
องค์ความรู้ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ  
นางแน่งน้อย  ไชยวรรณ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

 
๑. ประวัติส่วนบุคคล 
    ช่ือ  นางแน่งน้อย วรรณไชย ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ เกิดท่ีจังหวัดชลบุรี  
    จบการศึกษาท่ีโรงเรียนสตรีพระนครใต้ ระดับ ปวช. สาขา ผ้าและดอกไม้สด  
    ระดับปวส. สาขาดอกไม้แห้งและอาหาร  
    ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาส่งเสริมการเกษตร  
    จากวิทยาลัยครู สาขา คหกรรมศาสตร์ 
    ผ่านการอบรม 
    1. เรื่องสมุนไพร และการใช้ประโยชน์จากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร 
    2. เรื่อง การแปรรูปถ่ัวเหลืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    เริ่มรับราชการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๒  
    สังกัด ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ต าแหน่งเคหกิจเกษตร  
    รับผิดชอบ ๓ ต าบล ไปปฏิบัติราชการโดยนั่งรถม้า รถโดยสาร และรถกะบะ 
๒. แนวคิดและหลักในการปฏบิัติงาน 
    - ของบประมาณจาก กปร. นอกเหนือจากงบประมาณปกติ 
    - ท างานเพื่อเกษตรกร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
    - เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
    - เป็นผู้ประสานงานให้เกษตรกร 
    - ร่วมประชุม พบปะ เย่ียม (visiting) และดูแลเกษตรกรอยู่เสมอ  
    - ต้องจดบันทึกข้อมูล สาระ เกล็ดความรู้ และเคล็ดลับต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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๓. เทคนิคในการปฏิบัติงานกับเกษตรกร     
    - ต้องเข้าใจตัวเกษตรกรและความจ าเป็นของการรวมกลุ่ม  
    - มีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า  
    - เน้นส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมให้แก่แม่บ้านเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เช่น 
การแปรรูปถนอมอาหาร การดอง การแช่อิ่ม 
    - มีเรื่องเล่า/เกร็ดความรู้/เคล็ดลับ/ภูมิปัญญาด้ังเดิมต่างๆ มาเล่าให้เกษตรกรฟังระหว่างการฝึกอบรม 
    - ติดตาม พบปะ ดูแล และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  
    
4.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่ดี 
    - ควรเป็นคนในพื้นท่ี และมีความสนใจ และต้ังในการท างาน ไม่เอาเปรียบเทียบเกษตรกร สร้างความ
ประทับใจให้เกษตรกร 
    - ไม่หยุดท่ีจะเรียนรู ้
    - ฝึกเกษตรกรให้เป็นวิทยากร 
    - ติดตาม ตรวจสอบอยู่เสมอ 
 
๕. บุคคลต้นแบบในการปฏิบัติงาน 
    นายโกวิทย์ รองเพ่งวาณิชย์   อดีต เลขาธิการ กปร. 
 
๖. การท าขนมชั้น 
ส่วนผสม 

๑. หัวกะทิ 4 ถ้วย (เพราะหอม-มัน) 
๒. น้ าตาลทราย 2 ถ้วยครึ่ง ไม่ควรใช้น้ าตาลทรายแดง เพราะจะท าให้สีขนมหม่น ไม่สวย ควรใช้น้ าตาล

เม็ดเล็กเพราะจะท าให้ละลายได้ดีขึ้น 
๓. น้ าลอยดอกมะลิ ๑ ถ้วย ใช้ดอกมะลิแก่จัด เก็บในช่วงเย็นน ามาล้างน้ าก่อน และลอยดอกมะลิในน้ า

สะอาดใส่ภาชนะท่ีมีฝาปิด ปิดฝาค้างคืนไว้  1 คืน และควรช้อนดอกมะลิออกไม่เกิน ๗ โมงเช้า หากแช่
นานเกินกล่ินจะช้ า ไม่หอม น าน้ าไปค้ันกะทิ 

๔. แป้งถั่วเขียว ๒ ช้อนโต๊ะ ท าให้ขนมใสและเหนียว 
๕. แป้งท้าวยายม่อม ๑ ถ้วย 
๖. แป้งข้าวเจ้า ๑/๒ ถ้วย 
๗. แป้งมัน ๒ ถ้วย 

 
วิธีท า 

๑. เช่ือมน้ าเช่ือมโดยใช้น้ า ๑ ถ้วย น้ าตาลทราย ๒ ถ้วยครึ่ง 
๒. ผสมแป้งท้ัง ๔ ชนิดเข้าด้วยกัน และนวดกับกะทิ โดยค่อยๆใส่กะทิทีละน้อยๆ นวดนานๆ จนกะทิหมด 

แล้วใส่น้ าเช่ือมคนให้เข้ากันพอให้แป้งติดหลังมือนิดหน่อย 
๓. กรองแป้งท้ังหมด แล้วแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว อีกครึ่งหนึ่งใส่ใบเตยหรือสีตามชอบ 
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๔. น าถาดไปนึ่งแล้วทาน้ ามันให้ท่ัวใส่แป้งสีขาวประมาณ ๑/๒ ถ้วย แล้วนึ่งให้สุกประมาณ ๕ นาทีช้ันท่ี ๒ 

ใส่แป้งสีแล้วนึ่งอีก ๕ นาที ท าเช่นนี้ไปจนหมดแป้ง แล้วให้ช้ันสุดท้ายเป็นสีเข้มกว่าช้ันอื่นๆ เมื่อสุกยก
ลงท้ิงให้เย็นแล้วตัดเป็นช้ินตามต้องการ 

เทคนิคท่ีส าคัญของการท าขนมชั้น 
๑. ควรกรองเศษดอกอัญชันออกจากน้ าแป้ง 
๒. การทาน้ ามันในพิมพ์ เพื่อช่วยในการแกะออกจากพิมพ์ได้

ง่าย ท าให้ขนมชั้นเงาสวยงาม 
๓. เทน้ าแป้งสีเข้มก่อนเสมอ เมื่อแกะขนมออกจากพิมพ์จะได้

เห็นสีขนมเข้มสวยงาม 
๔. ก่อนหยอดน้ าแป้งท่ีปรุงกะทิและน้ าตาลจะต้องคนน้ าให้เข้า

กันก่อนหยอด 
๕. ควรเช็ดฝาซึ้งให้แห้งป้องกันไอน้ าหยดลงบนผิวขนมช้ัน 
๖. การนวดแป้ง ยิ่งนวดแรงจะท าให้แป้งนุ่มข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๗. การท าสบู่สมุนไพรแบบก้อน 
ส่วนผสม 

๑. กลีเซอรีน หรือเกล็ดสบู่ ๑ กิโลกรัม 
๒. น้ าสมุนไพร ๑๐ ช้อนโต๊ะ 
๓. น้ าหอม ๑ ออนซ์ (กล่ินนมข้าว) 

วิธีท า 
๑. น ากลีเซอรีนต้ังไฟให้ละลายประมาณครึ่งหนึ่ง 
๒. ใส่สมุนไพรกวนให้เข้ากันและใส่น้ าหอม 
๓. ยกเทลงใส่พิมพ์ สามารถผลิตสบู่ได้ ๑๔ ก้อน 
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๔. ท้ิงให้เย็นจึงปิดฝา เพื่อป้องกันไอน้ าบริเวณผิวหน้าสบู่ 

เทคนิคท่ีส าคัญของการท าสบู่ก้อน 
๑. ใช้กาน้ าเป็นภาชนะ เพราะสะดวกในการหยอดใส่พิมพ์ และช่วยไม่ให้เกิดฟองอากาศ ควรใช้กาแยกท า

สบู่แบบใส และขุ่น 
๒. ใช้เกล็ดสบู่ เพราะปลอดภัยจากสารเคมี ใช้ได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ราคาถูก 
๓. สมุนไพรจากฟักข้าว ต้องใช้ผลสุกเปลือกสีส้ม ปอกเปลือก เอาเม็ดออก น าเนื้อไปป่ันและกรองเอาแต่

น้ า 
๔. สมุนไพรจากนมแพะ ช่วยให้ผิวชุ่มช้ืน เหมาะส าหรับผิวแห้งหยาบกราน 
๕. ควรวางพิมพ์สบู่ริมๆโต๊ะ เพื่อสะดวกในการหยอดท าให้ผิวหน้าสบู่ไม่ย่น 
๖. การตกแต่งเนื้อสบู่ให้มีความหลากหลาย ด้วยรางบวบ ใบไม้แห้ง ดอกค าฝอยฯลฯ  
๗. กลีเซอรีนส าเร็จรูป มีการผสมวิตามินอี ไขมันปาล์ม น้ ามันงาแล้ว ดีกว่าใช้โซดาไฟในการท าสบู่ 
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* ระบเุทคนิค เคล็ดลับ หรือ Key Success ของเจ้าของ 
องค์ความรู้ที่ท าให้การปฏิบัติงานขององค์ความรู้นั้นประสบผลส าเร็จ 
1. การวางแผนปฏิบัติงาน และเตรียมการสาธิต 
2. มีความจริงใจในการท างาน 
3. ให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกรตามท่ีร้องขอ และต้องประสานงานเก่ง 
๔. เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
๕. มีการจดบันทึกข้อมูล/ความรู้ เพื่อไม่ให้สูญหาย 
๖. มีบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อความโปร่งใส 
 
 


