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	 เม่�อกล่ื่�วถ้งปี	2564		น่่�คงหน่่ไม่พ้ื่น่	วิกฤติก�รณ์เช่�อไวรัสัโคโรน่่�	COVID-19	ซ้�งเป็น่ปัญห�ท่ี่�ประเที่ศึไที่ยได้้

ท่ี่�รับผลื่กระที่บอย่�งหนั่กใน่ด้้�น่เศึรษฐกิจำแลื่ะสัังคม	 เป็น่ปัญห�ที่�งสัังคมซ้�งม่ผลื่กระที่บต่อก�รจ้ำ�งง�น่แลื่ะคุณภ�พื่

ช่วิตขัองแรงง�น่แลื่ะสัวัสัด้ิก�รสัังคม	เกิด้ก�รเลื่ิกจำ้�งง�น่	ก�รว่�งง�น่	ย้�ยกลื่ับฐ�น่ภูมิลื่ำ�เน่�	รวมไปถ้งก�รสัภ�วะ

ก�รเปล่ื่�ยน่แปลื่งที่�งภูมิอ�ก�ศึท่ี่�จำะม่ผลื่ต่อก�รประกอบอ�ช่พื่ขัองเกษตรกรไที่ยท่ี่�อ�จำจำะก่อให้เกิด้ปัญห�หน่่�สิัน่ไม่

สั�ม�รถพ้ื่�งพื่�ตน่เองได้้

	 สัำ�นั่กง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	 (องค์ก�รมห�ชน่)	 (สัน่ช.)	 ด้ำ�เนิ่น่ก�รขัับเคล่ื่�อน่ง�น่ด้้�น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	

เพ่ื่�อเพิื่�มข่ัด้คว�มสั�ม�รถขัองชุมชน่	ท้ี่องถิ�น่ใน่ก�รพัื่ฒน่�ศัึกย�ภ�พื่	ก�รพ้ื่�งพื่�ตน่เองแลื่ะก�รจัำด้ก�รตน่เองบน่ฐ�น่

ปรัญญ�เศึรษฐกิจำพื่อเพ่ื่ยง	 โด้ยใช้กลื่ไกหน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมเชิงพ่ื่�น่ท่ี่�	 (Social	 Innovation	 Driving	

Unit	-	SID)	กระจำ�ยตัวต�มภูมิภ�คต่�งๆ	เพ่ื่�อเพิื่�มโอก�สัใน่ก�รเข้ั�ถ้ง	ก�รอบรมบ่มเพื่�ะ	ก�รพัื่ฒน่�ข่ัด้คว�มสั�ม�รถ

ใน่ยกระด้ับองค์คว�มรู้	 คว�มสั�ม�รถน่วัตกรรมแก่ชุมชน่แลื่ะผู้ประกอบก�รที่�งสัังคม	 สั�ม�รถสัร้�งน่วัตกรรม	

จำน่เกิด้ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม		ใน่ก�รแก้ไขัปัญห�สัังคมแลื่ะชุมชน่	จำน่เกิด้ก�รจ้ำ�งง�น่	สัร้�งร�ยได้้แลื่ะคว�มมั�น่คง

ให้กับอ�ช่พื่หร่อก�รประกอบกิจำก�ร

	 มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	โด้ยวิที่ย�ลัื่ยพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	(adiCET)	เป็น่

หน่้�งใน่หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคมเชิงพื่่�น่ที่่�	ขัอง	สัน่ช.	ซ้�งปีน่่�เป็น่ปีที่่�	2	ที่่�ช่วยด้ำ�เน่ิน่ง�น่ด้ังกลื่่�วประจำำ�

ภูมิภ�คภ�คเหน่่อตอน่บน่	(SID-N1)	ซ้�งปีน่่�ม่คว�มครอบคลืุ่มพื่่�น่ที่่�ม�กขั้�น่	ใน่พื่่�น่ที่่�จำังหวัด้	แม่ฮ่่องสัอน่	เช่ยงใหม่	

ลื่ำ�พืู่น่	ต�ก	แลื่ะลื่ำ�ป�ง	สั�ม�รถด้ำ�เน่ิน่ง�น่สัน่ับสันุ่น่แลื่ะสั่งเสัริมผู้ประกอบก�รแลื่ะวิสั�หกิจำเพื่่�อสัังคมได้้อย่�งม่

ประสัิที่ธุิภ�พื่	แลื่ะหวังเป็น่อย่�งยิ�งว่�	SID-N1	จำะขัับเคลื่่�อน่ง�น่ด้ังกลื่่�ว	ขัย�ยเคร่อขั่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	

สัร้�งระบบนิ่เวศึน่วัตกรรมท่ี่�สั�ม�รถเอ่�อต่อก�รเติบโตขัองน่วัตกรรม	แลื่ะเกิด้ผลื่กระที่บเชิงสัังคมได้้อย่�งเป็น่รูปธุรรม

(คุณคุณ�วุฒิ	บุญญ�น่พื่คุณ)

ผู้อำ�น่วยก�รฝ่่�ยน่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม

สัำ�นั่กง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)
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	 หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคมประจำำ�พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	(SID-N1)	ได้้รับก�รสัน่ับสันุ่น่จำ�ก

สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)	เพื่่�อเป็น่หน่่วยง�น่ใน่ก�รสั่งเสัริมแลื่ะยกระด้ับผู้ประกอบก�รด้้วย

ก�รพื่ัฒน่�ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	ผ่�น่กระบวน่ก�รระบบพื่่�เลื่่ �ยงแลื่ะเคร่อขั่�ยน่ิเวศึน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	

โด้ยใน่ปี	2564	น่่�ที่�งหน่่วย	SID-N1	ม่คว�มภ�คภูมิใจำเป็น่อย่�งยิ�งที่่�ได้้สัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคมถ้ง	

17	ผลื่ง�น่ซ้�งแต่ลื่ะผลื่ง�น่ม่คว�มหลื่�กหลื่�ยแลื่ะโด้ด้เด่้น่ใน่ก�รใช้น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมใน่ก�รพัื่ฒน่�กิจำก�รแลื่ะยก

ระดั้บสัถ�น่ประกอบก�ร	ท่ี่�ยังคงรักษ�ไว้ซ้�งอัตลัื่กษณ์ขัองท้ี่องถิ�น่เกิด้ประโยชน์่ต่อสัังคมแลื่ะสิั�งแวด้ล้ื่อม	

	 หน่่วย	SID-N1	ได้้พัื่ฒน่�กระบวน่ก�รบริห�รจัำด้ก�รหน่่วยแลื่ะก�รประสั�น่ง�น่เชิงพ่ื่�น่ท่ี่�เพ่ื่�อให้เกิด้คว�มคล่ื่อง

ตัวแลื่ะม่ประสิัที่ธิุภ�พื่ม�กยิ�งข้ั�น่	ด้้วยก�รม่นั่กวิช�ก�รเป็น่ผู้ประสั�น่ง�น่ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�จัำงหวัด้	(node)	ท่ี่�เช่�อมโยงก�รที่ำ�ง�น่

ร่วมกัน่	ได้้แก่	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	วิที่ย�เขัตแม่ฮ่่องสัอน่	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏกำ�แพื่งเพื่ชรวิที่ย�เขัตแม่สัอด้

แลื่ะมห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏลื่ำ�ป�ง	แลื่ะได้้พื่ัฒน่�ช่องที่�งก�รสั่�อสั�รขั้อมูลื่ด้้วยระบบเวปไซต์	Facebook	แลื่ะ	Line	

อ่กด้้วย	พื่ร้อมกัน่น่่�หน่่วย	SID-N1	ยังได้้ม่กิจำกรรมเพื่่�อก�รแลื่กเปลื่่�ยน่เร่ยน่รู้ระหว่�งผู้ประกอบก�รแลื่ะพื่่�เลื่่�ยงเพื่่�อ

เสัริมสัร้�งคว�มเขั้มแขั็งขัองเคร่อขั่�ยน่ิเวศึน่วัตกรรม	ควบคู่กับกระบวน่ก�รหนุ่น่เสัริมให้ผู้ประกอบก�รใช้กระบวน่

ก�รเชิงวิช�ก�รแลื่ะพื่ัฒน่�ที่ักษะใน่ก�รสักัด้แลื่ะน่ำ�เสัน่อจำุด้เด้่น่จำ�กประโยชน่์ขัองผลื่ง�น่ใน่รูปแบบขัองบที่คว�ม

วิช�ก�ร	Poster	แลื่ะสั่�อวิด้่โอ	แลื่ะผู้ประกอบก�รจำะสั�ม�รถใช้สั่�อเหลื่่�น่่�ใน่ก�รประช�สััมพื่ัน่ธุ์ผลื่ิตภัณฑ์์แลื่ะ	

ผลื่ง�น่ต่อไปได้้		

	 ใน่น่�มขัองหน่่วย	SID-N1	ม่คว�มมุ่งมั�น่ที่่�จำะเป็น่หน่่วยง�น่สั่งเสัริมแลื่ะสัน่ับสันุ่น่	เป็น่หน่้�งฟัน่เฟืองที่่�ร่วม

ขัับเคล่ื่�อน่ให้เกิด้ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมแลื่ะยกระดั้บก�รบริห�รจัำด้ก�รหน่่วย	SID	ให้ไปสู่ัยุค	5G	โด้ยมุ่งเน้่น่ก�ร

พื่ัฒน่�ระบบก�รให้ทีุ่น่สัน่ับสันุ่น่แลื่ะระบบก�รติด้ต�มสัถ�น่ะก�รด้ำ�เน่ิน่ง�น่	รวมถ้งร�ยง�น่ผลื่ง�น่ให้อยู ่ใน่	

online	platform	แบบ	paperless	เพื่่�อให้ม่คว�มคลื่่องตัวแลื่ะปลื่อด้ภัยใน่ก�รด้ำ�เน่ิน่ง�น่ใน่ยุคแห่ง	Covid-19		

ใน่ก�รน่่�	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	ขัอขัอบคุณสัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)	ที่่�ได้้ให้คว�ม

ไว้ว�งใจำใน่ก�รเป็น่หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคมประจำำ�พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	เป็น่ปีที่่�	2	แลื่ะที่�งเร�

จำะพื่ัฒน่�ระบบแลื่ะกระบวน่ก�รสันั่บสันุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมให้ด่้ยิ�งข้ั�น่ต่อไป	

(ด้ร.วรจิำตต์		เศึรษฐพื่รรค์)

หัวหน้่�หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	(SID-N1)

คณบด่้	วิที่ย�ลัื่ยพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่
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“สนช. ดำ�เนินก�รขับัเคลื่อนง�นด้�นนวัตกรรมเพื่อสังคม

เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ้ของชุมชน ก�รพึ่งพ�ตนเอง 

และ ก�รจัดก�รตนเองบันฐ�นของปรัญญ�เศรษฐกิจ

พอเพียง”

“SID-N1 มีคว�มมุ่งมั่นที่จะเปนหน่วยง�นที่สนับัสนุนผล

ง�นนวัตกรรมเพื่อสังคมและยกระดับัก�รบัริห�รจัดก�ร

หน่วยให้ไปสู่ยุค 5G”



คำ�นำ�

	 หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	(Social	Innovation	Driving	Unit	

of	Northern	Thailand	1)	หร่อหน่่วย	SID-N1	ภ�ยใต้ก�รสันั่บสันุ่น่ขัอง	สัำ�นั่กง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)	

ได้้ม่เป้�หม�ยใน่ก�รเป็น่หน่่วยสั่งเสัริม	สัน่ับสันุ่น่	แลื่ะขัับเคลื่่�อน่ให้เกิด้ก�รพื่ัฒน่�น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	แลื่ะมุ่งเน่้น่

ก�รพัื่ฒน่�นั่กน่วัตกรด้้�น่สัังคมให้ม่บที่บ�ที่ใน่ก�รแก้ไขัปัญห�	สัร้�งผลื่ง�น่น่วัตกรรมท่ี่�เกิด้ประโยชน์่กับสัังคมอย่�ง

แท้ี่จำริง

	 ใน่ปีงบประม�ณ	2564	เป็น่ปีท่ี่�	2	ท่ี่�หน่่วย	SID-N1	ได้้รับโอก�สัใน่ก�รสันั่บสันุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	

รวมที่ั�งสัิ�น่	จำำ�น่วน่	17	ผลื่ง�น่	ประกอบด้้วย	พื่่�น่ที่่�ด้ำ�เน่ิน่ง�น่จำังหวัด้เช่ยงใหม่	7	ผลื่ง�น่,	แม่ฮ่่องสัอน่	3	ผลื่ง�น่,	

จัำงหวัด้ต�ก	3	ผลื่ง�น่	แลื่ะจัำงหวัด้ลื่ำ�ป�ง	3	ผลื่ง�น่	แลื่ะจัำงหวัด้ลื่ำ�พูื่น่	1	ผลื่ง�น่	ใน่ก�รน่่�	หน่่วย	SID-N1	ได้้กำ�หน่ด้	

ให้ม่ก�รจำัด้กิจำกรรม	“เวที่่ก�รน่ำ�เสัน่อผลื่ง�น่แลื่ะถอด้บที่เร่ยน่ก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	ประจำำ�

พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1”	ขั้�น่	ใน่วัน่ที่่�	18	กัน่ย�ยน่	2564	ณ	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	แลื่ะก�รประชุมผ่�น่

ระบบออน่ไลื่น่์	(Zoom	Meeting)	โด้ยม่วัตถุประสังค์ใน่ก�รจำัด้ก�รง�น่เพื่่�อเป็น่เวที่่น่ำ�เสัน่อผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อ

สัังคมขัองผู้ประกอบก�ร	วิสั�หกิจำชุมชน่ท่ี่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่จำ�กหน่่วย	SID-N1แลื่ะให้เกิด้ก�รแลื่กเปล่ื่�ยน่เร่ยน่

รู้	 ประสับก�รณ์ที่ำ�ง�น่ก�รพัื่ฒน่�น่วัตกรรมระหว่�งผู้รับทุี่น่	 สัถ�บัน่ก�รศ้ึกษ�หน่่วยง�น่ภ�ครัฐ	 แลื่ะภ�คเอกชน่	
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ช�ข�วผลไม้ดอยปู่หมื่น

บัทคัดย่อ

	 โครงก�รช�ขั�วผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่	ม่วัตถุประสังค์เพ่ื่�อพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รผลิื่ตช�ขั�วโด้ยก�รใช้เต�ผ้�งช�แบบ

เป่�ลื่มเย็น่ท่ี่�ใช้พื่ลัื่งง�น่สัะอ�ด้	(พื่ลัื่งง�น่น่ำ��)	สัร้�งมูลื่ค่�ผลิื่ตภัณฑ์์โด้ยก�รใส่ัส่ัวน่ผสัมขัองผลื่ไม้ไปใน่ช�ขั�ว	ซ้�งจำะใช้

ผลื่ไม้ท่ี่�ห�ได้้ใน่ชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่	น่ำ�ไปอบแห้งด้้วยเคร่�องอบแห้ง	 เพ่ื่�อที่ำ�ให้ได้้กลิื่�น่แลื่ะรสัช�ติท่ี่�ด่้ข้ั�น่	แลื่ะจัำด้ที่ำ�บรรจุำภัณฑ์์

ช�ขั�วผลื่ไม้โด้ยใช้อัตลื่ักษณ์ขัองวิถ่ชน่เผ่�	 แลื่ะที่ำ�ให้ผลื่ิตภัณฑ์์ช�ขั�วม่มูลื่ค่�เพื่ิ�มที่�งเศึรษฐกิจำ	 ผลื่ก�รด้ำ�เน่ิน่

โครงก�ร	 พื่บว่�ผลื่ิตภัณฑ์์ช�ขั�วผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่	 สั�ม�รถจำำ�หน่่�ยได้้ใน่ร�ค�ประม�ณ	 6,000	 บ�ที่ต่อกิโลื่กรัม

ช�แห้ง	(ร�ค�สูังกว่�ช�จ่ำน่ก้�งหมักชนิ่ด้เส้ัน่	60	เท่ี่�)	ที่ำ�ให้กลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่แลื่ะช�วบ้�น่ม่ร�ยได้้เพิื่�มข้ั�น่	เม่�อเปร่ยบเท่ี่ยบ

ต้น่ทุี่น่ก�รผลิื่ตด้้�น่เช่�อเพื่ลิื่งกับก�รแปรรูปช�จ่ำน่ก้�งหมักชนิ่ด้เส้ัน่แบบเดิ้ม	พื่บว่�	ก�รผลิื่ตช�ขั�วท่ี่�ใช้เต�ผ้�งช�แบบ

เป่�ลื่มเย็น่ซ้�งใช้พื่ลัื่งง�น่น่ำ��ถ่อว่�เป็น่ศูึน่ย์	 เพื่ร�ะไม่ม่ค่�เช่�อเพื่ลิื่ง	 ผลื่ประโยชน์่ด้้�น่สิั�งแวด้ล้ื่อม	 จำ�กก�รลื่ด้ใช้ไม้ฟืน่

100%	(เพื่ร�ะช�ขั�ว	ไม่ม่ขัั�น่ตอน่ก�รคั�วช�)	ลื่ด้ก�รปลื่ด้ปล่ื่อยก๊�ซค�ร์บอน่ได้ออกไซด์้จำ�กก�รเผ�ไหม้	ถ่อเป็น่ต้น่

แบบขัองก�รแปรรูปช�ที่่�ใช้พื่ลื่ังง�น่สัะอ�ด้	 แลื่ะยกระด้ับอุตสั�หกรรมช�ได้้	 อ่กที่ั�งผลื่ิตภัณฑ์์ใช้วัตถุด้ิบที่่�ม่คุณภ�พื่

สูังไม่ว่�จำะเป็น่ยอด้อ่อน่ช�พัื่น่ธ์ุุอัสัสััมท่ี่�เพื่�ะปลูื่กเอง	 ก�รที่ำ�ไร่ช�อัสัสััมเป็น่ช�ท่ี่�ต้องปลูื่กร่วมกับต้น่ไม้ใหญ่ท่ี่�คว�มสัูง	

1,300	เมตรจำ�กระดั้บน่ำ��ที่ะเลื่	น่ำ�ม�ผ่�น่กระบวน่ก�รผลิื่ตโด้ยใช้พื่ลัื่งง�น่สัะอ�ด้	จ้ำงที่ำ�ให้ได้้ผลิื่ตภัณฑ์์ท่ี่�ม่คุณค่�ที่�ง

โภชน่�ก�ร	แลื่ะไม่ม่สั�รเคม่

คำ�สำ�คัญ	ช�ขั�ว	เต�ผ้�งช�แบบเป่�ลื่มเย็น่	สัร้�งมูลื่ค่�เพิื่�มผลิื่ตภัณฑ์์

น�ยเจริญไชย ไชยกอ1, อ�จ�รย์พิเชษฐ์ ท�นิล2 และอ�จ�รย์วชิร�ภรณ์ ภัทโรว�สน์3*
1หัวหน้�ผลง�น/วิส�หกิจชุมชนดอยปู่หมื่น ตำ�บัลแม่ส�ว อำ�เภอแม่อ�ย จังหวัดเชียงใหม่ 50180

2อ�จ�รย์พี่เลี้ยง/คณะวิศวกรรมศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 50230
3อ�จ�รย์พี่เลี้ยง/คณะบัริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 50230

*โทรศัพท์ 08-1993-7650 E-mail vachiraporn@northcm.ac.th
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1. บัทนำ�
จุดกำ�เนิด “ช�” ขัองชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่น่ั�น่	

ได้้ม่เร่�องร�ว	 แลื่ะประวัติศึ�สัตร์	 ใน่ปี	 พื่.ศึ.	 2513	

พื่ระบ�ที่สัมเด้็จำพื่ระเจำ้�อยู่หัวรัชก�ลื่ที่่�	 ๙	 พื่ระองค์

ที่่�น่ได้้เสัด้็จำม�เย่�ยมชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่	 ที่รงเห็น่ว่�

รอบๆ	หมู่บ้�น่เต็มไปด้้วยไร่ฝิ่น่	ต่อม�ใน่ปี	พื่.ศึ.	2515	

ได้้พื่ระร�ชที่�น่ต้น่ช�	ซ้�งเป็น่	“ช�ต้น่แรก”	ให้กับผู้น่ำ�

ชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่	ค่อ	น่�ยจำะฟะ	ไชยกอ	(คุณพ่ื่อขัอง

น่�ยเจำริญไชย	ไชยกอ	หัวหน้่�โครงก�ร)	เพ่ื่�อน่ำ�ไปส่ัง

เสัริมให้ช�วบ้�น่ปลืู่กช�เพื่่�อที่ด้แที่น่ก�รปลืู่กฝ่ิน่แลื่ะ

เลิื่กที่ำ�ไร่เล่ื่�อน่ลื่อย	จำะที่ำ�ให้เพิื่�มร�ยได้้	แลื่ะยกฐ�น่ะ

คว�มเป็น่อยู่ขัองช�วบ้�น่ให้ด้่ขั้�น่	 รวมที่ั�งจำะเป็น่ก�ร

ป้องกัน่โยกย้�ยถิ�น่ฐ�น่ขัองช�วไที่ยภูเขั�	 เพื่่�อคว�ม

มั�น่คงต�มบริเวณช�ยแด้น่	 อำ�เภอฝ่�งแลื่ะแม่อ�ย	

จัำงหวัด้เช่ยงใหม่	ซ้�งตลื่อด้ตลื่อด้ระยะเวลื่�	40	กว่�ปี	

ชุมชน่ได้้จัำด้ที่ำ�โครงก�รพัื่ฒน่�ใน่ด้้�น่ต่�งๆ	เพ่ื่�อสัน่อง

พื่ระร�ชด้ำ�ริขัองพื่ระบ�ที่สัมเด้็จำพื่ระเจำ้�อยู่หัว	 โด้ย

น้่อมน่ำ�ปรัชญ�ขัองเศึรษฐกิจำพื่อเพ่ื่ยงม�เป็น่แน่วที่�ง

พัื่ฒน่�	โด้ยถ่อว่� “แหล่งนำ�้ท่ีมีอยู่เปนศูนย์กล�ง และ

เปนหัวใจของก�รพัฒน�ในทุกๆ ด้�น” แลื่ะใช้

พื่ลัื่งง�น่น่ำ��แที่น่ก�รใช้พื่ลัื่งง�น่สิั�น่เปล่ื่องใน่ทุี่กกระบวน่ก�ร

ผลิื่ตช�	โด้ยใช้เคร่�องม่อท่ี่�ชุมชน่สั�ม�รถห�ม�ได้้

	 โครงก�รช�ขั�วผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่	ม่วัตถุประสังค์

เพ่ื่�อพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รผลิื่ตช�ขั�วโด้ยก�รใช้เต�ผ้�งช�

แบบเป่�ลื่มเย็น่ท่ี่�ใช้พื่ลัื่งง�น่สัะอ�ด้	(พื่ลัื่งง�น่น่ำ��)	สัร้�ง

มูลื่ค่�ผลื่ิตภัณฑ์์โด้ยก�รใสั่สั่วน่ผสัมขัองผลื่ไม้ไปใน่

ช�ขั�ว	 ซ้�งจำะใช้ผลื่ไม้ที่่�ห�ได้้ใน่ชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่	 น่ำ�

ไปอบแห้งด้้วยเคร่�องอบแห้ง	 เพื่่�อที่ำ�ให้ได้้กลื่ิ�น่แลื่ะ

รสัช�ติที่่�ด้่ขั้�น่	 แลื่ะจำัด้ที่ำ�บรรจำุภัณฑ์์ช�ขั�วผลื่ไม้โด้ย

ใช้อัตลัื่กษณ์ขัองวิถ่ชน่เผ่�	แลื่ะที่ำ�ให้ผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�ว

ม่มูลื่ค่�เพิื่�มที่�งเศึรษฐกิจำ

2. วัตถุ้ประสงค์โครงก�ร
	 เพ่ื่�อพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รผลิื่ตช�ขั�วผลื่ไม้จำ�ก

ยอด้อ่อน่ช�พัื่น่ธ์ุุอัสัสััมด้้วยเคร่�องแปรรูปท่ี่�ใช้พื่ลัื่งง�น่

สัะอ�ด้	 แลื่ะจำัด้ที่ำ�บรรจำุภัณฑ์์ช�ขั�วผลื่ไม้โด้ยใช้อัต

ลื่ักษณ์ขัองวิถ่ชน่เผ่�	 ที่ำ�ให้ผลื่ิตภัณฑ์์ช�ขั�วม่มูลื่ค่�

เพิื่�มที่�งเศึรษฐกิจำใน่ร�ค�ต่อหน่่วยท่ี่�สูังข้ั�น่

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
กิจกรรมท่ี 1 ก�รออกแบับัและสร้�งเต�ผ่ึง

ใบัช�แบับัเป่�ลมเย็น	 เต�ผ้�งช�แบบเป่�ลื่มเย็น่	 เพ่ื่�อ

ลื่ด้ระยะเวลื่�ขัองขัั�น่ตอน่ก�รผ้�งยอด้อ่อน่ช�	(คว�มช่�น่

สัุด้ที่้�ย	 10%)	 ขัับเคลื่่�อน่ใบพื่ัด้ลื่มเป่�ลื่มเย็น่โด้ยใช้

พื่ลัื่งง�น่น่ำ��	โด้ยออกแบบชุด้กังหัน่น่ำ��เพ่ื่�อไปขัับเคล่ื่�อน่

ใบพื่ัด้ลื่มเป่�ลื่มเย็น่	 ชุด้กังหัน่น่ำ ��จำะสั่งกำ�ลื่ังด้้วย

สั�ยพื่�น่ไปหมุน่ใบพัื่ด้ลื่มใน่เต�ผ้�งช�	แลื่ะใช้ตะแกรง

ผ้�งยอด้อ่อน่ช�เป็น่	Stainless	304	ซ้�งเป็น่	Industrial	

grade	แลื่ะม่คว�มปลื่อด้ภัยต่ออ�ห�ร

 กิจกรรมท่ี 2 ก�รออกแบับัและสร้�งเคร่ือง

อบัแห้ง ผลื่ไม้ที่่�ออกต�มฤดู้ก�ลื่ใน่ชุมชน่	 ผลื่สัด้จำะ

เหล่ื่อเยอะม�ก	แลื่ะเกิด้ก�รเน่่�เส่ัย	อ�ทิี่	บ๊วย	ลูื่กไหน่

	พื่ลัื่บ	อบแห้งด้้วยเคร่�องอบแห้งชนิ่ด้ลื่มร้อน่	แลื่ะน่ำ�

ไปผลื่ไม้อบแห้งม�เป็น่สั่วน่ประกอบใน่ผลื่ิตภัณฑ์์

ช�ขั�วด้อยปู่หม่�น่	เพ่ื่�อที่ำ�ให้ได้้กลิื่�น่แลื่ะรสัช�ติท่ี่�ด่้ข้ั�น่

เพื่ิ�มมูลื่ค่�ขัองผลื่ิตภัณฑ์์	 แลื่ะคุ้มค่�กับร�ค�ที่่�จำะซ่�อ

ม�กข้ั�น่

ภ�พท่ี 1 น่�ยจำะฟะ	ไชยกอ	ถว�ยก�รรับเสัด็้จำฯ	

(ม่พื่ระร�ชด้ำ�ริให้เปล่ื่�ยน่จำ�กด้อกฝิ่น่	เป็น่ใบช�

เพ่ื่�อสัร้�งช่วิตใหม่แลื่ะอน่�คตอัน่ยั�งย่น่)

 กิจกรรมท่ี 3 จัดทำ�ต้นแบับัผลิตภัณฑ์์/บัรรจุ

ภัณฑ์์ ก�รทดสอบัตล�ด ก�รเพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์์ 

และจัดห�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย กลืุ่่มวิสั�หกิจำ

ช ุมชน่ช�ด้อยป ู ่หม ่ �น่ฯ	 ม ่แน่วค ิด้ที่ ่ �จำะพื่ ัฒน่�

กระบวน่ก�รผลื่ิตช�ขั�ว	 แลื่ะสัร้�งมูลื่ค่�เพื่ิ�มให้กับ

ผลิื่ตภัณฑ์์	โด้ยใส่ัส่ัวน่ผสัมขัองผลื่ไม้อบแห้งไปใน่ช�ขั�ว

โด้ยค�ด้หวังว่�จำะได้้ช�ที่่�ม่รสัช�ติ	 กลื่ิ�น่	 สั่	 เป็น่ที่่�น่่�

สัน่ใจำ	อ่กทัี่�งผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�วด้อยปู่หม่�น่	ใช้วัตถุดิ้บท่ี่�

ม่คุณภ�พื่สัูง	 ไม่ว่�จำะเป็น่ยอด้อ่อน่ช�พื่ัน่ธุุ์อัสัสััมที่่�

เพื่�ะปลูื่กร่วมกับต้น่ไม้ใหญ่	 ท่ี่�คว�มสูัง	 1,300	 เมตร

จำ�กระดั้บน่ำ��ที่ะเลื่	น่ำ�ม�ผ่�น่กระบวน่ก�รผลิื่ตโด้ยใช้

พื่ลัื่งง�น่สัะอ�ด้	จ้ำงที่ำ�ให้ได้้ผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�วท่ี่�ม่คุณค่�

ที่�งโภชน่�ก�ร	 แลื่ะไม่ม่สั�รเคม่ใน่ผลื่ิตภัณฑ์์ช�ขั�ว	

ส่ัวน่ก�รบรรจุำช�ขั�วแลื่ะกล่ื่องบรรจุำภัณฑ์์	ได้้บรรจุำเอง

บน่ชุมชน่	ดั้งนั่�น่จำะจำบกระบวน่ก�รผลิื่ตแลื่ะบรรจุำภัณฑ์์

ช�ขั�วบน่ชุมชน่	 เพื่่�อให้ชุมชน่พื่้�งพื่�ตน่เองให้ม�ก

ท่ี่�สุัด้

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 วััตถุุประสงค์์	 1	 :	 เพ่ื่�อพัื่ฒน�กระบวันก�ร

ผลิตช�ข�วัผลไม้้จั�กยอดอ่อนช�พื่ันธุ์อัสสัม้	 ด้วัย

เค์ร่�องแปรรูปทีำ�ใช้พื่ลังง�นสะอ�ด	(พื่ลังง�นนำ��)

 กิจกรรมท่ี 1 ก�รออกแบบแลื่ะเข่ัยน่แบบเต�

ผ้�งใบช�	โด้ยใช้ด้้วยโปรแกรมคอมพิื่วเตอร์	โครงสัร้�ง

ที่ำ�จำ�กเหล็ื่กโครงสัร้�งรูปพื่รรณ	ขัน่�ด้คว�มกว้�ง	850	

เซน่ติเมตร	ย�ว	240	เซน่ติเมตร	แลื่ะสูัง	95	เซน่ติเมตร

แลื่ะม่ชั �น่ตะแกรงที่ำ�จำ�กวัสัดุ้เหลื่็กกลื่้�สัเตน่เลื่สั	

(Stainless	Steel)	โด้ยม่ระยะคว�มสูังขัองชั�น่ตะแกรง	

30	เซน่ติเมตร	สัำ�หรับว�งผ้�งใบช�	แลื่ะม่ชุด้กำ�เน่ิด้

ลื่ม	 โด้ยก�รออกแบบชุด้ใบพื่ัด้ลื่มกรงกระรอกขัน่�ด้

เส้ัน่ผ่�น่ศูึน่ย์กลื่�ง	20	เซน่ติเมตร	ม่แกน่เพื่ลื่�ต่อเข้ั�

กับมู่เลื่ย์ขัน่�ด้	 10	 นิ่�ว	 สัำ�หรับต่อเข้ั�กับชุด้กังหัน่น่ำ��

เป็น่ต้น่กำ�ลัื่งพื่ลัื่งง�น่น่ำ��สัำ�หรับขัับเคล่ื่�อน่ชุด้ใบพัื่ด้ลื่ม

กรงกระรอก	ก�รออกแบบชุด้กังหัน่น่ำ��ชนิ่ด้เพื่ลื่ตัน่	ม่

เส้ัน่ผ่�น่ศูึน่ย์กลื่�ง	 240	 เซน่ติเมตร	 ม่จำำ�น่วน่ใบกังหัน่	

14	ใบ	สัำ�หรับฉ่ด้ด้้วยแรงดั้น่เพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อน่ชุด้กำ�เนิ่ด้

ลื่มเย็น่ขัองเต�ผ้�งใบช�โด้ยใช้มู่เลื่ย์ขัน่�ด้	5	นิ่�ว	เช่�อม

ต่อแกน่เพื่ลื่�ขัองชุด้กังหัน่น่ำ��	

 กิจกรรมที่ 2 ก�รออกแบบแลื่ะสัร้�งเคร่�อง

อบแห้ง	 ผลื่ไม้ที่่�ออกต�มฤดู้ก�ลื่ใน่ชุมชน่จำะถูกน่ำ�ม�

อบแห้งด้้วยเคร่�องอบแห้งชนิ่ด้ลื่มร้อน่	 ท่ี่�ใช้ไฟฟ้�จำ�ก

โรงไฟฟ้�พื่ลื่ังง�น่น่ำ��ขัน่�ด้เลื่็กขัองชุมชน่	 ขัน่�ด้พื่ิกัด้	

30	กิโลื่วัตต์	

ภ�พท่ี 2	เต�ผ้�งใบช�แบบเป่�ลื่มเย็น่

ภ�พท่ี 3	เคร่�องอบแห้งชนิ่ด้ลื่มร้อน่



54 ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำาปี 2564 ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำาปี 2564

	 วััตถุุประสงค์์	2	:	 เพ่ื่�อจััดทำำ�บรรจุัภััณฑ์์ช�

ข�วัผลไม้้โดยใช้อัตลักษณ์ของวิัถีุชนเผ่�	และทำำ�ให้้

ผลิตภััณฑ์์ช�ข�วัม้ีมู้ลค์่�เพื่ิ�ม้ทำ�งเศรษฐกิจั	 (Valu-

ued	Added)	ในร�ค์�ต่อห้น่วัยทีำ�สูงข้�น 

 กิจกรรมท่ี 3	จัำด้ที่ำ�ต้น่แบบผลิื่ตภัณฑ์์/บรรจุำ

ภัณฑ์์	ก�รที่ด้สัอบตลื่�ด้	ก�รเพิื่�มมูลื่ค่�ผลิื่ตภัณฑ์์	แลื่ะ

จำัด้ห�ช่องที่�งก�รจำัด้จำำ�หน่่�ย	 ม่ก�รจำัด้ที่ำ�ต้น่แบบ

บรรจุำภัณฑ์์ขัองผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�วผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่	ผลิื่ต

จำ�กกระด้�ษไม่ที่ำ�ลื่�ยสัิ�งแวด้ลื่้อม	 ม่สั่แด้งแลื่ะสั่ด้ำ�

เพ่ื่�อแสัด้งถ้งคว�มเป็น่อัตลัื่กษณ์	คว�มเป็น่ตัวตน่ขัอง

ชน่เผ่�ลื่�หู่ที่่ �อ�ศึัยอยู่บน่ด้อยปู่หม่�น่	 จำ�กอด้่ตถ้ง

ปัจำจุำบัน่

	 ก�รออกแบบตร�สิัน่ค้�ขัองผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�ว

ผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่	 ภ�ยใต้ช่�อตร�สัิน่ค้�	 A	ma	 te	 le	

อ่�น่ว่�	อะ-ม�-เต-เลื่	เป็น่ภ�ษ�ลื่�หู่	แปลื่ว่�	ที่ำ�อะไร	

ครับ/คะ	เคร่�องหม�ยตร�สิัน่ค้�	เป็น่รูปขัองคุณเจำริญไชย

	ไชยกอ	ซ้�งเป็น่ลูื่กช�ยคน่โตขัอง	น่�ยจำะฟะ	ไชยกอ	ผู้น่ำ�

ชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่	แลื่ะรับพื่ระร�ชที่�น่ช�ต้น่แรกจำ�ก

ใน่หลื่วงรัชก�ลื่ท่ี่�	๙	เม่�อปี	พื่.ศึ.	2515	ก�รสัร้�งส่ัสััน่

ประจำำ�ชน่เผ่�ลื่�หู่เป็น่สิั�งด้้งดู้ด้ลูื่กค้�	 วิถ่ช่วิตขัองช�ว

บ้�น่ชน่เผ่�ลื่�หู่ใน่ชุมชน่วิถ่แห่งช�	 แลื่ะจำะม่ก�รใสั่

เร่�องร�วที่่�ม�ที่่�ไปขัองแหลื่่งวัตถุด้ิบ	 ไร่ช�บน่ด้อยปู่

หม่�น่	เร่�องเล่ื่�ท่ี่�จำะกลื่�ยเป็น่ตำ�น่�น่	เก่�ยวกับก�รได้้รับ

พื่ระร�ชที่�น่ช�ต้น่แรกจำ�กใน่หลื่วง	รัชก�ลื่ท่ี่�	๙	ขัอง

ชุมชน่ด้อยปู่หม่�น่

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.	เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	1	
ผลิื่ตภัณฑ์์

1.	เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	1	
ผลิื่ตภัณฑ์์

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้

ประช�ชน่	18	คน่

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้

ประช�ชน่	18	คน่

3.	วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	ม่

ร�ยได้้เพิื่�มข้ั�น่จำ�กเดิ้ม	

30%	หร่อประม�ณ	

30,000	บ�ที่/เด่้อน่

3.	สัร้�งตลื่�ด้ออน่ไลื่น์่

ให้กับผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�ว	

ให้เกิด้ช่องที่�งก�รสัร้�ง

ร�ยได้้ให้กับชุมชน่

4.	ม่ตลื่�ด้ออน่ไลื่น์่ให้

กับผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�ว	ให้

เกิด้ช่องที่�งก�รสัร้�ง

ร�ยได้้ให้กับชุมชน่	1	

แพื่ลื่ตฟอร์ม

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่เร่�อง	“ช�ขั�วผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่”	น่่�ได้้

รับก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	 ภ�ย

ใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรม	 เพื่่�อสัังคมประจำำ�พื่่�น่ที่่�

ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-64-01		

	 ขัอขัอบคุณอ�จำ�รย์พิื่เชษฐ์	ที่�นิ่ลื่	อ�จำ�รย์ท่ี่�

ปร้กษ�ผู้ออกแบบแลื่ะให้คำ�แน่ะน่ำ�เร่�องเคร่�องแปรรูป

ช�ที่่�ใช้พื่ลื่ังง�น่สัะอ�ด้	 เพื่่�อพื่ัฒน่�กระบวน่ก�รผลื่ิต

แลื่ะเคร่�องแปรรูปผลื่ิตภัณฑ์์	 โด้ยใช้พื่ลื่ังง�น่สัะอ�ด้	

แลื่ะอ�จำ�รย์วชิร�ภรณ์	ภัที่โรว�สัน์่	อ�จำ�รย์ท่ี่�ปร้กษ�

ที่่�ให้คำ�ปร้กษ�ด้้�น่ก�รตลื่�ด้	 ออกแบบแลื่ะพื่ัฒน่�

บรรจำุภัณฑ์์	 รวมถ้งจำัด้ห�ช่องที่�งก�รจำัด้จำำ�หน่่�ยให้

กับผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�วผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่	

ภ�พท่ี 4	ต้น่แบบบรรจุำภัณฑ์์	ขัองผลิื่ตภัณฑ์์ช�ขั�ว

ผลื่ไม้ด้อยปู่หม่�น่

7. เอกส�รอ้�งอิง (ถ้้�มี)
	 พิื่เชษฐ์	ที่�นิ่ลื่	นิ่ติพัื่ฒน์่	จำอมมงคลื่	วชิร�ภรณ์

	ภัที่โรว�สัน์่	สัมหม�ย	สั�รม�ที่	แลื่ะวรจัำกร	เม่องใจำ.	

(2562).	 น่วัตกรรมพื่ลื่ังง�น่น่ำ��แลื่ะกระบวน่ก�รผลื่ิต

ช�ท่ี่�สัะอ�ด้เพ่ื่�อก�รพัื่ฒน่�ท่ี่�ยั�งย่น่ขัองชุมชน่บน่พ่ื่�น่ท่ี่�สูัง.

ก�รประชุมวิช�ก�รระดั้บช�ติ	เคร่อข่ั�ยวิจัำยสัถ�บัน่

อุด้มศ้ึกษ�ทัี่�วประเที่ศึ	ครั�งท่ี่�	13,	21-22	พื่.ย.	2562	

ณ	 ศึ ูน่ย ์ประช ุมน่�น่�ช�ต ิ เช ่ยงใหม ่แกรน่ว ิว	

จัำงหวัด้เช่ยงใหม่,	หน้่�	1,125-1,139.

	 สัมหม�ย	 สั�รม�ที่	 แลื่ะ	 พื่ิเชษฐ์	 ที่�น่ิลื่.	

(2558).	 ก�รออกแบบแลื่ะสัร้�งเต�ผ้�งใบช�แบบเป่�

ลื่มเย็น่โด้ยใช้พื่ลัื่งง�น่น่ำ��สัำ�หรับชุมชน่หมู่บ้�น่ด้อยปู่

หม่�น่	 อำ�เภอแม่อ�ย	 จำังหวัด้เช่ยงใหม่.	 ว�รสั�รก�ร

พื่ัฒน่�ชุมชน่แลื่ะคุณภ�พื่ช่วิต,	 3	 (1)	 มกร�คม	 –	

เมษ�ยน่	2558,	หน้่�	105-114.

	 อัญชร�	พุื่ที่ธิุก�ญจำน่กุลื่	วชิร�ภรณ์	ภัที่โรว�สัน์่	

แลื่ะพัื่ชร�ภรณ์	ลิื่มปิอังคนั่น่ต์.	(2558).	แน่วที่�งก�ร

พัื่ฒน่�ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่สิัน่ค้�หน้่�งตำ�บลื่หน้่�งผลิื่ตภัณฑ์์	

(OTOP)	เพ่ื่�อรองรับประช�คมเศึรษฐกิจำอ�เซ่ยน่	(AEC)	

ขัอ งผ ู ้ ป ร ะกอบก� ร 	 ใ น่ เขัตอ ำ � เ ภอห� งด้ ง	

จัำงหวัด้เช่ยงใหม่.	ว�รสั�รก�รตลื่�ด้แลื่ะก�รจัำด้ก�ร,	2	

(1)	มกร�คม-	มิถุน่�ยน่	2558,	หน้่�	75-85.
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บัทคัดย่อ

	 เคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติสัำ�หรับผู้ผลิื่ตสิั�งที่อขัน่�ด้เล็ื่กเกิด้ข้ั�น่จำ�กคว�มพื่ย�ย�มใน่ก�รแก้ปัญห�ก�รผลิื่ตเส่ั�อ

ผ้�สัำ�เร็จำรูปย้อมส่ัธุรรมช�ติขัองวิสั�หกิจำชุมชน่กลุ่ื่มสุัภิญญ์ผ้�ฝ้่�ยท่ี่�พื่บปัญห�ใน่ก�รย้อมอัน่ม่สั�เหตุม�จำ�กคน่ที่ำ�ง�น่

สั่วน่ใหญ่ใน่กลืุ่่มเป็น่ผู้สัูงอ�ยุไม่สั�ม�รถพื่ลื่ิกกลื่ับผ้�ได้้อย่�งสัมำ��เสัมอ	 	 ที่ำ�ให้ผ้�ที่่�ได้้ม่รอยด้่�งต้องย้อมซำ��		

รวมถ้งใช้เวลื่�ใน่ก�รย้อมแต่ลื่ะ	lot	เป็น่เวลื่�น่�น่เน่่�องจำ�กหม้อท่ี่�ใช้ย้อมม่ขัน่�ด้เล็ื่ก	ซ้�งส่ังผลื่ให้ต้น่ทุี่น่ก�รผลิื่ตเพิื่�มสูังข้ั�น่			

เคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติท่ี่�จัำด้ที่ำ�ข้ั�น่	เป็น่เคร่�องย้อมท่ี่�ที่ำ�จำ�กวัสัดุ้สัแตน่เลื่สั	เกรด้	SUS	304	หม้อย้อมหน่�	2	มิลื่ลิื่เมตร	

2	ชั�น่	ขัน่�ด้หม้อชั�น่ใน่เส้ัน่ผ่�ศูึน่ย์กลื่�ง	70	ซม.	คว�มสูัง	75	ซม.		คว�มจุำ	100-150	ลิื่ตร	คว�มสูังขัองเคร่�อง	120	

ซม.จำ�กพ่ื่�น่	ติด้ตั�งล้ื่อเล่ื่�อน่	แบบล็ื่อก	2	จุำด้		ที่ำ�คว�มร้อน่โด้ยใช้พื่ลัื่งง�น่ด้้วยแก๊สัหุงต้ม	ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ด้้วยระบบ

อิเล็ื่กที่รอนิ่กส์ั	 เม่�ออุณหภูมิถ้งค่�สูังสุัด้ท่ี่�กำ�หน่ด้ไว้ระบบจำะสัั�งตัด้แก๊สัเพ่ื่�อลื่ด้ก�รใช้พื่ลัื่งง�น่แลื่ะจุำด้ติด้แก๊สัใหม่เม่�อ

อุณหภูมิลื่ด้ลื่งจำ�กท่ี่�กำ�หน่ด้ไว้	2	องศึ�เซลื่เซ่ยสั		ซ้�งจำะช่วยประหยัด้พื่ลัื่งง�น่		ระบบขัับเคล่ื่�อน่	ม่ชุด้มอเตอร์ขัับผ่�น่

เก่ยร์ที่ด้รอบใน่อัตร�ส่ัวน่	1:20	สัำ�หรับหมุน่ให้ผ้�ขัยับไปม�ซ้�ย-ขัว�โด้ยใช้มอเตอร์กระแสัสัลัื่บขัน่�ด้	220	โวลื่ต์	5.6	

แอมแปร์	สั�ม�รถย้อมเส่ั�อผ้�สัำ�เร็จำรูปได้้	7	กิโลื่กรัมต่อน่ำ��ย้อม	100	ลิื่ตร		ก�รย้อมผ้�จำ�กส่ัธุรรมช�ติด้้วยเคร่�องย้อม

อัตโน่มัติเหม�ะกับก�รย้อมเส่ั�อผ้�สัำ�เร็จำรูปท่ี่�ตัด้เย็บเร่ยบร้อยแล้ื่ว		โด้ยม่อัตร�ส่ัวน่ท่ี่�เหม�ะสัมค่อ	ผ้�น่ำ��หนั่ก	7	กก.	

ต่อน่ำ��ย้อมปริม�ตร	100	ลิื่ตร		โด้ยใช้ระยะเวลื่�ย้อม	1	ชั�วโมง	ตั�งอุณหภูมิท่ี่�เคร่�อง	115	องศึ�เซลื่เซ่ยสั	อุณหภูมิน่ำ��	

70-75	 องศึ�เซลื่เซ่ยสั	 	 ปิด้ระบบแก๊สัเม่�อครบ	 50	 น่�ที่่	 	 ซ้�งห�กจำะปรับปรุงเคร่�องย้อมให้ม่ประสัิที่ธุิภ�พื่ม�กขั้�น่	

สั�ม�รถด้ำ�เน่ิน่ก�รโด้ย	 1)	 ปรับลื่ักษณะภ�ยน่อกให้สัะด้วกกับผู้ย้อม	 	 ได้้แก่	 ก�รขัย�ยขัน่�ด้ให้ม่ขัน่�ด้กว้�งขั้�น่		

ลื่ด้คว�มสูังขัองถัง	2)	ปรับแกน่แลื่ะระบบก�รหมุน่		ให้หมุน่ใน่ลัื่กษณะ	360	องศึ�		เพ่ื่�อให้พื่ลิื่กกลัื่บผ้�ได้้รอบด้้�น่

คำ�สำ�คัญ	เคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติ		ก�รย้อมสั่ธุรรมช�ติ		ผู้ผลื่ิตสัิ�งที่อขัน่�ด้เลื่็ก	(วิสั�หกิจำชุมชน่)

1. บัทนำ�
	 วิสั�หกิจำชุมชน่กลืุ่่มสัุภิญญ์ผ้�ฝ่้�ย	 ก่อตั�งขั้�น่

เม่�อปี	พื่.ศึ.2553	เพ่ื่�อผลิื่ตผลิื่ตภัณฑ์์จำ�กผ้�ฝ้่�ยท่ี่�ย้อม

สั่ธุรรมช�ติใน่รูปแบบขัองเสั่�อผ้�สัำ�เร็จำรูป	 หญิง-ช�ย		

ได้้แก่	เส่ั�อ	ก�งเกง	กระโปรง	เด้รสั	ด้ำ�เนิ่น่ก�รผลิื่ตโด้ย

ก�รตัด้เย็บเป็น่ผลิื่ตภัณฑ์์แล้ื่วจ้ำงน่ำ�ม�ย้อมส่ัธุรรมช�ติ

	 ม่กรรมวิธุ่ก�รผลื่ิตหลื่ัก	 3	 ขัั�น่ตอน่	 ได้้แก่	 1)	 ก�ร

ออกแบบ		2)	ก�รตัด้เย็บ		3)	ก�รย้อมส่ัธุรรมช�ติแลื่ะ

ตกแต่ง	ก�รย้อมม่ทัี่�งก�รย้อมร้อน่แลื่ะย้อมเย็น่	พื่บว่�

ขัั�น่ตอน่ก�รย้อมสั่ธุรรมช�ติ	 เป็น่ขัั�น่ตอน่ที่่�ใช้เวลื่�	

พื่ลัื่งง�น่ค่อน่ข้ั�งม�กแลื่ะม่คว�มเส่ั�ยงต่อคุณภ�พื่ขัอง

สัิน่ค้�ม�กที่่�สัุด้	 ใน่ปัจำจำุบัน่ก�รผลื่ิตเสั่�อผ้�สัำ�เร็จำรูป

แต่ลื่ะรูปแบบจำะผลื่ิตปริม�ณอย่�งน่้อย	 300	 ตัว

(ขัน่�ด้	S	M	L	XL	XXL	ไซส์ัลื่ะ	60	ตัว)		โด้ยที่ำ�ก�ร

ย้อมครั�งลื่ะ	20-30	ตัว		ข้ั�น่อยู่กับขัน่�ด้ขัองเส่ั�อ		ปัญห�

ที่่�สัำ�คัญค่อ	 คน่ที่ำ�ง�น่สั่วน่ใหญ่เป็น่ผู้สัูงอ�ยุที่่ �ไม่

สั�ม�รถพื่ลิื่กกลัื่บผ้�ได้้อย่�งสัมำ��เสัมอ	อัน่เน่่�องม�จำ�ก

แรงก�ยที่่�ถด้ถอย	 สั่งผลื่ต่อคุณภ�พื่ขัองสันิ่ค้�ที่่�ที่ำ�ให้

ผ้�ด้่�งต้องย้อมซำ��	 รวมถ้งยังใช้เวลื่�ม�กใน่ก�รย้อม	

ที่�งกลุ่ื่มจ้ำงม่คว�มต้องก�ร	ท่ี่�จำะสัร้�งเคร่�องม่อย้อมส่ั

ที่่�ม่ระบบ	 ที่่�สั�ม�รถพื่ลื่ิกกลื่ับเสั่�อผ้�ได้้โด้ยอัตโน่มัติ	

รวมถ้งสั�ม�รถควบคุมอุณหภูมิระหว่�งก�รย้อม	 ให้

สัมำ��เสัมอ	 ซ้�งจำะช่วยให้สิัน่ค้�ท่ี่�ผลิื่ตม่คุณภ�พื่ม�กข้ั�น่		

ลื่ด้ต้น่ทีุ่น่ใน่ก�รย้อมซำ��	 รวมถ้งช่วยให้สัม�ชิกกลืุ่่มที่่�

เป็น่ผู้สูังวัยให้สั�ม�รถที่ำ�ก�รย้อมได้้อย่�งม่ประสิัที่ธิุภ�พื่

แลื่ะลื่ด้ก�รบ�ด้เจ็ำบจำ�กก�รที่ำ�ง�น่

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1)	 เพ่ื่�อสัร้�งเคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติท่ี่�เหม�ะสัม

กับขัน่�ด้ก�รผลิื่ตขัองผู้ผลิื่ตสิั�งที่อขัน่�ด้เล็ื่ก

(วิสั�หกิจำชุมชน่)

	 2)	 เพื่่�อจำัด้ที่ำ�ขัั�น่ตอน่	 อัตร�สั่วน่ที่่�เหม�ะ

สัมใน่ก�รย้อมส่ัธุรรมช�ติด้้วยก�รใช้เคร่�องย้อมผ้�

อัตโน่มัติ

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 	 โครงก�รเคร่�องย้อมอัตโน่มัติสัำ�หรับก�รย้อม	

ส่ัธุรรมช�ติเพ่ื่�อผู้ผลิื่คสิั�งที่อขัน่�ด้เล็ื่ก		ม่เป้�หม�ย	เพ่ื่�อ

ผลิื่ตเคร่�องย้อมอัตโน่มัติขัน่�ด้เล็ื่กเพ่ื่�อผู้ประกอบก�ร	

ระด้ับวิสั�หกิจำชุมชน่ให้สั�ม�รถย้อมผ้�ได้้ง่�ยใน่

ปริม�ณม�กใน่แต่ลื่ะครั�งลื่ด้ก�รใช้แรงใน่ก�รย้อม		

แลื่ะลื่ด้ต้น่ทุี่น่จำ�กก�รย้อมผ้�ท่ี่�ไม่ได้้คุณภ�พื่

	 ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่ม่วิธุ่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่	3	ขัั�น่ตอน่	

ดั้งน่่�

	 1)	 ก�รออกแบบแลื่ะประกอบเคร่�องย้อม

อัตโน่มัติ

	 2)	 ก�รที่ด้สัอบก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�องย้อม

อัตโน่มัติ

	 3)	 ก�รห�ขัั�น่ตอน่	 วิธุ่ก�ร	 อัตร�ก�รสั่วน่ที่่�

เหม�ะสัม	 ใน่ก�รย ้อมผ ้�จำ�กสั ่ธุรรมช�ต ิด้ ้วย

เคร่ �องย้อมอัตโน่มัติ			

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
ก�รออกแบับัและประกอบัเคร่ืองย้อมอัตโนมัติ

	 เคร่�องย้อมอัตโน่มัติสัำ�หรับก�รย้อมจำ�กสั่

ธุรรมช�ติใช้วิธุ่ก�รย้อมผ้�แบบดู้ด้ซ้ม		โด้ยม่หลัื่กก�ร

ค่อ	 ผ้�จำะถูกแช่อยู่ใน่น่ำ��ย้อมจำน่ก�รย้อมเสัร็จำสัิ�น่		

ระหว่�งก�รย้อมจำะต้องม่ก�รพื่ลื่ิกกลื่ับผ้�	 เพื่่�อให้น่ำ��

ย้อมสั�ม�รถดู้ด้ซ้มเข้ั�ไปใน่ผ้�อย่�งสัมำ��เสัมอทัี่�วทัี่�งผ่น่

		ใช้คว�มร้อน่ใน่ก�รน่ำ�เอ�สั�รลื่ะลื่�ยน่ำ��ย้อมเข้ั�ไปสู่ั

เส้ัน่ใยขัองผ้�		ที่ำ�ก�รออกแบบเคร่�องย้อมที่ำ�จำ�กวัสัดุ้

สัแตน่เลื่สั	เกรด้	SUS	304	หม้อย้อมหน่�	2	มิลื่ลิื่เมตร

	2	ชั�น่	ขัน่�ด้หม้อชั�น่ใน่เส้ัน่ผ่�ศูึน่ย์กลื่�ง	70	ซม.	คว�ม

สูัง	75	ซม.		คว�มจุำ	100-150	ลิื่ตร	คว�มสูังขัองเคร่�อง

	 120	 ซม.จำ�กพื่่�น่	 ติด้ตั�งลื่้อเลื่่�อน่	 แบบลื่็อก	 2	 จำุด้		

ที่ำ�คว�มร้อน่โด้ยใช้พื่ลื่ังง�น่ด้้วยแก๊สัหุงต้ม	 ควบคุม

ก�รที่ำ�ง�น่ด้้วยระบบอิเลื่็กที่รอน่ิกสั์	 เม่�ออุณหภูมิถ้ง

ค่�สูังสุัด้ท่ี่�กำ�หน่ด้ไว้ระบบจำะสัั�งตัด้แก๊สัเพ่ื่�อลื่ด้ก�รใช้

พื่ลัื่งง�น่แลื่ะจุำด้ติด้แก๊สัใหม่เม่�ออุณหภูมิลื่ด้ลื่งจำ�กท่ี่�

กำ�หน่ด้ไว้	 2	 องศึ�เซลื่เซ่ยสั	 ซ้ �งจำะช่วยประหยัด้

พื่ลื่ังง�น่	 ระบบขัับเคลื่่�อน่	 ม่ชุด้มอเตอร์ขัับผ่�น่เก่ยร์
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ที่ด้รอบใน่อัตร�สั่วน่	 1:20	 สัำ�หรับหมุน่ให้ผ้�ขัยับไป

ม�ซ้�ย-ขัว�โด้ยใช้มอเตอร์กระแสัสัลื่ับขัน่�ด้	 220	

โวลื่ต์	5.6	แอมแปร์

ก�รทดสอบัก�รทำ�ง�นของเคร่ืองย้อมอัตโนมัติ

	 ก�รที่ด้สัอบก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�องย้อมอัตโน่มัติ

	ซ้�งผลื่ท่ี่�ได้้พื่บว่�	เคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติใช้เวลื่�	45	น่�ท่ี่

ที่ำ�ให้เคร่�องแสัด้งอุณหภูมิ	115	องศึ�เซลื่เซ่ยสั	น่ำ��ย้อม

ม่อุณหภูมิ	 70	 องศึ�เซลื่เซ่ยสั	 เม่�ออุณหภูมิถ้งต�มที่่�

กำ�หน่ด้ไว้	ระบบม่ก�รตัด้แก๊สัแลื่ะจุำด้ใหม่เม่�ออุณหภูมิ

ลื่ด้ลื่งกว่�ที่่�ตั�งไว้	 3	 องศึ�เซลื่เซ่ยสั	 สั�ม�รถจำุด้แก๊สั

อัตโน่มัติได้้	 ใช้เวลื่�ใน่ก�รที่ำ�ง�น่เม่�อถ้งอุณหภูมิที่่�

กำ�หน่ด้โด้ยไม่จำุด้แก๊สั	 15	 น่�ที่่	 จำุด้แก๊สั	 1.30	 น่�ที่่	

มอเตอร์หมุน่ซ้�ย-ขัว�		

ภ�พท่ี 1	แบบเคร่�องย้อมอัตโน่มัติ

ภ�พท่ี 2	เคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติ	

ภ�พท่ี 3	(จำ�กบน่ไปล่ื่�ง)	ที่ด้สัอบระบบก�รให้

คว�มร้อน่ขัองเคร่�อง	ระบบตัด้แก๊สั	แลื่ะจุำด้อัตโน่มัติ

ที่ด้สัอบก�รให้คว�มร้อน่		อุณหภูมิขัองน่ำ��เปร่ยบเท่ี่ยบ

กับเคร่�อง		ที่ด้สัอบก�รที่ำ�ง�น่ขัองมอเตอร์แกน่หมุน่

ก�รห�ข้ันตอน วิธีก�ร อัตร�ก�รส่วนท่ีเหม�ะสมใน

ก�รย้อมผ้�จ�กสีธรรมช�ติด้วยเคร่ืองย้อมอัตโนมัติ   

	 ที่ำ�ก�รที่ด้สัอบเพ่ื่�อห�ขัั�น่ตอน่แลื่ะอัตร�ส่ัวน่

ท่ี่�เหม�ะสัมใน่ก�รย้อมผ้�จำ�กส่ัธุรรมช�ติด้้วยเคร่�องย้อม

อัตโน่มัติด้้วยก�รย้อมร้อน่	 (เปลื่่อกประดู้่	 ใบมะม่วง)	

แลื่ะย้อมเย็น่	(ผลื่มะเกล่ื่อ)	ที่ำ�ก�รที่ด้ลื่องกับเส่ั�อผ้�ท่ี่�

ตัด้เย็บแลื่้วแลื่ะผ้�ผ่น่	 พื่บว่�เคร่�องย้อมผ้�อัตโน่มัติ

เหม�ะสัำ�หรับก�รย้อมด้้วยเสั่ �อผ้�ที่่ �ต ัด้เย็บแลื่้ว

ม�กกว่�ผ้�ผ่น่	เน่่�องจำ�กผ้�ผ่น่จำะม่คว�มย�วเข้ั�ไปพัื่น่

กับแกน่มอเตอร์ที่ำ�ให้ม่คว�มด้่�งเกิด้ขั้�น่	 แลื่ะเหม�ะ

สัำ�หรับก�รย้อมร้อน่ม�กกว่�ก�รย้อมเย็น่	(ผลื่มะเกล่ื่อ)

ก�รย้อมร้อน (เปลือกประดู่ และใบัมะม่วง)

เสื้อผ้า
สำาเร็จรูป ผ้าผืน

อัตร�ส่ัวน่

เส่ั�อผ้�	7	
กิโลื่กรัม		น่ำ��
ย้อม	100	ลิื่ตร
ถ้�เป็น่เส่ั�อแขัน่
ย�วให้ลื่ด้
ปริม�ณเหล่ื่อ	5	
กิโลื่กรัมต่อน่ำ��
ย้อม	100	ลิื่ตร

ผ้�ผ่น่	4.5	
กิโลื่กรัม		น่ำ��
ย้อม	100	ลิื่ตร
ขัน่�ด้ผ้�ไม่ควร
ย�วเกิน่	1	
เมตร

อุณหภูมิท่ี่�ใช้

ตั�งอุณหภูมิ
เคร่�องท่ี่�	115	
องศึ�เซลื่เซ่ยสั
วัด้อุณหภูมิน่ำ��
ท่ี่�	70-75	องศึ�
เซลื่เซ่ยสั

ตั�งอุณหภูมิ
เคร่�องท่ี่�	115	
องศึ�เซลื่เซ่ยสั
วัด้อุณหภูมิน่ำ��
ท่ี่�	70-75	องศึ�
เซลื่เซ่ยสั

ระยะเวลาการ
ย้อม

1	ชั�วโมง		ปิด้
ระบบแก๊สัเม่�อ
ครบ	50	น่�ท่ี่

1	ชั�วโมง		ปิด้
ระบบแก๊สัเม่�อ
ครบ	50	น่�ท่ี่

ก�รที่ำ�คว�ม
สัะอ�ด้หลัื่งก�ร
ย้อม

ล้ื่�งน่ำ��หน้่�งใน่
น่ำ��ผสัมสั�รส้ัม	
อัตร�ส่ัวน่น่ำ��	
60	ลิื่ตร	ต่อ
สั�รส้ัม	2	ช้อน่
โต๊ะ		
ล้ื่�งส่ัส่ัวน่เกิน่
ให้หมด้		ต�ก
ใน่ท่ี่�ร่ม

ล้ื่�งน่ำ��หน้่�งใน่
น่ำ��ผสัมสั�รส้ัม	
อัตร�ส่ัวน่น่ำ��	
60	ลิื่ตร	ต่อ
สั�รส้ัม	2	ช้อน่
โต๊ะ		
ล้ื่�งส่ัส่ัวน่เกิน่
ให้หมด้		ต�ก
ใน่ท่ี่�ร่ม

ก�รย้อมด้วยผลมะเกลือ (ได้สีนำ้�ต�ล)  : น่ำ�ผ้�ท่ี่�จำะ

ย้อมน่ำ��หนั่ก	1	กิโลื่กรัม	ต่อน่ำ��ย้อม	40	ลิื่ตร	แช่ทิี่�งไว้

โด้ยไม่เปิด้มอเตอร์	1	ชั�วโมง	ครบเวลื่�น่ำ�ผ้�ข้ั�น่ม�ผ้�ง

ใน่ท่ี่�ร่มให้แห้ง		เม่�อแห้งแล้ื่วที่ำ�คว�มสัะอ�ด้ส่ัส่ัวน่เกิน่

ออกด้้วยก�รล้ื่�งน่ำ��		แลื่ะต�กใน่ท่ี่�ร่มให้แห้ง

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของผล

ง�นท่ีว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�รดำ�เนิน
ง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

และหน่วยนับ

1. เกิดเครื่องย้อม
อัตโนมัติ 1 เครื่อง

1. เกิดเครื่องย้อม
อัตโนมัติ 1 เครื่อง

2.วิธีการย้อมสีธรรมชาติ
ที่เหมาะสมกับเครื่อง
ย้อมอัตโนมัติ 3 รูปแบบ
 ได้แก่ การย้อมด้วย
เปลือกประดู่ การย้อม
ด้วยใบมะม่วง การย้อม
ด้วยมะเกลือ

2. ได้วิธีการย้อมสี
ธรรมชาติที่เหมาะสมกับ
เครื่องย้อมอัตโนมัติ 5 
รูปแบบ ได้แก่
2.1 การย้อมเสื้อผ้า
สำาเร็จรูปด้วยเปลือก
ประดู่
2.2 การย้อมผ้าผืนด้วย
เปลือกประดู่
2.3 การย้อมเสื้อผ้า
สำาเร็จรูปด้วยใบมะม่วง
2.4 การย้อมผ้าผืนด้วย
ใบมะม่วง
2.5 การย้อมเย็นด้วย
มะเกลือ

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อ

สัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-02	 แลื่ะขัอขัอบคุณวิที่ย�ลื่ัยเที่คน่ิคแพื่ร่	 ที่่ �

สันั่บสันุ่น่องค์คว�มรู้ใน่ก�รสัร้�งเคร่�องย้อมอัตโน่มัติ
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Paicheud Tea : ช�ไผ่จืด หล�กรสตำ�รับัดี สีสันแห่งสุขภ�พ

Paicheud Tea: various flavors color of health

บัทคัดย่อ

	 ผลื่ิตภัณฑ์์	 “ช�ไผ่จำ่ด้”	 ที่ำ�จำ�กพื่่ชสัมุน่ไพื่ร	 ไผ่จำ่ด้	 เป็น่	 พื่่ชสัมุน่ไพื่รที่้องถิ�น่	 ที่่�กำ�หน่ด้เป็น่พื่่ช	 ศึ้กษ�จำ�ก

โครงก�รอนุ่รักษ์พื่ัน่ธุุกรรมพื่่ชอัน่เน่่�องม�จำ�กพื่ระร�ชด้ำ�ริพื่ระเที่พื่รัตน่ร�ชสัุด้�ฯ	 สัย�มบรมร�ชกุม�ร่	 (อพื่.สัธุ.)

โด้ย	วิสั�หกิจำชุมชน่กลุ่ื่มหมู่บ้�น่สัมุน่ไพื่รแลื่ะก�รท่ี่องเท่ี่�ยวบ้�น่เม่องก่�ด้	ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่จำ�กสัำ�นั่กพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำ

จำ�กฐ�น่ช่วภ�พื่	(องค์ก�รมห�ชน่)	หร่อ	BEDO	พ่ื่ชชนิ่ด้น่่�ม่สัรรพื่คุณที่�งย�หลื่�กหลื่�ย	เช่น่	แก้คว�มดั้น่โลื่หิตสูัง	ลื่ด้

น่ำ��ต�ลื่	เบ�หว�น่	จุำด้เด่้น่ขัองโครงก�รจ้ำงเป็น่กระบวน่ก�รน่วัตกรรมก�รผลิื่ตแลื่ะตำ�หรับช�เสัริมฤที่ธิุ�	ต�มวัตถุประสังค์

เพ่ื่�อให้ผลิื่ตภัณฑ์์ม่กระบวน่ก�รผลิื่ตหร่อสั�ยก�รผลิื่ต	(Line)	ท่ี่�สั�ม�รถควบคุมได้้	เพ่ื่�อสัร้�งเอกลัื่กษณ์ขัองผลิื่ตภัณฑ์์

ให้โด้ด้เด่้น่	เพ่ื่�อให้ผลิื่ตภัณฑ์์จำ�กภูมิปัญญ�	ก้�วสู่ัผลิื่ตภัณฑ์์น่วัตกรรมที่�งภูมิปัญญ�	ผลื่ง�น่	Paicheud	Tea	:	ไผ่จ่ำด้

หลื่�กรสัตำ�หรับด่้	ส่ัสััน่แห่งสุัขัภ�พื่	จำำ�เป็น่ต้องใช้น่วัตกรรมใน่ก�รผลิื่ต	ค่อ	ก�รสัร้�ง	Line	ก�รผลิื่ต	แลื่ะ	ก�รเข้ั�

ตำ�หรับช�	ตำ�หรับช�ไผ่จำ่ด้	ด้ั�งเด้ิม	1	สัูตร	แลื่ะปรับปรุงตำ�หรับเขั้�กับสัมุน่ไพื่รเสัริมฤที่ธุิ�	จำำ�น่วน่	5	ตำ�หรับ	ได้้แก่

ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรหว�น่ใจำ	สูัตรจำวน่ใจำ	สูัตรเชยชม	สูัตรรัญจำวน่	แลื่ะสูัตรไกลื่ใจำ	สัร้�งอ�ช่พื่ให้กับประช�ชน่	ม่	Line	หร่อ	

สั�ยกระบวน่ก�รผลิื่ต	ม่ส่ั�อแลื่ะช่องที่�งก�รตลื่�ด้	ทัี่�งน่่�	ขัอบพื่ระคุณ	สัำ�นั่กง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(NIA)	ฝ่่�ยน่วัตกรรม

เพ่ื่�อสัังคม	คณะที่ำ�ง�น่	adiCET	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�ค

เหน่่อตอน่บน่	1	(SIDN-1)	โครงก�รอนุ่รักษ์พัื่น่ธุุกรรมพ่ื่ชอัน่เน่่�องม�จำ�กพื่ระร�ชด้ำ�ริสัมเด็้จำพื่ระเที่พื่รัตน่ร�ชสุัด้�ฯ	

สัย�มบรมร�ชกุม�ร่	มห�วิที่ย�ลัื่ยแม่โจ้ำ	ผู้อำ�น่วยก�รกลุ่ื่มกิจำก�รก�รพัื่ฒน่�กลื่ยุที่ธ์ุแลื่ะน่วัตกรรม	สัำ�นั่กง�น่พัื่ฒน่�

เศึรษฐกิจำจำ�กฐ�น่ช่วภ�พื่(องค์ก�รมห�ชน่)	 BEDO	 มห�วิที่ย�ลื่ัยรังสัิตแลื่ะคณะวิจำัย	 แลื่ะขัอขัอบคุณหัวหน่้�ศึูน่ย์

อนุ่รักษ์แลื่ะพัื่ฒน่�ที่รัพื่ย�กรท้ี่องถิ�น่ตำ�บลื่ก่�ด้ช้�ง	แลื่ะคณะที่ำ�ง�น่ฐ�น่ที่รัพื่ย�กรท้ี่องถิ�น่	อพื่.สัธุ.-ตำ�บลื่ก่�ด้ช้�ง

เนตรนภ� อินเตชะ1, ศศิรินทร์ แลบััว2, ยุพ� เต็งวัฒนโชติ2,  พิเชษฐ กันทรส3 และ จิร�พรรณ ทิมทอง3*
1หัวหน้�ผลง�น / วิส�หกิจชุมชนหมู่บั้�นสมุนไพรและก�รท่องเที่ยวบั้�นเมืองกื้ด 

91/3 หมู่ที่ 1 ตำ�บัลกื้ดช้�ง อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
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*โทรศัพท์ 09 2179 2548 E-mail: jijeedd2524@gmail.com

1. บัทนำ�
	 ผลิื่ตภัณฑ์์	“ช�ไผ่จ่ำด้”	ที่ำ�จำ�กพ่ื่ชสัมุน่ไพื่ร	ไผ่จ่ำด้

	เป็น่พ่ื่ชสัมุน่ไพื่รท้ี่องถิ�น่	ท่ี่�กำ�หน่ด้เป็น่พ่ื่ช	ศ้ึกษ�จำ�ก

โครงก�รอนุ่รักษ์พัื่น่ธุุกรรมพ่ื่ชอัน่เน่่�องม�จำ�กพื่ระร�ชด้ำ�ริ

สัมเด็้จำพื่ระกนิ่ษฐ�ธิุร�ชเจ้ำ�	กรมสัมเด็้จำ	พื่ระเที่พื่รัตน่

ร�ชสุัด้�ฯ	สัย�มบรมร�ชกุม�ร่	(อพื่.สัธุ.)	ท่ี่�เริ�มสัำ�รวจำ

ใน่ปี	พื่.ศึ.	2556	แลื่ะใน่ปี	พื่.ศึ.	2562	โด้ย	วิสั�หกิจำ

ชุมชน่กลืุ่่มหมู่บ้�น่สัมุน่ไพื่รแลื่ะก�รที่่องเที่่�ยวบ้�น่

เม่องก่�ด้	ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่จำ�กสัำ�นั่กพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำ

จำ�กฐ�น่ช่วภ�พื่	(องค์ก�รมห�ชน่)	หร่อ	BEDO	ได้้ให้

ทุี่น่สันั่บสันุ่น่โครงก�รศ้ึกษ�ข้ัอมูลื่เชิงล้ื่กที่�งวิที่ย�ศึ�สัตร์

แลื่ะเศึรษฐกิจำขัองไผ่จ่ำด้	โด้ยมห�วิที่ย�ลัื่ยรังสิัตเป็น่ท่ี่ม

วิจำัย	 เพื่่�อเป็น่ก�รใช้ประโยชน่์แลื่ะเพื่ิ�มมูลื่ค่�จำ�กฐ�น่

ที่รัพื่ย�กร	 ท้ี่องถิ�น่	 ตัวสัมุน่ไพื่รเป็น่พ่ื่�น่ท้ี่องถิ�น่ต้น่น่ำ��

ป่�บ้�น่เม่องก่�ด้	 ม่ภูมิปัญญ�ก�รใช้ประโยชน่์ม�น่�น่	

พ่ื่ชชนิ่ด้น่่�ม่สัรรพื่คุณที่�งย�หลื่�กหลื่�ย	 เช่น่	แก้ปวด้

หัว	แก้ปวด้หลัื่ง	แก้ปวด้ประจำำ�เด่้อน่	แก้โรค	คว�มดั้น่

โลื่หิตสัูง	 แก้ลื่ด้น่ำ��ต�ลื่	 เบ�หว�น่	 ใน่ตำ�บลื่ก่�ด้ช้�ง	

อำ�เภอแม่แตง	 จำังหวัด้เช่ยงใหม่	 ม่ก�รน่ำ�ไผ่จำ่ด้ไป

ประยุกต์ใช้กับคน่ไข้ัท่ี่�เป็น่โรคเบ�หว�น่แลื่ะคว�มดั้น่	

ที่�งว ิสั�หก ิจำช ุมชน่ฯ	 จำ ุด้เด้ ่น่ขัองโครงก�รจำ ้ง

เป็น่กระบวน่ก�รน่วัตกรรมก�รผลิื่ต	แลื่ะก�รตำ�หรับ

ช�เสัริมฤที่ธุิ�	 ที่่�จำะสั�ม�รถที่ำ�ให้“ช�ไผ่จำ่ด้”	 ซ้�งเป็น่

ผลื่ิตภัณฑ์์	 OTOP	 ขัองวิสั�หกิจำชุมชน่กลืุ่่มหมู่บ้�น่

สัมุน่ไพื่รแลื่ะก�รท่ี่องเท่ี่�ยว	

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 เพื่่�อให้ผลื่ิตภัณฑ์ม์่กระบวน่ก�รผลื่ิตหรอ่

สั�ยก�รผลิื่ต	(Line)	ท่ี่�สั�ม�รถควบคุมได้้	

	 2.	เพ่ื่�อสัร้�งเอกลัื่กษณ์ขัองผลิื่ตภัณฑ์์ให้

โด้ด้เด่้น่	ด้้งดู้ด้ใจำต่อก�รบริโภค	

	 3.	 เพื่่�อให้ผลื่ิตภัณฑ์์จำ�กภูมิปัญญ�	 ก้�วสัู่

ผลิื่ตภัณฑ์์น่วัตกรรมที่�งภูมิปัญญ�เป็น่ต้น่แบบ

ผลิื่ตภัณฑ์์อ่�น่ๆได้้

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น 
กิจกรรมท่ี 1	ออกแบบสั�ยก�รผลิื่ต	(Line	ก�รผลิื่ต)

	 1.	ก�รสัำ�รวจำพ่ื่�น่ท่ี่�แลื่ะสัถ�น่ท่ี่�ก�รผลิื่ตจำริง

	 2.	ก�รจัำด้ประชุมห�ร่อ

	 3.	ก�รออกแบบแลื่ะจัำด้ที่ำ�เอกสั�ร	Line	ก�รผลิื่ต

กิจกรรมท่ี 2	ออกแบบแลื่ะจัำด้ที่ำ�กระบวน่ก�รผลิื่ตให้

เหม�ะสัมกับกำ�ลัื่งผลิื่ต

	 1.	ประชุมห�ร่อ

	 2.	 ปรับปรุงสัถ�น่ที่่�โถงเด้ิม	 ต�มแปลื่	 Line	

ก�รผลิื่ต

	 3.	ประกอบตู้อบลื่มร้อน่ที่ำ�จำ�กสัแตน่เลื่สั	304

	 4.	 จำัด้ห�วัสัดุ้เพื่่�อว�งแผน่ต�มแบบแปลื่น่	

Line	ก�รผลิื่ต

	 5.	ที่ด้สัอบ	Line	ก�รผลิื่ต

กิจกรรมท่ี 3	ออกแบบ	วิเคร�ะห์	ตำ�หรับช�ชงท่ี่�เสัริม

ฤที่ธิุ�ไผ่จ่ำด้

	 1.	ประชุมห�ร่อ

	 2.	 ออกแบบตำ�หรับสัมุน่ไพื่รเสัริมฤที่ธุิ�แลื่ะ

จัำด้ห�วัตถุดิ้บผลิื่ตชุด้ที่ด้สัอบ

	 3.	ที่ด้สัอบตำ�หรับแลื่ะเล่ื่อกตำ�หรับ

	 4.	ก�รออกแบบแพ็ื่กเกจำ	บรรจุำภัณฑ์์ท่ี่�รักษ�

คุณภ�พื่	ออกแบบโลื่โก้	สัติ�กเกอร์	

	 5.	 จำัด้ที่ำ�สั่�อก�รตลื่�ด้ลื่งผลื่ิตภัณฑ์์ใน่ตลื่�ด้

ออน่ไลื่น์่

คำ�สำ�คัญ ช�ไผ่จำ่ด้
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4. ผลก�รดำ�เนินง�น

ปรับปรุงสัถ�น่ท่ี่�โถงที่�งเดิ้น่
ต�มแปลื่น่	Line	ก�รผลิื่ต

ประกอบตู้ลื่มร้อน่ที่ำ�จำ�ก
สัแตน่เลื่สั	304	อบด้้วยแก๊สั

ที่ด้สัอบ	Line	ก�รผลิื่ต
ก�รอบแห้ง

ที่ด้สัอบ	Line	ก�รผลิื่ต
ก�รบด้ลื่ะเอ่ยด้แลื่ะผสัมสูัตร

ด้้�น่หน้่�แพ็ื่กเกจำผลิื่ตภัณฑ์์

ด้้�น่หลัื่งแพ็ื่กเกจำผลิื่ตภัณฑ์์

ออกแบบแพ็ื่กเกจำผลิื่ตภัณฑ์์

ที่ด้สัอบ	Line	ก�รผลิื่ต
ก�รบรรจุำผลิื่ตภัณฑ์์

ลื่งผลิื่ตภัณฑ์์ที่�งช่องที่�งตลื่�ด้ออน่ไลื่น์่

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด ค่�เป้�หม�ย 
และหน่วยนับั

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิด

ข้ึนหลังเสร็จส้ินผลง�น

1.	ตำ�หรับช�ไผ่จ่ำด้	ช�

สุัขัภ�พื่ด่้	จำำ�น่วน่	5	

ตำ�หรับ

1.	ตำ�หรับช�ไผ่จ่ำด้	ดั้�งเดิ้ม	

1	สูัตร	แลื่ะช�สุัขัภ�พื่ด่้	

ท่ี่�ปรับปรุงตำ�หรับ	เข้ั�กับ

สัมุน่ไพื่รเสัริมฤที่ธิุ�	

จำำ�น่วน่	5	ตำ�หรับ

1)	ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรใจำเดิ้ม

2)	ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรหว�น่ใจำ

3)	ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรจำวน่ใจำ

4)	ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรเชยชม

5)	ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรรัญจำวน่

6)	ช�ไผ่จ่ำด้สูัตรไกลื่ใจำ

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้กับ

ประช�ชน่ให้ม่ร�ยได้้

จำำ�น่วน่	20	คน่

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้กับ

ประช�ชน่ให้ม่ร�ยได้้

จำำ�น่วน่	20	คน่

3.	Line	หร่อ	สั�ย	

กระบวน่ก�รผลิื่ต	1	

สั�ย

3.	Line	หร่อ	สั�ย	

กระบวน่ก�รผลิื่ต	1	สั�ย

ตัวช้ีวัด ค่�เป้�หม�ย 
และหน่วยนับั

ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิด

ข้ึนหลังเสร็จส้ินผลง�น

4.	ส่ั�อก�รตลื่�ด้	จำำ�น่วน่	

1	ส่ั�อ

1) ช่องท�งก�รตล�ด 
จำ�นวน 6 ส่ือ 
	-	จัำด้ที่ำ�	Facebook	เพื่จำ
ใหม่	1	เพื่จำ
	-	ปรับปรุงข้ัอมูลื่ผลิื่ตภัณฑ์์
	ลื่งใน่	Facebook	เพื่จำเดิ้ม
กลุ่ื่ม	1	เพื่จำ
	 -	 จำ ัด้ที่ ำ�	 Instagram	
วิสั�หกิจำ	1	ID
	-	จัำด้ที่ำ�ช่องที่�งก�รตลื่�ด้
ออน่ไลื่น่์	 ก�รลื่งจำำ�หน่่�ย
ผลิื่ตภัณฑ์์บน่	Shopee
	-	จัำด้ที่ำ�ช่องที่�งก�รตลื่�ด้
ออน่ไลื่น่์	 ก�รลื่งจำำ�หน่่�ย
ผลิื่ตภัณฑ์์บน่	Lazada
	-	ออกแบบหน้่�บล็ื่อกเว็ป
ไซต์ลิื่�งกับเว็ปขัอง	อบต.ก่�ด้
ช้�ง

2) สื่อสำ�หรับัโฆษณ� 4 
ส่ือ
	 -	 ภ�พื่ถ่�ยผลื่ิตภัณฑ์์
สัำ�หรับลื่งโฆษณ�	จำำ�น่วน่	
2	ชุด้
	 -	 ออกแบบภ�พื่โลื่โก้ช�
คุณย�ย
	 -	 คลื่ ิปสั ั �น่ผลื่ ิตภ ัณฑ์์
สัำ�หรับลื่งโฆษณ�	จำำ�น่วน่	
6	คลิื่ป

	 - 	 โปรแกรมโปรโมที่

ผลื่ ิตภ ัณฑ์ ์ 	 จำ ำ�น่วน่	 1	

กิจำกรรม

โปรโมที่ผลิื่ตภัณฑ์์ที่�งช่องที่�งออน่ไลื่น์่
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6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสัน่ับสันุ่น่น่วัตกรรมเพื่่�อ

สัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-03	วิสั�หกิจำชุมชน่หมู่บ้�น่สัมุน่ไพื่รแลื่ะก�รท่ี่องเท่ี่�ยว

บ้�น่เม่องก่�ด้	แลื่ะขัอขัอบคุณขัอบพื่ระคุณ	สัำ�นั่กง�น่

น่วัตกรรมแห่งช�ติ	 (NIA)	 ฝ่่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม,	

ด้ร.วรจิำตต์	 เศึรษฐพื่รรค์	น่�ยสักลื่วัฒน์่	 เศึวตรัตน่กุลื่	

แลื่ะคณะที่ำ�ง�น่	 adiCET	 มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏ

เช่ยงใหม่	หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ประจำำ�

พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	(SIDN-1)	ทุี่กท่ี่�น่	โครงก�ร

อนุ่รักษ์พื่ัน่ธุุกรรมพื่่ชอัน่เน่่�องม�จำ�กพื่ระร�ชด้ำ�ริ

สัมเด้็จำพื่ระเที่พื่รัตน่ร�ชสัุด้�ฯ	 สัย�มบรมร�ชกุม�ร่	

มห�วิที่ย�ลัื่ยแม่โจ้ำ	 ด้ร.ธุนิ่ต	 ชังถ�วร	 รองผู้อำ�น่วยก�ร

สัพื่ภ.	 แลื่ะคุณณัฐฐิญ�	 กงภูธุร	 ผู้อำ�น่วยก�รกลืุ่่ม

กิจำก�รก�รพื่ัฒน่�กลื่ยุที่ธุ์แลื่ะน่วัตกรรม	 พื่ร้อมที่ั�ง

สัำ�น่ักง�น่พื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำจำ�กฐ�น่ช่วภ�พื่	 (องค์ก�ร

มห�ชน่)	BEDO	ด้ร.หทัี่ยรัตน์่	 อุไรรงค์	มห�วิที่ย�ลัื่ย

ร ังสั ิตแลื่ะคณะวิจำ ัย	 “ศึ ้กษ�ขั ้อม ูลื่เช ิงลื่ ้กที่�ง

วิที่ย�ศึ�สัตร์แลื่ะเศึรษฐกิจำขัองไผ่จ่ำด้”	แลื่ะขัอขัอบคุณ

หัวหน่้�ศึูน่ย์อนุ่รักษ์แลื่ะพื่ัฒน่�ที่รัพื่ย�กรที่้องถิ�น่

ตำ�บลื่ก่�ด้ช้�ง	 แลื่ะคณะที่ำ�ง�น่ฐ�น่ที่รัพื่ย�กรที่้องถิ�น่	

อพื่.สัธุ.-ตำ�บลื่ก่�ด้ช้�ง

7. เอกส�รอ้�งอิง
	 ด้ร.หที่ ัยร ัตน่ ์ 	 อ ุ ไรรงค ์ 	 แลื่ะคณะว ิจำ ัย

มห�วิที่ย�ลื่ัยรังสัิต	 ร�ยง�น่โครงก�รศึ้กษ�ขั้อมูลื่เชิง

ล้ื่กที่�งวิที่ย�ศึ�สัตร์แลื่ะเศึรษฐกิจำขัองไผ่จ่ำด้	โด้ย	เสัน่อ

	สัำ�นั่กง�น่พัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำจำ�กฐ�น่ช่วภ�พื่	(องค์ก�ร

มห�ชน่),	กัน่ย�ยน่	2562	ร�ยง�น่ฉบับสัมบูรณ์	(Final	

Report)

	 น่�งสั�วณิช�ภ�	คล่ื่องแคล่ื่วฤช�	ก�รศ้ึกษ�

ก�รเจำริญเติบโตก�รให้ผลื่ผลิื่ตแลื่ะปริม�ณ	สั�รฟลื่�โว

น่อยด์้ใน่ไผ่จ่ำด้	(วิที่ย�ศึ�สัตรบัณฑิ์ต	คณะเกษตรศึ�สัตร์

	วิที่ย�ก�รสัมุน่ไพื่ร,	2559)
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บริห�รสั่วน่ตำ�บลื่ก่�ด้ช้�ง	 ประจำำ�ปีงบประม�ณ	พื่.ศึ.	
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บัทคัดย่อ

	 วิสั�หกิจำชุมชน่เกษตรอิน่ที่รย์่บ้�น่แม่ต�ด้ม่สัม�ชิกกลุ่ื่มจำำ�น่วน่	 86	 ร�ย	 ประกอบกิจำกรรมก�รผลิื่ตพ่ื่ชแลื่ะ

จำิ�งโกร่ง	 โด้ยใน่กระบวน่ก�รเล่ื่�ยงจิำ�งโกร่งยังประสับปัญห�ท่ี่�หลื่�กหลื่�ยเกิด้ขั้�น่ใน่กลุ่ื่มผู้เลื่่�ยง	 ซ้�งปัจำจำัยสั่วน่ใหญ่ม�	

จำ�กสัภ�พื่แวด้ลื่้อม	สัภ�พื่อ�ก�ศึแลื่ะคว�มช่�น่ภ�ยใน่บ่อ	จำ้งเกิด้ก�รพื่ัฒน่�ผลื่ง�น่ชุด้	Sensor	Box	ด้้วยเที่คโน่โลื่ย่	

Internet	of	Things	(IoT)	สัำ�หรับก�รเล่ื่�ยงจิำ�งโกร่งอัจำฉริยะ	เพ่ื่�อจัำด้ที่ำ�ชุด้	senser	Box	แลื่ะซอฟแวร์ใน่ก�รจัำด้ก�ร

ก�รผลื่ิตจำิ�งโกร่ง	 สัร้�งองค์คว�มรู้ก�รเลื่่�ยงจำิ�งโกร่งโด้ยใช้ระบบอัจำฉริยะ	 แลื่ะขัย�ยผลื่พื่ัฒน่�ก�รตลื่�ด้ก�รใช้ระบบ	

อัจำฉริยะใน่ก�รเลื่่�ยงจำิ�งโกร่ง	 โด้ยหลื่ังจำบโครงก�รสั�ม�รถพื่ัฒน่�ระบบซอฟต์แวร์สัำ�หรับก�รบอกผลื่สัภ�พื่อ�ก�ศึ	

คว�มช่�น่	แลื่ะก�รจำัด้ก�รฟ�ร์มรูปแบบอัจำฉริยะขัั�น่พื่่�น่ฐ�น่ได้้	1	โปแกรม	แลื่ะพื่ัฒน่�ชุด้อุปกรณ์ควบคู่กับก�รใช้ง�น่

โปรแกรมได้	้2	รปูแบบ	โด้ยจำดั้จำำ�หน่�่ยใน่ร�ค�	2,000	แลื่ะ	2,500	บ�ที่ซ้�งมคุ่ณสัมบัตทิี่่�แตกต�่งกนั่	โด้ยห�กสัม�ชกิ	

ลื่งทุี่น่ติด้ตั�งอุปกรณ์แลื่ะใช้ง�น่ระบบจำะสั�ม�รถค่น่ทุี่น่ได้้ใน่ระยะเวลื่�	1	ปี	แลื่ะได้้รับคว�มร่วมม่อจำ�กกลุ่ื่มเป้�หม�ย

ที่ด้ลื่องใช้ง�น่จำำ�น่วน่	20	ร�ย	ซ้�งเป็น่เกษตรกรผู้เลื่่�ยงจำิ�งโกร่งใน่พื่่�น่ที่่�	พื่ร้อมประช�สััมพื่ัน่ธุ์สัู่กลืุ่่มสัม�ชิกไปจำน่ถ้ง

หน่ว่ยง�น่ที่่�รว่มด้ำ�เน่นิ่กจิำกรรมรว่มกนั่กบักลุ่ื่มวสิั�หกจิำชมุชน่เกษตรอนิ่ที่ร่ยบ์�้น่แม่ต�ด้	โด้ยผลื่ง�น่ที่่�จัำด้ที่ำ�ขั้�น่สัง่ผลื่

ให้เกษตรกรผู้เลื่่�ยงจำิ�งโกร่งค้น่พื่บองค์คว�มรู้ใหม่เช่น่	ก�รพื่่น่น่ำ�ภ�ยใน่บ่อเลื่่�ยงจำิ�งโกร่ง	ไม่สั�ม�รถลื่ด้อุณหภูมิใน่บ่อ	

เลื่่�ยงได้ก้ลื่บัเป็น่ก�รที่ำ�ใหค้ว�มช่�น่ขัองบ่อเลื่่�ยงสังูขั้�น่	ซ้�งเป็น่ตน้่กำ�เน่ดิ้ขัองเช่�อร�	ที่ำ�ใหแ้มลื่งออ่น่แอแลื่ะต�ยยกบอ่	

แลื่ะองค์คว�มรู้ด้้�น่ก�รใช้เคร่�องม่อเที่คโน่โลื่ย่สัมัยใหม่ประยุกต์ใช้เพื่่�อสัร้�งฟ�ร์มที่่�ม่ม�ตรฐ�น่	ซ้�งที่ั�งหมด้น่่�ที่ำ�ให้

เบ่�องต้น่กลืุ่่มเป้�หม�ยม่ผลื่ผลื่ิตจำิ�งโกร่งม�กกว่�รอบก�รผลื่ิตเด้ิมเฉลื่่�ยร้อยลื่ะ	 10	 แลื่ะม่แน่วโน่้มเพื่ิ�มขั้�น่ต�มลื่ำ�ด้ับ	

รวมถ้งม่ก�รประชุมใน่คณะกรรมก�รกลืุ่่มม่มติสัน่ับสันุ่น่ให้สัม�ชิกติด้ตั�งใช้ง�น่ระบบน่่�ต่อไปใน่อน่�คต

คำ�สำ�คัญ	จำิ�งโกร่ง	Internet	of	Things	(IoT)		

้
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1. บัทนำ�
	 วิสั�หกิจำชุมชน่เกษตรอิน่ที่ร่ย์บ้�น่แม่ต�ด้ม่

คว�มตั�งใจำท่ี่�จำะส่ังเสัริมให้ก�รเล่ื่�ยงจิำ�งโกร่งเป็น่ร�ยได้้

เสัริมสัำ�หรับเกษตรกร	พัื่ฒน่�ม�เป็น่ร�ยได้้หลัื่กให้กับ

เกษตรกร	 ก�รเลื่่�ยงจำิ�งโกร่งที่่�ผ่�น่ม�ขัองเกษตรกรยัง

ประสับปัญห�ด้้�น่ก�รผลิื่ตซ้�งม่ปัจำจัำยหลื่�ยประก�รท่ี่�

ที่ำ�ให้ผลื่ผลิื่ตท่ี่�ได้้ไม่ด่้	โด้ยสั�ม�รถสัรุปปัญห�ท่ี่�สัม�ชิก

กลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่เกษตรอิน่ที่ร่ย์บ้�น่แม่ต�ด้กำ�ลัื่ง

เผชิญอยู่ดั้งน่่�	

	 1)	 ประสับก�รณ์ก�รเลื่่�ยงขัองกลืุ่่มสัม�ชิก	

ที่ำ�ให้เกิด้ผลื่ผลิื่ตท่ี่�ได้้ม่น้่อย	หร่อเส่ัยห�ย

	 2)	 คว�มเสั่�ยงใน่ก�รเลื่่�ยงจำิ�งโกร่งที่่�เกิด้จำ�ก

อุณหภูมิแลื่ะคว�มช่�น่ไม่เหม�ะสัม	

	 3)	 ขั�ด้ระบบก�รบริห�รจัำด้ก�รข้ัอมูลื่ท่ี่�ทัี่น่

สัมัย	 ที่ำ�ให้กลืุ่่มพื่ลื่�ด้โอก�สัที่�งก�รตลื่�ด้แลื่ะก�ร

สัร้�งคว�มมั�น่คงทัี่�งที่�งอ�ช่พื่ขัองสัม�ชิกแลื่ะคว�ม

มั�น่คงเข้ัมแข็ังขัองกลุ่ื่มวิสั�หกิจำ

	 ปัจำจุำบัน่	“ไที่ยแลื่น่ด์้	๔.๐”	เป็น่วิสััยทัี่ศึน์่เชิง

น่โยบ�ยก�รพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำขัองประเที่ศึไที่ย		ซ้�งเป็น่

จำุด้เริ�มต้น่ขัองก�รใช้	 Smart	 Farm	 ต�มแน่วคิด้ก�ร

ประยุกต์ใช้	 Internet	 of	 Things	 เพื่่�อช่วยใน่ก�ร

จัำด้ก�รปลูื่กพ่ื่ชหร่อเล่ื่�ยงสััตว์เพ่ื่�อเพิื่�มผลื่ผลิื่ตที่�งก�ร

เกษตร	 ด้ังน่ั�น่กลืุ่่มจำ้งเลื่็งเห็น่คว�มสัำ�คัญใน่ก�รน่ำ�

เที่คโน่โลื่ย่ม�ใช้ใน่กระบวน่ก�รผลื่ิต	 ใน่เร่ �องก�ร

ควบคุมแบบแม่น่ยำ�โด้ยอ�ศัึย	เที่คโน่โลื่ย่	Internet	of	

Things	 (IoT)	 เพื่่�อควบคุม	 อุณหภูมิ	 คว�มช่�น่	 แลื่ะ

ปริม�ณแก๊สั	 โด้ยก�รประยุกต์ใช้เที่คโน่โลื่ย่เพื่่�อก�ร

บริห�รจัำด้ก�รฟ�ร์ม	จ้ำงเกิด้คำ�ถ�มใน่ก�รพัื่ฒน่�ผลื่ง�น่

ดั้งน่่�	

	 1)	 ชุด้	Sensor	Box	ซ้�งใช้เที่คโน่โลื่ย่	Inter-

net	 of	 Things	 (IoT)	 ใน่เลื่่�ยงจำิ�งโกร่งช่วยควบคุม

อุณหภูมิแลื่ะคว�มช่�น่ให้เกษตรกรได้้หร่อไม่

	 2)	 ประสับก�รณ์ก�รเร่ยน่รู้จำ�กก�รเล่ื่�ยงจิำ�ง

โกร่งด้้วยระบบอัจำฉริยะใน่พ่ื่�น่ท่ี่�ปฏิบัติจำริงสั�ม�รถช่วย

สัร้�งศัึกยภ�พื่ให้ชุมชน่ได้้อย่�งไร

	 3)	 ข้ัอมูลื่ก�รเล่ื่�ยงผ่�น่อิน่เตอร์เน็่ตที่ำ�ให้

ชุมชน่ใช้ก�รบริห�รจัำด้ก�รได้้อย่�งไร

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	เพ่ื่�อจัำด้ที่ำ�ชุด้	sensor	Box	แลื่ะซอฟแวร์

ใน่ก�รจัำด้ก�ร

	 2.	 เพื่่�อสัร้�งองค์คว�มรู้ก�รเลื่่�ยงจำิ�งโกร่งโด้ย

ใช้ระบบอัจำฉริยะ

	 3.	 เพื่่�อขัย�ยผลื่แลื่ะพื่ัฒน่�ก�รตลื่�ด้ก�รใช้

ระบบอัจำฉริยะใน่ก�รเล่ื่�ยงจิำ�งโกร่ง

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น	ผ่�น่	4	กิจำกรรมหลัื่ก

ต�ร�งท่ี 1 ต�ร�งแสัด้งวิธุ่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่

กิจกรรม
ระยะเวล�ดำ�เนินง�น

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64

กิจกรรมท่ี 1 

ออกแบบชุด้	

Senser	Box	

พื่ร้อมระบบ

ซอฟแวร์

กิจกรรมท่ี 2 

สัม�ชิก	5	ร�ย

เตร่ยมอุปกรณ์

บ่อเล่ื่�ยง

ที่ด้ลื่องเล่ื่�ยง

โด้ยใช้	

Sensor	Box

กิจกรรมท่ี 3 

ถ่�ยที่อด้องค์

คว�มรู้ให้กับ

กลุ่ื่มวิสั�หกิจำ

ชุมชน่บ้�น่แม่

ต�ด้แลื่ะ

ผู้สัน่ใจำใช้

ระบบ

กิจกรรมท่ี 4 

ประชุมสัรุป

ง�น่แลื่ะจัำด้

ที่ำ�รูปเล่ื่ม

ร�ยง�น่

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 

	 4.1	เพื่่�อจำดั้ที่ำ�ชดุ้	Sensor	Box	แลื่ะซอฟแวร์

ใน่ก�รจัำด้ก�ร	 โด้ยม่ก�รจัำด้ที่ำ�ชุด้	 Sensor	 Box	 of	

Insect	(SBI)	ต้น่แบบแยกเป็น่	2	ชุด้ซ้�งม่ลื่ักษณะแตก

ต่�งกัน่ด้ังน่่�

ต�ร�งที่ 2 เปร่ยบเที่่ยบชุด้อุปกรณ์ที่่�พื่ัฒน่�ขั้�น่ใน่

โครงก�ร

รายการ

ราคา

ทุน

(บาท)

ราคา

ขาย

(บาท)

คุณสมบัติที่จะได้รับ

หมายเหตุ
เช็คค่า

อุณหภูมิ
เช็คค่า

ความชื้น

สั่ง
อุปกรณ์
ทำางาน 

manual

สั่ง
อุปกรณ์
ทำางาน
auto

Sensor Box set A 1,800 2,000 พร้อมค่าติดตั้ง

รายละเอียด
- sensor 
วัดอุณหภูมิและความ 
ชื้นแบบบบูลทูธ 3 ตัว
- กล่องส่งสัญญาณ 1 
กล่อง
- ระบบซอฟแวร์
สำาหรับเช็คค่า

ระบบซอฟแวร์สำาหรับเช็คค่า 

ใช้งานฟรี 1 ปี 

หลังจากนั้นค่าบริการ 1,200 

บาทต่อปี

Sensor Box set B 2,200 2,500
พื่ร้อมค่�ติด้ตั �ง	 ไม่รวมจำุด้พื่่น่น่ำ��	

พิจารณาตามหน้างาน

รายละเอียด
- sensor วัดอุณหภูมิ
และความชื้นแบบบูล
ทูธ 3 ตัว
- กล่องส่งสัญญาณ 1 
กล่อง
- ระบบซอฟแวร์
สำาหรับเช็คค่า
- ระบบซอฟแวร์
สำาหรับสั่งการอุปกรณ์

 IOT

ระบบซอฟแวร์สำาหรับเช็คค่า

และระบบซอฟแวร์สำาหรับสั่ง

การอุปกรณ์ IOT ใช้งานฟรี 1 ปี 

หลังจากนั้นค่าบริการ 1,500 

บาทต่อปี
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	 ซ้�งต้น่ทุี่น่ที่่�สูังเกิด้จำ�กสิัน่ค้�ที่่�สัั�งน่ำ�เขั้�	

ปริม�ณก�รสัั�งซ่�อที่่�น่้อยที่ำ�ให้ร�ค�สัูง	แลื่ะที่�ง

กลืุ่่มวิสั�หกิจำชุมชน่เกษตรอิน่ที่ร่ย์บ้�น่แม่ต�ด้

ยังไม่ม่ที่่มเที่คนิ่คด้้�น่โปรแกรมเมอร์จำ้งเสั่ยค่�

บริก�รระบบต่�งๆ	ที่ำ�ให้ต้น่ทีุ่น่สัูงขั้�น่

	 แลื่ะน่อกจำ�กก�รพัื่ฒน่�ชุด้อุปกรณ์แล้ื่ว

ท่ี่มง�น่ยังมุ่งเน้่น่สัร้�งระบบ	 software	 สัำ�หรับ

ก�รบัน่ท้ี่กค่�อุณหภูมิแลื่ะคว�มช่�น่ขัองก�รเล่ื่�ยง

จิำ�งโกร่งร�ยบ่อ	 รวมถ้งระบบก�รสัั�งง�น่อุปกรณ์

อัตโน่มัติโด้ยม่ร�ยลื่ะเอ่ยด้ดั้งภ�พื่	 แลื่ะคู่ม่อก�ร

ใช้ง�น่ระบบแน่บใน่ภ�คผน่วก	ขั	ท้ี่�ยร�ยง�น่

	 4.2	 เพ่ื่�อสัร้�งองค์คว�มรู้ก�รเล่ื่�ยงจิำ�งโกร่ง	

โด้ยใช้ระบบอัจำฉริยะ	โด้ยผ่�น่กิจำกรรมก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่	

ติด้ตั�งชุด้อุปกรณ์	 ก�รอบรม	 แลื่ะก�รประเมิน่ผลื่ทัี่�ง	

ที่�งด้�้น่ศึักยภ�พื่เคร่�องขัองมอ่แลื่ะพื่ัฒน่�ที่ักษะขัอง

กลุ่ื่มเป้�หม�ยทัี่�ง	 20	 ร�ย	 โด้ยก�รติด้ชุด้อุปกรณ์			

ที่ำ�ให้กลืุ่ ่มเป ้�หม�ยได้้ที่ร�บขั้อค้น่พื่บใหม่ค ่อ											

ก�รพื่่น่น่ำ��ใน่บ่อเลื่่�ยงจำิ�งโกร่งต�มรูปแบบก�รเลื่่�ยงที่่�	

ได้้รับก�รถ่�ยที่อด้ม�	 ไม่สั�ม�รถลื่ด้อุณหภูมิใน่บ่อเล่ื่�ยง

จิำ�งโกร่งได้้แต่ยังเป็น่ก�รเพิื่�มคว�มช่�น่ใน่บ่อที่ำ�ให้เช่�อร�

แลื่ะเช่�อโรคเจำริญเติบโตได้้ด่้	 เกิด้โรคภ�ยใน่บ่อเล่ื่�ยง	

แลื่ะสั่งผลื่ให้เกิด้ก�รต�ยยกบ่อน่อกจำ�กน่่�ยังสั�ม�รถ

เพื่ิ�มผลื่ผลื่ ิตได้ ้จำ�กเด้ ิมร ้อยลื่ะ10เม ่ �อเที่ ่ยบก ับ	

ก�รผลื่ิตท่ี่�ผ่�น่ม�

	 4.3	 เพ่ื่�อขัย�ยผลื่แลื่ะพัื่ฒน่�ก�รตลื่�ด้	

ก�รใช้ระบบอัจำฉริยะใน่ก�รเล่ื่�ยงจิำ� งโกร่ง	

โด้ยได้้ด้ำ�เน่ิน่ก�รแลื่ะเกิด้ผลื่ด้ังน่่�

	 1.	 ก�รจัำด้กิจำกรรมอบรมทัี่�ง	 2	 ครั�ง

สัำ�หรับกลืุ่่มเป้�หม�ย	ที่ำ�ให้เกิด้ก�รเร่ยน่รู้แลื่ะ

แรกเปลื่่�ยน่ร่วมกัน่	 ก่อน่น่ำ�ไปถ่�ยที่อด้ใน่กลืุ่่ม

สัม�ชิกแลื่ะคน่ใน่ชุมชน่

	 2.	ก�รแลื่กเปลื่่�ยน่ขั้อมูลื่ใน่ระหว่�งก�ร

เขั้�ร่วมกิจำกรรมอ่�น่ๆ

	 3.	ก�รจัำด้ที่ำ�แผน่่พัื่บ	เพื่่�อประช�สััมพัื่น่ธ์ุ

ผลื่ง�น่	ร�ยลื่ะเอ่ยด้ใน่ภ�คผน่วก	ก	ท้ี่�ยร�ยง�น่

ภ�พท่ี 1 ชุด้อุปกรณ์	Sensor	Box	of	Insect	(SBI)	

set	A

ภ�พท่ี 3 แสัด้งหน้่�จำอก�รแสัด้งผลื่ขัองโปรแกรม	

Sensor	Box	of	Insect	(SBI)	ซ้�งสั�ม�รถแจ้ำงเต่อน่

ผ่�น่ระบบ	line	ขัองกลุ่ื่มเป้�หม�ยได้้

ภ�พท่ี 2 ชุด้อุปกรณ์	Sensor	Box	of	Insect	(SBI)	

set	B

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ

ผลง�นท่ีว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ต�ร�งท่ี 3 เปร่ยบเท่ี่ยบตัวช่�วัด้ก่อน่แลื่ะหลัื่งปิด้

โครงก�ร

ตัวชี้วัด ค่�เป้�หม�ย 
และหน่วยนับั

ผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลง�น

	1.	ก�รประยุกต์ใช้

เที่คโน่โลื่ย่	IOT	เพื่่�อก�ร

จำัด้ก�รบ่อเลื่่�ยงอัจำฉริยะ	

จำำ�น่วน่	1	โปรแกรม

ได้้ระบบซอฟต์แวร์

สัำ�หรับก�รบัน่ที่้ก

แลื่ะแจำ้งเต่อน่ขั้อมูลื่

สัำ�หรับผู้เลื่่�ยงจำิ�งโกร่ง	1	

โปรแกรม

2.	เกษตรกรต้น่แบบ

ก�รเลื่่�ยงจำิ�งโกร่งโด้ยใช้

เที่คโน่โลื่ย่	

จำำ�น่วน่5	ร�ย

สั�ม�รถพื่ัฒน่�กลืุ่่ม

เกษตรกรร่วมกัน่พื่ัฒน่�

ชุมผลื่ง�น่จำ�กเด้ิมเป้�

หม�ย	5	ร�ย	เป็น่	20	

ร�ย

3.	ก�รถ่�ยที่อด้องค์

คว�มรู้ให้ชุมชน่

จำำ�น่วน่	20	ร�ย

สั�ม�รถจำัด้กิจำกรรมสั่ง

เสัริมเพื่ิ�มพื่ัฒน่�ระบบ

แลื่ะอุปกรณ์	ร่วมกัน่

วิเคร�ะห์ก�รใช้ง�น่จำริง

เพื่่�อน่ำ�ไปปรับปรุงต่อใน่

กลืุ่่มเป้�หม�ย	20	ร�ย

4.	ชุด้	Sensor	Box	

พื่ร้อมระบบก�รจำัด้ก�ร

แลื่ะคู่ม่อ

ได้้ชุด้อุปกรณ์	SBI	

จำำ�น่วน่	2	ชุด้	แลื่ะ

หน่ังสั่อคู่ม่อ	1	ชุด้

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่น่วัตกรรม

เพื่่�อสัังคม	ภ�ยใตห้น่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วตักรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-04	 แลื่ะขัอขัอบคุณ	 อ�จำ�รย์ที่่�ปร้กษ�โครงก�ร

รศึ.ด้ร.	รัฐสัิที่ธุิ�	สัุขัะหุต	แลื่ะด้ร.	ด้วงน่ภ�	สัุขัะหุต	ที่่�

สัน่ับสันุ่น่ด้้�น่แน่วคิด้	ก�รตัด้สัิน่ใจำ	แลื่ะร่วมกิจำกรรม

เพื่่�อขับัเคลื่่�อน่ใหส้ั�ม�รถผลื่ติผลื่ง�น่ชิ�น่น่่�ได้เ้ป็น่อย�่ง

ด้่	ขัอขัอบคุณ	น่.สั.	วรัญญ�	ที่้วมสััมฤที่ธุิ�	ที่่มจำัด้ง�น่	

ซ้�งคอยชว่ยสัน่บัสัน่นุ่ด้�้น่ขัอ้มลูื่แลื่ะก�รลื่งพื่่�น่ที่่�ได้เ้ปน็่

อย�่งด้	่ขัอขัอบคณุกลุ่ื่มเป�้หม�ย	สัม�ชกิกลุ่ื่มวสิั�หกจิำ

ชุมชน่ที่นุ่ร�ยท่ี่�เขั�้รว่มรบัฟัง	แลื่กเปลื่่�ยน่	แลื่ะที่ด้ลื่อง

ใชง้�น่ระบบแลื่ะอปุกรณ	์Sensor	Box	of	Insect	(SBI)	

แลื่ะยังช่วยหนุ่น่เสัริมแน่วคิด้ให้เกิด้มติก�รสัน่ับสันุ่น่

ระด้บักลืุ่ม่แก่สัม�ชิกผู้เล่ื่�ยงแมลื่งเศึรษฐกจิำตอ่ไป	แลื่ะ

เหน่่อสัิ�งอ่�น่ใด้ที่่�ขั�ด้ไม่ได้้ที่�งที่่มง�น่กลืุ่่มวิสั�หกิจำ

ชุมชน่เกษตรอิน่ที่ร่ย์บ้�น่แม่ต�ด้	 ต้องขัอขัอบคุณที่่ม

ที่ำ�ง�น่ขัองหน่ว่ยขับัเคลื่่�อน่น่วตักรรมเพื่่�อสังัคมประจำำ�

พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่อ่ตอน่บน่	1	เปน็่อย�่งสูังที่่�สันั่บสันุ่น่แลื่ะ

มค่ว�มเขั�้อก	เขั�้ใจำลื่กัษณะก�รปฏิบตังิ�น่ใน่รปูแบบ

กลืุ่ม่วสิั�หกจิำเปน็่อย�่งด้	่แลื่ะหวงัเป็น่อย�่งยิ�งว�่จำะได้้

ร่วมง�น่กัน่ต่อไปใน่ภ�ยภ�คหน่้�	 เพื่่�อพื่ัฒน่�ชุมชน่

พื่ัฒน่�อ�ช่พื่	 สัร้�งโอก�สัให้กลืุ่่ม	 ชุมชน่อย่�งยั�งย่น่

ต่อไป
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บัทคัดย่อ

	 ปัจำจำุบัน่กระแสัก�รรักสัุขัภ�พื่ได้้รับคว�มน่ิยมม�กขั้�น่	 ผลื่ิตภัณฑ์์เก่�ยวกับสัุขัภ�พื่จำ้งได้้รับคว�มสัน่ใจำ	 ขั้�ว

อิน่ที่ร่ย์เป็น่หน้่�งใน่ที่�งเล่ื่อกขัองกลุ่ื่มผู้รักสุัขัภ�พื่	วิสั�หกิจำชุมชน่ศูึน่ย์จัำด้ก�รศัึตรูพ่ื่ชชุมชน่ตำ�บลื่ลื่วงเหน่่อเพื่�ะปลูื่ก

ข้ั�วอิน่ที่ร่ย์หลื่�กหลื่�ยสั�ยพัื่น่ธ์ุุ	ซ้�งได้้รับรองม�ตรฐ�น่	Organic	Thailand	ใน่กระบวน่ก�รผลิื่ตข้ั�วสั�รอิน่ที่ร่ย์	ก�ร

ลื่ด้คว�มช่�น่ท่ี่�เหม�ะสัมเป็น่ปัจำจัำยสัำ�คัญท่ี่�ส่ังผลื่ต่อผลื่ผลิื่ตข้ั�วสั�รท่ี่�ได้้หลัื่งจำ�กก�รส่ั	วิธุ่ก�รต�กแด้ด้เป็น่วิธุ่ก�รดั้�งเดิ้ม

	เป็น่วิธุ่ก�รควบคุมคว�มช่�น่โด้ยอ�ศัึยประสับก�รณ์แลื่ะไม่ม่วิธุ่วัด้คว�มช่�น่ท่ี่�ม่ประสิัที่ธิุภ�พื่	ซ้�งเป็น่ผลื่ที่ำ�ให้ข้ั�วสั�ร

แตกหักม�กกว่�	50	%	เน่่�องจำ�กคว�มช่�น่ใน่ข้ั�วเปล่ื่อกตำ��เกิน่ไป	อ่กทัี่�งยังพื่บสิั�งแปลื่กปลื่อมที่�งก�ยภ�พื่ปน่เปื�อน่	

เป็น่ผลื่ให้เกษตรกรสัูญเสั่ยร�ยได้้	 โรงอบแห้งพื่ลื่ังง�น่แสังอ�ที่ิตย์เป็น่ที่�งเลื่่อกหน่้�งที่่�สั�ม�รถลื่ด้ปัญห�ด้ังกลื่่�วได้้	

อ่กที่ั�งยังช่วยลื่ด้ก�รปน่เปื�อน่จำ�กสัิ�งแปลื่กปลื่อม	 แต่ที่ั�งน่่�ก�รใช้จำุด้เด้่น่ใน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ได้้อย่�งรวด้เร็วขัองโรงอบ

แห้งพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์	ยังคงต้องที่ำ�ก�รประยุกต์ให้เหม�ะสัมเพ่ื่�อไม่ให้ข้ั�วเปล่ื่อกแห้งจำน่เกิน่ไป	ดั้งนั่�น่ก�รพัื่ฒน่�

กระบวน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ข้ั�วเปล่ื่อกโด้ยใช้โรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์แลื่ะก�รประยุกต์ใช้อิน่เตอร์เน็่ตทุี่กสัรรพื่

สิั�ง	(IoT)	จ้ำงเป็น่เคร่�องม่อหลัื่กใน่ก�รพัื่ฒน่�โครงก�รน่่�	ซ้�งผลื่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่สั�ม�รถควบคุมกระบวน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่

ขัองขั้�วเปลื่่อกได้้	 โด้ยติด้ต�มคว�มช่�น่จำ�กคว�มสััมพื่ัน่ธุ์ระหว่�งน่ำ��หน่ักที่่�ห�ยไปแลื่ะคว�มช่�น่	 เม่�อถ้งคว�มช่�น่ที่่�

เหม�ะสัมระบบแจำ้งเต่อน่เพื่่�อให้ผู้ใช้ที่ร�บแลื่ะที่ำ�ก�รเก็บขั้�วเปลื่่อก	 โด้ยจำ�กก�รที่ด้สัอบระบบพื่บว่�	 ได้้ปริม�ณ

ข้ั�วสั�รเต็มเมล็ื่ด้ม�กข้ั�น่	โด้ยเพิื่�มข้ั�น่เป็น่	80%	เม่�อเท่ี่ยบกับวิธุ่ดั้�งเดิ้ม	ซ้�งก�รใช้น่วัตกรรมน่่�ที่ำ�ให้ร�ยได้้ขัองวิสั�หกิจำฯ

เพิื่�มข้ั�น่	อ่กทัี่�งยังช่วยลื่ด้ระยะเวลื่�ใน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่	แลื่ะลื่ด้ต้น่ทุี่น่ใน่ก�รผลิื่ตข้ั�วอิน่ที่ร่ย์อ่กด้้วย		

คำ�สำ�คัญ	ขั้�วเปลื่่อกอิน่ที่ร่ย์	ก�รลื่ด้คว�มช่�น่	โรงอบแห้งพื่ลื่ังง�น่แสังอ�ที่ิตย์	ระบบติด้ต�มคว�มช่�น่

1. บัทนำ�
	 เที่ศึบ�ลื่ตำ�บลื่ลื่วงเหน่่อ	 เป็น่เที่ศึบ�ลื่อยู่ใน่

พ่ื่�น่ท่ี่�ขัอง	อ.ด้อยสัะเก็ด้	จำ.เช่ยงใหม่	ชุมชน่โด้ยรอบตั�ง

อยู่รอบเขั่�อน่แม่กวงอุด้มธุ�ร�	 สั่วน่ใหญ่เป็น่ชุน่ชน่

เกษตรกรรมท่ี่�ม่ร�กฐ�น่อยู่ใน่คว�มพื่อเพ่ื่ยง	ม่ปริม�ณ

น่ำ��เพ่ื่ยงพื่อต่อก�รเพื่�ะปลูื่กตลื่อด้ทัี่�งปี	สั�ม�รถเพื่�ะ

ปลูื่กข้ั�วได้้ตลื่อด้ทัี่�งปีทัี่�งน่�ปรังแลื่ะน่�ปี	 ม่เกษตรกร

ท่ี่�ประกอบอ�ช่พื่ที่ำ�น่�ทัี่�งหมด้ประม�ณ	300	หลัื่งค�

เร่อน่	ส่ัวน่ใหญ่เม่�อเก็บผลื่ผลิื่ตแล้ื่วที่ำ�ก�รลื่ด้คว�มช่�น่

โด้ยก�รต�กแด้ด้บน่ลื่�น่ดิ้น่	พ่ื่�น่คอน่กร่ตหร่อพ่ื่�น่ถน่น่

โด้ยว�งข้ั�วเปล่ื่อกไว้บน่ผ้�ใบ	คิด้เป็น่พ่ื่�น่ท่ี่�	65	ต�ร�ง

เมตรต่อผลื่ผลิื่ตข้ั�วหน้่�งไร่	โด้ยก�รต�กแด้ด้ที่ำ�เพ่ื่�อให้

คว�มช่�น่ใน่ขั้�วเปลื่่อกลื่ด้ลื่งเหลื่่อ	 13	 –	 14%	 แต่

อย่�งไรก็ต�มก�รต�กด้้วยวิธุ่ก�รดั้�งเดิ้มน่่�ใช้เวลื่�หลื่�ย

วัน่แลื่ะไม่ถูกต้องต�มหลัื่ก	GMP	อ่กทัี่�งห�กเกษตรกร

ต�กแด้ด้น่�น่เกิน่ไปจำะส่ังผลื่ให้คว�มช่�น่ใน่ข้ั�วเปล่ื่อก

ตำ��กว่�ม�ตรฐ�น่	เม่�อน่ำ�ไปส่ั	จำะที่ำ�ให้เกิด้ก�รแตกหัก

ขัองเมล็ื่ด้ข้ั�วสั�ร	ที่ำ�ให้ข้ั�วสั�รท่ี่�ได้้ม่คุณภ�พื่ไม่ด่้เท่ี่�

ที่่ �ควร	 โด้ยเม่ �อไม่ม่ก�รควบคุมสัภ�วะใน่ก�รลื่ด้

คว�มช่�น่	 ผลื่ิตภัณฑ์์เมลื่็ด้ขั้�วที่่�ได้้หลื่ังก�รสั่	 เพื่่ยง	

60%	(ได้้ข้ั�วเต็มเมล็ื่ด้เพ่ื่ยง	300	kg	จำ�ก	500	kg)	ถ่อ

เป็น่มูลื่ค่�ที่่�เสั่ยห�ยไปม�กกว่�	 10,000	 บ�ที่	 โด้ย

ปัจำจัำยท่ี่�สัำ�คัญท่ี่�ที่ำ�ให้เกิด้ก�รแตกหัก	 ค่อ	 เวลื่�	 แลื่ะ

อุณหภูมิ	 ที่่�ที่ำ�ให้คว�มช่�น่ใน่ขั้�วเปลื่่อกลื่ด้ลื่ง	 ด้ังน่ั�น่	

ก�รศ้ึกษ�คว�มสััมพัื่น่ธ์ุขัองเวลื่�แลื่ะอุณหภูมิใน่ก�ร

อบแห้งข้ั�วเปล่ื่อกจ้ำงม่คว�มจำำ�เป็น่อย่�งยิ�งเพ่ื่�อให้ได้้

ม�ซ้�งคว�มช่�น่ใน่ขั้�วเปลื่่อกที่่�เหม�ะสัมต่อก�รสั่	 ด้ัง

นั่�น่	ก�รพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ข้ั�วเปล่ื่อกโด้ย

ใช้โรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์เพ่ื่�อใช้ได้้ข้ั�วเปล่ื่อก

ท่ี่�ม่คว�มช่�น่ท่ี่�เหม�ะสัมกับเคร่�องส่ัข้ั�ว	จำะสั�ม�รถลื่ด้

ปริม�ณข้ั�วหักใน่กระบวน่ก�รส่ัข้ั�วลื่ด้ก�รสูัญเส่ัย

ผลื่ผลิื่ตขัองเกษตรกร

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 เพ่ื่�อลื่ด้ระยะเวลื่�ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ใน่ข้ั�ว

เปล่ื่อก	เม่�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับขัั�น่ตอน่ก�รต�กแด้ด้ทัี่�วไป

	 2.	 เพ่ื่�อควบคุมคว�มช่�น่สุัด้ท้ี่�ยให้ข้ั�วเปล่ื่อก

ด้้วยระบบ	IOT	

	 3.	 เพ่ื่�อพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รก�รผลิื่ตต�ม

หลัื่ก	GMP

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น

ภ�พท่ี 1	แผน่ก�รด้ำ�เนิ่น่โครงก�ร
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 3.1 โรงอบัแห้งพลังง�นแสงอ�ทิตย์

	 โรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์	จำะใช้หลัื่กก�ร

ไหลื่เว่ยน่อ�ก�ศึร้อน่	 เพื่่�อระบ�ยคว�มช่�น่ด้้วยวิธุ่

ธุรรมช�ติ	 ใน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ใน่ขั้�วเปลื่่อกโด้ยที่ั�วไป

ใช้เวลื่�	1-2	วัน่	โด้ยใช้วิธุ่ก�รต�กแด้ด้ปกติ	ห�กให้โรง

อบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์จำะช่วยลื่ด้ระยะเวลื่�ก�ร

อบแห้งลื่งแลื่ะที่ำ�ให้กระบวน่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ถูกต้อง

ต�มหลัื่ก	GMP	ใน่โครงก�รน่่�โรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสัง

อ�ทิี่ตย์ท่ี่�ม่ระบบติด้ต�มคว�มช่�น่ข้ั�วเปล่ื่อกอิน่ที่ร่ย์

แบบเร่ยบไที่ม์	ม่ลัื่กษณะเป็น่โด้มโพื่ลิื่ค�ร์บอเน่ตขัน่�ด้

ไม้น้่อยกว่�	4*6	เมตร	พ่ื่�น่คอน่กร่ต	กำ�เนิ่ด้คว�มร้อน่

โด้ยใช้ก�รสัะสัมคว�มร้อน่ใน่โรงอบด้้วยคว�มร้อน่จำ�ก

ด้วงอ�ทิี่ตย์	ม่ระบบหมุน่เว่ยน่อ�ก�ศึภ�ยใน่เพ่ื่�อให้เกิด้

ก�รกระจำ�ยคว�มร้อน่อย่�งสัมำ ��เสัมอ	 ควบคุม

คว�มช่�น่สััมพัื่น่ธ์ุแลื่ะอุณหภูมิใน่โรงอบแห้งโด้ยใช้หลัื่ก

ก�รแลื่กเปลื่่�ยน่อ�ก�ศึภ�ยน่อก	 สัู่ภ�ยใน่ผ่�น่ก�ร

ที่ำ�ง�น่ขัองพัื่ด้ลื่มระบ�ยอ�ก�ศึด้้วยระบบไมโคร

โปรเซสัเซอร์

 3.2 ก�รลดคว�มช้ืนข้�วเปลือก

	 ก�รลื่ด้คว�มช่�น่ข้ั�วเปล่ื่อกม่ด้้วยกัน่หลื่�ยวิธุ่

	แต่วิธุ่ก�รท่ี่�เป็น่วิธุ่ก�รพิื่�น่ฐ�น่แลื่ะดั้�งเดิ้ม	ค่อก�รแผ่

ต�กบน่ลื่�น่ซ่เมน่ต์	 หร่อถน่น่เพื่่�อให้คว�มช่�น่ระเหย

ออกจำ�กเมล็ื่ด้ข้ั�วโด้ยใช้แสังอ�ทิี่ตย์เป็น่แหล่ื่งคว�มร้อน่

ซ้�งห�กเกษตรกรไม่ม่คว�มชำ�น่�ญม�กพื่อ	ข้ั�วเปล่ื่อก

จำะม่คว�มช่�น่ท่ี่�ตำ��เกิน่ไปซ้�งม่ผลื่ต่อก�รส่ั	ซ้�งที่ำ�ให้เมล็ื่ด้

ขั้�วเกิด้ก�รแตกหักม�กกว่�	 50%	 ใน่โครงก�รก�ร

พัื่ฒน่�ระบบติด้ต�มคว�มช่�น่ข้ั�วเปล่ื่อกอิน่ที่ร่ย์	แบบ

เร่ยลื่ไที่ม์น่่�	ใช้วิธุ่ก�รลื่ด้คว�มช่�น่โด้ยก�รใช้โรงอบแห้ง

พื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์ท่ี่�สั�ม�รถควบคุมสัภ�วะก�รอบแห้ง

ท่ี่�เหม�ะสัม	โด้ยก�รสัร้�งสัมก�รคว�มสััมพัื่น่ธ์ุระหว่�ง

คว�มช่�น่แลื่ะน่ำ��หน่ักขั้�วที่่�เวลื่�ใด้	 ๆ	 เพื่่�อใช้ที่ำ�น่�ย

คว�มช่�น่ขัองข้ั�วเปล่ื่อก	เพ่ื่�อลื่ด้ก�รแตกหักขัองข้ั�ว	

 3.3 ระบับัติดต�มคว�มช้ืนแบับัเรียลไทม์

	 ใน่ก�รพัื่ฒน่�วิจัำยน่่�ผู้วิจัำยจำะพัื่ฒน่�อุปกรณ์

อิเลื่็กที่รอน่ิกสั์ที่่ �ใช้	 ไมโครคอน่โที่รลื่เลื่อร์เป็น่ตัว

ประมวลื่ผลื่	พื่ร้อมกับติด้ตั�งชุด้เซ็น่เซอร์	2	ชุด้	ชุด้ท่ี่�	1	

เป็น่อุปกรณ์ตรวจำวัด้อุณหภูมิ	แลื่ะคว�มช่�น่ใน่อ�ก�ศึ

ภ�ยใน่โรงอบแห้ง	เพ่ื่�อใช้ควบคุมอุณหภูมิแลื่ะคว�มช่�น่

ใน่อ�ก�ศึขัณะอบแห้ง	 โด้ยสัั�งง�น่ผ่�น่พื่ัด้ลื่มระบ�ย

อ�ก�ศึด้้�น่หลัื่งโรงเร่อน่	ชุด้ท่ี่�	2	เป็น่อุปกรณ์ตรวจำวัด้

น่ำ��หนั่กขัองผลิื่ตภัณฑ์์ขัณะอบแห้งเพ่ื่�อประมวลื่ผลื่น่ำ��

หน่ักที่่�ลื่ด้ลื่งกับปริม�ณคว�มช่�น่ใน่ผลื่ิตภัณฑ์์ที่่�เหลื่่อ

โด้ยน่ำ�คว�มสััมพื่ัน่ธุ์ขัองคว�มช่�น่ใน่ผลื่ิตภัณฑ์์ต่อน่ำ��

หนั่กท่ี่�ห�ยไปโด้ยใช้เคร่�องวิเคร�ะห์คว�มช่�น่ใน่อ�ห�ร

ระบบอิน่ฟร�เรด้	 ที่่ �ได้้จำ�กหัวขั้อที่่ �	 3.2	 ม�เขั่ยน่

โปรแกรมคว�มสััมพื่ัน่ธุ์	เพื่่�อน่ำ�ไปใช้ตั�งค่�คว�มช่�น่	

สัุด้ที่้�ยขัองผลื่ิตภัณฑ์์ที่่�ต้องก�ร	 ขั้อมูลื่ที่่�ตรวจำวัด้ได้้

ที่ั�งหมด้จำะถูกคำ�น่วณผ่�น่โปรแกรมอัตโน่มัติ	 แลื่้วน่ำ�

ข้ัอมูลื่ท่ี่�ได้้กลัื่บไปควบคุมปัจำจัำยท่ี่�ส่ังผลื่ต่อก�รอบแห้ง

เพ่ื่�อให้ผลิื่ตภัณฑ์์ท่ี่�ผลิื่ตได้้ม่คุณภ�พื่ต�มท่ี่�ต้องก�ร	ร่วม

กับก�ระใช้ระบบอิน่เที่อร์เน็่ตทุี่กสัรรพื่สิั�ง	หร่อ	Internet	

of	Think	(IoT)	เข้ั�ม�ช่วยให้โรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสัง

อ�ทิี่ตย์ม่ประสัิที่ธุิภ�พื่ม�กขั้�น่	 โด้ยก�รน่ำ�โรงอบแห้ง

เช่�อมต่อเขั้�กับระบบ	 Internet	 ผ่�น่สััญญ�ณ	WiFi	

เพ่ื่�อให้ผู้ใช้ง�น่สั�ม�รถเข้ั�ถ้งข้ัอมูลื่	หร่อก�รแจ้ำงเต่อน่

เม่�อเกิด้คว�มผิด้ปกติ	ระบบ	IoT	ยังสั�ม�รถเก็บข้ัอมูลื่

ที่�งสัถิติไปยังฐ�น่ขั้อมูลื่ออน่ไลื่น่์	 ที่ำ�ให้สั�ม�รถน่ำ�

ขั้อมูลื่น่ั�น่ม�วิเคร�ะห์เพื่่�อปรับปรุงระบบควบคุมให้

เหม�ะสัมกับผลิื่ตภัณฑ์์ให้ได้้ม�กท่ี่�สุัด้	

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
 4.1 โรงอบัแห้งพลังง�นแสงอ�ทิตย์

	 โด้ยก�รด้ำ�เนิ่น่ก�รสัร้�งโรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่

แสังอ�ทิี่ตย์ขัน่�ด้	4	x	6	x	3	เมตร	พ่ื่�น่คอน่กร่ต	ได้้

ที่ำ�ก�รปรับให้สัอด้คลื่้องต�มแบบโครงก�รสัน่ับสันุ่น่

ก�รลื่งทุี่น่ติด้ตั�งใช้ง�น่ระบบอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์

กรมพื่ัฒน่�พื่ลื่ังง�น่ที่ด้แที่น่แลื่ะอนุ่รักษ์พื่ลื่ังง�น่	

กระที่รวงพื่ลื่ังง�น่	 (กรมพื่ัฒน่�พื่ลื่ังง�น่ที่ด้แที่น่แลื่ะ

อนุ่รักษ์พื่ลื่ังง�น่,	 2560)	 แลื่ะที่ำ�ก�รติด้ตั�งพื่ัด้ลื่ม

ระบ�ยอ�ก�ศึ	แลื่ะระบบไฟฟ้�	

 4.2 ก�รลดคว�มช้ืนข้�วเปลือก

	 โด้ยใน่ก�รที่ด้สัอบก�รอบแห้งขั�้วเปลื่่อก	 1	

กิโลื่กรัม	 ได้้ที่ำ�ก�รที่ด้สัอบโด้ยจำำ�ลื่องสัภ�วะให้

คลื่้�ยคลื่้งกับโรงอบแห้งพื่ลื่ังง�น่แสังอ�ที่ิตย์	 เม่ �อ

ที่ำ�ก�รที่ด้สัอบอบแห้งให้ได้้คว�มช่�น่ประม�ณ	 13%	

เม่�อที่ำ�ที่ด้สัอบสั่ขั้�วพื่บว่�	 ขั้�วที่่�ผ่�น่ก�รสั่พื่บก�ร

แตกหักขัองเมล็ื่ด้ข้ั�วน้่อยกว่�	6%	แลื่ะได้้ข้ั�วสั�รอยู่

ใน่ช่วง	66%	(ต�ร�งท่ี่�	1)	ซ้�งสัอด้คล้ื่องกับก�รร�ยง�น่

ขัองกรมส่ังเสัริมก�รเกษตร	ซ้�งร�ยง�น่ผลื่คว�มช่�น่ขัอง

ขั้�วเปลื่่อกต่อคุณภ�พื่ก�รสั่ขั้�วไว้ว่�	 คว�มช่�น่ขั้�ว

เปลื่่อก	 13-14%	 ขั้�วสั�รที่่�ได้้อยู ่ใน่ช่วง	 61.40-

61.67%	(กรมส่ังเสัริมก�รเกษตร,	ม.ป.ป.)

ต�ร�งที่ 1 ผลื่ขัองก�รลื่ด้คว�มช่�น่ขั้�วเปลื่่อกต่อ

คุณภ�พื่ก�รส่ัข้ั�ว

พันธ์ุ

ข้�ว

อินทรีย์

นำ้�หนัก

ก่อนสี

(กรัม)

นำ้�หนัก

หลังสี

(กรัม)

นน.ข้�ว

เต็ม

เมล็ด

(กรัม)

นน.ข้�ว

หัก

(กรัม)

%

ข้�ว

ส�ร

%

ข้�ว

หัก

ขง 1000.8

1001.5

684.1

681.0

668.5

664.0

15.6

17.0

66.8

66.3

1.6

1.7

สปต. 1 1000.7

1000.8

674.3

673.6

660.8

662.1

13.5

11.5

66.0

66.2

1.3

1.1

 4.3 ระบับัติดต�มคว�มช้ืนแบับัเรียลไทม์
	 ระบบตรวจำวัด้อุณหภูมิ	 คว�มช่�น่สััมพื่ัที่ธุ์ใน่
อ�ก�ศึ	แลื่ะควบคุมพัื่ด้ลื่ม	ประกอบไปด้้วย	เซน่เซอร์
ตรวจำวัด้อุณหภูมิแลื่ะคว�มช่ �น่สััมพื่ัที่ธุ์ใน่อ�ก�ศึ
จำำ�น่วน่	13	ตัว	อุปกรณ์ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองพัื่ด้ลื่ม	
1	 ช ุด้	 แลื่ะอุปกรณ์แสัด้งผลื่ค่�อ ุณหภูม ิ	 แลื่ะ
คว�มช่�น่สััมพื่ัที่ธุ์ใน่อ�ก�ศึ	 1	 ชุด้	 ก�รสั่�อสั�รขั้อมูลื่
ระหว่�งเซน่เซอร์แลื่ะอุปกรณ์แสัด้งผลื่	 จำะเป็น่ก�ร
สั่�อสั�รแบบไร้สั�ยด้้วยสััญญ�ณบลืู่ทีู่ธุ	 (Bluetooth)	
แลื่ะก�รส่ั�อสั�รระหว่�งอุปกรณ์ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัอง
พัื่ด้ลื่มแลื่ะอุปกรณ์แสัด้งผลื่จำะเป็น่ก�รส่ั�อสั�รแบบไร้
สั�ยด้้วยสััญญ�ณ	WiFi	ผ่�น่โปรโตคอลื่	MQTT	ส่ัวน่
หลัื่กก�รขัองระบบติด้ต�มคว�มช่�น่แบบเร่ยลื่ไที่ม์	เม่�อ
ที่ำ�ก�รอบลื่ด้คว�มช่�น่ขัองข้ั�วไปเร่�อย	ๆ	จำะที่ำ�ให้น่ำ��
หนั่กขัองข้ั�วตัวอย่�งท่ี่�น่ำ�ม�ชั�งม่น่ำ��หนั่กท่ี่�ลื่ด้ลื่ง	ซ้�งสั�
ม�รอนุ่ม�น่ได้้อ่กนั่ยหน้่�งว่�ค่�คว�มช่�น่ขัองข้ั�วนั่�น่ลื่ด้
ลื่งด้้วย	 ห�กค่�คว�มช่�น่ขัองขั้�วตัวอย่�งม่ค่�ต�มที่่�
กำ�หน่ด้	(ใน่ท่ี่�น่่�กำ�หน่ด้ค่�คว�มช่�น่ไว้ท่ี่�	12	เปอร์เซ็น่ต์
)	ระบบจำะที่ำ�ก�รส่ังข้ัอคว�มแจ้ำงเต่อน่ผ่�น่	Line	ap-
plication	 ให้ผู้ใช้ง�น่ที่ร�บถง้กระบวน่ก�รที่ำ�ง�น่ได้้
เสัร็จำสิั�น่แล้ื่ว	เม่�อที่ำ�ก�รติด้ตั�งเซน่เซอร์ทัี่�งหมด้แลื่ะจัำด้
ที่ำ�ระบบตรวจำวัด้คว�มช่�น่สััมพื่ัที่ธุ์ใน่อ�ก�ศึ	 แลื่ะ
อุณหภูมิภ�ยใน่โรงอบแห้ง	เพ่ื่�อควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัอง
พื่ัด้ลื่มระบ�ยอ�ก�ศึ	 ขั้อมูลื่ที่่�เซน่เซอร์ตรวจำวัด้ได้้จำะ
แสัด้งผลื่ผ่�น่จำอแสัด้งผลื่	LCD	ทัี่�งใน่รูปแบบค่�เฉล่ื่�ย	
แลื่ะค่�เฉพื่�ะขัองเซน่เซอร์แต่ลื่ะตัว	

ภ�พท่ี 2	โรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่แสัด้งอ�ทิี่ตย์	ขัน่�ด้	4	x	

6	x	3	เมตร

ภ�พท่ี 3	ตัวอย่�งข้ั�วสั�รท่ี่�ได้้

จำ�กที่ด้สัอบอบแห้ง	1	กิโลื่กรัม
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5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของ

ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น

ตัวชี้วัด ค่�เป้�หม�ย 
และหน่วยนับั

ผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลง�น

1.	 เกิด้กระบวน่ก�รผลื่ิต

ใหม่

1.	 เกิด้กระบวน่ก�รผลื่ิต

ใหม่	ท่ี่�ถูกหลัื่ก	GMP

2.	ผลื่ผลิื่ตข้ั�วอิน่ที่ร่ย์

เต ็มเมลื่ ็ด้	 หลื่ ังก�รใช ้

น่วัตกรรม

2.	 ได้้ผลื่ผลื่ิตขั้�วอิน่ที่ร่ย์

เต็มเมล็ื่ด้เพิื่�มข้ั�น่จำ�ก	

50%	เป็น่	80%

3.	 เกษตรกรเขั ้�ม�ใช ้

บริก�รโรงอบแห้ง

พื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์

อัจำฉริยะ

3.	ม่เกษตรกรม�ใช้บริก�ร

โรงอบพื่ลัื่งง�น่แสัง

อ�ทิี่ตย์จำำ�น่วน่	5	คน่

4.	ผลื่ก�รที่ด้สัอบ

คว�มช่�น่	ท่ี่�ได้้จำ�กระบบ

ติด้ต�มคว�มช่�น่ขั�ว

เปล่ื่อกอิน่ที่ร่ย์แบบเร่ยลื่

ไที่ม์เปร่ยบเท่ี่ยบกับวิธุ่

ม�ตรฐ�น่

4.	ผลื่ก�รที่ด้สัอบ

คว�มช่�น่หลัื่งจำ�กใช้

ระบบติด้ต�มคว�มช่�น่

แบบเร่ยลื่ไที่ม์	ม่ค่�

เปอร์เซ็น่ต์คว�มแตกต่�ง	

น้่อยกว่�	10%	เม่�อเท่ี่ยบ

กับวิธุ่ม�ตรฐ�น่

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่	 เร่ �อง	 “ก�รพื่ัฒน่�ระบบติด้ต�ม

คว�มช่�น่ขั้�วเปลื่่อกอิน่ที่ร่ย์แบบเร่ยลื่ไที่ม์”	 น่่�ได้้รับ

ก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	 ภ�ยใต้

หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�ค

เหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-64-05	

ภ�พท่ี 4	ก�รแสัด้งผลื่ค่�อุณหภูมิ	คว�มช่�น่สััมพัื่ที่ธ์ุ

อ�ก�ศึ	คว�มช่�น่ผลิื่ตภัณฑ์์แบบเร่ยลื่ไที่ม์	

แลื่ะก�รแจ้ำงเต่อน่ก�รที่ำ�ง�น่ขัองระบบติด้ต�ม

คว�มช่�น่ผ่�น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่ไลื่น์่	

7. เอกส�รอ้�งอิง (ถ้้�มี)
กรมสั่งเสัริมก�รเกษตร.	 (ม.ป.ป.).	 ก�รจำัด้ก�รขั้�ว

เปล่ื่อกเพ่ื่�อลื่ด้ก�รสูัญเส่ัย.	ค้น่เม่�อ	4	เมษ�ยน่	2564	

จำ�ก	 http://www.royalagro.doae.go.th/down-

load/ebook/pdf

กรมพัื่ฒน่�พื่ลัื่งง�น่ที่ด้แที่น่แลื่ะอนุ่รักษ์พื่ลัื่งง�น่	

กระที่รวงพื่ลัื่งง�น่.	(2562).	ระบบโรงอบแห้งพื่ลัื่งง�น่

แสังอ�ทิี่ตย์แบบเร่อน่กระจำกแบบ	พื่พื่.	3	ขัน่�ด้.	ค้น่

เม่�อ	 19	 เมษ�ยน่	 2564	 จำ�ก	 http://ppp.energy.

go.th/
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ก�รพัฒน�วิธีก�รให้ส�รชีวภัณฑ์์ท�งใบัในก�รเพ�ะปลูกสตรอเบัอร่ีอินทรีย์

ด้วยเคร่ืองกำ�เนิดละอองนำ้�ขน�ดเล็ก

ชนะ ไชยชนะ1, พันธ์ลพ สินธุย�2*
1หัวหน้�ผลง�น/ก�รพัฒน�วิธีก�รให้ส�รชีวภัณฑ์์ท�งใบัในก�รเพ�ะปลูกสตรอเบัอร่ีอินทรีย์

ด้วยเคร่ืองกำ�เนิดละอองนำ้�ขน�ดเล็ก ต. บ้ั�นโฮ่่ง อ.บ้ั�นโฮ่่ง จ.ลำ�พูน 51130
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บัทคัดย่อ

	 สัตรอเบอร่�เป็น่ไม้ผลื่เศึรษฐกิจำท่ี่�สัำ�คัญขัองประเที่ศึไที่ย	โด้ยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งภ�คเหน่่อตอน่บน่	 ซ้�งก�รเพื่�ะ

ปลูื่กสัตรอเบอร่�ทัี่�วไป	เป็น่ก�รปลูื่กแบบใช้ปุ�ยแลื่ะสั�รเคม่เป็น่จำำ�น่วน่ม�ก	ที่ำ�ให้เกิด้ก�รตกค้�งใน่ผลื่ผลิื่ต	ส่ังผลื่ต่อ

โด้ยตรงต่อสัุขัภ�พื่ผู้บริโภค	 จำ้งที่ำ�ให้ผู้บริโภคหัน่ม�บริโภคสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์ม�กขั้�น่	 ก�รผลื่ิตสัตรอเบอร่�ใน่ระบบ

อิน่ที่ร่ย์เดิ้มให้ผลื่ผลิื่ตตำ��ใน่ระยะเริ�มแรก	จำำ�เป็น่ต้องใช้สั�รช่วภัณฑ์์ใน่ปริม�ณม�ก	ส่ังผลื่ให้ต้น่ทุี่น่ก�รผลิื่ตสูัง		ก�รเพื่�ะ

ปลูื่กสัตรอเบอร่�ด้้วยวิธุ่ก�รให้สั�รช่วภัณฑ์์ที่�งใบใน่ก�รเพื่�ะปลูื่กสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์ด้้วยเคร่�องกำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้

เล็ื่ก	จ้ำงเป็น่ที่�งออกขัองก�รแก้ปัญห�ดั้งกล่ื่�ว	เคร่�องกำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่กถูกพัื่ฒน่�ให้ที่ำ�ง�น่ได้้	2	ระบบ	ทัี่�ง

ระบบ	Manual	 แลื่ะระบบสัั�งง�น่แอปพื่ลื่ิเคชัน่บน่ม่อถ่อ	 พื่ร้อมที่ั�งม่ระบบเต่อน่คว�มผิด้ปรกติขัองปริม�ณสั�รช่ว

ภัณฑ์์	ผ่�น่แอปพื่ลิื่เคชัน่	Line	เพ่ื่�อเพิื่�มคว�มสัะด้วกให้แก่เกษตรกรผู้ใช้ง�น่		ก�รให้สั�รช่วภัณฑ์์ที่�งใบใน่ก�รเพื่�ะ

ปลืู่กสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์ด้้วยเคร่�องกำ�เน่ิด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็ก	 เป็น่ที่�งเลื่่อกหน่้�งใน่ก�รเพื่ิ�มประสัิที่ธุิภ�พื่ก�รใช้สั�ร

ช่วภัณฑ์์แลื่ะลื่ด้ก�รใช้สั�รช่วภัณฑ์์ได้้ม�กว่�	30	เปอร์เซ็น่ต์	เน่่�องจำ�ก	เป็น่ก�รใช้สั�รช่วภัณฑ์์ใน่รูปแบบขัองลื่ะออง

น่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก	ใน่ระดั้บไมโครเมตรซ้�งลื่อยตัวเพ่ื่ยงคว�มสูังขัองต้น่สัตรอเบอร่�จ้ำงใช้สั�รช่วภัณฑ์์ปริม�ณน้่อย	ต้น่สัตรอ

เบอร่�สั�ม�รถน่ำ�ไปใช้ประโยชน์่ได้้ทัี่น่ท่ี่ที่�งป�กใบทัี่�งท่ี่�อยู่เหน่่อใบแลื่ะใต้ใบทัี่น่ท่ี่	จ้ำงที่ำ�ให้ก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�ด้้วยวิธุ่

ก�รน่่�	ให้ผลื่ผลิื่ตสูังกว่�วิธุ่ทัี่�วไป	17	เปอร์เซ็น่ต์		

คำ�สำ�คัญ	สัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์	สั�รช่วภัณฑ์์	เคร่�องกำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก		

1. บัทนำ�
	 สัตรอเบอร่ �เป็น่ไม้ผลื่เศึรษฐกิจำที่่ �สัำ�คัญ

ขัองประเที่ศึไที่ย	โด้ยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งภ�คเหน่่อตอน่บน่

	แต่ปัจำจุำบัน่เกษตรกรขั�ด้แคลื่น่ไหลื่คุณภ�พื่ด่้	จ้ำงที่ำ�ให้

	ต้น่สัตรอเบอร่�ท่ี่�เพื่�ะปลูื่กนั่�น่อ่อน่แอต่อโรคแลื่ะแมลื่ง

ศึัตรูพื่่ช	 ที่ำ�ให้เกิด้ก�รใช้สั�รเคม่ใน่ก�รควบคุมกำ�จำัด้

ศัึตรูพ่ื่ชปริม�ณม�ก	เพ่ื่�อให้ได้้ม�ซ้�งผลื่ผลิื่ตท่ี่�ม่ปริม�ณ

สูัง	คุ้มค่�แก่ก�รลื่งทุี่น่	(น่พื่ณณ่,	น่ำ��ฝ่น่	แลื่ะธุน่�ภรณ์,	

2019)	แต่อย่�งไรก็ต�ม	ก�รใช้สั�รเคม่ด้ังกลื่่�ว	สั่ง

ผลื่กระที่บโด้ยตรงต่อสัุขัภ�พื่ขัองผู้บริโภค	 อ่กที่ั�ง	

กระแสัก�รรักสุัขัภ�พื่กำ�ลัื่งเป็น่ท่ี่�นิ่ยมอยู่ใน่ปัจำจุำบัน่	จ้ำง

ที่ำ�ให้ผู้บริโภคหัน่ม�บริโภคสัตรอเบอร่�ที่่�ม่คุณภ�พื่

ปลื่อด้ภัยจำ�กสั�รเคม่ตกค้�งกัน่ม�กข้ั�น่	ได้้แก่	สัตรอเบอร่�

อิน่ที่ร่ย์	เป็น่ต้น่	คว�มนิ่ยมขัองกลุ่ื่มผู้บริโภคท่ี่�ใส่ัใจำต่อ

สั ุขัภ�พื่	 สั ่งผลื่ให ้แน่วโน่ ้มที่�งก�รตลื่�ด้ขัอง

ผลื่ิตภัณฑ์์เกษตรอิน่ที่ร่ย์	 (Organic	 product)	 ม่

ปริม�ณเพิื่�มม�กข้ั�น่	ก่อให้เกิด้ก�รพัื่ฒน่�ระบบเกษตร

ผสัมผสั�น่	 แลื่ะสัร้�งคว�มยั�งย่น่ต�มแน่วเศึรษฐกิจำ

พื่อเพื่่ยง	 สัร้�งคว�มมั�น่คงที่�งอ�ห�รให้กับประเที่ศึ	

แลื่ะสัร้�งคว�มมั�น่ใจำด้้�น่คว�มปลื่อด้ภัยต่อสัุขัภ�พื่

ขัองผู้บริโภค	(ศึ�น่ต์	แลื่ะม�ริสั�,	2564)	ดั้งนั่�น่	ใน่ก�ร

ที่ำ�เกษตรอิน่ที่ร่ย์จ้ำงจำำ�เป็น่ต้องใช้ปุ�ยช่วภ�พื่เพ่ื่�อเพิื่�ม

ปริม�ณผลื่ผลิื่ตที่ด้แที่น่ก�รใช้ปุ�ยเคม่	 ปุ�ยช่วภ�พื่เป็น่

ปุ�ยที่่�เกิด้จำ�กน่ำ�วัสัดุ้ที่่�ม่อยู่ต�มธุรรมช�ติ	 หร่อวัสัดุ้

เหล่ื่อทิี่�งต่�ง	ๆ 	ม�หมัก	ใน่รูปแบบต่�งๆ	กัน่โด้ยอ�ศัึย

จำุลื่ิน่ที่ร่ย์ที่่�อยู่ใน่วัตถุด้ิบเป็น่ตัวย่อยสัลื่�ยวัตถุด้ิบใน่

กลื่�ยเป็น่อ�ห�รแก่พ่ื่ช	 รวมถ้งก�รเติมจุำลิื่น่ที่ร่ย์ท่ี่�ส่ัง

เสัริมก�รเจำริญขัองพ่ื่ชลื่งใน่ด้้วย	ซ้�งจุำลิื่น่ที่ร่ย์บ�งชนิ่ด้

สั�ม�รถผลิื่ตสั�รควบคุมก�รเจำริญ	เช่น่	Indole-3-ace-

tic	acid	(IAA),	Gibberellins	Salicylic	acid	เป็น่ต้น่

	สั�รควบคุมก�รเจำริญน่่�ส่ังเสัริมก�รงอกขัองเมล็ื่ด้	ก�ร

ย่ด้ขัองลื่ำ�ต้น่	ก�รพัื่ฒน่�ขัองด้อก	แลื่ะก�รติด้ผลื่ขัอง

พ่ื่ชเป็น่ต้น่	 (ณัฐวุฒิ	แลื่ะคณะ,	2563)	 เพ่ื่�อสันั่บสันุ่น่

ก�รใช้สั�รช่วภัณฑ์์ให้ได้้ประสิัที่ธิุเพิื่�มข้ั�น่	วิธุ่ก�รให้สั�ร

ช่วภัณฑ์์จำ้งเป็น่กระบวน่ก�รที่่ �สัำ�คัญ	 ที่่ �จำะที่ำ�ให้

เกษตรกรประสับผลื่สัำ�เร็จำ	ก�รพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รให้

สั�รช่วภัณฑ์์ใน่ก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�ระบบเกษรอิน่ที่ร่ย์	

ด้้วยเคร่�องพื่่น่ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็ก	 เพื่่�อสัน่ับสันุ่น่ก�ร

ก�รปลืู่กสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์ใน่โรงเร่อน่ระบบปิด้	 จำ้ง

เป็น่เร่�องที่่�น่่�ที่้�ที่�ย	 เน่่�องจำ�กก�รพื่่น่สั�รช่วภัณฑ์์

ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก	อ�จำเป็น่วิธุ่ก�รหน้่�งท่ี่�เป็น่ก�รเพิื่�ม

ประสัทิี่ธุิภ�พื่ก�รใช้สั�รชว่ภัณฑ์	์ แลื่ะลื่ด้ปริม�ณก�ร

ใช้สั�รช่วภัณฑ์์จำำ�น่วน่ม�ก	 เพื่่�อให้ได้้ม�ซ้�งผลื่ิตผลื่ที่่�

คุณภ�พื่ด้่	 ซ้�งแต่เด้ิมแลื่้วก�รพื่่น่ฮ่อร์โมน่หร่อสั�รช่ว

ภัณฑ์์สั่วน่ใหญ่จำะเป็น่ก�รพื่่น่	 ใน่ลื่ักษณะก�รเกิด้

ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้ใหญ่	เหน่่อใบพ่ื่ช	จำ�กนั่�น่ลื่ะอองน่ำ��จำะ

ตกลื่งบน่ผิวใบพ่ื่ช	บ�งส่ัวน่เก�ะอยู่ท่ี่�ใต้ใบ	ส่ัวน่ท่ี่�เก�ะ

อยู ่ที่่ �ใต้ใบ	 เป ็น่สั ่ วน่ที่ ่ � สั ำ �ค ัญใน่ก�รน่ ำ � ไปใช ้

ประโยชน่์ขัองพื่่ช	 เน่่�องจำ�กป�กใบขัองพื่่ชจำำ�น่วน่

ม�กอยู่ใต้ใบ	 ห�กเปลื่่�ยน่เป็น่ก�รพื่่น่ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้

เลื่็ก	 โด้ยให้ลื่ะอองขัน่�ด้เลื่็กด้ังกลื่่�วลื่อยตัวใน่ระด้ับ

คว�มสัูงขัองต้น่สัตรอเบอร่�	 จำะสั่งผลื่ให้ประสัิที่ธุิภ�พื่

ก�รใช้สั�รช่วภัณฑ์์สูังข้ั�น่	เน่่�องจำ�กเป็น่ก�รใน่สั�รช่วภัณฑ์์

สู่ัป�กใบโด้ยตรง

	 ก�รพื่ัฒน่�กระบวน่ก�รให้สั�รช่วภัณฑ์์ใน่

ก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�ระบบเกษรอิน่ที่ร่ย์	ด้้วยเคร่�องพ่ื่น่

ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก	เพ่ื่�อสันั่บสันุ่น่ก�รก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�

อิน่ที่ร่ย์ใน่โรงเร่อระบบปิด้	ท่ี่�ม่ก�รเพื่�ะปลูื่กสัตรอเบอร่�

อิน่ที่ร่ย์อยู่แลื่้วเป็น่ที่่�ที่ร�บกัน่ด้่ว่�ก�รใช้ปุ�ย	 หร่อ

ฮ่อร์โมน่พ่ื่ชเคม่	ที่ำ�ให้ผลื่ผลิื่ตขัองเกษตรเพิื่�มข้ั�น่ใน่เชิง

ปริม�ณแต่ขั�ด้คุณภ�พื่	 เน่่�องจำ�กสั�รเคม่ที่่�ใช้ใน่ก�ร

เพื่�ะปลืู่กตกค้�งที่ั�งให้ผลื่ผลื่ิตแลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อม	 สั่งผลื่

ที่ำ�ให้คุณภ�พื่ช่วิตขัองเกษตรกรแย่ลื่ง	ก�รพ่ื่น่สั�รช่วภัณฑ์์

ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก	อ�จำเป็น่ก�รเพิื่�มประสิัที่ธิุภ�พื่ก�ร

ใช้สั�รช่วภัณฑ์์	 แลื่ะลื่ด้ปริม�ณก�รใช้สั�รช่วภัณฑ์์

ปริม�ณม�ก	 เพื่่�อให้ได้้ม�ซ้�งผลื่ิตผลื่ที่่�คุณภ�พื่ด้่	 โด้ย

ทัี่�วไปแล้ื่วก�รพ่ื่น่ฮ่อร์โมน่หร่อสั�รช่วภัณฑ์์จำะเป็น่ก�ร

พ่ื่น่ใน่ลัื่กษณะก�รเกิด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้ใหญ่เหน่่อใบพ่ื่ช

จำ�กน่ั�น่ลื่ะอองน่ำ��จำะตกลื่งบน่ผิวใบพื่่ช	 บ�งสั่วน่เก�ะ

อยู่ที่่�ใต้ใบ	 สั่วน่ที่่�เก�ะอยู่ที่่�ใต้ใบเป็น่สั่วน่ที่่�สัำ�คัญใน่

ก�รน่ำ�ไปใช้ประโยชน์่ขัองพ่ื่ช	เน่่�องจำ�กป�กใบขัองพ่ื่ช

เก่อบทุี่กชนิ่ด้อยู่ใต้ใบ	แน่วคิด้ขัองก�รใช้เที่คโน่โลื่ย่จ้ำง

ตั�งสัมมติฐ�น่ว่�	 ห�กเปลื่่�ยน่เป็น่ก�รพื่่น่ลื่ะอองน่ำ��

ขัน่�ด้เล็ื่กโด้ยใน่ลื่ะอองด้ังกลื่่�วลื่อยตัว	เพื่่ยงคว�ม



2928 ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำาปี 2564 ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำาปี 2564

สัูงขัองต้น่สัตรอเบอร่�	อ�จำส่ังผลื่ให้ประสิัที่ธิุภ�พื่ก�รใช้

สั�รช่วภัณฑ์์สูังข้ั�น่	 เน่่�องจำ�กเป็น่ก�รใน่สั�รช่วภัณฑ์์สู่ั

ป�กใบโด้ยตรง		

2. วัตถุ้ประสงค์ 
	 1.	 เพ่ื่�อยกระดั้บก�รเพื่�ะปลูื่กสัตรอเบอร่�

อิน่ที่ร่ย์โด้ยใช้เที่คโน่โลื่ย่แลื่ะน่วัตกรรม

	 2.	 เพ่ื่�อเพิื่�มประสิัที่ธิุภ�พื่ก�รใช้ง�น่สั�รช่ว

ภัณฑ์์	

	 3.	 สัร้�งแรงบรรด้�ลื่ใจำแลื่ะแรงจูำงใจำให้ก�ร

ที่ำ�เกษตรสัมัยใหม่	แลื่ะเพิื่�มจำำ�น่วน่เกษตรกรรุ่น่ใหม่	

(Young	smart	farmer)

	 4.	เพ่ื่�อสัร้�งเคร่�องกำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก

ท่ี่�สั�ม�รถควบคุมก�รที่ำ�ง�น่แลื่ะแจ้ำงเต่อน่ด้้วยระบบ	

IoT

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น

ภ�พท่ี 1	แผน่ก�รด้ำ�เนิ่น่โครงก�ร	 ภ�พท่ี 2	โรงเร่อน่เกษตร	ขัน่�ด้	6	x	12	เมตร

พื่ร้อมโต๊ะปลูื่กขัน่�ด้	1	x	10	เมตร	จำำ�น่วน่	4	ตัว

 3.1 โรงเรือนเกษตรขน�ด 6 x 12 เมตร 

	 ก�รสัร้�งโรงเร่อน่เกษตรม่คว�มจำำ�เป็น่อย่�ง

ยิ�งใน่ก�รเพื่�ะปลูื่กสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์โด้ยระบบก�ร

ให้สั�รช่วภัณฑ์์ที่�งใบด้้วยลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็ก	 เพื่่�อ

ช่วยควบคุมแมลื่งศึัตรูพื่่ช	 ที่่�จำะเขั้�ม�ที่ำ�ลื่�ยผลื่ผลื่ิต	

แลื่ะควบคุมก�รกระจำ�ยตัวขัองลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่กไม่

ให้ฟุ้งออกจำ�กโต๊ะปลูื่ก	 อ่กทัี่�งก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�บน่

โต๊ะปลูื่กบน่	เป็น่ก�รป้องกัน่ก�รปน่เปื�อน่ขัองจุำลิื่น่ที่ร่ย์

แลื่ะโลื่หะหน่ักที่่�อ�จำม�จำ�กด้ิน่ที่่�ใช้เพื่�ะปลืู่ก	ที่ำ�ให้

ผู้บริโภคมั�น่ใจำใน่คว�มปลื่อด้ภัยได้้เป็น่อย่�งด่้	

 3.2 ออกแบับัและสร้�งเคร่ืองกำ�เนิดละออง

นำ้�ขน�ดเล็กสำ�หรับัพ่นส�รชีวภัณฑ์์

	 ออกแบบก�รสัร้�งลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่กโด้ยใช้

หัวพ่ื่น่แบบ	Ultrasonic	nebulizers	จำำ�น่วน่	20	หัว	

ว�งไว้ใน่ภ�ชน่ะปดิ้	 ที่ด้สัอบก�รขัับเคลื่่�อน่ลื่ะอองน่ำ��

ขัน่�ด้เล็ื่กผ่�น่ท่ี่อส่ัง	2.5	นิ่�ว	โด้ยใช้พัื่ด้ลื่มเป็น่ตัวบังคับ

อ�ก�ศึ	

 3.3 ก�รพัฒน�แอปพลิเคชันสำ�หรับัแสดง

ผลและควบัคุมก�รทำ�ง�นของระบับัพ่นส�รชีว

ภัณฑ์์

	 ออกแบบก�รควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองระบบ

กำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก	2	ระบบ	ได้้แก่	ระบบก�ร

สัั�งง�น่หน่้�กลื่่องควบคุมแลื่ะระบบก�รสัั�งง�น่ผ่�น่

แอปพื่ลิื่เคชัน่บน่ม่อถ่อ	

 3.4 พัฒน�และออกแบับัระบับัระบั�ย

อ�ก�ศเพ่ือลดอุณหภูมิในโรงเรือน 

	 ออกแบบก�รที่ำ�ง�น่ขัองพัื่ด้ลื่มระบ�ยอ�ก�ศึ

ใน่โรงเร่อน่	 สั�ม�รถกำ�หน่ด้อุณหภูมิใน่ก�รเปิด้/ปิด้	

พัื่ด้ลื่ม	ได้้จำ�กก�รกำ�หน่ด้ค่�อุณหภูมิหน้่�กล่ื่องควบคุม

ระบบอ่�น่ค่�อุณหภูมิภ�ยใน่โรงเร่อน่	 ผ่�น่ก�รวัด้ค่�

อุณหภูมิด้้วยเซน่เซอร์	ชนิ่ด้	DHT11	สัั�งง�น่ก�รที่ำ�ง�น่

ผ่�น่โมดู้ลื่ร่เลื่ย์ให้พื่ัด้ลื่มที่ำ�ง�น่	 ระบบน่่�ใช้พื่ลื่ังง�น่

ทัี่�งหมด้จำ�กเชลื่ล์ื่แสังอ�ทิี่ตยเ์ป็น่แหล่ื่งพื่ลัื่งง�น่ง�น่ทัี่�ง

ระบบควบคุมแลื่ะพัื่ด้ลื่มระบ�ยอ�ก�ศึ

 3.5 ระบับัแจ้งเตือนปริม�ณส�รชีวภัณฑ์์

	 พัื่ฒน่�ระบบจำ�กแจ้ำงเต่อน่ปริม�ณสั�รช่วภัณฑ์์

ใน่ถังผ่�น่คว�มดั้น่อ�ก�ศึขัองระดั้บน่ำ��ท่ี่�เปล่ื่�ยน่แปลื่ง

โด้ยใช้เซ็น่เซอร์ตรวจำวัด้ระด้ับน่ำ��	 HX711	Water	

Level	 กำ�หน่ด้ระด้ับน่ำ��เพื่่�อใช้ใน่ก�รแจำ้งเต่อน่	 3	

ระด้ับ	สั�ม�รถแจำ้งเต่อน่ปริม�ณสั�รช่วภัณฑ์์ไปยัง

ม่อถ่อขัองเกษตรกร	ผู้ใช้ง�น่ผ่�น่ระบบแอปพื่ลิื่เคชัน่	Line

 

 3.6 ทดสอบัก�รปลูกสตรอเบัอร่ีในโรงเรือน

ระบับัปิดโดยเครื ่องกำ�เนิดละอองนำ ้�ขน�ดเล็ก

สำ�หรับัพ่นส�รชีวภัณฑ์์

	 ที่ด้สัอบก�รเพื่�ะปลูื่กสัตรอเบอร่�	โด้ยใช้กล้ื่�

พัื่น่ธ์ุุสัตรอเบอร่�พัื่น่ธ์ุุพื่ระร�ชที่�น่	80	จำำ�น่วน่	180	ต้น่

ต่อ	1	โต๊ะปลูื่ก	ชั�งน่ำ��หนั่กผลื่ผลิื่ตสัด้สัตรอเบอร่�ท่ี่�ผลิื่ต

ได้้จำ�กวิธุ่ก�รให้สั�รช่วภัณฑ์์ที่�งใบ	 ใน่ก�รเพื่�ะปลูื่ก

สัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์ด้้วยเคร่�องกำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้

เล็ื่กเปร่ยบเท่ี่ยบก�รกับปลูื่กสัตรอเบอร่�ทัี่�วไป	

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
 4.1 ก�รสร้�งโรงเรือนเกษตร 

	 ที่ำ�ก�รจัำด้สัร้�งโรงเร่อน่เพื่�ะปลูื่กขัน่�ด้	6	x	

12	เมตร	เพ่ื่�อที่ด้แที่น่ก�รปลูื่กระบบเปิด้แบบเดิ้ม	แลื่ะ

จัำด้ที่ำ�โต๊ะสัำ�หรับปลูื่กสัตรอเบอร่�ขัน่�ด้	1	x	10	x	0.7	

เมตร	(กว้�ง	x	ย�ว	x	สูัง)	จำำ�น่วน่	4	โต๊ะ	ดั้งภ�พื่ท่ี่�	2	

 4.2 สร้�งเคร่ืองกำ�เนิดละอองนำ้�ขน�ดเล็ก
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 4.3 ก�รพัฒน�แอปพลิเคชันสำ�หรับัแสดง

ผลและควบัคุมก�รทำ�ง�นของระบับัพ่นส�รชีว

ภัณฑ์์

	 หลื่ักก�รใน่ก�รที่ำ�ง�น่ระบบพื่่น่สั�รช่วภัณฑ์์

แบ่งออกเป็น่ก�รควบคุม	 2	 ระบบ	 ค่อ	 สัั�งผ่�น่เบรก

เกอร์ภ�ยใน่ตู้ควบคุม	แลื่ะสัั�งผ่�น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่บน่ม่อถ่อ	

ดั้งภ�พื่ท่ี่�	5	แลื่ะภ�พื่ท่ี่�	6	โด้ยได้้ลัื่กษณะขัองลื่ะออง

น่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่กแลื่ะก�รกระจำ�ยตัวบน่โต๊ะปลูื่กแสัด้งดั้ง

ภ�พื่ท่ี่�	7

สำ�หรับัพ่นส�รชีวภัณฑ์์

	 ใช้ที่ร�น่สัด้ิวเซอร์ที่่�ใช้ใน่ก�รสัร้�งลื่ะอองน่ำ��

ขัน่�ด้เลื่็ก	 ด้้วยกระบวน่ก�รเกิด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็ก

ด้้วย	Ultrasonic	nebulizers		จำำ�น่วน่	20	หัว	ต่อ1	

เคร่�องกำ�เน่ิด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็ก	 สั่งลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้

เล็ื่กด้้วยพัื่ด้ลื่ม	 ไปยังพ่ื่�น่ท่ี่�ปลูื่กด้้วยท่ี่อขัน่�ด้	2.5	 นิ่�ว	

ดั้งแสัด้งใน่ภ�พื่ท่ี่�	3

	 เม่�อผลื่ิตลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็กได้้	 ลื่ะอองน่ำ��

ขัน่�ด้เล็ื่กจำะถ้งส่ังไปยังแปลื่งปลูื่กใน่แต่ลื่ะแปลื่งโด้ย

ส่ังผ่�น่ท่ี่อ	PVC	ขัน่�ด้	2.5	นิ่�ว	ซ้�งเจำ�ะรูเพ่ื่�อให้ลื่ะออง

น่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่กกระจำ�ยได้้สัมำ��เสัมอ	โด้ยเจำ�ะรูขัน่�ด้	30	

มิลื่ลิื่เมตร	ระยะห่�ง	50	เซน่ติเมตร	ดั้งภ�พื่ท่ี่�	4

ภ�พท่ี 5	แสัด้งรูปหน้่�ตู้ควบคุม	เพ่ื่�อเล่ื่อกรูปแบบใน่

ก�รใช้ง�น่	M	=	สัั�งผ่�น่เบรกเกอร์ภ�ยใน่

ตู้ควบคุม	A	=	สัั�งแอพื่พื่ลิื่เคชั�น่บน่ม่อถ่อ

ภ�พท่ี 6	ภ�พื่ตัวอย่�งก�รควบคุมผ่�น่ระบบ	

Manual(1)	แลื่ะ	แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่ม่อถ่อ(2)

ภ�พท่ี 7	ภ�พื่ตัวอย่�งก�รที่ำ�ง�น่

ขัองระบบพ่ื่น่สั�รช่วภัณฑ์์บน่โต๊ะปลูื่กสัตรอเบอร์ร่�	

ภ�พท่ี 4	ตำ�แหน่่งแลื่ะระยะก�รเจำ�ะรูกระจำ�ย

ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่กเพ่ื่�อใช้ใน่ก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�

อิน่ที่ร่ย์	

ภ�พท่ี 3	ลัื่กษณะขัองหัวพ่ื่น่ลื่ะอองฝ่อน่ขัน่�ด้เล็ื่ก

แลื่ะชุด้ต้น่แบบเคร่�องกำ�เนิ่ด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เล็ื่ก	

 ระดั้บสูัง	หม�ยถ้ง	ระดั้บน่ำ��ใน่ถังสั�รช่วภัณฑ์์

สูังกว่�	12	เซน่ติเมตร	ระบบจำะไม่ม่ก�รแจ้ำงเต่อน่ใด้ๆ

 4.6 ทดสอบัก�รปลูกสตรอเบัอร่ีในโรงเรือน

ระบับัปิดโดยเคร่ืองกำ�เนิดละอองนำ้�ขน�ดเล็ก

สำ�หรับัพ่นส�รชีวภัณฑ์์

	 ที่ำ�ก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์พัื่น่ธ์ุุพื่ระร�ชที่�น่

	80	จำำ�น่วน่	180	ต้น่	ต่อ	1	โต๊ะปลูื่ก	ร�ยก�รค่�ใช้จ่ำ�ย

ใน่แต่ลื่ะกิจำกรรมแสัด้งใน่ต�ร�งท่ี่�	1	

ต�ร�งท่ี 1 แสัด้งค่�ใช้จ่ำ�ยใน่แต่ลื่ะกิจำกรรมใน่ก�รให้

สั�รช่วภัณฑ์์ขัองก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�อิน่ที่ร่ย์แบบทัี่�วไป

เปร่ยบเท่ี่ยบก�รใน่สั�รช่วภัณฑ์์แบบลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้

เล็ื่ก

รายการ
วิธีฉีดพ่น

ปกติ

วิธีให้ส�รชีวภัณฑ์์

ละอองนำ้�

สารชีวภัณฑ์ 1 

(ฉีดพ่น 1 ครั้ง/

สัปดาห์,

4 เดือน)

สารละลาย

ชีวภัณฑ์

20 ลิตร/1 

โรงเรือน

สารละลายชีวภัณฑ์

14 ลิตร/1 โรง

เรือน

สารชีวภัณฑ์ 2 

(ฉีดพ่น 1 ครั้ง/

สัปดาห์, 

4 เดือน)

สารละลาย

ชีวภัณฑ์

20 ลิตร/1 

โรงเรือน

สารละลายชีว

ภัณฑ์

14 ลิตร/1 โรง

เรือน

ค่าสารชีวภัณฑ์

ตลอด 4 เดือน

3,280 บาท 2,296

 4.4 พัฒน�และออกแบับัระบับัระบั�ย

อ�ก�ศ เพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือนพลังง�นแสง

อ�ทิตย์

	 สั�ม�รถกำ�หน่ด้ค่�เป็น่อุณหภูมิที่่�ต้องก�ร

เปิด้แลื่ะปิด้	ซ้�งอุณหภูมิท่ี่�อ่�น่ได้้ม�จำ�กเซ็น่เซอร์ตรวจำ

วัด้อุณหภูมิ	DHT11	 สัั�งง�น่เปิด้/ปิด้ผ่�น่โมดู้ลื่	 Relay	

ที่ำ�ก�รจำ่�ยไฟฟ้�ให้กับพื่ัด้ลื่มระบ�ยอ�ก�ศึ	 ที่ำ�ให้

อุณหภูมิใน่โรงเร่อน่ลื่ด้ลื่งได้้ประม�ณ	5	องศึ�เซลื่เซ่ยสั

	เม่�อเท่ี่ยบกับก�รไม่เปิด้ระบบระบ�ยอ�ก�ศึ	ก�รเช่�อม

ต่ออุปกรณ์ระบบระบ�ยอ�ก�ศึเพ่ื่�อลื่ด้อุณหภูมิใน่โรง

เร่อน่พื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์แสัด้งดั้งภ�พื่ท่ี่�	8

 4.5 ระบับัแจ้งเตือนปริม�ณส�รชีวภัณฑ์์ 
	 สั�ม�รถแจำ้งเต่อน่ปริม�ณสั�รช่วภัณฑ์์	 วัด้
ระดั้บน่ำ��จำ�กเซ็น่เซอร์ตรวจำวัด้ระดั้บน่ำ��	HX711	Water	
Level	แจ้ำงเต่อน่ระดั้บน่ำ��ใน่ถังช่วภัณฑ์์	ที่ำ�ง�น่โด้ยก�ร
เช่�อมต่อระบบอิน่เตอร์เน็่ตผ่�น่บอร์ด้		ESP-32	ใน่ก�ร
สั่งขั้อมูลื่ผ่�น่ระบบเคร่อขั่�ยไวไฟไร้สั�ย	 โด้ยก�รสั่ง
ขั้อมูลื่จำะสั่งขั้อมูลื่ผ่�น่โปรโที่รคอลื่	MQTT	ประมวลื่
ผลื่บน่คอมพื่ิวเตอร์แม่ขั ่�ยผ่�น่ชุด้คำ�สัั �งAppli-
cation	Programming	Interface	(API)	ดั้งภ�พื่ท่ี่�	9
	 โด้ยเง่�อน่ไขัก�รแจ้ำงเต่อน่ดั้งน่่�
 ระดั้บตำ��	หม�ยถ้ง	ระดั้บน่ำ��ใน่ถังสั�รช่วภัณฑ์์
ม่ปริม�ณตำ��กว่�	 6	 เซน่ติเมตร	 ระบบจำะที่ำ�ก�รแจำ้ง
เต่อน่ผ่�น่แอพื่พื่ลื่ิเคชั�น่	 Line	 ทีุ่ก	 ๆ	 1	 น่�ที่่	 ด้้วย
ข้ัอคว�ม	“ระดั้บน่ำ��ตำ��กรุณ�เติมน่ำ��โด้ยด่้วน่”
 ระด้ับกลื่�ง	 หม�ยถ้ง	 ระด้ับน่ำ��ใน่ถังสั�รช่ว
ภัณฑ์์อยูใ่น่ช่วง	6	–	12	 เซน่ติเมตร	ระบบจำะที่ำ�ก�ร
แจ้ำงเต่อน่ผ่�น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	Line	ทุี่ก	ๆ	5	น่�ท่ี่	ด้้วย

ข้ัอคว�ม	“ระดั้บน่ำ��เริ�มลื่ด้ลื่งกรุณ�ตรวจำเชค”	

ภ�พท่ี 8	แสัด้งก�รเช่�อมต่ออุปกรณ์ระบบระบ�ย

อ�ก�ศึเพ่ื่�อลื่ด้อุณหภูมิใน่โรงเร่อน่พื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์

ภ�พท่ี 9	ภ�พื่ก�รพัื่ฒน่�ชุด้คำ�สัั�ง	API	

ใน่ก�รติด้ต่อ	line
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รายการ
วิธีฉีดพ่น

ปกติ

วิธีให้ส�รชีวภัณฑ์์

ละอองนำ้�

ค่าจ้างแรงงงาน

พ่นสารชีวภัณฑ์ 

ครึ่งวัน 16 ครั้ง 

(100 *16)

1,600 บาท -

ผลผลิตต่อรอบ

การปลูกโดย

เฉลี่ย

ประมาณ

 444 กก

. (0.6 กก./

ต้น)

ประมาณ 518 กก. 

(0.7 กก./ต้น)

ราคาขาย 

(350/กก)

155,400 181,300

	 ดั้งนั่�น่	ก�รเพื่�ะปลูื่กสัตรอเบอร่�แบบอิน่ที่ร่ย์

ด้้วยเคร่�องกำ�เน่ิด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็ก	 จำะสั�ม�รถลื่ด้

ค่�ต้น่ทุี่น่สั�รช่วภัณฑ์์	984	บ�ที่	หร่อคิด้เป็น่	30	%		

ผลื่ผลิื่ตท่ี่�ได้้จำ�กก�รปลูื่กสัตรอเบอร่�แบบอิน่ที่ร่ย์ด้้วย

เคร่�องกำ�เน่ิด้ลื่ะอองน่ำ��ขัน่�ด้เลื่็กเพื่ิ�มผลื่ผลื่ิต	 17%	

ที่ำ�ให้เกษตรกรม่ร�ยได้้เพิื่�มข้ั�น่	25,900	บ�ที่	ต่อก�ร

เพื่�ะปลูื่ก	เม่�อเท่ี่ยบกับวิธุ่ก�รปลูื่กทัี่�วไป

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น

ตัวชี้วัด
ผลการดำาเนินงานที่เกิด

ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. เกิดกระบวนการผลิต

ใหม่

เกิดกระบวนการเพาะ

ปลูกใหม่ที่ทำาให้ได้

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 17 

เปอร์เซ็นต์

2. ลดการใช้สารชีวภัณฑ์ ลดปริมาณการใช้สารชีว

ภัณฑ์ลง 30 %
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บัทคัดย่อ

	 ผลื่ง�น่ครั�งน่่�ถกูออกแบบแลื่ะพัื่ฒน่�จำ�กคว�มตอ้งก�รใน่ก�รใช้ลื่มรอ้น่เพื่่�อผลิื่ตข้ั�วแตน๋่ใน่กระบวน่ก�รอบ

แหง้แผ่น่ขั�้วแตน๋่ใน่โรงเรอ่น่	ขัองวสิั�หกิจำชุมชน่ขั�้วแตน๋่น่้ำ�แตงโมอำ�พื่นั่ธุ	์ที่�งวสิั�หกิจำชุมชน่ได้ก้อ่ตั�งแลื่ะประกอบ

กิจำก�รใน่ก�รแปรรูปข้ั�วเหน่่ยวใน่ชุมชน่ตำ�บลื่บ้�น่เป้�	 จัำงหวัด้ลื่ำ�ป�ง	 เพื่่�อผลื่ิตเป็น่ข้ั�วแต๋น่	 สิัน่ค้�ประจำำ�จำังหวัด้

ลื่ำ�ป�ง	แลื่ะมก่�รสัง่จำำ�หน่�่ยกระจำ�ยที่ั�วประเที่ศึ	สัง่ผลื่ใหก้ำ�ลื่งัก�รผลื่ติขั�้วแตน๋่ใน่ปจัำจำบุนั่จำำ�เปน็่ตอ้งอ�ศึยัแกส๊ัหงุ

ตม้ม�ใช้ใน่กระบวน่ก�รอบแหง้แผ่น่ขั�้วแตน๋่	ที่ำ�ใหต้น้่ที่นุ่ก�รผลื่ติม่ค่�สังูขั้�น่เม่�อร�ค�แก๊สัหงุตม้ม�กข้ั�น่	จ้ำงมแ่น่วคดิ้ใช้

พื่ลื่งัง�น่คว�มรอ้น่จำ�กแสังอ�ที่ติยเ์พื่่�อเกบ็แลื่ะน่ำ�ม�ใช้ผลื่ติลื่มรอ้น่	โด้ยอ�ศึยัเที่คโน่โลื่ยก่�รเกบ็พื่ลื่งัง�น่แสังอ�ที่ติย์

	(Solar	Collector)	ร่วมกับแสังอ�ที่ิตย์	แลื่ะแก๊สัหุงต้ม	หลื่ักก�รที่ำ�ง�น่ค่อใช้อุปกรณ์ตรวจำวัด้อุณหภูมิควบคุมก�ร

ที่ำ�ง�น่ขัองระบบผลื่ิตลื่มร้อน่จำ�กแผงเก็บพื่ลื่ังง�น่แสังอ�ที่ิตย์	(Solar	Collector)	แลื่ะจำะที่ำ�ง�น่ร่วมกับแก๊สัหุงต้ม

ใน่กรณ่ที่่�ค่�พื่ลื่ังง�น่แสังอ�ที่ิตย์ไม่เพื่่ยงพื่อ	โด้ยระบบก�รที่ำ�ง�น่น่่�จำะตั�งค่�สัภ�วะที่ำ�ง�น่ที่่�อุณหภูมิ	35	-	40	องศึ�

เซลื่เซ่ยสั	แลื่ะจำะมอ่ปุกรณต์รวจำวดั้คว�มช่�น่อ�ก�ศึภ�ยใน่โรงเร่อน่เพื่่�อสัั�งก�รที่ำ�ง�น่แก่พัื่ด้ลื่มด้ดู้อ�ก�ศึที่ำ�ง�น่ระบ�ย

คว�มช่�น่ให้ค่�คว�มช่�น่สััมพื่ัที่ธุ์	(Relative	Humidity)	อยู่ใน่ค่�ประม�ณ	30	-	40%	เพื่่�อให้ได้้สัภ�วะที่่�เหม�ะสัมแก่

ก�รอบแห้งแผ่น่ขั้�วแต๋น่ก่อน่เขั้�สัู่กระบวน่ก�รผลื่ิตต่อไป

คำ�สำ�คัญ	ขั้�วแต๋น่,	กระบวน่ก�รอบแห้ง,	อุปกรณ์กักเก็บพื่ลื่ังง�น่แสังอ�ที่ิตย์,	ลื่มร้อน่
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1. บัทนำ� 
	 ใน่โครงก�รครั�งน่่�ที่�งวิสั�หกิจำชุมชน่ข้ั�วแต๋น่

น่ำ��แตงโมอำ�พัื่น่ธ์ุร่วมกับนั่กวิจัำยจำ�กที่�งมห�วิที่ย�ลัื่ย

ร�ชภัฏอุตรดิ้ตถ์	ร่วมพัื่ฒน่�น่วัตกรรมเพ่ื่�อแก้ไขัปัญห�

ใน่กระบวน่ก�รผลิื่ตข้ั�วแต๋น่	ขัองวิสั�หกิจำชุมชน่ดั้งกล่ื่�ว

ซ้�งกระบวน่ก�รผลื่ิตขั้�วแต๋น่น่ำ��แตงโมขัองวิสั�หกิจำ

ชุมชน่น่่�จำะประกอบไปด้้วยกระบวน่รวบรวมวัตถุด้ิบ

ได้้แก่	ข้ั�วสั�รเหน่่ยว	น่ำ��อ้อย	แตงโม	ง�ขั�ว	ง�ด้ำ�	แลื่ะ

เคร่�องปรุงรสัต่�ง	ๆ	ซ้�งวัตถุดิ้บไม่ตำ��กว่�	60%	จำะน่ำ�

ม�จำ�กชุมชน่ทัี่�งสิั�น่	เม่�อรวบรวมวัตถุดิ้บครบแล้ื่วจำะน่ำ�

ข้ั�วสั�รเหน่่ยวที่ำ�คว�มสัะอ�ด้แลื่ะปรุงรสั	น่ำ�ข้ั�วสั�ร

เหน่่ยวที่่�ปรุงรสัขั้�น่รูป	 ต�กแด้ด้ไลื่่คว�มช่�น่เพื่่�อให้

ข้ั�วสั�รเหน่่ยวอยู่ที่รงแลื่ะแห้งท่ี่�สุัด้	หลัื่งจำ�กนั่�น่จ้ำงน่ำ�

เข้ั�กระบวน่ก�รที่อด้	โด้ยวิธุ่ก�รที่อด้จำำ�เป็น่ต้องอ�ศัึย

ผู ้ชำ�น่�ญใน่ก�รที่อด้	 เน่่ �องจำ�กขั้�วแต๋น่ต้องผ่�น่

กระบวน่ก�รที่อด้แบบจำม	แลื่ะม่กระที่อด้ท่ี่�อ�ศัึยก�ร

กด้แลื่ะยกใน่น่ำ��มัน่ที่อด้	 เน่่�องจำ�กขั้�วแต๋น่เป็น่แผ่น่

ขั้�วที่่�ขั้�น่รูปแลื่ะแห้ง	 จำ้งที่ำ�ให้ก�รที่อด้โด้ยวิธุ่ที่ั�วไป

น่ำ ��มัน่ที่อด้ไม่สั�ม�รถเขั้�ไปถ้งแกน่กลื่�งแผ่น่ได้้

เม่�อผ่�น่ก�รที่อด้แล้ื่ว	ข้ั�วแต๋น่จำะม่ลัื่กษณะพื่องตัวออก	

150%	-	200%	ขัองขัน่�ด้ก่อน่ที่อด้	ใน่กระบวน่ก�ร

ที่อด้น่่�จำะอ�ศัึยไฟแรงแลื่ะที่อด้	1	 -	 2	น่�ท่ี่เพ่ื่�อไม่ให้

ข้ั�วแต๋น่ไหม้	จำะส่ังผลื่ต่อส่ัแลื่ะกลิื่�น่ขัองข้ั�วแต๋น่	หลัื่งจำ�ก

กระบวน่ก�รที่อด้แลื่้วจำ้งน่ำ�ขั้�น่พื่ัก	 ใน่กระบวน่ก�รน่่�	

น่ำ��มัน่ท่ี่�ค้�งใน่ผลิื่ตภัณฑ์์	จำะที่ำ�ก�รที่อด้ต่ออ่กระยะหน้่�ง

จำ�กน่ั�น่รอให้เย็น่ตัวลื่งแลื่้วจำ้งน่ำ�เขั้�บรรจำุภัณฑ์์	 เพื่่�อ

จำำ�หน่่�ย	 โด้ยแรงง�น่สั่วน่ใหญ่เป็น่ประช�กรใน่พื่่�น่ที่่�

ท่ี่�เป็น่ผู้สูังอ�ยุ	ใช้เวลื่�ว่�งเพ่ื่�อเกิด้ประโยชน์่	แลื่ะเพิื่�ม

มูลื่ค่�ขัองข้ั�วเหน่่ยวใน่พ่ื่�น่ท่ี่�		 	 	

	 กระบวน่ก�รที่่�วิสั�หกิจำชุมชน่พื่บปัญห�	 ค่อ

กระบวน่ก�รต�กแด้ด้	 เพื่่ �อไลื่่คว�มช่ �น่ขัองแผ่น่

ข้ั�วแต๋น่ดิ้บ	ปัจำจุำบัน่ม่ก�รพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รต�กแห้ง

โด้ยสัร้�งโด้ม	ขัน่�ด้	8x12	เมตร	เพ่ื่�อกัน่น่ำ��ฝ่น่	แลื่ะ

เพ่ื่�อสั�ม�รถที่ำ�ก�รต�กได้้ทุี่กวัน่	แต่ก�รต�กแห้งโด้ย

วัตถุดิ้บอยู่ภ�ยใน่โด้มนั่�น่ส่ังผลื่ให้เวลื่�ก�รต�กแห้งใช้

เวลื่�น่�น่เป็น่เวลื่�	10	 -	15	 ชั�วโมง	 ต่อรอบก�รต�ก	

(350	 กิโลื่กรัม)	 ซำ��ยังไม่สั�ม�รถลื่ด้ค่�คว�มช่�น่ขัอง

แผ่น่ขั้�วแต๋น่ด้ิบได้้เหม�ะสัมก่อน่กระบวน่ก�รที่อด้	

ที่ำ�ให้ต้องม่ก�รน่ำ�ม�ต�กแด้ด้ด้้�น่น่อกซำ��อ่กรอบ	

เบ่�องต้น่วิสั�หกิจำชุมชน่แก้ไขัโด้ยใช้วิธุ่ก�รติด้ตั�งหัวแก๊สั	

เพ่ื่�อสัร้�งคว�มร้อน่เพ่ื่�อลื่ด้เวลื่�ใน่ก�รต�ก	 โด้ยม่ก�ร

ติด้ตั�งภ�ยใน่โด้ม	พื่บว่�ปริม�ณแก๊สัหุงต้มท่ี่�ใช้ใน่ก�ร

ต�กแห้งข้ั�วแต๋น่แผ่น่ขัน่�ด้ถัง	48	กิโลื่กรัมจำะสั�ม�รถ

ใช้ได้้เพ่ื่ยง	2	-	3	วัน่	

	 ที่�งนั่กวิจัำยจำ�กมห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏอุตรดิ้ตถ์

ร่วมกับผู้ประสั�น่ง�น่ขัองวิสั�หกิจำชุมชน่ขั้�วแต๋น่

น่ำ��แตงโมอำ�พื่ัน่ธุ์ร่วมกัน่ออกแบบชุด้ติด้ตั�งแผงผลื่ิต

ลื่มร้อน่โด้ยใช้พื่ลัื่งง�น่จำ�กแสังอ�ทิี่ตย์	เพ่ื่�อน่ำ�พื่ลัื่งง�น่

แสังอ�ทิี่ตย์ม�ใช้แที่น่พื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่จำ�กแก๊สัหุงต้ม	

โด้ยหลื่ักก�รที่ำ�ง�น่ขัองชุด้ติด้ตั�งน่่�	 จำะสั�ม�รถปรับ

ขัน่�ด้ขัองหน่้�ตัด้	 ที่่�ที่ำ�ก�รดู้ด้ลื่มผ่�น่แผงคว�มร้อน่

เพ่ื่�อสั�ม�รถปรับใช้ใน่แต่ลื่ะเง่�อน่ไขัพ่ื่�น่ท่ี่�	ค่�คว�มร้อน่

จำะสั�ม�รถปรับลื่มค่�ได้้จำ�กชุด้ควบคุมกำ�ลัื่งขัองแผง

คว�มร้อน่เพ่ื่�อเพิื่�มหร่อลื่ด้อุณหภูมิขัองลื่มขั�เข้ั�โด้น่	

แลื่ะจำำ�อ�ศัึยหลัื่กก�รค่�คงท่ี่�ขัองอัตร�ก�รไหลื่	ที่ำ�ก�ร

ปรับพ่ื่�น่ท่ี่�หน้่�ตัด้ลื่มร้อน่ขั�เข้ั�ให้ม�กกว่�พ่ื่�น่ท่ี่�หน้่�

ตัด้อ�ก�ศึขั�ออก	เพ่ื่�อเพิื่�มอัตร�เร็วขัองอ�ก�ศึป้องกัน่

ก�รไหลื่ย้อน่กลัื่บขัองอ�ก�ศึขั�ออก	แลื่ะก�รอบแห้ง

ที่่�อุณหภูมิปกติ	 โด้ยอ�ศึัยแก๊สัหุงต้มจำุด้ไฟเพื่่�อสัร้�ง

คว�มร้อน่	(อุณหภูมิอ�ก�ศึ	32	องศึ�เซลื่เซ่ยสั)	ขัอง

วิสั�หกิจำชุมชน่ข้ั�วแต๋น่น่ำ��แตงโมอำ�พัื่น่ธ์ุจำะใช้เวลื่�	10	

-	15	ชั�วโมงต่อครั�ง	แต่เม่�อใช้ชุด้ติด้ตั�งเคร่�องสัร้�งลื่ม

ร้อน่โด้ยใช้พื่ลัื่งง�น่จำ�กแสังอ�ทิี่ตย์จำะสั�ม�รถสัร้�งลื่ม

ร้อน่	(อุณหภูมิอ�ก�ศึสูังสุัด้ถ้ง	40	องศึ�เซลื่เซ่ยสั)	จำะ

สั�ม�รถลื่ด้ค่�คว�มช่�น่แผ่น่ข้ั�วแต๋น่จำ�ก	50%	-60%	

เหล่ื่อ	10%	-	15%	ได้้โด้ยใช้เวลื่�น้่อยลื่งเหล่ื่อ	6	-	8	

รูปแสดงโดมอบัแห้งแผ่นข้�วแต๋นดิบั

ชั�วโมง	คิด้เป็น่เวลื่�ท่ี่�สั�ม�รถลื่ด้ลื่งได้้	30%	ขัองเวลื่�

ท่ี่�ใช้อบแห้งเดิ้ม

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 พื่ัฒน่�ระบบผลื่ิตลื่มร้อน่โด้ยประยุกต์ใช้

เที่คโน่โลื่ย่อุปกรณ์กักเก็บพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์	(Solar	

Collector)	ร่วมกับพื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่จำ�กแก๊สัหุงต้ม

ให้เพ่ื่ยงพื่อต่อภ�ระก�รที่ำ�คว�มร้อน่ขัองกระบวน่ก�ร

อบแห้งข้ั�วแต๋น่

	 2.	 เพื่ ่ �อลื่ด้ต ้น่ที่ ุน่ก�รใช ้แก ๊สัห ุงต ้มใน่

กระบวน่ก�รอบแห้งแผ่น่ข้ั�วแต๋น่ไม่ตำ��กว่�ร้อยลื่ะ	40	

ขัองปริม�ณก�รใช้แบบเดิ้ม

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 ขัั�น่ตอน่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่จำะเริ�มตั�งแต่ก�รสัำ�รวจำ

พ่ื่�น่ท่ี่�โรงเร่อน่	ขัน่�ด้โรงเร่อน่	แลื่ะวิเคร�ะห์ห�ตำ�แหน่่ง

ทิี่ศึที่�งก�รติด้ตั�งอุปกรณ์ผลิื่ตลื่มร้อน่	โด้ยจำะใช้ทิี่ศึก�ร

หัน่ห�แสังอ�ทิี่ตย์ขัองแผงกักเก็บพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์

เป็น่หลื่ักใน่ก�รว�งตำ�แหน่่งอุปกรณ์	 จำ�กน่ั �น่จำะ

ออกแบบค่�กำ�ลัื่งคว�มร้อน่ท่ี่�จำำ�เป็น่ต้องใช้ใน่กระบวน่ก�ร

อบแห้งแผ่น่ขั้�วแต๋น่	 เพื่่�อน่ำ�ม�วิเคร�ะห์ออกแบบ

ระบบผลิื่ตลื่มร้อน่ท่ี่�ที่ำ�ง�น่ร่วมกับระบบผลิื่ตคว�มร้อน่

จำ�กแก ๊สัห ุงต ้ม	 โด้ยม ่ร�ยลื่ะเอ ่ยด้ด้ ังแผน่ผ ัง	

กระบวน่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่	จำ�กรูปจำะแสัด้งข้ัอมูลื่	

	 กระบวน่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่ท่ี่�ม่ก�รวิเคร�ะห์แลื่ะ

ศ้ึกษ�เอกสั�รง�น่วิจัำยท่ี่�เก่�ยวข้ัอง	เพ่ื่�อใช้เป็น่ข้ัอมูลื่ก�ร

ออกแบบ	 แลื่ะพื่ัฒน่�ระบบผลื่ิตลื่มร้อน่ร่วมกับ

พื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์	เก็บข้ัอมูลื่ขัน่น่�ด้แลื่ะมิติขัองโรง

เร่อน่อบแห้ง	 เพื่่ �อใช้ใน่ก�รวิเคร�ะห์ค่�ภ�ระก�ร

ที่ำ�คว�มร้อน่ขัองระบบ	 แลื่ะใช้ขั้อมูลื่ด้ังกลื่่�วใน่ก�ร

ออกแบบแลื่ะพื่ัฒน่�ระบบผลื่ิตลื่มร้อน่	 ที่ำ�ก�รติด้ตั�ง	

แลื่ะที่ด้สัอบก�รที่ำ�ง�น่ขัองระบบ	 รวมที่ั�งห�สัภ�ว

ก�รณ์ที่ำ�ง�น่ท่ี่�เหม�ะสัมใน่กระบวน่ก�รอบแห้งแผ่น่	

ข้ั�วแต๋น่	จำ�กนั่�น่จ้ำงจำะสัรุปผลื่แลื่ะเสัร็จำสิั�น่ก�รด้ำ�เนิ่น่

ง�น่

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่จำะอธิุบ�ยโด้ยม่ร�ยลื่ะเอ่ยด้ใน่

ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่ใน่กระบวน่ก�รวิเคร�ะห์ภ�ระคว�ม

ร้อน่เพ่ื่�อใช้ใน่ก�รออกแบบแลื่ะพัื่ฒน่�ระบบผลิื่ตลื่ม

ร้อน่โด้ยอ�ศัึยเที่คโน่โลื่ย่แผงกักเก็บคว�มร้อน่จำ�กแสัง

อ�ที่ิตย์	 แลื่ะคว�มร้อน่ร่วมจำ�กแก๊สัหุงต้ม	 แลื่ะก�ร

ด้ำ�เนิ่น่ง�น่ใน่กระบวน่ก�รสัร้�งแลื่ะติด้ตั�งแผงกักเก็บ

คว�มร้อน่จำ�กแสังอ�ทิี่ตย์เพ่ื่�อผลิื่ตลื่มร้อน่

	 1.	วิเคร�ะห์ค่�ภ�ระคว�มร้อน่ใน่กระบวน่ก�ร

อบแห้งแผ่น่ข้ั�วแต๋น่ใน่โรงเร่อน่อบแห้ง

	 จำ�กก�รวิเคร�ะห์ขัน่น่�ด้โรงเร่อน่อบแห้งม่

ขัน่�ด้กว้�ง	8	เมตร		ย�ว	12	เมตร	แลื่ะม่คว�มสูังม�ก

สัุด้	 3.5	 เมตร	 เม่�อวิเคร�ะห์ค่�คว�มร้อน่ที่่�ใช้ม่ค่�

เท่ี่�กับ	108,000	kJ	

แบับัส�มมิติโรงเรือนอบัแห้ง
เม่ือติดต้ังอุปกรณ์สร้�งลมร้อน

สัำ�รวจำพ่ื่�น่ท่ี่�โรงเร่อน่อบแห้ง

วิเคร�ะห์ภ�ระ
ก�รที่ำ�คว�มร้อน่

ออกแบบแลื่ะพัื่ฒน่�ระบบผลิื่ตลื่มร้อน่ร่วม

แผนผังกระบัวนก�รดำ�เนินง�น

ติด้ตั�ง	แลื่ะที่ด้สัอบประสิัที่ธิุภ�พื่ขัองระบบ

สัรุปผลื่แลื่ะเสัร็จำสิั�น่กระบวน่ก�ร

ศ้ึกษ�เอกสั�ร	ง�น่วิจัำยท่ี่�
เก่�ยวข้ัอง

เริ�มต้น่กระบวน่ก�ร
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	 ใน่กระบวน่ก�รที่ำ�ง�น่ขัองระบบผลิื่ตลื่มร้อน่

จำะแบ่งท่ี่�ม�ขัองพื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่จำ�กแก๊สัหุงต้ม	แลื่ะ

แผงกักเก็บคว�มร้อน่จำ�กสังอ�ทิี่ตย์	 (Solar	Collec-

tor)	 โด้ยกรณ่ใช้คว�มร้อน่จำ�กแก๊สัหุงต้มเพื่่ยงอย่�ง

เด้่ยวจำะม่ต้น่ทีุ่น่ถ้ง	 387	 kg	 ต่อเด้่อน่	 ห�กเม่�อน่ำ�

อุปกรณ์กักเก็บพื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่จำ�กแสังอ�ทิี่ตย์ม�

ใช้ร่วมใน่ก�รผลื่ิตคว�มร้อน่	 โด้ยอุปกรณ์ด้ังกลื่่�วม่

กำ�ลื่ังก�รผลื่ิตคว�มร้อน่	 2,424	 kW	 หร่อคิด้เป็น่

พื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่	 87,264	 kJ	 จำะสั�ม�รถลื่ด้ก�รใช้

พื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่จำ�กแก๊สัหุงต้ม	108,000	kJ	เหล่ื่อ

เพ่ื่ยง	20,736	kJ	

 2. ก�รออกแบับัและสร้�งแผงกักเก ็บั

พลังง�นคว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์

	 ขัั�น่ตอน่ก�รออกแบบจำะใช้ขั้อมูลื่กำ�ลื่ังก�ร

ผลิื่ตลื่มร้อน่	87,264	kJ	ม�ใช้ออกแบบท่ี่อ	แลื่ะจำำ�น่วน่

ท่ี่อใน่ก�รเก็บคว�มร้อน่	โด้ยอ�ศัึยหลัื่กก�รที่ำ�ง�น่ขัอง

ที่่อคว�มร้อน่	 (Heat	 Pipe)	 จำะสั�ม�รถออกแบบชุด้

อุปกรณ์กักเก็บคว�มร้อน่จำ�กสังอ�ทิี่ตยท่์ี่�ม่จำำ�น่วน่ท่ี่อ

คว�มร้อน่	30	ท่ี่อ	คว�มย�ว	180	cm	ดั้งรูป

แผงกักเก็บัคว�มร้อนจ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. ระบบผลิตลมร้อน
พลังงานร่วมจากแสง
อาทิตย์

1. เกิดชุดอุปกรณ์ผลิต
ลมร้อนโดยประยุกต์ใช้
แผงกักเก็บความร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตลมร้อน

2. ลดระยะเวลาใน
กระบวนการอบแห้ง
แผ่นข้าวแต๋นไม่ต่ำากว่า
 30%

2. กระบวนการอบแห้ง
ข้าวแต๋นลดลงไม่ต่ำากว่า 
30% ของระยะเวลาการ
อบแบบเดิม

3. ลดต้นทุนแก๊สหุงต้ม
ในกระบวนการอบแห้ง

3. วิสาหกิจชุมชน
สามารถลดต้นทุนแก๊ส
หุงต้มไม่ต่ำากว่า 40% 
ในกระบวนการอบแห้ง

6. กิตติกรรมประก�ศ

	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรม
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บัทคัดย่อ

	 จำ�กก�รออกแบบแลื่ะสัร้�งเคร่�องที่อด้ขั้�วเกร่ยบไร้น่ำ��มัน่ด้้วยคลื่่�น่ไมโครเวฟ	 ม่วัตถุประสังค์เพื่่�อแก้ไขั

ปัญห�น่ำ��มัน่ที่่�ตกค้�งภ�ยใน่บรรจำุภัณฑ์์ขัองขั้�วขั้�วเกร่ยบ	 ซ้�งที่ำ�ให้ขั้�วเกร่ยบไม่หน่้�รับประที่�น่แลื่ะไม่เป็น่ที่่�

ต้องก�รขัองตลื่�ด้	 ซ้�งที่ำ�ให้กลืุ่่มวิสั�หกิจำชุมชน่ไม่สั�ม�รถน่ำ�ขั้�วเกร่ยบไปจำำ�หน่่�ยได้้	 จำ�กปัญห�ด้ังกลื่่�วจำ้งม่ก�ร

ออกแบบแลื่ะสัร้�งเคร่�องที่อด้ข้ั�วเกร่ยบไร้น่ำ��มัน่ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟโด้ยใช้คล่ื่�น่ไมโครเวฟแบบ	(Microwave)	ซ้�งเป็น่

คล่ื่�น่แม่เหล็ื่กไฟฟ้�	(Electromagnetic	Wave)	คว�มถ่�สูังชนิ่ด้หน้่�งท่ี่�สั�ยต�ไม่สั�ม�รถมองเห็น่ได้้	แต่สั�ม�รถวัด้ได้้

โด้ยใช้เคร่�องม่อเฉพื่�ะเท่ี่�นั่�น่	ก�รที่อด้ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟเป็น่ก�รประยุกต์ใช้คว�มร้อน่ใน่ก�รแปรรูปอ�ห�รรูปแบบ

ใหม่	 น่อกจำ�กพื่ลื่ังง�น่คลื่่�น่ไมโครเวฟยังเป็น่พื่ลื่ังง�น่เพื่่�อให้คว�มร้อน่ใน่ก�รที่ำ�ให้อ�ห�รสัุกได้้อย่�งรวด้เร็ว	 ใน่

ปัจำจำุบัน่ผู้บริโภคเริ�มตระหน่ักถ้งคว�มสัำ�คัญขัองอ�ห�รเพื่่�อสัุขัภ�พื่ม�กขั้�น่	 เน่่�องจำ�กก�รที่อด้ที่ั�วๆไปจำะม่ไขัมัน่

ปริม�ณม�กบ�งครั�งพื่บว่�ม่ปริม�ณไขัมัน่ถ้งร้อยลื่ะ	45	โด้ยก�รที่อด้ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟจำะที่ำ�ให้เกิด้ก�รสัั�น่สัะเท่ี่อน่

ขัองโมเลื่กุลื่น่ำ��ใน่อ�ห�ร	 ที่ำ�ให้เกิด้คว�มร้อน่แลื่ะอ�ห�รสัุกได้้ด้้วยตัวเอง	 โด้ยอ�ห�รจำะร้อน่ขั้�น่อย่�งสัมำ��เสัมอใน่

ระยะเวลื่�อัน่สัั�น่	แลื่ะเป็น่ก�รลื่ด้ปริม�ณน่ำ��มัน่ท่ี่�จำะใช้ให้คว�มร้อน่เพ่ื่�อให้อ�ห�รสุัก	แลื่ะยังที่ำ�ให้อ�ห�รม่ก�รสูัญเส่ัย

คุณค่�ที่�งโภชน่�ก�รน่้อยจำ�กก�รที่่�ใช้คลื่่�น่ไมโครเวฟจำะไม่ม่กลื่ิ�น่แลื่ะไม่ที่ำ�ให้รสัช�ติอ�ห�รเสั่ยอ่ก	 ที่ั�งน่่�คลื่่�น่

ไมโครเวฟไม่สั�ม�รถตกค้�งอยู่ใน่อ�ห�ร	 ผลื่ก�รใช้ง�น่พื่บว่�ก�รที่อด้ขั้�วเกร่ยบคลื่่�น่ไมโครเวฟด้้วยระยะเวลื่�	 1	

น่�ท่ี่	40	วิน่�ท่ี่	เป็น่สัภ�วะใน่ก�รที่อด้ท่ี่�เหม�ะสัมกับก�รที่อด้ข้ั�วเกร่ยบให้ฟูหน้่�รับประที่�น่แลื่ะยังคงรสัช�ติขัอง

วัตถุดิ้บท่ี่�น่ำ�ม�ที่ำ�ข้ั�วเกร่ยบ		

คำ�สำ�คัญ	คล่ื่�น่ไมโครเวฟ,	คล่ื่�น่แม่เหล็ื่กไฟฟ้�,	โมเลื่กุลื่น่ำ��	

1. บัทนำ�
	 ปัจำจุำบัน่กลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�	อำ�เภอง�ว

	 จัำงหวัด้ลื่ำ�ป�ง	 ม่ก�รผลิื่ตแลื่ะจำำ�หน่่�ยข้ั�วเกร่ยบซ้�ง

เป็น่ผลิื่ตภัณฑ์์ขัองกลุ่ื่มโด้ยก�รที่อด้ข้ั�วเกร่ยบด้้วยวิธุ่

ที่ั�วไปที่่�น่ิยมใน่ปัจำจำุบัน่จำะใช้ก�รที่อด้	 โด้ยใสั่น่ำ��มัน่ใน่

กระที่ะท่ี่�ร้อน่แล้ื่วเที่ข้ั�วเกร่ยบลื่งที่อด้จำน่ฟูด้้วยคว�ม

ร้อน่ตัวข้ั�วเกร่ยบจำะดู้ด้ซับน่ำ��มัน่เข้ั�ไปอยู่ต�มรูพื่รุน่

ขัองตัวขั้�วเกร่ยบ	 จำ้งที่ำ�ให้เกิด้น่ำ��มัน่สัะสัมใน่ตัวขัอง

ขั้�วเกร่ยบจำำ�น่วน่ม�ก	 จำ้งที่ำ�ให้ผลื่ิตภัณฑ์์ขัองกลืุ่่ม

วิสั�หกิจำชุมชน่ไม่สั�ม�รถจำำ�หน่่�ยได้้กับกลืุ่่มผู้ซ่�อที่่�

รักษ�สุัขัภ�พื่ซ้�งส่ัวน่ประกอบขัองข้ั�วเกร่ยบประกอบ

ด้้วยเน่่�อเห็ด้น่�งฟ้�ปั�น่ลื่ะเอ่ยด้แลื่ะน่ำ�ไปผสัมกับผงฟู

เพ่ื่�อให้ข้ั�วเกร่ยบเกิด้ก�รพื่องตัวแลื่ะใน่กระบวน่ก�ร

ใน่ก�รที่อด้ข้ั�วเกร่ยบม่ก�รใช้แก๊สั	LPG	เป็น่เช่�อเพื่ลิื่ง

ใน่ก�รที่อด้ขั้�วเกร่ยบ	 โด้ยม่อัตร�ก�รใช้เช่�อเพื่ลื่ิงอยู่

ท่ี่�	2	ถังต่อเด่้อน่	ซ้�งก่อให้เกิด้ก�รใช้เช่�อเพื่ลิื่งท่ี่�สิั�น่เปล่ื่อง

จ้ำงที่ำ�ให้เกิด้แน่วคิด้ใน่ก�รลื่ด้ก�รใช้เช่�อเพื่ลิื่งแลื่ะสัร้�ง

มูลื่ค่�ให้ผลิื่ตภัณฑ์์ม่คุณภ�พื่ม�กข้ั�น่	จ้ำงเกิด้ก�รคิด้ค้น่

เคร่�องที่อด้ข้ั�วเกร่ยบไร้น่ำ��มัน่ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟท่ี่�ม่

กระบวน่ก�รผลิื่ตข้ั�วเกร่ยบได้้จำำ�น่วน่ม�กกว่�เดิ้มโด้ย

ใช้พื่ลัื่งง�น่น้่อยกว่�ประม�ณ	20	 เปอร์เซ็น่ต์	 แลื่ะยัง

ช่วยลื่ด้ค่�ใช้จ่ำ�ยท่ี่�เป็น่ต้น่ทุี่น่แลื่ะเป็น่มิตรกับสิั�งแวด้ล้ื่อม

ก�รออกแบบตัวเคร่�องให้สั�ม�รถใช้คล่ื่�น่ไมโครเวฟท่ี่�

ม่ขั�ยใน่ที่้องตลื่�ด้	 โด้ยก�รศึ้กษ�รูปแบบก�รใช้คลื่่�น่

ไมโครเวฟจำ�กเคร่�องต้น่แบบเพ่ื่�อให้ได้้รูปแบบท่ี่�สั�ม�รถ

ใช้ง�น่ได้้ด่้	สั�ม�รถน่ำ�ไปขัย�ยก�รใช้ง�น่สู่ัชุมชน่ต�ม

วัตถุประสังค์	 โด้ยม่รูปแบบขัองเคร่�องตน้่แบบ	 ด้ังรูป	

ตัวอย่�งท่ี่�ใช้อบเมล็ื่ด้พ่ื่ช

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 เพื่่�อออกแบบแลื่ะสัร้�งเคร่�องที่อด้ขั้�ว

เกร่ยบไร้น่ำ��มัน่ด้้วยคลื่่�น่ไมโครเวฟที่่�ผลื่ิตขั้�วเกร่ยบ

รักษ์สัุขัภ�พื่ได้้ม�กเที่่�ที่่�ต้องก�ร	 แลื่ะม่คว�มสัะด้วก	

ง่�ยต่อก�รใช้ง�น่

	 2.	 เพื่่�อสัร้�งร�ยได้้ใน่ช่องที่�งก�รจำำ�หน่่�ย

ข้ั�วเกร่ยบรักษ์สุัขัภ�พื่

	 3.	 เพื่่ �อลื่ด้ค่�ใช้จำ่�ยใน่กระบวน่ก�รผลื่ิต

ขั้�วเกร่ยบใน่กลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�เป้�หม�ย

	 4.	 เพื่่ �อลื่ด้ผลื่กระที่บต่อสัิ �งแวด้ลื่้อมจำ�ก

กระบวน่ก�รผลิื่ตข้ั�วเกร่ยบที่อด้

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 จำ�กก�รออกแบบแลื่ะสัร้�งเคร่�องที่อด้ข้ั�วเกร่ยบ

ไร้น่ำ��มัน่ด้้วยคลื่่�น่ไมโครเวฟ	คณะที่ำ�ง�น่ได้้ม่วิธุ่ก�ร

ด้ำ�เนิ่น่ง�น่ดั้งน่่�

	 3.1	 ที่ำ�ก�รศ้ึกษ�ข้ัอมูลื่แลื่ะปัญห�ใน่ก�รที่ำ�

ผลิื่ตภัณฑ์์ขัองกลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่เป้�หม�ย

	 3.2	 ที่ำ�ก�รศึก้ษ�ขั้อมลูื่เก่�ยวเคร่�องที่อด้ด้้วย

คล่ื่�น่ไมโครเวฟศ้ึกษ�ชนิ่ด้ขัองคล่ื่�น่ไมโครเวฟ	แลื่ะรูปแบบ

ก�รสัะท้ี่อน่ขัองคล่ื่�น่ไมโครเวฟภ�ยใน่ตู้แลื่ะระบบก�ร

ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�อง

	 3.3	 ที่ำ�ก�รออกแบบเคร่�องที่อด้ด้้วยคลื่่�น่

ไมโครเวฟโด้ยก�รคำ�น่วณห�ขัน่�ด้ท่ี่�เหม�ะสัมต่อก�ร

ใช้ง�น่ใน่กลืุ่่มวิสั�หกิจำชุมชน่	 แลื่ะออกแบบระบบ

ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�อง

	 3.4	 ที่ำ�ก�รสัร้�งเคร่ �องที่อด้ขั้�วเกร่ยบไร้

น่ำ��มัน่ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟแลื่ะเข่ัยน่โปรแกรม	PLC	ใน่

ก�รควบคุมระบบก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�อง

	 3.5	 ที่ำ�ก�รที่ด้สัอบระบบก�รที่ำ�ง�น่ขัอง

เคร่�องที่อด้ขั้�วเกร่ยบไร้น่ำ��มัน่ด้้วยคลื่่�น่ไมโครเวฟ

แลื่ะที่ำ�ก�รแก้ไขัปัญห�									

	 3.6	น่ำ�เที่คโน่โลื่ย่เข้ั�สู่ักระบวน่ก�รผลิื่ตข้ั�ว

เกร่ยบขัองกลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่

	 3.7	 ว ิ เคร�ะห ์/ประเม ิน่ผลื่ก�รใช ้ง�น่

เที่คโน่โลื่ย่ขัองกลุ่ื่ม
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4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 จำ�กก�รออกแบบแลื่ะสัร้�งก�รออกแบบตัว

เคร่�องให้สั�ม�รถใช้คล่ื่�น่ไมโครเวฟท่ี่�ม่ขั�ยใน่ท้ี่องตลื่�ด้

โด้ยก�รศึ้กษ�รูปแบบก�รใช้คลื่่ �น่ไมโครเวฟจำ�ก

เคร่�องต้น่แบบเพื่่�อให้ได้้รูปแบบที่่�สั�ม�รถใช้ง�น่ได้้ด้่

สั�ม�รถน่ำ�ไปขัย�ยก�รใช้ง�น่สู่ัชุมชน่ต�มวัตถุประสังค์

โด้ยม่รูปแบบขัองเคร่�อง	ดั้งรูป

	 ตัวเคร่�องจำะม่ขัน่�ด้	50	ซม.	X	30	X	30	ซม.	

หร่อประม�ณ	45	ลิื่ตร	ถ้ง	50	ลิื่ตร	ข้ั�น่อยู่กับอุปกรณ์

ที่่�ห�ได้้	 วัสัดุ้เปลื่่อกน่อกที่ำ�ด้้วยแตน่เลื่สั	 304	 ต�ม

ม�ตรฐ�น่ใช้ง�น่กับอ�ห�ร	 ภ�ยใน่บุด้้วยวัสัดุ้สัะที่้อน่

คลื่่�น่ไมโครเวฟที่่�ม่หัวไมโครเวฟด้้�น่ขั้�งแลื่ะด้้�น่บน่

ซ้�งจำะต้องออกแบบให้เหม�ะสัมกับก�รที่อด้ข้ั�วเกร่ยบ

อ่กครั�ง	 ใน่กระบวน่ก�รจำะม่ชุด้เขัย่�ขั้�วเกร่ยบให้รับ

คว�มร้อน่ทัี่�วถ้งด้้วยชุด้เก่ยร์ที่ด้แลื่ะสัปริง	หร่ออ�จำจำะ

เป็น่รูปแบบถังหมุน่	เพ่ื่�อให้ได้้ผลิื่ต/ภัณฑ์์ท่ี่�ต้องก�ร

	 ระบบควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�องที่อด้ด้้วย
คล่ื่�น่ไมโครเวฟจำะม่ก�รใช้ระบบควบคุมแบบ	 	 (Pro-
grammable	 logic	 Control	 :	 PLC)	 เป็น่อุปกรณ์
ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองเคร่�องจัำกร	 หร่อระบบก�ร
ที่ำ�ง�น่ต่�งๆ	 ซ้�งม่ก�รที่ำ�ง�น่คล้ื่�ยคล้ื่งกับโปรแกรม
คอมพิื่วเตอร์	ท่ี่�	PLC	จำะม่ส่ัวน่ท่ี่�เป็น่อิน่พุื่ตท่ี่�ต่อเข้ั�กับ
ตัวตรวจำหร่อสัวิตซ์ต่�งๆ	 แลื่ะเอ�ต์พุื่ตจำะต่อออกไป
ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัองอุปกรณ์หร่อเคร่�องจัำกรได้้ทัี่น่ท่ี่		
ควบคุมก�รที่ำ�ง�น่โด้ยก�รป้อน่โปรแกรมคำ�สัั�งเข้ั�ไปใน่	
PLC	โด้ยม่	Microprocessor	เป็น่สัมองสัั�งก�รสัำ�คัญ	ซ้�ง
ใน่ปัจำจุำบัน่เคร่�อง	PLC	สั�ม�รถควบคุมก�รที่ำ�ง�น่ขัอง
ระบบให้ม่คว�มย่ด้หยุ่น่	แลื่ะประสิัที่ธิุภ�พื่ม�กยิ�งข้ั�น่	จ้ำง
จำะเห็น่ได้้ว่�	โรงง�น่อุตสั�หกรรมส่ัวน่ใหญ่เปล่ื่�ยน่ม�ใช้	
PLC	ม�กข้ั�น่
	 จำ�กก�รน่ำ�ข้ั�วเกร่ยบเห็ด้แลื่ะข้ั�วเกร่ยบผลื่ไม้
ม�ที่ด้สัอบใน่เคร่�องที่อด้ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟซ้�งได้้ม่ก�ร
กำ�หน่ด้เวลื่�ใน่ก�รที่อด้ออกเป็น่	3	สัภ�วะ	ได้้แก่	1	น่�ท่ี่		
1	น่�ท่ี่	30	วิน่�ท่ี่	แลื่ะ	1	น่�ท่ี่	40	วิน่�ท่ี่	ต�มลื่ำ�ดั้บแลื่ะ
ใช้ไฟใน่ก�รที่อด้ท่ี่�อุณหภูมิแรงท่ี่�สุัด้	พื่บว่�	 ข้ั�วเกร่ยบ
ท่ี่�ที่ำ�ก�รที่อด้ใน่เวลื่�	1	น่�ท่ี่	พื่บว่�ข้ั�วเกร่ยบไม่ได้้รับ
คว�มร้อน่เท่ี่�ท่ี่�ควร	ที่ำ�ให้ข้ั�วเกร่ยบไม่ฟู	จ้ำงไม่สั�ม�รถ
รับประที่�น่ได้้	ใน่ส่ัวน่ขัองก�รที่ด้สัอบเวลื่�	1	น่�ท่ี่	30	
วิน่�ท่ี่	พื่บว่�ข้ั�วเกร่ยบยังม่บ�งส่ัวน่ท่ี่�ยังไม่ฟูผู้ที่ด้สัอบ
จ้ำงม่ก�รเพิื่�มเวลื่�ใน่ก�รที่อด้เป็น่	1	น่�ท่ี่	40	วิน่�ท่ี่	พื่บ
ว่�ข้ั�วเกร่ยบฟูแลื่ะกรอบแลื่ะสั�ม�รถรับประที่�น่ได้้
	 ดั้งนั่�น่จ้ำงสัรุปได้้ว่�ก�รที่อด้ข้ั�วเกร่ยบด้้วยคล่ื่�น่
ไมโครเวฟด้้วยระยะเวลื่�	1	น่�ท่ี่	40	วิน่�ท่ี่	เป็น่สัภ�วะ
ใน่ก�รที่อด้ท่ี่�เหม�ะสัมกับก�รที่อด้ข้ั�วเกร่ยบท่ี่�ม่คว�ม
หน่�	0.2	ถ้ง	0.4	mm

ภ�พท่ี 1 ตัวห้องที่อด้ข้ั�วเกร่ยบที่ำ�จำ�กแตน่เลื่สั	
เกรด้	304	สัำ�หรับใช้กับอ�ห�รได้้

ภ�พท่ี 3 ข้ั�วเกร่ยบเห็ด้แลื่ะข้ั�วเกร่ยบผลื่ไม้ท่ี่�ผ่�น่
ก�รที่อด้ด้้วยเคร่�องที่อด้ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟ

ภ�พท่ี 2 ระบบควบคุมเคร่�องที่อด้ด้้วยคล่ื่�น่
ไมโครเวฟแบบ		(Programmable	logic

Control	:	PLC)

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.ได้้เคร่�องที่อด้

ข้ั�วเกร่ยบไร้น่ำ��มัน่

ด้้วยคล่ื่�น่ไมโครเวฟ	

จำานวน 1 เครื่อง

1.	เกิด้ชุด้อุปกรณ์ผลิื่ต

ลื่มร้อน่โด้ยประยุกต์ใช้

แผงกักเก็บคว�มร้อน่

จำ�กพื่ลัื่งง�น่แสังอ�ทิี่ตย์

ใน่ก�รผลิื่ตลื่มร้อน่

2.	เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่ใน่

กลุ่ื่มวิสั�หกิจำชุมชน่

2.	กระบวน่ก�รอบแห้ง

ข้ั�วแต๋น่ลื่ด้ลื่งไม่ตำ��กว่�	

30%	ขัองระยะเวลื่�ก�ร

อบแบบเดิ้ม

3.	กระจำ�ยองค์คว�มรู้

ก�รใช้ง�น่เที่คโน่โลื่ย่	

จำำ�น่วน่	3	กลุ่ื่มวิสั�หกิจำ

3.	วิสั�หกิจำชุมชน่

สั�ม�รถลื่ด้ต้น่ทุี่น่แก๊สั

หุงต้มไม่ตำ��กว่�	40%	

ใน่กระบวน่ก�รอบแห้ง

6. กิตติกรรมประก�ศ
 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อ

สัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-08	แลื่ะขัอขัอบคุณ	กลุ่ื่มส่ังเสัริมเศึรษฐกิจำพื่อเพ่ื่ยง

บ้�น่โป่ง	 อ.ง�ว	 จำ.ลื่ำ�ป�ง	 แลื่ะท่ี่มง�น่	กลุ่ื่มวิสั�หกิจำ

ชุมชน่ผลิื่ตเต�น้่�งไอน่ำ��	แลื่ะอุปกรณ์แปรรูปก�รเกษตร

	บ้�น่เว่ยงสัวรรค์
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แพลตฟอร์ม SUPER APP MAE HONG SON GUIDE 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยสินค้�ท้องถ่ิ้น 

ต่อยอดในรูปแบับัเดลิเวอร่ี “ของฝ�กเดลิเวอร่ี” (หลังวิกฤติโควิด)

น�ยฐ�นันต์ แก้วดิษฐ์1, น�งฤทัยรัตน์ แก้วดิษฐ์2, น�งส�วป�ณิสร� ส�มเทพ3 และอ�จ�รย์ชัยวัฒน์ เดชเกิด4*
1หัวหน้�ผลง�น/บัริษัท ริง ป�ย พอเพียง จำ�กัด 71 หมู่ 1 ตำ�บัลเวียงใต้ อำ�เภอป�ย จังหวัดแม่ฮ่่องสอน 58130
2-3ผู้ร่วมผลง�น/บัริษัท ริง ป�ย พอเพียง จำ�กัด 71 หมู่ 1 ตำ�บัลเวียงใต้ อำ�เภอป�ย จังหวัดแม่ฮ่่องสอน 58130
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มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

*โทรศัพท์ 081-952-2544  E-mail dejkoet@gmail.com

บัทคัดย่อ

	 แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	SUPER	APP	MAE	HONG	SON	GUIDE	เป็น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่ท่ี่�ถูกพัื่ฒน่�ข้ั�น่เพ่ื่�ออำ�น่วยคว�ม

สัะด้วกให้กับน่ักที่่องเที่่�ยวที่่�เด้นิ่ที่�งม�เที่่�ยวจำังหวดั้แม่ฮ่่องสัอน่อย่�งครบวงจำร	 โด้ยแอพื่พื่ลื่ิเคชั�น่จำะเป็น่แหลื่่งรวม

รวบขั้อมลูื่ธุุรกจิำแลื่ะบริก�รต�่ง	 ๆ	 ที่่�เก่�ยวขั้องกับก�รที่่องเที่่�ยว	 ที่ั�งจำ�กที่�งภ�คเอกชน่	แลื่ะขั้อมลูื่บริก�รใหก้ับน่ัก

ท่ี่องเท่ี่�ยวขัองหน่่วยง�น่ขัองรัฐ	เช่น่	ธุุรกิจำโรงแรมท่ี่�พัื่ก	ร้�น่อ�ห�ร	แลื่ะสัถ�น่ท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวต่�ง	ๆ 	ใน่จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่

เพื่่�อให้ภ�คธุุรกิจำได้้ม่ช่องที่�งใน่ก�รประช�สััมพื่ัน่ธุ์กิจำก�รขัองตน่เอง	 แต่เน่่�องจำ�กลื่ักษณะภูมิประเที่ศึขัองจำังหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่	ที่ำ�ให้ก�รเข้ั�ถ้งพ่ื่�น่ท่ี่�ห่�งไกลื่เป็น่ไปได้้อย่�งย�กลื่ำ�บ�ก	อ่กทัี่�งประช�ชน่ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�ห่�งไกลื่ยังขั�ด้ก�รเข้ั�

ถ้งเที่คโน่โลื่ยแ่ลื่ะขั�ด้โอก�สัใน่ก�รสัร้�งร�ยได้้		น่อกจำ�กน่่�	ก�รระบ�ด้ขัองโรคโควิด้	19	ส่ังผลื่ให้นั่กท่ี่องเท่ี่�ยวลื่ด้ลื่ง

แลื่ะส่ังผลื่กระที่บโด้ยตรงต่อภ�คธุุรกิจำก�รท่ี่องเท่ี่�ยวแลื่ะก�รจัำบจ่ำ�ยใช้สัอยใน่พ่ื่�น่ท่ี่�	แม้ว่�	Online	Travel	Agency	

จำะเข้ั�ม�ม่บที่บ�ที่ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�ม�กข้ั�น่	แต่เร่ยกเก็บค่�บริก�รสูังแลื่ะไม่สั�ม�รถตอบสัน่องคว�มต้องก�รขัองท้ี่องถิ�น่ได้้

	 ดั้งนั่�น่ที่�งบริษัที่จ้ำงม่แน่วคิด้จำ�กก�รใช้ประโยชน์่จำ�กฐ�น่ระบบลูื่กค้�ท่ี่�ม่อยู่จำำ�น่วน่ค่อน่ข้ั�งม�ก	เป็น่ตัวกลื่�ง

หร่อช่องที่�งใน่ก�รน่ำ�เสัน่อสิัน่ค้�ต่�ง	ๆ 	ท่ี่�ผลิื่ตหร่อจำำ�หน่่�ยใน่จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่	ไปยงักลุ่ื่มผู้ท่ี่�ใช้ง�น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่

ได้้โด้ยตรง	เพ่ื่�อเป็น่ก�รส่ังเสัริมให้กิจำก�รม่ช่องที่�งใน่ก�รสัร้�งร�ยได้้	ให้กิจำก�รสั�ม�รถด้ำ�เนิ่น่ธุุรกิจำต่อไปแม้ไม่ม่นั่ก

ท่ี่องเท่ี่�ยวเข้ั�ซ่�อสิัน่ค้�หร่อใช้บริก�ร	จ้ำงได้้พัื่ฒน่�ระบบขัองฝ่�กเด้ลิื่เวอร่�	ท่ี่�ผู้ใช้ง�น่สั�ม�รถสัั�งซ่�อสิัน่ค้�ออน่ไลื่น์่	แลื่ะ

รอรับสิัน่ค้�ได้้ภ�ยใน่	1	ชั�วโมง	โด้ยก�รสัร้�งศูึน่ย์รวบรวมสิัน่ค้�ใน่ระยะเริ�มต้น่ประจำำ�อยู่	2	อำ�เภอ	ได้้แก่อำ�เภอเม่อง

แลื่ะอำ�เภอป�ย	จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่	ม่ร้�น่ค้�ท่ี่�เข้ั�ร่วมโครงก�รจำำ�น่วน่	15	ร้�น่ค้�	30	ผลิื่ตภัณฑ์์ท่ี่�ม�จำ�กทัี่�วทัี่�งจัำงหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่รวบรวมไว้ท่ี่�ศูึน่ย์ก�รค้�แห่งน่่�

คำ�สำ�คัญ	แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	แพื่ลื่ตฟอร์ม	เด้ลิื่เวอร่�	สิัน่ค้�ท้ี่องถิ�น่

1. บัทนำ�
 แม่ฮ่่องสัอน่เป็น่จัำงหวัด้ท่ี่�อยู่ห่�งไกลื่เม่องหลื่วง

เป็น่เม่องที่่ �ย ังคงคว�มเป็น่ธุรรมช�ติ	 ม่ลื่ักษณะ

ภูมิประเที่ศึเป็น่ภูเขั�ซับซ้อน่	จ้ำงม่คว�มเป็น่เอกลัื่กษณ์

ท่ี่�ด้้งดู้ด้นั่กท่ี่องเท่ี่�ยวให้เข้ั�ม�เย่�ยมชมธุรรมช�ติแลื่ะวิถ่

ช่วิต	แต่ด้้วยลัื่กษณะภูมิประเที่ศึเช่น่น่่�	ที่ำ�ให้ก�รเข้ั�ถ้ง

พื่่�น่ที่่ �ห่�งไกลื่เป็น่ไปด้้วยคว�มย�กลื่ำ�บ�ก	 อ่กที่ั�ง

ประช�ชน่ที่่�อยู่ห่�งไกลื่หร่อชน่ช�ติพื่ัน่ธุุ์	 สั�ม�รถเขั้�

ถ้งเที่คโน่โลื่ย่ได้้อย่�งจำำ�กัด้	 ที่ำ�ให้ขั�ด้โอก�สัใน่ก�ร

สัร้�งร�ยได้้	 แลื่ะเป็น่สั�เหตุสัำ�คัญที่่�ก่อให้เกิด้คว�ม

เหล่ื่�อมลื่ำ��ใน่สัังคม	จำ�กข้ัอมูลื่ที่�งสัถิติ	แม่ฮ่่องสัอน่เป็น่

จัำงหวัด้ท่ี่�ม่ประช�ชน่ม่ร�ยได้้ต่อหัวตำ��ท่ี่�สุัด้ใน่ประเที่ศึ

น่อกจำ�กน่่�	จำ�กสัถ�น่ก�รณ์โควิด้-19	นั่กท่ี่องเท่ี่�ยวต่�งช�ติ

ลื่ด้ลื่งม�กกว่�	80%	ที่ำ�ให้ได้้รับผลื่กระที่บเป็น่วงกว้�ง

เน่่�องจำ�กผู้ประกอบก�รหลื่�ยแห่งขั�ด้ร�ยได้้	 สั่งผลื่

ให้ก�รจำับจำ่�ยใช้สัอยขัองคน่ใน่พื่่�น่ที่่ �ลื่ด้ลื่งไปด้้วย

แม้ว่�ระบบ	Online	Travel	Agency	แลื่ะแพื่ลื่ตฟอร์ม

จำำ�หน่่�ยสิัน่ค้�ออน่ไลื่น์่จำะเข้ั�ม�ม่บที่บ�ที่ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�	แต่

ระบบเหล่ื่�น่่�ม่ค่�ใช้จ่ำ�ยสูัง	ซ้�งสั�ม�รถเข้ั�ถ้งผู้ประกอบ

ก�รร�ยใหญ่ได้้เพ่ื่ยงบ�งจุำด้เท่ี่�นั่�น่	แต่ไม่สั�ม�รถตอบ

สัน่องคว�มต้องก�รขัองคน่ใน่ท้ี่องถิ�น่	แลื่ะประช�ชน่

ใน่พ่ื่�น่ท่ี่�ห่�งไกลื่ได้้	 อ่กทัี่�งยังเป็น่ก�รเพิื่�มคว�มเหล่ื่�อม

ลื่ำ��อ่กด้้วย	

	 จำ�กก�รเลื่็งเห็น่ปัญห�ด้ังกลื่่�ว	 ใน่ปี	 พื่.ศึ.	

2563	ที่�งบริษัที่ฯได้้พัื่ฒน่�ดิ้จิำทัี่ลื่แพื่ลื่ตฟอร์ม	Mae	

Hong	 Son	 Guide	 ที่่�น่อกจำ�กจำะเป็น่	 Super	 App	

ศูึน่ย์รวมข้ัอมูลื่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยวแลื่ะประช�สััมพัื่น่ธ์ุข่ั�วสั�ร

ภ�ยใน่จำังหวัด้แลื่้ว	 ยังเป็น่ศึูน่ย์ก�รจำำ�หน่่�ยสัิน่ค้�

ชุมชน่ออน่ไลื่น์่อ่กด้้วย	แต่ใน่ปี	พื่.ศึ.2564	น่่�	ที่�งบริษัที่ฯ

ได้้ว�งแผน่ใน่ก�รพื่ัฒน่�ต่อยอด้	Mae	 Hong	 Son	

Guide	ให้ม่ฟังก์ชัน่ก�รจัำด้ส่ังสิัน่ค้�ชุมชน่หร่อขัองฝ่�ก

เด้ลิื่เวอร่�	 ครอบคลุื่มพ่ื่�น่ท่ี่�อำ�เภอเม่องแลื่ะอำ�เภอป�ย	

แลื่ะจำะขัย�ยพื่่�น่ที่่�ให้ครอบคลืุ่มที่ั�งจำังหวัด้ใน่อน่�คต

เพื่่�อเพื่ิ�มช่องที่�งก�รจำำ�หน่่�ยสัิน่ค้�	 ที่่�มุ ่งเน่้น่ก�ร

กระจำ�ยร�ยได้้ไปยังที่้องถิ�น่ม�กยิ�งขั้�น่	 แลื่ะกระตุ้น่

เศึรษฐกิจำใน่ชุมชน่จำ�กสัถ�น่ก�รณ์โควิด้-19

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1)	 รวบรวมแหลื่่งจำำ�หน่่�ยสัิน่ค้�	 ขัองฝ่�ก

ขัองที่่ �ระลื่้ก	 จำ�กสัถ�น่ที่่ �ต ่�ง	 ๆ	 ที่ั �วที่ั �งจำ ังหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่	 โด้ยเฉพื่�ะร้�น่จำำ�หน่่�ยสัิน่ค้�ที่่�อยู่ใน่

สัถ�น่ท่ี่�ท่ี่�ห่�งไกลื่

	 2)	 สัร้�งระบบก�รซ่�อสิัน่ค้�แลื่ะระบบก�รจัำด้

ส่ังสิัน่ค้�ถ้งท่ี่�พัื่กขัองผู้ใช้ง�น่	หร่อส่ังถ้งสัถ�น่ท่ี่�ท่ี่�ผู้ใช้ง�น่

ต้องก�รใน่รัศึม่	3-5	 กิโลื่เมตรจำ�กร้�น่ค้�	พื่ร้อมระบุ

ระยะเวลื่�	สัถ�น่ท่ี่�ใน่ก�รจัำด้ส่ังท่ี่�จัำด้เจำน่

	 3)	 สัร้�งระบบแอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	ให้ใช้ง�น่ง่�ยทัี่�ง

ระบบ	Android	แลื่ะ	IOS	

	 4)	 น่ำ�ระบบแอพื่พื่ลื่ิเคชั �น่ม�พื่ัฒน่�ก�ร

จำำ�หน่่�ยสัิน่ค้�ที่้องถิ�น่ขัองจำังหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่	 ตั�งแต่

ภ�คที่้องถิ�น่ชุมชน่สัู่ระด้ับตำ�บลื่	 อำ�เภอ	 ไปยังระด้ับ

จัำงหวัด้

	 5)	 พื่ัฒน่�สัู่เม่องอัจำฉริยะด้้�น่ก�รเด้ิน่ที่�ง

ก�รบริห�ร	เศึรษฐกิจำ	ก�รด้ำ�รงช่วิต	แลื่ะสิั�งแวด้ล้ื่อม

ที่ั�งจำังหวัด้ผ่�น่แอพื่พื่ลื่ิเคชั�น่ใน่ยุคเที่คโน่โลื่ย่ด้ิจำิที่ัลื่

สัม�ร์ที่ซิต่�	4.0

	 6)	 เป็น่แหล่ื่งรวบรวมข้ัอมูลื่ต่�ง	ๆ 	เช่น่	ชนิ่ด้

สิัน่ค้�ท่ี่�เป็น่ท่ี่�ต้องก�ร	สัถ�น่ท่ี่�พัื่ก	หร่อท่ี่�อยู่ขัองลูื่กค้�

ระยะเวลื่�ใน่ก�รผลื่ิตแลื่ะจำัด้สั่งสัิน่ค้�	 เพื่่�อใช้เป็น่

ข้ัอมูลื่ใน่ก�รพัื่ฒน่�อ�ช่พื่	หร่อ	พัื่ฒน่�ธุุรกิจำท้ี่องถิ�น่ให้

ตอบสัน่องคว�มต้องก�รขัองลืู่กค้�ม�กขั้�น่	 แลื่ะจำะ

เป็น่ก�รพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำขัองจัำงหวัด้ต่อไป

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 1)	 ปรับปรุงระบบภ�ยใน่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	 เพ่ื่�อ

พัื่ฒน่�ระบบฟังก์ชั�น่ให้รองรับก�รน่ำ�เสัน่อสิัน่ค้�	ก�ร

จำำ�หน่่�ยสิัน่ค้�	แลื่ะก�รขัน่ส่ังสิัน่ค้�ขัองฝ่�กเด้ลิื่เวอร่�	

	 2)	 ก�รลื่งพ่ื่�น่ท่ี่�ขัองท่ี่มง�น่ผู้พัื่ฒน่�แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่

	เพ่ื่�อเก็บข้ัอมูลื่สิัน่ค้�	ข้ัอมูลื่ร้�น่ค้�	ทัี่�งจำ�กฐ�น่ลูื่กค้�

เด้ิมแลื่ะอัพื่เด้ที่ร้�น่ค้�ใหม่	 เพื่่�อน่ำ�ขั้อมูลื่ม�แสัด้งผลื่

ผ่�น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	สัร้�งคว�มมั�น่ใจำให้กับผู้ซ่�อ

	 3)	 ติด้ต่อศูึน่ย์รวบรวมสิัน่ค้�	เพ่ื่�อเตร่ยมพ่ื่�น่ท่ี่�

ใน่ก�รจำัด้เก็บสัิน่ค้�ให้เพื่่ยงพื่อสัำ�หรับก�รจำัด้สั่ง

เด้ลื่ิเวอร่�
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	 4)	 ก�รน่ำ�ขั้อมูลื่	 รูปภ�พื่	 พื่ิกัด้แลื่ะร�ย

ลื่ะเอ่ยด้ประกอบต่�ง	ๆ	เข้ั�สู่ัระบบเพ่ื่�อจัำด้แสัด้งผ่�น่

แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่

	 5)	 ก�รที่ด้สัอบระบบจำำ�หน่่�ยสัิน่ค้�	 ก�ร

ขัน่ส่ังสิัน่ค้�	เพ่ื่�อให้แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่สั�ม�รถเป็น่ส่ั�อกลื่�ง

ระหว่�งผู้ซ่�อ	ผู้ส่ังแลื่ะร้�น่ค้�

	 6)	 ประช�สััมพัื่น่ธ์ุแอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	แลื่ะ	ระบบ

จำำ�หน่่�ยสิัน่ค้�ขัองฝ่�กเด้ลิื่เวอร่�	ผ่�น่ส่ั�อออน่ไลื่น์่ใน่รูปแบบ

ต่�ง	ๆ	เพ่ื่�อขัย�ยฐ�น่ลูื่กค้�

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 1)	 ก�รลื่งพ่ื่�น่ท่ี่�ขัองท่ี่มง�น่เพ่ื่�อติด้ต่อร้�น่ค้�

ชุมชน่	 แลื่ะสัร้�งเป็น่ศึูน่ย์รวบรวมสัิน่ค้�ขัองฝ่�กใน่

อำ�เภอเม่องแลื่ะอำ�เภอป�ย	 จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่	 เพ่ื่�อ

น่ำ�ม�เป็น่ข้ัอมูลื่ท่ี่�จัำด้แสัด้งใน่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	

	 3)	 ก�รแสัด้งระบบก�รสัั�งซ่�อขัองฝ่�กเด้ลิื่เวอร่�
ใน่แอพื่ลิื่เคชัน่

	 4)	 ขัั�น่ตอน่ก�รที่ำ�ง�น่โด้ยรวมขัองระบบ
จัำด้ก�รขั�ยสิัน่ค้�ขัองฝ่�กเด้ลิื่เวอร่�

ภ�พท่ี 1 ศูึน่ย์รวบรวมสิัน่ค้�ขัองฝ่�กประจำำ�อำ�เภอ
เม่องแลื่ะอำ�เภอป�ย	จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่

	 2)	 อัพื่เด้ตข้ัอมูลื่สิัน่ค้�ท่ี่�เข้ั�ร่วมโครงก�รจำ�ก

ฐ�น่ข้ัอมูลื่เดิ้ม	แลื่ะเพิื่�มข้ัอมูลื่ร�ยก�รสิัน่ค้�ใหม่	รวม

ทัี่�งหมด้	15	ร้�น่ค้�	30	ผลิื่ตภัณฑ์์	แลื่ะก�รลื่งที่ะเบ่ยน่

แบบออน่ไลื่น์่สัำ�หรับร้�น่ค้�

ภ�พท่ี 3 ร�ยก�รสิัน่ค้�ท่ี่�ได้้รับก�รอัพื่เด้ตแล้ื่วใน่
แพื่ลื่ตฟอร์มแลื่ะระบบก�รสัั�งซ่�อเด้ลิื่เวอร่

ภ�พท่ี 4 ขัั�น่ตอน่ก�รที่ำ�ง�น่ก�รขั�ยสิัน่ค้�ออน่ไลื่น์่
ระบบเด้ลิื่เวอร่�

ภ�พท่ี 2 รวบรวมข้ัอมูลื่สิัน่ค้�ใหม่	อัพื่เด้ตข้ัอมูลื่
สิัน่ค้�จำ�กฐ�น่ข้ัอมูลื่เดิ้มแลื่ะก�รลื่งที่ะเบ่ยน่ร้�น่ค้�

ออน่ไลื่น์่

	 5)	 ก�รประช�สััมพัื่น่ธ์ุแพื่ลื่ตฟอร์ม	 Mae	
Hong	Son	Guide	ระบบจำำ�หน่่�ยสิัน่ค้�เด้ลิื่เวอร่�	

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรม
เพ่ื่�อสัังคม	ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม
ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	 รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-
64-09	 แลื่ะขัอขัอบคุณกิจำก�รร้�น่ค้�ชุมชน่ใน่จัำงหวัด้
แม่ฮ่่องสัอน่	ท่ี่�สันั่บสันุ่น่	บริษัที่	ริง	ป�ย	พื่อเพ่ื่ยง	จำำ�กัด้

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. ร้านค้าชุมชนเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย 15 
ร้านค้า

15	ร้�น่ค้�

2.	สิัน่ค้�ชุมชน่เข้ั�ร่วม

โครงก�ร	อย่�งน้่อย	30	

ผลิื่ตภัณฑ์์

30	ผลิื่ตภัณฑ์์

3.	ครอบคลุื่มพ่ื่�น่ท่ี่�ก�ร

จัำด้ส่ังเด้ลิื่เวอร่�	อย่�ง

น้่อย	2	อำ�เภอ

2	อำ�เภอ

ภ�พท่ี 5 ก�รประช�สััมพัื่น่ธ์ุแพื่ลื่ตฟอร์มแบบ
ออน่ไลื่น์่แลื่ะออฟไลื่น์่
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ระบับัก�รให้นำ้�โกโก้ลำ้�ลำ�บ้ั�นหมอกจำ�แป่

Cocoa Watering System at Ban Mok Cham Pae Village

น�ยอุดร ท�แดง1, น�ยภูดิท อักษรดิษฐ์2 และน�ยธวัชชัย สืบัเมือง2 

1หัวหน้�ผลง�น/วิส�หกิจชุมชนโกโก้ลำ้�ลำ� 34/1 หมู่ท่ี 1 ตำ�บัหมอกจำ�แป่ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่่องสอน 58000

2อ�จ�รย์พ่ีเล้ียง/สถ้�บัันวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ท้องถ่ิ้น มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่ 58000

*โทรศัพท์ 0-87172-8555 E-mail udonthadang@gmail.com

บัทคัดย่อ

	 ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่	เป็น่ก�รแก้ไขัปัญห�ท่ี่�สัำ�คัญใน่ก�รดู้แลื่ต้น่โกโก้	ค่อ	ก�รให้น่ำ��ท่ี่�

เหม�ะสัมกับดิ้น่ท่ี่�ม่โครงสัร้�งแตกต่�งกัน่	แลื่ะคว�มช่�น่ใน่ดิ้น่ท่ี่�เหม�ะสัมกับต้น่โกโก้	โด้ยม่วัตถุประสังค์	1)	เพ่ื่�อสัร้�ง

ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่	 2)	 เพ่ื่�อพัื่ฒน่�กระบวน่ก�รเพิื่�มผลื่ผลิื่ตโกโก้จำ�กระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��

ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่	แลื่ะ	3)	เพ่ื่�อพัื่ฒน่�องค์คว�มรู้ระบบก�รให้น่ำ��โด้ยใช้ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่

ถ่�ยที่อด้สู่ักลุ่ื่มเคร่อข่ั�ยโกโก้แม่ฮ่่องสัอน่	วิธุ่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่เป็น่กระบวน่ก�รให้น่ำ��แบบสัองระบบ	โด้ยน่ำ�ระบบไฟฟ้�

ทัี่�วไปใช้ร่วมง�น่กับระบบไฟฟ้�โซล่ื่�เซลื่ล์ื่	 ม่ระบบก�รให้น่ำ��ต�มคว�มต้องก�รขัองพ่ื่ชโด้ยเซ็น่เซอร์ต่�งๆสัั�งง�น่ผ่�น่

แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	ผลื่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่	 ได้้ระบบท่ี่�สั�ม�รถจ่ำ�ยน่ำ��ได้้แบบเจำ�ะจำงเฉพื่�ะพ่ื่�น่ท่ี่�	 ไม่จำำ�เป็น่ต้องให้น่ำ��ไปพื่ร้อม

กัน่ทัี่�วทัี่�งแปลื่ง	 เพื่ร�ะระบบสั�ม�รถวิเคร�ะห์ได้้ว่�	แต่ลื่ะจุำด้ใน่แปลื่ง	ตรงไหน่ม่คว�มช่�น่เพ่ื่ยงพื่อกับคว�มต้องก�ร

ขัองพ่ื่ชจำะสัั�งปิด้น่ำ��	 ส่ัวน่จุำด้ท่ี่�เป็น่พ่ื่�น่ท่ี่�ด้อน่	ลื่มแรงคว�มช่�น่ระเหยไว	ระบบจำะสัั�งจ่ำ�ยน่ำ��ให้ดิ้น่ม่คว�มช่�น่พื่อเหม�ะ

กับร�กต้น่โกโก	้ ที่ำ�ให้ไม่ต้องเสั่ยเวลื่�เด้ิน่ตรวจำแปลื่ง	 แลื่ะใหน้่ำ��ต้น่โกโก้ได้้เม่�ออยู่ต�่งพื่่�น่ที่่�ได้้	 แลื่ะเป็น่ก�รสั่งเสัริม

สัร้�งอ�ช่พื่แลื่ะร�ยได้้ให้กับกลืุ่่มเคร่อขั่�ยโกโก้	 แลื่ะถ่�ยองค์คว�มรู้ใน่ก�รดู้แลื่รักษ�ต้น่โกโก้แก่กลืุ่่มเคร่อขั่�ยโกโก้	

เพื่่�อผลื่ผลื่ิตโกโก้ม่อัตร�เฉลื่่�ยเพื่ิ�มขั้�น่	 แลื่ะยกระด้ับที่ักษะขัั�น่สัูงที่่�จำำ�เป็น่ต่อง�น่ใน่ปัจำจำุบัน่แลื่ะอน่�คตใน่ภ�คก�ร

บริก�รท่ี่�เพิื่�มข้ั�น่

คำ�สำ�คัญ	ระบบก�รให้น่ำ��	โกโก้	บ้�น่หมอกจำำ�แป่

1. บัทนำ�
	 จำังหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่เป็น่อ่กจำังหวัด้หน่้�งที่่�ม่

คว�มอุด้มสัมบูรณ์ด้้�น่ที่รัพื่ย�กรธุรรมช�ติ	ท่ี่�ที่ำ�ให้พ่ื่ช

ผลื่ที่�งก�รเกษตรม่ช่�อเสั่ยงใน่เร่�องขัองคุณภ�พื่เป็น่

อย่�งม�ก	ได้้แก่	กระเท่ี่ยม	ง�	ถั�วเหล่ื่อง	แลื่ะถั�วลื่�ยเส่ัอ

เป็น่ต้น่	ซ้�งก�รปลูื่กพ่ื่ชเศึรษฐกิจำใน่จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่

จำะต้องที่ร�บปัจำจำัยหลื่�ยด้้�น่ที่่�สั่งผลื่ต่อคุณภ�พื่ขัอง

สิัน่ค้�ที่�งก�รเกษตรค่อ	ดิ้น่	น่ำ��	ลื่ม	แลื่ะอ�ก�ศึ	ท่ี่�จำะ

ส่ังผลื่สัำ�คัญใน่ก�รเพื่�ะปลูื่กแลื่ะก�รผลิื่ต	โด้ยม่เป้�หม�ย

ให้ผลื่ผลื่ิตด้่ม่คุณภ�พื่สัูง	 แลื่ะม่ต้น่ทีุ่น่ก�รผลื่ิตที่่�ตำ��	

สัอด้คล้ื่องกับก�รขัับเคล่ื่�อน่ภ�คก�รเกษตรใน่น่โยบ�ย

ก�รปฏิรูปโครงสัร้�งเศึรษฐกิจำใหม่	(New	Economic	

Model)	ใน่ทุี่กมิติทัี่�งภ�คธุุรกิจำ	ก�รเกษตร	ก�รศ้ึกษ�

แลื่ะสัิ�งแวด้ลื่้อม	 น่ำ�ไปสัู่	 Model	 ก�รพื่ัฒน่�ใหม่

ไที่ยแลื่น่ด้์	 4.0	 เพื่่�อเน่้น่ก�รแก้ไขัปัญห�ให้กับภ�ค

ก�รเกษตรขัองประเที่ศึไที่ย	หลุื่ด้พัื่น่จำ�กกับดั้กร�ยได้้

ป�น่กลื่�ง	 โด้ยเน่้น่ก�รผลื่ิตบน่ฐ�น่คว�มรู ้แลื่ะ

เที่คโน่โลื่ย่	คว�มคิด้สัร้�งสัรรค์	น่วัตกรรมเพ่ื่�อพัื่ฒน่�

ต่อยอด้ไปสู่ั	“เศึรษฐกิจำท่ี่�เน้่น่คุณค่�แลื่ะขัับเคล่ื่�อน่ด้้วย

น่วัตกรรม”	 ซ้�งพื่่ชเศึรษฐกจิำหน่้�งที่่�ม่คว�มสัำ�คัญแลื่ะ

สั�ม�รถใช้ประโยชน์่ได้้หลื่�กหลื่�ยนั่�น่ค่อ	“โกโก้”	ก�ร

ดู้แลื่ใน่ช่วงแรกจำะต้องใช้คว�มเอ�ใจำใส่ัดู้แลื่อย่�งสัมำ��เสัมอ

ปลืู่กครั�งเด้่ยวสั�ม�รถเก็บเก่�ยวได้้ตลื่อด้ช่วิต	 เป็น่พื่่ช

เศึรษฐกิจำท่ี่�จำะสั�ม�รถสัร้�งร�ยได้้ให้กับประช�ชน่ใน่

พ่ื่�น่ท่ี่�จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่ได้้

	 ซ้�งระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่

ได้้สัร้�งชุด้อุปกรณ์ให้น่ำ��ท่ี่�ประกอบไปด้้วยชุด้เซ็น่เซอร์

บอร์ด้	ไวไฟ	แผงโซลื่�ร์เซลื่ล์ื่เพ่ื่�อเป็น่แหล่ื่งจ่ำ�ยพื่ลัื่งง�น่

ไฟฟ้�	ชุด้ควบคุมระบบไฮ่บริด้	เซ็น่เซอร์คว�มช่�น่ใน่ดิ้น่

สัำ�หรับอ่�น่ค่�ส่ังต่อไปยังตัวประเมิน่ผลื่กลื่�ง	ส่ังคำ�สัั�ง

ไปท่ี่�ว�ล์ื่วน่ำ��ว่�คว�มช่�น่ใน่ดิ้น่ม่ค่�เท่ี่�ไร	จ้ำงสัมควรจำะ

ให้น่ำ��	แลื่ะปิด้ว�ล์ื่วตอน่คว�มช่�น่เหม�ะสัม	โด้ยระบบ

จำะสั่งคำ�สัั�งผ่�น่สััญญ�ณไว้ไฟสัั�งให้ว�ลื่์ซเปิด้ปิด้น่ำ��

ระบบสั�ม�รถถ่�ยที่อด้คำ�สัั�งให้จ่ำ�ยน่ำ��ได้้แบบเจำ�ะจำง

เฉพื่�ะพื่่�น่ที่่�	 ไม่จำำ�เป็น่ต้องให้น่ำ��ไปพื่ร้อมกัน่ที่ั�วที่ั�ง

แปลื่ง	เพื่ร�ะระบบสั�ม�รถวิเคร�ะห์ได้้ว่�	แต่ลื่ะจุำด้ใน่

แปลื่ง	 ตรงไหน่ม่คว�มช่�น่เพื่่ยงพื่อกับคว�มต้องก�ร

ขัองพื่่ชจำะสัั�งปิด้น่ำ��	 สั่วน่จำุด้ที่่�เป็น่พื่่�น่ที่่�ด้อน่	 ลื่มแรง

คว�มช่�น่ระเหยไว	ระบบจำะสัั�งจ่ำ�ยน่ำ��ให้ดิ้น่ม่คว�มช่�น่

พื่อเหม�ะกับร�กต้น่โกโก้	 ที่ำ�ให้ไม่ต้องเสั่ยเวลื่�เด้ิน่

ตรวจำแปลื่ง	แลื่ะให้น่ำ��ต้น่โกโก้ได้้เม่�ออยู่ต่�งพื่่�น่ที่่�ได้้

(ปร่ช�	มห�ไม้	แลื่ะคณะ,	2557;	ปวัน่น่พัื่น่สัตร์	แลื่ะ

คณะ,	2564;	วิชัย	น่ระม�ตย์,	2564)

	 น่วัตกรรมน่่�จำะช่วยเหล่ื่อสัังคมแลื่ะชุมชน่	ด้้วย

ก�รเพิื่�มผลื่ผลิื่ตจำ�กต้น่โกโก้	 แลื่ะลื่ด้เวลื่�	 ต้น่ทุี่น่	 ใน่

ก�รดู้แลื่ต้น่โกโก้	 สั่งผลื่ต่อร�ยได้้ที่่ �เพื่ิ�มสัูงขั้�น่ขัอง

วิสั�หกิจำชุมชน่	 แลื่ะยังเป็น่ต้น่แบบระบบก�รให้น่ำ��

ไฮ่บริด้อัจำฉริยะ	 ให้กับเกษตรกรใน่พื่่ �น่ที่่ �จำ ังหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่แลื่ะชุมชน่ใกล้ื่เค่ยงต่อไป

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 เพื่่�อสัร้�งระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่

หมอกจำำ�แป่

	 2.	 เพื่่�อพื่ัฒน่�กระบวน่ก�รเพื่ิ�มผลื่ผลื่ิตโกโก้

จำ�กระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่

	 3.	เพ่ื่�อพัื่ฒน่�องค์คว�มรู้ระบบก�รให้น่ำ��โด้ย

ใช้ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่ถ่�ยที่อด้

สู่ักลุ่ื่มเคร่อข่ั�ยโกโก้แม่ฮ่่องสัอน่

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 เป็น่กระบวน่ก�รให้น่ำ��แบบสัองระบบ	โด้ยน่ำ�

ระบบไฟฟ้�ทัี่�วไปใช้ร่วมง�น่กับระบบไฟฟ้�โซล่ื่�เซลื่ล์ื่

ม่ระบบก�รให้น่ำ��ต�มคว�มต้องก�รขัองพ่ื่ช	โด้ยเซ็น่เซอร์

ต่�งๆ	สัั�งง�น่ผ่�น่แอพื่พื่ลิื่เคชั�น่	ดั้งน่่�

	 ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่

เป็น่กระบวน่ก�รให้น่ำ��แบบสัองระบบ	 โด้ยน่ำ�ระบบ

ไฟฟ้�ที่ั�วไปใช้ร่วมง�น่กับระบบไฟฟ้�โซลื่่�เซลื่ลื่์	 ม่

ระบบก�รให้น่ำ��ต�มคว�มต้องก�รขัองพ่ื่ชโด้ยเซ็น่เซอร์
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ต่�งๆสัั�งง�น่ผ่�น่แอพื่พื่ลื่ิเคชั�น่	 ด้ังน่่�เม่�อเซ็น่เซอร์วัด้

คว�มช่�น่ใน่ดิ้น่ตรวจำพื่บคว�มช่�น่ใน่ดิ้น่ลื่ด้ลื่ง/ตำ��กว่�	

50%	 จำะสั่งขั้อมูลื่ไปยังโที่รศึัพื่ที่์ขัองเกษตรกร	 โด้ย

ข้ัอมูลื่จำะประกอบไปด้้วย	คว�มช่�น่ใน่ดิ้น่	คว�มช่�น่ใน่

อ�ก�ศึ	อุณหภูมิ	เกษตรกรจำะที่ำ�ก�รเปิด้ระบบน่ำ��	โด้ย

ชุด้ควบคุมปั๊มน่ำ��จำะสัั�งให้ปั๊มน่ำ��ที่ำ�ง�น่	 โด้ยได้้แหลื่่ง

พื่ลื่ังง�น่ม�จำ�กโซลื่่�เซลื่ลื่์แลื่ะไฟฟ�สั่วน่ภูมิภ�ค	 ใน่

กรณ่ท่ี่�พื่ลัื่งง�น่ขัองโซล่ื่�เซลื่ล์ื่ม่น้่อยระบบไฟฟ้�ส่ัวน่

ภูมิภ�คก็จำะเข้ั�ม�เสัริมแลื่ะที่ำ�ง�น่ร่วมกัน่	แลื่ะใน่กรณ่

ที่่�สัวน่ขัองเกษตรกรแบ่งเป็น่หลื่�ยๆโซน่	 น่ั �น่ก็จำะ

สั�ม�รถจำ่�ยน่ำ ��ให้ต้น่โกโก้ไปต�มโซน่ต่�งๆ	 ต�ที่่�

เซ็น่เซอร์แจ้ำงข้ัอมูลื่ม�โด้ยก�รควบคุมว�ล์ื่วโซลิื่น่อยด์้

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ข้ัอมูลื่ขัองผลื่ง�น่ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�

บ้�น่หมอกจำำ�แป่	น่ำ�เสัน่อต�มวัตถุประสังค์	ดั้งน่่�

	 1.	สัร้�งระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอก

จำำ�แป่

	 ออกแบบระบบก�รให้น่ำ��แลื่ะว�งแผน่ก�รขุัด้ว�ง

ท่ี่อพ่ื่อ่	เซ็น่เซอร์	ห้องควบคุม	แลื่ะฐ�น่ว�งโซล่ื่�เซลื่ลื่์

ใน่พื่่�น่ที่่�สัวน่เน่่�อที่่�ประม�ณ	4	ไร่	ซ้�งเป็น่ระบบไฮ่บริด้

ท่ี่�ให้ระบบไฟฟ้�	แลื่ะระบบไฟฟ้�โซล่ื่�เซลื่ล์ื่รวมกัน่	ซ้�ง

ระบบเด้ิมม่ระบบเด้่ยว	 ค่อระบบไฟฟ้�ซ้ �งประสับ

ปัญห�ไฟฟ้�ดั้บบ่อยครั�งใน่จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่

	 2.	 พื่ัฒน่�กระบวน่ก�รเพื่ิ�มผลื่ผลื่ิตโกโก้จำ�ก

ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่

ภ�พท่ี 1	ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่

ภ�พท่ี 2 ออกแบบระบบก�รให้น่ำ��  

ภ�พท่ี 3	สัร้�งฐ�น่ว�งโซล่ื่�เซลื่ล์ื่

ภ�พท่ี 4	ตู้ควบคุมระบบก�รให้น่ำ��แลื่ะชุด้คอลื่โที่ลื่

ภ�พท่ี 5	โซล่ื่�เซลื่ล์ื่ผลิื่ตกระแสัไฟฟ้�

	 เป็น่ระบบที่่�สั�ม�รถจำ่�ยน่ำ��ได้้แบบเจำ�ะจำง

เฉพื่�ะพื่่�น่ที่่�	 ไม่จำำ�เป็น่ต้องให้น่ำ��ไปพื่ร้อมกัน่ที่ั�วที่ั�ง	

แปลื่ง	เพื่ร�ะระบบสั�ม�รถวิเคร�ะห์ได้้ว่�	แต่ลื่ะจุำด้ใน่	

แปลื่ง	 ตรงไหน่ม่คว�มช่�น่เพื่่ยงพื่อกับคว�มต้องก�ร	

ขัองพื่่ชจำะสัั�งปิด้น่ำ��	 สั่วน่จำุด้ที่่�เป็น่พื่่�น่ที่่�ด้อน่	 ลื่มแรง	

คว�มช่�น่ระเหยไว	ระบบจำะสัั�งจ่ำ�ยน่ำ��ให้ดิ้น่ม่คว�มช่�น่

พื่อเหม�ะกับร�กต้น่โกโก้	 ที่ำ�ให้ไม่ต้องเสั่ยเวลื่�เด้ิน่	

ตรวจำแปลื่ง	แลื่ะให้น่ำ��ต้น่โกโก้ได้้เม่�ออยู่ต่�งพ่ื่�น่ท่ี่�ได้้

	 3.	 พื่ัฒน่�องค์คว�มรู้ระบบก�รให้น่ำ��โด้ยใช้

ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่หมอกจำำ�แป่ถ่�ยที่อด้สู่ั

กลุ่ื่มเคร่อข่ั�ยโกโก้แม่ฮ่่องสัอน่

	 สัร้�งอ�ช่พื่แลื่ะร�ยได้้ให้กับกลุ่ื่มเคร่อข่ั�ย

โกโก้	แลื่ะถ่�ยองค์คว�มรู้ใน่ก�รดู้แลื่รักษ�ต้น่โกโก้แก่

กลุ่ื่มเคร่อข่ั�ยโกโก้	 เพ่ื่�อผลื่ผลิื่ตโกโก้ม่อัตร�เฉล่ื่�ยเพิื่�ม

ขั้ �น่	 แลื่ะยกระด้ับที่ักษะขัั �น่สัูงที่่ �จำำ�เป็น่ต่อง�น่ใน่

ปัจำจุำบัน่แลื่ะอน่�คตใน่ภ�คก�รบริก�รท่ี่�เพิื่�มข้ั�น่

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของผล

ง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.	ได้้ระบบก�รให้น่ำ��

โกโก้ลื่ำ ��ลื่ำ�บ้�น่หมอก

จำำ�แป่	จำำ�น่วน่	1	ระบบ

1.	ได้้ระบบก�รให้น่ำ��

โกโก้ลื่ำ ��ลื่ำ�บ้�น่หมอก

จำำ�แป่	จำำ�น่วน่	1	ระบบ

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้กับ

ประช�ชน่ให้ม่ร�ยได้้	

จำำ�น่วน่	20	คน่

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้

ประช�ชน่ให้ม่ร�ยได้้	

จำำ�น่วน่	20	คน่

3.	ผลื่ผลิื่ตโกโก้ม่อัตร�

เฉล่ื่�ยเพิื่�มข้ั�น่	ร้อยลื่ะ	30

3.	วิสั�หกิจำชุมชน่ม่ร�ย

ได้้เพิื่�มข้ั�น่จำ�กเดิ้ม	30%	

หร่อประม�ณ	8,500	

บ�ที่/เด่้อน่

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่	เร่�อง	“ระบบก�รให้น่ำ��โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�บ้�น่

หมอกจำำ�แป่”	 น่่ �ได้ ้ร ับก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่ง�น่

น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรม

เพ่ื่�อสัังคมประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่

	SIDN1-64-10	แลื่ะขัอขัอบคุณ	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏ

เช่ยงใหม่	 วิที่ย�เขัตแม่ฮ่่องสัอน่	 ที่่�สัน่ับสันุ่น่ใน่ก�ร

ด้ำ�เนิ่น่ง�น่ขัองวิสั�หกิจำชุมชน่โกโก้ลื่ำ��ลื่ำ�ตั�งแต่ต้น่น่ำ��	

กลื่�งน่ำ��	 แลื่ะปลื่�ยน่ำ��	 จำน่ที่ำ�ให้เกิด้ห่วงโซ่คุณค่�	

(Value	 Chain)	 ขัองก�รผลื่ ิตโกโก ้ใน่จำ ังหว ัด้

แม่ฮ่่องสัอน่	 ส่ังผลื่ให้เกิด้ก�รพัื่ฒน่�คุณภ�พื่ช่วิตแลื่ะ

ร�ยได้้ท่ี่�มั�น่คงให้กับท้ี่องถิ�น่อย่�งยั�งย่น่ต่อไป

7. เอกส�รอ้�งอิง 

	 ไที่ยรัฐฉบับพื่ิมพื่์.	 (2560).	 ระบบให้น่ำ ��

อัจำฉริยะ	 ลื่ด้ต้น่ทีุ่น่เพื่ิ�มผลื่ผลื่ิต,	 ค้น่เม่�อ	 6	 ม่น่�คม	

2564	 จำ�ก	 https://www.thairath.co.th/news/

local/north/

	 ปร่ช�	มห�ไม้	แลื่ะคณะ.	(2557).	ระบบให้น่ำ��

แบบอัตโน่มัติใช้เซลื่ล์ื่แสังอ�ทิี่ตย์ท่ี่�ติด้ต�มด้วงอ�ทิี่ตย์

เป็น่แหลื่่งพื่ลื่ังง�น่,	 ว�รสั�รวิช�ก�รแลื่ะวิจำัย	 มที่ร.

พื่ระน่คร,	8(2)	,	15-26

	 ปวัน่น่พัื่น่สัตร์	แลื่ะคณะ.	(2564).	ก�รพัื่ฒน่�

รูปแบบระบบควบคุมฟ�ร์มอัจำฉริยะใน่โรงเร่อน่ปลูื่ก

พื่ ่ชโด้ยใช ้คอมพื่ิวเตอร ์แบบฝ่ ัง,	 ว�รสั�รว ิจำ ัย

มห�วิที่ย�ลัื่ยเที่คโน่โลื่ย่ร�ชมงคลื่ธัุญบุร่,	20(1)	,	21-

29

	 วิชัย	น่ระม�ตย์.	(2564).	ก�รควบคุมอุณหภูมิ

แลื่ะระบบก�รให้น่ำ��ใน่โรงเร่อน่อัตโน่มัติด้้วยพื่ลัื่งง�น่

เซลื่ล์ื่แสัด้งอ�ทิี่ตย์,ว�รสั�รวิจัำยเที่คโน่โลื่ย่น่วัตกรรม,	

5(1),	34-44
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เทคนิค FIR ในก�รอบัแห้งแมคค�เดเมียลุงสอดอยมูเซอ

FIR technique for drying macadamia nuts at Lung So Doy Muser

น�งเรณู พุ่มพันธ์1, น�ยเทพ  เก้ือทวีกุล2, น�ยจ�รุกิตต์ิ พิบูัลนฤดม2 , น�ยอัษฏ�งค์  บุัญศรี2 , น.ส.นิวดี  คลังสีด�2 ,

น.ส.เส�วลักษณ์  ยอดวิญูวงศ์2 , น�ยนรุตม์  บุัตรพลอย2 , น�ยภ�คิณ  มณีโชติ2* และน�ยพิสิษฏ์ มณีโชติ3

1ก�แฟสดเมืองต�กไร่ลุงสอดอยมูเซอ ต.แม่ตัง อ.เมือง จ.ต�ก 63000

2สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏกำ�แพงเพชร 62000

3สังกัด วิทย�ลัยพลังง�นทดแทนและสม�ร์ตกริดเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยนเรศวร 65000

*โทรศัพท์ 091-892-9196 E-mail : ball_ccs04@hotmail.co.th

บัทคัดย่อ

	 ใน่ก�รสัร้�งผลื่ง�น่น่วัตกรรมเที่คน่ิค	 FIR	 ใน่ก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ยลืุ่งสัอด้อยมูเซอ	 ชิ�น่น่่�จำัด้ที่ำ�ขั้�น่เพื่่�อ

สัำ�หรับอบแมคค�เด้เม่ยแลื่ะเพื่ิ�มกำ�ลื่ังก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ยใน่พื่่�น่ที่่�ด้อยมูเซอ	 เน่่�องจำ�กพื่่�น่ที่่�ด้อยมูเซอจำังหวัด้

ต�กม่อ�ก�ศึเย็น่ทัี่�งปี	ก�รต�กจ้ำงไม่เหม�ะสัมใน่พ่ื่�น่ท่ี่�น่่�		จำ�กก�รลื่งพ่ื่�น่ท่ี่�สัำ�รวจำก�รต�กแมคค�ด้�เม่ย	ไร่ก�แฟลุื่งสัอ

ด้อยมูเซอ	จัำงหวัด้ต�ก	ซ้�งม่ธุุรกิจำครอบครัวค่อก�รอบแมคค�ด้�เม่ยขั�ย	ซ้�งได้้ข้ัอมูลื่ว่�	แมคค�ด้�เม่ยกว่�ท่ี่�จำะอบได้้นั่�น่

ต้องผ่�น่ก�รต�กหลื่�ยแด้ด้ซ้�งใน่แต่ลื่ะวัน่จำะม่แด้ด้ท่ี่�ออกม�ไม่สัมำ��เสัมอ	แมคค�ด้�เม่ยบ�งชุด้ใช้เวลื่�ต�ก	4	-	5	วัน่

เน่่�องจำ�กแด้ด้ไม่เพื่่ยงพื่อ	 ไม่สั�ม�รถควบคุมคุณภ�พื่แมคค�เด้เม่ยได้้	 ก�รเพื่ิ�มศึักยภ�พื่ก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ยที่่�

เหม�ะสัมกับไร่ลุื่งสัอด้อยมูเซอ	ด้้วยตู้อบแห้งอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	(FIR)	เพ่ื่�อเพิื่�มประสิัที่ธิุภ�พื่ใน่ก�รผลิื่ต	ลื่ด้ระยะ

เวลื่�		ประหยัด้พื่ลัื่งง�น่	

	 ใน่ก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ย	 ซ้�งสั�ม�รถควบคุมคุณภ�พื่แมคค�เด้เม่ย	แลื่ะสั�ม�รถบำ�รุงรักษ�ตู้อบแห้งได้้ง่�ย

ผลื่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่ท่ี่�เกิด้ข้ั�น่หลัื่งจำ�กก�รใช้ง�น่ตู้อบแห้งเที่คนิ่ค	FIR	ใน่ก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ยลุื่งสัอด้อยมูเซอ	พื่บ

ว่�	ก�รต�กแมคค�เด้เม่ยแบบเดิ้ม	ใช้ระยะเวลื่�ใน่ก�รต�กแด้ด้ประม�ณ	4	วัน่	ก�รต�กแมคค�เด้เม่ยโด้ยใช้ตู้อบแห้ง

อิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	(FIR)	ใช้ระยะเวลื่�	8	ชั�วโมง	เท่ี่�กับลื่ด้ระยะเวลื่�ก�รต�กแห้งแลื่ะเพิื่�มกำ�ลัื่งก�รผลิื่ตได้้	12	เท่ี่�

คำ�สำ�คัญ	ก�รอบแห้ง	อิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	แมคค�เด้เม่ย		

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น

4. ผลก�รดำ�เนินง�น
สัร้�งน่วัตกรรม	เที่คน่ิค	FIR	ใน่ก�รอบแห้ง

แมคค�เด้เม่ยลืุ่งสัอด้อยมูเซอ

1. บัทนำ�
	 ด้อยมูเซอจัำงหวัด้ต�กม่อ�ก�ศึเย็น่ทัี่�งปี	ก�รต�ก

จ้ำงไม่เหม�ะสัมใน่พ่ื่�น่ท่ี่�น่่�		จำ�กก�รลื่งพ่ื่�น่ท่ี่�สัำ�รวจำก�ร

ต�กแมคค�ด้�เม่ย	 ไร่ก�แฟลืุ่งสัอ	 ด้อยมูเซอ	 จำังหวัด้

ต�ก	ซ้�งม่ธุุรกิจำครอบครัวค่อก�รอบแมคค�ด้�เม่ยขั�ย

ซ้�งได้้ขั้อมูลื่ว่�	 แมคค�ด้�เม่ยกว่�ที่่�จำะอบได้้น่ั�น่ต้อง

ผ่�น่ก�รต�กหลื่�ยแด้ด้ซ้�งใน่แต่ลื่ะวัน่จำะม่แด้ด้ท่ี่�ออก

ม�ไม่สัมำ��เสัมอ	แมคค�ด้�เม่ยบ�งชุด้ใช้เวลื่�ต�ก	4	-	5	

วัน่	 เน่่�องจำ�กแด้ด้ไม่เพื่่ยงพื่อไม่สั�ม�รถควบคุมคุณ

ภ�พื่แมคค�เด้เม่ยได้้		เน่่�องจำ�กต�กใน่ท่ี่�โล่ื่งแจ้ำง		ที่ำ�

ให้ส่ัแมคค�เด้เม่ยไม่สัวย	แลื่ะห�กเป็น่ช่วงฤดู้ฝ่น่ต้อง

ใช้เวลื่�น่�น่ไปอ่ก	สัภ�พื่อ�ก�ศึท่ี่�เหม�ะสัมใน่ก�รต�ก

ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุัด้ขัองด้อยมูเซอจำะอยู่ใน่เด่้อน่เมษ�ยน่	โด้ยปกติ

คว�มร้อน่เฉล่ื่�ยสูังสุัด้ขัองเด่้อน่เมษ�ยน่อยู่ท่ี่�	38	องศึ�

เซลื่เซ่ยสั	 (จำ�กต�ร�งสัภ�พื่อ�ก�ศึขัองด้อยมูเซอปี	

พื่.ศึ.	2563	)	จำะใช้เวลื่�ต�กเพ่ื่ยงแค่	2	-	3	วัน่	แต่แด้ด้

ที่่�ไม่สัมำ ��เสัมอที่ำ�ให้ต้องใช้เวลื่�หลื่�ยวัน่ก�รเพื่ิ �ม

ศัึกยภ�พื่ก�รอบแห้งท่ี่�เหม�ะสัมกับไร่ลุื่งสัอด้อยมูเซอ	

เป็น่ก�รสัร้�งตู้อบแห้งอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	(FIR)	เพ่ื่�อ

เพิื่�มประสิัที่ธิุภ�พื่ใน่ก�รผลิื่ต	ลื่ด้ระยะเวลื่�		ประหยัด้

พื่ลื่ังง�น่	 ใน่ก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ย	 ซ้�งสั�ม�รถ

ควบคุมคุณภ�พื่แมคค�เด้เม่ย	แลื่ะสั�ม�รถบำ�รุงรักษ�

ตู้อบแห้งได้้ง่�ย

	 ผู้จัำด้ที่ำ�โครงก�รจ้ำงเล็ื่งเห็น่ว่�ก�รใช้ง�น่ตู้อบ

แห้งอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	 (FIR)	 น่ั �น่สั�ม�รถอบ

แมคค�เด้เม่ยได้้	 ทีุ่กช่วงเวลื่�	 เพื่่�อที่่�จำะช่วยที่ำ�ให้ได้้

ผลื่ิตภัณฑ์์จำ�กก�รอบสัมำ��เสัมอแลื่ะใช้เวลื่�น่้อยลื่ง

โด้ยท่ี่�ไม่ต้องคำ�น้่งถ้งสัภ�พื่อ�ก�ศึใน่แต่ลื่ะวัน่

2. วัตถุ้ประสงค์
						2.1	เพ่ื่�อสัร้�งตู้อบแห้งอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่(FIR)

สัำ�หรับอบแมคค�เด้เม่ยใน่พ่ื่�น่ท่ี่�ด้อยมูเซอ

						2.2	เพ่ื่�อเพิื่�มกำ�ลัื่งก�รอบแห้งแมคค�เด้เม่ย

ไม่ผ่�น่

เริ�มโครงก�ร

สัรุปผลื่แลื่ะจัำด้ที่ำ�ร�ยง�น่
ฉบับสัมบูรณ์

ประชุมว�งแผน่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่

สัร้�งแลื่ะปรับปรุงตู้อบแห้ง

อิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	(FIR)

ก�รจัำด้อบรมอบรมให้คว�มรู้ก�ร
ใช้ง�น่ระบบตู้อบแห้งอิน่ฟร�เรด้

ระยะไกลื่	(FIR)

ที่ด้สัอบตู้อบแห้ง

ผ่�น่

รูปท่ี 1	แลื่ะ	รูปท่ี 2		น่วัตกรรม	เที่คนิ่ค	FIR	ใน่ก�ร
อบแห้งแมคค�เด้เม่ยลุื่งสัอด้อยมูเซอขัย�ยกำ�ลัื่งก�ร
ผลิื่ตแลื่ะเพิื่�มคุณภ�พื่ขัองผลิื่ตภัณฑ์์เพ่ื่�อรองรับคว�ม

ต้องก�รขัองอุตสั�หกรรมอ�ห�รแลื่ะอบแห้ง
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ก�รทดสอบัก�รใช้ตู้อบัแห้งอินฟร�เรดระยะไกล 
(FIR) 

ก�รจัดอบัรมอบัรมให้คว�มรู้ก�รใช้ง�น
ระบับัตู้อบัแห้งอินฟร�เรดระยะไกล (FIR)

พัฒน�แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

	 กลุ่ื่มก�แฟสัด้เม่องต�กไร่ลุื่งสัอด้อยมูเซอเป็น่

แหลื่่งเร่ยน่รู้แบบช�วบ้�น่ที่่�เปิด้โอก�สัให้วิสั�หกิจำ

ชุมชน่หร่อประช�น่ชน่ที่ั�วไปที่่ �สัน่ใจำใน่ผลื่ิตภัณฑ์์	

เที่คโน่โลื่ย่ก�รอบแห้ง	 เที่คนิ่คที่�งก�รเกษตร	 เข้ั�ม�

ศ้ึกษ�ดู้ง�น่	เพ่ื่�อขัย�ยผลื่คว�มรู้ต่อไป

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของผล

ง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.	 ลื่ด้ระยะเวลื่�ใน่ก�ร
อบแห้งแมคค�เด้เม่ยจำ�ก
	4	วัน่	เหล่ื่อ	16	ชั�วโมง

1.	 ลื่ด้ระยะเวลื่�ใน่ก�ร
อบแห้งแมคค�เด้เม่ยจำ�ก
	4	วัน่	เหล่ื่อ	8	ชั�วโมง

2.	 เพื่ิ �มกำ�ลื่ังก�รผลื่ิต
แมคค�เด้เม่ย	1	วัน่ผลิื่ต
ได้้เก่อบ	2รอบๆ	ลื่ะ	16	
ชั�วโมง

2.	 เพื่ิ �มกำ�ลื่ังก�รผลื่ิต
แมคค�เด้เม่ย	1	วัน่ผลิื่ต
ได้้	3	รอบๆ	ลื่ะ	8	ชั�วโมง

3.	สั�ม�รถควบคุมคุณ

ภ�พื่แมคค�เด้เม่ยได้้

รูปท่ี 3	แลื่ะ	รูปท่ี 4		ที่ด้สัอบเปิด้ใช้ง�น่	ตั�งค่�
อุณหภูมิ	แลื่ะหัวเผ�ท่ี่�ที่ำ�หน้่�ท่ี่�ใน่ก�รรับคำ�สัั�งผ่�น่

ชุด้ควบคุมแลื่ะที่ำ�ก�รเปิด้ปิด้ระบบไฟเพ่ื่�อให้
อุณหภูมิไปท่ี่�แผ่น่เซร�มิกใน่ก�รให้คว�มร้อน่

ใน่ก�รอบแห้งหร่ออบอ�ห�ร

รูปท่ี 7	แลื่ะ	รูปท่ี 8		ศูึน่ย์ก�รเร่ยน่รู้ก�แฟสัด้เม่อง
ต�กไร่ลุื่งสัอด้อยมูเซอแลื่ะผลื่ผลิื่ตแมคค�เด้เม่ย

อบแห้งโด้ยก�รใช้น่วัตกรรมเที่คนิ่ค	(FIR)
ไร่ลุื่งสัอด้อยมูเซอ

รูปท่ี 5	แลื่ะ	รูปท่ี 6		อบรมคว�มรู้ที่ฤษฎ่แลื่ะก�รใช้
ง�น่ระบบตู้อบแห้งอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	(FIR)

	 ขั้อมูลื่สัรุปก�รต�กแมคค�เด้เม่ยแบบเด้ิมใช้

ระยะเวลื่�ใน่ก�รต�กแด้ด้ประม�ณ	4	วัน่	ก�รต�กแมค

ค�เด้เม่ยโด้ยใช้ตู้อบแห้งอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่	(FIR)	ใช้

ระยะเวลื่�	8	ชั�วโมง	เท่ี่�กับลื่ด้ระยะเวลื่�ก�รต�กแห้ง

แลื่ะเพิื่�มกำ�ลัื่งก�รผลิื่ตได้้	12	เท่ี่�

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่	ช่�อ	“เที่คนิ่ค	FIR	ใน่ก�รอบแห้งแมค

ค�เด้เม่ยลุื่งสัอด้อยมูเซอ”	น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่ผลื่

ง�น่น่วัตกรรมเพื่่ �อสัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่ �อน่

น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	

รหัสัผลื่ง�น่	 SIDN1-64-11	 ขัอขัอบคุณสัำ�น่ักง�น่

น่วัตกรรมแห่งช�ติ	 (NIA)	 	 วิที่ย�ลัื่ยพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำ

แลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	 (adiCET)	 แลื่ะฝ่่�ย

ประสั�น่ง�น่ทุี่กคน่ท่ี่�ช่วยติด้ต่อให้คำ�แน่ะน่ำ�แก้ไขั

ปัญห�ด้้�น่ต่�งๆ	จำน่สัำ�เร็จำลุื่ล่ื่วงไปด้้วยด่้

	 สุัด้ท้ี่�ยน่่�ขัอขัอบคุณอ�จำ�รย์ท่ี่�ปร้กษ�	 (พ่ื่�เล่ื่�ยง)	

ผศึ.ภ�คิณ	 มณ่โชติ	 แลื่ะที่่มง�น่	 ขัองมห�วิที่ย�ลื่ัย

ร�ชภัฏกำ�แพื่งเพื่ชร	 ที่่�ช่วยให้คำ�ปร้กษ�	 แก้ปัญห�	

พัื่ฒน่�ผลิื่ตภัณฑ์์	จำน่สั�ม�รถ	เพิื่�มกำ�ลัื่งก�รผลิื่ต	แลื่ะ

ลื่ด้ระยะเวลื่�ได้้อย่�งเป็น่ที่่�น่่�พื่อใจำ	 ขัอขัอบพื่ระคุณ

เป็น่อย่�งสูัง

7. เอกส�รอ้�งอิง
	 กิ�งก�น่ต์	พัื่น่ธุุว�ณิชย์แลื่ะคณะ.	(2552).	ก�ร

ศ้ึกษ�ก�รแผ่รังส่ัอิน่ฟร�เรด้ระยะไกลื่ขัองเซร�มิคโด้ย

ใช้แก๊สัช่วภ�พื่		เพื่่�อใช้ใน่ก�รอบแห้ง,	ก�รประชุม

วิช�ก�รเคร่อขั่�ยพื่ลื่ังง�น่แห่งประเที่ศึไที่ยครั�งที่่�	 5,	

วัน่ท่ี่�	29	เมษ�ยน่-1	พื่ฤษภ�คม	2552
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Cervical cancer screening programs and devices 

with computer vision artificial intelligence technology
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บัทคัดย่อ

	 ปัจำจุำบัน่ม่ก�รตรวจำที่�งเซลื่ล์ื่วิที่ย�จำ�กก�รตรวจำบริเวณป�กมด้ลูื่ก	แลื่ะเก็บเซลื่ล์ื่บริเวณนั่�น่ไปตรวจำว่�ม่เซลื่ล์ื่

ลัื่กษณะผิด้ปกติหร่อไม่	เช่น่	เป็น่ระยะก่อน่มะเร็งหร่อไม่	ม่แน่วโน้่มท่ี่�จำะกลื่�ยเป็น่มะเร็งม�กน้่อยแค่ไหน่	หร่อว่�เป็น่

มะเร็งแล้ื่ว	ก�รตรวจำวินิ่จำฉัยแลื่ะวิเคร�ะห์ผลื่ก�รตรวจำจำำ�เป็น่จำะใช้ผู้ชำ�น่�ญก�รด้้�น่ก�รอ่�น่เซลื่ล์ื่	ซ้�งบ�งครั�งอ�จำม่

คว�มผิด้พื่ลื่�ด้ใน่ก�รอ่�น่เซลื่ล์ื่	ที่ำ�ให้ม่ผลื่ต่อผลื่ตรวจำขัองคน่ไข้ั	แลื่ะคน่ไข้ัอ�จำไม่ได้้รับก�รรักษ�อย่�งทัี่น่ท่ี่วงท่ี่	ที่�ง

คณะผู้วิจัำยจ้ำงม่คว�มต้องก�รท่ี่�จำะพัื่ฒน่�โปรแกรมแลื่ะอุปกรณ์ตรวจำคัด้กรองมะเร็งป�กมด้ลูื่กด้้วยเที่คโน่โลื่ย่ปัญญ�

ประด้ิษฐ์แบบคอมพื่ิวเตอร์วิที่ัศึน่์เขั้�ม�ช่วยใน่ก�รตรวจำ	 ซ้�งจำะเพื่ิ�มคว�มแม่น่ยำ�	 แลื่ะคว�มรวด้เร็วใน่ก�รแจำ้งผลื่ให้

กับคน่ไขั้ที่ร�บ	 อ่กที่ั�งยังลื่ด้คว�มผิด้พื่ลื่�ด้จำ�กก�รตรวจำได้้ม�กกว่�	 80%	 ลื่ด้ก�รน่ำ�เขั้�อุปกรณ์ก�รตรวจำคัด้กรอง

จำ�กต่�งประเที่ศึ	แลื่ะใช้เที่คโน่โลื่ย่ใน่ไที่ย	แลื่ะจำะที่ำ�ให้คน่ไข้ัได้้รับก�รรักษ�อย่�งทัี่น่ท่ี่วงท่ี่

คำ�สำ�คัญ	มะเร็งป�กมด้ลูื่ก	เที่คโน่โลื่ย่ปัญญ�ประดิ้ษฐ์	คอมพิื่วเตอร์วิทัี่ศึน์่		

วิจัำยม�ที่ำ�ให้เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ท่ี่�สั�ม�รถช่วยให้กลุ่ื่มลูื่กค้�

ที่ำ�ง�น่ได้้ม่ประสิัที่ธิุภ�พื่ม�กข้ั�น่	โด้ยร่วมม่อกับสัถ�บัน่

วิศึวกรรมช่วก�รแพื่ที่ย์	มห�วิที่ย�ลัื่ยเช่ยงใหม่	โด้ยม่

แน่วคิด้ท่ี่�จำะพัื่ฒน่�โปรแกรม	แลื่ะอุปกรณ์ตรวจำคัด้กรอง

เซลื่ล์ื่มะเร็งป�กมด้ลูื่กโด้ยใช้เที่คโน่โลื่ย่ปัญญ�ประดิ้ษฐ์

ซ้�งเที่คโน่โลื่ย่ท่ี่�น่ำ�ม�ใช้นั่�น่จำะช่วยให้ก�รคัด้กรองมะเร็ง

ป�กมด้ลูื่กม่คว�มรวด้เร็ว	แม่น่ยำ�ม�กข้ั�น่	ซ้�งห�กได้้รับ

ก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่	 จำะน่ำ�ไปที่ำ�ก�รพื่ัฒน่�โปรแกรม	

พัื่ฒน่�อุปกรณ์ตรวจำคัด้กรอง	แลื่ะศ้ึกษ�คว�มเป็น่ไป

ได้้ที่�งก�รตลื่�ด้ใน่ส่ัวน่ขัองโรงพื่ย�บ�ลื่	ผู้ม�ตรวจำคัด้

กรอง	แลื่ะผู้ปฏิบัติง�น่ใน่ก�รอ่�น่เซลื่ล์ื่	โด้ยจำะสั�ม�รถ

ต่อยอด้ไปเป็น่ผลื่ิตภัณฑ์์	 ที่่�สั�ม�รถให้บริก�รได้้ใน่

อน่�คต

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 ช่วยให้บุคลื่�กรที่�งก�รแพื่ที่ย์ที่ำ�ง�น่ได้้

อย่�งมป่ระสัิที่ธุิภ�พื่	 ลื่ด้ก�รผดิ้พื่ลื่�ด้ได้้แลื่้ว	 ยังช่วย

ลื่ด้อัตร�ก�รเส่ัยช่วิตจำ�กมะเร็งป�กมด้ลูื่กได้้	30-40%	

ต่อปี	ซ้�งจำะเป็น่ประโยชน์่ให้กับก�รขัับเคล่ื่�อน่เศึรษฐกิจำ

	ก่อให้เกิด้น่วัตกรรมใหม่	ๆ 	ม�ช่วยคน่ไที่ยให้ม่สุัขัภ�พื่

ท่ี่�ด่้ยิ�งข้ั�น่ต่อไป	

	 2.	 สั�ม�รถสัร้�งร�ยได้้ให้กับ	 Software	

Developer	 พ่ื่�น่ท่ี่�เช่ยงใหม่ม่ง�น่ที่ำ�	 แลื่ะไม่ต้องออก

ไปห�ง�น่ท่ี่�จัำงหวัด้อ่�น่	

	 3.	 สัร้�งง�น่ใน่ชุมชน่	 โด้ยสัร้�งง�น่วิศึวกร

พื่ัฒน่�โปรแกรม	 วิศึวกรพื่ัฒน่�ฐ�น่ขั้อมูลื่	 น่ัก

วิที่ย�ศึ�สัตร์ข้ัอมูลื่	

	 4.	 ลื่ด้คว�มกังวลื่ขัองผู้ป่วยท่ี่�ต้องรอผลื่เป็น่

ระยะเวลื่�น่�น่	ๆ 	ลื่ด้คว�มกังวลื่	เพื่ร�ะยิ�งรู้ผลื่เร็วเท่ี่�

ไหร่	ก็ยิ�งสั�ม�รถรักษ�โรคได้้อย่�งรวด้เร็ว

	 5.	 สั�ม�รถน่ำ�น่วัตกรรมท่ี่�ได้้	ไปพัื่ฒน่�ส่ัวน่

ต่�ง	ๆ	ขัองก�รแพื่ที่ย์	เช่น่	น่ำ�น่วัตกรรมไปใช้ใน่ง�น่

ตรวจำระยะขัองโรคเบ�หว�น่ข้ั�น่ต�	เป็น่ต้น่	

1. บัทนำ�
	 มะเร็งป�กมด้ลูื่ก	โรคท่ี่�ผู้หญิงไที่ยเป็น่ม�กเป็น่

อัน่ดั้บ	2	 รองจำ�กมะเร็งเต้�น่ม	แลื่ะยังเป็น่โรคท่ี่�คร่�

ช่วิตผู้หญิงไที่ยม�กเป็น่อัน่ด้ับ	 1	 ใน่ทีุ่กปีจำะม่ผู้ป่วย

มะเร็งป�กมด้ลูื่กร�ยใหม่เพิื่�มข้ั�น่กว่�	10,000	คน่	แต่

ที่่�น่่�กลื่ัวไปกว่�น่ั�น่ค่อ	 ใน่จำำ�น่วน่น่่�จำะเสั่ยช่วิตเฉลื่่�ย

ปีลื่ะ	6,500	คน่	หร่อวัน่ลื่ะ	17	คน่	มะเร็งป�กมด้ลูื่ก

เกิด้จำ�กก�รติด้เช่�อไวรัสั	HPV	(Human	Papilloma	

Virus)	 ซ้�งใน่ก�รตรวจำวิน่ิจำฉัยเพื่่�อค้น่ห�ระยะก่อน่

มะเร็ง	ปัจำจุำบัน่ม่ก�รตรวจำที่�งเซลื่ล์ื่วิที่ย�จำ�กก�รตรวจำ

บริเวณป�กมด้ลูื่ก	แลื่ะเก็บเซลื่ล์ื่บริเวณนั่�น่ไปตรวจำว่�

ม่เซลื่ลื่์ลื่ักษณะผิด้ปกติหร่อไม่	 เช่น่	 เป็น่ระยะก่อน่

มะเร็งหร่อไม่	ม่แน่วโน้่มท่ี่�จำะกลื่�ยเป็น่มะเร็งม�กน้่อย

แค่ไหน่	หร่อว่�เป็น่มะเร็งแลื่้ว	 ก�รตรวจำวนิ่ิจำฉัยแลื่ะ

วิเคร�ะห์ผลื่ก�รตรวจำจำำ�เป็น่จำะใช้ผู้ชำ�น่�ญก�รด้้�น่

ก�รอ่�น่เซลื่ล์ื่	 ซ้�งบ�งครั�งอ�จำมค่ว�มผิด้พื่ลื่�ด้ใน่ก�ร

อ่�น่เซลื่ล์ื่	ที่ำ�ให้ม่ผลื่ต่อผลื่ตรวจำขัองคน่ไข้ั	แลื่ะคน่ไข้ั

อ�จำไม่ได้ร้ับก�รรักษ�อย่�งที่ัน่ที่่วงที่่	 ที่�งคณะผู้วจิำัย

จำ้งม่คว�มต้องก�รที่่�จำะพื่ัฒน่�โปรแกรม	 แลื่ะอุปกรณ์

ตรวจำคัด้กรองมะเร็งป�กมด้ลูื่กด้้วยเที่คโน่โลื่ย่ปัญญ�

ประดิ้ษฐ์แบบคอมพิื่วเตอร์วิทัี่ศึน์่เข้ั�ม�ช่วยใน่ก�รตรวจำ

ซ้�งจำะเพื่ิ�มคว�มแม่น่ยำ�	 แลื่ะคว�มรวด้เร็วใน่ก�รแจำ้ง

ผลื่ให้กับคน่ไขั้ที่ร�บ	 อ่กที่ั�งยังลื่ด้คว�มผิด้พื่ลื่�ด้จำ�ก

ก�รตรวจำได้้ม�กกว่�	80%	ลื่ด้ก�รน่ำ�เข้ั�อุปกรณ์ก�ร

ตรวจำคัด้กรองจำ�กต่�งประเที่ศึ	 แลื่ะใช้เที่คโน่โลื่ย่ใน่

ไที่ย	แลื่ะจำะที่ำ�ให้คน่ไข้ัได้้รับก�รรักษ�อย่�งทัี่น่ท่ี่วงท่ี่	

	 โด้ยกลุ่ื่มเป้�หม�ยท่ี่�จำะน่ำ�โปรแกรมเข้ั�ไปใช้	

จำะเป็น่ขัองแผน่กคัด้กรองเซลื่ล์ื่มะเร็ง	โรงพื่ย�บ�ลื่ศูึน่ย์

มะเร็ง	 แลื่ะโรงพื่ย�บ�ลื่มห�ร�ชน่ครเช่ยงใหม่เพื่่�อ

เป็น่ก�รที่ำ�สัอบคว�มแม่น่ยำ�ขัอง	AI	แลื่ะที่ด้สัอบคว�ม

พ้ื่งพื่อใจำขัองก�รใช้โปรแกรมอ่กด้้วย

	 ปัจำจำุบัน่เที่คโน่โลื่ย่ที่�งก�รแพื่ที่ย์ม่คว�ม

ก้�วหน่้�ด้้วยเที่คโน่โลื่ย่ที่่ �ที่ัน่สัมัย	 แลื่ะผู้น่ำ�เสัน่อ

โครงก�รเห็น่คว�มสัำ�คัญที่่�จำะน่ำ�เที่คโน่โลื่ย่แลื่ะง�น่
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3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 ใน่ส่ัวน่ขัองวิธุ่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่นั่�น่	เร�ได้้ด้ำ�เนิ่น่

ต�มกิจำกรรมต่�ง	 ๆ	 ต�มที่่�ได้้น่ำ�เสัน่อใน่แผน่ก�ร

ด้ำ�เนิ่น่ง�น่แลื่ะจำะแสัด้งร�ยลื่ะเอ่ยด้ต�มขัั�น่ตอน่ดั้งน่่�	

	 1.	 ก�รจำัด้ที่ำ�แลื่ะปรับปรุงแผน่ธุุรกิจำ	 ที่�ง

บริษัที่	 สัเตปโซลื่	 จำำ�กัด้	 ได้้ม่ก�รจำัด้ที่ำ�แลื่ะปรับปรุง

แผน่ธุุรกิจำ	 โด้ยได้้ที่ด้ลื่องน่ำ�เสัน่อแผน่ง�น่ใน่ง�น่	

SMID	Health	Hackathon	2021	ใน่รูปแบบออน่ไลื่น์่

	ภ�ยใต้ธุ่ม	“In	the	age	of	health	digitalization”	

โด้ยได้้ท่ี่มอ�จำ�รย์แพื่ที่ย์อ่ก	2	ท่ี่�น่เข้ั�มร่วมวิจัำยแลื่ะ

เป็น่ท่ี่�ปร้กษ�ใน่ท่ี่มง�น่อ่กด้้วย	แผน่ธุุรกิจำได้้ร�งวัลื่รอง

ชน่ะเลื่ิศึอัน่ด้ับ	 1	 แลื่ะจำะได้้รับคำ�ปร้กษ�จำ�กที่�ง	

SMID	ต่อไป	

	 2.	พัื่ฒน่�โปรแกรมต้น่แบบเพ่ื่�อน่ำ�ไปที่ด้สัอบ

แลื่ะสัร้�งอัลื่กริท้ี่ม	AI	 พัื่ฒน่�	UX/UI	ขัองโปรแกรม	

โด้ยก�รออกแบบส่ัวน่ประกอบทัี่�ง	2	ส่ัวน่ด้้วยกัน่	

2.1	ออกแบบ	User	Flow,	UX/UI	แลื่ะ	รูปแบบขัอง

โปรแกรมต้น่แบบ	โด้ยก�รที่ำ�ใน่โปรแกรม	Figma	เพ่ื่�อ

ให้เห็น่ภ�พื่ท่ี่�จำะให้โปรแกรมออกม�	

	 2.2	 ออกแบบ	Flowchart	สัำ�หรับ	AI	ท่ี่�จำะ

ใช้ใน่โปรแกรม	 โด้ยเบ่�องต้น่ได้้ที่ำ�ก�รออกแบบอยู่

ทัี่�งหมด้	3			อัลื่กอริท้ี่ม	

	 	 2.2.1	 ใช้เพ่ื่ยง	 อัลื่กอริท้ี่ม	CNN	 เพ่ื่ยง

อย่�งเด่้ยว	โด้ย	Convolutional	Neural	Network	

เป็น่	 AI	 แบบคอมพื่ิวเตอร์วิที่ัศึน่์	 แลื่ะเป็น่โครงขั่�ย

ประสั�ที่เท่ี่ยมแบบสัังวัฒน่�ก�ร	ม่จุำด้เด่้น่ค่อสั�ม�รถ

คัด้กรองคุณลัื่กษณะเด่้น่ขัองภ�พื่	แลื่ะที่ำ�ก�รจำำ�แน่ก

ขั้อมูลื่ได้้โด้ยตรง	 เหม�ะสัำ�หรับก�รเร่ยน่รู้จำด้จำำ�ภ�พื่	

โด้ยโครงข่ั�ยประสั�ที่เท่ี่ยมน่่�	เป็น่โครงข่ั�ยใยประสั�ที่

แบบหลื่�ยชั�น่	 (Multilayer	 Perceptron)	 สั�ม�รถ

ที่ำ�ง�น่ได้้รวด้เร็วแลื่ะให้คว�มแม่น่ยำ�สูัง	เป็น่อัลื่กอริท้ี่ม

ปัญญ�ประดิ้ษฐ์ท่ี่�ใช้ใน่ง�น่ประเภที่จำำ�แน่กภ�พื่	(Image	

Classification)	ท่ี่�ใช้กัน่ม�กใน่หลื่�ยอุตสั�หกรรม	ซ้�ง

ต้องน่ำ�ภ�พื่เซลื่ล์ื่มะเร็งจำ�กกล้ื่องจุำลื่ที่รรศึน์่	ม�เป็น่ตัว

ขั้อมูลื่	 Input	 เพื่่�อให้	 AI	 เร่ยน่รู้แลื่ะสั�ม�รถจำำ�แน่ก

ภ�พื่เซลื่ลื่์มะเร็งได้้ออกม�อย่�งแม่น่ยำ�	 โด้ยง�น่วิจำัย:	

https://www.sciencedirect.com/science/arti-

cle/abs/pii/S0167739X19306065?via%3Dihub	

พื่บว่�	 ก�รใช้	 	 Convolutional	 Neural	 Network	

ภ�พที่ 2 Flowchart	สัำ�หรับก�รใช้ง�น่ขัอง	Use

ภ�พที่ 1 ภ�พื่จำ�กก�รประกวด้แผน่ธุุรกิจำ	SMID	
Health	Hackathon	2021	ใน่รูปแบบออน่ไลื่น์่	ภ�ย
ใต้ธุ่ม	“In the age of health digitalization”

ภ�พที่ 3 ลื่ักษณะขัองโปรแกรมต้น่แบบ

สั�ม�รถตรวจำคัด้กรองเซลื่ล์ื่มะเร็งคว�มแม่น่ยำ�ได้้ถ้ง	

99.7%	เม่�อแยกเซลื่ล์ื่ออก	2	ประเภที่	แลื่ะสั�ม�รถให้

คว�มแม่น่ยำ�ถ้ง	97.2%

	 	 2.2.2	 ใช้อัลื่กอริที่้ม	 CNN+SVM	 โครง

ข่ั�ยประสั�ที่เท่ี่ยมแบบสัังวัตน่�ก�ร-ซัพื่พื่อร์ตเวกเตอร์

แมชช่น่	(Convolutional	Neural	Network	-	Support	

Vector	Machines:	CNNSVM)	เป็น่ก�รน่ำ�สัองวิธุ่ก�ร

ม�ผสัมรวมกัน่โด้ยท่ี่�	CNN	จำะถูกเร่ยน่รู้ข้ัอมูลื่เข้ั�ท่ี่�ไม่

สััมพัื่น่ธ์ุกับรูปแบบขัองข้ัอมูลื่	แลื่ะ	SVM	ใช้	Kernel	

Function	 สั�ม�รถจำำ�แน่กผลื่ลื่ัพื่ธุ์ได้้ต�มกลืุ่่มที่่�ถูกเร่

ยน่รู ้	 ได้้	 ซ้ �ง	 CNN	 จำะสั�ม�รถที่ำ�ง�น่ได้้อย่�งม่

ประสิัที่ธิุภ�พื่ม�กสัำ�หรับข้ัอมูลื่ภ�พื่คงท่ี่�แต่ไม่สั�ม�รถ	

จำำ�แน่กผลื่ลื่ัพื่ธุ์ได้้เสัมอไป	 เช่น่เด้่ยวกัน่กับ	 วิธุ่	 SVM	

จำะถูกจำำ�กัด้ด้้วยค่�	Kernel	function	ท่ี่�ซับซ้อน่แต่ว่�

ผลื่ลัื่พื่ธ์ุขัองก�รจำำ�แน่กข้ัอมูลื่ท่ี่�ด่้แลื่ะม่คว�มแม่น่ยำ�ถ้ง

	74.4%

ภ�พที่ 4	แสัด้งก�รที่ำ�ง�น่ขัอง	Convolutional	

Neural	Network

ภ�พที่ 5	แสัด้งก�รที่ำ�ง�น่ขัอง	Convolutional	

Neural	Network	แลื่ะ	SVM

	 	 2.2.3	 ใช้	อัลื่กอริท้ี่ม		CNN+ELM	ก�ร

ที่ำ�ง�น่จำำ�น่วน่ม�กได้้ระบุถ้งคว�มจำำ�เป็น่ใน่ก�รรวม	

CNN	เข้ั�กับ	Extreme	Learning	เพ่ื่�อสัร้�งสัมดุ้ลื่ขัอง

ประสิัที่ธิุภ�พื่ด้้วยคว�มแม่น่ยำ�	โด้ยเฉพื่�ะใน่ด้้�น่ขัอง

มัลื่ติม่เด้่ยแอปพื่ลื่ิเคชัน่	 เม่�อพื่ิจำ�รณ�กระบวน่ที่ัศึน่์

ใหม่น่่�	 กล่ื่�วค่อ	Extreme	Learning	ที่ำ�เพ่ื่�อก�รฝ่ก

อบรมที่่�รวด้เร็วขั้�น่	 เพื่่�อแก้ไขัปัญห�ที่่�ขั้�น่อยู่กับก�ร

วิเคร�ะห์ภ�พื่	ร�ยลื่ะเอ่ยด้สัถ�ปัตยกรรมแต่ลื่ะอย่�ง

ท่ี่�พื่บใน่วรรณกรรมต�มนั่�น่ข้ั�น่กับสัถ�น่ก�รณ์ก�รใช้

ง�น่	ชุด้ข้ัอมูลื่เปร่ยบเท่ี่ยบ	ผลื่ลัื่พื่ธ์ุหลัื่ก	แลื่ะข้ัอด่้	จำ�ก

นั่�น่จ้ำงน่ำ�เสัน่อคว�มท้ี่�ที่�ยท่ี่�เปิด้กว้�งสัำ�หรับ	CELM	

เร�ปฏิบัติต�มวิธุ่ก�รที่่�ม่โครงสัร้�งที่่�ด้่	 แลื่ะเป็น่ที่่�

ยอมรับท่ี่�ผลื่จำ�กก�รที่ด้ลื่องแสัด้งว่�โมเด้ลื่	 CELM	 ม่

คว�มแม่น่ยำ�	แลื่ะประสิัที่ธิุภ�พื่ใน่ก�รคำ�น่วณท่ี่�ด่้แลื่ะ

สั�ม�รถลื่ด้เวลื่�ก�รประมวลื่ผลื่ที่ั�งหมด้ที่่�จำำ�เป็น่
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สัำ�หรับกระบวน่ก�รเร่ยน่รู้	 ผลื่ลื่ัพื่ธุ์ที่่�น่ำ�เสัน่อใน่ก�ร

ที่บที่วน่อย่�งเป็น่ระบบน่่�ค�ด้ว่�จำะม่ส่ัวน่ช่วยใน่ด้้�น่

ก�รวิจัำยขัอง	CELM	เป็น่จุำด้เริ�มต้น่ท่ี่�ด่้ใน่ก�รจัำด้ก�รกับ

ปัญห�ปัจำจุำบัน่ใน่ก�รวิเคร�ะห์คอมพิื่วเตอร์วิทัี่ศึน์่ข้ั�น่

อยู่กับภ�พื่	โด้ยคว�มแม่น่ยำ�อยู่ท่ี่�	98.36%

	 โด้ยเร�น่ำ�อัลื่กอริท้ี่มทัี่�งหมด้น่ำ�ไปพัื่ฒน่�บน่	

แพื่ลื่ตฟอร์ม	Google	Colab	ที่ำ�ให้ก�รพัื่ฒน่�ขัองที่�ง

ท่ี่มสัะด้วกแลื่ะง่�ย	เน่่�องจำ�กเป็น่	Platform	ท่ี่�รองรับ

กับอุปกรณ์ทุี่กประเภที่

	 3.	 เก็บขั้อมูลื่ภ�พื่จำ�กโรงพื่ย�บ�ลื่มห�ร�ช

น่ครเช่ยงใหม่แที่น่ก�รเก็บข้ัอมูลื่ภ�พื่จำ�กโรงพื่ย�บ�ลื่

ศูึน่ย์มะเร็งลื่ำ�ป�งเพ่ื่�อที่ำ�ก�รแยกเซลื่ล์ื่ปกติแลื่ะเซลื่ล์ื่

มะเร็ง	โด้ยรูปเซลื่ล์ื่จำะเป็น่ต�มลัื่กษณะรูปด้้�น่ล่ื่�ง

	 4.	ส่ังร�ยง�น่คว�มก้�วหน้่�

	 5.	ที่ด้สัอบแลื่ะวัด้ประสิัที่ธิุภ�พื่โปรแกรม	โด้ย

ที่ำ�ก�รวัด้ประสัิที่ธุิภ�พื่ขัองอัลื่กอริที่้มที่่�พื่ัฒน่�ขั้�น่

เบ่�องต้น่เพื่่�อฝ่กสัอน่	 AI	 แลื่ะที่ำ�ให้	 AI	 ใช้ง�น่ได้้เต็ม

ประสิัที่ธิุภ�พื่	

ภ�พที่ 6 แสัด้งก�รที่ำ�ง�น่ขัอง	Convolutional	
Neural	Network	แลื่ะ	ELM

ภ�พที่ 8 แสัด้งก�รใช้ภ�พื่เซลื่ลื่์ปกติ	n=3,000

ภ�พที่ 9 แสัด้งก�รใช้ฝ่กสัอน่	AI	ที่่ �ที่ำ�ขั้ �น่	โด้ย
เป้�หม�ยคว�มแม่น่ยำ�แลื่ะคว�มไวใน่ก�รตรวจำ
คัด้กรองอยู ่ที่่ �ม�กกว่�	99%

ภ�พที่ 10	แสัด้ง
ก�รใช้ฝ่กสัอน่	
AI	ที่่ �ที่ำ�ขั้ �น่	ซ้ �ง	
AI	ที่่ �พื่ัฒน่�ขั้ �น่	
สั�ม�รถที่ำ�ก�ร
คัด้กรองแลื่ะ
บอกแยกเซลื่ลื่์
ผิด้ปกติออกจำ�ก
เซลื่ลื่์ปกติได้้ถ้ง	
99%

ภ�พที่ 7 แสัด้งก�ร	Coding	บน่	Google	
Colab	(ไม่สั�ม�รถเปิด้เผย	Code	ได้้)

ต�ร�งท่ี 1	ต�ร�งเปร่ยบเท่ี่ยบก�รตรวจำคัด้กรองเซลื่ล์ื่
มะเร็งป�กมด้ลืู่กโด้ยใช้น่ักเซลื่ลื่์วิที่ย�	 แลื่ะก�รใช้
โปรแกรมคัด้กรองเซลื่ล์ื่ท่ี่�ม่ปัญญ�ประดิ้ษฐ์

ภ�พที่ 11 Cloud	Data	Center	ที่่ �จำะน่ำ�ม�ใช้
ใน่ก�รประมวลื่ผลื่ที่่�จำะใช้ใน่โปรแกรม

ภ�พที่ 12 บรรย�ก�ศึก�รน่ำ�โปรแกรมไป
ที่ด้สัอบกับหน่้�ง�น่จำริง

	 6.	สัร้�ง	Cloud	Data	Center	ก�รประมวลื่

ผลื่	 โด้ยปัจำจำุบัน่เร�ได้้รับบก�รสัน่ับสันุ่น่จำ�ก	 I-Net	

แลื่ะมห�วิที่ย�ลื่ัยเช่ยงใหม่ใน่ก�รใช้	 Cloud	 Data	

Center	 ใน่ก�รประมวลื่ผลื่	 ที่ำ�ให้ประหยัด้ค่�ใช้จำ่�ย

ขัองท่ี่มด้้วย	

	 7.	ที่ด้สัอบก�รใช้ง�น่	ปัจำจุำบัน่ได้้น่ำ�โปรแกรม

ต้น่แบบให้ที่�งท่ี่มง�น่พื่ย�ธิุแพื่ที่ย์ใช้	แลื่ะกำ�ลัื่งรอผลื่

คว�มพ้ื่งพื่อใจำ	แลื่ะข้ัอเสัน่อแน่ะอ่�น่	ๆ	เพ่ื่�อน่ำ�ม�ปรับ

ให้ตรงต�มคว�มพ้ื่งพื่อใจำขัอผู้ใช้ง�น่โปรแกรมม�ก

ท่ี่�สุัด้	ซ้�งเม่�อได้้ลื่องใช้แล้ื่ว	ปัจำจุำบัน่สั�ม�รถเปร่ยบเท่ี่ยบ

กับก�รไม่ใช้โปรแกรมได้้ต�มต�ร�งด้้�น่ล่ื่�ง	

4. ผลก�รดำ�เนินง�น

กิจกรรมที่

วางไว้ใน

โครงการ

การ
ดำาเนิน
งาน ผลงาน

ที่เกิดขึ้น
จริง

ปัญหาและ
อุปสรรค

ตาม
แผน

ไม่
ตาม
แผน

1.การจัด
ทำาและ
ปรับปรุง
แผน
ธุรกิจ

ได้แผน
ธุรกิจ
ฉบับ
สมบูรณ์

-

2.จัดหา
อุปกรณ์
ต้นแบบ
และ
พัฒนา
โปรแกรม
ผลิตภัณฑ์
เพื่อนำาไป
ทดสอบ

ได้
อุปกรณ์
ครบถ้วน 
แต่ล่าช้า

-เนื่องจากเกิด
 Covid ระลอก
ที่ 3 ทำาให้ต้อง
 Work From 
Home และไม่
สามารถลงไป
สำารวจหน้างาน
จริง อีกทั้ง ที่
ปรึกษาโครงการ
ติดภารกิจในการ
ผ่าตัดคลอดให้
กับมารดาทรา
เปนผู้ปวยโควิด
อายุ 33 ปี จึงให้
ต้องสำารวจหน้า
งานจริงในกลาง
เดือนมิถุนายน
 : https://
reviewchi-
angmai.com/
med-cmu-give-
birth-covid19-
patient/
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กิจกรรมที่

วางไว้ใน

โครงการ

การ
ดำาเนิน
งาน ผลงาน

ที่เกิดขึ้น
จริง

ปัญหาและ
อุปสรรค

ตาม
แผน

ไม่
ตาม
แผน

3.เก็บ
ข้อมูล
ภาพ
จากโรง
พยาบาล
เพื่อ
ทำาการ
แยก
เซลล์
ปกติและ
เซลล์
มะเร็ง

ได้ข้อมูล
ภาพ
จากโรง
พยาบาล
เบื้อง
ต้นแล้ว
 และได้
เพิ่มเติม
จากโรง
พยาบาล
มหาราช
นคร
เชียงใหม่

- เนื่องจากเกิด
 Covid ระลอก
ที่ 3 ทำาให้ต้อง
 Work From 
Home และ
ไม่สามารถลง
ไปสำารวจหน้า
งานจริง ทำาให้
ต้องทำาการนัด
หมายกับทาง
โรงพยาบาลอีก
ครั้งในช่วงเดือน
มิถุนายนและ
กรกฎาคม

4. สร้าง
อัลกริทึม
AI และ
พัฒนา
 UX/
UI ของ
โปรแกรม

ได้ 3 อัล
กอริทึม
นั่นก็คือ 
CN-
N+SVM 
และ 
CN-
N+ELM

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของผล

ง�นท่ีว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึน
หลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.ได้ ้อ ัลื่กอร ิที่ ้ม	 AI	 :	
Convolutional	Neural	
Network	แลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์
ต้น่แบบสัำ�หรับที่ด้สัอบ
ก�รใช้ง�น่	3	อัลื่กอริท้ี่ม

ได้้อัลื่กอริท้ี่ม	AI	:	Con-
volutional	 Neural	
Network	แลื่ะผลิื่ตภัณฑ์์
ต้น่แบบสัำ�หรับที่ด้สัอบ
ก�รใช้ง�น่	3	อัลื่กอริท้ี่ม	
ค่อ	 CNN,	 CNN+SVM	
แลื่ะ	CNN+ELM

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึน
หลังเสร็จสิ้นผลงาน

2.ข้ัอมูลื่คว�มเป็น่ไปได้้
ที่�งก�รตลื่�ด้	แลื่ะข้ัอมูลื่
คว�มต้องก�รขัองตลื่�ด้
กลุ่ื่มเป้�หม�ย	10	คน่		

ตอน่น่่�ได้้ข้ัอมูลื่คว�มเป็น่
ไปได้้แลื่้ว	 3	 คน่แลื่ะ	 1	
สัถ�บัน่ก�รศ้ึกษ�	

3.โปรแกรมตรวจำคัด้

กรองมะเร็งแบบสัมบูรณ์

พื่ร้อมใช้ง�น่	1	

โปรแกรม

โปรแกรมตรวจำคัด้กรอง

มะเร็งแบบสัมบูรณ์

พื่ร้อมใช้ง�น่	1	

โปรแกรม

4.ช่วยให้ผู้เข้ั�รับตรวจำ

ได้้รู้ผลื่ตรวจำเร็วข้ั�น่	

1,000	คน่

ปัจำจุำบัน่ม่ก�รที่ด้สัอบให้

กับผู้ได้้รับก�รเข้ั�ตรวจำ

เพ่ื่ยง	50	คน่	เน่่�องจำ�ก

ถ้�ม่ก�รน่ำ�ไปใช้จำริงต้อง

เข้ั�ม�ตรฐ�น่ขัอง

โปรแกรมที่�งก�รแพื่ที่ย์

ซ้�งน่่�จำะใช้เวลื่�	6	เด่้อน่	

–	1	ปี	ที่ำ�ให้ย่ด้เวลื่�ใน่

ก�รใช้ใน่คน่ไข้ัจำริงออก

ไปอ่ก	1	ปี

5.ช่วยให้ผู้คน่ม่อ�ช่พื่	

5	คน่

ปัจำจุำบัน่ที่ำ�ให้คน่ม่อ�ช่พื่

แลื่ะสั�ม�รถที่ำ�ง�น่ด้้�น่	

Software	3	คน่	แลื่ะ

กำ�ลัื่งจำะรับ	AI	Devel-

oper	เข้ั�ม�อ่ก	3	คน่

6.	แผน่ธุุรกิจำฉบับ

สัมบูรณ์	1	แผน่

ได้้แผน่ธุุรกิจำฉบับ

สัมบูรณ์	1	แผน่

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่	เร่�อง	“โปรแกรมแลื่ะอุปกรณ์ตรวจำคัด้

กรองมะเร็งป�กมด้ลูื่กด้้วยเที่คโน่โลื่ย่ปัญญ�ประดิ้ษฐ์

แบบคอมพิื่วเตอร์วิทัี่ศึน์่”	น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่ผลื่

ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่ �อน่

น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	 1	

รห ัสัผลื่ง�น่	 SIDN1-64-12	 แลื่ะขัอขัอบค ุณ	

คณะแพื่ที่ยศึ�สัตร์	มห�วิที่ย�ลัื่ยเช่ยงใหม่ท่ี่�สันั่บสันุ่น่

บุคลื่�กรที่่�ม่คว�มเช่�ยวช�ญ	แลื่ะขั้อมูลื่ที่่�จำะช่วยให้

โปรแกรมขัองที่่มประสับคว�มสัำ�เร็จำแลื่ะสั�ม�รถต่อ	

ยอด้ได้้ใน่อน่�คต

7. เอกส�รอ้�งอิง (ถ้้�มี)
	 Ahmed	 Ghoneima,	 Ghulam	Muham-

madb,	 M.Shamim	 Hossain.(2020).	 Cervical	

cancer	classification	using	convolutional	neu-

ral	networks	and	extreme	learning	machines,	

ค้น่เม่�อ	10	เมษ�ยน่	2564	จำ�ก	https://www.sci-

encedirect.com/science/article/abs/pii/

S0167739X19306065

	 A.Dongyao	Jia,	B.Zhengyi	Li,	C.Chuan-

wang	 Zhang.(2020).	 Detection	 of	 cervical	

cancer	cells	based	on	strong	feature	CNN-SVM	

network,	 ค้น่เม่�อ	10	 เมษ�ยน่	2564	จำ�กhttps://

www.sciencedirect.com/science/article/abs/

pii/S0925231220309723
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เคร่ืองรีดแครกเกอร์ข้�วหอมล้�นน�บ้ั�นส�มข�

(Rice cracker machine Khaohom Lanna Ban Sam Kha)

น�ยอุทิศ จะปิน1, น�ยส�ธิต สอนโต2, น�ยพิษณุ จงพ่วง2, น�ยธวัชชัย สอนโต2, 

น�ยลำ�ยอง สอนโต3*, และน�ยจักรกฤตณ์ บุัญญกฤติ3*
1หัวหน้�ผลง�น/วิส�หกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตรโรงเรียนบ้ั�นส�มข�

129 หมู่ 6 ตำ�บัลหัวเสือ อำ�เภอแม่ทะ จังหวัดลำ�ป�ง 52150
2ผู้ร่วมผลง�น/บัริษัทส�ธิตอิเล็กทรอนิกส์จำ�กัดและบัริษัทบุัญยวงอินดัสทรีจำ�กัด

89 หมู่ 10 ตำ�บัลส�มพวง อำ�เภอคีรีม�ศ จังหวัดสุโขทัย 64160
3อ�จ�รย์พ่ีเล้ียง/สภ�อุตส�หกรรมจังหวัดสุโขทัย 64160

*โทรศัพท์ 055 627 173 , E-mail : chakkritb@yahoo.com

บัทคัดย่อ

	 ศึูน่ย์เร่ยน่รู้วิสั�หกิจำชุมชน่แปรรูปผลื่ผลื่ิตที่�งก�รเกษตรโรงเร่ยน่บ้�น่สั�มขั�	 เป็น่ก�รรวมตัวขัองกลืุ่่ม

เกษตรกร	ครู	ผู้ปกครอง-ศิึษย์เก่�	โรงเร่ยน่บ้�น่สั�มขั�	แลื่ะคน่ใน่ชุน่ชน่	ผลิื่ตภัณฑ์์หลัื่กขัองวิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	ได้้แก่	

“ข้ั�ว	ฟัก	ผัก”	ประกอบด้้วย	แป้งข้ั�วหอมล้ื่�น่น่�	ฟักที่อง	เมล็ื่ด้ฟักที่อง	ผักไชย�	วัตถุดิ้บม�กกว่�ร้อยลื่ะ	95	ม่ใน่

ชุมชน่	ก�รผลิื่ตใช้แรงง�น่คน่ร่ด้	ตัด้แลื่ะเจำ�ะรู	ที่ำ�ให้ขัน่�ด้แครกเกอร์แลื่ะคว�มหน่�-บ�ง	ไม่สัมำ��เสัมอ	เม่�อน่ำ�ไปเข้ั�

อบด้้วยตู้อบลื่มร้อน่ท่ี่�อุณหภูมิ	170	0C	เวลื่�	6-8	น่�ท่ี่	แผ่น่ท่ี่�บ�งจำะไหม้	ส่ัวน่แผ่น่ท่ี่�หน่�ก็จำะไม่สุักหร่อบ�งแผ่น่จำะ

แข็ังน่อกนุ่่มใน่	ที่ำ�ให้ผลิื่ตภัณฑ์์ไม่ได้้คุณภ�พื่	ได้้ผลื่ผลิื่ต	(Yield)	ตำ��	วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	ม่คำ�สัั�งซ่�อ	(Order)	3,000-3,500	

แพื่ค	/	เด้่อน่	แต่วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	ผลื่ิตได้้วัน่ลื่ะ	30-35	แพื่ค	หร่อ	1,000-1,100	แพื่ค	/	เด้่อน่	ผลื่ง�น่น่วัตกรรม

เคร่�องร่ด้แครกเกอร์น่่�ถูกออกแบบให้เหม�ะสัมกับก�รใช้ง�น่ระดั้บชุมชน่	ผลื่ง�น่น่วัตกรรมใช้หลัื่กก�รร่ด้แบบกด้ทัี่บ

ที่ำ�ให้ได้้คว�มหน่�แครกเกอร์สัมำ��เสัมอแลื่ะใช้สั�ยพื่�น่เป็น่อุปกรณ์ลื่ำ�เล่ื่ยง เคร่�องร่ด้แครกเกอร์น่่�ม่คว�มเป็น่น่วัตก

รรมส่ัวน่ท่ี่�สั�ม�รถร่ด้แป้งจำ�กหน่�ไปบ�งโด้ยลูื่กกลิื่�งสั�ม�รถปรับข้ั�น่ลื่งได้้	พื่ร้อมม่ส่ัวน่ตัด้แลื่ะเจำ�ะรู	สั�ม�รถร่ด้แป้งได้้	

ชั�วโมงลื่ะ	1	กิโลื่กรัมจำ�กเดิ้มใช้แรงง�น่คน่ร่ด้ได้้	ชั�วโมงลื่ะ	0.3	กิโลื่กรัม	ผลื่ง�น่น่วัตกรรมน่่�สั�ม�รถแก้ปัญห�คว�ม

ล่ื่�ช้�	คุณภ�พื่ขัองผลิื่ตภัณฑ์์	คว�มสัะอ�ด้	แลื่ะเพิื่�มกำ�ลัื่งก�รผลิื่ตต�มคว�มต้องก�รตลื่�ด้	

คำ�สำ�คัญ	แครกเกอร์	,	ข้ั�ว	ฟัก	ผัก	,	ข้ั�วหอมล้ื่�น่น่�	,	ผักไชย�	,	บ้�น่สั�มขั�

ภ�พท่ี 2	ร่�งแบบเคร่�องร่ด้แครกเกอร์

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 3.1	ศ้ึกษ�คว�มต้องก�รขัองกลุ่ื่ม

	 กลุ่ื่มม่คว�มต้องก�รเคร่�องร่ด้แครกเกอร์	เพ่ื่�อ
แก้ปัญห�ด้้�น่กระบวน่ก�รผลื่ิต	 โด้ยเคร่�องร่ด้ฯ	 น่่�
สั�ม�รถร่ด้	ตัด้	แลื่ะเจำ�ะรู	ได้้

	 3.2	ออกแบบเชิงวิศึวกรรม
	 แน่วคิด้ก�รออกแบบใช้ก�รร่ด้แบบกด้ทัี่บโด้ย
ใช้ลูื่กกลิื่�ง	ที่ำ�ก�รร่ด้จำ�กแป้งขัน่�ด้หน่�ไปถ้งบ�งต�ม
ต้องก�ร

1. บัทนำ�
	 ศึูน่ย์เร่ยน่รู้วิสั�หกิจำชุมชน่แปรรูปผลื่ผลื่ิต
ที่�งก�รเกษตรโรงเร่ยน่บ้�น่สั�มขั�	 เป็น่ก�รรวมตัว
ขัองกลืุ่่มเกษตรกร	 ครู	 ผู้ปกครอง-ศึิษย์เก่�	 โรงเร่ยน่
บ้�น่สั�มขั�	แลื่ะคน่ใน่ชุน่ชน่	ม่วัตถุประสังค์เพ่ื่�อ	แก้ไขั
ปัญห�คว�มเล่ื่�อมลื่ำ��ที่�งสัังคม	สัร้�งคว�มร่วมม่อ	ส่ัง
เสัริมร�ยได้้	สัร้�งอ�ช่พื่ให้คน่ใน่ชุมชุน่	ตลื่อด้จำน่สัร้�ง
คว�มร่วมม่อกับธุุรกิจำชุมชน่	เช่น่	ท่ี่องเท่ี่�ยว	โฮ่มสัเตย์
เป็น่ต้น่			พ่ื่�น่ท่ี่�ชุมชน่ได้้รับก�รส่ังเสัริมแลื่ะก�รอนุ่รักษ์
เพื่่�อก�รประกอบอ�ช่พื่เกษตรอิน่ที่ร่ย์	 เน่่�องจำ�กบ้�น่
สั�มขั�เป็น่แหลื่่งต้น่น่ำ��	 ผลื่ิตภัณฑ์์หลื่ักขัองวิสั�หกิจำ
ชุมชน่ฯ	ได้้แก่	“ข้ั�ว	ฟัก	ผัก”	ซ้�งประกอบด้้วย	แป้ง
ขั้�วหอมลื่้�น่น่�	 ฟักที่อง	 เมลื่็ด้ฟักที่อง	 ผักไชย�	
วัตถุดิ้บม�กกว่�ร้อยลื่ะ	95	ม่ใน่ชุมชน่
	 ปัจำจุำบัน่วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	ม่คำ�สัั�งซ่�อ	(Order)	
3,000-3,500	แพื่ค	/	เด่้อน่	แต่วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	ผลิื่ต
ได้้วัน่ลื่ะ	30-35	แพื่ค	หร่อ	1,000-1,100	แพื่ค	/	เด่้อน่
	จ้ำงที่ำ�ให้ขั�ด้โอก�สัด้้�น่ก�รตลื่�ด้ไม่สั�ม�รถผลิื่ตได้้
ต�มคว�มต้องก�รขัองผู้บริโภค
	 วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	 ประสับปัญห�ด้้�น่ก�รร่ด้
เน่่�องจำ�กใช้แรงง�น่คน่ร่ด้	 ปริม�ณแป้งแครกเกอร์	 1	
กก.	จำะใช้เวลื่�ร่ด้	3.0-3.5	ชม./คน่	จำะต้องใช้เวลื่�ร่ด้
ให้สัั�น่	 ห�กใช้เวลื่�ร่ด้น่�น่เกิน่ไปจำะที่ำ�ให้แป้งแครก
เกอร์ม่กลิื่�น่แอลื่กอฮ่อร์	ที่ำ�ให้ผลิื่ตภัณฑ์์ไม่ได้้คุณภ�พื่
แป้ง	1	กก.จำะได้้ผลิื่ตภัณฑ์์แครกเกอร์ข้ั�วหอมล้ื่�น่น่�
“ข้ั�ว	ฟัก	ผัก”	จำำ�น่วน่	24	แพื่ค			ด้้วยคุณสัมบัติเฉพื่�ะ
ตัวขัองแป้งแครกเกอร์ข้ั�วหอมล้ื่�น่น่�จำะม่คว�มแข็ัง
กว่�แป้งแครกเกอร์ทัี่�วไปจ้ำงที่ำ�ให้ร่ด้ย�ก			แป้งแครก
เกอร์ท่ี่�ได้้จำ�กแรงง�น่คน่ร่ด้จำะม่ขัน่�ด้คว�มหน่�-บ�ง	
ไม่สัมำ��เสัมอ	 เม่�อน่ำ�ไปเขั้�อบด้้วยตู้อบลื่มร้อน่แผ่น่ที่่�
บ�งจำะไหม้	ส่ัวน่แผ่น่ท่ี่�หน่�ก็จำะไม่สุักหร่อบ�งแผ่น่จำะ
แขั็งน่อกนุ่่มใน่	 ที่ำ�ให้ผลื่ิตภัณฑ์์ไม่ได้้คุณภ�พื่	 ได้้
ผลื่ผลิื่ต	(Yield)	ตำ��
	 วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	จ้ำงม่คว�มต้องก�รเคร่�องร่ด้
แครกเกอร์ขั ้�วหอมลื่้�น่น่�	 เพื่่ �อแก้ปัญห�ด้้�น่
กระบวน่ก�รผลิื่ตโด้ยเคร่�องร่ด้ฯ	น่่�สั�ม�รถร่ด้แลื่ะตัด้
ขัน่�ด้ได้้ต�มต้องก�ร			

2. วัตถุ้ประสงค์
	 สัร้�งเคร่�องร่ด้แครกเกอร์ข้ั�วหอมล้ื่�น่น่�บ้�น่

สั�มขั�

ภ�พท่ี 1 กระบวน่ก�รที่ำ�ง�น่

	 3.3	สัร้�งเคร่�องร่ด้แครกเกอร์	ต้น่แบบโครงสัร้�ง
สัแตน่เลื่สั	วัสัดุ้ส่ัวน่สััมผัสัอ�ห�รแบบ	Food	grade

ภ�พท่ี 3	ด้ำ�เนิ่น่ก�รสัร้�งเคร่�องฯ
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4. ผลก�รดำ�เนินง�น
	 4.1	ที่ด้ลื่องใช้ง�น่	,	ปรับปรุงก�รที่ำ�ง�น่

		 4.2	เคร่�องฯ	สั�ม�รถ	ร่ด้	,	ตัด้	แลื่ะเจำ�ะรูได้้

ต�มต้องก�ร

	 เคร่�องร่ด้แครกเกอร์น่่�ม่คว�มเป็น่น่วัตกรรม		

สั่วน่ที่่ �สั�ม�รถร่ด้แป้งจำ�กหน่�ไปบ�งโด้ยลืู่กกลื่ิ �ง	

สั�ม�รถปรับข้ั�น่ลื่งได้้	พื่ร้อมม่ส่ัวน่ตัด้แลื่ะเจำ�ะรู

ภ�พท่ี 4	ที่ด้ลื่องใช้ง�น่

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของผล
ง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

เคร่�องร่ด้แครกเกอร์ข้ั�ว
หอมล้ื่�น่น่�บ้�น่สั�มขั�	
1	เคร่�อง

-	 เคร่ �องร่ด้แครกเกอร์
สั�ม�รถร่ด้แป้งได้้	ชั�วโมง
ลื่ะ	1	 กิโลื่กรัม	สั�ม�รถ
ตัด้แลื่ะเจำ�ะรูได้้ต�ม
วัตถุประสังค์
-	 สั�ม�รถเพิื่�มกำ�ลื่ังผลื่ิต
ได้้วัน่ลื่ะ	4-5	กิโลื่กรัม

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่	 เร่�อง	 “เคร่�องร่ด้แครกเกอร์ข้ั�วหอม
ลื่้�น่น่�บ้�น่สั�มขั�”	 น่่�ได้้รับก�รสัน่ับสัน่นุ่ทีุ่น่ผลื่ง�น่
น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรม
เพ่ื่�อสัังคมประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	
SIDN1-63-13	แลื่ะขัอขัอบคุณสัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรม
แห่งช�ติ	 (สัน่ช.)	 ฝ่่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	 ที่่มง�น่
หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคมประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�ค
เหน่่อตอน่บน่	 1	 ที่่�สัน่ับสันุ่น่งบประม�ณ	 เพื่่�อสัรรค์
สัร้�งผลื่ง�น่	ซ้�งก่อให้เกิด้ประโยชน์่ต่อชุมชน่	ทัี่�งส่ัวน่
ก�รสัร้�งง�น่	 สัร้�งร�ยได้้	 ก�รจำำ�หน่่�ยวัตถุด้ิบขัอง
ชุมชน่	เป็น่ต้น่
	 ขัอบพื่ระคุณประธุ�น่	 วสัช.	 ร้อยตร่ชัย	 วงศึ์
ตระกูลื่	ผู้น่ำ�ชุมชน่	น่�ยบุญเร่อน่	เฒ่�คำ�	ผู้อำ�น่วยก�ร
โรงเร่ยน่บ้�น่สั�มขั�	น่�งสั�วกัณห์ญ�ว่พ์ื่	ศิึริน่่�น่	รวม
ทัี่�งคณะกรรมก�รวิสั�หกิจำชุมชน่แปรรูปผลื่ผลิื่ต
ที่�งก�รเกษตรโรงเร่ยน่บ้�น่สั�มขั�	แลื่ะผู้ม่ส่ัวน่เก่�ยว
ขั้องทีุ่กๆ	 ที่่�น่ซ้�งได้้ให้คำ�แน่ะน่ำ�	 ก�รให้คว�มช่วย
เหลื่่อ	 สัน่ับสันุ่น่ก�รด้ำ�เน่ิน่ง�น่ให้สั ำ�เร ็จำ	 ต�ม
วัตถุประสังค์ขัองโครงก�ร
	 ขัอบพื่ระคุณ	ด้ร.เหน่่อขัวัญ	บัวเผ่�อน่	ผศึ.อัมฤต�	
สั�รธุิวงค์	 แลื่ะที่่มง�น่มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏลื่ำ�ป�งที่่�
ให้ก�รสันั่บสันุ่น่ด้้�น่ต่�งๆ	ด้้วยด่้ตลื่�ด้ม�
	 ห�กเกิด้คว�มผิด้พื่ลื่�ด้	พื่กพื่ร่องประก�รใด้	
คณะท่ี่มง�น่ขัออภัย	แลื่ะน้่อมรับไว้	เพ่ื่�อเป็น่แน่วที่�ง
ใน่ก�รปรับปรุงก�รสัร้�งผลื่ง�น่น่วัตกรรมใน่โอก�สัต่อไป

เต�เผ�สำ�หรับัเผ�วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วจ�กก�รป้องกันเช้ือ Covid-19 

(แบับัเคล่ือนท่ีด้วยพลังง�นคว�มร้อนสูง)
Mobile Incinerator for burning used equipment from COVID-19 protection

(Mobile with high thermal energy)
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บัทคัดย่อ

	 เน่่�องด้้วยปัจำจุำบัน่สัถ�น่ก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ด้ขัอง	Covid-19	ใน่แต่ลื่ะวัน่ม่ยอด้ผู้ติด้เช่�อเพิื่�มข้ั�น่อย่�งต่อเน่่�อง

ที่ำ�ให้มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อเพื่ิ�มขั้�น่เป็น่จำำ�น่วน่ม�ก	โด้ยมูลื่ฝ่อยติด้เช่�อสั่วน่ใหญ่ม�จำ�กชุด้ตรวจำ	Covid-19	เขั็มฉ่ด้วัคซ่น่

ผลื่ตรวจำเล่ื่อด้	ชุด้ท่ี่�ใส่ัที่�งก�รแพื่ที่ย	์	ถุงน่ำ��เกล่ื่อ	เศึษอ�ห�ร	รวมถ้งขัยะติด้เช่�ออ่�น่ๆจำำ�น่วน่ม�ก	ซ้�งก�รกำ�จัำด้มูลื่ฝ่อย

ติด้เช่�อทัี่�วไป	หร่อมูลื่ฝ่อยติด้เช่�อ	Covid-19	ต้องถูกกำ�จัำด้ด้้วยวิธุ่ก�รเผ�ไหม้	โด้ยเต�เผ�ต้องถูกออกแบบม�โด้ยเฉพื่�ะ

ด้้วยคว�มร้อน่สัูง	 แลื่ะได้้รับก�รจำัด้ก�รอย่�งถูกต้องแลื่ะรวด้เร็ว	 เพื่่�อลื่ด้ก�รแพื่ร่กระจำ�ยขัองเช่�อโรค	 ซ้�งโด้ยปกติ

มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อทัี่�งหมด้จำะถูก	ขัน่ย้�ยขัยะติด้เช่�อจำ�กแหล่ื่งกำ�เนิ่ด้ไปยังแหล่ื่งกำ�จัำด้	ที่ำ�ให้สิั�น่เปล่ื่องต้น่ทุี่น่แลื่ะเวลื่�ใน่

ก�รขัน่ย้�ยขัยะเหลื่่�น่ั�น่	 ห�กระหว่�งที่�งม่ก�รขัน่สั่งที่่�ไม่ด้่	 อ�จำที่ำ�ให้เช่�อโรคแพื่ร่กระจำ�ยได้้	 ที่�งบริษัที่ฯ	 จำ้งได้้

ออกแบบผลิื่ตภัณฑ์์	ผลื่ง�น่เต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ท่ี่�ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	(แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วย

พื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่สูัง)	ซ้�งไม่ก่อให้เกิด้มลื่ภ�วะต่อสิั�งแวด้ล้ื่อม	ซ้�งข้ัอด่้ขัองเต�เผ�น่่�	สั�ม�รถเคล่ื่�อน่ย้�ยไปต�มจุำด้ต่�งๆ

ได้้	แลื่ะสั�ม�รถที่ำ�ลื่�ยขัยะติด้เช่�อจำ�กแหล่ื่งกำ�เนิ่ด้ได้้ทัี่น่ท่ี่	 อ่กทัี่�งยังช่วยประหยัด้เวลื่�ใน่ก�รขัน่ย้�ยมูลื่ฝ่อยติด้เช่�อ	

แลื่ะยังช่วยลื่ด้ปัญห�มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อตกค้�ง	ลื่ด้ปัญห�	ด้้�น่มลื่ภ�วะต่อสิั�งแวด้ล้ื่อม	แลื่ะยังสั�ม�รถช่วยประหยัด้ต้น่ทุี่น่

ใน่ระยะย�วได้้อ่กด้้วย

คำ�สำ�คัญ	มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อ,ก�รแพื่ร่ระบ�ด้ขัอง	Covid-19,	เต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ที่่�ใช้แลื่้วจำ�กก�รป้องกัน่

เช่�อ	Covid-19,	เต�เผ�แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�
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1. บัทนำ�
	 ก�รกำ�จัำด้ขัยะท่ี่�ม่ประสิัที่ธิุภ�พื่สูังสุัด้ใน่ขัณะ

น่่�ค่อ	ก�รเผ�ที่ำ�ลื่�ยใน่เต�เผ�ควบคุมอุณหภูมิสัำ�หรับ

เผ�ขัยะท่ี่�อุณหภูมิ		700	-	1,200	องศึ�เซลื่เซ่ยสั	เพ่ื่�อ

ที่่�จำะสั�ม�รถเผ�มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อจำ�ก	 Covid-19	 แลื่ะ

มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อที่ั�วไป	 ที่่�ไม่ก่อให้เกิด้มลื่ภ�วะต่อสัิ�ง

แวด้ล้ื่อม	ข้ัอด่้หร่อประโยชน์่ขัองก�รกำ�จัำด้ขัยะมูลื่ฝ่อย

ด้้วยวิธุ่ก�รเผ�ที่ำ�ลื่�ยน่่ �	 ที่่ �เห็น่ได้้ชัด้ค่อ	 รวด้เร็ว															

ไม่สัิ�น่เปลื่่องที่่�ใน่ก�รเก็บขัยะติด้เช่�อ	 สั�ม�รถเผ�ได้้

ตลื่อด้เวลื่�	ไม่ม่ขัยะตกค้�ง	ไม่สัร้�งปัญห�สิั�งแวด้ล้ื่อม

สั�ม�รถรองรับปริม�ณขัยะจำำ�น่วน่ม�กได้้	ที่�งบริษัที่ฯ	

จ้ำงได้้ม่แน่วคิด้ใน่ก�รปรับให้เหม�ะสัมกับสัถ�น่ก�รณ์

ใน่ปัจำจุำบัน่	เน่่�องจำ�กเห็น่ว่�	มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อท่ี่�เพิื่�มม�กข้ั�น่

จำ�กก�รแพื่ร่ระบ�ด้ขัองโควิด้-19	จ้ำงที่ำ�ให้เกิด้ผลื่ง�น่	

“เต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ที่่ �ใช้แลื่้วจำ�กก�ร

ป้องกัน่เช่�อ	Covid-19”	(แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วยพื่ลัื่งง�น่สูัง)	

เพื่่�อที่ำ�ลื่�ยมูลื่ฝ่อยติด้เช่�อจำ�กภ�ยใน่พื่่�น่ที่่�บริเวณ

แหลื่่งกำ�เน่ิด้ขัองขัยะติด้เช่�อได้้ที่ัน่ที่่	 	 ลื่ด้ก�รเคลื่่�อน่

ย้�ยแลื่ะปน่เปื�อน่เช่�อโรค	โด้ยปรับปรุงวิธุ่ควบคุม	ก�ร

ใช้ง�น่ให้ง่�ย	 ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน่	 บริษัที่ฯ	 จำ้งม่คว�ม

ภูมิใจำที่่ �จำะน่ำ�เสัน่อผลื่ง�น่	 เพื่่ �อแก้ปัญห�ขัองโรง

พื่ย�บ�ลื่หร่อใน่องค์กรอ่�น่ๆ	แลื่ะจำะที่ำ�ก�รศ้ึกษ�	วิจัำย

แลื่ะพื่ัฒน่�สัิน่ค้�ที่่�ตอบโจำที่ย์กับก�รใช้ง�น่	 แลื่ะช่วย

เหล่ื่อสัังคมต่อไป

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 สัร้�งต้น่แบบเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้

อุปกรณ์ท่ี่�ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	(แบบ

เคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วยพื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่สูัง)

	 2.	เพ่ื่�อบริจำ�คให้กับรพื่.พื่บพื่ระ	จำ.ต�ก	แลื่ะ

ช่วยเหลื่่อประช�กรใน่อ.พื่บพื่ระ	 จำำ�น่วน่ม�กกว่�	

120,000	คน่

	 3.	 เพื่่�อขัย�ยธุุรกิจำรถเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้

อุปกรณ์ท่ี่�ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	ไปยัง

ทัี่�วประเที่ศึ	แลื่ะสั�ม�รถช่วยเหล่ื่อสัังคมได้้วงกว้�งข้ั�น่

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น 
	 1.	เข่ัยน่โครงร่�ง	project	เพ่ื่�อน่ำ�เสัน่อหัวข้ัอ

ใน่ก�รที่ำ�วิจำัยร่วมกับหน่่วยง�น่ขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรม

สัังคมประจำำ�พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	 1	 ภ�ยใต้สัำ�น่ัก

น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)	ประจำำ�ปี	2564

	 2.	 ประชุมกับที่่มง�น่	 พื่ร้อมกับอ�จำ�รย์ที่่�

ปร้กษ�	 เพ่ื่�อว�งแผน่ขัั�น่ตอน่ก�รด้ำ�เนิ่น่ก�รต่�งๆ	ใน่

ก�รสัร้�งต้น่แบบเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ท่ี่�ใช้

แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	(แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วย

พื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่สูัง)

	 3.	 สัร้�งต้น่แบบเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้

อุปกรณ์ท่ี่�ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	(แบบ

เคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วยพื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่สูัง)	พื่ร้อมด้้วยที่ด้สัอบ

ระบบหน้่�ง�น่

	 5.	 ว�งแผน่ร่วมกับที่่มง�น่	 พื่ร้อมอ�จำ�รย์ที่่�
ปร้กษ�	ใน่ก�รส่ังมอบเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์
ท่ี่�ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	(แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�
ด้้วยพื่ลื่ังง�น่คว�มร้อน่สัูง)	 ให้กับรพื่.พื่บพื่ระ	 จำ.ต�ก	
เพ่ื่�อเป็น่ต้น่แบบน่ำ�ร่องใน่ก�รใช้ง�น่เต�เผ�เพ่ื่�อที่ำ�ลื่�ย
มูลื่ฝ่อยติด้เช่�อทัี่�วไป	แลื่ะมูลื่ฝ่อยติด้เช่�อจำ�ก	Covid-19
	 6.	 ว�งแผน่ก�รตลื่�ด้กับที่่มง�น่พื่ร้อมด้้วย
อ�จำ�รย์ท่ี่�ปร้กษ�	

ภ�พท่ี 1	ท่ี่มง�น่ที่ด้สัอบระบบหน้่�ง�น่จำริง

ภ�พท่ี 2 ว�งแผน่ก�รตลื่�ด้กับท่ี่มง�น่	
แลื่ะอ�จำ�รย์ท่ี่�ปร้กษ�

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
										สัร้�งต้น่แบบเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ท่ี่�

ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	 (แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�

ด้้วยพื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่สูัง)

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดของผล
ง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.ต้น่แบบรถเต�เผ�
สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ท่ี่�
ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่
เช่ �อ	 Covid-19	 (แบบ
เคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วยพื่ลัื่งง�น่
คว�มร้อน่สูัง)

1.	เกิด้รถต้น่แบบเต�เผ�
สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์ท่ี่�
ใช้แล้ื่วจำ�กก�ร									
ป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	
(แบบเคล่ื่�อน่ท่ี่�ด้้วย
พื่ลัื่งง�น่คว�มร้อน่สูัง)	
จำำ�น่วน่	1	คัน่

2.บริจำ�คให้กับ

รพื่.พื่บพื่ระ	จำ.ต�ก

2.บริจำ�คให้กับ

รพื่.พื่บพื่ระ	จำ.ต�ก	แลื่ะ

สั�ม�รถช่วยเหล่ื่อประช�

กร ใน่อ .พื่บพื่ระ 	 ได้ ้

ม�กกว่�	120,000	คน่

	3.	ร�ยง�น่ผลื่ก�รตรวจำ

วัด้คุณภ�พื่อ�ก�ศึ

3.	 ร�ยง�น่ผลื่ก�รตรวจำ

วัด้คุณภ�พื่อ�ก�ศึ

จำำ�น่วน่	1	ชุด้

ภ�พท่ี 1	น่วัตกรรมเต�เผ�สัำ�หรับเผ�วัสัดุ้อุปกรณ์
ท่ี่�ใช้แล้ื่วจำ�กก�รป้องกัน่เช่�อ	Covid-19	

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อ

สัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-14	แลื่ะขัอขัอบคุณสัำ�นั่กน่วัตกรรมแห่งช�ติ	แลื่ะ

วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่ง

เอเช่ย	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	ท่ี่�สันั่บสันุ่น่แลื่ะ

ที่ำ�ให้เกิด้โครงก�รที่่�เป็น่จำุด้เริ�มต้น่ให้วิสั�หกิจำชุมชน่

แลื่ะผู้ประกอบก�รให้ได้้ม่โอก�สัแสัด้งผลื่ง�น่ใน่ก�ร

คิด้ค้น่น่วัตกรรมใหม่ๆขั้�น่ม�	 	 ด้้วยฝ่ีม่อขัองคน่ไที่ย	

แลื่ะน่ำ�น่วัตกรรมน่ั�น่ม�สัร้�งร�ยได้้ให้กับชุมชน่	 แลื่ะ

ที่ำ�ประโยชน์่ให้กับสัังคมต่อไป
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กระบัวนก�รผลิตปุ�ยจ�กมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ท�งก�รเกษตร ชุมชนบ้ั�นสองแคว

The fertilizer production process from animal manure and 

agricultural waste; case study Ban Songqae
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บัทคัดย่อ

	 ก�รผลิื่ตปุ�ยช่วภ�พื่อัด้เม็ด้จำ�กวัสัดุ้เหล่ื่อใช้ที่�งก�รเกษตร	เป็น่แน่วคิด้ขัองชุมชน่ใน่ก�รแก้ปัญห�ก�รเผ�ไหม้

วัสัดุ้เหล่ื่อใช้ที่�งก�รเกษตรแลื่ะบริห�รจัำด้ก�รมูลื่สััตว์ท่ี่�เกิด้ข้ั�น่ใน่ระหว่�งเล่ื่�ยงสััตว์	ท่ี่�น่ำ�มูลื่สััตว์ท่ี่�เกิด้ข้ั�น่ไปอัด้เม็ด้เพ่ื่�อ

เพิื่�มมูลื่ค่�แลื่ะเพิื่�มร�ยได้้ให้เกษตรกร	ปุ�ยอัด้เม็ด้จำะม่ขัน่�ด้ที่รงกระบอกเส้ัน่ผ่�น่ศูึน่ย์กลื่�ง	4-8	มิลื่ลิื่เมตร	ย�ว	1-3	

เซน่ติเมตร	เหม�ะสัมต่อก�รใช้ง�น่	แลื่ะห�กบรรจุำใน่บรรจุำภัณฑ์์ท่ี่�สัวยง�มหร่อดู้เป็น่เอกลัื่กษณะจำะสั�ม�รถจำำ�หน่่�ย

ได้้ใน่ร�ค�	 20-70	 บ�ที่/กิโลื่กรัม	 แลื่ะยังช่วยเพิื่�มคว�มอุด้มสัมบูรณ์ขัองดิ้น่	 ทัี่�งปริม�ณอิน่ที่ร่ย์วัตถุ	 แร่ธุ�ตุอ�ห�ร	

ไน่โตรเจำน่	ฟอสัฟอรัสั	แลื่ะโพื่แที่สัเซ่ยม	ช่วยใน่ก�รย่อยสัลื่�ยซ�กพ่ื่ช	ซ�กสััตว์ใน่ดิ้น่	ที่ำ�ให้ธุ�ตุอ�ห�รถูกพ่ื่ชน่ำ�ไป

ใช้ได้้รวด้เร็วข้ั�น่	ช่วยเพิื่�มจุำลิื่น่ที่ร่ย์ท่ี่�ม่ประโยชน์่ใน่ดิ้น่	ช่วยต้�น่ก�รแพื่ร่ขัองจุำลิื่น่ที่ร่ย์ก่อโรคพ่ื่ชชนิ่ด้ต่�งๆ	ใน่ดิ้น่	ที่ำ�ให้

ดิ้น่ม่คว�มร่วน่ซุย	จำ�กองค์ประกอบขัองดิ้น่ท่ี่�ม่ดิ้น่	อิน่ที่ร่ย์วัตถุ	น่ำ��	แลื่ะอ�ก�ศึใน่สััด้ส่ัวน่ท่ี่�เหม�ะสัม	ช่วยปรับสัภ�พื่	pH

ขัองดิ้น่	 ให้เหม�ะสัมกับก�รปลูื่กพ่ื่ช	 ช่วยเพิื่�มประสิัที่ธิุภ�พื่ใน่ก�รด้้งแร่ธุ�ตุขัองพ่ื่ชจำ�กปุ�ยเคม่หร่อปุ�ยอ่�น่ท่ี่�เกษตรกรใส่ั	

ช่วยดู้ด้ซับคว�มช่�น่ไว้ใน่ดิ้น่ให้น่�น่ข้ั�น่	ที่ำ�ให้ดิ้น่ชุ่มช่�น่ตลื่อด้เวลื่�	

คำ�สำ�คัญ		มูลื่สััตว์	วัว	อัด้เม็ด้	เพิื่�มคุณภ�พื่

เหลื่่อใช้ที่�งก�รเกษตร	 แลื่ะบริห�รจำัด้ก�รมูลื่สััตว์ที่่�

เกิด้ข้ั�น่ใน่ระหว่�งเล่ื่�ยงสััตว์	ซ้�งเป็น่ก�รน่ำ�สิั�งเหล่ื่�น่่�ม�

ใช้ประโยชน่์แลื่ะเป็น่ก�รสัร้�งง�น่	 สัร้�งร�ยได้้	 แลื่ะ

สัร้�งอ�ช่พื่ให้กับสัม�ชิกท่ี่�เป็น่ผู้สูังอ�ยุด้้วยก�รผลิื่ตปุ�ย

ช่วภ�พื่	ซ้�งก�รผลิื่ตม่กระบวน่ก�รท่ี่�ไม่ซับซ้อน่แลื่ะก�ร

ใช้วัตถุด้ิบที่่�ห�ได้้ง่�ยใน่ชุมชน่	 โด้ยก�รออกแบบลื่ด้

อุปกรณ์ขัองกระบวน่ก�รอัด้เม็ด้ช่วมวลื่ให้น่้อยลื่ง	 ใช้

เคร่�องยน่ต์เกษตรรอบตำ��	 ที่่�สั�ม�รถใช้เช่�อเพื่ลื่ิงได้้

หลื่�กลื่�ย	สั�ม�รถเคล่ื่�อน่ย้�ยได้้ง่�ย	ซ้�งเม่�อน่ำ�มูลื่สััตว์

แลื่ะสิั�งเหล่ื่อใช้จำ�กก�รเกษตร	ม�ผ่�น่กระบวน่ก�รอัด้

เม็ด้ปุ�ยแล้ื่วจำะที่ำ�ให้สัร้�งร�ยได้้ม�กข้ั�น่	ซ้�งใน่ตลื่�ด้ปุ�ย

อัด้เม็ด้จำ�กมูลื่สััตว์จำะถูกบรรจำุใสั่ถุง	 เพื่่�อจำำ�หน่่�ยใน่

ร�ค�	 4-5	 บ�ที่/กิโลื่กรัม	 ปุ�ยอัด้เม็ด้จำะม่ขัน่�ด้ที่รง

กระบอกเส้ัน่ผ่�น่ศูึน่ย์กลื่�ง	4-8	 มิลื่ลิื่เมตร	ย�ว	1-3	

เซน่ติเมตร	เหม�ะสัมต่อก�รใช้ง�น่	แลื่ะห�กบรรจุำใน่

บรรจำุภัณฑ์์ที่่ �สัวยง�มหร่อดู้เป็น่เอกลื่ักษณะ	 จำะ

สั�ม�รถจำำ�หน่่�ยได้้ใน่ร�ค�ท่ี่�สูังข้ั�น่ต่อไปได้้อ่กด้้วย	

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	เพ่ื่�อแปรรูปขัองเหล่ื่อทิี่�งจำ�กชุมชน่บ้�น่สัอง

แคว	 ค่อ	ก�รผลิื่ด้ปุ�ยจำ�กมูลื่สััตว์ผสัมกับวัสัดุ้เหล่ื่อใช้

ที่ำ�ก�รเกษตรขัองหมู่บ้�น่	เพ่ื่�อที่ำ�ให้ก�รบริห�รจัำด้ก�ร

ขัองหมู่บ้�น่ม่ประสิัที่ธิุภ�พื่ใน่ก�รใช้โยชน์่สูังสุัด้

	 2.	 เพื่่�อสัร้�งอ�ช่พื่	 แลื่ะสัร้�งร�ยให้กับผู้สัูง

อ�ยุ	หร่อร�ชก�รหลัื่งก�รเกษ่ยรอ�ยุร�ชก�รจำ�กก�ร

จำ�ยปุ�ยมูลื่สััตว์อัด้เม็ด้ให้เขั่ยน่เป็น่ขั้อๆ	 เพื่่�อให้ผู้อ่�น่

เข้ั�ใจำง่�ย

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 ก�รด้ำ�เน่ิน่ง�น่ขัองก�รอัด้เม็ด้ปุ�ยขั่�วัว	 ก�ร

พื่ัฒน่�น่่�เพื่่�อพื่ัฒน่�กระบวน่ก�รปุ�ยอัด้เม็ด้ขั่�วัว	 โด้ย

เจำ�ะจำงเน้่น่เกษตรกรใน่ชุมชน่ผู้เล่ื่�ยงวัวขัองชุมชน่บ้�น่

สัองแคว	จำ.ต�ก	โด้ยวิธุ่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่ดั้งน่่�

1. บัทนำ�
	 ก�รเล่ื่�ยงสััตว์ประเภที่โค	กระบ่อ	จำำ�พื่วกน่่�ยัง

เป็น่ที่่ �น่ิยมใน่ก�รเลื่่ �ยงไว้ช่วยที่ำ�ง�น่เกษตร	 แลื่ะ

ปัจำจุำบัน่เกิด้ก�รปรับเปล่ื่�ยน่ใช้เที่คโน่โลื่ย่เข้ั�ม�ที่ด้แที่น่

แต่	 โค	กระบ่อ	 ก็ยังคงอยู่ใน่วิถ่ช่วิตคว�มเป็น่อยู่ขัอง

เกษตรกรไที่ย	 แลื่ะโค	 กระบ่อ	 กลื่ับกลื่�ยเป็น่สััตว์

เศึรษฐกิจำที่่�ถูกใช้ใน่กิจำกรรมอ่�น่ๆ	 เช่น่	 ก�รร่ด้น่มวัว	

ก�รเพื่�ะเล่ื่�ยงขั�ยเน่่�อ	ก�รเล่ื่�ยงสัวยง�ม	หร่อก�รเพื่�ะ

เล่ื่�ยงเพ่ื่�อเข้ั�ใน่พิื่ธุ่กรรมต่�งๆ	ท่ี่�ม่คว�มสัำ�คัญ	จ้ำงที่ำ�ให้

เกษตรกรรมขัองประเที่ศึไที่ยยังคงม่วิถ่ช่วิตร่วมไปกับ

ก�รเลื่่ �ยงสััตว์	 แลื่ะม่ก�รสัร้�งร�ยได้้เสัริมให้กับ

เกษตรกรไที่ย

	 จำ�กสัถิติก�รเลื่่�ยงโคเน่่�อร�ยจำังหวัด้ขัองปี	

พื่.ศึ.	 2563	 พื่บว่�	 จำังหวัด้ต�กม่ก�รเลื่่�ยงโคเน่่�อ	

จำำ�น่วน่	 4	 สั�ยพื่ัน่ธุุ ์	 ค่อ	 โคพื่่ �น่เม่อง	 โคพื่ัน่ธุุ ์แที่้	

โคลูื่กผสัม	แลื่ะโคขุัน่	ซ้�งใน่จัำงหวัด้ต�กม่จำำ�น่วน่โคเน่่�อ

ใน่ปี	พื่.ศึ.	2563	174,572	ตัว	จำ�กเกษตรกร	11,443	

ร�ย	 ก�รรวมตัวขัองกลืุ่่มเกษตรกรผู้เลื่่�ยงโคเน่่�อขัอง

เกษตรชุมชน่บ้�น่สัองแคว	 อำ�เภอสั�มเง�	 กำ�ลื่ังจำะ

ที่ำ�ก�รจัำด้ตั�งแลื่ะจำด้ที่ะเบ่ยน่เป็น่	วิสั�หกิจำชุมชน่กลุ่ื่ม

ผู้เลื่่�ยงโคเน่่�อ	 ซ้�งใน่ก�รเลื่่�ยงโคเน่่�อใน่ปัจำจำุบัน่เกิด้

ปัญห�เร่�องมูลื่สััตว์ท่ี่�เกิด้ข้ั�น่จำำ�น่วน่ม�ก	ก�รแก้ปัญห�

ขัองชุมชน่	 คอ่	 ไม่ม่ก�รจำัด้ก�รมูลื่ขัองโคเน่่�อ	 รวมถ้ง

มูลื่ขัองสััตว์อ่�น่ๆ	เช่น่	ไก่	เป็ด้	แลื่ะหมู	ปล่ื่อยให้มูลื่สััตว์

กองที่ับถมกัน่	 เม่�อสัะสัมเป็น่ระยะเวลื่�น่�น่ๆ	 แลื่ะม่

คว�มช่�น่เกิด้ข้ั�น่จำ�กธุรรมช�ติ	เช่น่	ฝ่น่ตก	น่ำ��ค้�ง	หร่อ

น่ำ��ที่่�ไหลื่ม�จำ�กครัวเร่อน่	 ม�ปน่กับเศึษมูลื่สััตว์ต่�งๆ	

ที่ำ�ให้เกิด้เป็น่แหล่ื่งสัะสัมเช่�อโรคแลื่ะกลิื่�น่เหม็น่เกิด้ข้ั�น่

รบกวน่ต่อชุมชน่รอบข้ั�ง	แลื่ะใน่ชุมชน่จำะม่วัสัดุ้เหล่ื่อ

ใช้ที่�งก�รเกษตรจำำ�น่วน่ม�ก	 แลื่ะเกษตรกรม่ก�ร

บริห�รจำัด้ก�รด้้วยก�รเผ�ไหม้	 ที่ำ�ให้ม่ผลื่กระที่บสัิ�ง

แวด้ลื่้อม	 ค่อ	 เกิด้มลื่พื่ิษที่�งอ�ก�ศึ	 เขัม่�ควัน่	 ฝุ่่น่

ลื่ะออง	เป็น่ต้น่	ส่ังผลื่ต่อสุัขัภ�พื่อน่�มัย	ดั้งนั่�น่	ใน่ก�ร

ที่ำ�โครงก�รก�รผลิื่ตปุ�ยช่วภ�พื่อัด้เม็ด้จำ�กวัสัดุ้เหล่ื่อ

ใช้ที่�งก�รเกษตรผสัมกับมูลื่สััตว์ชุมชน่บ้�น่สัองแคว

อำ�เภอสั�มเง�	 ด้้วยน่วัตกรรมเคร่�องอัด้เม็ด้มูลื่สััตว์	

เป็น่แน่วคิด้ขัองชุมชน่ใน่ก�รแก้ปัญห�ก�รเผ�ไหม้วัสัดุ้
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วิธีก�รผลิต (ปุ่ยข้ีวัวอัดเม็ด)

	 กระบวน่ก�รผลิื่ตปุ�ยข่ั�วัวอัด้เม็ด้	ค่อก�รน่ำ�เอ�

มูลื่วัวน่ำ�ไปอัด้ผ่�น่รูขัน่�ด้เล็ื่ก	ขัน่�ด้เส้ัน่ผ่�น่ศูึน่ย์กลื่�ง

	8	มม.	แลื่ะกด้อัด้ด้้วยลูื่กกลิื่�งด้้วยแรงกด้	เม็ด้ปุ�ยท่ี่�ผลิื่ต

ได้้จำะม่ขัน่�ด้เส้ัน่ผ่�น่ศูึน่ย์กลื่�งขัน่�ด้	8	มม.	ต�มขัน่�ด้

ขัองรูท่ี่�อัด้	แลื่ะคว�มย�วเม็ด้	สั�ม�รถปรับตั�งได้้ตั�งแต่

	5-50	มม.	หร่อแล้ื่วแต่จำะที่ำ�ไปใช้ง�น่	

	 กระบวน่ก�รเตร่ยมวัตถุด้ิบจำะต้องที่ำ�ให้

วัตถุดิ้บม่ขัน่�ด้เล็ื่ก	หร่อป่น่หร่อที่ำ�ให้แตกกระจำ�ยเป็น่

ลัื่กษณะคล้ื่�ยแป้ง	แลื่ะข้ัอควรระวัง	ก�รเตร่ยมวัตถุดิ้บ

จำะต้องไม่ม่วัสัดุ้จำำ�พื่วก	 เศึษหิน่	 หร่อเหลื่็กปน่ลื่งไป

เด้็ด้ขั�ด้

บด้ข่ั�วัวแห้งให้ลื่ะเอ่ยด้

แพื่กใส่ัแพื่กเกจำ

รวบรวม/จัำด้เตร่ยมข่ั�วัวแห้ง

ต�กแด้ด้ลื่ด้คว�มช่�น่

อัด้เม็ด้ข่ั�วัว

จำำ�หน่่�ยต�มท้ี่องตลื่�ด้

ออกแบบเคร่�องอัด้เม็ด้ปุ�ยข่ั�วัว

รูปภ�พ 1 ฝั่งขัั�น่ตอน่ก�รที่ำ�ง�น่

ภ�พท่ี 2 ข่ั�วัวแห้งท่ี่�เตร่ยมสัำ�หรับอัด้เม็ด้

ภ�พท่ี 3	ขัั�น่ตอน่ก�รอัด้เม็ด้ปุ�ยข่ั�วัว

ภ�พท่ี 4	เคร่�องอัด้เม็ด้ปุ�ยมูลื่สััตว์	วิสั�หกิจำชุมชน่
เกษตรชุมชน่บ้�น่สัองแคว

	 กระบวน่ก�รอัด้เม็ด้วัตถุด้ิบที่่�เตร่ยมจำ�ก

ขัั�น่ตอน่ต้น่ใส่ัลื่งไปใน่ช่องที่�งท่ี่�กำ�หน่ด้	(กรวย)	แล้ื่ว

ภ�ยใน่จำะม่ลูื่กกลิื่�งโลื่หะขัน่�ด้ใหญ่	2	ชั�น่	หมุน่เพ่ื่�อเพิื่�ม

แรงกด้ให้วัตถุดิ้บอัด้ลื่งรูขัน่�ด้เล็ื่กภ�ยใน่

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 ผลื่ผลิื่ต	ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	ค่อ	เคร่�องอัด้เม็ด้ปุ�ย

ภ�พท่ี 5 ตร�สิัน่ค้�	เกษตรชุมชน่บ้�น่สัองแคว

ภ�พท่ี 6	ปุ�ยมูลื่สััตว์ผลิื่ตจำ�กมูลื่วัว

ปริม�ณก�รผลิตจนถึ้งปัจจุบััน

3,000	กิโลื่กรัม	(นั่บจำ�กวัน่ท่ี่�ที่ำ�สััญญ�)

ปริม�ณก�รผลิตเพ่ือก�รออกแบับั

500	กิโลื่กรัม/ชั�วโมง

ปริม�ณก�รผลิตต่อคร้ัง

300-500	กิโลื่กรัม/ครั�ง	

(หร่อ	ข้ั�น่อยู่กับปริม�ณวัตถุดิ้บ)

ปุ�ยมูลสัตว์

ช่ือตร�สินค้�ใหม่/เทคโนโลยีใหม่***

ปุ�ยข้ีวัวอัดเม็ด

ต�ร�งท่ี 1 ประม�ณก�รงบกำ�ไรขั�ด้ทุี่น่	(Income	

Statement)		(หน่่วย	:	บ�ที่)

ราย
การ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

รายได

รายได
จาก
การ
ขาย

14,600 
kg

14,600 
kg

14,600 
kg

14,600 
kg

14,600 
kg

ตนทุน
การ
ผลิต

4 บาท
/kg

4 บาท
/kg

4 บาท
/kg

4 บาท
/kg

4 บาท
/kg

กําไร
ขั้นตน

0.6 
บาท/
kg

0.6 
บาท/
kg

0.6 
บาท/
kg

0.6 
บาท/
kg

0.6 
บาท/
kg

กําไร
จาก
การ

ดําเนิน
งาน

8,760 
บาท

8,760 
บาท

8,760 
บาท

8,760 
บาท

8,760 
บาท

กําไร
สุทธิ
(บาท)

8,760 
บาท

8,760 
บาท

8,760 
บาท

8,760 
บาท

8,760 
บาท

	 เคร่�องอัด้เม็ด้ปุ�ยจำ�กมูลื่สััตว์สั�ม�รถเพื่ิ�ม

คุณภ�พื่ให้กับมูลื่สััตว์ได้้		แลื่ะสั�ม�รถจำำ�หน่่�ยได้้ใน่

ร�ค�ท่ี่�เหม�ะสัมตลื่อด้จำน่ก�รสัร้�งร�ยได้้ภ�ยใน่ครัว

เร่อน่เพิื่�มข้ั�น่
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5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.	 ระบบอัด้เม็ด้ปุ�ยมูลื่
สััตว์	1	เคร่�อง

1.	 เคร่�องอัด้เม็ด้ปุ�ยมูลื่
สััตว์	1	เคร่�อง	(ระบบหลัื่ก)
2.	 เคร่�องสัับย่อยอัน่ด้ับ
ต้น่	1	เคร่�อง	(ระบบเสัริม)
3.	 เคร่�องลื่ำ�เล่ื่ยงสัำ�หรับ
อัด้	1	เคร่�อง	(ระบบเสัริม)

2.	ก�รอบรมก�รใช้ง�น่	

1	ครั�ง

1.	 อบรมเสัริมศึักยภ�พื่

อ�ช่พื่	แน่ะน่ำ�ก�รใช้ง�น่

แลื่ะก�รจำำ�หน่่�ยให้

ประช�ชน่อย่�งน่้อย	 10	

คน่	(กลุ่ื่มวิสั�หกิจำ)

3.	 ก�รติด้ต�มผลื่ก�รใช้

ง�น่แลื่ะก�รขัย�ยผลื่โด้ย

เกษตรกร	3	ครั�ง

1.	 ก�รติด้ต�มผลื่ก�ร

ด้ำ�เนิ่น่ง�น่แลื่ะก�รขัย�ย

ผลื่	3	ครั�ง

4.	ก�รผลิื่ตเพ่ื่�อจำำ�หน่่�ย

/ก�รจำำ�หน่่�ย	30	บ�ที่/

กิโลื่กรัม

1.	 วิสั�หกิจำชุมชน่ม่ร�ย

ได้้เพิื่�มข้ั�น่จำ�กเดิ้ม	150%	

หร่อม่ร�ค�จำำ�หน่่�ย

อย่�งน่ ้อย	 30	 บ�ที่/

กิโลื่กรัม

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่	 เร่�อง	 “กระบวน่ก�รผลื่ิตปุ�ยจำ�กมูลื่
สััตว์แลื่ะเศึษวัสัดุ้เหลื่่อใช้ที่�งก�รเกษตร	 ชุมชน่บ้�น่
สัองแคว”	 น่่�ได้้รับก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่ง�น่น่วัตกรรม
เพ่ื่�อสัังคม	ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม
ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-
63-15	แลื่ะขัอขัอบคุณ	สัำ�นั่กง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ
แลื่ะหน่่วยขัับเคล่ื่�อน่น่วัตกรรมเพ่ื่�อสัังคม	ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�
ภ�คเหน่่อตอน่บน่	 1	 วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะ
เที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	 มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏ
เช่ยงใหม่	 ที่่�สัน่ับสันุ่น่โอก�สัใน่ก�รพื่ัฒน่�ชุมชน่บ้�น่
สัองแควครั�งน่่�เป็น่อย่�งยิ�ง

7. เอกส�รอ้�งอิง (ถ้้�มี)
	 ร่มพื่ฤกษ์	เพิื่�มเก่ยรติศัึกดิ้�.	(2557).ก�รพัื่ฒน่�
เคร่�องอัด้เม็ด้ปุ�ยอิน่ที่ร่ย์แลื่ะก�รจำัด้ก�รผลื่ิตปุ�ย	 ใน่
ระด้ับชุมชน่.	 ว�รสั�ร	 สัม�คมน่ักวิจำัย,	 ปีที่่�	 62(3),	
86–99.
	 บุญฤที่ธิุ�	ชุมที่อง.	(2559).ผลื่ขัองปุ�ยมูลื่สััตว์ท่ี่�
ม่ต่อก�รเจำริญเติบโต	 แลื่ะผลื่ผลื่ิตขัองหญ้�หว�น่.	
เกษตรขัอน่แก่น่44,	ปีท่ี่�	59(1),272–277.
	 สัมยศึ	เด้ชภิรัตน่มงคลื่.	(2558).ผลื่ขัองอัตร�
ปุ�ยมูลื่สุักรท่ี่�ม่ต่อก�รเจำริญเติบโต	แลื่ะผลื่ผลิื่ตขัองหญ้�
ปักก ิ �ง .	 ประช ุมที่�งว ิช�ก�รขัองมห�ว ิที่ย�ลื่ ัย
เกษตรศึ�สัตร์,	ปีท่ี่�	53,397-404.
	 สัมยศึ	เด้ชภิรัตน่มงคลื่.	(2558).ผลื่ขัองอัตร�
ปุ�ยมูลื่สุักรท่ี่�ม่ต่อก�รเจำริญเติบโต	แลื่ะผลื่ผลิื่ตขัองหญ้�
ปักก ิ �ง .	 ประช ุมที่�งว ิช�ก�รขัองมห�ว ิที่ย�ลื่ ัย
เกษตรศึ�สัตร์,	ปีท่ี่�	53,397-404.
	 เรณู	ตร่โลื่เกศึ.	(2556).ผลื่ขัองก�รใช้ปุ�ยสูัตร
ท่ี่�ด่้ต่อก�รเจำริญเติบโตแลื่ะผลื่ผลิื่ตขัองพ่ื่ชผักบ�งชนิ่ด้
.	วรสั�รเกษตรพื่ระวรุณ,ปีท่ี่�	10(1),	19–28
	 ณัฐจำิร�	 	 อิน่มน่ต์.(2562).ก�รผลื่ิตเช่�อเพื่ลื่ิง
อัด้เม็ด้จำ�กผักตบชว�.มห�วิที่ย�ลัื่ยน่เรศึวร.
	 วิจิำตร�	น่�มจิำตร	แลื่ะคณะ.	(2562).	คุณสัมบัติ
ขัองวัตถุดิ้บ	แลื่ะอัตร�ส่ัวน่ท่ี่�เหม�ะสัมต่อก�รผลิื่ตปุ�ย
อัด้เม็ด้คุณภ�พื่สูัง,	 วิที่ย�ศึ�สัตร์แลื่ะเที่คโน่โลื่ย่.,	 62	
(3)
	 ภัที่ร�พื่ร	ทัี่สัพื่งษ์.ก�รผลิื่ตแลื่ะก�รจัำด้ก�รโค
เน่่�อ-โคขุัน่.	Production	and	Management	of	Beef	
Cattle	and	Feedlot.250-291.	
	 คู่ม่อเกษตรกรไที่ย,	ค้น่เม่�อ	8	สิังห�คม	2564	
จำ�ก	https://breeding.dld.go.th/th/index.php	
	 กรมปศุึสััตว์	กระที่รวงเกษตรแลื่ะสัหกรณ์.โค
พัื่น่ต�ก.เอกสั�รคำ�แน่ะน่ำ�.	สัรุปข้ัอมูลื่แลื่ะสัถิติจำำ�น่ว
น่เก�ตรกร-โคเน่่�อ,	ส่ับค้น่เม่�อ	10	สิังห�คม	2564	
จำ�ก	http://breeding.dld.go.th/th/images/doc-
ument/beef

โปรตีนถ่ั้วล�ยเสือนิลมณี

 Tiger Stripe Peanut  Nilmanee

น�งอ�ภรณ์  แสงโชติ1, น�งด�รัลณี  เทียบัทองญ�ด�2 และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง3*
1หัวหน้�ผลง�น/เครือข่�ยวิส�หกิจชุมชนกลุ่มอ�ห�รพ้ืนบ้ั�นส�รอ�ห�รครบัถ้้วนสูตรไทยใหญ่

และชนเผ่�อำ�เภอป�ย จังหวัดแม่ฮ่่องสอน 58130
2ผู้ร่วมผลง�น/ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด น�ริสม� อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

3อ�จ�รย์พ่ีเล้ียง/วิทย�ลัยแม่ฮ่่องสอน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่ วิทย�เขตแม่ฮ่่องสอน 58000

*โทรศัพท์ 08-1473-1791 E-mail: chutimun24@g.cmru.ac.th

บัทคัดย่อ

	 ก�รพัื่ฒน่�ผลิื่ตภัณฑ์์โปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอ	เป็น่ก�รน่ำ�น่วัตกรรมพ่ื่น่ฝ่อย	(Spray	dry)	เข้ั�ม�ใช้ที่ำ�ผงโปรต่น่ถั�ว

ลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่	โด้ยผงถั�วท่ี่�ได้้จำ�ก	spray	dry	จำะม่ลัื่กษณะเป็น่ผงลื่ะเอ่ยด้ส่ัม่วง	เม่�อลื่ะลื่�ยน่ำ��แล้ื่วจำะเป็น่ขัองเหลื่ว

ส่ัม่วง	หอมกลิื่�น่ถั�ว	

 

 

	 น่อกจำ�กน่่�	จ้ำงได้้ม่ก�รคิด้สูัตรโปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่เพิื่�มจำำ�น่วน่	3	สูัตร	ได้้แก่	(1)	สูัตร	3	in	1	เป็น่ก�ร

เพื่ิ�มกลื่ิ�น่ถั�ว	 เพื่่�อให้ม่กลื่ิ�น่หอมน่่�รับประที่�น่ขั้�น่	 (2)	 สัูตรง�ด้ำ�	 เป็น่ก�รเพื่ิ�มปริม�ณง�เขั้�ไปใน่ผงถั�วเพื่่�อให้ม่กลื่ิ�น่

หอมขัองง�ด้ำ�แลื่ะได้้รับวิต�มิน่อ่จำ�กง�		แลื่ะลื่ด้ปริม�ณคร่มเท่ี่ยมจำ�กมะพื่ร้�วลื่ง	เน่่�องจำ�กม่คว�มมัน่จำ�กง�ด้ำ�อยู่

ใน่ตัว	แลื่ะ	(3)	สูัตร	ช็อคโกแลื่ต	ได้้ลื่ด้ปริม�ณคว�มหว�น่ลื่ง	ค่อลื่ด้สั�รให้คว�มหว�น่แที่น่น่ำ��ต�ลื่	(Sucralose)	แลื่ะ

เพิื่�มกลิื่�น่ช็อคโกแลื่ตเข้ั�ไป	จำะที่ำ�ให้ผลิื่ตภัณฑ์์ม่กลิื่�น่ช็อคโกแลื่ตชัด้เจำน่ข้ั�น่แลื่ะน่่�รับประที่�น่ม�กข้ั�น่

คำ�สำ�คัญ		โปรต่น่	ถั�วลื่�ยเส่ัอ	
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1. บัทนำ�
ถั�วลื่�ยเส่ัอถ่อว่�เป็น่พ่ื่ชเศึรษฐกิจำขัองจัำงหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่	 จำุด้เด้่น่ถั�วลื่�ยเสั่อแม่ฮ่่องสัอน่แตกต่�ง

จำ�กถั�วลื่�ยเส่ัอขัองจัำงหวัด้อ่�น่	ๆ 	ค่อ	รสัช�ติ	แลื่ะเมล็ื่ด้

ใหญ่	เพื่ร�ะด้้วยพ่ื่�น่ท่ี่�จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่ม่ลัื่กษณะเป็น่

แอ่งระหว่�งภูเขั�ท่ี่�ม่ระดั้บคว�มสูังจำ�กระดั้บน่ำ��ที่ะเลื่

ป�น่กลื่�งตั�งแต่	200	เมตรข้ั�น่ไป	คว�มสูังขัองพ่ื่�น่ท่ี่�ส่ัง

ผลื่ให้สัภ�พื่ด้ิน่ที่ั�วไปเป็น่ด้ิน่ภูเขั�	 ม่ค่�คว�มเป็น่กรด้

-ด่้�งท่ี่�ระหว่�ง	5.5	-	6.5	เหม�ะสัมต่อก�รเจำริญเติบโต

ขัองถั�วลื่ิสัง	 ม่อิน่ที่ร่ยวัตถุป�น่กลื่�งถ้งสัูงสั่งผลื่ให้

จำำ�น่วน่ฝั่ก	น่ำ��หนั่กฝั่ก	แลื่ะน่ำ��หนั่กเมล็ื่ด้ม่ปริม�ณสูัง	

เน่่�อเมล็ื่ด้ถั�วแน่่น่แลื่ะเกิด้เมล็ื่ด้ล่ื่บน้่อย

	 เมล็ื่ด้ถั�วลื่�ยเส่ัอท่ี่�ชุมชน่น่ำ�ม�แกะพื่บว่�ม่

เมล็ื่ด้ส่ัด้ำ�ปน่ม�ด้้วย	ชุมชน่จ้ำงได้้ที่ด้ลื่องน่ำ�เฉพื่�ะเมล็ื่ด้

ส่ัด้ำ�แยกออกม�ปลูื่ก	โด้ยต้น่ถั�วลื่�ยเส่ัอส่ัด้ำ�น่่�ออกผลื่

ม�ได้้เมล็ื่ด้ส่ัด้ำ�ล้ื่วน่ทุี่กฝั่กชุมชน่จ้ำงได้้ตั�งช่�อให้กับถั�ว

ลื่�ยเสั่อที่่�ม่สั่ด้ำ�น่่�ว่�	 “ถั�วลื่�ยเสั่อน่ิลื่มณ่”	 แลื่ะด้้วย

คุณค่�ที่�งโภชน่�ก�รขัองถั�วลื่�ยเส่ัอเป็น่พ่ื่ชท่ี่�อ�ศัึยน่ำ��

ฝ่น่	ใช้น่ำ��น้่อย	ช่วยประหยัด้น่ำ��	ช่วยลื่ด้โลื่กร้อน่	ม่ภูมิ

ต้�น่ที่�น่ต่อเช่�อโรคใบจำุด้สั่น่ำ��ต�ลื่แลื่ะโรคร�สัน่ิม	 ไม่

ต้องใช้สั�รเคม่ป้องกัน่โรคพ่ื่ช	 จ้ำงปลื่อด้ภัย	 ไร้สั�รพิื่ษ

อัน่ตร�ย	 ม่สัรรพื่คุณช่วยบำ�รุงร่�งก�ย	 บำ�รุงสัมอง	

เสัริมสัร้�งคว�มจำำ�	ลื่ด้คว�มดั้น่โลื่หิตสูัง	ช่วยลื่ด้ไขัมัน่

ตัวร้�ย	 ช่วยป้องกัน่ภ�วะไขัมัน่อุด้ตัน่ใน่หลื่อด้เลื่่อด้	

อุด้มไปด้้วยเสั้น่ใยอ�ห�ร	 ใน่เมลื่็ด้ถั �วม่น่ำ ��มัน่ที่่ �ม่

ประโยชน่์	 น่ำ��มัน่จำ�กเมลื่็ด้ถั�วช่วยหลื่่อลื่่�น่ลื่ำ�ไสั้	 ช่วย

บำ�รุงน่ำ��น่มสัำ�หรับสัตร่ให้น่มบุตร		ปัจำจุำบัน่จำะเห็น่ได้้

ว่�ประช�กรทัี่�งวัยเด็้ก	วัยรุ่น่	แลื่ะวัยสูังอ�ยตุ่�งหัน่ม�

ให้คว�มใส่ัใจำใน่เร่�องสุัขัภ�พื่ขัองตน่เองม�กยิ�งข้ั�น่	โด้ย

หัน่ม�ออกกำ�ลัื่งก�ยแลื่ะที่�น่โปรต่น่อ�ห�รเสัริมบำ�รุง

ร่�งก�ย	 ที่�งกลืุ่่มวิสั�หกิจำชุมชน่	 เคร่อขั่�ยวิสั�หกิจำ

ชุมชน่กลุ่ื่มอ�ห�รพ่ื่�น่บ้�น่สั�รอ�ห�รครบถ้วน่สูัตรไที่ย

ใหญ่แลื่ะชน่เผ ่�อ ำ�เภอป�ย	 จำ ้งต�มเที่รน่แลื่ะ

สัถ�น่ก�รณ์ใน่ปัจำจุำบัน่สัร้�งผลิื่ตภัณฑ์์ตัวใหม่ขัองกลุ่ื่ม

วิสั�หกิจำชุมชน่ฯ	 ข้ั�น่ม�ด้้วยก�รน่ำ�น่วัตกรรมม�สัร้�ง

มูลื่ค่�เพื่ิ�มให้แก่ถั�วลื่�ยเสั่อน่ิลื่มณ่	 แลื่ะเพื่่�อน่ำ�เสัน่อ

สิัน่ค้�ท่ี่�ด่้ม่ประโยชน์่ออกจำำ�หน่่�ยแก่ผู้บริโภค

	 ก�รสัร้�งผลื่ิตภัณฑ์์	 “โปรต่น่ถั�วลื่�ยเสั่อน่ิลื่

มณ่”	เป็น่ผลิื่ตภัณฑ์์อ�ห�รท่ี่�ม่คุณค่�ที่�งสั�รอ�ห�รท่ี่�

ด้่ม่ประโยชน่์แก่ผู้บริโภค	 แลื่ะอน่�คตจำะกลื่�ยเป็น่

ผลิื่ตภัณฑ์์คุณภ�พื่ขัองจัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่	ซ้�งผลิื่ตข้ั�น่

จำ�กวัตถุดิ้บท่ี่�ม่คุณภ�พื่ใน่ท้ี่องถิ�น่	ค่อ	ถั�วลื่�ยเส่ัอท่ี่�ข้ั�น่

ช่�อขัองจำังหวัด้	 แลื่ะยังม่พื่่�น่ที่่�เพื่�ะปลืู่กใน่เขัตพื่่�น่ที่่�

จัำงหวัด้แม่ฮ่่องสัอน่ท่ี่�ม่รสัช�ตเฉพื่�ะถิ�น่ไม่ม่ท่ี่�ใด้เหม่อน่

	แลื่ะยังเป็น่ก�รสั่งเสัริมให้เกิด้พื่่ชเศึรษฐกิจำตัวใหม่ที่่�

ให้ประช�ชน่ได้้น่ำ�ไปปลูื่กแลื่ะแปรรูปสัร้�งง�น่	 สัร้�ง

อ�ช ่พื่	 แลื่ะร�ยได้ ้ ให ้แก ่ประช�ชน่ใน่จำ ังหว ัด้

แม่ฮ่่องสัอน่	 น่อกจำ�กผู้รับผิด้ชอบโครงก�รจำ้งได้้ร่วม

กับอ�จำ�รย์พื่่�เลื่่�ยงน่ำ�กระบวน่ก�รที่�งวิที่ย�ศึ�สัตร์

	แลื่ะน่วัตกรรมม�ใช้ใน่กระบวน่ก�รผลื่ิตเพื่่�อให้ได้้

ผลื่ิตภัณฑ์์ตัวใหม่ที่่ �แสัด้งถ้งอัตลื่ักษณ์ขัองจำังหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่น่ำ�เสัน่อขั�ยต่อผู้บริโภคทัี่�งใน่ประเที่ศึแลื่ะ

ต่�งประเที่ศึต่อไป

2. วัตถุ้ประสงค์
	 1.	 เพ่ื่�อสัร้�งผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	 “โปรต่น่ถั�วลื่�ย

เส่ัอนิ่ลื่มณ่”	แลื่ะม่บรรจุำภัณฑ์์ท่ี่�ได้้ม�ตรฐ�น่สั�กลื่	เป็น่

มิตรต่อสิั�งแวด้ล้ื่อม	

ภ�พท่ี 1	ต้น่ถั�วลื่�ยเส่ัอ

	 2.	 เพ่ื่�อสัร้�งง�น่	สัร้�งอ�ช่พื่	สัร้�งร�ยได้้ให้

แก่สัม�ชิกเคร่อข่ั�ยวิสั�หกิจำชุมชน่กลุ่ื่มอ�ห�รพ่ื่�น่บ้�น่

สั�รอ�ห�รครบถ้วน่สัูตรไที่ยใหญ่	 แลื่ะชน่เผ่�อำ�เภอ

ป�ย	

	 3.	 เพื่ ่ �อสัร ้�งศึ ักยภ�พื่ผ ู ้ประกอบก�ร

เคร ่อขั ่�ยว ิสั�หกิจำช ุมชน่กลืุ่ ่มอ�ห�รพื่่ �น่บ ้�น่

สั�รอ�ห�รครบถ้วน่สัูตรไที่ยใหญ่แลื่ะชน่เผ่�อำ�เภอ

ป�ยม่ข่ัด้คว�มสั�ม�รถใน่ก�รแข่ังขััน่ที่�งก�รตลื่�ด้

3. วิธีก�รดำ�เนินง�น
	 ใน่ส่ัวน่ขัองวิธุ่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่โปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอ

นิ่ลื่มณ่ตั�งแต่เริ�มโครงก�รจำน่สิั�น่สุัด้โครงก�ร	ดั้งน่่�

	 1)	 คัด้เล่ื่อกวัตถุดิ้บท่ี่�ปลูื่กใน่จัำงหวัด้

แม่ฮ่่องสัอน่แลื่ะได้้คุณภ�พื่เกษตรปลื่อด้ภัย

	 7)	 ที่ำ�ให้แห้งด้้วยก�รพื่่น่ใช้หัวฉ่ด้	 5	 บ�ร์

อุณหภูมิขั�ออก	70-80	องศึ�เซลื่เซ่ยสั	แปรอุณหภูมิ

ลื่มเข้ั�เป็น่	175,	195	แลื่ะ	215	องศึ�เซลื่เซ่ยสั

	 8)	 บรรจำ ุ ใน่ถ ุ ง 	 Laminate	 ป ิด้ผน่ ้ก

สุัญญ�ก�ศึ

	 9)	 เก็บตัวอย่�งเพื่่�อวิเคร�ะห์ลื่ักษณะที่�ง

ก�ยภ�พื่	เคม่	แลื่ะประสั�ที่สััมผัสั

	 10)	 ออกแบบบรรจุำภัณฑ์์	พื่ร้อมสัร้�งแบรน่ด์้

สิัน่ค้�	“โปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่”

	 11)	น่ำ�ไปที่ด้สัอบตลื่�ด้พื่ร้อมจำำ�หน่่�ยสัู ่

ผู ้บริโภคใน่วงกว้�ง

	 2)	 น่ำ�เมล็ื่ด้ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่อบ/คั�วท่ี่�

อุณหภูมิ	 3	 ระด้ับ	 ค่อ	 190,	 200	 แลื่ะ	 210	 องศึ�

เซลื่เซ่ยสั	แลื่ะเวลื่�	3	ระดั้บ	ค่อ	10	,	15	แลื่ะ	20	น่�ท่ี่

	 3)	 น่ำ�ไปผ่�น่ลื่มเย็น่

	 4)	 บ่บน่ำ��มัน่ออก

	 5)	 บด้ด้้วย	stone	mill	ให้ได้้	3	ขัน่�ด้	ค่อ	

เล็ื่กกว่�	150	,	150-250	แลื่ะ	250-350	ไมครอน่

	 6)	 น่ำ�ถั�วลื่�ยเสั่อน่ิลื่มณ่	 คั�วบด้ม�ต้มสักัด้

ด้้วยน่ำ��อัตร�ส่ัวน่ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่	ต่อน่ำ��	1	 :	20	ท่ี่�

อุณภูมิ	75,	78	แลื่ะ	95	องศึ�เซลื่เซ่ยสั	แลื่ะเวลื่�	30,	

45	แลื่ะ	60	น่�ท่ี่



7776 ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำาปี 2564 ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำาปี 2564

4. ผลก�รดำ�เนินง�น 
	 น่ำ�ข้ัอมูลื่ผลื่ก�รด้ำ�เนิ่น่ง�น่ท่ี่�เกิด้ข้ั�น่	โด้ยอ�จำ

จำะเร่ยงหัวข้ัอต�มวัตถุประสังค์ท่ี่�ว�งไว้ได้้	เช่น่

	 1.	สัร้�งผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	“โปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่

มณ่”	แลื่ะม่บรรจุำภัณฑ์์ท่ี่�ได้้ม�ตรฐ�น่สั�กลื่	 เป็น่มิตร

ต่อสิั�งแวด้ล้ื่อม

	 2.	 สัร้�งง�น่	 สัร้�งอ�ช่พื่	 สัร้�งร�ยได้้ให้แก่

สัม�ชิกเคร่อขั่�ยวิสั�หกิจำชุมชน่กลืุ่่มอ�ห�รพื่่�น่บ้�น่

สั�รอ�ห�รครบถ้วน่สูัตรไที่ยใหญ่	แลื่ะชน่เผ่�อำ�เภอป�ย

	 3.	 สัร้�งศึักยภ�พื่ผู้ประกอบก�รเคร่อขั่�ย

วิสั�หกิจำชุมชน่กลุ่ื่มอ�ห�รพ่ื่�น่บ้�น่สั�รอ�ห�รครบถ้วน่

สูัตรไที่ยใหญ่แลื่ะชน่เผ่�อำ�เภอป�ยม่ข่ัด้คว�มสั�ม�รถ

ใน่ก�รแข่ังขััน่ที่�งก�รตลื่�ด้

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.	เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	1	
ผลิื่ตภัณฑ์์

1.	เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่	1	
ผลิื่ตภัณฑ์์		จำำ�น่วน่	4	
สูัตร

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้

ประช�ชน่ม่ร�ยได้้	1	

ชุมชน่	

2.	สัร้�งอ�ช่พื่ให้

ประช�ชน่ม่ร�ยได้้	1	

ชุมชน่

3.	ผลื่ก�รวิเคร�ะห์

คุณค่�ที่�งโภชน่�ก�ร

4.	ผลื่ก�รที่ด้สัอบตลื่�ด้

ผลิื่ตภัณฑ์์ใหม่

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อ

สัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-16	แลื่ะขัอขัอบคุณมห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	

ท่ี่�สันั่บสันุ่น่ให้ด้ำ�เนิ่น่โครงก�รใน่ครั�งน่่�สัำ�เร็จำลุื่ล่ื่วงด้้วยด่้

 

ภ�พท่ี 6 ผลิื่ตภัณฑ์์	“โปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่”

ภ�พท่ี 7	ก�รที่ด้ลื่องตลื่�ด้ผู้บริโภค
โปรต่น่ถั�วลื่�ยเส่ัอนิ่ลื่มณ่

ภ�พท่ี 8		ผู้ประกอบม่ศัึกยภ�พื่น่ำ�ไปไลื่ฟ์สัด้
เพ่ื่�อจำำ�หน่่�ยผลิื่ตภัณฑ์์

ก�รพัฒน�นวัตกรรมกระบัวนก�รย้อมสีธรรมช�ติผลิตภัณฑ์์ผ้�ฝ้�ยทอมือ

ท่ีมีก�รบัำ�บััดนำ�้ท้ิงด้วยวิธีก�รตกตะกอนท�งไฟฟ้�

A development of process innovation of hand woven cotton natural dyed 

product with wastewater treatment by electrocoagulation

สร�วุธ อินสุวรรณ1, ญ�ณิศ� โกมลสิริโชค2, นพพร พัชรประกิต3 และสุริยนต์ สูงคำ�4*
1ผู้ประกอบัก�รโอทอป คูลเพียว 179/7 หมู่ท่ี 8   ตำ�บัลต้นเป� อำ�เภอสันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 

2อ�จ�รย์พ่ีเล้ียง/คณะศิลปกรรมและสถ้�ปัตยกรรม มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 50300
3อ�จ�รย์พ่ีเล้ียง/คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 50300

4อ�จ�รย์พ่ีเล้ียง/สถ้�บัันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 50220
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บัทคัดย่อ

	 โครงก�รวิจำัยน่่�ได้้ออกแบบแลื่ะพื่ัฒน่�กระบวน่ก�รย้อมสั่ธุรรมช�ติเสั้น่ด้้�ยฝ่้�ย	 ด้้วยองค์คว�มรู้ที่�งด้้�น่

วิที่ย�ศึ�สัตร์แลื่ะภูมิปัญญ�ท้ี่องถิ�น่	กิจำกรรมท่ี่�	1	เป็น่ก�รใช้ส่ัย้อมธุรรมช�ติจำ�กไม้ประดู่้ด้้วยกระบวน่ก�รย้อมร้อน่

แลื่ะส่ัย้อมจำ�กคร�มใน่กระบวน่ย้อมเย็น่	 แลื่ะได้้ใช้สั�รประจุำบวกเพ่ื่�อเพิื่�มประสิัที่ธิุภ�พื่ก�รติด้ส่ั	 ใน่กิจำกรรมท่ี่�	 2	 ม่

ก�รสัร้�งชุด้บำ�บัด้น่ำ��ที่ิ�งด้้วยวิธุ่ตกตะกอน่ที่�งไฟฟ�้	 ซ้�งปริม�ณน่ำ��ที่ิ�งจำ�กกระบวน่ก�รย้อมด้้วยสั่ธุรรมช�ต	ิ 1,550	

ลิื่ตร	(จำ�กก�รย้อมเส้ัน่ด้้�ยฝ้่�ยปริม�ณ	2	กิโลื่กรัม/ครั�ง	ใช้น่ำ��ประม�ณ	310	ลิื่ตร/ครั�ง	ที่ำ�ก�รย้อมจำำ�น่วน่	5	ครั�งต่อ

วัน่)	ซ้�งชุด้บำ�บัด้น่ำ��ท่ี่�พัื่ฒน่�คว�มจุำขัน่�ด้	200	ลิื่ตร	สั�ม�รถบำ�บัด้น่ำ��ได้้จำำ�น่วน่	300	ลิื่ตรต่อชั�วโมง	แลื่ะได้้น่ำ��ท่ี่�ผ่�น่

ก�รบำ�บัด้	200	ลิื่ตรต่อชั�วโมง	คิด้เป็น่	ร้อยลื่ะ	66.7	จำ�กกระบวน่ก�รใช้ไฟฟ้�แรงดั้น่	10	โวลื่ท์ี่	กระแสั	100	แอมแปร์

	ซ้�งจำะใช้พื่ลัื่งง�น่ไฟฟ้�ประม�ณ	5	kWh/วัน่	คิด้เป็น่	20	บ�ที่		แลื่ะสั�ม�รถได้้น่ำ��กลัื่บม�ใช้	ประม�ณ	1	ลื่บ.ม.	(1,000	

ลิื่ตร)	 คิด้เป็น่	21	บ�ที่	แลื่ะใน่กิจำกรรมท่ี่�	3	 ม่ก�รพัื่ฒน่�ผลิื่ตภัณฑ์์ผ้�ที่อส่ัย้อมธุรรมช�ติ	พัื่ฒน่�บรรจุำภัณฑ์์ท่ี่�ตอบ

สัน่องคว�มต้องก�รขัองตลื่�ด้	เป็น่เส่ั�อผ้�เคร่�องแต่งก�ยขัองสัตร่	ประเภที่	ชุด้ติด้กัน่	(ชุด้เด้รสั)	เส่ั�อแลื่ะก�งเกง		โด้ย

ใช้หลื่ักก�รออกแบบแลื่ะพื่ัฒน่�ผลื่ิตภัณฑ์ส์ัิ�งที่อ	 เที่คน่ิคก�รตัด้ต่อผ้�พื่่�น่	 ผ้�ที่อลื่�ยเสั้น่แลื่ะผ้�มัด้ย้อมเขั้�ด้้วยกัน่	

ตกแต่งด้้วยเที่คนิ่คก�รปักด้้วยม่อ	จำำ�น่วน่	7	ชุด้		ม่ก�รออกแบบรรจุำภัณฑ์์	แลื่ะช่องที่�งก�รตลื่�ด้	ที่�งเพื่จำ	Shibori	

and	Natural	Dye	by	CooPure	ผ้�มัด้ย้อม	ส่ัธุรรมช�ติ	โด้ยปรับรูปแบบก�รจำำ�หน่่�ยเป็น่แบบไลื่ฟ์สัด้	เน่่�องจำ�ก

สัถ�น่ก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ด้ขัองโรคโควิด้	19	

คำ�สำ�คัญ	 	กระบวน่ก�รย้อมส่ัธุรรมช�ติ	สั�รประจุำบวก	ก�รตกตะกอน่ที่�งไฟฟ้�	ผลิื่ตภัณฑ์์ผ้�ที่อย้อมส่ัธุรรมช�ติ		

ก�รตลื่�ด้รูปแบบใหม่
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1. บัทนำ�
 คูลื่เพ่ื่ยว	 (Coopure)	 เป็น่ผู้ประกอบก�รโอที่อป

ร�ยเด้่�ยว	 ที่่�ด้ำ�เน่ิน่ธุุรกิจำด้้�น่ก�รจำำ�หน่่�ยผลื่ิตภัณฑ์์

ผ้�ฝ่้�ยที่อม่อย้อมสั่ธุรรมช�ต	ิ ม่ก�รด้ำ�เน่นิ่ง�น่ตลื่อด้

ห่วงโซ่อุปที่�น่ผลิื่ตภัณฑ์์ผ้�	ได้้แก่	ก�รย้อมส่ัเส้ัน่ด้้�ย

ฝ้่�ยด้้วยวัสัดุ้ให้ส่ัจำ�กธุรรมช�ติ	ก�รพัื่ฒน่�ผ่น่ผ้�	ก�ร

แปรรูปผลื่ิตภัณฑ์์	 ก�รตกแต่ง	 แลื่ะก�รจำัด้จำำ�หน่่�ย	

โด้ยม่ช่องที่�งใน่ก�รจำำ�หน่่�ยทัี่�งออน่ไลื่น์่แลื่ะออฟไลื่น์่

(ตลื่�ด้จำริงใจำม�ร์เก็ต	 ก�รออกบูธุใน่ง�น่แฟร์ต่�งๆ)	

โด้ยม่ก�รที่ำ�ง�น่กับกลุ่ื่ม“ผ้�ที่อกะเหร่�ยงบ้�น่ป่�งิ�ว”	

ตำ�บลื่ที่�เหน่่อ	 อำ�เภอแม่ออน่	 จำังหวัด้เช่ยงใหม่	 ซ้�ง

เป็น่กลุ่ื่มท่ี่�ม่ก�รรวมตัวกัน่ขัองสัตร่ท่ี่�ที่อผ้�	จำำ�น่วน่	20	

คน่	ม่น่�งบัวน่ำ�	พ่ื่อที่อ	เป็น่ประธุ�น่กลุ่ื่มแลื่ะน่�งฐิติ

ก�น่ต์	ด้�วเงิน่	เป็น่ผู้ประสั�น่ง�น่กลุ่ื่ม	ใน่ก�รพัื่ฒน่�

ผลื่ิตภัณฑ์์ขัองกลืุ่ ่ม	 โด้ยได้้ม่ก�รพื่ัฒน่�ศึักยภ�พื่

สัม�ชิกกลืุ่่มด้้�น่ก�รก�รย้อมสั่จำ�กวัสัดุ้	 ให้สั่จำ�ก

ธุรรมช�ติ	ท่ี่�ห�ได้้จำ�กป่�ชุมชน่ขัองหมู่บ้�น่	ก�รพัื่ฒน่�

ผ่น่ผ้�ให้สั�ม�รถน่ำ�ไปแปรรูปเป็น่สิัน่ค้�ท่ี่�หลื่�กหลื่�ย

แลื่ะเพิื่�มลื่วด้ลื่�ยท่ี่�เหม�ะสัมเข้ั�ไป	ก�รพัื่ฒน่�ก�รปัก

ลื่วด้ลื่�ยบน่ผ่น่ผ้�สัำ�เร็จำรูป	แลื่ะเพิื่�มช่องที่�งก�รตลื่�ด้

ใน่รูปแบบใหม่	 เพื่่�อให้ตอบโจำที่ย์ผู้บริโภคแลื่ะเขั้�กับ

สัถ�น่ก�รณ์ก�รแพื่ร่ระบ�ด้ขัองโควดิ้	 สัำ�หรับด้�้น่สัิ�ง

แวด้ล้ื่อมได้้น่ำ�น่วัตกรรมด้้�น่ก�รบำ�บัด้น่ำ��ทิี่�งด้้วยวิธุ่

ตกตะกอน่ที่�งไฟฟ้�ม�ใช้	เพ่ื่�อแก้ปัญห�ก�รบำ�บัด้น่ำ��

ทิี่�งท่ี่�ม่คุณภ�พื่น่ำ��ทิี่�งท่ี่�ไม่ได้้ค่�ม�ตรฐ�น่	ส่ังผลื่กระที่บ

ต่อระบบน่ิเวศึน่์แลื่ะคว�มสักปรกต่อที่่อน่ำ��ที่ิ�ง	 ที่ำ�ให้

เกิด้ก�รอุด้ตัน่ขัองที่่อแลื่ะระบบระบ�ยน่ำ��	 ก�รใช้

เที่คโน่โลื่ย่ดั้งกล่ื่�วจำะช่วยที่ำ�ให้น่ำ��ท่ี่�บำ�บัด้สั�ม�รถน่ำ�

กลื่ับม�ใช้ได้้	 เกิด้ก�รประหยัด้น่ำ��	 แลื่ะสั�ม�รถน่ำ�

ตะกอน่ท่ี่�แยกได้้กลัื่บม�เป็น่วัตถุดิ้บสัำ�หรับย้อมได้้	

2. วัตถุ้ประสงค์ 
	 1.	 พัื่ฒน่�กระบวน่ก�รย้อมส่ัธุรรมช�ติท่ี่�เพิื่�ม

มูลื่ค่�ผลิื่ตภัณฑ์์แลื่ะเป็น่มิตรต่อสิั�งแวด้ล้ื่อม	

	 2.	 สัร้�งน่วัตกรรมบำ�บัด้น่ำ��ที่ิ �งจำ�กสั่ย้อม

ธุรรมช�ติด้้วยวิธุ่ตกตะกอน่ที่�งไฟฟ้�	

	 3.	เพ่ื่�อออกแบบพัื่ฒน่�ผลิื่ตภัณฑ์์แลื่ะส่ังเสัริม

ก�รตลื่�ด้รูปแบบใหม่

3. วิธีดำ�เนินก�ร 
 กิจกรรมท่ี 1 กระบัวนก�รย้อมเส้นด้�ยฝ้�ย

ด้วยสีธรรมช�ติ 

	 กระบวน่ก�รย้อมสั่ผ้�ที่อธุรรมช�ต	ิ แบ่งเป็น่	

2	กระบวน่ก�ร	ค่อ	กระบวน่ก�รย้อมร้อน่จำ�กเปล่ื่อก

ประดู่้	ดั้งรูปท่ี่�	2	(ก)	โด้ยก�รต้มเปล่ื่อกไม้	ใน่ส่ัวน่ขัอง

กระบวน่ก�รย้อมเย็น่จำ�กคร�ม	 ด้ังรูปที่่�	 2	 (ขั)	 ม่สั่

ธุรรมช�ติท่ี่�น่ำ�ม�ที่ำ�ก�รย้อมเย็น่	ค่อ	ส่ัคร�ม	โด้ยหลัื่ง

จำ�กที่่�ที่ำ�ก�รก่อหม้อคร�ม	 จำน่กระที่ั�งน่ำ��สั่ย้อมเป็น่สั่

เหลื่่องแลื่้วจำ้งจำะสั�ม�รถที่ำ�ก�รย้อมสั่ได้้	 ซ้ �งก่อน่

ที่ำ�ก�รย้อมได้้น่ำ�เสั้น่ด้้�ยม�ใสั่สั�รประจำุบวก	 แลื่ะ

ที่ำ�ก�รย้อม	โด้ยผลื่ก�รย้อมร้อน่จำ�กเปล่ื่อกประดู่้แลื่ะ

ก�รย้อมเย็น่จำ�กคร�มให้ผลื่ก�รที่ด้ลื่องต�มต�ร�งท่ี่�	1

รูปท่ี 1	Logo	แบรน่ด์้ขัอง	CooPure	
แลื่ะกลุ่ื่มผ้�ที่อกะเหร่�ยงบ้�น่ป่�งิ�ว	(ยุผ่อ)

รูปท่ี 2 (ก)	กระบวน่ก�รย้อมร้อน่ด้้วยเปล่ื่อกประดู่้

รูปท่ี 2 (ข)	กระบวน่ก�รย้อมเย็น่ด้้วยคร�ม

ต�ร�งท่ี 1	 	ผลื่ก�รวัด้ค่�ส่ัขัองเส้ัน่ด้้�ยฝ้่�ยย้อมจำ�ก

เปล่ื่อกประดู่้

ตัวอย่าง

เปลือกประดู่ ฝ้ายย้อมจากคราม

ไม่ใส่
สาร
ประจุ
บวก

ใส่สาร
ประจุ
บวก

ไม่ใส่
สาร
ประจุ
บวก

ใส่สาร
ประจุ
บวก

L 79.31 53.25 58.79 31.05 

a* 10.05 39.02 -1.62 -4.58

b* 19.63 10.58 -10.32 -20.17

	 โด้ยค่�	L		ค่อ	L	ค่อค่�คว�มสัว่�ง	(ตัวเลื่ขัท่ี่�ม่

ค่�ม�ก	จำะบ่งบอกว่�	ส่ัม่คว�มเข้ัมสูัง)	a*	ค่อ	ค่�ขัอง

ส่ัแด้ง	ค่�	b*	ค่อ	ค่�ขัองส่ัเหล่ื่อง	a*	เป็น่	-	ค่อ	ค่�ขัอง

ส่ัเข่ัยว	ค่�	b*	เป็น่	-	ค่อ	ค่�ขัองส่ัน่ำ��เงิน่

ต�ร�งที่ 2	 ผลื่ก�รที่ด้ลื่องย้อมสั่เสั้น่ด้้�ยฝ่้�ยด้้วยสั่

ธุรรมช�ติจำ�กเปล่ื่อกประดู่้แลื่ะจำ�กคร�ม

รูปท่ี 3	ชุด้บำ�บัด้ด้้วยวิธุ่ตกตะกอน่ที่�งไฟฟ้�	

กิจกรรมที่ 2 จัดสร้�งชุดบัำ�บััดนำ้�ทิ้งด้วยวิธีตก

ตะกอนท�งไฟฟ้�

	 กิจำกรรมน่่�ได้้ม่ก�รออกแบบแลื่ะพัื่ฒน่�เคร่�อง

ตกตะกอน่ที่�งไฟฟ้�โด้ยอ�ศัึยหลัื่กปฏิกริย�ไฟฟ้�เคม่

สัำ�หรับบำ�บัด้น่ำ��ที่่�ม่ค่�ขัองแขั็งลื่ะลื่�ยน่ำ��สัูง	(TDS)	

โด้ยปริม�ณคว�มหน่�แน่่น่กระแสัต่อพ่ื่�น่ท่ี่�อิเล็ื่กโที่รด้	

(Current	Density)	 	 ซ้�งจำะค่�แรงดั้น่กระแสัตรง	10	

โวลื่ท์ี่		กระแสั	100	แอมแปร์	จ่ำ�ยท่ี่�ขัั�วอิเล็ื่กโที่รด้	คิด้

เป็น่	1	kWh	ใน่ระยะเวลื่�หน้่�งชั�วโมง	สั�ม�รถบำ�บัด้

น่ำ��ได้้	 300	 ลื่ิตรต่อชั�วโมง	 แลื่ะม่น่ำ��ที่่�ผ่�น่ก�รบำ�บัด้

แลื่้ว	 ที่่�สั�ม�รถน่ำ�กลื่ับไปใช้ได้้	 200	 ลื่ิตรต่อชั�วโมง		

จำ�กปริม�ณน่ำ��ท่ี่�ต้องก�รบำ�บัด้ท่ี่�เกิด้จำ�กก�รย้อมส่ั	

จำำ�น่วน่	 2	 กิโลื่กรัม	 ต่อน่ำ��	 310	 ลื่ิตร	 ที่ำ�ก�รย้อม	

จำำ�น่วน่	5	รอบ	จำะเกิด้น่ำ��ทิี่�งท่ี่�ต้องบำ�บัด้		1,550	ลิื่ตร

แลื่ะเม่�อที่ำ�ก�รบำ�บัด้ด้้วยชุด้ตกตะกอน่ที่�งไฟฟ้�	จำะ

ใช้เวลื่�ประม�ณ	5-6	 ชั�วโมง	 คิด้เป็น่ค่�ไฟฟ้�ประม�ณ

6	kWh	หร่อประม�ณ	18	บ�ที่	ใน่ขัณะท่ี่�น่ำ��ท่ี่�บำ�บัด้แล้ื่ว

สั�ม�รถน่ำ�กลัื่บม�ใช้ได้้ประม�ณ	1,000	ลิื่ตร	หร่อ	1	

ลื่บ.ม.	คิด้เป็น่ค่�น่ำ��ประม�ณ	21	ที่ำ�ให้ประหยัด้ได้้	3	

บ�ที่	 แลื่ะน่ำ��ที่ิ�งม่คว�มปลื่อด้ภัยต่อสัิ�งแวด้ลื่้อม	 โด้ย

ผลื่ขัองก�รบำ�บัด้ดั้งรูปท่ี่�	2
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กิจกรรมท่ี 3 พัฒน�ผลิตภัณฑ์์ผ้�ทอสีย้อมธรรมช�ติ

และพัฒน�บัรรจุภัณฑ์์ที่ตอบัสนองคว�มต้องก�ร

ของตล�ด

	 ก�รพัื่ฒน่�ผลิื่ตภัณฑ์์ผ้�ที่อย้อมส่ัธุรรมช�ติ	ได้้

ด้ำ�เน่ิน่ก�รพื่ัฒน่�เป็น่เสั่�อผ้�เคร่�องแต่งก�ยขัองสัตร่

	ประเภที่	ชุด้ติด้กัน่	(ชุด้เด้รสั)	เส่ั�อแลื่ะก�งเกง	โด้ยใช้

หลัื่กก�รออกแบบแลื่ะพัื่ฒน่�ผลิื่ตภัณฑ์์สิั�งที่อ	เที่คนิ่ค

ก�รตัด้ต่อผ้�พ่ื่�น่	ผ้�ที่อลื่�ยเส้ัน่แลื่ะผ้�มัด้ย้อมเข้ั�ด้้วย

กัน่	ตกแต่งด้้วยเที่คนิ่คก�รปักด้้วยม่อ	จำำ�น่วน่	7	 ชุด้	

โด้ยม่ภ�พื่ร่�งแบบแน่วคว�มคิด้	(Sketch	Design)	ใน่

ก�รออกแบบต�มรูปที่่�	 3	 หลื่ังจำ�กที่่�ที่ำ�ก�ร	 Sketch	

Design	เร่ยบร้อยแล้ื่ว	จ้ำงได้้ด้ำ�เนิ่น่ก�รจัำด้ที่ำ�ต้น่แบบ

โด้ยจัำด้ที่ำ�	แพื่ที่เทิี่ร์น่	ก�รตัด้	ก�รเย็บแลื่ะตกแต่งด้้วย

ก�รปัก	โด้ยม่ภ�พื่ผลื่ง�น่ต�มรูปท่ี่�	5	

	 บรรจุำภัณฑ์์ใช้กระด้�ษสั�ท่ี่�เป็น่สิัน่ค้�ท้ี่องถิ�น่

อย่�งหน่้ �งขัองจำังหวัด้เช่ยงใหม่	 ม�ที่ำ�ก�รห่อหุ ้ม

ผลิื่ตภัณฑ์์	แลื่ะติด้ด้้วยตร�สััญลัื่กษณ์	(Logo)	ขัองกลุ่ื่ม

ท่ี่�เป็น่สัติ�กเกอร์	พื่ร้อมป้�ย	(Tag)	แสัด้งเร่�องร�ว	(Story)	

ขัองกลุ่ื่มแลื่ะแสัด้งร�ค�สิัน่ค้�	ดั้งรูปท่ี่�	6

กิจกรรมท่ี 4 พัฒน�ช่องท�งก�รตล�ดรูปแบับัใหม่ 

และถ่้�ยทอดเทคโนโลยีให้กับัผู้ประกอบัก�ร

	 ใน่กิจำกรรมน่่�	 ม่ก�รพัื่ฒน่�ช่องที่�งก�รตลื่�ด้

รูปแบบใหม่	ได้้แก่	ที่�งเว็บไซต์	Lanna	Cotton	Craft	

แลื่ะที่�งเพื่จำขัองผู้ประกอบก�ร	ค่อ	เพื่จำ	Shibori	and	

Natural	Dye	by	CooPure	ผ้�มัด้ย้อม	ส่ัธุรรมช�ติ	

โด้ยส่ังเสัริมให้ม่ก�รไลื่ฟ์สัด้ช่วยใน่ก�รส่ังเสัริมก�รตลื่�ด้
รูปท่ี 4	ร่�งแบบแน่วคว�มคิด้	(Sketch	Design)	

เส่ั�อผ้�เคร่�องแต่งก�ยจำำ�น่วน่	7	ชุด้

รูปท่ี 6	ภ�พื่ร่�งแบบแน่วคว�มคิด้	(Sketch	Design)	
บรรจุำภัณฑ์์

รูปท่ี 5	ต้น่แบบเส่ั�อผ้�เคร่�องแต่งก�ย	7	รูปแบบ

รูปท่ี 7	ช่องที่�งก�รจำำ�หน่่�ยที่�งก�รตลื่�ด้รูปใหม่	
ที่�งเว็บไซต์	LCC	ที่�ง	Facebook	Fanpage

แลื่ะ	Live	สัด้

6. กิตติกรรมประก�ศ
	 ผลื่ง�น่น่่�ได้้รับก�รสันั่บสันุ่น่ทุี่น่น่วัตกรรมเพ่ื่�อ

สัังคม	 ภ�ยใต้หน่่วยขัับเคลื่่�อน่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

ประจำำ�พ่ื่�น่ท่ี่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	รหัสัผลื่ง�น่	SIDN1-

64-17	แลื่ะขัอขัอบคุณสัำ�นั่กง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติท่ี่�

สันั่บสันุ่น่ทุี่น่วิจัำย

7. เอกส�รอ้�งอิง 
	 1)	พิื่ชิตพื่ลื่	เจำริญที่รัพื่ย�น่น่ท์ี่	แลื่ะ	อภิช�ติ	

สัน่ธิุสัมบัติ	“ก�รปรับปรุงพื่ฤติกรรมก�รย้อมส่ัได้เรกท์ี่

บน่ผ้�ฝ้่�ยโด้ยใช้สั�รพื่อลิื่แคที่อิออนิ่ก”	An	Applica-

tion	 of	 Polycationic	 Agent	 to	 Improve	 the	

Dyeing	 Behaviour	 of	 Direct	 Dyes	 on	Cotton	

Fabric”	 ว�รสั�รวิศึวกรรมศึ�สัตร์มห�วิที่ย�ลื่ัย

เที่คโน่โลื่ย่ร�ชมงคลื่ธัุญบุร่		หน้่�	9-15

	 2)	พื่ลื่กฤษณ์	จิำตร์โต	ธิุญ�ด้�	ชยกระที่�งแลื่ะ

วรนั่น่ต์	น่�คบรรพื่ต,	“ก�รบำ�บัด้น่ำ��เส่ัยส่ัย้อมไหมโด้ย

กระบวน่ก�รตกตะกอน่ด้้วยไฟฟ้�,	J.	Res.	Unit	Sci.	

Technol.	Environ.	Learning	Vol.	7	No.	2	(2016)

5. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี ้วัดของ
ผลง�นที่ว�งไว้ (KPI) เปรียบัเทียบักับัผลก�ร

ดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินก�รดำ�เนินง�น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1.	เกิด้น่วัตกรรม
กระบวน่ก�รย้อมส่ัเส้ัน่
ด้้�ยฝ้่�ยด้้วยวัสัดุ้ให้ส่ั
ธุรรมช�ติ	2	
กระบวน่ก�ร

เกิด้น่วัตกรรม
กระบวน่ก�รย้อมส่ัเส้ัน่
ด้้�ยฝ้่�ยด้้วยวัสัดุ้ให้ส่ั
ธุรรมช�ติ	2	
กระบวน่ก�ร	ค่อ	ก�ร
เพิื่�มสั�รประจุำบวก
สัำ�หรับเส้ัน่ด้้�ยฝ้่�ยเพ่ื่�อ
ก�รย้อมร้อน่	แลื่ะ	ก�ร
ย้อมเย็น่

2.		น่วัตกรรมบำ�บัด้น่ำ��

ทิี่�งด้้วยวิธุ่ตกตะกอน่ที่�ง

ไฟฟ้�	1	น่วัตกรรม

ผู้ประกอบก�รคูลื่เพ่ื่ยว

ได้้รับเคร่�องบำ�บัด้น่ำ��

ด้้วยวิธุ่ตกตะกอน่ที่�ง

ไฟฟ้�	จำำ�น่วน่	1	ชุด้/

น่วัตกรรม

เกิด้ผลิื่ตภัณฑ์์ต้น่แบบท่ี่�

คูลื่เพ่ื่ยวจัำกสั�ม�รถน่ำ�

ไปจำำ�หน่่�ยสัร้�งได้้ให้

กับกลุ่ื่มจำำ�น่วน่	7	

ต้น่แบบ

เกิด้ก�รพัื่ฒน่�บรรจุำ

ภัณฑ์์แลื่ะป้�ยแสัด้ง	

(Tag)	ผลิื่ตภัณฑ์์ขัอง

กลุ่ื่ม

ผู้ประกอบก�รม่ช่อง

ที่�งก�รจำำ�หน่่�ย

ผลิื่ตภัณฑ์์เพิื่�มข้ั�น่แลื่ะม่

ร�ยได้้เพิื่�มข้ั�น่จำ�กก�ร

จำำ�หน่่�ยผ่�น่ช่องที่�งดั้ง

กล่ื่�ว
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ภ�คผนวก

ร�ยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลง�นนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจำ�พ้ืนท่ีภ�คเหนือตอนบัน 1

 1.	ด้ร.ถน่ัด้		บุญชัย	 	 	 	 	 	 ประธุ�น่

	 				(รองอธุิก�รบด้่	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่)

	 2.	ผู้ช่วยศึ�สัตร�จำ�รย์	ด้ร.น่คริน่ที่ร์	พื่ริบไหว	 	 	 รองประธุ�น่

	 				(ผู้อำ�น่วยก�รสัถ�บัน่วิจำัยเพื่่�อก�รพื่ัฒน่�ที่้องถิ�น่	มรภ.ชม.	วิที่ย�เขัตแม่ฮ่่องสัอน่)

	 3.	รองศึ�สัตร�จำ�รย์	ด้ร.อัญชลื่่	สังวน่พื่งษ์	 	 	 กรรมก�ร

													(ผู้ที่รงคุณวุฒิภ�ยน่อก)

	 4.	น่�ยคุณ�วุฒิ		บุญญ�น่พื่คุณ		 	 	 	 กรรมก�ร

					 				(ผู้ที่รงคุณวุฒิภ�ยน่อก)

	 5.	ด้ร.อำ�พื่ลื่		อ�ภ�ธุน่�กร	 	 	 	 	 กรรมก�ร

	 				(ผู้ที่รงคุณวุฒิภ�ยน่อก)

	 6.	น่�ยฐน่�ที่ัศึน่์	โสัภณอน่ัน่ต์ชัย	 	 	 	 กรรมก�ร

													(ผู้แที่น่ภ�คเอกชน่)

	 7.	อ�จำ�รย์	ด้ร.วรจำิตต์		เศึรษฐพื่รรค์	 	 	 	 กรรมก�รแลื่ะเลื่ขั�นุ่ก�ร

	 				(คณบด้่วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย)

	 8.	น่�ยสักลื่วัฒน่์		เศึวตรัตน่กุลื่		 	 	 	 ผู้ช่วยเลื่ขั�นุ่ก�ร

	 				(ผู้ช่วยน่ักวิจำัย	วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย)
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ร�ยช่ือท่ีปรึกษ� คณะทำ�ง�น และผู้ประส�นง�นประจำ�พ้ืนท่ี หน่วย SID-N1

ที่ปรึกษ� SID-N1 สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)

	 1.	คุณคุณ�วุฒิ	บุญญ�น่พื่คุณ	 	 ผู้อำ�น่วยก�รฝ่่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม
	 	 	 	 	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(NIA)

	 2.	ด้ร.อำ�พื่ลื่	อ�ภ�ธุน่�กร	 	 ผู้จำัด้ก�รพื่ัฒน่�น่วัตกรรมฝ่่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

	 	 	 	 	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(NIA)

	 3.	คุณวรรน่ิภ�	พื่งษ์ไที่ยสังค์	 	 น่ักพื่ัฒน่�น่วัตกรรม	ฝ่่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

	 	 	 	 	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(NIA)

	 4.	คุณวรรณิต�	ที่องพื่ัด้	 	 น่ักพื่ัฒน่�น่วัตกรรม	ฝ่่�ยน่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม

	 	 	 	 	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(NIA)

คณะทำ�ง�น SID-N1 หน่วยขับัเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำ�พื้นที่ภ�คเหนือตอนบัน 1

 1.	ด้ร.วรจำิตต์	เศึรษฐพื่รรค์	 	 หัวหน่้�หน่่วย	SID-N1
	 			(คณบด้่	วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่)

	 2.	คุณรุ่งน่ภ�	จำุลื่ศึักด้ิ�	 	 	 ฝ่่�ยบริห�รโครงก�ร	SID-N1
    	(น่ักวิจำัย	วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่)

	 3.	คุณพื่งศึ์นุ่วัตน่์	เม่องสัุวรรณ		 ฝ่่�ยเที่คโน่โลื่ย่สั�รสัน่เที่ศึ	SID-N1	 	 	 	 				 
				 				(นั่กวิช�ก�รคอมพิื่วเตอร์	วิที่ย�ลัื่ยพัื่ฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	มห�วิที่ย�ลัื่ยร�ชภัฏเช่ยงใหม่)

	 4.	คุณสักลื่วัฒน่์	เศึวตรัตน่กุลื่	 	 ฝ่่�ยง�น่วิช�ก�ร	SID-N1
	 				(ผู้ช่วยน่ักวิจำัย	วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่)

ผู้ประส�นง�น SID-N1 ประจำ�พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่่องสอน

 1.	ผศึ.ด้ร.น่คริน่ที่ร์	พื่ริบไหว	 	 ผู้อำ�น่วยก�รสัถ�บัน่วิจำัยเพื่่�อก�รพื่ัฒน่�ที่้องถิ�น่

	 	 	 	 	 	 มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	วิที่ย�เขัตแม่ฮ่่องสัอน่

ผู้ประส�นง�น SID-N1 ประจำ�พื้นที่จังหวัดต�ก

	 1.	ผศึ.ด้ร.ธุ่รศึิลื่ป์		กัน่ที่�	 	 ผู้ช่วยศึ�สัตร�จำ�รย์	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏกำ�แพื่งเพื่ชร	

	 	 	 	 	 	 วิที่ย�เขัตแม่สัอด้

ผู้ประส�นง�น SID-N1 ประจำ�พื้นที่จังหวัดลำ�ป�ง

	 1.	ด้ร.เหน่่อขัวัญ		บัวเผ่�อน่	 	 อ�จำ�รย์	ประจำำ�มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏลื่ำ�ป�ง

	 2.	ผศึ.ด้ร.อัมฤต�		สั�รธุิวงค์	 	 ผู้ช่วยศึ�สัตร�จำ�รย์	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏลื่ำ�ป�ง

หนังสือ		 	 	 	 ผลื่ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	ประจำำ�พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่	1	  

	 	 	 	 	 ประจำำ�ปี	2564

เอกส�รประกอบัก�รประชุม	 	 เวที่่ก�รน่ำ�เสัน่อผลื่ง�น่แลื่ะถอด้บที่เร่ยน่ก�รสัน่ับสันุ่น่ทีุ่น่ผลื่  

	 	 	 	 	 ง�น่น่วัตกรรมเพื่่�อสัังคม	ประจำำ�พื่่�น่ที่่�ภ�คเหน่่อตอน่บน่

     18	กัน่ย�ยน่	2564	ณ	มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่	จำังหวัด้เช่ยงใหม่

พิมพ์ครั้งที่ 1			(กัน่ย�ยน่	2564	)	 จำำ�น่วน่	60	เลื่่ม

ผู้แต่ง	 		 	 	 	 ด้ร.วรจำิตต์		เศึรษฐพื่รรค์

ผู้รับัผิดชอบัจัดก�รพิมพ	์ 	 มห�วิที่ย�ลื่ัยร�ชภัฏเช่ยงใหม่

	 	 	 	 	 โด้ย	วิที่ย�ลื่ัยพื่ัฒน่�เศึรษฐกิจำแลื่ะเที่คโน่โลื่ย่ชุมชน่แห่งเอเช่ย	

	 	 	 	 	 180	หมู่	7	ต.ขั่�เหลื่็ก	อ.แม่ริม	จำ.เช่ยงใหม่	50180

สำ�นักพิมพ์					 	 	 	 หจำก.พื่งษ์สัวัสัด้ิ�ก�รพื่ิมพื่์

	 	 	 	 	 117/11	ถ.ริมคลื่องชลื่ประที่�น่	ต.สุัเที่พื่	อ.เม่อง	เช่ยงใหม่	50200
 

คณะผู้จัดทำ�
บรรณ�ธุิก�รเลื่่ม			 	 	 สักลื่วัฒน่์			 เศึวตรัตน่กุลื่

ผู้ช่วยบรรณ�ธุิก�ร	พื่ิสัูจำน่์อักษร	 	 รุ่งน่ภ�	 	 จำุลื่ศึักด้ิ�

ออกแบบปกแลื่ะรูปเลื่่ม	 	 	 พื่งศึ์นุ่วัตน่์		 เม่องสัุวรรณ

ที่ปรึกษ�
คุณคุณ�วุฒิ			 บุญญ�น่พื่คุณ	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)

ด้ร.อำ�พื่ลื่	 อ�ภ�ธุน่�กร	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)

คุณวรรน่ิภ�	 พื่งษ์ไที่ยสังค์	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)

คุณวรรณิต�	 ที่องพื่ัด้	 	 	 สัำ�น่ักง�น่น่วัตกรรมแห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน่)

ข้อมูลท�งบัรรณ�นุกรม

วรจำิตต์		เศึรษฐพื่รรค์
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https://www.adicet.cmru.ac.th/SID

Line@: @sidcmru

โทร: 081-386-7733

ISBN 978-616-7669-85-4www.adicet.cmru.ac.th/SID Line: @SIDCMRU

เวทีการนําเสนอผลงาน

และถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพ�อสังคม

ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

ISBN 978-616-7669-85-4

ดาวนโหลดเลม

วันที่ 18 กันยายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลงานนวัตกรรมเพ�อสังคม

ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

ประจำป 2564


