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ค าน า 

การด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจร  

แก่กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านผาแดง ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ได้รับทุนจากส านักงานส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส านักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว) ภายใต้แพลตฟอร์มบ่ม
เพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI) ประจ าปี 2564  โครงการนี้เกิดจากความต้องการของชุมชน และแหล่งทุน
พร้อมผลักดันให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ปลูกขิงอย่างปลอดภัยสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขิงและยกระดับมาตรฐานของการปลูกขิงครบวงจรและสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกรอย่างปลอดภัย GAP รวมทั้งการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการล้าง การอบแห้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงอ่อน 
และขิงแก่เพ่ือสร้างมูลค่าให้มีความโดดเด่น พร้อมจ าหน่าย ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการวางแผนกระบวนการผลิตให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งผลักดันให้หมู่บ้านผาแดงเป็น
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ส าหรับขยายผลออกไปในวงกว้าง
ต่อไปในอนาคต  

ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการโดยผู้ด าเนินงานหวัง ว่ารายงานผล

การด าเนินงานนี้จะใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ในการท าวิจัย 

อันเป็นประโยชน์ต่อโครงการนี้ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ 

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                     

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจร บ้านผาแดง ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว   

  จังหวัดล าปาง 

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการระบุ  
(ชื่อ- นามสกุล/ต าแหน่ง/ 

เบอร์โทร/อีเมล) 

หน้าที่รับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ที่รับผิดชอบใน

โครงการ 

ประสบการณ์ท างาน
ที่เก่ียวข้องกับ

โครงการ2 
1. อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง หัวหน้าโครงการ สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 

/ ตลาดออนไลน์ / 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
ผสมผสานแหล่ง
ธรรมชาติโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม (CBT) / สร้าง
บทเรียนวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น 

เอกสารแนบท้าย 

2. ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้ร่วมโครงการ สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
/ ตลาดออนไลน์ 

เอกสารแนบท้าย 

3. อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ ผู้ร่วมโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์
เพ่ือเตรียมเข้า
มาตรฐาน GAP / สร้าง
บทเรียนวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น 

เอกสารแนบท้าย 

4. ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข ผู้ร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกขิงอย่างปลอดภัย 

เอกสารแนบท้าย 

5. อ.ดร.วิภานุช ใบศล ผู้ร่วมโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์
เพ่ือเตรียมเข้า
มาตรฐาน GAP  การ
หาประสิทธิภาพและ
สรรพคุณของสมุนไพร
จากขิง 

เอกสารแนบท้าย 

6. อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ ผู้ร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เอกสารแนบท้าย 
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ปลูกขิงอย่างปลอดภัย 
7. อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ ผู้ร่วมโครงการ เทคโนโลยีการล้าง การ

อบแห้งและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากขิง / 
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
ผสมผสานแหล่ง
ธรรมชาติโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม (CBT) 

เอกสารแนบท้าย 

8. อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน ผู้ร่วมโครงการ เทคโนโลยีการล้าง การ
อบแห้งและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากขิง 

เอกสารแนบท้าย 

9. ผศ.ดร.วีรนชุ คฤหานนท์  ผู้ร่วมโครงการ การหาประสิทธิภาพ
และสรรพคุณของ
สมุนไพรจากขิง / สร้าง
บทเรียนวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น 

เอกสารแนบท้าย 

10. อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ ผู้ร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกขิงอย่างปลอดภัย 

เอกสารแนบท้าย 

11. นายจ านงค์ ทะจักร์ ผู้น าชุมชน 
(ผู้ใหญ่บ้าน) 

การติดต่อประสานงาน
ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตลอด
โครงการ 

เอกสารแนบท้าย 

12. นายประหยัด สุวรรณโน เจ้าหน้าทีร่ัฐ 
(นายก อบต. 

บ้านร้อง) 

การติดต่อประสานงาน
ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตลอด
โครงการ 

เอกสารแนบท้าย 
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4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่)  

พื้นที่ด าเนินการ  
  หมู่บ้านผาแดง ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
5. หลักการและเหตุผล 
5.1 สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
     5.1.1 สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน 

หมู่บ้านผาแดง ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปางตั้งอยู่ที่ละติจูด 18°59'25.9"N ลองติจูด 99°47'43.4"E 
มีครัวเรือนจ านวน 265 ครัวเรือน ประชากร 575 คน เขตที่ตั้งบริเวณล้อมรอบหมู่บ้านผาแดงมีจุดเด่นล้อมรอบเป็นทิวเขา
สวยงามและมีแหล่งต้นน้ าชื่อว่าแม่น้ างาว การสัญจรคมนาคมติดต่อกับถนนสายหลักผ่านจังหวัดพะเยาไปจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหนึ่งในนั้นคือการเพาะปลูกขิง ซึ่งมีคนในชุมชน จ านวน 47 
ครัวเรือน ที่ท าการเพาะปลูกขิง โดยใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมากกว่า 90  ไร่ จากข้อมูลและบริบทของชุมชนพบว่าชุมชน
มีฐานภูมิปัญญาในการปลูกแบบดั้งเดิมและมีการผสมผสานพบว่าการปลูกขิง 1 ไร่จะใช้ขิงปลูกจ านวน 700 กิโลกรัม 
ผลผลิตที่ได้จะได้ 7,000 – 10,000 กิโลกรัม และการจ าหน่ายสามารถจ าหน่ายขิงได้ใน 3 รูปแบบดังนี้ ขิงอ่อน กิโลกรัม
ละ 28 บาท ขิงแก่กิโลกรัมละ 22 บาท และขิงที่ใช้ในท าพันธ์กิโลกรัมละ 25 บาท  ด้านค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกและ
การดูแลรักษาจนเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่าค่าใช้จ่าย 7,000 บาทต่อไร่และเป็นที่ต้องการของท้องตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศในปริมาณมาก  โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมรายได้ของชุมชนฐานราก ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบ คือ การเพาะปลูกขิงตั้งแต่ต้น
น้ า คือ การเพาะปลูก พบว่ายังประสบกับปัญหาการเกิดโรคในขิง เช่น เชื้อราในขิง (Fusarium sp.) โรคเหี่ยวในขิง เป็น
ต้น และส่งผลต่อการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อผลผลิตและต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพร้อมสลับกับการ
ปลูกพืชชนิดอ่ืน ปัญหาที่พบกลางน้ า คือ การดูแลรักษายังมีหลายครัวเรือนที่ต้องใช้สารเคมีในการดูแลรักษา และปลาย
น้ าผลผลิตจะเน้นการขายส่งขิงสดผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งท าให้ราคาไม่เป็นไปตามกลไกของท้องตลาด และในชุมชนยังขาด
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงประเด็นปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่จะไปด าเนินการโดยเริ่มจากการเพาะปลูกขิง อย่าง
ปลอดภัย ในการปลูกและคัดเลือกชนิดพันธุ์ของขิงอย่างมีคุณภาพแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นจากการปลูกขิงและการดูแล
แบบปลอดภัย พร้อมทั้งกลไกในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเพ่ิมผลผลิตโดยการแปรรูปขิงในรูปแบบของ ขิงดอง 
ขิงอบแห้ง ชาจากขิง โดยเริ่มต้นจากการใช้นวัตกรรมการเพาะปลูกขิงโดยใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินและการก าจัดเชื้อ
ราในดินโดยวิธีธรรมชาติและเทคโนโลยีเครื่องล้างขิงโดยไม่มีสารเคมีตกค้าง ผ่านการแปรรูปขิงอบแห้งโดยผ่านเทคโนโลยี
เครื่องอบขิงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการคิดเชิงออกแบบ 
(design thinking) 

 5.1.2 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพบว่าเกษตรกรผู้เพาะปลูกขิงมีความคาดหวังการผลิตอย่างสูง แต่ปัจจุบันมี
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพผลผลิตขิงให้ได้มาตรฐานตามตลาดต้องการ ส่งผลต่อการต่อรองราคา โดยในพ้ืนที่ปลูกมัก
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พบปัญหาเชื้อรา ท าให้เกษตรกรต้องใช้ยาก าจัดเชื้อรา เป็นผลให้เพ่ิมรายจ่าย และผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ท าให้เกิดปัญหา
ในด้านการตลาด จึงมีการจัดการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง โดยการผลิตที่มีคุณภาพผ่านการรับรองในระบบเกษตร
ปลอดภัย จึงท าการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยไคตินและไคโตซานในการลดต้นทุนการผลิต
และการเพิ่มคุณภาพการปลูกขิงแบบปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร โดยรับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และท าการ
ทดสอบตัวอย่างดิน และปริมาณสารส าคัญในขิงให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งมีความส าคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการผลิตขิงที่มีคุณภาพในห่วงโซ่การผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีเพ่ิมขึ้น อีกทั้งกระบวนการ
แปรรูปขิงเพ่ือใช้เป็นสมุนไพรหลังจากการเก็บเกี่ยวมักพบการปนเปื้อนทั้งเชื้อจุลินทรีย์จากดิน และสารเคมีทางการเกษตร
ในส่วนของวัตถุดิบ ส่งผลต่อคุณภาพของขิงที่จ าหน่ายในตลาด จึงได้พัฒนาการล้างด้วยเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือลดการ
ปนเปื้อน และเป็นที่ยอมรับการจ าหน่ายในตลาด เพ่ือเป็นผลผลิตเกษตรปลอดภัย และการพัฒนาการแปรรูปขิงเพ่ือแสดง
ศักยภาพการผลิตสมุนไพร และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การแปรรูปหั่นฝอยสด หั่นฝอยแห้ง  ส่งออก
ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการท าขิงดองแบบญี่ปุ่น หรือชงดื่ม สร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จาก
ขิง ส่งผลให้ขิงมีมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการขยายตัวของการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ขิงเพ่ิมสูงขึ้น และการส่งเสริมการตลาดเพ่ิมความนิยมผลิตภัณฑ์ขิง เพ่ือให้ครัวเรือนในพ้ืนที่บ้านผาแดง 
สามารถพ่ึงพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5.1.3 รายช่ือกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

            ล ำดับ ชื่อ – สกุล 
1 นายประมาณ แสงตา 

2 นายธ ารง สระแก้ว 

3 นายล้วน สระแก้ว 
4 นายพี จานเก่า 

5 นายถนอม ฟูแสง 

6 นายทองดี นันทะโย 
7 นางกนกวรรณ บุญธรรม 

8 นางจันทร์ วงศ์ชื่นใจ 

9 นางค าป้อ ชัยเมือง 
10 นางปั๋ง ยะนะ  

11 นายมงคล บุญเรือง 
12 นางกัญนิกา ค าหอม 

13 นายนภดล มากมูล 

14 นายดม ก่อแก้ว 
15 นายมนู เสียงหาญ 

16 นางบุญปั๋น สมัครดี 
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17 นายสองเมือง สระแก้ว 
18 นายวราภรณ์ ขาวละออ 

19 นายมิตร บุญมา 

20 นายสฤษฎ์ ค าหอม 
21 นายสมบูรณ์ มุ่งตรง 

22 นายพรชัย ภูชื่นศรี 

23 นางซอน  เครือวงค์ 
24 นางวรางคณา  ใจดี 

25 นางสาววิจิตรา ใจดี 

26 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญวัลย์ 
27 นางศิริรัตน์ เจริญวัลล์ 

28 นางเยา เวียงนาค 
29 นางมัน  ก่อแก้ว 

30 นายมัฒวาน เวียงนาค 

31 นายรัตน์  ก่อแก้ว 
32 นางสาวทิพวัลย์  เจริญวัลย์ 

33 นายคนอง   เครืองศ์ 

34 นายญาณาธิป  ไชยวงค์ 
35 นายนพพล ทันวงศ์ 

36 นางสาวยวด   บุญเรือง 
37 นางสาวจิราภรณ์  เวียงนาค 

38 นายอภิรักษ์ ค าลือ 

39 นางธัญลักษณ์  ค าหอม 
40 นางบัวลอย แสงมีสี 

41 นายสมพงษ์  เสือเพชร 

42 นายณัฐพล  บุญธรรม 
43 นางติ๊บ  ค าหอม 

44 นายณัฐวุฒิ  สระแก้ว 

45 นายสุค า  แก้วมูล 
46 นางเพชรบุญ  บุญเรือง 

47 นายวิสุทธิ์  นุชเจริญ 
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48 นางเนี่ยม นุชเจริญ 
49 นางสายฝน  เลี่ยงหลีก 

50 นางชลียา  ค าหอม 

51 นาสาวยุพา  อินทะพร 
52 นางนฤมล  ขาวละออ 

    จากข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพเกษตรกร และมีประสบการณ์ใน
การเพาะปลูกขิงในชุมชนและมีฐานภูมิปัญญาเดิมในการปลูกและดูแลจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ดังเอกสารแนบท้าย) 

 
ภาพแสดง พื้นที่การปลูกขิงของเกษตรกรในบ้านผาแดง อ.งาว จ.ล าปาง 

5.1.4  รายช่ือเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด  

 เทคโนโลยีการปลูกขิง  
 
 
 
 
 
 
                           
                            ภาพ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกขิง 
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 เทคโนโลยีการล้างขิงสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพ เชื้อราในขิงซึ่งไม่ยอมรับในการซื้อ              ภาพ ลักษณะการท างานเครื่องล้างขิง 
 
 
 

 เทคโนโลยีการท าขิงอบแห้ง  
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 

              
 
 
 

 ภาพ การท างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมส าหรับอบแห้งขิง 
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 เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
                               ภาพ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบขิงเส้น    

 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์  
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนโดยใช้ SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ บ้ า นผาแดง  ต าบลบ้ านร้ อ ง 

อ าเภองาว จังหวัดล าปางตั้ งอยู่ที่ละติจูด 

18°59'25.9"N ลองติจูด 99°47'43.4"E มี

ครัวเรือนจ านวน 265 ครัวเรือน ประชากร 

575 คน เขตที่ตั้งบริเวณล้อมรอบหมู่บ้านผา

แดงมีจุดเด่นล้อมรอบเป็นทิวเขาสวยงามและ

มีแหล่งต้นน้ าชื่อว่าแม่น้ างาว การสัญจร

คมนาคมติดต่อกับถนนสายหลักผ่านจังหวัด

การลงพ้ืนที่วิ เคราะห์ข้อมูลบริบท

ชุมชนการSWOT และFocus Group ร่วมกับ

คนในชุมชนบ้านผาแดงพบว่า ประเด็นปัญหา 

การปลูกขิงมีปัญหาที่พบโรคและศัตรูพืชบาง

ชนิด โดยเฉพาะโรคเน่าที่เกิดกับแง่งขิงใต้ดิน 

ท าให้บางครั้งเสียหายทั้งแปลงปลูก  จากการ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพบว่าเกษตรกรผู้

เพาะปลูกขิงมีความคาดหวังการผลิตอย่างสูง 

แต่ปัจจุบันมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
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5.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านผาแดงด้วยกระบวนการ SWOT Analysis  
จุดแข็ง 
1. พ้ืนที่ป่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี 
2. คนในชุมชนมีภูมิหรือมีต้นทุนเดิมและประสบการณ์ในการเพาะปลูกขิง 
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการน้ าและป่าอย่างมีระบบ 
4. คนในชุมชนประสบความส าเร็จในการปลูกขิงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
5. พ้ืนที่ในการเพาะปลูกขิงมีพ้ืนที่เพียงพอในการปลูกแต่ละปี 
6. สภาพดินและแร่ธาตุในดินมีความเหมาะสมในการปลูกขิง 
จุดอ่อน 
1. คนส่วนใหญ่ที่ท าการเพาะปลูกยังไม่สามารถแก้ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อราในดินและติดเชื้อในขิงได้ 
2. การใช้สารเคมีท่ีส่งผลต่อการกดราคาของพ่อค้าคนกลางโดยไม่ต้องผ่านการแปรรูปท าให้ราคาขิงตกต่ า 
3. ยังขาดความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 
4. ช่องทางการตลาดยังไม่กว้างขวางมาก ยังเป็นพ่อค้าคนเดิมในการรับซื้อในแต่ละครั้ง 
5. การขาดเทคนิควิธีการในการเพาะปลูกขิงด้วยระบบGAP ที่ส่งผลต่อราคาขิงที่สูงขึ้น 
โอกาส 
1. หน่วยงานของรัฐอาทิเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้องให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในการเพาะปลูกขิง 
2. หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูลที่สนับสนุนที่เป็นประโยชน์กับการเพาะปลูกขิงตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
3. การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ต้นทุนเดิมของชุมชน  ชุมชนมีการเพาะปลูก
ขิงเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมไม่น้อยกว่า 
30 ครัวเรือน มีความเชี่ยวชาญในการปลูกขิง
ไม่ต่่ากว่า 5 ปีและและมีองค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนจ่านวน 
2 คน  ด้านภูมิศาสตร์ มีความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้มีป่าต้นน้่าแม่งาว เป็นแม่น้่าสาย
ห ลั ก เ พ่ื อ น่ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
เกษตรกรรม ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
รักษาแหล่งป่าต้นน้่าโดยมีการบริหารจัดการ
น้่าอย่างมีระบบ การตลาด มีการขายให้กับ
พ่อค้าคนกลางโดยมารับซื้อในหมู่บ้านเป็นขิง
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อุปสรรค 
1. ราคาขิงสดที่เกิดขึ้นกับกลไกของท้องตลาดแต่ละปีราคาสูงต่ าไม่เท่ากัน 
2. การปนเปื้อนเชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆในดินส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของขิงที่ลดลง 
3. การขาดองค์ความรู้ในการปลูกขิงจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิง 

6.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกขิงอย่างปลอดภัยสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขิง 
2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานของการปลูกขิงครบวงจรและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอย่างปลอดภัย GAP 
3. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในการล้าง การอบแห้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงอ่อน และขิงแก่เพ่ือสร้างมูลค่า 
4. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากขิงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสรรพคุณทางในรูปแบบเม็ด ผง หรือเครื่องดื่มที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. เพ่ือสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และออกแบบฉลากโดยการคิดเชิงออกแบบโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  
6. เพ่ือสร้างตลาดออนไลน์ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากขิง 
7. ส่งเสริมการสร้างกลุ่มผู้ปลูกขิงอย่างเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
8. เพ่ือสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องขิงกับการสอนในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ 
  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 

ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : 5670 
8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

 
10.  หน่วยงานสนับสนุน : 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  
1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิทยากร ห้องปฏิบัติการ  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง  ความร่วมมือของภาครัฐและชุมชน 
3. ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  ความร่วมมือด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
4. ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง ความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

11.  แผนการด าเนนิงาน 

รายละเอียดของแผนงานตามกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย  

ปีท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
2563 2564 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. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปลูกขิง
อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย สู่ ก ลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกขิง 

17,500   17,500   17,500      52,500 

2. การยกระดับมาตรฐานของ
การปลูกขิงครบวงจรและ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ก ลุ่ ม
เกษตรกรอย่างปลอดภัย 
GAP 

   17,500 17,500 17,500 17,500      70,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2564 2565 2566 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 20 20 20 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 เทคโนโลยีการปลูกขิง ปีท่ีถ่ายทอด 2564 
    2.2 เทคโนโลยีการล้างขิงสด ปีท่ีถ่ายทอด 2564 
    2.3 เทคโนโลยีการท าขิงอบแห้ง ปีท่ีถ่ายทอด 2564 
    2.4 เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีท่ีถ่ายทอด 2565 
    2.5 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ ปีท่ีถ่ายทอด 2566 

เรื่อง 3 
 

1 1 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด (ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากขิง 

ผลิตภณัฑ ์ 1 2 2 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด  
    (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 2 3 4 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 10 20 30 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 80 
7. ประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้น บาท 2,660,000 2,926,000 3,218,600 

13. ผลกระทบ  
 เศรษฐกิจ  

- กรณี เพิ่มรายได้ 
 มูลค่าสุทธิของขิงที่ชาวบ้านปลูกสามารถค านวณได้จากมูลค่าทั้งหมดของขิงที่ชาวบ้านปลูกลบด้วยต้นทุนที่

ใช้ในการปลูก โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อคิดมูลค่าของขิงทั้งหมด พบว่า มีมูลค่าเท่ากับ 4,620,000 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 92,400 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

 
พ้ืนที่ในการปลูกขิงของผู้เข้าร่วม 
โครงการจ านวน 30 ไร่ 
 
 
 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การล้าง การอบแห้งและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ขิงอ่อน และขิงแก่เพื่อสร้าง 

       26,900 26,900 26,900   80,700 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 17,500 70,000 88,800 26,900 203,200 

 

ผลผลิต 1 ไร่ได้ 7,000 กิโลกรัม 

 

ค่าใช้จ่ายในการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต 

7,000 บาทต่อไร่ 

การจ าหน่ายขิงต่อ 1 กิโลกรัม 

1. ขิงอ่อน  28 บาท 
2. ขิงแก่   22  บาท 
3. พันธ์ขิง 25  บาท 
4. การแปรรูปขิง 80 บาท  
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ส าหรับต้นทุนรวมทั้งหมดที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกขิงทั้งหมดในรอบ 1 ปี เท่ากับ 210,000 บาทต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ 
4,200 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ดังนั้นมูลค่าสุทธิของขิงที่ชาวบ้านปลูกเท่ากับ 4,410,000 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 
88,200บาทต่อครัวเรือนต่อป ี
หมายเหตุ : ฐานการคิดจากการจ าหน่ายขิงแก่กิโลกรัมละ 22 บาท และพ้ืนที่ปลูกผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 ไร่ 

 
- กรณี ลดรายจ่าย  - 

   

 สังคม   
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ขิง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ

สูงขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการน าขิงที่ปลูกในชุมชนมาเพ่ิมมูลค่าจากการผลิต ซึ่งท าให้เกษตรกร มีรายได้
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐาน  

 

 สิ่งแวดล้อม   
การยกระดับมาตรฐานของการปลูกขิงครบวงจร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่

ก าหนด ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้ครัวเรือนในพ้ืนที่บ้านผาแดง สามารถ
พ่ึงพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 203,200 บาท 

กิจกรรม จ านวนเงิน 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกขิงอย่างปลอดภัยสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขิง 52,500.00  

1) ค่าจ้างเหมาอาหารและอาหารว่างในการประชุมร่วมกับชุมชน จ านวน 30 คนๆละ 3 ครั้งๆ
ละ 130 บาท 

11,700.00  

2) ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 
บาท 

10,800.00  

3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2,300 บาท 6,900.00  

4) ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 3 กิจกรรม 
   - กิจกรรมที่ 1 ค่าวัสดุและสารเคมีส าหรับตรวจวัดคุณภาพดินและน้ าในการปลูกขิง เป็นเงิน   
13,100 บาท 
   - กิจกรรมที่ 2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมปลูกขิง เป็นเงิน 7,000 บาท 
   - กิจกรรมที่ 3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ เป็นเงิน 

23,100.00  
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กิจกรรม จ านวนเงิน 

3,000 บาท 

2. การยกระดับมาตรฐานของการปลูกขิงครบวงจรและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอย่างปลอดภัย 
GAP 

70,000.00  

1) ค่าจ้างเหมาอาหารและอาหารว่างในการประชุมร่วมกับชุมชน จ านวน 30 คนๆละ 4 ครั้งๆ
ละ 130 บาท 

15,600.00  

2) ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 4 ครั้ง 14,400.00  

3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2,300 บาท 9,200.00  

4) ค่าวัสดุในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 4 ครั้งๆละ 7,700 บาท 30,800.00  

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการล้าง การอบแห้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงอ่อน และขิงแก่
เพ่ือสร้างมูลค่า 

 80,700.00  

1) ค่าจ้างเหมาอาหารและอาหารว่างในการประชุมร่วมกับชุมชน จ านวน 30 คนๆละ 5 ครั้งๆ
ละ 130 บาท 

19,500.00  

2) ค่าตอบแทนวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 3 ครั้ง 10,800.00  

3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2,300 บาท 6,900.00  

4) คา่วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับควรล้าง การอบแห้งและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิง 3 กิจกรรม ดังนี้ 

    - กิจกรรมที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการล้างขิง เป็นเงิน 10,000 บาท 
    - กิจกรรมที่ 2 การผลิตขิงอบแห้งด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงิน 18,500 บาท 
    - กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากขิง เป็นเงิน 10,000 บาท 

38,500.00  

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผล 5,000 

 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   
15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิก เทคโ นโลยีออนไลน์      

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน าส่งจากต้นสังกัด สามารถส่งข้อมูลในรูป

ดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 

 



โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านขิงปลอดภยัแบบครบวงจร บ้านผาแดง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
 

15 
 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรม
ต่างๆ ตามท่ีร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีระบุในคู่มือการด าเนินงานฯ ทุกประการ 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง) 

ผู้เสนอโครงการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ประวัติของผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย ์ดร. สมศักดิ์  ก๋าทอง 
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  089-2616800 
E-mail Somsak_gat@hotmail.co.th 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การศึกษา(วิทยาศาสตรศึกษา)) 

                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: ครุศาสตรมหาบณัฑติ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)    
               มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)    
                สถาบันราชภฏัล าปาง 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัล่าปาง (การบริหารจดัการการด่าเนินงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง) 

 
2. ผู้ร่วมโครงการ  
     2.1 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 1  

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ 
สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร ์
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เว็บเทคโนโลย ีการค้นคืนสารสนเทศ และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  081-9525601 
E-mail chaivut.z@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)    

               มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
                สถาบันราชภฏัล าปาง 
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ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัล่าปาง (การบริหารจดัการการด่าเนินงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง) 

 
     2.2 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูศิร ิ
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชีวเคมี, การทดสอบการปนเปื้อนสารพิษ, พิษวิทยา 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  081-9478247 
E-mail ychusiri@hotmail.com,  ychusiri@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ชีวเคมี)  

                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีวเคมเีทคโนโลยี) 
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัล่าปาง (การบริหารจดัการการด่าเนินงานเพื่อการ
ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง) 

 
2.3 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 3 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข 
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เคมีสิ่งแวดล้อม  มลพิษทางอากาศ 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  086-9452255 
E-mail s.sopittaporn@gmail.com 

mailto:ychusiri@hotmail.com
mailto:ychusiri@gmail.com
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ประวัติการศึกษา ปริญญาโท-เอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
                     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัล่าปาง (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพ่ิมรายได้
ครัวเรือนให้กับชุมชนบ้านผาแดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 

 

     2.4 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 4 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.วิภานุช  ใบศล 
สาขาวิชา  เคมีประยุกต ์
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry) การสังเคราะหส์าร (Organic 

synthesis) สารผลติภณัฑ์ธรรมชาติ (Natural product) 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  095-6984446 
E-mail wipanoot@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เคมี)  

                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัล่าปาง (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพ่ิมรายได้
ครัวเรือนให้กับชุมชนบ้านผาแดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 
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     2.5 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 5 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พรหมอนันต์ 
สาขาวิชา  เคม ี
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เคมีวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีเซลลเ์ชื้อเพลิง 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  089-7558907 
E-mail Theerapornpromanan@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เคมี)  

                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มรายได้
ครัวเรือนให้กับชุมชนบ้านผาแดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 

 
     2.6 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 6 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร. ศิวัช ตั้งประเสริฐ 
สาขาวิชา  เคมีประยุกต ์
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เคมีอนินทรีย ์
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  081-5947742 
E-mail siwattawis@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เคมี)  

                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่ -คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
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เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง (สร้างฝายป่าต้นน้่าเพื่อการบริโภคอุปโภคโดยชุม
ชมมีส่วนร่วม บ้านผาแดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 

 
     2.7 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 7 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร. อังคณา เช้ือเจ็ดตน 
สาขาวิชา  ชีววิทยา 
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว, การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว, การผลิตและ

แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
สถานทีติ่ดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  081-881-1264 
E-mail achuajedton@gmail.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ชีววิทยา)  

                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                  

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง (การพัฒนาขิงปลอดภัยแบบครบวงจรเพื่อเข้า
ระบบ GMP ส่งเสริมการมีรายได้ของ 
กลุ่มอาชีพขิง บ้านผาแดง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 

 
2.8 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 8 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช คฤหานนท์ 
สาขาวิชา  เคม ี
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เคมีอินทรีย์ เคมีอินทรียส์ังเคราะห ์พอลิเมอรล์อกแบบโมเลกลุ 
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  082-7606567 
E-mail w.karuehanon@lpru.ac.th 
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ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (เคมี)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)  
                 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบณัฑิต (เคมี) 
                 มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง (การส่งเสริมการเพาะเห็ดด้วยโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อ
สร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพเห็ด 
บ้านผาแดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 

 
2.9 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 9 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย ์ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ 
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญ พฤกษศาสตร ์
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทรศัพท์  092-7032518 
E-mail pmuymas@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (พฤกษศาสตร์) 

                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) 
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
                 มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี

ประสบการณ์ท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายความรว่มมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก บ้านผา
แดง ต่าบลบ้านร้อง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง โดย คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง (การพัฒนาขิงปลอดภัยแบบครบวงจรเพื่อเข้า
ระบบ GMP ส่งเสริมการมีรายได้ของ 
กลุ่มอาชีพขิง บ้านผาแดง อ่าเภองาว จังหวัดล่าปาง) 
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5.1.3 รายช่ือกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 
5.1.4  

บ้านผาแดง หมู่5  ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
            

ล ำดับ 
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ อำชีพ ผลิตผล 

1 นายประมาณ แสงตา 107/5 เกษตรกร ข้าวโพด ขิง 

2 นายธ ารง   สระแก้ว 38/1 เกษตรกร ขิง 

3 นายล้วน สระแก้ว 7 เกษตรกร ขิง  มันส าปะหลัง 
4 นายพ ีจานเก่า 57/1 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 

5 นายถนอม ฟูแสง 33 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 
6 นายทองดี นันทะโย 46 เกษตรกร ขิง 

7 นางกนกวรรณ บุญธรรม 90/3 ท าไร่ ท าสวน ข้าวโพด ขิง 

8 นางจันทร์ วงศ์ชื่นใจ 30/1 ท าไร่ ข้าวโพด ขิง 
9 นางค าป้อ ชัยเมือง 34 เกษตรกร ขิง 

10 นางปั๋ง ยะนะ  105/2 เกษตรกร ขิง 

11 นายมงคล บุญเรือง 22 เกษตรกร ขิง 
12 นางกัญนิกา ค าหอม 105 ท าไร่ ขิง พริก 

13 นายนภดล มากมูล 63 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 

14 นายดม ก่อแก้ว 58/3 เกษตรกร ขิง 
15 นายมนู เสียงหาญ 106/2 เกษตรกร ขิง 

16 นางบุญปั๋น สมัครดี 107 ท าสวน ขิง 
17 นายสองเมือง สระแก้ว 73 เกษตรกร ขิง 

18 นายวราภรณ์ ขาวละออ 50/5 เกษตรกร ขิง 

19 นายมิตร บุญมา 100 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 
20 นายสฤษฎ์ ค าหอม 105 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 

21 นายสมบูรณ์ มุ่งตรง 108 เกษตรกร ขิง 

22 นายพรชัย ภูชื่นศรี 50/7 เกษตรกร ขิง 
23 นางซอน  เครือวงค์ 102/3 เกษตรกร ขิง 

24 นางวรางคณา  ใจดี 41/1 เกษตรกร ขิง  ฟาร์มเห็ด 
25 นางสาววิจิตรา ใจดี 102/2 เกษตรกร ขิง  ฟารืมเห็ด 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ อำชีพ ผลิตผล 

26 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญวัลย์ 102/7 เกษตรกร ข้าวโพด ขิง 

27 นางศิริรัตน์ เจริญวัลล์ 80/2 เกษตรกร ข้าวโพด เห็ด 
28 นางเยา เวียงนาค 102/4 เกษตรกร ขิง เห็ด 

29 นางมัน  ก่อแก้ว 58/3 เกษตรกร ขิง 

30 นายมัฒวาน เวียงนาค 102/4 เกษตรกร เห็ด ข้าวโพด 
31 นายรัตน์  ก่อแก้ว 51/1 เกษตรกร ข้าวโพด 

32 นางสาวทิพวัลย์  เจริญวัลย์ 102/6 เกษตรกร ขิง 

33 นายคนอง   เครืองศ์ 102/3 เกษตรกร ข้าวโพด 
34 นายญาณาธิป  ไชยวงค์ 102/2 เกษตรกร ขิง 

35 นายนพพล ทันวงศ์ 102/4 เกษตรกร ขิง 
36 นางสาวยวด   บุญเรือง 90 เกษตรกร ข้าวโพด ขิง 

37 นางสาวจิราภรณ์  เวียงนาค 102/4 เกษตรกร ขิง 

38 นายอภิรักษ์ ค าลือ 99 เกษตรกร ข้าวโพด ขิง 
39 นางธัญลักษณ์  ค าหอม 99/1 เกษตรกร ขิง 

40 นางบัวลอย แสงมีสี 59 เกษตรกร ข้าวโพด 

41 นายสมพงษ์  เสือเพชร 55 เกษตรกร ข้าวโพด 
42 นายณัฐพล  บุญธรรม 90/3 เกษตรกร ขิง 

43 นางติ๊บ  ค าหอม 106 เกษตรกร ขิง 

44 นายณัฐวุฒิ  สระแก้ว 73 เกษตรกร ข้าวโพด 
45 นายสุค า  แก้วมูล 10/1 เกษตรกร ขิง 

46 นางเพชรบุญ  บุญเรือง 90/2 เกษตรกร ขิง 
47 นายวิสุทธิ์  นุชเจริญ 53/1 เกษตรกร ข้าวโพด ขิง 

48 นางเนี่ยม นุชเจริญ 53/1 เกษตรกร ขิง 

49 นางสายฝน  เลี่ยงหลีก 6 เกษตรกร ข้าวโพด ขิง 
50 นางชลียา  ค าหอม 47/4 เกษตรกร ขิง 

51 นางสาวยุพา อินทะพร 24 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 

52 นางนฤมล  ขาวละออ 50/5 เกษตรกร ขิง ข้าวโพด 
 

 

 



บทที่ 2 การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

2.1 ข้อมูลองค์ความรู้/ เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด 

2.1.1 เทคโนโลยีการปลูกขิง 

เป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดการใช้ปุ๋ยไคโตซาน ไคติน และปุ๋ยไส้เดือนดิน ซ่ึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ปกติเกษตรกร
น าไปใช้ในการปลูกขิง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีมาเพ่ิมผลผลผลิต ยังสามารถให้เกษตรกรได้ใช้
ปุ๋ยที่สามารถท าเอง และเพ่ิมผลผลิตขิงอย่างปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพขิงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

     
                         ภาพ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกขิง 
2.2.2 เทคโนโลยีการล้างขิงสด 

เป็นเทคโนโลยีการล้างผักและผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรด้วยน้ าโอโซน การปรับใช้โอโซนกับวิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียว เพื่อควบคุมการเน่าเสีย และท าลายเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยในการ
บริโภค ปัจจุบันมีการปรับใช้โอโซนในกระบวนการอาหาร และทางเกษตรกรรม อีกท้ังยังยอมรับว่าโอโซนเป็นสารที่ใช้ได้
อย่างปลอดภัยกับอาหาร (generally recognized as safe : GRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพ ลักษณะการท างานเครื่องล้างขิง 
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2.1.3 เทคโนโลยีการท าขิงอบแห้ง  
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการดึงความชื้นออกจากวัตถุดิบที่น ามาอบแห้ง โดยส่วนใหญ่ใช้การถ่ายเทความร้อนไป

ยังวัตถุดิบที่ชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกโดยการระเหยอาศัยความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยโดยปกติจะใช้
ความชื้นเป็นตัวบงบอกปริมาณของน้าที่อยู่ในวัสดุ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมส าหรับอบแห้งขิง อาศัย
หลักการของปรากฏการณ์เรือนกระจก 

 

    
                                 ภาพ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขิงอบแห้ง 
 
2.1.4 เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์  

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากขิงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสรรพคุณในรูปแบบเม็ด ผง หรือเครื่องดื่มที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

       
                        ภาพ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขิงปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์ขิงปลอดภัย 
2.1.5 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์  

เป็นการสร้างรูปแบบการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา 
Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้สินค้าขิงปลอดภัยแบบครบวงจรให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้
วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะน าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้
และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
 

 

https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/google-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
http://instagram.nipa.co.th/
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2.2 กิจกรรมการจัดกระบวนการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกขิงอย่างปลอดภัยสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขิง 
1.1 การให้ข้อมูลคุณภาพดินและน้ าในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการปลูกขิงอย่างปลอดภัย 
1.2 การส่งเสริมการเตรียมแปลงปลูกขิงด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยไคตินและไคโตซาน  

เป็นต้น 
1.3 การถ่ายทอดวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ เพื่อให้ได้ขิงปลอดภัยจากสารพิษ ด้วยวิธี

ผสมผสาน  
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐานของการปลูกขิงครบวงจรและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอย่างปลอดภัย GAP 

2.1 การพัฒนากระบวนการปลูกขิงในด้านการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ 
และการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

2.2 สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขิงให้เตรียมเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GAP 
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการล้าง การอบแห้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิงอ่อนและขิงแก่เพื่อสร้าง
มูลค่า  

3.1 การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการล้างขิงให้ได้ตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีใช้เป็นอาหาร  
3.2 การผลิตขิงอบแห้งด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
3.3 เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขิงอ่อนและขิงแก่เพ่ือสร้างมูลค่า 
ภายหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 เดือน คณะผู้วิจัยจะด าเนินการติดตามและประเมินความสนใจ และการน า

ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้งานจริงโดยมีวิธีการ คือ 
1. การเข้าเยี่ยมพ้ืนที่พูดคุยถึงการขายผลิตภัณฑ์ 
2. รับทราบปัญหาเพ่ือช่วยแก้ไข 
 

 

 

 

  



 
 

บทท่ี 3 ผลการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3.1 สรุปผลการด าเนินงานถ่ายเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินการ 
  การปลูกขิงปลอดภัยโดยใช้มูลไก่และจุลินทรีย์ในการสังเคราะห์แสงโดยมี อาจารย์ ดร. ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ พร้อมคณะ 
และนายประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกขิงในพ้ืนที่โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 52 คน  ร่วมแลกเปลี่ยน
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือน าไปปรับปรุงและแก้ปัญหาในกระบวนการปลูกและดูแลขิงอย่างปลอดภั ยครบวงจร โดย
โครงการดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) 
คือ การน าองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (Value chain) เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ชุมชนที่มี กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         จากการติดตามผล กระบวนการปลูกขิงพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการน าแนวทางการปลูกขิงปลอดภัยไปเป็นแนวปฏิบัติ
จ านวน 23  ครัวเรือนและอีก 29 ครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มการแปรรูป โดยกระบวนการปลูกมีการติดตามผลของผู้เข้าร่วม
โครงการพบว่า 23 รายใช้ปุ๋ยมูลไก่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพบว่า จากการเก็บข้อมูลก่อนจะท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเดือน ธันวาคม ของแต่ละปีพบว่ามีน้ าหนักของขิงใกล้เคียงกันเมื่อเทียบการปลูกแบบดั้งเดิมซึ่งใช้สารเคมีควบคู่ และ
แบบขิงปลอดภัยครบวงจรใช้ปุ๋ยจากมูลไก่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์2  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การล้างการอบรมแห้งและการแปรรูปจากขิงเพ่ือให้เกิดมูลค่า 
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  ผลการด าเนินงานพบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วย 2 เทคโนโลยี 
1. เทคโนโลยีการล้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การปรับใช้โอโซนกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือควบคุมการเน่าเสีย และท าลายเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพสูง และมีความปลอดภัยในการบริโภค ปัจจุบันมีการปรับใช้โอโซนในกระบวนการอาหาร และทางเกษตรกรรม อีก
ทั้งยังยอมรับว่าโอโซนเป็นสารที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยกับอาหาร (generally recognized as safe : GRAS  โอโซนเป็นตัว
ออกซิไดซ์ที่รุนแรง กลไกที่สามารถท าลายเชื้อจุลินทรีย์ได้คือ ท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยตรงกับผนังเซลล์ และ เยื่อหุ้มเซลล์
ท าให้เกิดการรั่วไหลของสารประกอบภายในเซลล์ (cell lysis) และปฏิกิริยาของอนุมูลตัวกลางที่ถูกท าลายด้วยโอโซน การ
ถูกท าลายของส่วนประกอบของ nucleic acid (purines และ pyrimidines) ท าให้ carbon-nitrogen bonds แตกหัก
เสียหาย น าไปสู่กระบวนการ depolymerization (Scott and Lesher, 1963) และการท าลายสปอร์ของแบคทีเรีย 
Khadre and Yousef (2001) พบว่า การท าลายสปอร์ของแบคทีเรีย Bacillus subtilis  โดยใช้น้ าโอโซน แสดงการถูก
ท าลายของเยื่อหุ้มสปอร์ชั้นนอก อีกทั้งโอโซนยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ทั้งแกรมบวกและแกรมลบ 
เช่น  Bacillus cereus และ Pseudomonas aeruginosa เป็นต้น (Guzel-Seydim et al., 2004) 

2. เทคโนโลยีการอบแห้ง 
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การพัฒนานวัตกรรมเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมส าหรับอบแห้งขิงส าหรับชุมชนบ้านผาแดง 
ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาขิงปลอดภัยแบบครบวงจรเพ่ือเข้าระบบ GMP ส่งเสริม
การมีรายได้ของกลุ่มอาชีพขิงเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยชุมชนและท้องถิ่น
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากการให้บริการวิชาการมีการบูรณาการพันธกิจสันพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ของประชาชนในจังหวัดล าปาง 
 
ผลการด าเนินงานทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

ตาราง แสดงข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
หมายเหตุ  

1. T1 องค์ความรู้ด้านการปลูกขิงปลอดภัย 
2. Ti เทคโนโลยีการปลูกขิงปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยสูตรมูลขี้ไก่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
3. การจ าหน่ายในรูปแบบของขิงแก่ กิโลกรัมละ 22 บาท 
4. ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในชว่งเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ยัง

เหลือเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการในเดือน พฤศจิกายนถึงธันวาคมอีกจ านวนหนึ่ง 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน3 
(ปัจจัย
น าเข้า) 

 

เทคโนโลยี/องค์
ความรู้ 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

วิทยากร
ตัวคูณ 

มูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ 

T
1 

T2 
T
3 

….
. 

Ti    กิโลกรัม   

1.นายธ ารง  สระแก้ว 2 ไร่      การปลูกและดูแล 14,000 308,000 
2.นายล้วน  สระแก้ว 1 ไร่      การปลูกและดูแล 7,000 154,000 
3.นายนภดล มากมูล 4 ไร่      การปลูกและดูแล 28,000 616,000 
4.นายดม สระแก้ว 4 ไร่      การปลูกและดูแล 28,000 616,000 
5.นายวราภรณ์ ขาวละออ 4 ไร่      การปลูกและดูแล 28,000 616,000 
6.นายสฤษฎ์ ค าหอม 10 ไร่      การปลูกและดูแล 70,000 1,540,000 
7.นายพรชัย ภูชื่นศรี 2 ไร่      การปลูกและดูแล 14,000 308,000 
8.นางสาววิจิตรา ใจดี 1.5 ไร่      การปลูกและดูแล 10,500 231,000 
9.นางศิริรัตน์  เจริญวัลล์ 1 งาน      การปลูกและดูแล 1,750 38,500 
10.นางเยา  เวียงนาค 2 ไร่      การปลูกและดูแล 14,000 308,000 
11.นายคนอง  เครือวงศ์ 1 งาน      การปลูกและดูแล 1,750 38,500 
12.นางสาวยุพา อินทะพร 5 ไร่      การปลูกและดูแล 35,000 770,000 
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การค านวณมูลค่าทางเศรฐกิจ 
         มูลค่าสุทธิของขิงที่ชาวบ้านปลูกสามารถค านวณได้จากมูลค่าทั้ งหมดของขิงที่ชาวบ้านปลูกลบด้วยต้นทุน 
ที่ใช้ในการปลูก โดยมีรายละเอียดดังนี้  เมื่อคิดมูลค่าของขิงทั้งหมด พบว่า มีมูลค่าเท่ากับ 5,544,000บาทต่อปี  
คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 92,400 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยคิดจากพ้ืนที่ในการปลูกขิงของผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 37 ไร่ 
ผลผลิต 1 ไร่ได้ 7,000 กิโลกรัม คิดเป็น 210,000 กิโลกรัม โดยขายเป็นขิงแก่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท ส าหรับต้นทุนรวม
ทั้งหมดท่ีชาวบ้านใช้ในการปลูกขิงทั้งหมดในรอบ 1 ปี เป็นเงิน 210,000 บาทต่อปี โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกขิงจนกระทั่ง
เก็บเก่ียวผลผลิต เป็นเงิน 7,000 บาทต่อไร่ ดังนั้นมูลค่าสุทธิของขิงที่ชาวบ้านปลูกเท่ากับ 5,544,000 บาทต่อปี  

เมื่อได้ท าการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขิงที่มีราคาประมาณ 60-61 บาท ต่อ 100 กรัม  
หรือคิดเป็น 600-610 บาทต่อกิโลกรัม ประมาณ 5,000 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือน ามาขายเป็นขิงแก่ 205,000 กิโลกรัม จะได้
รายได้สุทธิหักค่าใช้จ่ายในการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 7,510,000 - 7,560,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ได้ 4,410,000 
บาทต่อปี คิดเป็นรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 2,890,000-2,940,000 บาทต่อปี ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 
57,800 - 58,800 บาทต่อปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานถ่ายเทคโนโลยี 
  

จากการด าเนินงานโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจรบ้านผาแดง 

ต าบลบ้านร้อง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ได้น าเสนอโดยสรุปรายละเอียดโครงการดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลที่ได้รับ 
 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปลูกขิง 

   การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การถ่ายทอดประกอบด้วย การปลูก
ขิ ง ปลอดภั ย โ ดย ใ ช้ มู ล ไ ก่ แ ล ะ
จุลินทรีย์ในการสังเคราะห์ โดย
อาจารย์  ดร . ไพบูลย์  หมุ่ ยมาศ 
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
และนายประสิทธิ์  อมรสิริวัฒนา 
ผู้ เชี่ยวชาญโดยมีชุมชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน 52 ครัวเรือนโดย
น า ไ ป เ พ า ะ ป ลู ก จ า น ว น  23  
ครัวเรือนและอีก 29 ครัวเรือนเข้า
ร่วมกลุ่มการแปรรูป 
 

สรุปตัวช้ีวัด 
    มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดคือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
จ านวน 1 เทคโนโลยีโดยชุมชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม โค ร งกา รจ าน วน  52 
ครัวเรือน  
ผลผลิต 
ได้ปุ๋ยมูลไก่และจุลินทรีย์ ในการ
สังเคราะห์แสง จากการใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น เช่นมีส่ วนผลสมของใบ
จามจุรีผสมมูลขี้ไก่และจุลินทรีย์
สั ง เคราะห์แสง ในการน า ไปใช้
ทดแทนปุ๋ยเคม ี
ผลลัพธ์ 
ลดต้ นทุ น ในกา ร ใ ช้ ปุ๋ ย ใ นก า ร
เพาะปลูกและดูแลขิง ท าให้ช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต และผู้ เข้าร่วม
โครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ผลลัพธ์ และผลกระทบ และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 
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แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลที่ได้รับ 
 

2.การถ่ายทอดเทคโนโลยี การล้าง 
การอบรมแห้งและการแปรรูปขิง
เพ่ือสร้างมูลค่า 

1. เทคโนโลยีการล้าง 
2. การอบรมแห้งโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์
3. การแปรรูปขิงอ่อนและขิงแก่ใน
รูปแบบขิงอบรม 
 

สรุปตัวช้ีวัด 
  มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดคือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 3 
เทคโนโลยี  
ผลผลิต 
  เทคโนโลยีการล้างช่วยชะล้าง
โอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง 
กลไกที่สามารถท าลายเชื้อจุลินทรีย์
ได้ คื อ  ท าปฏิกิ ริ ยาออกซิ เดชัน 
โดยตรงกับผนังเซลล์ 
เทคโนโลยี การอบแห้ ง โดย ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยการพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมส าหรับ
อบแห้งขิง  
การแปรรูปผลิตขิงอ่อนและขิงแก่ 
ผลลัพธ์ 
    การเพ่ิมมูลค่าจากการถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
คุณภาพที่ดีขึ้น เช่น การท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ การใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ และการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สร้างมูลค่าถึง 655,752 บาท 
ผลกระทบ  
การสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เข้มแข็ง 
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
การเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ 
 

ตาราง สรุปรายละเอียดโครงการ 
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จากโครงการนี้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์และเกิดรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่สร้างรายได้ในชุมชน และสามารถ
ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์กับพืชผักในการท าเกษตรอินทรีย์ พร้อมเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ชุมชนอ่ืนๆ เข้ามาเรียนรู้
ต่อไปได้ 
 
4.2 ปัญหา/อุปสรรค: 

1. ไม่สามารถลงส ารวจพื้นที่ได้ในช่วงเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงานในรูปแบบออนไซต์ได้เต็มรูปแบบเพราะ
มีการจ ากัดจ านวนคนในการเข้าร่วมกิจกรรม  และเยี่ยมชุมชนตามเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ตามที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจาก เกิด
ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

2. การเก็บข้อมูลและช่วงการเก็บเก่ียวไม่ตรงเวลาที่ก าหนดในกรอบปีงบประมาณเนื่องจากสภาพอากาศและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
4.3 แนวทางการแก้ไข: 

1. เปลี่ยนแผนการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่อออนไลน์ และเลือกประชุมกับแกนน าหมู่บ้านในบางครั้ง
ที่สามารถลงพ้ืนที่ได้ 

2. การขยายเวลาในการด าเนินโครงการเพิ่มเติม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


