ฐานงานบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain Community Incubator : VCCI)
คือ การนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอด
ห่ ว งโซ่ คุณ ค่า (Value chain) เพื่ อ ให้ เป็ น หมู่ บ้ านต้น แบบที่ มี การใช้ วทน. ไปเพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่ าย และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf

1. ชือ่ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
ค่าละติจูด 19.221188

หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา (หมู่บ้านต่อเนื่อง)
ค่าลองติจดู
97.970274

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผูร้ ่วมโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ
ระบุ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์
ในโครงการ1
โทร อีเมล์
1. นายขจรเดช พิมพ์พิไล
หัวหน้าโครงการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 086-9214208 , 053944144 ต่อ 952
อีเมล์ : kphimph@yahoo.com

2. นายสมชาย จอมดวง
ผู้ร่วมโครงการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. , อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-8825270 , 053948247
อีเมล์ : somchai.j@cmu.ac.th

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ2

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล พัฒนา
ออกแบบเครื่องจักร ระบบ
ควบคุม ระบบทำความร้อน
และความเย็น
- สาขาพลังงาน วิเคราะห์การ
ใช้พลังงาน การจัดการ และ
อนุรักษ์พลังงาน
- เทคโนโลยีสะอาด การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
การผลิตในอุตสาหกรรม
อาหาร ด้วยวิธีการทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
- สาขาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน
การอบข้าวแต๋น ข้าวแต๋นทวี
พรรณ (พ.ศ.2559)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่วของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมไิ ทย (พ.ศ.
2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวพอง ของ
กลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ป่าปุ๊ (พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากงา ของกลุ่มขนม
งาบ้านชานเมือง (พ.ศ.2560)
- การเก็บรักษาเมล็ดลูกตาวที่
เหมาะสมสำหรับการผลิตลูกตาว
เชื่อมอบแห้งในช่วงนอกฤดูกาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์จันทร์
พานิช (พ.ศ.2559)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่ว
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิไทย
(พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

3. นายรัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ผู้ร่วมโครงการ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.
, อาจารย์ประจำภาควิชา
วิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-0266688 , 053943409
อีเมล์ : rattasit.s@cmu.ac.th

4. นางนวลละออ วงศ์ศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : ประธานกลุม่
การเกษตรวิสาหกิจชุมชน
บ้านป่าปุ๊
โทรศัพท์ : 086-4353424
5. นายกุศล สุปันโย
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านป่าปุ๊
โทรศัพท์ : 061-3178046
6. นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผาบ่อง
โทรศัพท์ : 053-686048 ,
097-1639978
7. นายอมร ศรีตระกูล
ตำแหน่ง : กำนันตำบลผาบ่อง
โทรศัพท์ : 093-1349181
1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ
2 แนบประวัติการศึกษา

ประธานกลุม่ ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวพอง ของ
กลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ป่าปุ๊ (พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากงา ของกลุ่ม
ขนมงาบ้านชานเมือง (พ.ศ.2560)
- การประมวลผล
- โครงการนำร่องการใช้ระบบ
ภาษาธรรมชาติ การสืบค้น
สารสนเทศในระบบตามสอบสินค้า
ข้อมูล
ผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทาง
- การออกแบบ และการพัฒนา
ภูมิศาสตร์ (Geographical
ฐานข้อมูล/คลังข้อมูล
Indication: GIs) สำนักงาน
- การบริหารโครงการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (ส.ค. 54 – ส.ค. 55)
- โครงการระบบการตามสอบ
ผลผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวง
สำหรับสำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กย. 52 – กย. 53)
- โครงการศึกษา และวิเคราะห์เพื่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง (สำรวจระยะที่ 1-3) (เม.ย.
50-ก.พ.51) (ขยายเวลาสิ้นสุด 16
มี.ค.51)
ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานกลุม่
วิสาหกิจชุมชน

เจ้าหน้าที่ใน
ท้องถิน่ ที่เข้าร่วม
โครงการ

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองส่วนภูมภิ าค

ที่ปรึกษาโครงการ

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปรึกษาโครงการ

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองส่วนภูมภิ าค

เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้นำชุมชน/ แกนนำชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อื่นๆ
ประสบการณ์ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่ 2 ) ปีแรกที่เริ่มดำเนินการ 2562
พื้นที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้นำเสนอข้อมูล ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมทีด่ ำเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การนำไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
เทคโนโลยี/องค์ความรู้
ข้อมูลพื้นฐาน3
วิทยากร มูลค่าทาง
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
การนำไปใช้ประโยชน์
(ปัจจัยนำเข้า)
ตัวคูณ เศรษฐกิจ
เทคโนโลยีที่ 1
เทคโนโลยีที่ 2
เทคโนโลยีที่ 3
1. หมู่บ้านข้าวและธัญพืช รายได้ก่อนเข้าร่วม เทคโนโลยีการ
พื้นถิ่นล้านนา
โครงการ :
จัดการหลังการเก็บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 360,000 บาท/ปี เกี่ยว (สำหรับกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร)

เทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวพองกรอบ
ผสมธัญพืชชนิด
แท่ง

เทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศ สำหรับ
ธุรกิจบนตลาด
ออนไลน์

2. หมู่บ้านข้าวและธัญพืช รายได้ก่อนเข้าร่วม เทคโนโลยีการ
เทคโนโลยีการ
พื้นถิ่นล้านนา
โครงการ :
จัดการหลังการเก็บ แปรรูปผลิตภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 360,000 บาท/ปี เกี่ยว
ซีเรียลกราโนล่า
(สำหรับกลุ่มผู้จัดหา
และแปรรูปวัตถุดบิ )

เทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศ สำหรับ
ธุรกิจบนตลาด
ออนไลน์

3. หมู่บ้านข้าวและธัญพืช รายได้ก่อนเข้าร่วม เทคโนโลยีการแปร
พื้นถิ่นล้านนา
โครงการ :
รูปผลิตภัณฑ์ข้าว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 360,000 บาท/ปี พองผสมธัญพืชคลุก
ผงปรุงรส

เทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศ
สำหรับธุรกิจบน
ตลาดออนไลน์

- จัดการวัตถุดิบข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์ หลัง
การเก็บเกี่ยว ให้มคี วามปลอดภัย ลดการสูญเสีย
และสามารถคงคุณภาพให้ทจี่ ะนำมาใช้ได้ตลอดทั้งปี
- เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยยกระดับผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณ์
- เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- จัดการวัตถุดิบข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์ หลัง
การเก็บเกี่ยว ให้มคี วามปลอดภัย ลดการสูญเสีย
และสามารถคงคุณภาพให้ที่จะนำมาใช้ได้ตลอดทั้งปี
- เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยยกระดับผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณ์
- เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- จัดการวัตถุดิบข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์ หลัง
การเก็บเกี่ยว ให้มคี วามปลอดภัย ลดการสูญเสีย
และสามารถคงคุณภาพให้ที่จะนำมาใช้ได้ตลอดทั้งปี
- เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยยกระดับผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณ์
- เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

3

352,132
บาท/ปี

3

579,339
บาท/ปี

3

523,788
บาท/ปี

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ปีที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
2) แผนงานที่จะดำเนินงานของปีทขี่ องบประมาณ
การดำเนิ น งานเป็ น การนำนวั ต กรรมมาใช้ ในการเพิ่ ม มู ล ค่ าข้ าวพื้ น ถิ่ น และธั ญ พื ช อั ต ลั ก ษณ์ ที่
ประกอบด้วยส่วนของต้นทาง คือ การพัฒนาด้ านวัตถุดิบ ส่วนกลางทาง คือ การพัฒนากระบวนการผลิตและ
มาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า และส่วนปลายทาง คื อ การส่งเสริม และพัฒนาการตลาด ซึ่ง
ในการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยสำหรับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้
1. ต้นทาง : การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์
2. กลางทาง : เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวพื้นถิ่นพองกรอบ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นถิ่นและธัญพืชอัตลักษณ์
3. ปลายทาง : การส่งเสริม และพัฒนาการตลาด โดยทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ และสมาชิ ก หมู่ บ้ านที่ น ำวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปพั ฒ นาต่ อ ยอด และ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอาชีพอื่นๆในชุมชน เพื่อสร้างงาน
สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้น และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบ
สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ
6.2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน ให้ มีขี ด ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ป ระโยชน์ จ าก
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ
และการตลาด
6.3 เพื่อพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยใช้อัตลักษณ์ของพื้ นที่ที่เป็นจุดเด่น ซึ่งมีความ
พร้อมในด้านทรัพยากร ศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ มาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
ปลายทาง ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วย วทน.
6.4 เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ด้านการจัดการวัตถุดิบข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์หลัง
การเก็บเกี่ยว (Postharvest) ให้มีความปลอดภัย ลดการสูญเสีย และสามารถคงคุณภาพให้ที่จะนำมาใช้
ได้ตลอดทั้งปี
6.5 เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒ นาปรับปรุงกระบวนการผลิตและมาตรฐาน การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เริ่มจากปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ สูตรการผลิต การบรรจุ บรรจุ
ภัณฑ์ การทำให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย GMP ยกระดับผลิตภัณฑ์
6.6 เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ สำหรับพัฒนาธุรกิจบนตลาดออนไลน์ ในการ
ส่งเสริมทางด้านการตลาด และการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ถึง
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อ มู ล เชิ งวิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรมภายในหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน และกา ร
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค

7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคำปรึกษา
ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุชื่อสมาชิก อสวท.
หมายเลขสมาชิกอสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุน
ระบุแหล่งทุน สป.
ปีที่ดำเนินการ
2562
.
แนบผลการดำเนินงานและผลสำเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :

หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา
หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ และภูเขาสูง จึงมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำปายที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีแม่น้ำแม่สะมาดในการนำไปสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่
มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวและธัญพืชท้องถิ่น กระเทียม พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น
หมู่บ้านป่าปุ๊ ดำเนินการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝาก โดยใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น
ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าวโพดเทียนสีเหลือง/ม่วง (ข้าวโพดพันธุ์
กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วลายเสือ งาขี้ม่อน และงาดำ

ประเด็นปัญหา
มีผู้ผลิตสินค้าคล้ายกันจำนวนมาก
กลุ่มลูกค้าค่อนข้างจำกัด
วัตถุดิบสูญเสีย และต้นทุนการผลิตสูง
ไม่พร้อมให้เข้ามาเยี่ยมชมสถานทีผ่ ลิต

ชุมชนแห่ งนี้เหมาะสมที่จะได้รับ การถ่ายทอดกระบวนการคิด การพัฒ นาแบบครบวงจรห่ วงโซ่
คุณ ค่า เพื่ อ พัฒ นาปั จ จั ย พื้น ฐานการแปรรูป ผลิตภั ณ ฑ์ จ ากวัตถุ ดิบ ข้ าวพื้น ถิ่ น และธัญ พืชอั ตลั ก ษณ์ /สร้า ง
มูลค่าเพิ่ม/ส่งเสริมการตลาด ที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และการท่องเที่ยว
ความสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
- สร้างมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 433,638 บาท/ปี
- ลดการสูญเสียวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 145,701 บาท/ปี
- ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้
- สร้างความมั่นคงของรายได้

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

- สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
- เกิดการจ้างงานสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และเกิดอาชีพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ลดการย้ายถิ่นฐานจากโอกาสและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่

- อนุรักษ์รกั ษาทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์)

9. แผนธุรกิจชุมชน :
แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านด้าน วทน.

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์
เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์/สร้างมูลค่าเพิ่ม/ส่งเสริมการตลาด

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)
- การคงคุณภาพ และคุณลักษณะของวัตถุดิบ
- ประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- เทคโนโลยีที่ชว่ ยลดการสูญเสีย และสามารถเก็บรักษาวัตถุดบิ ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ วพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง
- การพองข้าว โดยใช้เทคนิคควบคุมความดัน
- กระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์
- การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการตลาดออนไลน์
- การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์
วางแผนปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน ในการจัดเวทีอภิปรายเสวนาร่วมกับชุมชน
เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในการนำเทคโนโลยีและผลงานวิจัยมาใช้พัฒนา
หมู่บ้านและเพือ่ วางแผนจัดทำแผนหมูบ่ า้ น
การติดตาม ประเมินผล ในการจัดสัมมนา อบรม สาธิต เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และผลงานวิจยั ให้ชุมชน
(ปี 2562)
ปีที่ 1 อบรม
ให้ความรู้ เพื่อสร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั ิการ
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(สำหรับกลุ่มผู้จัดหา และแปรรูปวัตถุดบิ )
- การคงคุณภาพ และคุณลักษณะของวัตถุดิบ
- ประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- เทคโนโลยีที่ชว่ ยลดการสูญเสีย และสามารถเก็บรักษาวัตถุดบิ ไว้ใช้ได้
ตลอดทั้งปี
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำสื่อภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
- การออกแบบพัฒนาต้นแบบ Web Page และ Fan Page
วางแผนปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน ในการจัดเวทีอภิปรายเสวนาร่วมกับ
ชุมชน เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในการนำเทคโนโลยีและ
ผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาหมู่บา้ น และเพือ่ วางแผนจัดทำแผนหมู่บา้ น
การติดตาม ประเมินผล ในการจัดสัมมนา อบรม สาธิต เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีและผลงานวิจยั ให้ชุมชน
(ปี 2563)
ปีที่ 2 บ่มเพาะ
เพิ่มรายได้บ่มเพาะสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนางานวิจัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ วพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ สำหรับธุรกิจบนตลาดออนไลน์
- การทำระบบ Web Page และ Fan Page
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media เป็นเครือ่ งมือสำหรับการทำ
ธุรกิจบนตลาดออนไลน์
วางแผนปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน ในการจัดเวทีอภิปรายเสวนาร่วมกับชุมชน
เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในการนำเทคโนโลยีและผลงานวิจัยมาใช้พัฒนา
หมู่บ้าน และเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเป็นหมู่บา้ นแม่
ข่ายวิทยาศาสตร์
การติดตาม ประเมินผล ในการจัดสัมมนา อบรม สาธิต เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และผลงานวิจยั ให้ชุมชน

(ปี 2564)
ปีที่ 3 เผยแพร่
สร้างวิทยากร/จัดตั้งศูนย์เรียนรู้/สร้างความร่วมมือ

แผนธุรกิจชุมชน
Key Partners
- เกษตรกรผู้ปลูก และจัดหา
วัตถุดิบ
- ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
- ผู้ประกอบการขายของฝาก/
ของที่ระลึก
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
รวมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้อง

Key Activities
- การบริหารจัดการวัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยว

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บนตลาดออนไลน์

Key Resources
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ
หลังการเก็บเกี่ยว
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจบนตลาด
ออนไลน์
- วัตถุดิบภายในพื้นที่ (ข้าวพื้นถิ่น และ
ธัญพืชอัตลักษณ์)
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ และระบบตลาดออนไลน์
- สมาชิกภายในหมู่บา้ น/ชุมชน

Cost Structure
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน หรือสมาชิกภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
- วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- ค่าการตลาดในระบบออนไลน์ และออฟไลน์
- ค่าบริหารจัดการ และพัฒนา Web Page และ Fan Page

Value Proposition
- ผลิตภัณฑ์ทำมาจากข้าวพื้นถิ่น
และพืชอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
เฉพาะของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผลิตภัณฑ์ทำมาจากวัตถุดิบ
ออแกนิค 100%
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
- ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ
- ราคาเป็นที่พอใจต่อผู้บริโภค
- มี Web Page และ Fan Page
ในการให้ข้อมูลและความรู้
สะดวกในการติดต่อ และสั่ง
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

Customer Relationships
- การให้บริการแบบเชื่อมต่อถึงกัน
เป็นชุมชน (Community) เช่น
Fan Page
- ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับหมู่บา้ น/
ชุมชน ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอัตโนมัติทสี่ ร้างขึ้น
และสมาชิกภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
Channels
- Web Page
- Fan Page
- Market Place
- Instant Massage
- Video Channel
- ร้านขายของฝาก
- งานแสดงสินค้า

Revenue Streams
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์/สินค้า
- รายได้จากการฝากขาย
- รายได้จากการโฆษณา

Customer Segments
- ผู้บริโภคที่รัก สนใจ ใส่ใจ
สุขภาพ
- ผู้ที่สนใจข้าวพื้นถิ่น และ
ธัญพืชอัตลักษณ์
- นักท่องเที่ยว

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบการสนับสนุน4
สนับสนุนวิทยากร กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน

11. แผนการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานเป็ น การนำนวัต กรรมมาใช้ ในการเพิ่ มมู ล ค่าข้าวพื้ นถิ่น และธัญ พื ช อัต ลั กษณ์ ที่
ประกอบด้วยส่วนของต้นทาง คือ การพัฒนาด้านวัตถุดิบ ส่วนกลางทาง คือ การพัฒนากระบวนการผลิตและ
มาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่ มมูลค่า และส่วนปลายทาง คือ การส่งเสริม และพัฒนาการตลาด
ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยสำหรับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้
1. ต้นทาง : การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัตลักษณ์
2. กลางทาง : เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวพื้นถิ่นพองกรอบ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นถิ่นและธัญพืชอัตลักษณ์
3. ปลายทาง : การส่งเสริม และพัฒนาการตลาด โดยทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์
ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อเนื่อง)
ต้นทาง : ส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีด้านการจัดการวัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยวและคำปรึกษาแนะนำ
สำหรับกลุม่ จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการคงคุณภาพ และคุณลักษณะของวัตถุดิบ
- ให้ความรู้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างกระบวนการ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึง
สาธิตวิธี การใช้อุป กรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของวัตถุดิบ เพื่อคง
คุณภาพ และคุณลักษณะของวัตถุดิบ อาทิเช่นรูปร่าง ลักษณะ สี กลิ่น รส ของวัตถุดิบนั้น ๆ ให้คง
อยู่ก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
การเสื่อมสภาพของข้าวเปลือก เนื่องจากมีความชื้นที่มากเกินไป จะส่งผลทำให้ข้าวมีโอกาส
เสียหายจากการขึ้นรา ความร้อน การเปลี่ยนสี จึงต้องลดความชื้นของข้าวเปลือกลงให้อยู่ระหว่าง
13-15% ภายใน 2-3 วันหลังการเก็บเกี่ยว
คุณภาพเมล็ดงาลดลงจากการเกิดกลิ่นกรด สาเหตุจากมีกรดไขมันออกจากเมล็ดเนื่องจาก
อุณหภูมิและความชื้นฝักสูงในระหว่างกระบวนการตากแห้งที่ไม่เหมาะสม ควรมีการตากแห้งโดย
ไม่ให้ใช้การบ่มงาหรือนำมาซ้อนรวมกันโดยมีวัตถุประสงค์ให้เมล็ดงาสุกแก่และใบร่วงอย่างที่ทำกัน
อยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการกะเทาะ แต่มีผลต่อคุณภาพงา
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประกันความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ให้ความรู้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างกระบวนการ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึง
สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของวัตถุดิบ เพื่อป้องกัน
การเกิดเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา หรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
ถั่วมีการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน จะต้องมีการสุ่มวิเคราะห์สารพิษ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยกับผู้บริโภค วิธีการแก้ปัญหาถั่วลิสงการเกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus
spp. ที่ทำให้เกิดสารอะฟลาทอกซิน ต้องมีการดำเนินการป้องกันการเกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา
ตั้งแต่การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสูญเสีย และสามารถเก็บรักษาวัตถุดิบไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
- ให้ความรู้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างกระบวนการ และวิธีปฏิบัติที่ถูก ต้อง รวมถึง
สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของวัตถุดิบที่เหมาะสม
และถู ก ต้ อ งตามหลั ก ปฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด จากการทำลายจากแมลง และมอด
ความชื้น และสิ่งปนเปื้อน หรือหลักปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ข้าวสูญเสียเกิดจากการแตกหัก มีสาเหตุจากความชื้นที่ต่ำเกินไป จะส่งผลทำให้เปอร์เซ็นต์ข้าว
เกิดการแตกหักในกระบวนการสีข้าวเพิ่มมากขึ้น จึงควรปรับคุมความชื้นของข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่า 45%
ข้าวสูญเสียเกิดจากการแตกหัก สาหตุจากการปรับตั้งเครื่องสีข้าวที่ไม่เหมาะสม (การกะเทาะ
และขัดขาว) จะทำให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเกิดการแตกหักในกระบวนการสีข้าวเพิ่มมากขึ้น จึงควรตรวจสภาพ
ลูกยางกะเทาะข้าวและชุดขัดขาว และการปรับตั้งให้เหมาะสม
ข้าวโพดสูญเสียจากการขึ้นรา
เนื่องจากมีความชื้นที่มากเกินไปสามารถแก้ไขได้โดยต้องลด
ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดลงให้ไม่เกิน 18% ภายใน 2 วันหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดสูญเสียเกิดจากการแตกหักระหว่างกระบวนการกะเทาะ ความชื้นที่เหมาะสมในการ
กะเทาะเมล็ดข้าวโพดอยู่ในช่วง 22-26% ซึ่งควรมีการปรับตั้งเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักให้
เหมาะสมกับความชื้น จะส่งผลให้ได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดปัญหาการเกิดเชื้อราในขั้นตอน
การเก็บรักษาได้
ถั่วลิสงมีโอกาสเสียหายจากการขึ้นรา จึงต้องลดความชื้นของถั่วลิสงลงให้ไม่เกิน 12% ภายใน
2-4 วัน และความชื้นของถั่วลิสงหลังการตากต้องมีความชื้นไม่เกิน 9% ภายใน 5-7 วัน หลังการเก็บ
เกี่ยวหลังการเก็บเกี่ยว
งาเกิดการสูญเสียจากการขึ้นรา เนื่องจากมีความชื้นที่มากเกินไปสามารถแก้ไขได้โดยต้อง
ลดความชื้นของาให้ไม่เกิน 6-7% ภายใน 1-2 วัน หลังการเก็บเกี่ยวหลังการเก็บเกี่ยว
กลางทาง : ส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ของ
ผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า จากข้าวพื้นถิ่นพองกรอบผสมธัญพืช
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- หลักการออกแบบพัฒ นากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซีเรียลกราโนล่า จากข้าว และ
ธัญพืชพองกรอบ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ซีเรียล
กราโนล่า จากข้าว และธัญพืชพองกรอบ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาใหม่
- พัฒ นาสูตร และวิธีการทำผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม
สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซี เรี ย ลกราโนล่ า กระบวนการคลุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และกระบวนการลดความชื้ น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบ โดยสูตรของผลิตภัณฑ์นี้ ใช้วัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสม
เพิ่มไปด้วย ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าวนกยูง ข้าวก่ำดอย ข้าวเหนียวแดงดอย ข้าวเหนียว
ดำดอย ข้าวโพดเทียนสีเหลือง ข้าวโพดเทียนสีม่วง (ข้ าวโพดพันธุ์กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่ว
นิ้วนางแดง งาดำ งาขาวงาขี้ม่อน และถั่วลายเสือ เป็นต้น

- ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า ที่อำนวยความสะดวก และ
มีประสิทธิภาพในการผลิต ได้รูปร่างผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิ ตอาหาร และต้ องการให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานสามารถใช้ งานได้อย่างง่าย สะดวก สามารถทำงานได้
รวดเร็ว
- ถ่ายทอดวิธีการทำผลิ ตภัณ ฑ์ ซีเรียลกราโนล่ า ที่เหมาะสมกับเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้
ผู้ป ฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก สามารถทำงานได้รวดเร็ว และถูกต้ องตามหลั ก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
3. การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานที่ให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา คือ ผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการ
เก็บรักษาที่นานขึ้น
- เทคโนโลยี ก ารออกแบบบรรจุภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้างจุด เด่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระตุ้ น การ
ตัดสินใจของผู้บริโภค โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค
ปลายทาง : ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมสนับสนุนการจำหน่ายบนตลาด
ออนไลน์ ให้ชุมชนเพื่อสร้างระบบธุรกิจบนตลาดออนไลน์
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ส มาชิ ก ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน เทคนิ ค การทำสื่ อ ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว เริ่มต้นจากเทคนิคการถ่ายภาพและใช้เครื่องมือตบแต่งรูปภาพ อาทิ Photoshop
และ Illustrator การจัดทำรูปแบบ Infographic เพื่อการนำเสนอสินค้าเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และการดึงดูดกลุ่มลูกค้าจากทั่วโลก
2. การออกแบบพัฒนาต้นแบบ web page และ fan page
- จัดอบรมสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับในการใช้ Social Media
เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างตลาดออนไลน์ ระบบ web page และ fan page ทั้งนี้จะให้สมาชิก
นำเสนอและระดมความเห็นแนวความคิดและความต้องการเพื่อชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
รายละเอียดรูปแบบระบบการตลาดออนไลน์ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
- ออกแบบพั ฒ นาต้น แบบ web page สำหรับ ใช้ ป ระชาสั มพั น ธ์ห มู่บ้ าน/ชุม ชน ข้ อมู ล
เบื้องต้น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน/ชุมชน การสั่งสินค้า และ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
- ออกแบบพัฒนาต้นแบบ fan page สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า
3. การจัดทำแผนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการแปรรูป การตลาดออนไลน์ และการท่องเที่ยว
- วางแผน และปรึกษาร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจกับคนในชุมชน
- การจัดเวทีอภิปรายเสวนาร่วมกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในการนำเทคโนโลยี
และผลงานวิจัยมาใช้พัฒนาหมู่บ้าน

- การติดตาม ประเมินผลการสัมมนา อบรม สาธิต เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย
ให้ชุมชน
- จัดทำแผน และกิจกรรมหมู่บ้ าน เพื่อพัฒ นาการแปรรูป การตลาดออนไลน์ และการ
ท่อ งเที่ ย ว สำหรับ จั ดสรรงบประมาณ ภายใต้การสนั บ สนุ นของหน่ วยงานราชการ และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง)
กลางทาง : ส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส จากข้าวพื้นถิ่นพองกรอบผสมธัญพืช
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- หลักการออกแบบพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส
/ผลิตภัณฑ์อื่น จากข้าว และธัญพืชพองกรอบ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี และหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวพอง
ผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส/ผลิตภัณฑ์อื่น จากข้าว และธัญพืชพองกรอบ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาใหม่
- พัฒ นาสูตร และวิธีการทำผลิ ตภัณ ฑ์ข้าวพองผสมธัญ พื ชคลุกผงปรุงรส/ผลิ ตภัณ ฑ์อื่น
ประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส กระบวนการ
คลุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และกระบวนการลดความชื้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก รอบ โดยสู ต รของ
ผลิตภัณฑ์นี้ ใช้วัตถุดิบธัญพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมเพิ่มไปด้วย ได้แก่ ข้าวกล้องดอย ข้าวเล็บนก ข้าว
นกยูง ข้าวก่ำดอย ข้าวเหนียวแดงดอย ข้าวเหนียวดำดอย ข้าวโพดเทียนสีเหลือง ข้าวโพดเทียนสี
ม่วง (ข้าวโพดพันธุ์กระเหรี่ยง) ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วนิ้วนางแดง งาดำ งาขาวงาขี้ม่อน และถั่วลายเสือ
เป็นต้น
- ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรสที่อำนวย
ความสะดวก และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามที่ ต้ อ งการ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหาร และต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก
สามารถทำงานได้รวดเร็ว
- ถ่ายทอดวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรสที่เหมาะสมกับเครื่องมือ
อุป กรณ์ เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก สามารถทำงานได้รวดเร็ว แ ละ
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
3. การออกแบบพัฒนากระบวนการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสถานที่ให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
- เทคโนโลยี ก ารออกแบบบรรจุภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้างจุด เด่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระตุ้ น การ
ตัดสินใจของผู้บริโภค โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค

ปลายทาง : ส่งเสริมให้ความรู้และการฝึกอบรมชุมชนให้มีความสามารถในการใช้งาน ดูแล และอัพเดท
ข้อมูลชุมชนเครื่องมือ Social Media สำหรับการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์
1. การทำระบบ web page และ fan page
- จัดอบรมสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ web page และ fan
page รับฟังแนวความคิดของสมาชิกในวิสาหกิจ เพื่อนำมาใช้ ในการออกแบบปรับปรุงจัดทำระบบ
web page และ fan page สำหรับการทำตลาดออนไลน์
- ทำ web page สำหรับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน/ชุมชน การสั่งสินค้า และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ
- ทำ fan page สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า และอัพเดทข้อมูล
2. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ การใช้ Social Media เป็ น เครื่อ งมื อ สำหรับ การทำธุรกิ จบนตลาด
ออนไลน์
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการใช้ Social Media เป็น
เครื่องมือสำหรับ การทำธุรกิ จบนตลาดออนไลน์ เริ่มต้นจากการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิน ค้าผ่านทาง Fan Page และ Facebook รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น เช่น พื้ นที่ ขายของออนไลน์ เช่น Marketplace ช่ องทางการสื่ อสาร Instant
Message, Video Channel และการป ระชาสั ม พั น ธ์ Facebook Group, Shop, Facebook
Page, Facebook Event หรือแม้กระทั่ง Facebook Payment และแนวคิดการสืบค้นข้อมูลบน
โลกออนไลน์ ผ่ านทางระบบ Search Engine โดยยกตั วอย่างสิ น ค้าจริงหรือสถานที่จ ริงเพื่ อ ให้
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและทดลองทำโดยจะมีการติดตามประเมินผล รวมถึงการให้
คำปรึกษาแนะนำหลังจากการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการใช้งาน ดูแล และอัพเดทข้อมูล web
page และ fan page
3. การเตรียมความพร้อมสำหรับยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
- การวางแผน และปรึกษาร่ว มกับ ผู้ นำชุมชน เพื่ อเตรียมความพร้อ มที่ จะยกระดับ เป็ น
หมู่บ้านแม่ข่าย
- การจัดเวทีอภิปรายเสวนาร่วมกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในการยกระดับเป็น
หมู่บ้านแม่ข่าย
- การติดตาม ประเมินผลการสัมมนา อบรม สาธิต เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย
ให้ชุมชน3และการท่องเที่ยวภายในชุมชนต่อไป

ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อเนื่อง)
กิจกรรม

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการคง
คุณภาพ และคุณลักษณะของ
วัตถุดิบ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประกัน
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยลด
การสูญเสีย และสามารถเก็บรักษา
วัตถุดิบไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. การออกแบบพัฒนากระบวนการ
บรรจุ และบรรจุภัณฑ์
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค
การทำสื่อภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
8. การออกแบบพัฒนาต้นแบบ web
page และ fan page
9. วางแผนและปรึกษาร่วมกับผู้นำ
ชุมชน การจัดเวทีเสวนาเพื่อทำ
ความเข้าใจกับคนในชุมชน การ
ติดตามและประเมินผล และจัดทำ
แผนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาการแปรรูป
การตลาดออนไลน์ และการ
ท่องเที่ยว
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2562

2563

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

29,000
29,000
29,000
31,000
31,000
31,000
30,000
30,000
39,000

-

30,000

150,000

99,000

279,000

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง)
กิจกรรม

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบพัฒนากระบวนการ
บรรจุและบรรจุภัณฑ์
4. การทำระบบ web page และ
fan page
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
Social Media เป็นเครื่องมือ
สำหรับการทำธุรกิจบนตลาด
ออนไลน์
6. วางแผนและปรึกษาร่วมกับผู้นำ
ชุมชน การจัดเวทีเสวนาเพื่อทำ
ความเข้าใจกับคนในชุมชน การ
ติดตามและประเมินผล การ
เตรียมความพร้อมสำหรับ
ยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
แผนเงิน : ตามไตรมาส

2563

2564

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

36,000
44,000
44,000
38,000
38,000

100,000

50,000

100,000

100,000

50,000

300,000

12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 2 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หน่วย

1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
หมู่บ้าน/ชุมชน
2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
เรื่อง
2.1 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัต
ลักษณ์
2.1.1 เทคโนโลยีด้านการจัดการวัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยว
สำหรับผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ถ่ายทอด 2563
2.2 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
จากข้าวพื้นถิ่นพองกรอบ
2.2.1 การใช้ระบบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
ปีที่ถ่ายทอด 2563-2564
2.2.2 กระบวนการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปีที่ถ่ายทอด 2563-2564
2.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีที่ถ่ายทอด 2563-2564
2.2.4 กระบวนการบรรจุ และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ปีที่ถ่ายทอด 2563-2564
2.3 เทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด โดยทำระบบตลาดออนไลน์
2.3.1 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การและกิ จ กรรมสนั บ สนุ น การจำหน่ า ยบนตลาด
ออนไลน์ ปีที่ถ่ายทอด 2563
2.3.2 ความรู้และการฝึกอบรมชุมชนให้ มีความสามารถในการใช้งาน ดู แล และ
อัพเดทข้อมูลชุมชนเครื่องมือ Social Media ปีที่ถ่ายทอด 2564
3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์
3.1 ผลิตภัณฑ์ซีเรียลกราโนล่า
3.2 ผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืชคลุกผงปรุงรส
4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2)
คน
5. ประมาณการผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ค่าเป้าหมาย
2563
2564
1
1

1

-

1

1

1
1
1

1
1
1

2

-

-

2

1
5

1
10

คน

35

35

ร้อยละ

80

80

บาท

579,339 523,788

13.ผลกระทบ
• เศรษฐกิจ
1. ลดการสูญเสีย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่แปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร
2. นำมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยมาใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน
4. เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด สร้างรายได้ให้กับคนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
5. ได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว

7. สนับสนุน ส่งเสริมสินค้าและบริการของหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีโอกาสเข้าถึงกล่มลูกค้าเป้าหมายได้
อย่างสะดวก
8. เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์แก่หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น
9. มีความสามารถในการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นช่องทางการตลาดที่
ยั่งยืน
- กรณี เพิ่มรายได้
1. เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อมูลเบื้องต้น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ Cereal Granola in cup
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

40
60

กรัม
ถ้วย/วัน

(10 pack/วัน จำนวน 6 ถ้วย/pack)

ปริมาณข้าวพองที่ต้องการ
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ข้าวพื้นถิ่นชนิดต่างๆ 80%

410

kg/ปี

30

บาท/kg

200

บาท/kg

(ข้าวเหนียวดำดอย ข้าวกล้องดอย ข้าวนกยูง ข้าวเล็บนก)

ธัญพืชต่างๆและผลไม้อบแห้ง 20%
(งา ถั่ว กล้วยตาก และอื่นๆ)

น้ำเชื่อม Binder 35% ของ น้ำหนักผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการพองข้าว
ราคาบรรจุภัณฑ์
รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์

70
บาท/kg
30
บาท/kg
5
บาท/ถ้วย
10.627 บาท/ถ้วย

(วัตถุดิบ การพองข้าว แรงงาน และบรรจุภณ
ั ฑ์)

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

60

ถ้วย/วัน

(10 pack/วัน จำนวน 6 ถ้วย/pack)

จำนวนวันที่ใช้ในการประเมิน
320 วัน/ปี
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
19,200 ถ้วย/ปี (3,200 pack/ปี)
ราคาขายส่ง
28
บาท/ถ้วย
กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
17.373 บาท/ถ้วย
คิดเป็นรายได้สุทธิจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 333,568 บาท/ปี
2. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านการตลาดออนไลน์
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ Cereal Granola in cup
40
กรัม
จากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
19,200 ถ้วย/ปี (3,200 pack/ปี)
คิดเป็นรายได้สุทธิจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
333,568 บาท/ปี
เมือ่ ใช้ระบบธุรกิจออนไลน์ในการส่งเสริมสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มช่อง
ทางการจำหน่าย ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายจากช่องทางการจำหน่ายแบบปกติได้
30%
คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึน้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ 100,070 บาท/ปี
รวมรายได้ที่เพิ่มขึ้น 433,638 บาท

- กรณี ลดรายจ่าย
1. ลดการสูญเสียจากข้าวที่ไม่พองตัว
ปริมาณข้าวพองที่ต้องการ
410 kg/ปี
ก่อนปรับปรุง
ปริมาณข้าวที่สูญเสียจากการพองตัวไม่สมบูรณ์
70
%
คิดเทียบเป็นปริมาณวัตถุดิบข้าวที่สูญเสีย
956 kg/ปี
คิดเป็นมูลค่าข้าวที่สูญเสีย
28,672 บาท/ปี
หลังปรับปรุง
เครื่องพองข้าวสามารถพองข้าวได้ทั้งหมด ไม่มีของเสีย
คิดเป็นมูลค่าข้าวที่สูญเสียลดลง 28,672 บาท/ปี
2. ลดการใช้แรงงานในการพองข้าวและคัดแยกข้าวที่พองตัวไม่สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้
ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ก่อนปรับปรุง
กระบวนการผลิตข้าวพองใช้แรงงานในการคั่วพองในกระทะและคัดแยกข้าวเปลือก 70 kg
ใช้แรงงานคน
7
คน
ระยะเวลา
10
วัน
ค่าจ้างแรงงานวันละ
120 บาท/คน
ปริมาณข้าวพองที่ต้องการ
410 kg/ปี
ปริมาณข้าวที่สูญเสียจากการพองตัวไม่สมบูรณ์
70
%
คิดเทียบเป็นปริมาณวัตถุดิบข้าวที่สูญเสีย
956 kg/ปี
ปริมาณข้าวที่ต้องใช้ในการผลิตทั้งหมด
1,365 kg/ปี
คิดเป็นแรงงานต้องการสำหรับกระบวนการคั่วผลิตข้าวพอง 1,138 man-day
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
136,533 บาท/ปี
หลังปรับปรุง
ใช้เครื่องพองข้าวแบบควบคุมความดัน สามารถผลิตข้าวพองได้ 0.9 kg/batch
จากปริมาณข้าวพองที่ต้องการ
410 kg/ปี
คิดเป็นจำนวนรอบที่ทำ
455 batch/ปี
จำนวนรอบที่ทำได้ต่อวัน
14
batch
(ระยะเวลาทีใ่ ช้ 20 นาที/batch)

คิดเป็นจำนวนวันที่ใช้ผลิต
33
วัน/ปี
จำนวนคนงานที่ต้องใช้ในการควบคุมการทำงานเครื่องคั่วข้าวพอง 2 คน
ค่าจ้างแรงงานวันละ
300 บาท/คน)
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
19,505 บาท/ปี
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่ลดลง 117,029 บาท/ปี
รวมลดการสูญเสียและค่าใช้จ่าย 145,701 บาท
สรุปผลรวมที่คาดว่าจะได้รับทางเศรษฐกิจ (เพิ่มรายได้ + ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่าย)
เท่ากับ 579,339 บาท/ปี

• สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)

1. เกิดการจ้างงานของคนในชุมชน สร้างงานให้แก่คนภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. เกิดการรวมตัวกัน ระดมความคิด ร่วมมือร่วมใจกัน มีความสามัคคีภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ลดการย้ายถิ่นฐานของคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ครอบครัวเป็นสุข
• สิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้าวพื้นถิ่น และธัญพืชอัต
ลักษณ์)

14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(คำอธิ บาย : แจกแจงเฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ แจกแจงรายละเอี ยดค่ าใช้ จ่ ายที่ จะใช้ ในการดำเนิ น โครงการ
ทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จำนวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ข)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 279,600
กิจกรรม
การจัดทำแผน
ประสานแผนและการ
สำรวจพื้นที่ จัดเวที
เสวนาร่วมกับชุมชน
เพื่อนำผลงานวิจัยฯ มา
ใช้พัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชน

รายการ
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปรายเวทีเสวนา
2. ค่าเอกสารประกอบการจัดอภิปรายเวทีเสวนา
(แบบสำรวจความต้องการ / ใบสมัคร / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ /
แบบลงทะเบียน / แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3. ค่ายานพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ค่าเช่ายานพาหนะ
6. ค่าที่พักวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
7. ค่าสถานที่ในการจัดเวทีเสวนา
8. ค่าอาหาร

ระยะเวลาต่อครั้ง ปริมาณ (หน่วย) หน่วยละ(บาท) รวมเงิน (บาท)
3 ชั่วโมง

4 ครั้ง x 3 คน
100 ชุด

600 /ชม
15

21,600
1,500

2 ครั้ง x 3 คน

3,000

18,000

1 วัน

2 ครั้ง

500

1,000

1 วัน
1 วัน
3 ชั่วโมง

2 ครั้ง
2 ครั้ง x 3 คน
4 ครั้ง
2 ครั้ง x 50
คน/มื้อ
4 ครั้ง x 50
คน/มื้อ
2 ครั้ง
8 ครั้ง x 1 คน

1,000 /วัน
900 /วัน
400
80

2,000
5,400
1,600
8,000

35

7,000

900
600 /ชม

1,800
14,400

8 ครั้ง x 2 คน
ต่อกลุ่ม x 2
กลุ่ม
100 ชุด

600 /ชม

57,600

30

3,000

4 ครั้ง x 4 คน
4 ครั้ง
4 ครั้ง
4 ครั้ง x 4 คน
8 ครั้ง
4 ครั้ง x 25
คน/มื้อ
8 ครั้ง x 25คน/
มื้อ
4 ครั้ง
1 ครั้ง x 3 คน

3,000
500
1,000 /วัน
900 /วัน
500
80

48,000
4,000
8,000
28,800
4,000
8,000

35

7,000

1,000
3,000

4,000
9,000

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง x 3 คน

500
1,000 /วัน
900 /วัน
4,000

1,000
2,000
5,400
4,000

3,500

3,500

9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสวนา (อุปกรณ์/เครื่องมือ)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม สาธิต
(อบรม สาธิต ดูงาน)
2. ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ

3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
(เอกสารประกอบการอบรม / แบบลงทะเบียน / แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
4. ค่ายานพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
6. ค่าเช่ายานพาหนะ
7. ค่าที่พักวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
8. ค่าสถานที่ในการจัดอบรม
9. ค่าอาหาร

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

2 วัน
2 วัน
2 วัน
3 ชั่วโมง

10. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม (อุปกรณ์/เครื่องมือ)
การติดตามประเมินผล 1. ค่ายานพาหนะเดินทางสำหรับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่

การจัดทำรายงานผล

2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ค่าเช่ายานพาหนะ
4. ค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน (กระดาษเอสี่ กระดาษการ์ดสี เทปพีวีซีใส กาว
น้ำ เทปกาวสองหน้าแบบหนาและแบบบาง ลวดเย็บกระดาษ ลวดหนีบ
กระดาษ ฯลฯ)
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ปลั๊กไฟ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี ดีวีดี) เครื่องถ่ายโอน
ข้อมูลแบบ Flash Drive ฯลฯ)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

บาท

2 วัน
2 วัน
2 วัน

279,600 บาท

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณ ต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานฯ ทุกประการ

( นายขจรเดช พิมพ์พิไล )
ผู้เสนอโครงการ
ตำแหน่ง** อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(** ตำแหน่งในสถาบันการศึกษา)

ประวัติที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล
สถานที่ทำงานปัจจุบนั

นายขจรเดช พิมพ์พิไล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944144 ต่อ 952
โทรสาร 053-944144 ต่อ 952
มือถือ 086-9214208
E-mail kphimph@yahoo.com

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ
- Bachelor Degree in Mechanical Engineering , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2533)
- Master Degree in Mechanical Engineering , Ohio University , Ohio , USA (พ.ศ.2537)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล พัฒนาออกแบบเครื่องจักร ระบบควบคุม ระบบทำความร้อน และความเย็น
- สาขาพลังงาน วิเคราะห์การใช้พลังงาน การจัดการ และอนุรักษ์พลังงาน
- เทคโนโลยีสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลงานทางวิชาการ
- การออกแบบและจำลองระบบจัดการเดินห้องเย็นเพื่อควบคุมค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในอุตสาหกรรมห้องเย็น
สำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2548)
- การศึกษาดัดแปรรูปคุณสมบัติทางกายภาพของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเลตจากเตาแสงอาทิตย์ BIOTEC,
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2549)
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำแป้งเพื่อใช้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (พ.ศ.2550)
- การพัฒนาปรับปรุงระบบเคลือบน้ำมันพืชสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ ว สำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ
(พ.ศ.2551)
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงานในการอบข้าวแต๋น สภาวิจยั แห่งชาติ (วช.) (พ.ศ.2559)
ประสบการณ์ทปี่ รึกษาเทคโนโลยี
- การออกแบบและจำลองระบบจัดการเดินห้องเย็น เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป (พ.ศ.2545)
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำแป้งเพื่อใช้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด อิสริยะผล (พ.ศ.2549)
- การออกแบบปรับปรุงระบบเคลือบน้ำมันพืชสำหรับกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว อิสริยะผล (พ.ศ.2550)
- การเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงานในการอบข้าวแต๋น ข้าวแต๋นทวีพรรณ (พ.ศ.2559)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่วของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมไิ ทย (พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวพอง ของกลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าปุ๊ (พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากงา ของกลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง (พ.ศ.2560)

ประวัติที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล
สถานที่ทำงานปัจจุบนั

นายสมชาย จอมดวง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-948247
โทรสาร 053-948247
มือถือ 081-8825270
E-mail somchai.j@cmu.ac.th

ตำแหน่งหน้าที่ปจั จุบนั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. , อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ
- Bachelor Degree in Food Science and Technology , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2525)
- Master Degree in Food Science and Technology , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2528)
- Ph.D in Food Technology , University Putra Malaysia , Malaysia (พ.ศ.2537)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- สาขาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานทางวิชาการ
- การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าวสาลีไทย สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(พ.ศ.2530)
- ปริมาณเอนไซม์อะไมเลสที่เหมาะสมจากข้าวสาลีงอกในการทำแบะแซ สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรลำปาง สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2532)
- ผลของเอนไซม์ พันธุ์ข้าวเหนียว และเชื้อยีสต์ต่อคุณภาพของสุรากลัน่ ชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2549)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติเสริมฟักทองผงโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์แบบสกรูเดีย่ ว วารสารอาหาร
(พ.ศ.2550)
- การผลิตขนมขบเคี้ยวพองกรอบเสริมบัวบกโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน North-Chiang Mai University (พ.ศ.2552)
- การใช้ประโยชน์ของผลมะเฟืองและผลไม้อื่นในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านแม่ตุงติง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2558)
- ผลของสารสกัดจากดักแด้ไหมไทยต่อการกระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2559)
ประสบการณ์ทปี่ รึกษาเทคโนโลยี
- การพัฒนาเครื่องดืม่ เข้มข้นจากดอกกล้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจน์วารินทร์ (พ.ศ.2556)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิงจูฉ่ายแปรรูป บริษัท เทพนาคิน จำกัด (พ.ศ.2557)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเนื้อกล้วยบดบรรจุถุงเพาซ์ บริษัท ศิริวานิช (S&W) จำกัด(พ.ศ.2558)
- การเก็บรักษาเมล็ดลูกตาวที่เหมาะสมสำหรับการผลิตลูกตาวเชื่อมอบแห้งในช่วงนอกฤดูกาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์
จันทร์พานิช (พ.ศ.2559)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดคั่ว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมไิ ทย (พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวพอง ของกลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าปุ๊ (พ.ศ.2560)
- การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากงา ของกลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง (พ.ศ.2560)

ประวัติที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล
สถานที่ทำงานปัจจุบนั

นายรัฐสิทธิ์ สุขะหุต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943409
โทรสาร 053-943409
มือถือ 081-0266688
E-mail rattasit.s@cmu.ac.th

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รองศาสตราจารย์ ดร. , อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ
- Bachelor Degree in Computer Science, University of Hawaii at Hilo USA (พ.ศ.2538)
- Master Degree in Information Systems , Hawaii Pacific University USA (พ.ศ.2539)
- Ph.D in Information Systems, University of East Anglia United Kingdom (พ.ศ.2544)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสืบค้นข้อมูล
- การออกแบบ และการพัฒนาฐานข้อมูล/คลังข้อมูล
- การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ผลงานทางวิชาการ
- หัวหน้าโครงการวิจัย สำหรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หัวข้อเรื่อง “การพัฒนา
ระบบการจำแนกและประมาณการพื้นที่เกษตรกรรมด้วยข้อมูลภาพดาวเทียม กรณีศึกษาสวนลำไยในประเทศไทย จีน
เวียดนาม และอินโดนีเซีย” (12 ธ.ค. 59 – 11 มิ.ย. 61)
- หัวหน้าโครงการวิจัย สำหรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หัวข้อเรื่อง “การพัฒนา
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางการเกษตรแบบง่าย : กรณีศึกษาฐานข้อมูลองค์ความรูล้ ำไย” (9 ก.ค. 55 – 9 ม.ค. 57)
- หัวหน้าโครงการวิจัย สำหรับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อวิจัยเรื่อง
“โครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร” งบประมาณ (23 ธ.ค. 46 – 15 มี.ค. 47)
- หัวหน้าโครงการวิจัย สำหรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) หัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของเกษตรกรใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเพาะปลูกลำไย ข้าวและ
หอมหัวใหญ่” (1 พ.ค. 46 – 31 ก.ย. 47)
ประสบการณ์ที่ปรึกษาเทคโนโลยี
- โครงการนำร่องการใช้ระบบสารสนเทศในระบบตามสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication: GIs) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ส.ค. 54 – ส.ค. 55)
- โครงการระบบการตามสอบผลผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวง สำหรับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กย. 52 – กย. 53)
- โครงการศึกษา และวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (สำรวจระยะที่
1-3) (เม.ย.50-ก.พ.51) (ขยายเวลาสิ้นสุด 16 มี.ค.51)

