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ค ำน ำ 
 

 การด าเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการ
เพ่ิมมูลค่าสละ ปีที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้าน
หลักสิบ ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา
และสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสละและกล้วยไข่ มีพ้ืนที่ปลูกสละประมาณ 200 ไร่ ปลูกกล้วยไข่
ประมาณ 100 ไร่ และมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างต่อเนื่องทั้งใน 3 ชุมชนเดิมและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจาก
ราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกสละและกล้วยไข่ทดแทน การเพ่ิมพ้ืนที่
ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชน และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับ
ซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ทั้งสองชนิดมีมูลค่าต่ าลง ซึ่งหากน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายมากขึ้น จะช่วยเพ่ิมมูลค่า และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้เศษเหลือทิ้งจากสวนกล้วย
และสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วยและสละ จะมีเศษเหลือทิ้งหลายส่วน เช่น เปลือก ต้น ใบ
ทาง และเมล็ด เป็นต้น สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิง (ถ่าน) เพ่ือสร้างรายได้และลด
รายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรได้ จากการใช้หลายๆ วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนั้น มักจะ
ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น การขาดองค์ความรู้และเทคนิคในการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ 
วิธีการการบรรจุและการเก็บรักษาที่เหมาะสม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสละให้มีความหลากหลายและให้มีศักยภาพในการจ าหน่ายได้เชิงพาณิชย์ ผลจากการที่กลุ่ม
ชาวบ้านในชุมชนขาดความรู้ดังกล่าวด้านข้างต้น จึงท าให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้นและมี
การเสื่อมเสียค่อนข้างเร็ว จึงได้ร่วมตัวสมาชิกแปรรูปสละเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จ านวน 56 คน   ซึ่งได้รับ
ทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โครงการนี้เกิดจากความต้องการของชุมชน วิสาหกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปสละ เพ่ือการสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในกลุ่ม และการให้ค าปรึกษากับกลุ่มบุคคลที่
สนใจ  

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการโดยผู้ด าเนินงานหวังว่า
รายงานผลการด าเนินงานจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานระยะต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าสละ จะด าเนินการร่วมกับชุมชนบ้านในกอย ชุมชน

บ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสละและกล้วยไข่ มีพ้ืนที่ปลูกสละ
ประมาณ 200 ไร่ ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 100 ไร่ และมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างต่อเนื่องทั้งใน 3 ชุมชนเดิม
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกสละและ
กล้วยไข่ทดแทน การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชน และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิต
ให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ทั้งสองชนิดมีมูลค่าต่ าลง ซึ่งหาก
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น จะช่วยเพ่ิมมูลค่า และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ 
นอกจากนี้เศษเหลือทิ้งจากสวนกล้วยและสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วยและสละ จะมีเศษเหลือ
ทิ้งหลายส่วน เช่น เปลือก ต้น ใบ ทาง และเมล็ด เป็นต้น สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิง 
(ถ่าน) เพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรได้ โดยทั่วไปเกษตรกรสนใจปลูกสละพันธุ์สุมาลี 
ต้นสละที่มีอายุ 4 ปีครึ่ง จะให้ผลผลิตเต็มต้น เฉลี่ยต้นละ 400 กิโลกรัม/ปี พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 
33 ต้น และผลผลิตออกได้ทั้งปี ปัจจุบันราคาจ าหน่ายสละอยู่ที่กิโลกรัม.ละ 50-70 บาท หากสละไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว  

         ลุงนัน ชูเอียด เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ สวนสละลุงนัน
มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยพ้ืนที่ดินจ านวน 3 ไร่ครึ่ง จะ
ปลูกสละเป็นพืชหลัก แต่ในช่วง 2 ปี แรกของปลูกก่อนที่ต้นสละจะให้ผลผลิต จะมีการปลูกถั่วลิสงเพ่ือบ ารุง
ดินเวลา 3 เดือนแล้วเก็บเกี่ยวได้ และมีการปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้เป็นเวลา 6 เดือน ก็จะให้ผลผลิตและ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะละกอได้ต่อเนื่องนานถึง 2 ปี ท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสละยัง
ไม่ให้ผลผลิต นอกจากนี้สวนลุงนันยังปลูกต้นหมากและไม้ยืนต้น เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมอีกในอนาคตด้วย ลุงนัน ชู
เอียด มีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรภายในและภายนอกชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรต่างประสบปัญหาราคาสินค้ามีความผันผวน ปริมาณผลผลิต
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ และต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ ทั้งเครื่องจักรและสารเคมีท่ีส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรกรเสื่อมโทรม 

 5.2 เหตุผล ควำมต้องกำรหรือประเด็นปัญหำที่ต้องกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำไป
แก้ไขหรือพัฒนำชุมชน  

อย่างไรก็ตามผลผลิตสละบางส่วนอย่างไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ผลสละตกเกรด มีเหลือทิ้ง
และเน่าเสียในปริมาณหนึ่ง และกลุ่มเกษตรยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์สละลอย
แก้วที่มีกระบวนการผลิตไม่คงที่ ขาดมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้นไม่สามารถส่งจ าหน่ายยัง
ต่างจังหวัด เป็นต้น  ซึ่งหากมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเกี่ยวกับการแปรรูปมา
ถ่ายทอดก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สละ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ผลผลิตสละ
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด เช่น สละลอยแก้ว แยมสละ สละแช่อ่ิมอบแห้ง 
สละอบแห้งแบบม้วน ไอศกรีมสละ เยลลี่สละ และสละน้ าปลาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมี
ความยั่งยืนตลอดไป และจะมีการผนวกการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน เพ่ือการเผยแพร่ความรู้และ
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ประสบการณ์ด้านการเกษตรและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
จากรายได้ภาคเกษตรและเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่การเกษตรของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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หมู่บ้ำนต่อเนื่อง ให้น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานตามแผนงานของปีท่ีผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียด

กิจกรรมทีด่ าเนินการ เทคโนโลยีทีถ่่ายทอด ผลส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าไปใช้ประโยชน์ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 

ข้อมูลพื้นที่/
กิจกรรม 

เทคโนโลยีที่ใช ้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ วิทยำกร มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

1.การอบรมสาธิต
กระบวนการแปร
รูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
สละ จาก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และการจัด
ฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง
หลักเกณฑแ์ละ
สุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหาร 
(GMP) 

1. เทคโนโลยีการแปรรูป
และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สละให้ได้
มาตรฐาน  
เช่น  
-กระบวนการพลาสเจอร์
ไรซ์ (ในผลิตภัณฑ์สละ
ลอยแก้วและผลิตภัณฑ์
สละน้ าปลาหวาน) 
-การถนอมอาหารด้วย
น้ าตาล (ในผลิตภัณฑ์
แยม) 
-กระบวนการแช่อ่ิม
อบแห้ง (ในผลิตภัณฑ์
สละอบแห้ง) 

1. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากสละและน าไปสู่การสร้าง
อาชีพและถ่ายทอดให้แก่ผู้
ประกอบ และการชุมชนน าผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน  
2. ได้โรงเรือนที่ได้มาตรฐาน
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต
อาหารที่มีสุขลักษณะที่ดี  
3. นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของกระบวนการแปรรูปสละ 
 

 
 

 
 
 
 

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ เกิดคุณค่า
ทางสังคม 
สร้าง
กระบวน 
การเรยีนรู้
ทางด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
ให้กับ
นักท่องเที่ย
ว 

2.พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่แปร

1. การพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์และฉลาก
บรรจุภัณฑ์เหมาะสม   

นายวิเชียร ขุนเพชร  5,000 
บาท 
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ข้อมูลพื้นที่/
กิจกรรม 

เทคโนโลยีที่ใช ้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ วิทยำกร มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

รูปจากสละ อย่าง
น้อย 3 แบบ  

ส าหรับการจัดจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์สละลอยแก้ว 

 
 
 
 
 
 
บรรจุภัณฑ์สละอบแห้ง 
 
 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์แยมสละ  
3. การพัฒนา
กระบวนการ
ผลิตและยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ 

1. การยืดอายุผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
* แยมสละ ด้วยวิธีการลด
ค่า aw ด้วยการใช้น้ าตาล
ที่มีความเข้มข้นสูง 
* สละน้ าปลาหวาน ด้วย
วิธีการพลาสเจอร์ไรส์ที่
อุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสม คือ ที่อุณหภูมิ
70-75 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที และเก็บ
รักษาในที่เย็น 
* สละอบแห้ง ด้วยวิธีการ
แช่อิ่ม ด้วยในสารละลาย
น้ าตาล ที่ 40 oBrix และ
อบแห้งด้วยตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ 60-
65 องศาเซลเซียส  
* สละลอยแก้ว ด้วย
วิธีการพาสเจอร์ไรส์ที่
อุณหภูมิและระยะเวลาที่

1. ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ
รักษานานขึ้น ลดการเน่าเสีย
ของผลิตภัณฑ์ และช่วยลด
ต้นทุนการผลิต 
2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ 5,000 
บาท 
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ข้อมูลพื้นที่/
กิจกรรม 

เทคโนโลยีที่ใช ้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ วิทยำกร มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

เหมาะสม คือ ที่อุณหภูมิ
70-75 องศาเซลเซียส 
นาน 5 นาที และเก็บ
รักษาในที่เย็น 
 2. การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสู่
ผู้ประกอบการชุมชน 

 

สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

กิจกรรม 
2562                                           2563 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การ
ประชุมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อชี้แจงทางการ
ด าเนินงาน 

 
 

           20,000 

2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสละกบั
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 

            53,000 

3. กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป
และการเพิ่มมูลค่า
จากสละให้มีคุณภาพ
มากข้ึน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบ
มาตรฐานโรงเรือนให้
ได้มาตรฐาน อย. 
และพัฒนาระบบตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์
ควบคู่ไปดว้ย  

            70,900 

4. การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลไม้อ่ืนๆ ใน

            40,500 
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2) แผนงานที่จะด าเนินงานของปีที่ของบประมาณ 

ท้องถิ่น ควบคู่กับ
สละ เชน่ กล้วย 
มังคุด เป็นต้น  
5. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            40,600 

รวมงบประมาณ 20,000 53,000 70,900 81,100 (ข้อ4+5) 225,000 

กิจกรรม 
2563                                           2564 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การ
ประชุมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อชี้แจงทางการ
ด าเนินงาน 

 
 

           20,000 

2. จัดฝึกอบรมด้าน
การตลาดให้กับกลุ่ม
พร้อมด้วยการท า
แผนธุรกิจให้กับ
ชุมชนกลุ่มสละฯ  

            53,000 

3. กิจกรรมจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับ
เครือข่ายโดยวิทยากร
ท้องถิ่น  

            79,400 

4. การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อ
ขยายไปยังกลุ่ม
เครือข่ายในชุมชน 
และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ   

            21,400 

5.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้แบบ  

            10,000 

6.การอบรมเรื่อง             10,600 
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6.  วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยี การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ  

6.2 เพ่ือแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสละให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  

6.3 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาความเป็นอยู่ 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน 
 6.4 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาควิชาการและชุมชน ในการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

 
7. ที่มำของควำมต้องกำร :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามท่ีระบ ุ

  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 
ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนา
หมู่บ้าน) 

  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอ่ืน 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ด าเนินการ                                        
        แนบผลการด าเนินงานและผลส าเรจ็ที่ผ่านมาประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานต่างๆ เช่น 
ฮาลาล GMP  
7.กิจกรรมการท า
ตลาดออนไลน์ให้กับ
ชุมชน 

            18,400 

8. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            5,600 

รวมงบประมาณ 54,600 54,600 54,600 54,600 218,400 
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8. แผนวิทยำศำสตร์ชุมชน :  
 

 
9. แผนธุรกิจชุมชน :  
1. ชื่อผู้ประกอบการ 
   1.1 ชื่อ/นามสกุล   นายนัน  หนูเอียด     หน้าที่ ประธานกลุ่ม     
   1.2 ชื่อ/นามสกุล   นายละหูด  หมัดหมาน  หน้าที่ รองประธานกลุ่ม    
   1.3 ชื่อ/นามสกุล   นายสมพล จันทมาส   หน้าที่ เหรัญญิก     
2. ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
    ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ  ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัด
พัทลุง 
3. ประเภทสินค้า/บริการ 
  3.1 ผลไม้สด ได้แก่  สละ มะละกอ กล้วย 
  3.2 ผลไม้แปรรูป ได้แก่  สละลอยแก้ว สละน้ าปลาหวาน และแยมสละ 

   ปีที่ 1 1)  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย 
  2)  การจัดฝึกอบรมสาธิตกระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสละ  

           จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
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   ปีที่ 2 1)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าจากสละ  
  2)  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้อ่ืนๆ ในท้องถิ่น ควบคู่กับสละ 
   ปีที่ 3 1)  จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่ม  
  2)  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากรท้องถิ่น    

4. เหตุจูงใจ เพื่อแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ 
เนื่องจากราคายางพาราตกต่ าเกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกสละและผลไม้อ่ืนๆ เช่น 

กล้วย มะละกอ ทดแทนการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชนและเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ าหน่าย
ผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ท้ังสองชนิดมีมูลค่าต่ า ซึ่ง
หากน ามาแปรรูปจะช่วยเพ่ิมมูลค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้เศษ
เหลือทิ้งจากสวนกล้วยและสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วยและสละ จะมีเศษเหลือทิ้ง สามารถ
น ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมอีกในอนาคตด้วย ล่าสุดปีนี้ คุณลุงนัน ชูเอียด ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น
เกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินค้ามีความผันผวน 
ปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทั้งเครื่องจักรและสารเคมีที่ส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรกรเสื่อมโทรม แต่ทั้งนี้กลุ่ม
ชาวบ้านยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ไม่คงที่ หรือตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และอายุใน
การจัดเก็บของสละลอยแก้วที่อยากจะยืดอายุให้มีระยะเวลานานขึ้น เพ่ือจะสามารถน าไปสู่การส่งจ าหน่ายยัง
ต่างจังหวัด เป็นต้น  อย่างไรก็ตามผลผลิตบางอย่างไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ ผลสละตกเกรด ซึ่งมีเหลือทิ้ง
และเน่าเสียในปริมาณหนึ่ง ซึ่งหากน ามาแปรรูปจะช่วยเพ่ิมมูลค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยการน าผลสละมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สละลอยแก้ว แยมสละ และสละน้ าปลาหวาน 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวทางชุมชนจึงหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตร ซึ่งจะมีผล
ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความยั่งยืนตลอดไป โดยการผนวกการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้
ด้วยกัน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรและการพักผ่อนหย่อนใจ ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกร
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากรายได้ภาคเกษตรและเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่การเกษตรของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน 

5. ระยะเวลาที่ก่อตั้ง 
  เป็นผู้ประกอบการใหม่ ไม่เคยท ามาก่อน 
  ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
  ด าเนินธุรกิจมาแล้วเกิน 1 ปี จ านวน  15       ป ี
6. วัตถุประสงค์และวงเงินการ 
 ปีที่ 1 จ านวนเงิน    250,000         บาท 
 ปีที่ 2 จ านวนเงิน    225,000         บาท 
 ปีที่ 3 จ านวนเงิน    250,000         บาท 
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7. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.เกษตรกรมีการท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมี
ภูมิปัญญาในเรื่องการปลูกสละที่สืบทอดมาเป็น
ยาวนาน 
2.มีต้นทุนการผลิตต่ า เนื่องจากใช้สละในท้องถิ่นมา
แปรรูปและเพ่ิมมูลค่า 
3.มีสูตรและนวัตกรรมการผลิตเฉพาะของกลุ่ม   
4.ผลผลิตสละมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 
5.เกษตรกรตื่นตัวในเรื่องกระบวนการด้านการใช้
เทคโนโลยีมาจัดการในการผลิต 

1.แหล่งรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่มีน้อยท าให้ไม่เกิดการ
แข่งขันในเรื่องการตลาด  
2.เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาขายผลผลิตได้  
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการผลิต  
4.เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกต้นทุนการ
ผลิต 
5.ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก 
 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนแนวทางการแปรรูป
สละ และแนวทางการปลูก จากหลายหน่วยงาน  
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเน้นความส าคัญใน
การผลิตสละให้ได้คุณภาพ และการท าการเกษตร
อย่างปลอดภัย  
3.ตลาดที่รับซื้อสละมีความต้องการสละทานผลสด
สูงแต่มีแบบตกเกรดสามารถน ามาแปรรูปจ าหน่าย
ได้อีกช่องทาง 
4.กระแสสังคม เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดุแลสุขภาพ
มากขึ้น ใสใจอาหารเพ่ือสุขภาพ ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็น
อีกทางเลือกในการบริโภค  
 

1.ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและ
ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้  
 

 
8.การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน 
   8.1 คู่แข่งขัน 
 ข้อได้เปรียบ 
 1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจของอ าเภอ        
 2) ผลผลิตออกทั้งปี สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้ทุกฤดูกาล     
 ข้อเสียเปรียบ 
 1) มีคู่แข่งท่ีปลูกสละในพ้ืนที่เดียวกันคือสวนสละลุงถัน      
 2) แปลงปลูกสละอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากถนนใหญ่ การคมนาคมอาจไม่สะดวกในการสร้างแรง 
              จูงในการจัดจ าหน่าย          
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9. ตลาดของสินค้า 
  ตลาดท้องถิ่น/ในจังหวัด    ตลาดต่างจังหวัด 
  ตลาดพรีเมี่ยม     ตลาดขายส่ง/ขายปลีก 

 อ่ืนๆ (ระบุ)     
10. ลักษณะของผู้ซื้อ 
  มีลูกค้าประจ า/แน่นอน/ตลาดเปิด   ผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม/ตลาดแคบ 
  มีลูกค้าขาจร ไม่แน่นอน    อ่ืนๆ (ระบุ)     
 
11. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า/บริการ 
  กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี     กลุ่มวัยรุ่น/นักศึกษา/คนท างาน 
  กลุ่มคนท างานไม่เกิน 15 ปี     กลุ่ม 
12. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 1) ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค  ป้ายไวนิวและโบชัวร์ 
 2) การส่งเสริมการขายแต่ละเทศกาล งานออกร้านของหน่วยงานจังหวัด 
13.ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

 
 
พันธุ์สละที่นิยมปลูก มีดังนี้ 
1. พันธุเนินวง เปนพันธุสละที่นิยมปลูกมากท่ีสุด ขนาดตะโพกหรือล าตนเล็กกวาระก า บริเวณกาบ

ใบมีสีน้ าตาลทอง ปลายใบยาว หนามของยอดที่ยังไมคลี่มีสีขาว ผลมีรูปรางยาว หัวทายเรียวคลายกระสวย 
หนามผลยาว ออนนิ่ม ปลายหนามงอนไปทางทายผล เนื้อมีสีเหลือง นวลคลายน้ าผึ้ง หนานุม รสชาติหวาน
หรือหวานอมเปรี้ยว รับประทานแลวรูสึกชุมคอ กลิ่นหอม และเมล็ดเล็ก 

2. พันธุสุมาลี เป็นพันธุ์ใหม่ ลักษณะล าตนคลายระก า ทางใบยาวมีสีเขียวอมเหลือง ใบใหญกวาง 
และปลายใบสั้นกวาพันธุเนินวง หนามของยอดออนที่ยังไม่คลี่มีสีสมออน ก้านดอกยาว ชอดอกใหญ ติดผลงาย 
ผลมีรูปรางปอมสั้น สีเนื้อคลายสะละเนินวง เนื้อหนากวาระก าแตบางกวาพันธุเนินวง รสชาติหวาน มีกลิ่น
เฉพาะ เจริญเติบโตเร็วและทนตอสภาพแสงแดดจัดไดดีกวาพันธุเนินวง 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel)  ของผลิตภัณฑ์สละแปรรูป คือจะจ าหน่ายไปยัง
พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าปลีก เพ่ือกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด และต่างจังหวัด   
เนื่องจากปัจจุบันช่องทางการกระจายสินค้ามีหลายช่องทาง เช่น ทางตรง และทางอ้อม ในการนี้ จึงมีการจัด
จ าหน่ายได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การออกบูธประชาสัมพันธ์ การฝากขาย หรือขายออนไลน์ เป็นต้น  
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14. แผนการผลิต 

1. มีการส ารวจพื้นที่ ก าหนดพ้ืนที่และประชุมร่วมกับกลุ่ม  
การก าหนดชุมชนเป้าหมายและจ านวนคนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ชุมชนต าบลหนองธง อ. ป่าบอน จ.พัทลุง จ านวนผู้เข้ารับเทคโนโลยีจ านวน 50 ราย พร้อมการส ารวจข้อมูล
ทั่วไปของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  
1) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มชุมชนบ ้านในกอย 

ชุมชนบ ้านสายกลาง และชุมชนบ ้านหล ักส ิบ ต าบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์สละแปรรูป  

2) ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม
จากสละ โดยใช้การสอบถามพูดคุยเพ่ือทราบความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม 

จัดท าเอกสาร/สื่อประกอบการฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง  
1) จัดท าเอกสารการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากสละ จ านวน 50 ชุด  
2) จัดท าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างทุกชนิดที่น าไปฝึกอบรม  
3) จัดท าสื่อประกอบการอบรมและเผยแพร่ ได้แก่ สไลด์และภาพถ่าย 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จะท าให้เกิดประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างไร โดยอาจระบุประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงที่จะเกิดกับประชาชนและพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 
ที่เป็นมูลค่าหรือผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม มีขั้นตอนดังนี้  

1) จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าอบรม ผู้ประสานงาน คณะกรรมการด าเนินงาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  

2) ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาในการอบรม 1 
วัน โดยการอบรมขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากสละ จ านวน 5 สูตร คือ สละลอยแก้วเพ่ือ
สุขภาพ แยมสละ สละน้ าปลาหวาน และสละอบแห้ง  

3) การอบรมสาธิตกระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสละ จากผลิตภัณฑ์
ต้นแบบและการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง GMP  

4) การเตรียมความพร้อมในการสร้างโรงเรือนพร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับ
แปรรูป และการขอมาตรฐาน เช่น อย.   มผช. เป็นต้น  

2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สละแปรรูป  
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเสนอบรรจุภัณฑ์ต้นแบบหลากหลายรูปแบบอย่างน้อย 2 แบบ

ที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ  

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสละให้แก่ผู้ประกอบการ 
- พัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์สละที่ผู้ประกอบการได้คัดเลือกไว้ และผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับ

ทดสอบตลาด  
- ส ารวจความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ (โดยใช้

แบบสอบถาม)  
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- การติดตามประเมินผลในการน าผลผลิตที่ได้จากโครงการไปปรับใช้กับธุรกิจจริง และ
ทดสอบตลาดของผู้ประกอบการ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

และในส่วนการการจัดการด้านการใช้เทคโนโลยี คือ 
ต้นทาง      การปลูกสละเกษตรแบบผสมผสาน 
กลางทาง    เทคโนโลยี การแปรรูปเป็นสละลอยแก้ว สละอบแห้ง  สละน้ าปลาหวาน และแยมสละ 

เทคโนโลยีการยืดอายุและการเก็บรักษา  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสละให้ได้มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐาน อย. หรือ GMP  เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ปลายทาง   ท าการตลาดออนไลน์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมถึงการออกบูธประชาสัมพันธ์
ภายในจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน  
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปสู่กระบวนการส่งออกในอนาคต กรณีมีตลาดรองรับ ในส่วน
ของรายได้ของเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 500,000-1,000,000 บาท นั้น  จะมีอย่างน้อย 2-3 ราย ต่อปี และในอนาคต
จะมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว เนื่องจากสละเป็นผลไม้ท่ีมีการออกทุกฤดูกาล 
 
15. แหล่งวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่จะแปรรูป (ตกเกรด) จ านวน   300       ก.ก./ไร่/ปี 
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ข้อเสนอ/เป้ำหมำยกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.  หน่วยงำนสนับสนุน : 
 

ชื่อหน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ รูปแบบกำรสนับสนุน4  
1.  

2.  

  
4 รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจ านวน) อาคาร สถานท่ี โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ  

10.  หน่วยงำนสนับสนุน : 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนการด าเนินงานทั้งในส่วนของ วท. หน่วยงานท้องถิ่น สถาบนัการศึกษาที่เป็น

เครือข่ายและรูปแบบของการสนับสนุน เชน่ งบประมาณสมทบ (ระบุจ านวน) อาคาร สถานที ่โรงเรือน วิทยากร (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ให้แนบมาดว้ย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำ รูปแบบกำรสนับสนุน  
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

วิทยากร 
อาคารฝึกอบรม 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วิทยากรด้านการขอมาตรฐาน อย/ GMP  
3.ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง การขอขึ้นทะเบียน OTOP 

Input 

วัตถุดิบในท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

นักวิชาการ/ผูเ้ชี่ยวชาญ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ชุมชนในทอ้งถิ่น 

Process 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการเพิ่มมลูค่าสละ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

พัฒนากระบวนการ
ผลิต 

ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ศูนย์การ
เรียนรู ้

เครือข่าย
การเรยีนรู ้

Output 

เก
ิดก

าร
สร

้าง
อา

ชีพ
 เพ

ิ่มร
าย

ได
้ ย

กร
ะด

ับม
าต

รฐ
าน

สิน
ค้า

ชุม
ชน

 ส
ร้า

ง
มูล

ค่า
เพ

ิม่ 
สร

า้ง
เค

รือ
ข่า

ยช
ุมช

น 

Outcome 



16 

 

11.  แผนกำรด ำเนนิงำน   หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการด าเนินงานของปีท่ีเหลือ จนครบ 3 ปี 
 ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
 

กิจกรรม 
2562                                           2563 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การประชุม
ร่วมกับกลุม่เพื่อช้ีแจง
ทางการด าเนินงาน 

 
 

           20,000 

2. การขอรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
สละทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี” กิจกรรม
การวิเคราะห์ทดสอบ 
ศึกษาการยึดอายุ การ
ให้ค าปรึกษาในการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ การทดสอบ
ตลาด เป็นต้น  

            53,000 

3. กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป
และการเพิ่มมลูค่าจาก
สละใหม้ีคณุภาพมาก
ขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบมาตรฐาน
โรงเรือนใหไ้ด้
มาตรฐาน อย. และ
พัฒนาระบบตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์
ควบคู่ไปด้วย 

            90,000 

4. การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผ์ลไม้อื่นๆ ใน
ท้องถิ่น ควบคู่กับสละ 
เช่น กล้วย มังคุด เป็น
ต้น 

            21,400 

5. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            40,600 

รวมงบประมาณ 20,000 53,000 95,900 56,100 (ข้อ4+5) 225,000 
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 ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

กิจกรรม 
2563                                           2564 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การ
ประชุมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อชี้แจงทางการ
ด าเนินงาน 

 
 

           20,000 

2. จัดฝึกอบรมด้าน
การตลาดให้กับกลุ่ม
พร้อมด้วยการท า
แผนธุรกิจให้กับ
ชุมชนกลุ่มสละฯ  

            53,000 

3. กิจกรรมจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับ
เครือข่ายโดยวิทยากร
ท้องถิ่น  

            79,400 

4. การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อ
ขยายไปยังกลุ่ม
เครือข่ายในชุมชน 
และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ   

            21,400 

5.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้แบบ  

            10,000 

6.การอบรมเรื่อง
มาตรฐานต่างๆ เช่น 
ฮาลาล GMP  

            10,600 

7.กิจกรรมการท า
ตลาดออนไลน์ให้กับ
ชุมชน 

            18,400 

8. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            5,600 

รวมงบประมาณ 54,600 54,600 54,600 54,600 218,400 
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12.  เป้ำหมำยผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 60 65 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
(ปีงบประมาณ 2563) 
    2.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าจากสละ
ให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบมาตรฐานโรงเรือนให้ได้
มาตรฐาน อย.และพัฒนาระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปด้วย 
(ปีงบประมาณ 2563) 
    2.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้อ่ืนๆ ในท้องถิ่น ควบคู่กับสละ เช่น 
กล้วย มังคุด เป็นต้น (ปีงบประมาณ 2563) 
    2.4  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากรท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2564) 
    2.5 จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่มพร้อมด้วยการท าแผนธุรกิจ
ให้กับชุมชนกลุ่มสละฯ (ปีงบประมาณ 2564) 

เร่ือง 2 3 4 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
     3.1 เยลลี่สละ 
     3.2 ไอศกรีมสละ  
     3.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลไม้อ่ืน เช่น กล้วย มังคุด เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ ์ 3 3 4 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 1 1 1 

5. ประมาณการผูน้ าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ คน 1 2 2 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 85 86 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 10,000 15,000 30,000 
 

13.ผลกระทบ  
 เศรษฐกิจ :   ร้อยละ 60 ของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ 

ประโยชน์โดยการน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการแปรรูปและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากสละให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดคิดเป็นมูลค่า 
ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี 

  สังคม  : ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ และเกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงและยัง
ยืน ตลอดจนสามารถขยายแนวทางประกอบอาชีพ เกิดการสร้างรายได้ภายใน
ชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปหางานท า และปัจจัยส าคัญ คือเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ในชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ชุมชนมีความยั่งยืน และเกิด
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน 
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14.  รำยละเอียดงบประมำณที่ขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ค าอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทุก
ขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จ านวนคน คร้ัง วัน ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 218,400 บาท 

ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 10 จ านวนเงิน 
1) กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และกระบวนกำรผลิต  
   -ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*6 ชม.1คน*3วัน) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 30บาท*2มื้อ*60 คน*2วนั) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100บาท*60คน*2วัน) 
   -วัสดุส านักงาน 
   -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
    

38,600.00 
10,800.00 
7,200.00 

12,000.00 
5,000.00 
3,600.00 

2) กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรท ำธุรกิจทำงกำรเกษตรและกำรท ำแผนธุรกิจของ
ชุมชน 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*6 ชม.1คน*4วัน) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 30บาท*2ม้ือ*60 คน*4วัน) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100บาท*60คน*4วัน) 
   -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 4 วัน) 
   - ค่าเดินทาง  (500*3 คน*4วัน) 

66,000.00 
 

14,400.00 
14,400.00 
24,000.00 
7,200.00 
6,000.00 

3) กิจกรรมถ่ำยทอดและแนะน ำแนวทำงกำรขอมำตรฐำนรับรองต่ำงๆของผลิตภัณฑ์  
   -ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*6 ชม.2คน*2วัน)  
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 30บาท*2ม้ือ*60 คน*2วัน) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100บาท*60คน*2วัน) 
   -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
   -ค่าวิเคราะห์หาค่า โภชนาการของการวิ เคราะห์ของผลิตภัณฑ์สละแปรรูป  
   -ค่าเดินทาง  (500*3 คน*2วัน) 

50,600.00 
 14,400.00 

7,200.00 
12,000.00 
3,600.00 

10,400.00 
3,000.00 

4) กิจกรรมพัฒนำบรรจุภัณฑ์ต้นแบ  
- ค่ำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
- ค่ำออกแบบบรรจุภัณฑ์  

44,200.00 
25,000.00 
19,200.00 

5) กิจกรรมลงพื้นที่ติดตำมผลและปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของกลุ่มฯ 
   -ค่าเดินทาง  (800*3 คน*2วัน)  
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 60 คน* 2 วัน) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท * 35 คน* 2 วัน) 
    

19,000.00 
4,800.00 
7,200.00 
7,000.00 

รวม (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 218,400.00 
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บทที่ 2 
กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

2.1 บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ที่จะถ่ำยทอด 

เทคโนโลยีการแปรรูป (หลัก) 
เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หลัก) 
เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรการแปรรูปสละตกเกรดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (หลัก) 
การศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป การศึกษาด้านแผนธุรกิจ (หลัก) 
แนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้อ่ืนๆ ในท้องถิ่น (รอง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมลงพ้ืนทีจ่ัดอบรมกำรขำยสินค้ำออนไลน์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  กิจกรรมลงพื้นที่ชี้แจงโครงกำร  
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กำรปรับปรุงระบบโรงเรือนที่มีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรขอ มำตรฐำน อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
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เอกสำรที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอมำตรฐำน อย 
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รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีกำรพัฒนำแบบลังเพื่อบรรจุสละสด 
 

 
 

กิจกรรมติดตำมและประเมินโครงกำรฯ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2564  ได้มีกำรติดตำมโครงกำรหมู่บ้ำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปและกำรเพิ่ม
มูลค่ำสละ ปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นกำรประเมินแบบออนไลน์ 
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กิจกรรมอบรมเรื่องกำรจัดท ำแผนธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 



31 

 

แผนธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกิจกำร กลุ่มสละบ้านในกอย  

ที่อยู ่ เลขที่ 150 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลงุ     
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วัตถุประสงค์ในกำรน ำเสนอแผนธุรกิจ 

เป็นกำรน ำเสนอแผนธุรกิจนีต้่อ แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือที่จะขอค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเจริญทองร่วมใจ เพ่ือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด 
2. เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจให้เป็นปัจจุบันที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือน าเสนอแผนธุรกิจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

ควำมเป็นมำของธุรกิจ 

 เนื่องจากราคายางพาราตกต่ าเกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกสละและผลไม้อ่ืนๆ 
เช่น กล้วย มะละกอ ทดแทนการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชนและเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
จ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ทั้งสองชนิดมี
มูลค่าต่ า ซึ่งหากน ามาแปรรูปจะช่วยเพ่ิมมูลค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ 
นอกจากนี้เศษเหลือทิ้งจากสวนกล้วยและสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วยและสละ จะมีเศษเหลือ
ทิ้ง สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมอีกในอนาคตด้วย ล่าสุดปีนี้ คุณลุงนัน ชูเอียด ยังได้รับ
คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินค้ามี
ความผันผวน ปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทั้งเครื่องจักรและสารเคมีที่ส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรกรเสื่อมโทรม แต่ทั้งนี้
กลุ่มชาวบ้านยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ไม่คงที่ หรือตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และ
อายุในการจัดเก็บของสละลอยแก้วที่อยากจะยืดอายุให้มีระยะเวลานานขึ้น เพ่ือจะสามารถน าไปสู่การส่ง
จ าหน่ายยังต่างจังหวัด เป็นต้น  อย่างไรก็ตามผลผลิตบางอย่างไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ ผลสละตกเกรด 
ซึ่งมีเหลือทิ้งและเน่าเสียในปริมาณหนึ่ง ซึ่งหากน ามาแปรรูปจะช่วยเพ่ิมมูลค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร โดยการน าผลสละมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สละลอยแก้ว แยมสละ และสละ
น้ าปลาหวาน เป็นต้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวทางชุมชนจึงหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้ า
เกษตร ซึ่งจะมีผลท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความยั่งยืนตลอดไป โดยการผนวกการเกษตรและ
การท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรและการพักผ่อนหย่อนใจ ที่มีเป้าหมาย
ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากรายได้ภาคเกษตรและเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่การเกษตรของชุมชนให้
คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

 ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสละและ
กล้วยไข่ มีพ้ืนที่ปลูกสละประมาณ 200 ไร่ ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 100 ไร่ และมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่าง
ต่อเนื่องทั้งใน 3 ชุมชนเดิมและชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูก
ยางพารามาปลูกสละและกล้วยไข่ทดแทน การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชน และเกษตรกรส่วน
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ใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ทั้ง
สองชนิดมีมูลค่าต่ าลง ซึ่งหากน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น จะช่วยเพ่ิมมูลค่า และช่วยเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้เศษเหลือทิ้งจากสวนกล้วยและสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วย
และสละ จะมีเศษเหลือทิ้งหลายส่วน เช่น เปลือก ต้น ใบ ทาง และเมล็ด เป็นต้น สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม
เป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิง (ถ่าน) เพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรได้  โดยทั่วไปเกษตรกร
สนใจปลูกสละพันธุ์สุมาลี ต้นสละที่มีอายุ 4 ปีครึ่ง จะให้ผลผลิตเต็มต้น เฉลี่ยต้นละ 400 กิโลกรัม/ปี พ้ืนที่ปลูก 
1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 33 ต้น และผลผลิตออกได้ทั้งปี ปัจุบันราคาจ าหน่ายสละอยู่ที่กิโลกรัม.ละ 50-70 บาท 
หากสละไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว  

 ลุงนัน ชูเอียด เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ สวนสละลุงนันมี
การปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยพ้ืนที่ดินจ านวน 3 ไร่ครึ่ง จะ
ปลูกสละเป็นพืชหลัก แต่ในช่วง 2 ปี แรกของปลูกก่อนที่ต้นสละจะให้ผลผลิต จะมีการปลูกถั่วลิสงเพ่ือบ ารุง
ดินเวลา 3 เดือนแล้วเก็บเกี่ยวได้ และมีการปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้เป็นเวลา 6 เดือน ก็จะให้ผลผลิตและ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะละกอได้ต่อเนื่องนานถึง 2 ปี ท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสละยัง
ไม่ให้ผลผลิต นอกจากนี้สวนลุงนันยังปลูกต้นหมากและไม้ยืนต้น เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมอีกในอนาคตด้วย ลุงนัน  
ชูเอียด มีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรภายในและภายนอกชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรต่างประสบปัญหาราคาสินค้ามีความผันผวน ปริม าณผลผลิต
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ และต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ ทั้งเครื่องจักรและสารเคมีท่ีส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรกรเสื่อมโทรม 

 อย่างไรก็ตามผลผลิตสละบางส่วนอย่างไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ผลสละตกเกรด มีเหลือทิ้ง
และเน่าเสียในปริมาณหนึ่ง และกลุ่มเกษตรยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์สละลอย
แก้วที่มีกระบวนการผลิตไม่คงที่ ขาดมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้นไม่สามารถส่งจ าหน่ายยัง
ต่างจังหวัด เป็นต้น  ซึ่งหากมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเกี่ยวกับการแปรรูปมา
ถ่ายทอดก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สละ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ผลผลิตสละ
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด เช่น สละลอยแก้ว แยมสละ สละแช่อ่ิมอบแห้ง 
สละอบแห้งแบบม้วน ไอศกรีมสละ เยลลี่สละ และสละน้ าปลาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมี
ความยั่งยืนตลอดไป และจะมีการผนวกการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน เพ่ือการเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเกษตรและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
จากรายได้ภาคเกษตรและเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่การเกษตรของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรม และกำรวิเครำะห์ตลำด   

 ผลไม้ นับเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยประเทศไทย
เป็นผู้น าการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าการ
ส่งออกเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ 
ผลผลิตปีละประมาณ 10.81 ล้านตัน ผลผลิตร้อยละ 80 บริโภคผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
บริโภคของประชากรภายในประเทศ อีกร้อยละ 20 ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2561 มีมูลค่า
ส่งออกผลไม้สดในกลุ่มเศรษฐกิจหลัก ประมาณ 76,700 ล้านบาทโดยผลไม้ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในการ
ส่งออกมากที่สุด คือ ทุเรียน (คิดเป็นร้อยละ 46.06) รองลงมาได้แก่ ล าไย (คิดเป็นร้อยละ 37.49) มังคุด (คิด
เป็นร้อยละ 9.50) มะม่วง (คิดเป็นร้อยละ 5.72) เงาะ (คิดเป็นร้อยละ 0.72) ลิ้นจี่ (คิดเป็นร้อยละ 0.45) และ
ลองกอง (คิดเป็นร้อยละ 0.06) ตามล าดับซึ่งประเทศไทยส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมากท่ีสุด ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออกผลไม้สดในกลุ่มเศรษฐกิจหลัก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) 
และจากการศึกษาด้านเศรษฐกิจของสินค้าข้าว ยางพารา เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยน าเสนอสินค้าทางเลือกและกิจกรรมการผลิตที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่าสินค้าทางเลือก
ส าหรับการปรับเปลี่ยนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมของภาคใต้มีทั้งพืชร่วม พืชแซม ในพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยพืช
ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสุทธิที่คุ้มค่า ได้แก่ ไม้ผล พืชร่วม และพืชแซมในสวนยางพารา และเมื่ อพิจารณา
เป็นรายสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสุทธิค่อนข้างสูง ได้แก่ สละ (พืชร่วม) ผักกูด (พืชร่วม) ทุเรียน กล้วยหอมทอง
ดาหลา (พืชร่วม) เป็นต้น  

 ทั้งนี้ในพ้ืนที่พัทลุง มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือท าการเกษตร 1,543,170 ไร่ หรือร้อยละ 72.10 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด โดย เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด จ านวน 1,001,978 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.93 พ้ืนที่นาข้าว 
136,392 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.84 ปาล์มน้ ามัน 99,424 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.44 ไม้ผล 39,504 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 2.56 ไม้ยืนต้น 11,968 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.78 พืชไร่ 8,510 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.55 พืชผัก 6,885 คิด
เป็นร้อยละ 0.45 พ้ืนที่ปศุสัตว์ 13,361 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 พ้ืนที่ประมง 10,854 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 
และพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์214,294 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.89 ของ พ้ืนที่ท าการเกษตร ตามตารางที่ 18 
ส าหรับพ้ืนที่ปลูกสละ 2,938.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด พ้ืนที่ สละที่มีการปลูก
มากที่สุดในอ าเภอป่าบอน เนื้อท่ีปลูก 2,082.15 ไร่ มูลค่ารวมจากการจ าหน่ายสละ คิดเป็น 297.21 ล้านบาท 

 ซึ่งในปี 2563 ข้อมูลครัวเรือนผู้ปลูกสละของจังหวัดพัทลุงรวมทั้งสิ้น 705 ครัวเรือน โดยอ าเภอ      
ป่าบอนมีผู้ปลูกสละมากท่ีสุด จ านวน 262 ครัวเรือน รองลงมาอ าเภอกงหรา จ านวน 70 ครัวเรือน และอ าเภอ
ควนขนุน จ านวน 69 ครัวเรือน เนื้อที่รวมทั้งจังหวัด 2,938.65 ไร่ อ าเภอป่าบอนมีเนื้อที่รวมมากที่สุด จ านวน 
2,082.15 ไร่ รองลงมาอ าเภอศรีบรรพต จ านวน 127 ไร่ และอ าเภอตะโหมด จ านวน 118 ไร่ เนื้อที่ให้ผล
รวมทั้งจังหวัด 2,682.75 ไร่ อ าเภอป่าบอนมีเนื้อที่ให้ผลมากที่สุด จ านวน 1,983 ไร่ รองลงมาอ าเภอตะโหมด 
จ านวน 112 ไร่และอ าเภอกงหรา จ านวน 103 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 5,100 ตันต่อไร่ และผลผลิตรวม 4,165.35 
บาท ราคาผลผลิตเฉลี่ย 60 บาท/กิโลกรัม 

 การกระจายปริมาณผลผลิตสละในจังหวัดพัทลุงแยกรายอ าเภอ พบว่าอ าเภอป่าบอนมีผลผลิตออกสู่
ตลาดมากที่สุด จ านวน 4,165.35 ตัน รองลงมาอ าเภอ ตะโหมด จ านวน 369.60 ตัน อ าเภอกงหรา จ านวน 
103.00 ตัน อ าเภอเมืองพัทลุง จ านวน 98.00 ตัน อ าเภอศรีบรรพต จ านวน 93.75 อ าเภอป่าพะยอม จ าวน 
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90.00 ตัน อ าเภอควนขนุน จ านวน 83.41 ตัน อ าเภอชัยสน จ านวน 74.00 ตัน อ าเภอปากพะยูน จ านวน 
51.00 ตัน อ าเภอบางแก้ว จ านวน 27.30 ตัน และอ าเภอ ศรีนครินทร์ให้ผลผลิตน้อยที่สุด จ านวน 23.00 ตัน 

ตลำดเป้ำหมำย 

 ตลำดเป้ำหมำยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 

  1) ตลำดเป้ำหมำยหลัก ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

   - กลุ่มลูกค้ำนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วประเทศไทย (ไม่รวมประชาชนใน 
จังหวัดพัทลุง) และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง หรือมีเส้นทางการเดินทางผ่านจังหวัดพัทลุง 
หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยอาจจะเข้ามาท ากิจกรรมหรือใช้บริการสถานที่ใดสถานที่หนึ่งภายในจังหวัดพัทลุง 

   - กลุ่มพ่อค้ำแม่ค้ำขำยปลีก/ส่ง พ่อค้าแม่ค้าที่มีการน าสินค้าจ าหน่ายปลีก/ส่งผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งในพื้นที่พัทลุง และต่างจังหวัด 

   - กลุ่มลูกค้ำออนไลน์ ประชาชนทั่วประเทศไทย ที่มีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ 

  2) ตลำดเป้ำหมำยรอง กลุ่มลูกค้าภายในจังหวัดพัทลุง หมายถึง ประชาชนที่มีถิ่นอาศัยใน
จังหวัดพัทลุง โดยที่ทางร้านจะเน้นไปกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 18 – 75 ปี ทุกเพศ และทุกศาสนา 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยของธุรกิจ หรือ SWOT ANALYSIS 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เกษตรกรมีการท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และ
มีภูมิปัญญาในเรื่องการปลูกสละที่สืบทอดมาเป็น
ยาวนาน ซึ่งท าให้มีองค์ความรู้เพียงพอในการปลูก
สละ 

2. ประธานกลุ่มมีภาวะผู้น า และมีประสบการณ์
หลากหลายด้าน/มิติ จึงท าให้สามารถบริหารจัดการ
กลุ่ม และการด าเนินของกิจการได้เป็นอย่างดี 

3. การด าเนินกิจการภายใต้สละสวนนันประภานั้น 
มีการด าเนินกิจการภายใต้การบริหารและจัดการใน
ครัวเรือน ซึ่งท าให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ 

4. ในการแปรรูปผลิตภัณธ์ที่เกี่ยวข้องกับสละ ทาง
กลุ่มหรือกิจการ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตต่ า 

1. แหล่งรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่มีน้อยท าให้ไม่เกิดการ
แข่งขันในเรื่องการตลาด  

2. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาขายผลผลิตได้  

3. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกต้นทุนการ
ผลิต 

4. เกษตรกรไม่ได้มีระบบการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตให้ได้มีมาตรฐานของทางกลุ่ม 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เนื่องจากใช้สละในท้องถิ่นมาแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า 

5. ความเหมาะสมของดินในพ้ืนที่ปลูกส่งผลให้
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพได้ดีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ 

6. มีสูตรและนวัตกรรมการผลิตเฉพาะของกลุ่ม   

7. ผลผลิตสละมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 

8. เกษตรกรตื่นตัวในเรื่องกระบวนการด้านการใช้
เทคโนโลยีมาจัดการในการผลิต 

9. เกษตรกรมีการกระจายความเสี่ยงโดยการเพ่ิม
การปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เป็นทางเลือก 

10. สินค้าของเกษตรกร/กลุ่มได้รับมาตรฐาน GAP 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1.มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนแนวทางการแปรรูป
สละ และแนวทางการปลูก จากหลายหน่วยงาน  

2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเน้นความส าคัญใน
การผลิตสละให้ได้คุณภาพ และการท าการเกษตร

อย่างปลอดภัย  

3.ตลาดที่รับซื้อสละมีความต้องการสละทานผลสด
สูงแต่มีแบบตกเกรดสามารถน ามาแปรรูปจ าหน่าย

ได้อีกช่องทาง 

4.กระแสสังคม เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดุแลสุขภาพ
มากขึ้น ใสใจอาหารเพ่ือสุขภาพ ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็น

อีกทางเลือกในการบริโภค  

 

1.ผู้ บ ริ โภ คต้ องการสิ นค้ าที่ มี คุณ ภาพสู งและ
ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้  
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กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

 กลยุทธ์ด้ำนสินค้ำ (Product) 

 ทางเกษตรกร/กลุ่ม มีการจ าหน่ายสินค้าหลายชนิด โดยมีสละเป็นพ้ืนฐานในการจ าหน่าย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- สละผลสด ที่มีจ าหน่าย 2 สายพันธุ์ คือ สละเนินวงค์ กับสละสุมาลี 
ลักษณะสละเนินวงค์ 

 สละพันธุ์เนินวง มีล าต้นอยู่ใต้ดินหรือโผล่ขึ้นบนผิวดินเล็กน้อย ที่หุ้มด้วยกาบใบ การกระจาย
พันธุ์มีลักษณะขึ้นเป็นกอกระจายตัวไม่แน่น (คล้ายระก า) ใบยาว และอ่อนลู่มากกว่าระก า แต่มีรูปร่างคล้ายกัน
ออกผลเป็นทะลาย หนึ่งทะลายมี 3-7 กระปุก ผลอ่อนมีสีน้ าตาลไหม้ เมื่อสุกสี น้ าตาลแดง สละเนินวงจะเริ่ม
ให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปีขึ้นไป ผลรูปทรงยาวจากหัวท้าย คล้ายกระสวย เปลือกมีลักษณะเป็นเกล็ดเรียงซ้อนกัน 
ปกคลุมด้วยหนาม ปลายหนามงอนไปทางท้ายผล ผลมี 1-3 กลีบ เมื่อดิบมีรสฝาดและเปรี้ยว เช่นเดียวกับ
ระก า เมื่อสุกจะให้รสหวานฉ่ า และเข้มข้นมากกว่าระก า เนื้อแน่น หนา กลิ่นหอม เมล็ดมีขนาดเล็ก เติบโตได้
ทั้งในที่ดอน และที่ลุ่ม แต่ปลูกในที่ลุ่มให้ผลผลิต ดีกว่า ผลสละเนินวงมีระยะการเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มระยะติด
ผลรุ่นแรกจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน หลังจากท่ีมีการผสมเกสร 

  ลักษณะสละสุมาลี 

สละพันธุ์สุมาลีมีล าต้นคล้ายต้นระก า ทางใบใหญ่ยาว มีสีเขียวอมเหลือง ใบกว้าง มัน ปลายในสั้นกว่า
สละเนินวง หนามอ่อนมีสีส้มอ่อน ช่อดอกใหญ่ ยาว ติดผลง่าย ผลมีลักษณะป้อมสั้น  สีเปลือกเนื้อคล้ายสละ
เนินวง มีรสหวาน กลิ่นหอมเฉพาะ เมล็ดมีขนาดเล็กเหมือนสละเนินวง ให้เนื้อหนาแต่จะบางกว่าสละเนินวง 
สละสุมาลีจะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป และสามารถเก็บเกี่ยว ผลผลิตได้ที่อายุ 8 เดือน หลังจากที่มี
การผสมเกสร 

-  สละแปรรูป 
o สละลอยแก้ว 
o สละทรงเครื่อง 
o แยมสละ (อยู่ระหว่างพัฒนา) 
o น้ าสละ 
o คุกกี้สละ 

- ต้นพันธุ์สละ 
- บริการให้องค์ความรู้ / แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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กลยุทธ์ด้ำนรำคำ (Price) 

 ราคาจ าหน่ายสินค้าแต่ละชนิดเกษตรกรจะมีการก าหนดราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดเป็นหลักโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- สละผลสด ได้แก่ 
o สละเนินวงค์ ราคาจ าหน่ายปลีก 35-45 บาท/กิโลกรัม และขายส่ง 30-40 

บาท/กิโลกรัม 
 

o สละสุมาลี ราคาจ าหน่ายปลีก 60-70 บาท/กิโลกรัม และขายส่ง 50-60 บาท/
กิโลกรัม 

-  สละแปรรูป 
o สละลอยแก้ว กระปุกละ 35 บาท 
o สละทรงเครื่อง กระปุกละ 35 บาท 
o น้ าสละ ขวดละ 20 บาท 
o แยมสละ (อยู่ระหว่างพัฒนา) กระปุกละ 35 บาท 
o คุกกี้สละ (อยู่ระหว่างพัฒนา) กระปุกละ 35 บาท 

- ต้นพันธุ์สละ ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาด และสายพันธุ์ 
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 กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย (Channel) 

 - จ าหน่ายโดยตรงที่สวน มีพ่อค้ามารับซื้อหน้าสวน  

 - จ าหน่ายที่สวน สวนสละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

 - จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง  

 - แปรรูปจ าหน่าย  

 - จ าหน่ายทางออนไลน์ ได้แก่ ทางเฟสบุ๊ค ไลน์แอพลิเคชั่น แล้วขนส่งทางไปรษณีย์  

 - วางจ าหน่าย ณ แหล่งท่องเที่ยว ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP 

 - การออกบูธ ตามสถานที่ต่างๆ 
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  กลยุทธ์ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 

 ทางเกษตรกร/กลุ่ม จะมีการจัดโปรฯ ต่าง ทั้งในรูปแบบลดราคา แจกสินค้า แถมสินค้าต่างๆ โดยการ
ใช้ช่องทางในการสร้างการรับรู้การส่งเสริมการตลาดโดยการใช้ช่องทางของกลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย
เข้ามาสร้างการรับรู้ 
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สถำนที่ตั้ง 

 ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 9 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง     
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แผนกำรเงิน 

 สมมุติฐำนกำรประมำณกำรรำยได้ 

 

สินค้ำ 
รำคำ  

(บำท/หน่วย) 

ปริมำณกำรขำย รำยได้ (บำท) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 

สละเนินวงค์ (กิโลกรมั) 35 3,300 3,630 3,993 4,392 4,832 5,315 5,846 115,500 127,050 139,755 153,731 169,104 186,014 204,615 

สละสุมาลี (กิโลกรัม) 60 5,300 5,830 6,413 7,054 7,760 8,536 9,389 318,000 349,800 384,780 423,258 465,584 512,142 563,356 

สละลอยแก้ว (กระปุก) 35 650 780 936 1,123 1,348 1,617 1,941 22,750 27,300 32,760 39,312 47,174 56,609 67,931 

สละทรงเครื่อง (กระปุก) 35 450 540 648 778 933 1,120 1,344 15,750 18,900 22,680 27,216 32,659 39,191 47,029 

น้ าสละ (ขวด) 20 200 240 288 346 415 498 597 4,000 4,800 5,760 6,912 8,294 9,953 11,944 

ต้นพันธ์ุสละ (ต้น) 25 250 275 303 333 366 403 443 6,250 6,875 7,563 8,319 9,151 10,066 11,072 

รำยได้รวม 482,250 534,725 593,298 658,747 731,966 813,975 905,948 
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 สมมุติฐำนกำรประมำณค่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 

รำยกำร รำยเดือน (บำท) รำยปี (บำท) อัตรำกำรเติบโตต่อปี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร       

  เงินเดือนพนักงาน 11,000 132,000 3% 

  ค่าไฟฟ้า 2,000 24,000 3% 

  ค่าน้ า 1,500 18,000 3% 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 14,500 174,000   

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด 1,100 13,200 3% 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 15,600 187,200   
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ประมำณกำรงบกำรเงิน         
        หน่วย : บาท 

รำยกำร  ปีที่ 1  ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 

รำยได้ 

 

ผลสด - สละเนินวงค ์ 115,500 127,050 139,755 153,731 169,104 186,014 204,615 

 ผลสด - สละสมุาล ี 318,000 349,800 384,780 423,258 465,584 512,142 563,356 

 สละลอยแก้ว 22,750 27,300 32,760 39,312 47,174 56,609 67,931 

 สละทรงเครื่อง 15,750 18,900 22,680 27,216 32,659 39,191 47,029 

 น้ าสละ 4,000 4,800 5,760 6,912 8,294 9,953 11,944 

ขำยได้สุทธิ 482,250 534,725 593,298 658,747 731,966 813,975 905,948 

 

(หัก) ต้นทุนขำย 

       

 

ผลสด - สละเนินวงค ์ 40,425 44,468 48,914 53,806 59,186 65,105 71,615 

 

ผลสด - สละสมุาล ี 111,300 122,430 134,673 148,140 162,954 179,250 197,175 

 

สละลอยแก้ว 13,650 16,380 19,656 23,587 28,305 33,966 40,759 

 

สละทรงเครื่อง 9,450 11,340 13,608 16,330 19,596 23,515 28,218 

 น้ าสละ 2,400 2,880 3,456 4,147 4,977 5,972 7,166 

ก ำไรขั้นต้น 303,150 335,165 370,722 410,242 454,203 503,149 557,694 

 

(หัก) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

       

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 174,000 182,700 200,970 221,067 243,174 267,491 294,240 

 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 13,200 13,860 15,246 16,771 18,448 20,292 22,322 

 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 187,200 196,560 216,216 237,838 261,621 287,783 316,562 

ก ำไรสุทธิ 115,950 138,605 154,506 172,404 192,582 215,365 241,132 
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ตำรำงท่ี 2.4.1 รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 

ID_Personal ค ำน ำหน้ำ* ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อำยุ โทรศัพท์ 

1 1 วีระชัย โอทอง 244 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 31 084-8458436 
2 3 จริยา เกื้อแก้ว 244 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 29 088-4528736 
3 2 อ าพร ชูเอียด 150 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 33 088-5059057 
4 2 วาสนา ชัยแก้ว 185 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 31 082-2877172 
5 2 นงลักษณ์ ชูเอียด 244 ใ.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 56 086-2946434 
6 1 สมบัติ ตาแก้ว 125 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
7 1 นัน ชูเอียด 147 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 61 087-8377042 
8 1 ภูวนนท์ ชูเอียด 150 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 34 086-2778233 
9 2 วีรวรรณ ย้อยแก้ว 292 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 56   
10 2 ยุพรรณ อนุภัทรพาดา 280 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
11 1 ระโหด หมัดหนาน 26 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 64 087-9129899 
12 1 ปรีชา เลื่อนแก้ว 18 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 54 084-8559709 
13 1 รุ่น หิลมแก้ว 217 ใ.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
14 1 คล้าย จิตตเกต 257 ม.4 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
15 1 สมหมาย ตาแก้ว 456 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 55 087-0793944 
16 1 ตรีทศพล ตาแก้ว 421 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 53 093-6599619 
17 2 จารี หมัดหมาน 26 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 61 087-9129899 



48 
 

 

18 1 วรัญญู ชัยแก้ว 185 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 32 063-0732104 
19 1 สมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ 250 ม.11 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
20 2 นับ รอดหนู 58 ม.5 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
21 3 กุหลาบ จันมาก 59 ม.4 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 30 061-2549403 
22 2 สรวง ชูพ่วง   แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 71 080-3955429 
23 1 เปลือน ชูช่วย 109 ม.8 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 70 086-2889833 
24 2 การต์ชนิต แก้วปาน 99 ม.1 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110   089-2936488 
25 2 ระมี สวีทรัตน์ 92 ม.3 แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110 60 087-8365474 
26 2 สงานศรี พิสภักดิ์ 277 ม.3 แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110 90 085-8716309 
27 2 พิณ จาไข่ 58/1 ม.3 แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110 69   
28 1 กวินเทพ หมื่นเพชร   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110 39 093-9755504 
29 3 เยาวรัตน์ ศิรินุพงษ์   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110     
30 3 สุนันทา ซ่อเส้ง   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110     
31 3 จันทร์จิรา ซ่อเส้ง   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110     
32 2 อารีย์ ทองสม   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 93110     
33 2 ประภา ชูเอียด 147 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93110 60 085-6710339 
34 1 พนม นิลแก้ว 187 ม.4 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
35 1 เสถียร สงเล็ก 35 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
36 2 ดนุษา สงเล็ก 35 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
37 2 ประทุม ทองพุฒ 215 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
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38 1 ประสม นิลแก้ว 308 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
39 1 สมพล จันทมาศ 4 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 52 081-0932337 
40 1 ห้าสัน รุ่งสวัสดิ์ 309 ม.1 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 51 093-7295408 
41 1 ประเจียม มลยงค์ 14 ม.9  หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
42 1 สุชาติ ตาแก้ว 36 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
43 2 ยุพิน หมัดหมาน 347 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
44 1 เฉม โส๊ะหลี 43 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
45 1 สรยุทธ สิบแก้ว 217 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
46 2 ฉันทนา เกตชุู 248 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
47 1 บุญล้อม ข าเอียด 46 ม.5 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
48 1 ประเสริฐ คงช่วย 79 ม.7 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
49 2 ก าปัก สาเล็ก 35 ม.7 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
50 1 สมปอง เหมือนจันทร์ 239 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170     
51 2 สุคนธ์ คงช่วย 79 ม.7 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 50 084-8626281 
52 1 บุญรัตน์ มาน้อย 82 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 56 087-9686896 
53 1 ข้ม รักเกิด 44 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 65 087-0141022 
54 3 เบญจมาศ ชูเอียด 367 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 28 080-7134939 
55 3 ส ารวย จันทมาศ 14 ม.9  หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 44   
56 2 จรวย แวดฉเลาะ 162 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170 55   
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บทที่ 3 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

3.1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
จ านวนผู้เข้ารวมรับการอบรมมีจ านวน 56 คน จากกลุ่มต่าง ๆ (รายชื่อในแสดงในภาคผนวก ง )     

ซึ่งเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรดังนี้  
ตำรำงท่ี 3.1 ผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม

(คน) 
กลุ่มสละบ้านในกอย อ าเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง  56 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านกลุ่มสละบ้านในกอย อ าเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง  โดยกลุ่มผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดจ านวน 56 คน แบ่งเป็นชาย 28 คน หญิง 28 คน 
มีอายุเฉลี่ย 36-45 ปีและ46-55 ปี โดยประกอบอาชีพเกษตรกรด้านการท าเกษตรแปรรูป (ร้อยละ  83.93 ) 
โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม (ร้อยละ41.07) มีรายได้เฉลี่ย (7,001-8,000 บาท) ซึ่งผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดฯ ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร้อยละ44.64) มีผู้ไม่เคยเข้ารับการถ่ายทอดฯ จาก
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี(ร้อยละ 58.93) ตารางที่ 3.2  
ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมูลของผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 

ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

1 เพศ ชาย 28 50 
    หญิง 28 50 

2 อายุ 10-20 ปี - - 
    20-35 ปี 8 14.28 
    36-45 ปี 2 3.6 
    46-55 ปี 7 12.5 
    56-65 ปี 9 16.07 

    
มากกว่า 65 

ปี 
4 7.14 

    
ไม่กรอก
ข้อมูล 

26 46.42 

    
อายุต่ าสุด 

(ปี) 
- - 
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ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

    
อายุสูงสุด 

(ปี) 
- - 

    อายุเฉลี่ย - - 

3 
อาชีพ
หลัก 

รับราชการ 1 - 

    
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
2 7.14 

    เกษตรกร 3 83.93 
    โอทอป 4 - 
    แม่บ้าน 5 1.79 

    
พนักงาน

ธุรกิจ
เอกชน 

6 - 

    รับจ้าง 7 3.57 

    
วิสาหกิจ
ชุมชน 

8 
- 
 

    ค้าขาย 9 - 
    อ่ืนๆ 10 3.57 

4 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ประถม 23 41.07 

    มัธยมต้น 11 19.64 

    
มัธยม

ปลาย/ปวช. 
7 12.50 

    
ปวส./

อนุปริญญา 
- - 

    ปริญญาตรี 15 26.79 

    
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
- 0 
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ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

    อ่ืนๆ - - 

5 
รายได้ต่อ

เดือน 
น้อยกว่า 

1,000 บาท 
- - 

    
1,001-

2,000 บาท 
- - 

    
2,001-

3,000 บาท 
- - 

    
3,001-

4,000 บาท 
- - 

    
4,001-

5,000 บาท 
1 2.00 

    
5,001-

6,000 บาท 
1 2.00 

    
6,001-

7,000 บาท 
3 5.00 

    
7,001-

8,000 บาท 
22 39.00 

    
8,001-

9,000 บาท 
14 25 

    
9,001-
10,000 
บาท 

8 14.00 

    
มากกว่า 
10,0000 

บาท 
7 13.00 

6 

ทราบข่าว
ครั้งแรก

จากแหล่ง
ใด 

จดหมาย
เชิญ 

1 1.79 
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ล าดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับ 

ร้อยละ 
การถ่ายทอด 

    
ทาง

อินเตอร์เน็ต 
3 5.36 

    
การ

แนะน า/คน
รู้จัก 

24 42.86 

    
ป้าย

ประกาศ
โฆษณา 

- - 

    สื่อมวลชน - - 

    
หน่วยงาน
ในท้องถิน่ 

4 7.14 

    
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

24 42.86 

    อ่ืนๆ - - 

7 

เคยได้รับ
การอบรม 

เคย 10 18.00 ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
จากทาง
คลินิก 

เทคโนโลยี
นี้หรือไม่ 
(N=51) 

ไม่เคย 46 82.00 
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3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรทอดเทคโนโลยี 

ผลการด าเนินโครงการ ผู้เข้าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 56 คน คือ ความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดฯ ข้อมูลวัดความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ การประกาศรับสมัคร การ
ติดต่อเชิญอบรม การประสานงาน และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอนฯลฯ คิดเป็นร้อยละ
81.07 อยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจในการให้บริการฯลฯ 
คิดเป็นร้อยละ 81.07 อยู่ในระดับมากที่สุด  สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่จัดอบรม อาหาร เครื่องโสต 
เอกสารอบรมฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 87.14 อยู่ในระดับมากที่สุด  ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร การประเมินจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 56คน ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 97.50 ระดับมากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 97.86 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของ
วิทยากร ทางด้านความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน คิดเป็นร้อยละ 95.71 อยู่ในระดับมากที่สุด   ด้าน
ระยะเวลาการอบรม คิดเป็นร้อยละ 88.57 อยู่ในระดับมากที่สุด   ด้านช่วงเวลาการอบรม วัน/เดือน/ฤดูที่
อบรม คิดเป็นร้อยละ 91.43 อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ประโยชน์
ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป คิดเป็นร้อยละ  98.57 อยู่ในระดับมากที่สุด   ผู้รับการถ่ายทอดฯ
น าไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าอบรมจ านวน 56 ท่าน  ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ในระดับดี โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.54 โดย ด้านที่มี
ร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไป) ส่วนด้านที่มีร้อยละความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีใจในการบริการ ฯลฯ) ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และ
ชุมชนบ้านหลักสิบ  ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพ่ือการแปรรูปผลผลิตจากสละมีผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดฯ ทั้งหมด 56 เห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคน 
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ตารางที่ 3.3 ระดับการประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มแปรรูปสละ 
 

รำยละเอียดผลกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ* ควำมพึง ระดับ

ควำมพึง
พอใจ*** 5 4 3 2 1 N** พอใจเฉลี่ย 

1. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

3 53 
 

      

4.05 

มาก (เช่นการประกาศรับสมัครการตดิต่อเชิญ
อบรม การประสานงานและให้ขอ้มูลการดูแล 
และการท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

(81.07%) 

2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
3 53       

4.05 
มาก (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ

บริการ ฯลฯ) 
(81.07%) 

3. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก   
20 36        

4.35 
มาก (สถานท่ีอบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร

อบรม ฯลฯ) 
(87.14%) 

4. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
49 7        

4.87 
มากที่สุด 

(ใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน ) (97.50%) 

5. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำหลกัสูตร 50 6        
4.89 

(97.86%) มากที่สุด  

 
6. ควำมเหมำะสมของวิทยำกร  
(ความรู้ความสามารถ เทคนิคการสอน) 

44 12        
4.78 

(95.71%) 

มากที่สุด  
 
 

7. ระยะเวลำกำรอบรม 
( จ านวนวัน) 

24 32        
4.42 

(88.57%) 
มาก 

8. ช่วงเวลำกำรอบรม  
(วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) 

32 24        
4.57 

(91.43%) 
มากที่สุด  

9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย
(ประโยชน์ท่ีได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่
เสียไป) 

52 4        
4.92 

(98.57%) มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งโครงการ 

4.54 
มากท่ีสุด  

90.99 
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หมายเหตุ  *ความพึงพอใจ 5=มากท่ีสุด     4 = มาก    3=ปานกลาง 2=น้อย 1 = น้อยที่สุด 
    ** N = ไม่กรอกข้อมูล 

*** ระดับความพึงพอใจ    0.00-1.50 = น้อยที่สุด 1.51-2.50 = น้อย 
   2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากที่สุด 
 
ตารางที ่3.4 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ได้ 56 100 
ไม่ได้ - - 

รวม 56 100 
 

การประเมินด้านรายได้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ หลังจากการเข้ารับการถ่ายทอดฯ พบว่าส่วนใหญ่
คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4,001-5,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3.5 
 

ตารางที่ 3.5 รายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 1,000 บาท - - - 

2 1,001-2,000 บาท 24 1000 42.85 

3 2,001-3,000 บาท 17 1500 30.35 

4 3,001-4,000 บาท 8 2000 14.30 

5 4,001-5,000 บาท 7 2500 12.5 

6 5,001-6,000 บาท - - - 

7 6,001-7,000 บาท - 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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8 7,001-8,000 บาท - - - 

9 8,001-9,000 บาท - - - 

10 9,001-10,000 บาท - - - 

11 
มากกว่า 10,000 

บาท 
- - - 

รวม 56 7,000 100.0 

รายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
12,500 

(บาท/คน/เดือน) 
 

 ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและ
การเพ่ิมมูลค่าสละ ปีที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 56 คน 
 

 
 
 
 

 

ระดับความพงึพอใจกลุ่ม 90.99 %  
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บทที่ 4 
กำรติดตำมผลหลังกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

 ทั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินงานในขั้นตอนการ ส ารวจพ้ืนที่ สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์จัดชื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าสละ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มสมาชิก กลุ่มสละบ้านใน
กอย อ าเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งหมดจ านวน 56 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
4.1 กำรใช้งำนเทคโนโลยี  

เกษตรกรได้น าเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยทันที่และต่อเนื่องหลังจากเข้ารับการอบรมแปรรูป 
โดยการน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าแยมสละ สละน้ าปลาหวาน สละลอยแก้ว สละอบแห้ง ต้อง
ค านึงถึงคุณประโยชน์ของสละ ต้องมีการค านวณสูตรผสมที่สามารถสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้ได้มากท่ีสุด  
4.2 ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนเทคโนโลยี  

 4.2.1 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หลังการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ มีความเห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากการ

ถ่ายทอดฯ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ดังตารางที่ 4.1  
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ได้ 56 100 

ไม่ได้ - - 

รวม 56 100 
 
4.2.2 ด้ำนควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรำยได้ 
จากการติดตามผลหลังการถ่ายทอดฯ พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมด (จากแบบสอบถาม 56 คน) 

มีความเห็นว่าความรู้ที่ได้รับสามารถท าให้รายได้เสริมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 ดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมรายได้ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รายได้หลัก 

- - 
รายได้เสริม 

56 100 

รวม 
56 100 
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ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมรายได้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ หลังจากการเข้า

รับการถ่ายทอดฯ พบว่าส่วนใหญ่คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 1,001-2,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 42.85  ในด้าน
การลดรายจ่าย 4,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีความเห็นว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้น
เท่ากับรายจ่ายที่ลดลง ดังตารางที่ 4.3-4.4  

 
4.2.3 ด้ำนคุณภำพชีวิต 
การประเมินด้านคุณภาพชีวิต พบว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด ร้อยละ 100 มีความเห็น

ว่าผลจากการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่สามารถระบุเป็นตัวเงินได้ แต่เป็นการน าไปใช้พัฒนาอาชีพโดยผู้
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชุมชนทันที ดังตารางที่ 4.1-4.7 
ตำรำงท่ี 4.3 ผลกำรประเมินด้ำนรำยได้ที่เพิ่มขึ้น 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 1,000 บาท - - - 

2 1,001-2,000 บาท 24 1000 42.85 

3 2,001-3,000 บาท 17 1500 30.35 

4 3,001-4,000 บาท 8 2000 14.30 

5 4,001-5,000 บาท 7 2500 12.5 

6 5,001-6,000 บาท - - - 

7 6,001-7,000 บาท - - - 

8 7,001-8,000 บาท - - - 

9 8,001-9,000 บาท - - - 

10 9,001-10,000 บาท - - - 

11 
มากกว่า 10,000 

บาท 
- - - 

รวม 56 7,000 100.0 

รายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
12,500 

(บาท/คน/เดือน) 
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ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินด้านรายจ่ายที่ลดลง 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 1,000 บาท  12 500 21.42 

2 1,001-2,000 บาท 21 1000 37.5 

3 2,001-3,000 บาท 23 1500 41.08 

4 3,001-4,000 บาท - - - 

5 4,001-5,000 บาท - - - 

6 5,001-6,000 บาท - - - 

7 6,001-7,000 บาท - - - 

8 7,001-8,000 บาท - - - 

9 8,001-9,000 บาท - - - 

10 9,001-10,000 บาท - - - 

11 
มากกว่า 10,000 

บาท 
- - - 

รวม 56 3,000 100.0 
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ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินด้านการเริ่มน าไปใช้ 
ล าดับ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 หลังการอบรมทันที 56 100 
2 หลังการอบรมภายใน 1 เดือน - - 
3 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน - - 
4 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน - - 

รวม 56 100 
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินด้านสถานที่น าความรู้ไปใช้ 

ล าดับ รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ใช้ในครอบครัว 49 87.5 
2 ใช้ในชุมชน 7 12.5 

3 ใช้ในที่ท างาน - 
- 

4 ใช้เมื่อมีโอกาส - - 

รวม 56 100 
 

ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินการน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด  
ล าดับ รายการ จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

1 ประยุกต์เป็นองค์
ความรู้ใหม่ 

56 100 

2 เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- - 

3 ให้บริการ / 
ค าปรึกษา 

- - 

4 อ่ืนๆ  - - 

รวม 56 100 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมข้อเสนอโครงกำร 

 
5.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
ตารางที่ 5.1 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการด าเนินการ 
(หน่วยนับ) 

1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 56 56 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 90.99 
3. ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
4. จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์(แห่ง/ราย) 

2 2 

 
5.2 กำรประเมินผลทั้งโครงกำรทำงเศรษฐศำสตร์ 

ผลการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ ได้ผลตอบแทนโครงการคิดเป็น 4.54 เท่าของเงินลงทุน
โครงการ ดังแสดงผลการพิจารณาในตารางที่ 5.2  
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ 
 

รายการ ปริมาณ หน่วย 

1 จ านวนผู้ใช้ประโยชน์  56 คน 
2 รวมรายได้เพ่ิมข้ึน 2,678 บาท 
3 รายได้เฉลี่ย  12,500 บาท/คน/เดือน 

4 รายได้เฉลี่ย  150,000 บาท/คน/ปี 

5 งบประมาณโครงการ 218,400 บาท 

6 ต้นทุนโครงการต่อคน 223 บาท 

7 ผลตอบแทนโครงการ 4.54 เท่า 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ข้อเสนอโครงกำร 

 
 
 

 
 

1.ชื่อหน่วยงำน  : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

2.ชื่อโครงกำร  : หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าสละ ปีที่ 3 
ระบุห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain: VC) S0-03 การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจรด้วย วทน.   
3.รำยช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำร : 
 

ข้อมูลผูร้่วมโครงการ 
ระบุ(ช่ือ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/
อีเมล์ ) 

หน้าท่ีรับผดิชอบ       
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์ท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ2 

1.ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สาขาเทคโนโลยี
อาหาร 

การแปรรูปอาหาร 
(Food Processing) 

2.นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร ผู้ร่วมโครงการ  ด้านการจัดท าแผน
ธุรกิจ 

การด าเนินงานด้าน
โครงการ วทน และ
คณะท างาน 
โครงการหมู่บ้าน ว 
และ ท รวมถึง
โครงการคูปองวิทย์
เพ่ือโอทอป 

3.อาจารย์พลัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ 

 
ผู้ร่วมโครงการ ด้านการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์  
การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  

4.นายนัน ชูเอียด ผู้น าชุมชน ความรู้ด้านการปลูก
สละ 

ประธานกลุ่มสละ
บ้านในกอย  

 
 

4. ที่มำของโครงกำร   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ 
 เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา ระบุหมายเลขค าปรึกษาจากระบบ CMO :   
  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการที่เสนอโครงการ  
 ผู้เสนอความต้องการเป็นสมาชิก อสวท. ระบุหมายเลขสมาชิกอสวท. ............. 



66 
 

 

 

 

 เป็นความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ     ระบุช่ือสมาชิกที่เสนอโครงการ.....................................หมา
เลขสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน........................ 

 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษาฯ(ศวภ.) 
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น  
           ระบุแหล่งทุน.................................................................ปีที่ด าเนินการ    
 เป็นความต้องการที่มีผลงานวิจัยรองรับ 

ช่ือโครงการวิจัย           
           ระบุแหล่งทุน.     ปีท่ีด าเนินการ   

  
 

 
 

5.หลักกำรและเหตุผล  : 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าสละ จะด าเนินการร่วมกับชุมชนบ้านในกอย ชุมชน

บ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสละและกล้วยไข่ มีพ้ืนที่ปลูกสละ
ประมาณ 200 ไร่ ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 100 ไร่ และมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างต่อเนื่องทั้งใน 3 ชุมชนเดิม
และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากราคายางพาราตกต่ า เกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกสละและ
กล้วยไข่ทดแทน การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชน และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ าหน่ายผลผลิต
ให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ทั้งสองชนิดมีมูลค่าต่ าลง ซึ่งหาก
น ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น จะช่วยเพ่ิมมูลค่า และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ 
นอกจากนี้เศษเหลือทิ้งจากสวนกล้วยและสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วยและสละ จะมีเศษเหลือ
ทิ้งหลายส่วน เช่น เปลือก ต้น ใบ ทาง และเมล็ด เป็นต้น สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิง 
(ถ่าน) เพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรได้ โดยทั่วไปเกษตรกรสนใจปลูกสละพันธุ์สุมาลี 
ต้นสละที่มีอายุ 4 ปีครึ่ง จะให้ผลผลิตเต็มต้น เฉลี่ยต้นละ 400 กิโลกรัม/ปี พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 
33 ต้น และผลผลิตออกได้ทั้งปี ปัจุบันราคาจ าหน่ายสละอยู่ที่กิโลกรัม.ละ 50-70 บาท หากสละไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว  

         ลุงนัน ชูเอียด เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ สวนสละลุงนัน
มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยพ้ืนที่ดินจ านวน 3 ไร่ครึ่ง จะ
ปลูกสละเป็นพืชหลัก แต่ในช่วง 2 ปี แรกของปลูกก่อนที่ต้นสละจะให้ผลผลิต จะมีการปลูกถั่วลิสงเพ่ือบ ารุง
ดินเวลา 3 เดือนแล้วเก็บเกี่ยวได้ และมีการปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้เป็นเวลา 6 เดือน ก็จะให้ผลผลิตและ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะละกอได้ต่อเนื่องนานถึง 2 ปี ท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสละยัง
ไม่ให้ผลผลิต นอกจากนี้สวนลุงนันยังปลูกต้นหมากและไม้ยืนต้น เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมอีกในอนาคตด้วย ลุงนัน ชู
เอียด มีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรภายในและภายนอกชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรต่างประสบปัญหาราคาสินค้ามีความผันผวน  ปริมาณผลผลิต
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศ และต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ ทั้งเครื่องจักรและสารเคมีท่ีส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรกรเสื่อมโทรม 
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 5.2 เหตุผล ควำมต้องกำรหรือประเด็นปัญหำที่ต้องกำรน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำไป
แก้ไขหรือพัฒนำชุมชน  

อย่างไรก็ตามผลผลิตสละบางส่วนอย่างไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ผลสละตกเกรด มีเหลือทิ้ง
และเน่าเสียในปริมาณหนึ่ง และกลุ่มเกษตรยังมีปัญหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์สละลอย
แก้วที่มีกระบวนการผลิตไม่คงที่ ขาดมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้นไม่สามารถส่งจ าหน่ายยัง
ต่างจังหวัด เป็นต้น  ซึ่งหากมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเกี่ยวกับการแปรรูปมา
ถ่ายทอดก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สละ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ผลผลิตสละ
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด เช่น สละลอยแก้ว แยมสละ สละแช่อ่ิมอบแห้ง 
สละอบแห้งแบบม้วน ไอศกรีมสละ เยลลี่สละ และสละน้ าปลาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมี
ความยั่งยืนตลอดไป และจะมีการผนวกการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน เพ่ือการเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเกษตรและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
จากรายได้ภาคเกษตรและเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่การเกษตรของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
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การน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
3) ผลการด าเนินงานตามแผนงานของปีท่ีผ่านมาทุกปีท่ีไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียด

กิจกรรมทีด่ าเนินการ เทคโนโลยีทีถ่่ายทอด ผลส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าไปใช้ประโยชน์ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น 
 

ข้อมูลพื้นที่/
กิจกรรม 

เทคโนโลยีที่ใช้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ วิทยำกร มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

1.การอบรมสาธิต
กระบวนการแปร
รูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
สละ จาก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และการจัด
ฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง
หลักเกณฑแ์ละ
สุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหาร 
(GMP) 

1. เทคโนโลยีการแปรรูป
และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สละให้ได้
มาตรฐาน  
เช่น  
-กระบวนการพลาสเจอร์
ไรซ์ (ในผลิตภัณฑ์สละ
ลอยแก้วและผลิตภัณฑ์
สละน้ าปลาหวาน) 
-การถนอมอาหารด้วย
น้ าตาล (ในผลิตภัณฑ์
แยม) 
-กระบวนการแช่อ่ิม
อบแห้ง (ในผลิตภัณฑ์
สละอบแห้ง) 

1. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากสละและน าไปสู่การสร้าง
อาชีพและถ่ายทอดให้แก่ผู้
ประกอบ และการชุมชนน าผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากข้ึน  
2. ได้โรงเรือนที่ได้มาตรฐาน
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต
อาหารที่มีสุขลักษณะที่ดี  
3. นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของกระบวนการแปรรูปสละ 
 

 
 

 
 
 

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ เกิดคุณค่า
ทางสังคม 
สร้าง
กระบวน 
การเรยีนรู้
ทางด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
ให้กับ
นักท่องเที่ย
ว 
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ข้อมูลพื้นที่/
กิจกรรม 

เทคโนโลยีที่ใช้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ วิทยำกร มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

2.พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่แปร
รูปจากสละ อย่าง
น้อย 3 แบบ  

1. การพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์และฉลาก
บรรจุภัณฑ์เหมาะสม
ส าหรับการจัดจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
บรรจุภัณฑ์สละลอยแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรจุภัณฑ์สละอบแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์แยมสละ  

นายวิเชียร ขุนเพชร  5,000 
บาท 

3. การพัฒนา
กระบวนการ
ผลิตและยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ 

1. การยืดอายุผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
* แยมสละ ด้วยวิธีการลด
ค่า aw ด้วยการใช้น้ าตาล
ที่มีความเข้มข้นสูง 
* สละน้ าปลาหวาน ด้วย
วิธีการพลาสเจอร์ไรส์ที่
อุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสม คือ ที่อุณหภูมิ
70-75 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที และเก็บ

1. ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ
รักษานานขึ้น ลดการเน่าเสีย
ของผลิตภัณฑ์ และช่วยลด
ต้นทุนการผลิต 
2. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ 5,000 
บาท 



70 
 

 

 

 

ข้อมูลพื้นที่/
กิจกรรม 

เทคโนโลยีที่ใช้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ วิทยำกร มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

รักษาในที่เย็น 
* สละอบแห้ง ด้วยวิธีการ
แช่อิม่ ด้วยในสารละลาย
น้ าตาล ที่ 40 oBrix และ
อบแห้งด้วยตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ 60-
65 องศาเซลเซียส  
* สละลอยแก้ว ด้วย
วิธีการพาสเจอร์ไรส์ที่
อุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสม คือ ที่อุณหภูมิ
70-75 องศาเซลเซียส 
นาน 5 นาที และเก็บ
รักษาในที่เย็น 
 2. การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสู่
ผู้ประกอบการชุมชน 

 
 
 
6. วัตถุประสงค์  : 
  

6.1 เพ่ือให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยี การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ  

6.2 เพ่ือแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสละให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  

6.3 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาความเป็นอยู่ 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน 
 6.4 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาควิชาการและชุมชน ในการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง 
 
 

7.กลุ่มเป้ำหมำย  : 
สถานที่ติดต่อ  : กลุ่มสละบ้านในกอย ต.หนองธง อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง     
โทรศัพท ์061-2307593 
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8. ระยะเวลำด ำเนินงำน: 
เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2563   สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)   
 
9. ห่วงโซ่คุณค่ำด้ำน วทน. (Infographics):  
 

 
10. แผนธุรกิจ  : 
1. ชื่อผู้ประกอบการ 
   1.1 ชื่อ/นามสกุล   นายนัน  หนูเอียด     หน้าที่ ประธานกลุ่ม     
   1.2 ชื่อ/นามสกุล   นายละหูด  หมัดหมาน  หน้าที่ รองประธานกลุ่ม    
   1.3 ชื่อ/นามสกุล   นายสมพล จันทมาส   หน้าที่ เหรัญญิก     
 
2. ที่ตั้งของสถานประกอบการ 
    ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ  ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัด
พัทลุง 
3. ประเภทสินค้า/บริการ 
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  3.1 ผลไม้สด ได้แก่  สละ มะละกอ กล้วย 
  3.2 ผลไม้แปรรูป ได้แก่  สละลอยแก้ว สละน้ าปลาหวาน และแยมสละ 

   ปีที่ 1 1)  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย 
  2)  การจัดฝึกอบรมสาธิตกระบวนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสละ  

     จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
   ปีที่ 2 1)  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพ่ิมมูลค่าจากสละ  
  2)  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้อ่ืนๆ ในท้องถิ่น ควบคู่กับสละ 
   ปีที่ 3 1)  จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่ม  
  2)  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากรท้องถิ่น    

4. เหตุจูงใจ เพ่ือแรงบันดาลใจ ที่ท าให้ประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ 
เนื่องจากราคายางพาราตกต่ าเกษตรกรจึงเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกสละและผลไม้อ่ืนๆ เช่ น 

กล้วย มะละกอ ทดแทนการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ในชุมชนและเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจ าหน่าย
ผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อหน้าสวนในรูปผลไม้สด ท าให้ผลผลิตจากผลไม้ท้ังสองชนิดมีมูลค่าต่ า ซึ่ง
หากน ามาแปรรูปจะช่วยเพ่ิมมูลค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ นอกจากนี้เศษ
เหลือทิ้งจากสวนกล้วยและสละ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปกล้วยและสละ จะมีเศษเหลือทิ้ง สามารถ
น ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมอีกในอนาคตด้วย ล่าสุดปีนี้ คุณลุงนัน ชูเอียด ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น
เกษตรกรดีเด่นด้านสวนเกษตรผสมผสานอันดับ 2 ของประเทศ และยังคงมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาราคาสินค้ามีความผันผวน 
ปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศและต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ทั้งเครื่องจักรและสารเคมีที่ส่งผลให้ทรัพยากรเกษตรกรเสื่อมโทรม แต่ทั้งนี้กลุ่ม
ชาวบ้านยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ไม่คงที่ หรือตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และอายุใน
การจัดเก็บของสละลอยแก้วที่อยากจะยืดอายุให้มีระยะเวลานานขึ้น เพ่ือจะสามารถน าไปสู่การส่งจ าหน่ายยัง
ต่างจังหวัด เป็นต้น  อย่างไรก็ตามผลผลิตบางอย่างไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ ผลสละตกเกรด ซึ่งมีเหลือทิ้ง
และเน่าเสียในปริมาณหนึ่ง ซึ่งหากน ามาแปรรูปจะช่วยเพ่ิมมูลค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยการน าผลสละมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สละลอยแก้ว แยมสละ และสละน้ าปลาหวาน 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวทางชุมชนจึงหาวิธีเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตร ซึ่งจะมีผล
ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความยั่งยืนตลอดไป โดยการผนวกการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้
ด้วยกัน เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรและการพักผ่อนหย่อนใจ ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกร
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากรายได้ภาคเกษตรและเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่การเกษตรของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน 

5. ระยะเวลาที่ก่อตั้ง 
  เป็นผู้ประกอบการใหม่ ไม่เคยท ามาก่อน 
  ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
  ด าเนินธุรกิจมาแล้วเกิน 1 ปี จ านวน  15       ปี 
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6. วัตถุประสงค์และวงเงินการ 
 ปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564) จ านวนเงิน    218,400         บาท 
7. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.เกษตรกรมีการท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมี
ภูมิปัญญาในเรื่องการปลูกสละที่สืบทอดมาเป็น
ยาวนาน 
2.มีต้นทุนการผลิตต่ า เนื่องจากใช้สละในท้องถิ่นมา
แปรรูปและเพ่ิมมูลค่า 
3.มีสูตรและนวัตกรรมการผลิตเฉพาะของกลุ่ม   
4.ผลผลิตสละมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 
5.เกษตรกรตื่นตัวในเรื่องกระบวนการด้านการใช้
เทคโนโลยีมาจัดการในการผลิต 

1.แหล่งรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่มีน้อยท าให้ไม่เกิดการ
แข่งขันในเรื่องการตลาด  
2.เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาขายผลผลิตได้  
3.เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการผลิต  
4.เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกต้นทุนการ
ผลิต 
5.ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก 
 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนแนวทางการแปรรูป
สละ และแนวทางการปลูก จากหลายหน่วยงาน  
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเน้นความส าคัญใน
การผลิตสละให้ได้คุณภาพ และการท าการเกษตร
อย่างปลอดภัย  
3.ตลาดที่รับซื้อสละมีความต้องการสละทานผลสด
สูงแต่มีแบบตกเกรดสามารถน ามาแปรรูปจ าหน่าย
ได้อีกช่องทาง 
4.กระแสสังคม เนื่องจากผู้บริโภคหันมาดุแลสุขภาพ
มากขึ้น ใสใจอาหารเพ่ือสุขภาพ ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็น
อีกทางเลือกในการบริโภค  
 

1.ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและ
ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้  
 

8.การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน 
   8.1 คู่แข่งขัน 
 ข้อได้เปรียบ 
 1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจของอ าเภอ        
 2) ผลผลิตออกทั้งปี สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้ทุกฤดูกาล     
 ข้อเสียเปรียบ 
 1) มีคู่แข่งท่ีปลูกสละในพ้ืนที่เดียวกันคือสวนสละลุงถัน      
 2) แปลงปลูกสละอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากถนนใหญ่ การคมนาคมอาจไม่สะดวกในการสร้างแรง 
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             จูงในการจัดจ าหน่าย          
9. ตลาดของสินค้า 
  ตลาดท้องถิ่น/ในจังหวัด    ตลาดต่างจังหวัด 
  ตลาดพรีเมี่ยม     ตลาดขายส่ง/ขายปลีก 

 อ่ืนๆ (ระบุ)     
10. ลักษณะของผู้ซื้อ 
  มีลูกค้าประจ า/แน่นอน/ตลาดเปิด   ผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม/ตลาดแคบ 
  มีลูกค้าขาจร ไม่แน่นอน    อ่ืนๆ (ระบุ)     
 
11. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อสินค้า/บริการ 
  กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี     กลุ่มวัยรุ่น/นักศึกษา/คนท างาน 
  กลุ่มคนท างานไม่เกิน 15 ปี     กลุ่ม 
12. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 1) ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค  ป้ายไวนิวและโบชัวร์ 
 2) การส่งเสริมการขายแต่ละเทศกาล งานออกร้านของหน่วยงานจังหวัด 
13.ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

 
 
พันธุ์สละที่นิยมปลูก มีดังนี้ 
1. พันธุเนินวง เปนพันธุสละที่นิยมปลูกมากท่ีสุด ขนาดตะโพกหรือล าตนเล็กกวาระก า บริเวณกาบ

ใบมีสีน้ าตาลทอง ปลายใบยาว หนามของยอดที่ยังไมคลี่มีสีขาว ผลมีรูปรางยาว หัวทายเรียวคลายกระสวย 
หนามผลยาว ออนนิ่ม ปลายหนามงอนไปทางทายผล เนื้อมีสีเหลือง นวลคลายน้ าผึ้ง หนานุม รสชาติหวาน
หรือหวานอมเปรี้ยว รับประทานแลวรูสึกชุมคอ กลิ่นหอม และเมล็ดเล็ก 

2. พันธุสุมาลี เป็นพันธุ์ใหม่ ลักษณะล าตนคลายระก า ทางใบยาวมีสีเขียวอมเหลือง ใบใหญกวาง 
และปลายใบสั้นกวาพันธุเนินวง หนามของยอดออนที่ยังไม่คลี่มีสีสมออน ก้านดอกยาว ชอดอกใหญ ติดผลงาย 
ผลมีรูปรางปอมสั้น สีเนื้อคลายสะละเนินวง เนื้อหนากวาระก าแตบางกวาพันธุเนินวง รสชาติหวาน มีกลิ่น
เฉพาะ เจริญเติบโตเร็วและทนตอสภาพแสงแดดจัดไดดีกวาพันธุเนินวง 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel)  ของผลิตภัณฑ์สละแปรรูป คือจะจ าหน่ายไปยัง
พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าปลีก เพ่ือกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด และต่างจังหวัด   
เนื่องจากปัจจุบันช่องทางการกระจายสินค้ามีหลายช่องทาง เช่น ทางตรง และทางอ้อม ในการนี้ จึงมีการจัด
จ าหน่ายได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การออกบูธประชาสัมพันธ์ การฝากขาย หรือขายออนไลน์ เป็นต้น 
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11 .กำรด ำเนินโครงกำร  : 
 11.1 เทคโนโลยีและวิธีด าเนินงาน 
   

 2562 2563 2564 
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อยู่รอด + เข้มแข็งเติบโต + สามารถ
เป็นต้นแบบหรือสามารถขยายผลไปยัง
หมู่บ้านอื่น ๆ 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ 

1.พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานท่ีศึกษาดูงาน 

2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น 

3.การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูป 

4.สร้างเครือข่ ายให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และ
สนับสนุนการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นร่วมกัน 

 

การเพิ่มศักยภาพการขายเชิงพาณิชย์ 

-การอบรมสาธิตกระบวนการแปรรูปสละจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 

-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าจากสละ 

-จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่ม 

-จัดฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ 

-จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่าย 

 

เตรียมความพร้อม สร้างศักยภาพ 

-จัดท าแผนด้านการตลาด 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

องค์ควำมรู้ด้ำน วท. 

-การนแลกเปลี่ยนความรู้ 

-การพัฒนากระบวนการผลิต 

-เน้นการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
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ปีที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ด้ำน วทน. ชื่อวิทยำกร/ทีมงำน  กระบวนกำรถ่ำยทอด1 

กิ จ ก ร ร ม จั ด ฝึ ก อ บ ร ม ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากร
ท้องถิ่น 

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 2 ครั้ง   
ใช้เวลา 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) 

จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่ม
พร้อมด้วยการท าแผนธุรกิจให้กับชุมชน
กลุ่มสละฯ 

นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร 
และคณะ  

ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 ครั้ง ใช
เวลา 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อขยายไป
ยังกลุ่มเครือข่ายในชุมชน และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ   

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร  

จ านวน 2 ครั้ง ใช้เวลา 4วัน (วันละ 6 
ชั่วโมง)  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อาจารย์พลัฏฐ์  ยิ้ม
ประเสริฐ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 ครั้ง ใช
เวลา 2 วั น  (วัน ละ  6 ชั่ ว โม ง) ซึ่ ง
เทคโนโลยีนี้มีขอดีคือจะช่วยเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ โดยปรับรูปแบบของ
บรรจุภั ณ ฑ์ ให้ เหมาะสมต่ อความ
ต้องการของผู้ บ ริ โภคและมี ความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น  

การอบรมเรื่องมาตรฐานต่างๆ เช่น ฮา
ลาล GMP 

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ
 

จ านวน 3 ครั้ง ใชเวลา 3 วัน (วันละ 6 
ชั่วโมง) 

กิจกรรมการท าตลาดออนไลน์ให้กับ
ชุมชน  

ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร 

จ านวน 3 ครั้ง ใชเวลา 3 วัน (วันละ 6 
ชั่วโมง) 

 
 

 11.2 แผนการด าเนินงาน (ระบุให้สอดคล้องกับข้อ 12.1) 
** ปีท่ีด าเนินการ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ** 

 

1) สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แผนด าเนินงานปีงบประมาณ 2562  
 

 

กิจกรรม 
2561                                           2562 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. การส ารวจพื้นที่ 
การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การ
ประชุมร่วมกับกลุ่ม

 
 

           20,000 
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2) สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แผนด าเนินงานปีงบประมาณ 2563  

เพื่อชี้แจงทางการ
ด าเนินงาน 
2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสละกับหน่วยงาน
ของรฐัและเอกชน 

            53,000 

3. การอบรมสาธิต
กระบวนการแปรรูป
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสละ 
จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
และการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้เรือ่ง
หลักเกณฑแ์ละ
สุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (GMP) 

            95,900 

4. พัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
จากสละ อย่างน้อย 3 
แบบ  

            40,500 

5. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            40,600 

รวมงบประมาณ 20,000 53,000 95,900 81,100 (ข้อ4+5) 250,000 

กิจกรรม 
2562                                           2563 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 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. การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การ
ประชุมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อชี้แจงทางการ
ด าเนินงาน 

 
 

           20,000 

2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการ 

            53,000 
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3) แผนด าเนินงานปีงบประมาณ 2564   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสละกบั
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 
3. กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป
และการเพิ่มมูลค่า
จากสละให้มีคุณภาพ
มากข้ึน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบ
มาตรฐานโรงเรือนให้
ได้มาตรฐาน อย. 
และพัฒนาระบบตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์
ควบคู่ไปดว้ย  

            70,900 

4. การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลไม้อ่ืนๆ ใน
ท้องถิ่น ควบคู่กับ
สละ เชน่ กล้วย 
มังคุด เป็นต้น  

            40,500 

5. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            40,600 

รวมงบประมาณ 20,000 53,000 70,900 81,100 (ข้อ4+5) 225,000 

กิจกรรม 
2563                                           2564 

รวมเงิน 
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที่ 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. การก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ การ
ประชุมร่วมกับกลุ่ม
เพื่อชี้แจงทางการ
ด าเนินงาน 

 
 

           20,000 

2. จัดฝึกอบรมด้าน
การตลาดให้กับกลุ่ม
พร้อมด้วยการท า
แผนธุรกิจให้กับ

            53,000 
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12.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 57 60 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
(ปีงบประมาณ 2563) 
    2.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าจากสละ
ให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบมาตรฐานโรงเรือนให้ได้

เร่ือง 2 3 4 

ชุมชนกลุ่มสละฯ  
3. กิจกรรมจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับ
เครือข่ายโดยวิทยากร
ท้องถิ่น  

            79,400 

4. การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อ
ขยายไปยังกลุ่ม
เครือข่ายในชุมชน 
และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ   

            21,400 

5.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้แบบ  

            10,000 

6.การอบรมเรื่อง
มาตรฐานต่างๆ เช่น 
ฮาลาล GMP  

            10,600 

7.กิจกรรมการท า
ตลาดออนไลน์ให้กับ
ชุมชน 

            18,400 

8. การติดตามและ
จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์  

            5,600 

รวมงบประมาณ 54,600 54,600 54,600 54,600 218,400 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
2562 2563 2564 

มาตรฐาน อย.และพัฒนาระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปด้วย 
(ปีงบประมาณ 2563) 
    2.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้ อ่ืนๆ ในท้องถิ่น ควบคู่กับสละ เช่น 
กล้วย มังคุด เป็นต้น (ปีงบประมาณ 2563) 
    2.4  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายโดยวิทยากรท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2564) 
    2.5 จัดฝึกอบรมด้านการตลาดให้กับกลุ่มพร้อมด้วยการท าแผนธุรกิจ
ให้กับชุมชนกลุ่มสละฯ (ปีงบประมาณ 2564) 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
     3.1 คุ้กกี้สละ บัตเตอร์เค้กสละ และโดนัทสละ  
     3.2 ไอศกรีมสละ  
     3.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลไม้อ่ืน เช่น กล้วย มะละกอ  เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ ์ 3 3 4 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 1 3 4 

5. ประมาณการผูน้ าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ คน 1 3 4 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 85 86 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 10,000 15,000 30,000 
 

13.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
     เศรษฐกิจ  

1. จ านวนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสละและผลไม้ชนิดอ่ืนในท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ หรือตกเกรด สามารถน ามา
พัฒนาเป็นปุ๋ยส าหรับใส่ต้นสละได้อีก  
2. รายได้ของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มสละบ้านในกอย อ าเภอหนองธง จังหวัดพัทลุง สถานที่ติดต่อ ต.
หนองธง อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง 5,000-10,000 บาท/เดือน  
      สังคม    

สมาชิกในชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาศักยภาพโอกาสในการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 
ป้องกันการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัด 

   สิ่งแวดล้อม  
เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 

 

14. งบประมำณขอรับกำรสนับสนุน  
ปีงบประมาณ 2563  จ านวน 250,000 บาท  
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน 218,400 บาท  
งบประมาณรวมทั้งหมด   จ านวน 725,000 บาท 

     มีรายการดังนี้ (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)  
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     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 218,400 บาท 

ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 10 จ านวนเงิน 
1) กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และกระบวนกำรผลิต  
   -ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*6 ชม.1คน*3วัน) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 30บาท*2มื้อ*60 คน*2วนั) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100บาท*60คน*2วัน) 
   -วัสดุส านักงาน 
   -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
    

38,600.00 
10,800.00 
7,200.00 

12,000.00 
5,000.00 
3,600.00 

2) กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรท ำธุรกิจทำงกำรเกษตรและกำรท ำแผนธุรกิจของ
ชุมชน 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*6 ชม.1คน*4วัน) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 30บาท*2ม้ือ*60 คน*4วัน) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100บาท*60คน*4วัน) 
   -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 4 วัน) 
   - ค่าเดินทาง  (500*3 คน*4วัน) 

66,000.00 
 

14,400.00 
14,400.00 
24,000.00 
7,200.00 
6,000.00 

3) กิจกรรมถ่ำยทอดและแนะน ำแนวทำงกำรขอมำตรฐำนรับรองต่ำงๆของผลิตภัณฑ์  
   -ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*6 ชม.2คน*2วัน)  
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 30บาท*2ม้ือ*60 คน*2วัน) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100บาท*60คน*2วัน) 
   -ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร(300 บาท * 6 ชม.* 1 คน* 2 วัน) 
   -ค่าวิเคราะห์หาค่า โภชนาการของการวิ เคราะห์ของผลิตภัณฑ์สละแปรรูป  
   -ค่าเดินทาง  (500*3 คน*2วัน) 

50,600.00 
 14,400.00 

7,200.00 
12,000.00 
3,600.00 

10,400.00 
3,000.00 

4) กิจกรรมพัฒนำบรรจุภัณฑ์ต้นแบ  
- ค่ำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
- ค่ำออกแบบบรรจุภัณฑ์  

44,200.00 
25,000.00 
19,200.00 

5) กิจกรรมลงพื้นที่ติดตำมผลและปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของกลุ่มฯ 
   -ค่าเดินทาง  (800*3 คน*2วัน)  
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท * 2 มื้อ * 60 คน* 2 วัน) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท * 35 คน* 2 วัน) 
    

19,000.00 
4,800.00 
7,200.00 
7,000.00 

รวม (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 218,400.00 
 



82 
 

 

 

 

 

15.  กำรรำยงำนผล ประเมินผลและติดตำมผล   :   
15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      

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

ส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

16. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์   :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดี ให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการ
ด าเนินงาน ฯ ทุกประการ   
 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

(ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต)ิ 

ผู้เสนอโครงการ 
ต าแหน่ง**อาจารย์ 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ชื่อ นำมสกลุ ที่อยู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

วีระชัย โอทอง 244 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
จริยา เกื้อแก้ว 244 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
อ าพร ชูเอียด 150 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
วาสนา ชัยแก้ว 185 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

นงลักษณ์ ชูเอียด 244 ใ.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
สมบัติ ตาแก้ว 125 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
นัน ชูเอียด 147 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

ภูวนนท์ ชูเอียด 150 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
วีรวรรณ ย้อยแก้ว 292 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ยุพรรณ อนุภัทรพาดา 280 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ระโหด หมัดหนาน 26 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ปรีชา เลื่อนแก้ว 18 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
รุ่น หิลมแก้ว 217 ใ.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

คล้าย จิตตเกต 257 ม.4 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
สมหมาย ตาแก้ว 456 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ตรีทศพล ตาแก้ว 421 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

จารีย์ หมัดหมาน 26 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
วรัญญู ชัยแก้ว 185 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
สมบูรณ์ ปิ่นสุวรรณ 250 ม.11 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

นับ รอดหนู 58 ม.5 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
กุหลาบ จันมาก 59 ม.4 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 
สรวง ชูพ่วง   แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 

เปลือน ชูช่วย 109 ม.8 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 
การต์ชนิต แก้วปาน 99 ม.1 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 

ระมี สวีทรัตน์ 92 ม.3 แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 
สงานศรี พิสภักดิ์ 277 ม.3 แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 

พิณ จาไข่ 58/1 ม.3 แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 
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กวินเทพ หมื่นเพชร   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 
เยาวรัตน์ ศิรินุพงษ์   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 
สุนันทา ซ่อเส้ง   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 

จันทร์จิรา ซ่อเส้ง   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 
อารีย์ ทองสม   แพรกหา ป่าบอน พัทลุง 

ประภา ชูเอียด 147 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
พนม นิลแก้ว 187 ม.4 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
เสถียร สงเล็ก 35 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ดนุษา สงเล็ก 35 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ประทุม ทองพุฒ 215 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ประสม นิลแก้ว 308 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
สมพล จันทมาศ 4 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
หาสัน รุ่งสวัสดิ์ 309 ม.1 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

ประเจียม มลยงค์ 14 ม.9  หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
สุชาติ ตาแก้ว 36 ม.6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ยุพิน หมัดหมาน 347 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
เฉม โส๊ะหลี 43 ม.2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 

สรยุทธ สิบแก้ว 217 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ฉันทนา เกตุชู 248 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
บุญล้อม ข าเอียด 46 ม.5 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ประเสริฐ คงช่วย 79 ม.7 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
ก าปัก สาเล็ก 35 ม.7 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
สมปอง เหมือนจันทร์ 239 ม.9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 
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ภำคผนวก 8  
เอกสำรแนบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 
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