
 

 

 

 

 

๑. ชื่อทีม      RNK พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ดอน     

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม          มหัศจรรย์ข้าวปุ้นโปรตีน     
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

    ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านสังคม  อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ด าเนินการ        อ าเภอเรณูนคร             

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ๑. ปัจจุบันจิ้งหรีดในอ าเภอเรณูนครมีเป็นจ านวนมาก เพราะคนในอ าเภอเรณูนครนิยมเลี้ยงจิ้งหรีด  
เพ่ือประกอบอาชีพ แต่ในช่วงสถานการณ์ โควิด – ๑๙ ท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เป็นผลพวงท าให้จิ้งหรีด
ขายไม่ออก    
 ๒. ข้าวปุ้น หรือที่เรียกว่า ขนมจีน ที่เป็นอาหารพ้ืนเมืองของอ าเภอเรณูนคร ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ
อาหารน้อยเกินไป  

๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด – ๑๙ ท าให้เศรษฐกิจทุกอย่างซบเซาไปหมดท าให้ส่งผลกระทบต่อหลายๆอาชีพ
โดยเฉพาะอาชีพพ่อค้า – แม่ค้า หรือกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนเรณูนคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด – ๑๙ พวกเราในฐานะเยาวชนคิดค้นและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ โดยน าของที่อยู่ในชุมชน  
อย่างข้าวปุ้น หรือที่เรียกว่า ขนมจีน ที่เป็นอาหารพื้นเมืองของอ าเภอเรณูนคร เป็นเอกลักษณ์และไม่ เหมือนใคร 
ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญในด้านการรับประทานอาหารของอ าเภอเรณูนคร เพราะชาวภูไทเรณูนครส่วนมาก
มักจะรับประทานข้าวปุ้น หรือนิยมเอาข้าวปุ้นรับแขก แต่ข้าวปุ้นนั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารน้อยเกินไป 
ในฐานะเยาวชนเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการท าความดีและสามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันดีของชุมชนเรา 
ให้ผู้คนสนใจและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เราจึงมีไอเดียที่อยากพัฒนาอาหารพ้ืนเมืองของอ าเภอเรณูนคร โดยการน า
จิ้งหรีดที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในอ าเภอเรณูนคร และเป็นแมลงที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการอย่างหนึ่ง เนื่องจาก
มีโปรตีนสูง มาผสมผสานกันกับข้าวปุ้นซึ่งเป็นอาหารพ้ืนเมืองของอ าเภอเรณูนคร เพ่ือสร้างสรรค์เป็นข้าวปุ้น
โปรตีนจากจิ้งหรีด ท าให้เป็นการเพ่ิมคุณค่า สร้างความแปลกใหม่ และท าให้ข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน ที่เป็นอาหาร
พ้ืนเมืองของอ าเภอเรณูนคร และเป็นวัฒนธรรมการกินของชาวผู้ไทยเรณูนครให้มีมูลค่ าเพ่ิมมากขึ้น และยัง 
เป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ่อค้า – แม่ค้า หรือ ผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  
และเกษตรกรที่หารายได้จากการก าจัดจิ้งหรีดที่เป็นศัตรูพืชอีกด้วย  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑) เพ่ือช่วยส่งเสริมอาชีพ พ่อค้า – แม่ค้า และผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนอ าเภอเรณูนคร  
 ๒) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างความแปลกใหม่ให้กับข้าวปุ้นอาหารพื้นเมืองของอ าเภอเรณูนคร  

แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ท า) ด ี

เลขท่ี .................................. 
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๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. พ่อค้า – แม่ค้า หรือผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในอ าเภอเรณูนครมีอาชีพที่มั่นคงมากข้ึน  
 ๒. ข้าวปุ้น ทีเ่ป็นอาหารพื้นเมืองของอ าเภอเรณูนครมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมมากขึ้น  

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 
  ๑. ส ารวจกลุ่มอาชีพที่นิยมในชุมชน ได้แก่ พ่อค้า – แม่ค้า และผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด  
  ๒. สอบถามปัญหาต่างๆในการท างาน รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดในช่วงโควิด – ๑๙  
  ๓. คิดวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และน าเสนอปัญหาและวิธีหรือช่วยเหลือให้กับครูที่ปรึกษา 
  ๔ . ลงพ้ืนที่ โดยการไปติดต่อซื้อจิ้ งหรีด รวมถึงการสอบถามผู้ เชี่ยวชาญในการท าข้าวปุ้น  
เพ่ือสอบถามความเป็นไปได้ในการท าโครงงานนี้  และประสานหน่วยงาน คือส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
เรณูนคร – จังหวัดนครพนม เพ่ือขอแรงสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  ๕. ศึกษาวิธีท าข้าวปุ้น และคิดสูตรในการท าเส้นข้าวปุ้นโปรตีนจากจิ้งหรีด  
  ๖. เมื่อได้สูตรที่ลงตัว ท าการผลิตส่งต่อท้องตลาด และเผยแพร่สูตรให้กับคนในชุมชนเพ่ือใช้ 
ในการประกอบอาชีพ  

 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. ขั้นตอนส ารวจ ศึกษาปัญหา และรวบรวมข้อมูล       

๒. ขั้นตอนคิดวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา       
๓. ติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญและประสานหน่วยงาน
เพ่ือสอบความความเป็นไปได้ และให้โครงการเกิดผล
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

    

๔. ขั้นตอนการทดลอง       

๕. ขั้นตอนประเมินผลและติดตามผล       
๖. ขั้นตอนการแก้ไขจุดที่บกพร่องและปรับปรุง 
ให้เหมาะสม  

    

๗. ขั้นตอนการผลิต และส่งต่อท้องตลาด      

๘. เผยแพร่ความรู้และผลการทดลองให้กับคนในชุมชน      

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน       ๓๐,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ  จ านวน       ๓๐,๐๐๐  บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จ านวน       -  บาท 
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๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
   มีทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้น การน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหา ได้ท าอะไรที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของชุมชน พัฒนาและ
ขับเคลื่อนชุมชน น าพาให้ชุมชนมีความก้าวหน้า   

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
   คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น มีคนรู้จักข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน  
ที่เป็นอาหารพ้ืนเมืองของอ าเภอเรณูนครมากขึ้น และสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับอาชีพ พ่อค้า – แม่ค้า และ 
ผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนอ าเภอเรณูนคร  

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
 การท างานเป็นทีม การวางแผนที่ดี การท างานอย่างมีระบบ ทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีม 
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม ชุมชน และฝ่ายงานต่างๆ  

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
 หน่วยงานที่อยากร่วมงานเพ่ือผลักดันและสนับสนุนในสิ่งที่จะท า คือส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเรณูนคร 
– จังหวัดนครพนม เพราะอยากสร้างสรรค์ผลงาน สร้างคุณค่าให้กับชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน และอยากส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง  

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 เอสเทอ ดูอโฟร (Esther Duflo) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน เชื้อสายฝรั่งเศส เพราะเป็นหนึ่งในบุคคล 
ที่ได้รับรางวัลโนเบล ด้านเศรษฐศาสตร์ บุกเบิกความเข้าใจในปัญหาและเหตุผลที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา  
ความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของมนุษยชาติ ถือเป็นการบุกเบิกที่อาจน าไปสู่การยุติปัญหาความยากจนได้  
ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่เราอยากจะพบ เนื่องจากในสถานการณ์ของบ้านเมืองเราในปัจจุบัน ที่ท าให้เศรษฐกิจซบเซา 
ธุรกิจหลายคนล้มละลาย คนเป็นหนี้เพ่ิมมากขึ้น เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถแก้ไขหรือหาแนวทางเพ่ือท าให้
เศรษฐกิจของบ้านเมืองเราดีขึ้น  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุก
ฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

  
  ลงชื่อ ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

(นางสาวประภาพร อุติลา) 
   ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 



๔ 
 

 

 
 

 
   ลงชื่อ ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

      (นางสาววชิิต แก้วมณีชัย) 
  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 

   ลงชื่อ ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
  (นางสาวบุรัสกร ทักษิณ) 

 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 


