 400 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 3 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 2,400 บาท) 

   - คาเชาหองประชุม 1 วัน ๆ ละ1,200 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาจางเหมารถตูเดินทาง 1 วัน (เปนเงิน 2,500 บาท) 

24,520- 

3. ลงสำรวจพ้ืนท่ีและติดตามแปลงปลูกผักกาดข่ิวในชุมชนบานดอนน้ำครก 

   - คาน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทาง 240 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน            

(เปนเงิน 1,920 บาท) 

   - คาเบี้ยเลี้ยงลงพ้ืนท่ีจำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 2 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 1,600 บาท) 

4,720- 

4. จัดเวทีอภิปรายเสวนาถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักกาดข่ิวใหเปน

ผักกาดข่ิวดอง การทำน้ำผักกาดข่ิวและการทำผงผักข่ิว และนักปราชญภูมิ
24,500- 
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ปญญาทองถ่ินในทองถ่ิน จำนวนเกษตรกรเขารวม 50 คน วิทยากร 5 คน 

นักศึกษาชวยงาน 2 คน 

   - คาอาหาร จำนวน 50 คน x 130 บาท (เปนเงิน 6,500 บาท) 

   - คาอาหารวาง จำนวน 50 คน x 50 บาท (เปนเงิน 2,500 บาท) 

   - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  

(เปนเงิน 9,000 บาท) 

   - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 2 คน คนละ 200 x 2 คน                              

(เปนเงิน 400 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 3 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 2,400 บาท) 

   - คาเชาหองประชุม 1 วัน ๆ ละ1,200 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาจางเหมารถตูเดินทาง 1 วัน (เปนเงิน 2,500 บาท) 

5. ลงสำรวจพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมของแปลงสมาชิกท่ีจะขอรับการตรวจ

ประเมินแปลงตามระบบเกษตรอินทรียชั้นตน PGS และติดตามแปลงปลูก

ผักกาดในชุมชนบานดอนน้ำครก 

   - คาน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทาง 240 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน           

(เปนเงิน 1,920 บาท) 

   - คาตอบแทนผูตรวจหรือประเมินแปลงตามระบบเกษตรอินทรียชั้นตน                

5 คน ๆ ละ 500 

     บาท (เปนเงิน 2,500 บาท) 

   - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 2 คน คนละ 200 x 2 คน                            

(เปนเงิน 400 บาท) 

   - คาเบี้ยเลี้ยงลงพ้ืนท่ีจำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 3 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 2,400 บาท) 

8,420- 

6. การศึกษาดูงาน ผูผลิตผักกาดข่ิวและพืชสวนครัวเกษตรอินทรีย                         

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการเขาสูระบบเกษตรอินทรีย     

เกษตรกรสมาชิกเขารวม 50 คน วิทยากร 5 คน นักศึกษา 2 คน 

   - คาอาหาร จำนวน 50 คน x 130 บาท (เปนเงิน 6,500 บาท) 

   - คาอาหารวาง จำนวน 50 คน x 50 บาท (เปนเงิน 2,500 บาท) 

   - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท   

(เปนเงิน 9,000 บาท) 

24,500- 
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   - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 2 คน คนละ 200 x 2 คน                            

(เปนเงิน 400 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 3 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 2,400 บาท) 

   - คาเชาหองประชุม 1 วัน ๆ ละ1,200 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาจางเหมารถตูเดินทาง 1 วัน (เปนเงิน 2,500 บาท) 

7. จัดเวทีอภิปรายเสวนาการสรางตราสินคา การสรางบรรจุภัณฑ และการเลา

เรื่องราวผลิตภัณฑ การเลาเรื่องราวชุมชน เชิญนักปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน          

ในทองถ่ินมารวม และจำนวนเกษตรกรเขารวม 50 คน วิทยากร 5 คน 

นักศึกษาชวยงาน 2 คน 

   - คาอาหาร จำนวน 50 คน x 130 บาท (เปนเงิน 6,500 บาท) 

   - คาอาหารวาง จำนวน 50 คน x 50 บาท (เปนเงิน 2,500 บาท) 

   - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  

(เปนเงิน 9,000 บาท) 

   - คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 2 คน คนละ 200 x 2 คน                            

(เปนเงิน 400 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 3 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 2,400 บาท) 

   - คาเชาหองประชุม 1 วัน ๆ ละ1,200 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาจางเหมารถตูเดินทาง 1 วัน (เปนเงิน 2,500 บาท) 

24,500- 

8. ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการจัดทำบรรจุภัณฑตนแบบจำนวน 2 ผลิตภัณฑ  

   - คาน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทาง 240 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน           

(เปนเงิน 1,920 บาท) 

   - คาเบี้ยเลี้ยงลงพ้ืนท่ีจำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

   - คาการออกแบบผลิตภัณฑตนแบบ ผลิตภัณฑละ 15,000 บาท จำนวน 2 

ผลิตภัณฑ (เปนเงิน 30,000 บาท) 

   - คาท่ีพักจำนวน 2 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 1,600 บาท)    

34,720- 

9. ติดตาม ประเมินการถายทอดเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไปใช

ประโยชน และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการจำนวน 5 ครั้ง 

   - คาน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะทาง 240 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน              

(เปนเงิน 1,920 บาท) 

   - คาเบี้ยเลี้ยงลงพ้ืนท่ีจำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาท (เปนเงิน 1,200 บาท) 

6,020- 
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   - คาท่ีพักจำนวน 2 หอง ๆ ละ 800 บาท (เปนเงิน 2,400 บาท) 

   - แบบสอบถามจำนวน 50 ชุด ๆ ละ 10 บาท (เปนเงิน 500 บาท) 

10.คาอาหารกลางวัน อาหารวาง รับรองคณะทำงานผูตรวจประเมินโครงการ 

10 คน เกษตรกร 50 คน ทีมวิทยากร 5 คน และนักศึกษาชวยงาน 2 คน 

     - คาเบี้ยเลี้ยงทีมวิทยากร 240 บาท x 5 คน (เปนเงิน 1,200 บาท) 

     - คาตอบแทนนักศึกษา จำนวน 2 คน x 200 บาท (เปนเงิน 400 บาท) 

     - คาอาหารกลางวัน 50 คน x 130 บาท (เปนเงิน 6,500 บาท) 

     - คาอาหารวาง 50 คน x 50 บาท (เปนเงิน 2,500 บาท) 

10,600- 

 

 

 

11.ติดตาม ประเมินการถายทอดเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการรวม 10 ครั้ง  

   - คาน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 10 ครั้ง (ระยะทาง 240 กม. กม.ละ 4 บาท                 

= เปนเงิน 9,600 บาท) 

  - คาเบี้ยเลี้ยง นักวิจัย ครั้งละ 3 คน คนละ 240 บาท/วัน จำนวน 10 วัน 

(เปนเงิน 7,200 บาท) 

16,800- 

12.คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพทประสานงาน ติดตามผล 12 เดือน                 

เดือนละ 500 บาท 
6,000- 

วัสดุสำนักงาน 

- คาวัสดุสำนักงาน เชน กระดาษ ปากกา เปนตน (เปนเงิน 5,000 บาท) 

  วัสดุอุปกรณไฟฟาและคอมพิวเตอร 

- คาวัสดุอุปกรณไฟฟาและคอมพิวเตอร เชน ปลั๊กไฟ แฟลชไดรด หมึกปริ้นท 

เปนตน (เปนเงิน 6,580) 

11,580- 

รวมงบประมาณท่ีโครงการบริหาร 200,000- 
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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 ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีให

ความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมตางๆ ตามที่รองขอ พรอมทั้งทำตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีระบุในคูมือการดำเนินงานฯ ทุกประการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ดร.สมบัติ  กันบุตร ) 
ผูเสนอโครงการ 

ตำแหนง**อาจารยสาขาวิชาการตลาด 
  (*ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต) 
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บทท่ี 2 

การดำเนินการถายทอดเทคโนโลยี 
 

การดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี “หมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก” หมูที่ 2 ตำบล

กองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน กำหนดใหมีการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานการบรรยายให

ความรู การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน เพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะในดานเทคนิค

การแปรรูปผักกาดขิ่วใหเปนผงผักขิ่วในชุมชน เทคนิคการแปรรูปผงผักขิ่วและการพัฒนาใหเปนผง

ผักขิ่วโปรตีน สมุนไพร และระบบการบริหารจัดการกลุมและการบัญชีตนทุน โดยวิทยากรผูมีความรู

ความสามารถ ประสบการณในดานการแปรรูปอาหาร การถนอมผงผักขิ่ว การใชภูมิปญญาชาวบาน

ในการทำผงผักขิ่ว รวมถึงการบริหารจัดการกลุมและการสรางตราสินคา โดยมีขั้นตอนการดำเนิน

โครงการดังนี้    

2.1 คณะกรรมการดำเนินงาน 

 ดร. สมบัติ  กันบุตร  หัวหนาโครงการ 

 ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส  ผูรับผิดชอบโครงการรวมคนท่ี 1 

 ดร. อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย  ผูรับผิดชอบโครงการรวมคนท่ี 2 

 ดร. น้ำฝน  รักประยูร  ผูรับผิดชอบโครงการรวมคนท่ี 3 

 นายสมชาย  ศิริมาตร  ประธานกลุมหมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก 

     หมูท่ี 2 ตำบลดอนน้ำครก อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

2.2 กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 

 2.2.1 การสำรวจความพรอมของเกษตรกรและพ้ืนท่ี การรวมเกษตรกร ผูผลิตผักกาดข่ิว

และพ้ืนท่ีสมัครใจดำเนินจัดเวทีเสวนาจัดทำแผนการดำเนินโครงการรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

 การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   ชุมชน/ผูนำตำบลบานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง  

   จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวตำบลกองควาย ผูท่ีสนใจเขารวม 

   กิจกรรม 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมของเกษตรกรและพ้ืนท่ี การรวมกลุมเกษตรกร 

ผูผลิตผักกาดข่ิวและพ้ืนท่ีสมัครใจดำเนินการ 

2. เพ่ือจัดทำประวัติแปลงของสมาชิกจัดทำแผนท่ีแปลงปลูกผักกาดข่ิว 

3. เพ่ือสงเสริมการปลูกผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวของบานดอนน้ำครก 
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ระบบอินทรีย PGS เขาสูระบบอินทรีย Organic farm และการสราง 

เครือขาย 

การดำเนินกิจกรรม 

 จัดเวทีเสวนารวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักขิ่วตำบลบานดอนน้ำครก 

ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน ในวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 

และ 13.00 -16.30 น.  ณ โรงพยาบาลส  ง เสร ิมส ุ ขภาพตำบลบ านดอนน ้ ำครก                         

โดยมีผูเขารวมการเสวนาและผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมจำนวน 50 คน 
 

เนื้อหาในการเสวนา 

- ชี้แจงท่ีมาและวัตถุประสงคของโครงการ 

- นำเสนอแผนงานรวมกับผูนำชุมชนบานดอนน้ำครก และผูอำนวยการโรงพยาบาล 

บานดอนน้ำครก 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับโครงการ 

- รวมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการใน

ปงบประมาณ 2564 
 

ผลการดำเนินงาน 

- คณะกรรมการและตัวแทนของสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานดอนน้ำครกมีความรู 

ความเขาใจท่ีมาและวัตถุประสงคของโครงการ 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและปญหาระหวางกลุมสมาชิกและ

คณะกรรมการโครงการ 

- จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ภาพกิจกรรม 
 

 



34 
 

 

 
 

 
 

2.2.2 การจัดเวทีเสวนารวบรวมปญหาการผลิตผักกาดข่ิวและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีจาก

เกษตรกรท่ีมีประสบการณในพ้ืนท่ี 
  

การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย  

   อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวตำบลกองควาย ผูสนใจเขารวม 

   กิจกรรม 
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 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรวบรวมปญหาการผลิตผักกาดข่ิวในชุมชนและสงเสริมการปลูก 

ผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวของบานดอนน้ำครก 

2. นำภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีจากเกษตรกรท่ีมีประสบการณในพ้ืนท่ีมา

ประยุกตในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปผักกาดข่ิว ผงผักข่ิว การยืดอายุ 

และการลดความชื้นของผงผักข่ิว  
 

การดำเนินกิจกรรม 

 จัดเวทีเสวนารวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวตำบลบานดอนน้ำครก

ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน ในวันท่ี 14 มกราคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 

และ 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานดอนน้ำครก ตำบลกองควาย โดย 

มีผูเขารวมการเสวนาจำนวน 50 คน 
 

เนื้อหาในการเสวนา 

- ชี้แจงท่ีมาและวัตถุประสงคของกิจกรรมวันนี้ 

- หัวหนาโครงการนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑผงผักข่ิวอยางไรใหตอบโจทยกลุม

ผูบริโภคเปาหมาย 

- ผูนำชุมชนนำเสนอภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมาจากเกษตรกรท่ีมีประสบการณในพ้ืนท่ี 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและสอบถามขอสงสัย 

- รวมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางไรและวางแผนกลยุทธใน

การตลาด 

- สรุปแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนตำบลบานดอนน้ำครก 
 

ผลการดำเนินงาน 

- คณะกรรมการและตัวแทนของสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานดอนน้ำครกและผูท่ีสนใจ 

ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑผงผักข่ิวและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและปญหาระหวางกลุมสมาชิกและคณะ

วิทยากร 

- จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนตำบลบาน

ดอนน้ำครกใหมีความหลากหลายและใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
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ภาพกิจกรรม 
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2.2.3 การจัดการอภิปราบเสวนาการเตรียมความพรอมของแปลงสมาชิกท่ีจะขอรับการ 

ตรวจประเมินแปลงตามระบบเกษตรอินทรียท่ีเหมาะสมหรือเกษตรอินทรียรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย  

   อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิว และผูสนใจเขารวมกิจกรรมของ 

   ตำบลกองควาย ตำบลใกลเคียงและตำบลอ่ืนๆ  
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 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการปลูกผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวของบานดอนน้ำครก                

ระบบอินทรีย PGS เขาสูระบบอินทรีย Organic farm และการสรางเครือขาย 

2. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการเขาสูระบบของมาตรฐานในเชิงพ้ืนท่ี                            

และการกระบวนการเขาระบบเกษตรอินทรีย 

3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และชองทางการตลาด                         

ใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
 

การดำเนินกิจกรรม 

 จัดเวทีเสวนารวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวตำบลบานดอนน้ำครก 

ในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก ตำบลกองควาย โดยมีผูเขารวมจำนวน 50 คน 
 

เนื้อหาในการเสวนา 

- ชี้แจงท่ีมาและวัตถุประสงคโครงการเพ่ือเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับโครงการกับวิทยากร 

- รวมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมเชิงวิชาการและนำมาปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค

ของโครงการในปงบประมาณ 2564 
 

ผลการดำเนินงาน 

- คณะกรรมการและตัวแทนของสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานดอนน้ำครกมีความรูความ

เขาใจท่ีมาและวัตถุประสงคของโครงการในการเขาสูระบบของมาตรฐาน 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและปญหาระหวางกลุมสมาชิกและ

คณะกรรมการโครงการระบบการทำงานกับหนวยงานทองถ่ินในตำบล 

- จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในปงบประมาณ 

2564 
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ภาพกิจกรรม 
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2.2.4 การจัดเวทีเสวนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักกาดข่ิว การแปรรูปผักกาดข่ิว

ใหเปนผงผักข่ิว การแปรรูปผงผักข่ิวโรยขาว ใหมีความหลากหลาย โดยรวมกับชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
 

การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย  

   อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิว และผูสนใจเขารวมในการอบรม 

   กิจกรรมท่ี 4 นี้ 
  

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักกาดข่ิวของบานดอนน้ำครกเปนผง

ผักข่ิวท่ีสะดวกในการรับประทานตามวิถีชีวิตพ้ืนบาน 

2. เพ่ือกลุมผงผักข่ิวและผูท่ีสนใจในการถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการใน

กระบวนการแปรรูปผงผักข่ิวใหมีมูลคาเพ่ิม 

3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑผงผักข่ิวใหมีความหลากหลายมากข้ึนในการตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค 
 

การดำเนินกิจกรรม 

 จัดเวทีเสวนารวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวและผูสนใจในการแปร 

รูปผลิตภัณฑในตำบลบานดอนน้ำครก ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.  

และ 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก ตำบลกองควาย 

โดยมีผูเขารวมการเสวนาจำนวน 50 คน 
 

เนื้อหาในการเสวนา 

- การแปรรูปผงผักข่ิวใหมีคุณภาพและมองกลุมเปาหมายคือใคร 

- การถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปผงผักข่ิวใหมี

มูลคาเพ่ิมและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

- พัฒนาผลิตภัณฑผงผักข่ิวใหมีความหลากหลาย 
  

ผลการดำเนินงาน 

- คณะกรรมการและตัวแทนของสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานดอนน้ำครกมีความรู 

ความเขาใจในการแปรรูปผงผักข่ิวใหหลากหลาย 
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- องคความรูจากวิทยากรในทางวิทยาศาสตรและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผู

ประสบการณภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ไดผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลายจากการสรางสรรคนำเอาวัตถุดิบในทองถ่ิน

ผสมผสานใหแปลก แตกตางจากของเดิม 

- จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมตามฤดูกาล และผลผลิตของชุมชน 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพ : แปลงเก็บเมล็ดพันธุ และสาธิตการปลูกผักกาดเขียวหรือผักกาดข่ิวพ้ืนเมือง 



45 
 

2.2.5 การจัดเวทีเสวนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลผลิตผักกาดข่ิวใหมีคุณภาพและการ

จัดทำบรรจุภัณฑตนแบบ 2 ผลิตภัณฑรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย  

   อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิว และผูท่ีสนใจในตำบลกองควาย 
  

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลผลิตผงผักข่ิวใหมีคุณภาพดวย

รายละเอียดในบรรจุภัณฑ 

2. ใชสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชนมาสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ

และความอุดมสมบูรณ 

3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และชองทางการตลาดใหมี 

ความหลากหลายมากข้ึน 

การดำเนินกิจกรรม 

 จัดเวทีเสวนารวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวตำบลบานดอนน้ำครก 

ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพบานดอนน้ำครก ตำบลกองควาย โดยมีผูเขารวมการเสวนาจำนวน 50 คน 
 
เนื้อหาในการเสวนา 

- การสรางเรื่องเลาในตัวของผลิตภัณฑ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของผูสูงอายุในขอมูลความเปนมาของชุมชน

บานดอนน้ำครก 

- รวมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมการถายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ความ 

อุดมสมบูรณของชุมชนบนบรรจุภัณฑเพ่ือสื่อสารไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 

- คณะกรรมการและตัวแทนของสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานดอนน้ำครกมีความรูความ

เขาใจในการสรางเรื่องเลาในตัวของผลิตภัณฑ 

- ไดรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของผูสูงอายุในขอมูลความเปนมาของ

ชุมชนบานดอนน้ำครก 

- ไดรวมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมการถายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน  
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ภาพกิจกรรม 
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ภาพ : การอบรมการสรางตราสินคา โลโก สโลแกน เพ่ือสรางการจดจำสินคาไปยังกลุมผูบริโภคหลัก 
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2.2.6 การจัดการเตรียมความพรอมของแปลงสมาชิกท่ีจะขอรับการตรวจประเมินแปลง

ตามระบบเกษตรอินทรียท่ีเหมาะสมหรือเกษตรอินทรียรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 
 

การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   ศาลาอเนกประสงคบานปางสีเสียด อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิว และผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 
  

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการเขาสูระบบอินทรีย PGS เขาสูระบบอินทรีย Organic 

farm และการสรางเครือขาย 

2. แปลงสาธิตในการปลูกผักกาดข่ิวนอกฤดูกาล 

3. สำรวจพ้ืนท่ีมีความพรอมในการเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 
 

การดำเนินกิจกรรม 

 จัดเวทีเสวนารวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานปางสีเสียด ในวันท่ี 

27 ตุลาคม  2564 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค บาน

ปางสีเสียด โดยมีผูเขารวมการเสวนาจำนวน 20 คน 
 

เนื้อหาในการเสวนา 

- สำรวจแปลงท่ีจะเขารวมสูระบบเกษตรอินทรียตามวัตถุประสงคโครงการ 

- ประวัติการทำการเกษตรของกลุมผงผักข่ิว 

- รวมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน 

- สำรวจแปลงท่ีจะเขารวมสูระบบเกษตรอินทรียตามวัตถุประสงคโครงการ 

- ประวัติการทำการเกษตรของกลุมผงผักข่ิว 

- ไดจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

   
 

 
 

ภาพ : การสำรวจแปลงในการเขาสูระบบเกษตรอินทรยี 
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ภาพ : การเก็บน้ำในการเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 
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2.2.7 การจัดการเตรียมความพรอมในการศึกษาดูงาน ผูผลิตผักกาดข่ิวและผักสวนครัว                

เพ่ือสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและการแปรรูปผักกาดข่ิวแผนรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 
 

การประชาสัมพันธ 

 สถานท่ี   ชุมชนวัดหนองบัว และวิสาหกิจชุมชนบานหนองบัว   

      อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 ผูเขารวม คณะกรรมการและสมาชิกกลุมผงผักข่ิว และผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 
  

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการปลูกผักกาดข่ิวและสรางเครือขายใหเกิดข้ึน 

2. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปใหมีความหลากหลาย 

3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และชองทางการตลาดใหมี 

ความหลากหลายมากข้ึน 
 

การดำเนินกิจกรรม 

 การศึกษาดูงานท่ีอำเภอทาวังผา จังหวัดนาน  ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

6.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. ณ วัดหนองบัว และวิสาหกิจชุมชมบานหนองบัว โดยมี

ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 25 คน 
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เนื้อหาในการเสวนา 

- การสรางเครือขายผักกาดข่ิวตามวัตถุประสงคโครงการ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกระบวนการแปรรปูใหมีความหลากหลาย 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และชองทางการตลาดใหมี 

ความหลากหลายมากข้ึน 
 

ผลการดำเนินงาน 

- คณะกรรมการและตัวแทนของสมาชิกกลุมผงผักข่ิวบานดอนน้ำครกมีความรูความ

เขาใจการสรางเครือขายผักกาดข่ิวตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและปญหาระหวางกลุมสมาชิกและ

คณะกรรมการโครงการ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา บรรจุภัณฑ และชองทางการตลาดใหมี 

ความหลากหลายมากข้ึน 
 

ภาพกิจกรรม 
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บทท่ี 3 

ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี 
 

 โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก หมูที่ 2 

ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน รหัสโครงการ (ID Project) 1323 ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประจำปงบประมาณ 

สรุปผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี ดังนี้ 

3.1 งบประมาณการดำเนินโครงการ ท้ังส้ิน 200,000 บาท 

3.2 กลุมชุมชนรับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุมชน ไดแก 

 กลุ มวาซาบิไทยหรือผักกาดขิ ่วบานดอนน้ำครกและผู สนใจในชุมชนบานดอนน้ำครก                 

จำนวน 50 คน 

3.3 ขอมูลชุมชนรับการถายทอดเทคโนโลยี  

 ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวนท้ังสิ้น 50 ราย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 ผลผลิตของโครงการตามขอเสนอโครงการ 

 

 จากตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม

อาชีพ พบวาผูที่เขามารับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญนั้นมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 20 ราย คิด

เปนรอยละ 40.00 และรองลงมาคืออาชีพแมบานและอาชีพรับจางจำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 

20.00 และอาชีพคาขายจำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.00 อาชีพพนักงาน พนักงานเอกชน และ

อาชีพ จำนวน รอยละ 

รับราชการ 

พนักงาน                            

เกษตรกร 

โอทอป 

แมบาน 

พนักงานธุรกิจเอกชน 

รับจาง 

วิสาหกิจชุมชน 

คาขาย 

0 

2 

20 

0 

10 

2 

10 

2 

4 

0.00 

4.00 

40.00 

0.00 

20.00 

4.00 

20.00 

4.00 

8.00 

รวมท้ังสิ้น              50             100.00 
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วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลำดับ ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิรูปภาพ                  

ดังภาพท่ี 3.1 

 

 
 

 ภาพท่ี 3.1 สัดสวนการประกอบอาชีพของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี  
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามระดับ 

      การศึกษา  

 ระดับการศึกษา    จำนวน    รอยละ  

 ประถมศึกษา       14                       28.00  

 มัธยมตน       16                       32.00  

 มัธยมปลาย/ปวช.3                            15    30.00 

          ปริญญาตรี  4                                   8.00 

สูงกวาปริญญาตรี                               1                          2.0         

รวมท้ังส้ิน                    50                      100.0  

 จากตารางที ่ 3.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผู เขารวมโครงการ จำแนกตามระดับ

การศึกษา พบวาผูท่ีเขารวมโครงการสวนใหญนั้นมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตน จำนวน 16 ราย 

คิดเปนรอยละ 32.00 และรองลงมาคือมีการศึกษาในระดับมัธยมปลาย / ปวช จำนวน 15 ราย                 

คิดเปนรอยละ 30.00 และมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 

40%

20%

20%

4%
4%

4%
เกษตรกร

แมบาน

รับจาง

คาขาย

พนังงาน

พนักงานธุรกิจเอกชน

วิสาหกิจชุมชน

8 % 
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28.00 ระดับปริญญาตรี 4 ราย คิดเปนรอยละ 8 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 1 ราย คิดเปน               

รอยละ 8.00 ตามลำดับ 

 

  

 ภาพท่ี 3.2 สัดสวนระดับการศึกษาของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี  

       จำแนกตามรายไดตอเดือน 

รายได (บาท) จำนวน (ราย) รอยละ 

นอยกวา 1,000 0 0 

1,001-2,000 0 0 

2,001 - 3,000 0 0 

3,001 - 4,000 0 0 

4,001 - 5,000 0 0 

5,001 - 6,000 0 0 

6,001 - 7,000 0 0 

7,001 - 8,000 0 0 

8,001 - 9,000  

9,001 - 10,000  

28 56.00 

24.00 12 

มากกวา 10,000  10 20.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 

28%

32%

30%

8%
2%

ประถมศกึษา

มัธยมตน้

มัธยมปลาย/ปวช.3

ปรญิญาตรี

สงูกวา่ปรญิญาตรี
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ตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามรายได  

                ตอเดือน  
 

 จากตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จำแนกตามรายได พบวา

ผูท่ีเขารวมโครงการสวนใหญนั้นมีรายไดมากกวา 8,001 - 9,000 บาท จำนวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 

56.00 และรองลงมาคือมีรายได 9,001-10,000 บาท จำนวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 24.00 และมี

รายได มากกวา 10,000 บาท จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 12.00  

 
 

 ภาพท่ี 3.3 สัดสวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามรายได 
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามแหลงขาว 

                ประชาสัมพันธ  

แหลงขาว จำนวน (ราย) รอยละ 

จดหมายเชิญ 1 2.00 

ทางอินเตอรเน็ต 0 0.00 

การแนะนำ / คนรูจัก 19 38.00 

ปายประกาศโฆษณา 0 0.00 

สือ่สารมวลชน 0 0.00 

หนวยงานในทองถ่ิน 20 40.00 

เจาหนาท่ีของรัฐ 10 20.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
 

56%

24%

20%

8,001 - 9,000

9,001 - 10,000

มากกวา 10,000
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 จากตารางที่ 3.4 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จำแนกตามแหลงขาว

ประชาสัมพันธ พบวาผู ท ี ่ เข าร วมโครงการสวนใหญนั ้นไดร ับขาวสารการเขาร วมโครงการ                           

จากหนวยงานในทองถิ่น จำนวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 และรองลงมาคือไดรับขาวสาร                 

การเขารวมโครงการจากการแนะนำ / คนรูจัก จำนวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 38.00 ไดรับขาวสาร

จากเจาหนาท่ีรัฐ จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 20.00 และไดร ับขาวสารจากจดหมายเชิญ                  

จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลำดับ 

 
 ภาพท่ี 3.4 สัดสวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามแหลงขาวประชาสัมพันธ 
                          

ตารางท่ี 3.5 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จำแนกตามการเคยไดรับการอบรม 

ถายทอดเทคโนโลยีจากทางคลินิกเทคโนโลยี     

ไดรับการอบรมถายทอด

เทคโนโลยี 

จำนวน (ราย) รอยละ 

เคย 2 4.00 

ไมเคย 48 96.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
 

 จากตารางท่ี 3.5 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จำแนกตามการเคยไดรับ

การอบรม ถายทอดเทคโนโลยีจากทางคลินิกเทคโนโลยี พบวาผูที ่เขารวมโครงการสวนใหญนั้น               

ไมเคยไดรับการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีจากทางคลินิกเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ ้น 48 ราย                  

คิดเปนรอยละ 96.00 และเคยเขารวมการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีจากทางคลินิกเทคโนโลยี 

จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 4.00  

2%

38%

40%

20%

จดหมายเชิญ

การแนะนํา / คนรูจัก

หนวยงานในทองถิ่น

เจาหนาท่ีของรัฐ
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 ภาพที่ 3.5 สัดสวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามการเคยไดรับการอบรมถายทอด

เทคโนโลยีจากทางคลินิกเทคโนโลยี 
    

ตารางท่ี 3.6 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จำแนกตามการเคยลงทะเบียนคนจน

ประเภทการขาดอาชีพ  
    

 การลงทะเบียน     จำนวน  รอยละ 

    เคย             3     6.00  

    ไมเคย           47    94.00  

 รวมท้ังส้ิน           50   100.0   
  

 จากตารางที่ 3.6 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จำแนกตามการเคย

ลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ พบวาผูที่เขารวมโครงการสวนใหญนั้นไมเคยลงทะเบียน                

คนจนประเภทการขาดอาชีพ จำนวนทั ้งสิ ้น 47 ราย คิดเปนรอยละ 94.00 และรองลงมาคือ                    

เคยลงทะเบียนคนจนประเภทการขาดอาชีพ จำนวนท้ังสิ้น 3 ราย คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลำดับ 

6%

94%

เคย

ไมเคย
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ภาพที ่ 3.6 สัดสวนผู ร ับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามการเคยลงทะเบียนคนจนประเภท                     

 การขาดอาชีพ     
 

3.4 สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 

 เมื ่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีทุกกิจกรรมแลว ไดแจกแบบสอบถาม                    

ใหแกผูเขารวมโครงการเพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ โดยนำมาสรุปและวิเคราะห  

ผลการดำเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี โดยมีผลการประเมินในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

 3.4.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 

 ในการวัดระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 50 คน  

ผานการใชแบบสอบถามผู ดำเนินโครงการไดสร างขอคำถามเกี ่ยวกับระดับความพึงพอใจ                            

ในการถายทอดเทคโนโลยี 2 ดาน ไดแก ความพึงพอใจขั้นตน และขอมูลความพึงพอใจเพื่อปรับปรุง

หลักสูตร จำนวนทั้งสิ ้น 10 ขอ แตละขอใหเลือก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด                    

ซึ่งคำตอบจากผูเขารวมโครงการจะนำไปคำนวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ  

การกำหนดคาน ้ำหนักคะแนนสำหร ับระดับความคิดเห ็นในการตอบแบบสอบถามในด าน                        

ความพึงพอใจดังนี ้

  5 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 

  4 มีระดับความพึงพอใจมาก  คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 

  3 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 

2 มีระดับความพึงพอใจนอย  คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 

1 มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 

6%

94%

เคย

ไมเคย
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ตารางท่ี 3.7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจข้ันตน 
 

 

        จากตารางที่ 3.7  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการ    

และเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.22 และ 3.18 ตามลำดับ รองลงมา               

พึงพอใจในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.22  

 

ตารางท่ี 3.8 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 

 

 จากตารางที ่ 3.8 พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจดานชวงเวลาการอบรม                

อยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.83 รองลงมาพึงพอใจในดานการนำความรูไปใชประโยชน                  

การรับรองมาตรฐาน PGS หรือ Organic ความเหมาะสมของหลักสูตร ความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลา

และคาใชจาย ความเหมาะสมของวิทยากร ระยะเวลาการอบรม อยูในระดับ มาก  โดยมีคาเฉลี่ย 

4.36 4.18 4.06 4.00 3.96 3.94 ตามลำดับ 

 

ความพึงพอใจข้ันตน ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D. แปลผล 

    ดานกระบวนการใหบริการ 3.22 1.00  ปานกลาง 

    เจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.18 0.92 ปานกลาง 

    สิ่งอำนวยความสะดวก 2.22 0.86 นอย 

รวม 2.87 0.93 ปานกลาง 

ความพึงพอใจตอหลักสูตร ระดับความพึงพอใจ 

x� S.D. แปลผล 

การนำความรูไปใชประโยชน 4.36 0.80 มาก 

ความเหมาะสมของหลักสูตร 

ความเหมาะสมของวิทยากร 

4.06 

3.96 

0.77 

0.77 

มาก 

มาก 

ระยะเวลาการอบรม 3.94 0.77 มาก 

ชวงเวลาการอบรม 4.83 0.95 มากท่ีสุด 

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย  

การรับรองมาตรฐาน PGS หรือ Organic 

4.00 

4.18 

0.78 

0.79 

มาก 

มาก 

รวม 4.28 0.80 มาก 
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3.4.2 ผลการประเมินการนำความรูท่ีไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน 
 

ตารางท่ี 3.9 แสดงจำนวนและรอยละของการนำความรูไปใชประโยชน 

การนำความรูไปใชประโยชน   จำนวน   รอยละ 

  นำไปใชประโยชนได       50   100.00 

  นำไปใชประโยชนไมได        -                   - 

  รวมท้ังส้ิน        50   100.00 
  

 จากตาราง 3.9 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม

การนำความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน พบวาผูที่เขามารับการถายทอด

เทคโนโลยีจำนวนท้ังสิ้น 50 คน ใหความคิดเห็นวาจะสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนได 
 

3.4.3 ผลประเมินการคาดการณรายไดท่ีจะเพ่ิมข้ึนภายหลังรับการถายทอดเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 3.10 แสดงจำนวนและรอยละของรายไดตอเดือนท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการรับการถายทอด 

                 เทคโนโลยี  

รายไดท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนตอเดือน   จำนวน (คน)       รอยละ 

นอยกวา 500 บาท            7       14.00 

500 – 1,000 บาท            9       18.00 

1,001 – 1,500 บาท          11       22.00 

1,501 – 2,000 บาท            8       16.00 

2,001 – 2,500 บาท            6       12.00 

2,501 – 3,000 บาท            4        8.00  

มากกวา 3,000 บาท            5       10.00 

รวมท้ังส้ิน           50      100.00 
  

 จากตารางที ่ 3.10 แสดงจำนวนและคารอยละของผู เขารวมรับการถายทอดเทคโนโลยี                 

จำแนกตามการคาดการณรายไดที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังรับการถายทอดเทคโนโลยีพบวาผูที่เขามารับ

การถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญนั้นคาดการณวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,001 – 1,500 บาท 

จำนวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 22.00 รองลงมาคาดการณวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 500 – 1,000 บาท               

ตอเดือน จำนวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 18.00 ถัดมาคาดการณวาจะมีรายไดเพิ ่มขึ ้นนอยกวา 

1,501 – 2,000 บาทตอเดือน จำนวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 16.00 ถัดมาคาดการณวาจะมีรายได

เพิ่มขึ้นนอยกวา 500 บาทตอเดือน จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 14.00 ถัดมาคาดการณวาจะมี
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รายไดเพ่ิมข้ึน 2,001 – 2,500 บาทตอเดือน จำนวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 12.00 ถัดมาคาดการณวา

จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนมากกวา 3,000 บาทตอเดือน จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 10.00 และคาดการณ

วาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 2,501 – 3,000 บาทตอเดือน จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 8.00 ซึ่งสามารถ

แสดงสัดสวนรายไดท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนไดตามแผนภูมิรูปภาพท่ี 3.10   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

18%

22%

16%

12%

8%

10%

นอยกวา 500 บาท

500 – 1,000 บาท

1,001 – 1,500 บาท

1,501 – 2,000 บาท

2,001 – 2,500 บาท

2,501 – 3,000 บาท

มากกวา 3,000 บาท
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บทที่ 4  

ผลการติดตามภายหลังการถายทอดเทคโนโลย ี
 

 โครงการหมูบานวาซาบิไทย บานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

รหัสโครงการ (ID Project) 1323 ไดร ับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประจำปงบประมาณ สรุปผลการประเมินหลังการถายทอดเทคโนโลยี

ไดดังนี้ 
 

4.1 จำนวนคนท่ีสามารถติดตามประเมินผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี 

 จากจำนวนผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 50 ราย สามารถติดตามประเมินผล

ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังสิน 50 ราย คิดเปนรอยละ 100.00  
 

4.2 ผลการติดตามภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีดานการนำไปใชประโยชน 

 ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีผละสงเสริมการปลูกผักพื้นบานในการพัฒนาสรางตราสินคา

และผลิตภัณฑจากผักกาดขิ่ว ไดแก ผักกาดขิ่วและผักพื้นบานอินทรีย การใชสารชีวภัณฑ ปุยหมัก

แบบไมพลิกกลับกอง ปุยสูตรเบญจคุณและปุยหมักจากเชื้อจุลินทรีย ผงผักข่ิว วาซาบิไทย โดยผลการ

ติดตามภายหลังแสดงไดดังตารางท่ี 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและรอยละของการนำความรูไปใชประโยชน 
 

การนำความรูไปใชประโยชน   จำนวน   รอยละ 

  นำไปใชประโยชนได       50   100.00 

  นำไปใชประโยชนไมได        -                   - 

  รวมท้ังส้ิน        50   100.00 
  

 จากตาราง 4.1 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม

การนำความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน พบวาผูที่เขามารับการถายทอด

เทคโนโลยีจำนวนท้ังสิ้น 50 คน ใหความคิดเห็นวาจะสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนได 
 

4.3 การประเมินรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนตอเดือนภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี 

 เม่ือติดตามและประเมินผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีในดานลักษณะและจำนวนรายไดท่ี

เกิดจากการเขารับการถายทอดเทคโนโลยีแสดงไดดังตารางท่ี 4.2 และ 4.3  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผูท่ีรับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามลักษณะ 

         ของรายได  

ลักษณะรายไดท่ีไดรับ  จำนวน (ราย) รอยละ 

รายไดหลัก 22 44.00 

รายไดเสริม 28 56.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
 

 จากตารางที ่ 4.2 แสดงจำนวนและคารอยละของลักษณะรายไดของผู ที ่รับการถายทอด

เทคโนโลยี พบวาลักษณะรายไดที่เปนรายไดหลัก จำนวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 44.00 และที่เปน

รายไดเสริม จำนวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 56.00  
 

ตารางที ่ 4.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผู ที ่ร ับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามรายได                     

          ท่ีเพ่ิมข้ึนการรับการถายทอดเทคโนโลยี 
 

 

 

 จากตารางที ่ 4.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผู ที ่มีรายไดเพิ ่มหลังการไดรับ              

การถายทอดเทคโนโลยี พบวา สวนใหญมีรายไดเพิ ่มขึ ้น 2,001 - 3,000 บาทตอเดือน จำนวน               

14 ราย คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมารายไดเพิ่มขึ้น 1,001-2,000 บาทตอเดือน จำนวน 11 ราย 

คิดเปนรอยละ 22.00 ถัดมารายไดเพิ่มขึ้น 3,001 - 4,000 บาทตอเดือน จำนวน 9 ราย คิดเปน           

รายได (บาท) จำนวน (ราย) รอยละ 

นอยกวา 1,000 2 4.00 

1,001-2,000 11 22.00 

2,001 - 3,000 14 28.00 

3,001 - 4,000 9 18.00 

4,001 - 5,000 4 8.000 

5,001 - 6,000 4 8.00 

6,001 - 7,000 3 6.00 

7,001 - 8,000 3 6.00 

8,001 - 9,000  0 0 

9,001 - 10,000  0 0 

มากกวา 10,000  0 0 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
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รอยละ 22.00 ถัดมารายไดเพ่ิมข้ึน 5,001 - 6,000 บาทตอเดือน และ 4,001 - 5,000  จำนวน 4 ราย 

คิดเปนรอยละ 8.00 เทากัน ถัดมารายไดเพิ่มขึ้น 7,001 - 8,000 บาทตอเดือน และ 6,001 - 7,000  

จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6.00 เทากัน และรายไดเพิ ่มขึ ้นนอยกวา 1,000 บาทตอเดือน                  

จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลำดับ 
 

4.4 การประเมินรายจายท่ีลดลงตอเดือนภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามรายจาย 

     ท่ีลดลง 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนและคารอยละรายจายท่ีลดลงภายหลังการรับการถายทอดเทคโนโลยี 
 

  

 จากตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและคารอยละรายจายที่ลดลงภายหลังการรับการถายทอด

เทคโนโลยี พบวา ผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญมีรายจายที่ลดลงนอยกวา 1,000 จำนวน 

33 ราย คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมามีรายจายที่ลดลง 1,001 - 2,000 จำนวน 12 ราย คิดเปน

รอยละ 24.00 และ มีรายจายลดลง 2,001 - 3,000 จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 10.00  

 

 

 

 

 

รายได (บาท) จำนวน (ราย) รอยละ 

นอยกวา 1,000 33 66.00 

1,001 - 2,000 12 24.00 

2,001 - 3,000 5 10.00 

3,001 - 4,000 0 0.00 

4,001 - 5,000 0 0.00 

5,001 - 6,000 0 0.00 

6,001 - 7,000 0 0.00 

7,001 - 8,000 0 0.00 

8,001 - 9,000  0 0.00 

9,001 - 10,000  0 0.00 

มากกวา 10,000  0 0.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
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4.5 การประเมินคุณภาพชีวิตของผูเขากิจกรรมภายหลังไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูเขากิจกรรมภายหลังไดรับการถายทอด      

       เทคโนโลย ี
 

ดานคุณภาพชีวิต  จำนวน 

(ราย) 

รอยละ 

สามารถระบุเปนจำนวนไดในชวง 1 – 8,000 บาท  12 24.00 

ไมเปนตัวเงินแตเปนการนำความรูไปใชพัฒนาอาชีพ 

ไมเปนตัวเงินแตเปนเรื ่องความจำเปนของสังคมหรือสิ ่งแวดลอม

สวนรวม 

ไมเปนตัวเงินแตสามารถประเมินในดานอ่ืนได 

18 

20 

 

0 

36.00 

40.00 

 

0.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
 

 จากตารางที ่ 4.5 แสดงผลการประเมินคุณภาพชีว ิตของผู เขากิจกรรมภายหลังไดรับ                   

การถายทอดเทคโนโลยี พบวาไมเปนตัวเงินแตเปนเรื ่องความจำเปนของสังคมหรือสิ่งแวดลอม

สวนรวม คิดเปนรอยละ 40.00 ไมเปนตัวเงินแตเปนการนำความรูไปใชพัฒนาอาชีพ คิดเปนรอยละ 

36.00 และสามารถระบุเปนจำนวนไดในชวง 1 – 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.00  
 

4.6 การนำความรูท่ีไดรับไปใช 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการประเมินการนำความรูท่ีไดรับไปใช 
 

การนำความรูท่ีไดรับไปใช จำนวน 

(ราย) 

รอยละ 

หลังการอบรมทันที 30 60.00 

หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 

หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 

หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

20 

0 

0 

40.00 

0.00 

0.00 

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 
 

  

 จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินการนำความรูที่ไดรับไปใชของผูเขากิจกรรมภายหลัง

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี พบวาไดนำความรูไปใชหลังการอบรมทันที คิดเปนรอยละ 60.00             

และนำความรูไปใชหลังการอบรมภายใน 1 เดือน คิดเปนรอยละ 40.00  
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4.7 ประเภทของการนำความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใช 

ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการประเมินประเภทของการนำความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใช 
 

ประเภทของการนำความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใช จำนวน 

(ราย) 

รอยละ 

ใชในครอบครัว 50 100.00 

ใชในชุมชน / กลุม 

ใชในท่ีทำงาน 

ใชเม่ือมีโอกาส 

35 

0 

2 

70.00 

0.00 

4.00 

รวมท้ังส้ิน (ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด) 50  
 

  

 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินประเภทของการนำความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใช 

พบวามีผูที่นำความรูจากการอบรมไปใชไดในครอบครัว คิดเปนรอยละ 100.00 นำความรูไปใชใน

ชุมชน / กลุม คิดเปนรอยละ 70.00 และนำความรูไปใชเม่ือมีโอกาส คิดเปนรอยละ 4.00  
 

4.8 การนำความรูไปขยายผล 

ตารางท่ี 4.8 แสดงการนำความรูไปขยายผล 
 

การนำความรูไปขยายผล จำนวน 

(ราย) 

รอยละ 

ประยุกตเปนองคความรูใหม 50 100.00 

เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี / เผยแพรตอ 

ใหบริการ / คำปรึกษา  

อ่ืน ๆ  

35 

35 

0 

70.00 

70.00 

0.00 

รวมท้ังส้ิน (ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด) 50  
 

 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงการนำความรูไปขยายผล พบวามีผู ที ่สามารถนำความรูประยุกต               

เปนองคความรูใหม คิดเปนรอยละ 100.00 สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี / เผยแพรตอ 

และใหบริการ / คำปรึกษา คิดเปนรอยละ 70.00  
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4.9 การประเมินผลท้ังโครงการทางเศรษฐศาสตร (เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 จากสูตรการคำนวณผลตอบแทนโครงการ  

ผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจำนวนคน x 12 เดือน 

                                                                ตนทุนโครงการตอคน 

  

เม่ือ รายไดรวมของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี = 95,500 บาท 

 จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี   = 50 คน 

 ตนทุนการดำเนินโครงการท้ังหมด   = 200,000 บาท 

 ดังนั้น ตนทุนการดำเนินโครงการตอคน  = 200,000/50 บาทตอคน 

       = 4,000 บาทตอคน 

แทนคา  

 ผลตอบแทนโครงการ (เทา)  = (95,500/50) x 12 เดือน 

                                                                    4,400 

     = 6 เทา 

ดังนั้น ผลตอบแทนโครงการเทากับ 6 เทา  
 

4.10 สรุปแบบประเมินผลการติดตามผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี 3 เดือน  

 โครงการหมูบานวาซาบิไทย บานดอนน้ำครก ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน รหัส

โครงการ (ID Project) 1323 ไดติดตามประเมินผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 เดือน 

สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.8  

ตารางท่ี 4.10 สรุปแบบประเมินผลการติดตามผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี 3 เดือน  

สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.10  

 

รายการประเมิน จำนวน  หนวยนับ 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีตามแผน 50 คน 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลย ี

 จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีท่ีติดตามผล 

จำนวนผูท่ีนำองคความรูไปใชประโยชน 

มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายจายท่ีลดลง 

50 

50 

50 

95,500 

72,000 

คน 

คน 

คน 

บาท/เดือน 

บาท/เดือน 

ผลตอบแทนโครงการ 6 เทา 
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 จากตารางที่ 4.10 จำนวนกลุมเปาหมายที่จะเขารับการถายทอดเทคโนโลยีตามแผน คือ 50 

คน มีผูเขารวมทั้งสิ้น 50 คน โดยสามารถติดตามประเมินผลไดทั้งหมด 50 คน พบวา ผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยีทุกคน สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง มูลคาทางเศรษฐกิจจาก

รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ 95,500 บาทตอเดือน มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายจายท่ีลดลง เทากับ 72,000 

บาทตอเดือน และมีผลตอบแทนโครงการ 6 เทาของเงินท่ีลงทุนในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการดำเนินโครงการตามขอเสนอโครงการ 
 

 โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก หมูที่ 2 

ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน ไดดำเนินการแลวเสร็จในปที่ 1 และสรุปผลตามแบบ

ประเมินโครงการตามบทท่ี 4 เรื่องการประเมินผลโครงการภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี ไดสรุปผล

การดำเนินโครงการตามขอเสนอโครงการ ดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลผลิตขอบโครงการตามขอเสนอโครงการ 

ตารางท่ี 5.1 ผลผลิตของโครงการตามขอเสนอโครงการ 

ตารางท่ี 5.2 ผลผลิตหรือผลลัพธท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

จำนวนผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี 

รอยละความพึงพอใจของผูรับ

การถายทอดเทคโนโลย ี

จำนวนผูรับการถายทอด

เทคโนโลยีท่ีนำไปใชประโยชน 

ประมาณการมูลคาทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 

    50 คน 

 

รอยละ 80 

 

    20 คน 

 

       200,000 บาท 

 

แบบใบสมัคร 

 

แบบประเมินผลฯ   

 

แบบติดตามผลฯ 

 

แบบติดตามผลฯ 

 
 

5.2 สรุปผลผลิตหรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย       ผลการเนนิงาน        ขอมูลอางอิง 

จำนวนผูรับการถายทอด

เทคโนโลยี (คน) 

     50                     50               แบบใบสมัคร 

ความพึงพอใจของผูรับการ

ถายทอดโนโลยี (รอยละ) 

     80               มากกวา 80                แบบประเมินผลฯ 

จำนวนผูรับการถายทอดโนโล

ยีท่ีนำไปใชประโยชน (คน) 

     20                     50                แบบประเมินผลฯ 

ประมาณการมูลคาทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน(บาท/ป)  

 200,000             191,0000                 แบบติดตามผลฯ 
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 สรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานวาซาบิไทย

บานดอนน้ำครก หมูท่ี 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ปงบประมาณ 2564 พบวาผานการประเมินผลทั ้งแบบประเมิน                     

ของคลินิคเทคโนโลยีและการประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการถายทอด

เทคโนโลยี สามารถนำความรูที่ไดรับไปพัฒนาศักยภาพการผลิตและระบบบริหารจัดการของกลุม    

เพื ่อการยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาเพิ ่มใหกับผลิตภัณฑผงผักขิ ่วและผลิตภัณฑผงผักข่ิว                  

ใหมีความหลากหลาย รวมถึงสามารถสรางรายไดและลดรายจายใหแกผู ที ่ไดรับการถายทอด

เทคโนโลยี 
 

 5.3 ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี 

1. การดำเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีในชวงแรกมีความลาชา เนื ่องจาก

สมาชิกกลุมบานดอนน้ำครกซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุ ไมสะดวกที่จะเขารวม

กิจกรรมเนื่องจากหวาดกลัวตอสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 

2. การดำเนินกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ในการเขาสูมาตรฐาน PGS และ Organic 

พื้นที่ในการปลูกผักกาดขิ่วนอกฤดู เมล็ดพันธุผักกาดขิ่ว การแปรรูปเปนผง

ผักขิ ่ว การถนอมผงผักขิ ่ว ผงผักขิ ่วโรยขาว ผงผักขิ ่วโปรตีน และผงผักข่ิว             

สมุนไพร 

3. สมาชิกกลุมวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

บานดอนน้ำครกเป นผ ู ส ู งอายุ ทำให การทำผงผ ักข ิ ่ว เก ิดความล าชา                    

และไมตอเนื่อง เนื่องจากปญหาสุขภาพและการดูแลลูกและหลาน 
  

 5.4 ขอเสนอแนะ 

1. การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการ ควรเนนการใชวัตถุดิบที่หาไดในชุมชน 

เพื ่อเปนการลดตนทุนในการดำเน ินงาน และสรางรายไดภายในช ุมชน 

นอกจากนี้ยังเปนการสรางอัตลักษณและภูมิปญญาชาวบานใหกับผลิตภัณฑ  

ของชุมชน 

2. ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี ควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง ทำใหทราบ

ถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ ม เพื ่อหาแนวทางแกไข                 

และปรับปรุงไดอยางทันเวลา 

3. เพื่อใหเทคโนโลยีที่ถายทอดไปประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษา

เรื่องการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

4. ควรมีการศึกษาดูงานเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชในกลุมของตนเองตอไป 



ภาคผนวก 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานภายในประเทศ 

หมูบานวาซาบิไทย 

บานดอนน้ำครก ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดนาน 
 

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 
 

 ขาพเจา ดร.สมบัติ กันบุตร ไดเดินทางไปพบปะผูนำชุมชนและชุมชนบานดอนน้ำครก  

ในการวางแผนงานโครงการหมูบานวาซาบิไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 นายสมชาย  ศิริมาตย ผูนำชุมชนเตรียมแปลงปลูกผักกาดข่ิวพันธุพ้ืนบานเพ่ือขยายพันธุ              

 ในการปลูก 

 
 

ภาพท่ี 2 แปลงทดลองปลูกผักกาดข่ิวอินทรียในการขยายพันธุเพ่ือทำผาปาเมล็ดพันธุ 



 
 

ภาพท่ี 3  การวางแผนเครือขายในการขยายการปลูกผักกาดข่ิวอินทรียในพ้ืนท่ีบานหวยหาด 

 และบานหลักลาย 

 

 
 

ภาพท่ี 4 สำรวจพ้ืนท่ีในการปลูกผักกาดข่ิวของกลุมเครือขายท่ีสนใจเกษตรอินทรีย 

 

 

 



ผลการปฏิบัติงาน: 

การพบปะผูนำชุมชนและคณะกรรมการของชุมชนในการเตรียมความพรอมเปนหมูบานวาซา

บิไทยบานดอนน้ำครก ดังตอไปนี้ 

          วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือใหความรูดานการวางแผนและบริหารจัดการ และสงเสริมการปลูกพืชผักภายใตระบบการ 

ปฏิบัตทิางการเกษตรอินทรยี (ระยะปรับเปลี่ยน) จำนวน 1 ราย 

2. ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผงผักข่ิวใหเก็บไวไดนาน ลดความชื้นและมีคุณภาพทาง

โภชนาการของผักกาดเขียวในทองถ่ินเพ่ือการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย 

3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑผงผักข่ิวใหคุณคาทางโภชนาการในหมูบานเปนท่ียอมรับ                         

ของนักทองเท่ียว 

4. ถายทอดเทคโนโลยีดานการตลาด เชน ชองทางการตลาด การสรางตราสินคาและ Online / 

Offline marketing 

  การเตรียมความพรอมเปนหมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก 

1. ถายทอดเทคโนโลยีเรื่องของดินแปลงท่ีปลูกผักกาดข่ิวตองมีการปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณ 

2. รวบรวมขอมูลในการบันทึกเปนเกษตรอินทรียในระบบ PGS และมุงสูระบบเกษตรอินทรีย 

100% 

3. การแปรรูปผักกาดข่ิวใหเปนผงผักข่ิว ยืดอายุของผลิตภัณฑ และคงไวซ่ึงโภชนาการของ

ผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการในตัวของผลิตภัณฑ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน พัฒนาผลิตภัณฑผงผักข่ิวผสมกับ

ปลาปนหรือกุง และการทำผลิตภัณฑวาซาบิไทย โดยใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ีของบานดอนน้ำครก 

5. พัฒนาและสรางการรับรูผลิตภัณฑ การสรางตราสินคา บรรจุภัณฑ ชองทางการตลาด 

การตลาดออนไลนและออฟไลน 
 

                                                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ 

(อาจารย ดร.สมบัติ กันบุตร) 

ตำแหนง  อาจารย 

 

 

 



ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2564 
 

 ขาพเจา ดร.สมบัติ กันบุตร และ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ไดเดินทางไปพบปะผูนำชุมชน

และชุมชนบานดอนน้ำครก ในการวางแผนงานโครงการหมูบานวาซาบิไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 5 พบปะผูนำชุมชนและคณะกรรมการในการดำเนินงานของหมูบานวาซาบิไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 6 วางแผนการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 และกระบวนการผลิตผงผักกาดข่ิวของบานดอนน้ำครก 

 



 
 

ภาพท่ี 7 ตนผักกาดข่ิวท่ีใชเก็บเมล็ดพันธุในแปลงเพาะท่ีบานผูนำชุมชนและคณะกรรมการในชุมชน

 
 

ภาพท่ี 8 ผักกาดขิ่วที่สามารถนำมาปรุงอาหารไดและเก็บเปนผักกาดดองหรือผงผักขิ่วตามวิถีชีวิต 

 และภูมิปญญาทองถ่ิน 



 
 

ภาพท่ี 9 เมล็ดพันธุผักกาดข่ิว ผักพ้ืนบาน และผลิตภัณฑสมุนไพร สามารถนำมาเปนของชำรวย  

 ของฝาก และของท่ีระลึกได 

 

 วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดเดินทางประสานงานการจัดการอบรมโครงการ

หมูบานวาซาบิไทยนั้น 
 

บัดนี ้  ขาพเจาพรอมดวย อาจารย ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส จำนวน 2  คน                      

ไดเดินทางไปปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว จึงใครขอเสนอผลการปฏิบัติงานในการพบปะผูนำชุมชน

และคณะกรรมการของชุมชนดังตอไปนี้ 

 การเตรียมความพรอมเปนหมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก 

1. ถายทอดเทคโนโลยีเรื่องของดินแปลงท่ีปลูกผักกาดข่ิวตองมีการปรับปรุงดิน

ใหมีความสมบูรณ 

2. รวบรวมขอมูลในการบันทึกเปนเกษตรอินทรียในระบบ PGS และมุงสูระบบ

เกษตรอินทรีย 100% 

3. การแปรรูปผักกาดข่ิวใหเปนผงผักข่ิว ยืดอายุของผลิตภัณฑ และคงไวซ่ึง

โภชนาการของผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีผูบริโภคตองการในตัวของผลิตภัณฑ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน พัฒนา

ผลิตภัณฑผงผักข่ิวผสมกับปลาปนหรือกุง และการทำผลิตภัณฑวาซาบิไทย 

โดยใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ีของบานดอนน้ำครก 

5. พัฒนาและสรางการรับรูผลิตภัณฑ การสรางตราสินคา บรรจุภัณฑ  

ชองทางการตลาด การตลาดออนไลนและออฟไลน 

 



แผนธุรกิจชุมชน :  

 

แผนพัฒนาธุรกิจผักกาดข่ิวหรือผักกาดเขียวแปรรูปเปนผงผักข่ิว 

“หมูบานวาซาบิไทยบานดอนน้ำครก” 

ผลิตภัณฑ ระบบการตลาด ชองทางการตลาด 

ผงผักข่ิว ระบบอุตสาหกรรมอาหาร              

กลุมผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป 

ตลาดชุมชน, ตลาดอำเภอ และ

ตลาดจังหวัด, การแสดงสินคา, 

กาดขวง ,เวปไซตคนรักสุขภาพ, 

เฟซบุค, ไลน  

ผงผักข่ิวปลาปน, ผงผักข่ิวกุง 

และผงผักข่ิวสมุนไพร 

ระบบอุตสาหกรรมอาหาร            

กลุมวัยทำงาน กลุมผูสูงอายุ 

ประชาชนท่ัวไป ผูประกอบการ

ทองเท่ียว และนักทองเท่ียว 

ตลาดชุมชน, ตลาดอำเภอ และ

ตลาดจังหวัด, การแสดงสินคา, 

เวปไซตคนรักสุขภาพ เฟซบุค 

ตลาดออนไลน การจัดแสดง

สินคาของรัฐ ตลาดประชารัฐ, 

ไลน และ IG 

วาซาบิไทย, เครื่องดื่มผักกาดข่ิว  ระบบอุตสาหกรรมอาหาร              

กลุมวัยรุนและวัยทำงาน และ

ผูประกอบการทองเท่ียว และ

นักทองเท่ียว 

ตลาดชุมชน, ตลาดอำเภอ และ

ตลาดจังหวัด, การแสดงสินคา, 

กาดขวง ,เวปไซตคนรักสุขภาพ, 

เฟซบุค, ไลนตลาดออนไลน 

การจัดแสดงสินคาของรัฐ 

ตลาดประชารัฐ และ IG 

 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ 

(อาจารย ดร.สมบัติ กันบุตร) 

ตำแหนง  อาจารย 

 

 

 

 

 



ไตรมาสที่ 3  เมษายน – มิถุนายน 2564 
 

 ขาพเจา ดร. สมบัติ  กันบุตร และ ดร. พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส ไดเดินทางไปจัดอภิปราย

เสวนาพบปะผูนำชุมชนและชุมชนบานดอนน้ำครก ในการวางแผนงานโครงการหมูบานวาซาบิไทย 

เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีในการยืดอายุผงผักข่ิว และการผสมโปรตีนจากปลาแวนแกว และสมุนไพรท่ีมี

อยูชุมชนบานดอนน้ำครก 
 

 
 

ภาพท่ี 1  การพบปะผูนำชุมชน สมาชิกกลุมในการทำผงผักข่ิว และผูอำนวยการ รพ.สต.  

 บานดอนน้ำครก 

 
 

ภาพท่ี 2  เปนการวิเคราะหถึงวัตถุดิบ ผักกาดข่ิว ปลาแวน และสมุนไพร ในการนำผสม 

  เพ่ือใหไดท้ังผงผักข่ิวและโปรตีน 



 

 
 

ภาพท่ี 3 การวิเคราะหวัตถุดิบนอกฤดูกาล ยกตัวอยางผักกาดข่ิวจะออกผลิตท่ีดีในชวงฤดูหนาว 
 

 
 

ภาพท่ี 4  พูดถึงคุณภาพของวัตถุดิบนอกฤดูกาล และการวางแผนในการปลูกผักกาดข่ิว  

   และหาพันธุพ้ืนเมือง 



ไตรมาสที่ 4  กรกฎาคม – กันยายน 2564 

 ขาพเจา ดร. สมบัติ  กันบุตร และ ดร. พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส ไดเดินทางไปจัดอภิปราย

เสวนาและสาธิตการทำผงผักข่ิวผสมปลาแวนแกว งาดำ งาขาว น้ำตาล ซอสซีอ้ิวขาว ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนน้ำครก ในโครงการหมูบานวาซาบิไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ผูอำนวยการของ รพ.สต. มาพบปะผูนำชุมชนและสมาชิกบานดอนน้ำครกในการสาธิต 

 ทำผลิตภัณฑ 

 



 
 

ภาพท่ี 6  อาจารย ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ไดพูดถึงผงผักข่ิว และสวนผสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 ใหมีความหลากหลายเพ่ือตอบโจทยกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ขบวนการทำสูตรผสมโปรตีนโดยการค่ัวเมล็ดงาดำและงาขาว ซีอ๊ิวขาว 

 



 
 

ภาพท่ี 8 กิจกรรมการสรางตราสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางของบรรจุภัณฑท่ีไดนำเสนอเพ่ือเปนการตัดสินคาในการเลือกตัวบรรจุภัณฑ 

 



 
 

ภาพท่ี 10 สถานการณไวรัสโควิด -19 ทำใหการรวมกลุมใหญจะยากกวากลุมยอย 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แปลงผักข่ิวท่ีรอการขยายพันธุจากการพันธุดั้งเดิมและพันธุท่ีมีอยูท่ัวไป 



  
ภาพท่ี 12 ผักกาดออกดอกเปนตนขยายพันธุดั้งเดิมรอการเก็บเก่ียวเปนตนพันธุ 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 



สำรวจพ้ืนที่ในการยกมาตรฐานในการเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 

 
 

 
 

ภาพท่ี 13 การอบรมมารตรฐาน PGS or Organic 
 

 
 

ภาพท่ี 14 สำรวจพ้ืนท่ีในการเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 



 
 

ภาพท่ี 15 การขุดสระในการกักเก็บน้ำใชในระบบเกษตรอินทรีย 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ขอบสระมีการปลูกหญาแฝกและตนมะพราวหอมรอบขอบสระ 



 
 

ภาพท่ี 17 นาขาวระบบการเขาระยะการปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรีย 

 

 
 

ภาพท่ี 18 แปลงท่ีใชน้ำจากบอท่ีกักเก็บในระบบเกษตรอินทรีย 



 
 

ภาพท่ี 19 เริ่มตนของการเขาสูระบบเกษตรอินทรียของชุมชน 

 

มาตรฐานในการทำมาตรฐาน PGS และ Organice 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ตรวจเอกสารในการเขาสูระบบเกษตรอินทรียของผูนำชุมชน 



 
 

ภาพท่ี 21 ผูนำชุมชนและทีมงานท่ีจะชวยกันขับเคลื่อนการเขาสูระบบเกษตรอินทรีย 

 

 
 

ภาพท่ี 22 การขยายเครือขายท่ีสนใจจะเขารวมการแปรรูปผงผักข่ิวในวัดหนองบัว 



 
 

ภาพท่ี 23 พระอาจารยคงศิลป จากวัดหนองบัว ทานไดสงเสริมกลุมผูสูงอายุในการพัฒนาชุมชน 

    ใหมีกิจกรรมทำรวมกันในฐานะท่ีเปนวัดแหงวัฒนธรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ลานวัฒนธรรมของวัดหนองบัว อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

 



 
 

ภาพท่ี 25 วัดแหงวัฒนธรรมจะคงไวซ่ึงวิถีชีวิตของชุมชนบานหนองบัว 

 

 
 

ภาพท่ี 26 การเตรียมความพรอมของวัดในการรับนักทองเท่ียวและผลิตภัณฑของผูสูงอายุท่ีวัด 

   ไดเปนศูนยรวมในกิจกรรมรวมกัน 

 

 



การศึกษาดูงานบานหนองบัว อ.ทาวังผา จ.นาน 

 

 
 

ภาพท่ี 27 การศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบานหนองบัว 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ผูประกอบการไดนำเสนอกระบวนการในการทำสาหรายไกของชุมชน 

 



 
 

ภาพท่ี 29 กระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ จะชวยในการเขาถึงตัวผลิตภัณฑ 

 

 
 

ภาพท่ี 30 การทำ OEM ทำไหเราสามารถแปรรูปผลิตภัณฑไดสะดวกมากข้ึน ไมตองลงทุน 






