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ผูรับผิดชอบโครงการ 

อาจารยวชิัย  นระมาตย และคณะ 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 



(ก) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัด

สุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณการสนับสนุน งบประมาณตามโครงการ หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีซึ่งตอเนื่องเปนปท่ี 2 ปงบประมาณ 2564 จากสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ขอขอบคุณผูนําชุมชนท่ีใหการสนับสนุนสถานท่ีในการจัดฝกอบรม 

ขอขอบคุณเกษตรกรท่ีใหความรวมมือ และใหความสนใจอยางดีเยี่ยม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเกษตรอําเภอศรีประจันต โรงพยาบาลอําเภอศรีประจันต กลุม

เกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรียอําเภอศรีประจันต ท่ีใหการสนับสนุนในการฝกอบรม รวมท้ัง 

อาจารย และผูชวยนักวิจัย และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค 

         

        คณะกรรมการดําเนินงาน 

โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท  

    จังหวัดสุพรรณบุร ี



(ข) 
 

คํานํา 

การดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัด

สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อเพิ่มผลผลิตผักปลอดภัยและอินทรียระบบสมารทฟารมคิท       

2.เพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารท

ฟารมคิท และ การประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 3.เพื่อใหเกิดกระบวนการ

วางแผนพัฒนาการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP และ 4.เพื่อสรางวิทยากรชุมชน หมูบาน

ปลูกผักปลอดและอินทรียดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ใหมีกลไกในการขับเคล่ือน

ระบบการผลิตผักปลอดและอินทรีย การแปรรูปผลผลิต การจําหนายผลผลิต และสามารถแกปญหา

ดวยตนเอง เพื่อความยั่งยืนในชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียงคณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล

ทางดานเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท เพื่อถายทอดและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยี สนับสนุน

ใหกลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรียไดนําเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทมาใชในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย และเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดาน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ในการ

ดําเนินงานคณะผูวิจัยไดรับความรวมมือจากกลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย และไดรับสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รวมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทําใหโครงการดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

         คณะกรรมการดําเนินงาน 

      โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท  

    จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 

 



(ง) 

บทสรุปผูบริหาร 

จังหวัดสุพรรณบุรี กําหนดวิสัยทัศน ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔ คือ “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคา

เกษตร และอาหารปลอดภัยช้ันนํา ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค บานเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนย

การศึกษา และการกีฬาประชาชนคุณภาพชีวิตดี ” โดยมีเปาประสงค ท่ีสําคัญ คือ เพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑ สินคา เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก และเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจจังหวัด เนนการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาอาหารปลอดภัย โดยพัฒนาระบบตลาดสินคา

อาหารปลอดภัย และเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวและการจําหนายผลิตภัณฑสินคาทองถ่ิน ไดกําหนด

แผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยวิสัยทัศนคือ “จังหวัดสุพรรณบุรี เปนผูนําดาน

เกษตรอินทรียของภาคกลาง ” ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ๘๐,๘๙๖ ลาน

บาท ในปจจุบันพบวา มีการใชสารเคมี อยางมากมายในการเกษตรกรรมอาทิเชน ยาฆาแมลง ปุยเคมี

ซึ่งสงผลทําใหใหตนทุนสูงในการผลิต ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และยังสงผลตอภาวะสุขภาพ ของ

มนุษยดวย เชนโรคมะเร็ง ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจาก การไดรับประทานอาหารท่ีไมปลอดภัยผลติจาก

วัตถุดิบท่ีมีสารเคมีและะสารอันตรายปนเปอน และสภาพแวดลอมท่ีอื้อตอการเกดิโรค การลดใช

สารเคมี ในทางเกษตรกรรม จึงเปนมาตรการท่ีจะชวยลดปญหา ส่ิงแวดลอมและภัยสุขภาพ ปจจุบัน

การรณรงครับประทานพืชผักท่ีไมใชสารเคมี แพรหลายข้ึน มีวางจําหนายในหางสรรพสินคาและตลาด

ท่ัวไป โดยพืชผักท่ีไมใชสารเคมีจะมีราคาสูงกวาพืชผักท่ัวไป [ผกัตะกราปลอดภัยลดภาวะโลกรอน 

โรงพยาบาลศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสงเสริมนักวิจัยในการทํางานวิจัยดานการบูร

ณาการพื้นท่ีชุมชน และมีคณะผูวิจัยไดทําการวิจัยระบบใหน้ําผักในโรงเพาะปลก ดวยโครงขาย

เซ็นเซอรแบบแบงโซนรวมกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ซึ่งคณะผูวิจัยดําเนินการกับเกษตรกรเพียงรายเดียวในอําเภอศรี

ประจันต ผลจากการดําเนินงานในพื้นท่ีเกษตรกรมีการตอบสนองและเกิดการยอมรับท่ีดีในเทคโนโลยี

ระบบเซ็นเซอร หรือระบบสมารทฟารมคิท แตเกษตรกรไมมีความรูในการใชเทคโนโลยีท่ีใชในการ

บริหารจัดการภายในโรงเรือนเพาะปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

จากการลงพื้ น ท่ีกับกลุม ผูนํ า เกษตรกรกลุม ผูป ลูก ผักปลอดภัย  ปญหาท่ีพบคือ

สภาพแวดลอมในโรงเรือนท่ีไมมีความเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ผลผลิตไดไม

เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากเกษตรกรไมมีความรูในการประยุกตการเกษตรดิจิทัล การทําเกษตรยุค

ใหม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใหเกิดการทําการเกษตรแบบอัตโนมัติเชน ระบบฟารม

อัจฉริยะ (Smart Farm) ท่ีมีการควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ โดยใชเซ็นเซอรมาตรวจจับควบคุม

การทํางานเพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในโรงเรือน เพื่อความแมนยําและประสิทธิภาพในการ



(จ) 

ทําการเกษตรในโรงเรือน เพื่อลดตนทุนการผลิตและสรางผลกําไรสูงสุด ใหกับเกษตรกรกลุมเกษตรกร

ผูปลูกผักปลอดภัยและผักอินทรีย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ในปท่ี 

1 เปนการดําเนินกิจกรรมสรางตนแบบระบบสมารทฟารมคิท และถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท เพื่อนํามาใชในแกไขปญหาสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนท่ีไมเหมาะสม สงผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช ผลผลิตไมเปนไปตามเปาหมาย คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ใน

การทําวิจัยระบบใหน้ําผักในโรงเพาะปลก ดวยโครงขายเซ็นเซอรแบบแบงโซนรวมกับพลังงานเซลล

แสงอาทิตย และคณะผูวิจัยไดทําการสรุปและถอดบทเรียนของงานวิจัยมาพัฒนาเทคโนโลยีตนท่ีใชใน

การถายทอดระบบสมารฟารมคิด ใหกับเกษตรกรกลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย อําเภอศรี

ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ใหมีความเหมาะสมกับเกษตรกรมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเพื่อรองรับการดําเนิน

ในปท่ี 2 เปนกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในสวนของการดําเนินงานในปท่ี 1 คณะผูวิจัยไดอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ใหกับเกษตรกรจํานวน 50 ราย ซึ่งสวนใหญไมเคยไดรับ

การอบรมทางดานเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทมากอนเลย  

จากการติดตามประเมินการดําเนินงานพบวามีเกษตรกรตร ท่ีมาขอคําปรึกษาเพิ่มเติม

เพื่อท่ีจะทําระบบ ทางดานเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท จํานวน 7 ราย จาก 50 รายท่ีเขารวม

อบรม และอีก 1 รายเปนผูใชตนแบบเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 1 ราย พบวา ผลิตผลิตผัก

ปลอดภัยและอินทรียไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 40-45 เหลือ

เพียง 30-35 วัน ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคา ผักอิทรีย เฉล่ียกิโลกรัมละ150 บาท เฉล่ีย

รายได(250x150x5=187,500)/ป และการแปรรูป เชน การแบงขาย การทําสลัดผัก เฉล่ียวันละ 700 

บาท โดยขายอาทิตยละ 5 วัน (700x4x5=70,00) รวมรายได 257,500 บาท ซึ่งถือวาผลตอบแทน

โครงการ ในการลงทุนถือวาคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากรายไดท่ีคิดเปนการนํารายไดรวมจาก

เกษตรกรท่ีเปนตนแบบเพียงรายเดียว ท้ังนี้ยังไมไดมีการขยายผลในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสมารทฟารมคิด ซึ่งคาดวาผลจะแสดงออกมาในปท่ี 2 อยางชัดเจน 

สวนในปท่ี 2 จากการติดตามประเมินการดําเนินงานพบวามีเกษตรกรตร พบวาผลผลิตผัก

ปลอดภัยและอินทรียไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 40-45 เหลือ

เพียง 30-35 วัน ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคา ผักอิทรีย เฉล่ียกิโลกรัมละ150 บาท เฉล่ีย

รายได (250x150x5=187,500)/ป การทําสลัดโล ตามท่ีลูกคาส่ังสัปดาหละ 70 กลอง กลองละ 40  

บาท (70x40x4x12=134,400) รวมรายได 321,900 บาท การติดตามประเมินผลท้ังโครงการ

ทางดานเศรฐศาสตร เทียบกับการลงทุนโครงการ สูตรการคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวม

รายไดท้ังหมดของผูใชตนแบบ/ตนทุนโครงการท่ีไดรับงบสนับสนุนรายไดรวมของผูใชตนแบบ    



(ฉ) 

เทากับ 257,500 บาท ตนทุนโครงการท่ีไดรับงบสนับสนุน  เทากับ 175,000 บาท ผลตอบแทน

โครงการเทากับ 257,500/230,000 เทากับ 1.5 เทา 



(ง) 

สารบัญ 

                              หนา 

กิตติกรรมประกาศ         ก 

คํานํา           ข 

บทสรุปผูบริหาร                    ค 

สารบัญ                                      ง 

บทท่ี  1    บทนํา         1 

บทท่ี  2    การดําเนินโครงการ        38 

บทท่ี  3    ผลการดําเนินโครงการ        50 

บทท่ี  4    สรุปผลการดําเนินงาน        57 

บทท่ี  5    ผลการประเมินระหวางถายทอดเทคโนโลย ี     62 

บทท่ี  6    ผลการติดตามหลังการถายทอด       73 
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แพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนําองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมูบานซึ่งตองพัฒนาใหตลอดหวงโซคุณคา (Value chain) 

เพื่อใหเปนหมูบานตนแบบท่ีมีการใช วทน. ไปเพิ่มรายได ลดรายจาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางชุมชนท่ีมี

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินงานไมเกิน 3 ป 

ขอมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการ 
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf 
1. ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                         

2. ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท 

จังหวัดสุพรรณบุรี (ต้ังชื่อหมูบานใหสื่อตอการนําองคความรูดาน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบาน สั้นกระชับ ไดใจความ/หมูบานตอเน่ืองใชชื่อเดิม) 

คาละติจูด 14.6401487 คาลองติจูด,100.0279574 

3.  ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 
ขอมูลผูรวมโครงการ 

ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตําแหนง /เบอรโทร/อีเมล ) 

หนาที่รับผิดชอบ      ใน

โครงการ1 

เทคโนโลย/ีองคความรูที่รับผิดชอบในโครงการ ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ

กับโครงการ2 

1.นายวิชัย  นระมาตย อาจารย 

Tel 086-4413754  E-Mail tingkmitl@hotmail.com 

หัวหนาโครงการ การนําเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทมา

ประยุกตใชงานในโรงเรือนเพราะปลูก และการ

ออกแบบ 

4 ป 

2.นายประชุม  อุทาพรม 

Tel 086-1753669 E-mail : utaprom@gmail.com 

ผูรวมโครงการ เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร 4 ป 

3.นายวศกร  ไตรพัฒน 

Tel 086-5159155 E-mail :  wasakorn3@hotmail.com 

ผูรวมโครงการ เทคโนโลยีการเขียนภาษคอมพิวเตอรเพ่ือ

เชื่อมตอกับเซ็นเซอร 

4 ป 

4.ผูชวยศาสตราจารยเพ่ือชาติ  สุขเรือน 

Tel 086-9020505   E-mail :  Phuachat@gmail.com 

ผูรวมโครงการ เทคโนโลยีการออกแบบวงจรเซ็นเซอร 4 ป 

5.ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ บุญเรือง 

0812676066 E-mail: boonraung_04@hotmail.com 

ผูรวมโครงการ พืชสวน ( สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวผักและ

ผลไม  ผักพ้ืนบาน การผลิตเห็ด) 

15ป 

6.วาที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ 

087 0617442 E-Mail Suvinaisodajaroen@gmail.com 

ผูรวมโครงการ การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักกรกล การ

พัฒนากระบวนการทํางาน 

5 ป 

 
1 หนาที่รับผิดชอบในโครงการ เชน หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ ผูนําชุมชน/ แกนนําชุมชน/ ประธานกลุม เจาหนาที่รัฐ/เจาหนาที่ทองถิ่น อ่ืนๆ 
2 แนบประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานในสวนที่เก่ียวของกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผูรับผดิชอบโครงการทุกคน 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน 

  1) หมูบาน วท. (ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจํานงฯ) 

   2) หมูบาน วท. (ตอเนื่องปท่ี 2 )  ปแรกท่ีเริ่มดําเนินการ 2563 

พื้นท่ีดําเนนิการ (ระบุชื่อ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ของพ้ืนท่ีเปาหมายหลักท่ีชัดเจน) 

กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf
mailto:Phuachat@gmail.com
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5. หลักการและเหตุผล 

หมูบานตอเนือ่ง ใหนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานตามแผนงานของปท่ีผานมาทุกปที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ตองแสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการ เทคโนโลยีท่ีถายทอด ผลสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยี การนําไปใชประโยชน และมูลคาทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึน 

โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการภายใต

แพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนําองค

ความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมูบานซึ่งตองพัฒนาใหตลอดหวงโซคุณคา 

(Value chain) เพื่อใหเปนหมูบานตนแบบท่ีมีการใช วทน. ไปเพิ่มรายได ลดรายจาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง

ชุมชนท่ีมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการพัฒนาหมูบานปลูก

ผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุร ีไดดําเนินการในป 2563 เปนปแรกซึ่งผลการดําเนินงานใน

ป 2563 (ปท่ี 1) ท่ีผานมาแสดงกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

1.แผนการดําเนินงานปท่ี 1 ปงบประมาณ 2563 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ีดําเนินการในป 2563 

กิจกรรม 
2562 2563 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน 

เพ่ือรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูลเพ่ือการ

ออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบ

สมารทฟารมคิท ท่ี ใชในการอบรมถายทอด

ความรูแกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

            

2.การถายทอดความรูเทคโนโลยีการปลูกผักใน

โรงเรือน ในหัวขอ การปลูกพืชโดยอาศัยดิน การ

ปลูกพืชแบบไมใชดินปลูก หรือ ซับสเตรท คัล

เจอร การเตรียมดิน ปุย และการปลูกผักอินทีรีย 

แกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

            

3.จัดเตรียมองคความรูเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท ในหัวขอเทคโนโลยีระบบโรงเรือน 

เทคโนโลยีการให นํ้า เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ  เซ็น เซอร วัด

ความชื้นในดิน แกเกษตรกร อําเภอศรีประจันต 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

            

3.สรางตนแบบในการถายทอดความรูในการปลูก

ผักปลอดภัยและอินทรียด วยระบบสมารท

ฟารมคิท จํานวน 1 ราย 
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2. เทคโนโลยีท่ีถายทอด 

จากการดําเนินกิจกรรมในปแรก ปงบประมาณ 2563 ทางคณะผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีองคความรู ถายทอดให

กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 50 ราย โดยมีการ

ถายทอดเทคโนโลยีในหัวขอดังนี้ 

1 ลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูลเพื่อการออกแบบการ

ปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

2.การถายทอดความรูเทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือน ในหัวขอ การปลูกพืชโดยอาศัยดิน การปลูกพืชแบบ

ไมใชดินปลูก การเตรียมดิน ปุย และการปลูกผักอินทรีย 

1.การเตรียมดินสําหรับปลูก มีสวนผสมดังนี้ 

4.อบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคทิ ท่ี

ใช ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย  แก

เกษตรกร อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

รุน ท่ี  1 จํานวน   25 ราย ระยะเวลา 3 วัน        

ในหัวขอเทคโนโลยีระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการ

ให นํ้า เทคโนโลยีเซ็นเซอร วัด อุณหภู มิและ

ความชื้นอากาศ เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน  

            

5.อบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท ท่ี

ใช ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย  แก

เกษตรกร อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

รุนท่ี 2 จํานวน   25 ราย ระยะเวลา 3 วัน ใน
หัวขอเทคโนโลยีระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการให

นํ้า เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้น

อากาศ เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน 

            

6.ประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด/ถอด

บทเรียนใน หมูบาน คืนขอมูลสูชุมชน และให

คําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 
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-แกลงดิบ  3  กระสอบ 

-ข้ีวัน   1  กระสอบ 

-ไดโลโพร  1  กระสอบ 

-ไตรโคเดอรมา  2  ลิตร 

-ฮอรโมนไข  2 ลิตร  

2.การทําฮอลโมนไข และข้ันตอนการเตรียมสวนผสม มีดังนี้ 

ไขไก   5 กิโลกรัม 

กากน้ําตาล  5 ลิตร 

ลูกแปงขาวหมาก  1 ลูก 

ยาคูลท หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด 

 

 
 

 การเตรียมแปลงปลูก    (ข) การทําฮอลโมนไข 

 

ภาพท่ี 2 การถายทอดความรูเทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือน 

 

3.จัดเตรียมองคความรูเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ในหัวขอเทคโนโลยีระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการให

น้ํา เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน แกเกษตรกร อําเภอศรีประจันต 

จังหวัดสุพรรณบุรี  

1.เทคโนโลยีระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการใหน้ํา 

2.เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ  

3.เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน 
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ภาพท่ี 3 จัดเตรียมองคความรูเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

 

4.อบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกร อําเภอศรี

ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหัวขอเทคโนโลยีดังนี ้

1.เทคโนโลยีระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการใหน้ํา 

2.เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ  

3.เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 อบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท 
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6. ประเมินผลโครงการ ถอดบทเรียนใน คืนขอมูลสูชุมชน และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

-ประเมินผลโครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 คืนขอมูลสูชุมชน และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินการใชระบบจากเกษตรกรตนแบบ 

รายการประเมิน 
เกณฑ 

ใช ไมใช 

1.เกษตรกรมีความเขาในระบบสมารฟารมมากอนหรือไม   

2.ระบบสมารฟารม ชวยลดตนทุนของคาใชจายและเวลาของเกษตรกรในแตละวัน 

เกษตรกรมีเวลาทํางานอ่ืนๆไดหรือไม 
  

3.มีระบบมีแมนยําสูง และมีความเท่ียงตรง ใชหรือไม   

4.มีการทํางานอยางเปนระบบ ใชหรือไม   

5.ระบบสมารฟารม สามารถติดตามสภาพแวดลอมและปรับใหอยูในสภาวะท่ี

เหมาะสม ใชหรือไม 
  

6.ระบบสมารฟารมสามารถควบคุมงายตอการใชงาน ใชหรือไม   

7.คูมือการใชงานระบบสมารฟารม มีความเขาใจงายตอการใชงาน ใชหรือไม   

8.เกษตรกรยอมรับการใชงานระบบสมารฟารมมากนอยเพียงใด ใชหรือไม   

โดยรวม  จากผลการประเมินเกษตรกร 8 ขอ เกษตรกรมีความคิดเห็นวาใช 8 ขอ 

คิดเปน 100% 
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-ถอดบทเรียนใน 

ตารางท่ี 3 การถอดบทเรียน 

กอนรับการถายทอดเทคโนโลยี หลังรับการถายทอดเทคโนโลยี 
จากการลงพื้นที่กับกลุมผูนํา เกษตรกรกลุมผูปลูกผักปลอดภัย  ปญหา

ที่พบคือสภาพแวดลอมในโรงเรือนที่ไมมีความเหมาะสมในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย ผลผลิตไดไมเปนไปตามเปาหมาย เน่ืองจาก

เกษตรกรไมมีความรูในการประยุกตการเกษตรดิจิทัล การทําเกษตร

ยุคใหม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใหเกิดการทําการเกษตร

แบบอัตโนมัติเชน ระบบฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) ที่มีการ

ควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ โดยใชเซ็นเซอรมาตรวจจับควบคุม

การทํางานเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในโรงเรือน เพื่อความ

แมนยําและประสิทธิภาพในการทําการเกษตรในโรงเรือน เพื่อลด

ตนทุนการผลิตและสรางผลกําไรสูงสุด ใหกับเกษตรกรกลุมเกษตรกร

ผูปลูกผักปลอดภัยและผักอินทรีย อําเภอศรีประจันต  จังหวัด

สุพรรณบุรี 

หลังจากคณะผู วิ จัยไดลงพื้นที่ จัดโครงการและถายทอด

เทคโนโลยีใหกับเกษตรกร พบวาเทคโนโลยีที่ถายทอดสู

เกษตรกรสามารถแกไข ปญหาสภาพแวดลอมในโรงเรือนที่ไม

มีความเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ผัก

เจริญเติบโตเต็มไวลดการสูญเสียของผลผลิต ผลิตสูงขึ้น รอบ

การปลูกผักจากเดิม 3 รอบตอป สามารถทําไดถึง 5 รอบตอป 

ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังลด

ระยะเวลาในการทํางานภายในฟารมไดมากขึ้น ชีวิตความ

เปนอยูดีขึ้น และเกิดศูนยการเรียนรูที่เปนตนแบบใหกับคนใน

ชุมชน และพื้นที่ใกลเคียง 

 

 

 

 

3. ผลสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยี 

สรุปผลประเมินความบรรลุความสําเร็จของโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตารางท่ี 4 ผลสําเร็จของการถายทอดเทคโนโลยี 

ลําดับการ

บรรลุ

ความสําเร็จ

ของ

โครงการ 

ผลท่ีเกิดข้ึน สรุปผล

การ

ประเมิน

โครงการ 

ทรัพยากร/

กิจกรรม 

อบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย แก

เกษตรกร อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวขอเทคโนโลยีระบบโรงเรือน เทคโนโลยีการ

ใหนํ้า เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน 

ดําเนินก

ารอบรม

ถ ายท อ

ดความรู

ร ะ บ บ

สม าร ท

ฟ าร ม คิ

ท  ท่ี ใ ช

ใ น ก า ร

ปลูกผั ก

ปลอดภั

ย แ ล ะ

อินทรี ย 
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แ ก

เกษตรก

ร อําเภอ

ศ รี

ป ระจั น

ต 

จั ง ห วั ด

สุพรรณ

บุ ร ี

จํ าน วน 

50 ราย 

ในหัวขอ

เทค โนโ

ล ยี

ร ะ บ บ

โรงเรือน 

เทค โนโ

ล ยี ก า ร

ใ ห นํ้ า 

เทค โนโ

ล ยี

เซ็น เซอ

ร วั ด

อุณหภูมิ

แ ล ะ

ความชื้น

อ าก า ศ 

เซ็น เซอ

ร วั ด

ความชื้น

ในดิน 

ผลผลิต

(Output)/ผ

ลลัพธ

(Outcome) 

 

ผลผลิต 

เทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียปท่ีถายทอด  2563 

ผลลัพธ 

ตนแบบในการถายทอดความรูในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียดวยระบบสมารทฟารมคิท 

จํานวน 1 ราย 

ผลผลิต 

มี

เทค โนโ

ล ยี

ร ะ บ บ

สม าร ท

ฟ าร ม คิ

ทท่ีใชใน

การปลูก
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ผั ก

ปลอดภั

ย แ ล ะ

อินทรี ย

ป ท่ี

ถ ายท อ

ด  2563 

ผลลัพธ 

ไ ด

ตนแบบ

ใน ก า ร

ถ ายท อ

ดความรู

ใ น ก า ร

ปลูกผั ก

ปลอดภั

ย แ ล ะ

อินทรี ย

ด ว ย

ร ะ บ บ

สม าร ท

ฟ าร ม คิ

ท 

จํ าน วน 

1 ราย 

ผลกระทบ

ในวงกวาง

(Impact) 

เศรษฐกิจ  

-เพ่ิมรายไดของเกษตรกร จากการขายผักปลอดภัยและอิทรีย 

ราคาผักอินทรีย เฉลี่ยกิโลกรัมละ 150 บาท 

-การเพ่ิมผลผลิต 

 ผลิตผลิตผักปลอดภัยและอินทรียไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 

40-45 เหลือเพียง 30-35 วัน ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคา ผักอิทรีย เฉลี่ยกิโลกรัมละ

150 บาท  

-การเพ่ิมมูลคาสินคา 

การเพ่ิมมูลคาของผักปลอดภัยและอินทรีย โดยการแปรรปู เชน การแบงขาย การทําสลัดผัก เปน

ตน 

สังคม 

การใชเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท มาใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียในโรงเรือน

เพาะปลูก     จะชวยทําใหเกษตรกรลดตนทุนในการใชสารเคมี ผลผลิตไดตามเปาหมาย เพ่ิม

รายไดใหเกษตรกร ลดการยายถ่ินฐานเขาไปหางานทําในเม่ืองใหญหรือเมืองท่ีเปนอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสมารทฟารมคิท ชวยใหการทําการเกษตรงายข้ึนสะดวกสบาย ครอบครัวเปนสุข เศรฐ

สังคม  

ก า ร ใ ช

เทค โนโ

ล ยี

ร ะ บ บ

สม าร ท

ฟ าร ม คิ

ท มาใช

ใ น ก า ร

ปลูกผั ก

ปลอดภั

ย แ ล ะ

อินทรี ย

ใ น

โรงเรือน
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กิจพอเพียง เกษตรกรเกิดการใชเทคโนโลยีในรูปแบบเกษตรแมนยํามากข้ึน 

สิ่งแวดลอม 

การใชเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคทิ มาใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรยี เกิดผลดีท่ีไมมี

สารพิษตกคาง ทําใหมีความปลอดภัยแกผูบริโภค และชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน เน่ืองจากไมมีการใชสารเคมีในการปองกันและกาจัดศัตรูพืช ลด

ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ลดคาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพาะปลู

ก     จะ

ช วย ทํ า

ใ ห

เกษตรก

ร ล ด

ต น ทุ น

ใน ก า ร

ใ ช

สารเคมี 

ผลผลิต

ได ต า ม

เปาหมา

ย  เ พ่ิ ม

ร า ย ไ ด

ใ ห

เกษตรก

ร  ล ด

การยาย

ถ่ิน ฐ าน

เ ข า ไ ป

ห า ง า น

ทํ า ใ น

เ มื่ อ ง

ใ ห ญ

ห รื อ

เมื อ ง ท่ี

เ ป น

อุตส าห

ก ร ร ม 

เทค โนโ

ล ยี

สม าร ท

ฟ าร ม คิ

ท  ช ว ย

ให ก า ร

ทํ า

การเกษ

ต ร ง า ย

ข้ึ น
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สะดวกส

บ า ย 

ครอบครั

วเปนสุข 

เศรฐกิจ

พอเพียง 

เกษตรก

ร เ กิ ด

ก า ร ใ ช

เทค โนโ

ล ยี ใ น

รูปแบบ

เก ษ ต ร

แม น ยํ า

มากข้ึน 

สิ่ งแ วด

ล อ ม 

  

ก า ร ใ ช

เทค โนโ

ล ยี

ร ะ บ บ

สม าร ท

ฟ าร ม คิ

ท มาใช

ใ น ก า ร

ปลูกผั ก

ปลอดภั

ย แ ล ะ

อินทรี ย 

เกิดผลดี

ท่ี ไ ม มี

ส าร พิ ษ

ต ก ค า ง 

ทํ า ให มี

ค ว า ม

ปลอดภั

ย แ ก

ผูบริโภค 

และชวย
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ใ ห

เกษตรก

รผู ป ลู ก

ผั ก

ปลอดภั

ย แ ล ะ

อินทรี ย 

มี

สุขภ าพ

อน ามั ย

ท่ี ดี ข้ึ น 

เน่ืองจา

ก ไ ม มี

ก า ร ใ ช

สารเคมี

ใ น ก า ร

ป อง กั น

แล ะก า

จั ด

ศัตรู พื ช 

ล ด

ต น ทุ น

การผลิต

ข อ ง

เกษตรก

ร  ล ด

คาใชจา

ยในการ

ซื้ อ

สารเคมี

ป อง กั น

แ ล ะ

กํ า จั ด

ศัตรู พื ช 

และเปน

มิ ตรกั บ

สิ่งแวดล

อม 
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4. มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 

จากการนําตนแบบเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 1 ราย โดยนางสมพิศ ขวัญปลอด เกษตรกรบานเลขท่ี 

249 หมู 4ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี และเปนผูไดรับการรับรองมารตรฐานเกษตรอินทรีย มกษ.9000 

เลม 1-2552 กระทรวงเกษตและสหกรณ พบวาผลิตผลิตผักปลอดภัยและอินทรียเพิ่มข้ึนจากเดิม 3 รอบเปน 5 รอบ/

ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 40-45 ลดลงเหลือเพียง 30-35 วัน ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคาผักอิทรีย 

เฉล่ียกิโลกรัมละ150 บาท เฉล่ียรายได(250x150x5=187,500)/ป และการแปรรูป เชน การแบงขาย การทําสลัดผัก 

เฉล่ียวันละ 700 บาท โดยขายอาทิตยละ 5 วัน (700x4x5=70,00) รวมรายได 257,500 บาท 

การติดตามประเมินผลท้ังโครงการทางดานเศรฐศาสตร เทียบกับการลงทุนโครงการ ดังสูตรตอไปนี้ 

สูตรการคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดท้ังหมดของผูใชตนแบบ/ตนทุนโครงการท่ีไดรับงบสนับสนุน 

รายไดรวมของผูใชตนแบบ  = 257,500 บาท 

           ตนทุนโครงการท่ีไดรับงบสนับสนุน  = 230,000 บาท 

        ผลตอบแทนโครงการ  =257,500/230,000 

       = 1 เทา 

การคํานวณผลตอบแทนโครงการ ในการลงทุนถือวาคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากรายไดท่ีคิดเปนการนํารายได

รวมจากเกษตรกรท่ีเปนตนแบบเพียงรายเดียว ท้ังนี้ยังไมไดมีการขยายผลในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมารท

ฟารมคิด ซึ่งคาดวาผลจะแสดงออกมาในปท่ี 2 อยางชัดเจน 

 

จุดคุมทุนของเทคโนโลยีท่ี 

จากการนําตนแบบเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 1 ราย ราคาผักอิทรีย เฉล่ียกิโลกรัมละ150 บาท นํามาสู

การคิดตนทุนเฉพาะของอุปกรณความคุมระบบระบบสมารทฟารมคิท  ผลจากการดําเนินงานในปท่ีผานมา พบวา

ผลิตผลิตผักปลอดภัยและอินทรียเพิ่มข้ึนจากเดิม 3 รอบเปน 5 รอบ/ป  

ลําดับท่ี ความสามารถของระบบ งบประมาณ รอบปลูก/ป หมายเหตุ 

1 ควบคุม 4 โซน 10,000  2 รอบปลูก  

2 ควบคุม 6 โซน 13,000  3 รอบปลูก  

3 ควบคุม 8 โซน 16,000 4 รอบปลูก  

4 ควบคุม 12 โซน 20,000 5 รอบปลูก  

5 ควบคุม 16 โซน 25,000 1 ป 3 เดือน  
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3อธิบายขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน โครงการหมูบานขาวพ้ืนเมือง ขอมูลพ้ืนฐานประกอบดวย พ้ืนท่ีกี่ไร ผลผลิตตอไร พันธุขาว รายไดกอนเขารวมโครงการ  เปนตน สามารถออกแบบ

ตารางเพ่ิมเติมได 

 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน3 

(ปจจัยนําเขา) 

 

เทคโนโลยี/องคความรู 
การนําไปใช

ประโยชน 
วิทยากรตัวคูณ 

มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีท่ี 1 เทคโนโลยีท่ี 2 เทคโนโลยีท่ี i 

กลุมปลูกผักปลอดภัยและ

อิ น ท รี ย  แ ก เก ษ ต ร ก ร  

อําเภอศรีประจันต จังหวัด

สุ พ ร ร ณ บุ รี  ( ร า ย ชื่ อ

ผู เข า ร วม โค ร ง ก าร  ดั ง

เอกสารแนบท่ี 1) 

อาชีพเกษตรกร ทํานา 

ทําสวน และปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย 

ราคาผักอิทรีย  เฉลี่ย

กิโลกรัมละ150 บาท 

 

ก า ร ถ า ย ท อ ด

ความรูเทคโนโลยี

ก า ร ป ลู ก ผั ก ใน

โรงเรือน ในหัวขอ 

การปลูกพืช โดย

อาศัยดิน การปลูก

พืชแบบไม ใช ดิน

ปลูก การเตรียม

ดิน ปุ ย และการ

ปลูกผักอินทรีย 

องคความรูเทคโนโลยี

ร ะ บ บ ส ม า ร ท

ฟารมคิท 

อบรมถายทอดความรูระบบ

สมารทฟารมคิท ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

แกเกษตรกร อําเภอศรี

ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี มี

ดังน้ี 

1.เทคโนโลยีระบบโรงเรือน 

เทคโนโลยีการใหนํ้า 

2.เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิและความชื้นอากาศ  

3.เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน 

7 3 รายไดรวมของผู ใชตนแบบ    

= 257,500 บาท 

ตน ทุนโครงการ ท่ี ไดรับ งบ

สนับสนุน  = 230,000 บาท      

ผ ล ต อ บ แ ท น โ ค ร ง ก า ร  

=257,500/230,000 

 = 1 เทา 
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สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ปท่ี 1 ปงบประมาณ 2563         

   โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัด

สุพรรณบุรี ในปท่ี 1 เปนการดําเนินกิจกรรมสรางตนแบบระบบสมารทฟารมคิท และถายทอด

เทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท เพื่อนํามาใชในแกไขปญหาสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนท่ีไม

เหมาะสม สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตไมเปนไปตามเปาหมาย คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ี

ทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ในการทําวิจัยระบบใหน้ําผักในโรงเพาะปลก ดวยโครงขายเซ็นเซอรแบบ

แบงโซนรวมกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย และคณะผูวิจัยไดทําการสรุปและถอดบทเรียนของงานวิจัย

มาพัฒนาเทคโนโลยีตนท่ีใชในการถายทอดระบบสมารฟารมคิด ใหกับเกษตรกรกลุมผูปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ใหมีความเหมาะสมกับเกษตรกรมาก

ยิ่งข้ึน อีกท้ังเพื่อรองรับการดําเนินในปท่ี 2 เปนกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในสวนของการ

ดําเนินงานในปท่ี 1 คณะผูวิจัยไดอบรมถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ใหกับเกษตรกร

จํานวน 50 ราย เกษตร 86.87 กรมีความพึงพอใจในการถายทอดเทคโนโลยี รอยละ ซึ่งสวนใหญไม

เคยไดรับการอบรมทางดานเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทมากอนเลย  

จากการติดตามประเมินการดําเนินงานพบวามีเกษตรกรตร ท่ีมาขอคําปรึกษาเพิ่มเติม

เพื่อท่ีจะทําระบบ ทางดานเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท จํานวน 7 ราย จาก 50 รายท่ีเขารวม

อบรม และอีก 1 รายเปนผูใชตนแบบเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 1 ราย พบวา ผลิตผลิตผัก

ปลอดภัยและอินทรียไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 40-45 เหลือ

เพียง 30-35 วัน ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคา ผักอิทรีย เฉล่ียกิโลกรัมละ150 บาท เฉล่ีย

รายได(250x150x5=187,500)/ป และการแปรรูป เชน การแบงขาย การทําสลัดผัก เฉล่ียวันละ 700 

บาท โดยขายอาทิตยละ 5 วัน (700x4x5=70,00) รวมรายได 257,500 บาท ซึ่งถือวาผลตอบแทน

โครงการ ในการลงทุนถือวาคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากรายไดท่ีคิดเปนการนํารายไดรวมจาก

เกษตรกรท่ีเปนตนแบบเพียงรายเดียว ท้ังนี้ยังไมไดมีการขยายผลในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสมารทฟารมคิด ซึ่งคาดวาผลจะแสดงออกมาในปท่ี 2 อยางชัดเจน 
 

2) แผนงานท่ีจะดําเนินงานของปท่ีของบประมาณ 

แผนการดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1.ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูลเพ่ือ

การออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรมถายทอดความรูแก

เกษตรกรจํานวน 50 ราย 

กิจกรรมท่ี 2. การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

กิจกรรมท่ี 3. การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัย
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และอินทรีย แกเกษตรกร  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี แกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

กิจกรรมท่ี 4. การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

กิจกรรมท่ี 5. การฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผกัปลอดภัยและอินทรีย 

กิจกรรมท่ี 6. การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 

กิจกรรมท่ี 7. ประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด/ถอดบทเรียนใน หมูบาน คืนขอมูลสูชุมชน และให

คําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

กิจกรรมท่ี 8.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1.ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูลเพ่ือ

การออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรมถายทอดความรูแก

เกษตรกรจํานวน 50 ราย 

กิจกรรมท่ี 2. การอบและถายทอดเทคโนโลยีการขายผานชองทางออนไลน 

กิจกรรมท่ี 3. การทําสื่อท่ีใชในการขายผานชองทางออนไลน 

กิจกรรมท่ี 4. เทคนิคการขายผานชองทางออนไลน 

กิจกรรมท่ี 5. การออกแบบแบรนดและพัฒนาบรรจุภันฑท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 6. ประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด/ถอดบทเรียนใน หมูบาน คืนขอมูลสูชุมชน และให

คําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

กิจกรรมท่ี 7.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
 

 งบประมาณ  งบประมาณป 2564 จํานวน 250,000 บาท 

งบประมาณป 2565 จํานวน 200,000 บาท 

 

6.  วัตถุประสงค 
 -  หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุวัตถุประสงคเดิมที่เคยใหไว 

 6.1.เพื่อเพิ่มผลผลิตผักปลอดภัยและอินทรียระบบสมารทฟารมคิท 

6.2.เพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด การตรวจซอมบํารุงระบบ

ระบบสมารทฟารมคิท และ การประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย 

6.3.เพือ่ใหเกิดกระบวนการวางแผนพัฒนาการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน 

GAP 

6.4.เพื่อสรางวิทยากรชุมชน หมูบานปลูกผักปลอดและอินทรียดวยระบบสมารทฟารมคิท 

จังหวัดสุพรรณบุรี ใหมีกลไกในการขับเคล่ือนระบบการผลิตผักปลอดและอินทรีย การ

แปรรูปผลผลิต การจําหนายผลผลิต และสามารถแกปญหาดวยตนเอง เพื่อความยั่งยืน

ในชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียง 
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7. ท่ีมาของความตองการ :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและกรอกขอมูลพรอม

หลักฐานตามท่ีระบุ 

  เปนความตองการจากการใหบริการคําปรึกษา 

ระบุหมายเลขคําปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เปนความตองการท่ีอยู ในแผนพัฒนาหมูบานของชุมชุนท่ีเสนอโครงการ (แนบ

แผนพัฒนาหมูบาน) 

  เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุช่ือสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     

.  

   เปนความตองการจากจังหวัดท่ีเสนอผาน ศวภ. 

  เปนความตองการท่ีจะตอยอกจากโครงการระบบการใหน้ําผักในโรงเรือนเพาะปลูกดวย

โครงขายเซ็นเซอรแบบแบงโซน รวมกับพลังงานเซลลแสงอาทิตย แหลงทุนหนวยวิจัยนวัตกรรมเพื่อ

สังคมและชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ปท่ีดําเนินการ 2562 ดําเนินการเสร็จส้ินแลว        แ น บ ผ ล ก าร ดํ า เนิ น ง าน แ ล ะ

ผลสําเร็จท่ีผานมาประกอบดวย แสดงในเอกสารแนบท่ี 2 

 

8. แผนวิทยาศาสตรชุมชน :  

(จัดทํา Infographics เพ่ือแสดงใหเห็นหวงโซคุณคา (Value chain) ของการนํา วทน. ไปพัฒนาหมูบาน) 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงโครงสรางทฤษฎีหวงโซคุณคา 
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 ในภาพท่ี 6 เปนการแสดงโครงสรางทฤษฎีหวงโซคุณคา โดยการแจกแจงรายละเอียดของ

กิจกรรมกลักและกิจกรรมเสริมโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท 

จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มต้ังแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี ้

 กิจกรรมตนทาง คือ การสํารวจและวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นท่ี พัฒนากระบวนการผลิตท่ี

เหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม การ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การขยายผลสู Inno-Agri และ Smart farmer เทคโนโลยีระบบ

สมารทฟารมคิท และ IOT เทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 

กิจกรรมกลางทาง คือ การสงเสริมการแปรรูป/การเพิ่มมูลคาดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีการ

ผลิตหลังจาการเก็บเกี่ยว การเพิ่มผลผลิตดวยเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

กิจกรรมปลายทาง คือ เกษตรกรมีความรูในการใชเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ส้ินคาทาง

การเกษตร 

มีคุณภาพและปลอดภัยการสงเสริมตลาดและการจําหนาย  

ในสวนของกิจกรรมเสริมท่ีนํามาใชสนับสนุน โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวย

ระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ใหเกิดผลสําเร็จไดตามกระบวนการของกิจกรรมหลัก ดังนี ้

 1.การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การใชนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการเกษตรปลอดภัยและ

อินทรีย การวางแผนกิจกรรมหลักต้ังแตตนทางไปจนถึงปลายทาง 

 2.การอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการทางดาน นวัตกรรม เทคโนโลยรีะบบสมารทฟารคิท ใน

โรงเรือน 

 3.การสรางวิทยากรชุมชน ท่ีสามารถถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ในโรงเรือน 

 4.การนําเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ลงมาใชในพื้นท่ีและถายทอดความรูสูเกษตรกร 

และเกิดความยั่งยืน 

กิจกรรมสนับสนุนท่ีกลาวถึงจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการผลิตผักปลอดภัยและอินทรีย ของ

เกษตรกรในชมชน สรางความไดเปรียบทางการแขงขันและแงของการสรางความแตกตาง 

(Differentiation Leadership) หรือการลด ตนทนุ (Cost Leadership) ของสินคา ในการผลิตผัก

ปลอดภัยและอินทรีย ของเกษตรกรในชมชน 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

(นําเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาผานเครื่องมือในการจัดทําแผนธุรกิจ เชน Business Model Canvas หรือ

เครื่องมืออ่ืน ๆ) 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงแผนธุรกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

10.  หนวยงานสนับสนุน : 

 
4 รูปแบบของการสนับสนุน เชน งบประมาณสมทบ(ระบุจํานวน) อาคาร สถานท่ี โรงเรือน วิทยากร(ไมมี

คาใชจาย) ฯลฯ หากมีหลักฐาน เชน หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ใหแนบมาดวย 

11.  แผนการดําเนินงาน 
ระบุแผนการพัฒนาหมูบานท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

• หมูบาน วท.(ใหม) ระบุแผนการดําเนินงาน 3 ป ท้ังน้ีแผนการดําเนินงานตองสอดคลองกับขอ 8 

และ 9 

• หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) ระบุแผนการดําเนินงานของปท่ีเหลือ จนครบ 3 ป 

ปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  

1. ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลศรีประจันต พ้ืนท่ีในการจําหนายสิ้นคาทางการเกษตร และสถานท่ีในการประชุม

กลุมเกษตรกร วิทยาการใหความรูในการปลูกผักปลอดภยัและ

อินทรีย 

2. เกษตรอําเภอศรีประจันต สนับสนุนการเตรียมความพรอมเกษตรกร ตนแบบท่ีใชในการสราง

ตนแบบในการถายทอดความรูในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย

ดวยระบบสมารทฟารมคิท ทําการทดลองปลูกผักสลัด ผักกวางตุง 

ผักบุง 

3.พัฒนาชุมชนอําเภอศรีประจันต ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และผูนําชุมชน  

4.พัฒนาท่ีดินอําเภอศรีประจันต    วิทยากรใหความรูเรื่องดินท่ีใชในการปลูก การทําปุยอินทรีย 

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.

สุวรรณภูม ิ

สถานท่ีในการออกแบบทดลองเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

เพ่ือใชในการถายทอดความรู 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนํา

ชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูล

เพ่ือการออกแบบการปลูกผักในโรงเรือน

ดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรม

ถายทอดความรูแกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

            3,750 

2. การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม 

ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 
            15,000 

3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ัง

ระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผัก
            86,350 
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ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกร  อําเภอ

ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี แกเกษตรกร

จํานวน 50 ราย 

4. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ

ซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใช

ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย แก

เกษตรกรจํานวน 50 ราย 

            20,000 

5. การฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูก

ผักปลอดภัยและอินทรีย 
            20,000 

6. การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลง

ปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 
            20,000 

7. ประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด/

ถอดบทเรียนใน หมูบาน คืนขอมูลสูชุมชน 

และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

            5,000 

8.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน             3,400 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 18,750 106,350 40,000 8,400 173,500 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนํา

ชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูล

เพ่ือการออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวย

ระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรม

ถายทอดความรูแกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

            

5,000 

2.การอบและถายทอดเทคโนโลยีการขาย

ผานชองทางออนไลน 
            

45,000 

3.การทําสื่อท่ีใชในการขายผานชองทาง

ออนไลน 
            

50,000 

4.เทคนิคการขายผานชองทางออนไลน             60,000 

5.การออกแบบแบรนดและพัฒนาบรรจุ

ภันฑท่ีเหมาะสม 
            

30,000 

6. ประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด/             5,000 
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12.  เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ป) 

ถอดบทเรียนใน หมูบาน คืนขอมูลสูชุมชน 

และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

7.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน             5,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 5,000 45,000 110,000 40,000 200,00 

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1. จํานวนผูรับบริการ คน 50 50 50 

2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทที่ใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียปที่

ถายทอด  2563 

   2.2 เทคโนโลยีการปลูกผักในโรงเรือน ปที่ถายทอด  2563 

   2.3 เทคโนโลยีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ที่ใชใน

การปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ปที่ถายทอด 2564 

   2.4 เทคโนโลยีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารท

ฟารมคิด ที่ใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ปที่ถายทอด 2564 

    2.5 เทคโนโลยีการฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียปที่

ถายทอด 2564 

    2.6 เทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 

    2.7 เทคโนโลยีการขายผานชองทางออนไลน 

    2.8การทําสื่อที่ใชในการขายผานชองทางออนไลน 

    2.9 เทคนิคการขายผานชองทางออนไลน 

    2.10 การออกแบบแบรนดและพัฒนาบรรจุภันฑที่เหมาะสม 

เร่ือง  

1 

 

1 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

3. จํานวนผลิตภัณฑที่จากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ)  

   3.1 ตนแบบในการถายทอดความรูในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียดวยระบบ

สมารทฟารมคิท จํานวน 1 ราย 

   3.2 วิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

    3.3 แปลงปลูกเกิดพัฒนาพรอมรับการตรวจใหไดมาตรฐาน GAP อยางนอย 2 ราย 

   3.4 เทคโนโลยีการขายผานชองทางออนไลน 

   3.5 แบรนดและพัฒนาบรรจุภันฑที่เหมาะสม 

ผลิตภัณฑ  

1 ราย 

 

 

 

5 ราย 

2 ราย 

 

 

 

 

 

1 ระบบ 

1 ชิน้ 

4. จํานวนวิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด(แตละเทคโนโลยีตามขอ 

2) 

  4.1 เทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิทที่ใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรียปที่

ถายทอด  2563 

  4.2 วิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

  4.3 แปลงปลูกเกิดพัฒนาพรอมรับการตรวจใหไดมาตรฐาน GAP อยางนอย 2 ราย 

  4.4แบรนดและพัฒนาบรรจุภันฑที่เหมาะสม 

คน  

 

1 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

50 

5. ประมาณการผูนําเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน คน 7 14 50 
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13.ผลกระทบ  

ผลกระทบ จากโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัด

สุพรรณบุรี ทางเศรษฐกิจในแงของการเพิ่มรายได ลดรายจาย สังคมและส่ิงแวดลอม สามารถอธิบาย

ไดดังนี้ 

• เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีมาจากผูเขารวมโครงการท้ังหมด) 

การใชเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท เพื่อชวยในการเกษตร การผลิตผักปลอดภัยและอินทรีย 

โดยใช เทคโนโลยีทางดานอิ เล็กทรอนิกส  ในการพัฒนาหวางโซอุปทาน (Supply chain) ใน

กระบวนการผลิตส้ินคาทางการเกษตรเพื่อใหไปถึงกลุมลูกคา ท่ีมีการยกระดับการสินคาทางการ

เกษตร การลดตนทุนในการผลิต และการเพิ่มคุณภาพสินคาใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เกษตรกร

สามารถเพิ่มรายได และลดรายจาย ดงนี้ 

- กรณี เพิ่มรายได 

- อธิบายวิธีการคิดคํานวณ – 

 กรณีการเพิ่มรายไดจากการนําองคความรูและเทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดในปท่ีผานมา 

ปงบประมาณ 2563 สามารถอธิบายการเพิ่มรายได ดังนี้  

จากการนําตนแบบเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 1 ราย โดยนางสมพิศ ขวัญปลอด ผู

ไดรับการรับรองมารตรฐานเกษตรอินทรีย มกษ.9000 เลม 1-2552 กระทรวงเกษตและสหกรณ 

พบวาผลิตผลิตผักปลอดภัยและอินทรียไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 

40-45 เหลือเพียง 30-35 วัน ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคา ผักอิทรีย เฉล่ียกิโลกรัมละ150 

บาท เฉล่ียรายได (250x150x5=187,500)/ป และการแปรรูป เชน การแบงขาย การทําสลัดผัก เฉล่ีย

วันละ 700 บาท โดยขายอาทิตยละ 5 วัน (700x4x5=70,00) รวมรายได 257,500 บาท 

- กรณี ลดรายจาย 

- อธิบายวิธีการคิดคํานวณ – 

 กรณีการเพิ่มรายไดจากการนําองคความรูและเทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดในปท่ีผานมา 

ปงบประมาณ 2563 สามารถอธิบายการลดรายจาย ดังนี้ 

-ลดการจางแรงงานวนัละ 300 บาท/วัน ในการทํากิจกรรมภายในฟารมเชน การถอนหญา 

การใหน้ําพัก และ อื่นๆ โดยเวลา 2 วัน/1 รอบ (1ปปลูกท่ี 10 รอบ X600 = 6,000) เหลือเพียง 1 

วัน/รอบ (1ปปลูกท่ี 10 รอบ X300 = 3,000) รายจายลดลง 3,000 บาท 

-ลดการใชพลังงานไฟฟา จากเดิมวันละ 4 ช่ัวโมง คิดเปนเงินวันละ 40 บาท คาไฟฟาตอ

เดือน 1,200 บาท เหลือวันละ 1 ช่ัวโมง คิดเปนเงินวันละ 10 บาท คาไฟฟาตอเดือน 30 บาท 

จากสูตร  กําลังไฟฟา (KW.)  =   กระแสใชงาน (A.) x แรงดันท่ีใชงาน (V.)                     

กําลังไฟฟา (KW.)           =   10A. x 220V.                     

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80% 80% 80% 

7. ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 450,000 500,000 600,000 



10 
 

                                             =   2,200V.                     

กําลังไฟฟา (KW.)              =   2.2KW.       

คาไฟฟา (บาท)                 =   กําลังไฟฟา (KW.) x อัตราคาไฟฟาตอหนวย (บาท)                     

คาไฟฟา (บาท)                 =   2.2KW x 4.6 บาทตอช่ัวโมง                      

                                   =   10.12 บาทตอช่ัวโมง 

โดยปกติแลว เราจะนับเฉพาะเวลาปมน้ํา ทํางาน นั่นคือ 4  ช่ัวโมงตอวัน 

คาไฟฟาตอวัน (บาท)          =   10.12 บาทตอช่ัวโมง x 4 ช่ัวโมง                     

                                   =   40.72 บาทตอวัน     

 คาไฟฟาตอเดือน (บาท)      =   40.72 บาทตอวัน x 30วัน                     

                                   =   1,821.6 บาท 

-ลดรายจายคาวัสดุส้ินเปลืองอุปกรณประปา เชน ขอตอตรง ขอสามทาง ทอ PVC 

-ลดการใหน้ําโดยไมจําเปน โดยปกติเกษตรกรใหน้ําผักวันละ 3 ครั้ง  

-ลดการเสียหายของผักท่ีเกิดจากสภาพอุณหภูมิความรอนภายในโรงเรือน เฉล่ีย 40 องศา/วัน   

-ไมมีคาใชจายของสาเคมีท่ีใชในการบํารุง และกําจัดศัตรูพืช 

• สังคม (เชน เกิดการจางงาน ลดการยายถ่ินฐาน ครอบครัวเปนสุข เปนตน)  

-การใชเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท มาใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย เปนการ

เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิต เกิดความยั่งยืนทางอาชีพในชวงภสวะวิกฤต โควิด-19 ชวย

สรางภูมิคุมกันสุขภาพอนามัยใหกับผูผลิตและผูบริโภค การใชสารชีวภาพทางการเกษตรเปนการสราง

ภูมิคุมกันสุขภาพอนามัยใหกับผูผลิตและผูบริโภคท่ีสําคัญ เพราะสารชีวภาพทางการเกษตรไมมี

สารพิษ หรือเช้ือโรคท่ีเปนสาเหตุทําใหมนุษยเจ็บปวย ดังนั้นผูผลิตจึงมีความปลอดภัยในการใชสวน

ผูบริโภคก็ไดอาหารท่ีปลอดภัยบริโภค 

-เกษตรกรสามารถจดบันทึกและจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ฝและจัดทํารายงานการประชุม

ของกลุม 

- เกษตรกรสามารถจัดการแปลงใหไดมาตรฐาน GAP พรอมยืนขอการรับรองมาตรฐาน GAP 

อยางนอย 2 ราย ในป 2564  และไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 1 ราย ในป 2565 

• สิ่งแวดลอม (เชน การลดปญหามลพิษ การเพ่ิมพ้ืนท่ีปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน)  

การใชเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท มาใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย เกิดผลดีท่ี

ไมมีสารพิษตกคาง ทําใหมีความปลอดภัยแกผูบริโภค และชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน เนื่องจากไมมีการใชสารเคมีในการปองกันและกาจัดศัตรูพืช ลด

ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ลดคาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม เกษตรอินทรียเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากกวาเกษตรแบบท่ัวไปในหลายมิติ ไดแก 

จุลินทรียในดินท่ีมากกวา ลดการสึกกรอนของหนาดิน ลดการเกิดปรากฏการณน้ําเขียว (Algae 
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bloom) มีความหลากหลายทางชีวภาพมากกวา ใชพลังงานนอยกวาและชวยบรรเทาปญหากาซเรือน

กระจก 

14.  รายละเอียดงบประมาณท่ีขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน 173,500 บาท 

ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 11  จํานวนเงิน 

1) คาใชจายในการประชุมรวมกับชุมชน 

-คาจางเหมารถยนต (จํานวน 1 ครั้ง x 1,250 บาท)                เปนเงิน  1,250 บาท 

-คาอาหารวาง (50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)               เปนเงิน  2,500  บาท 

3,750 

2) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน) 42,800 

   คาตอบแทนวิทยากรในอบรมถายทอดความรู  

   กิจกรรมท่ี 2. การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

   กิจกรรมท่ี 3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด  

   กิจกรรมท่ี 4. เทคโนโลยีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารท

ฟารมคิด 

   กิจกรรมท่ี 5. การฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

 

   คาตอบแทนวิทยากรแบบแบงกลุม (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 2 ครั้ง) เปนเงิน 14,400 

บาท 

   คาอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง)        เปนเงิน  12,000  บาท 

   คาอาหารวาง (50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง)               เปนเงิน  10,000  บาท 

   คาจางเหมารถยนต (จํานวน 2 ครั้ง x 2,500 บาท)                เปนเงิน  5,000 บาท 

   คาจางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม (70 ชุด x 20 บาท) เปนเงิน 1,400 บาท 

 

 คาวัสดุและอุปกรณในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 86,350 

-Phase Protection Relay (จํานวน 5 ตัว x 1,500 บาท) เปนเงิน  7,500  บาท 

- Relay 220V 10A (จํานวน 20 ตัว x 250 บาท) เปนเงิน  5,000  บาท 

-Relay 24V 15A (จํานวน 10 ตัว x 250 บาท) เปนเงิน  2,500  บาท 

-ชุดแมกเนติก คอนแทคเตอร (จํานวน 5 ตัว x 1,500 บาท) เปนเงิน  7,500  บาท 

-หมอแปลงลดแรงดัน 220VAC เปน 24VAC (จํานวน 5 ตัว x 1,500 บาท) เปนเงิน  7,500  

บาท   

-ไพลอตแลมป 220VAC  (จํานวน 20 ตัว x 150 บาท) เปนเงิน  750  บาท 

-ไพลอตแลมป 24VAC  (จํานวน 20 ตัว x 150 บาท) เปนเงิน  750  บาท 

- (PLC) Module, 24 V dc, 8 x Input, 4 x Output (จํานวน 2 ตัว x 5,500 บาท) เปนเงิน  

11,000 บาท 

-หางปลาแฉก 1.5 (1 ถุง 250) เปนเงิน  250  บาท 

-รีเรยโอเวอรโหลด (จํานวน 2 ตัว x 1,500 บาท) เปนเงิน  3,000  บาท 

-สวิทชเลือก 3 ทาง ON-OFF-ON (จํานวน 20 ตัว x 150 บาท) เปนเงิน  3,000  บาท 

-เซอรกิตเบรกเกอร 15 A (จํานวน 5 ตัว x 550 บาท) เปนเงิน  2,750  บาท  
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-ตูไฟสวิทชบอรด (จํานวน 5 ตัว x 750 บาท) เปนเงิน  3,750 บาท 

-ทามเมอรต้ังเวลา (5 ตัว x 750) เปนเงิน 3,750 บาท 

-Temperature and Humidity Sensor (5 ชุด x 1,100 บาท) เปนเงิน 5,500  บาท 

-WiFi Smart Switch 2.4 GHz 4CH (5 ชุด x 1,100 บาท) เปนเงิน 5,500  บาท 

-สายไฟ VCT ขนาด 1x4  1 ขด 100 เมตร (จํานวน1 ขด x 3,500 บาท) เปนเงิน 3,500 บาท 

-สายไฟ AWG ขนาด 1x1.5 มวนละ 100 เมตร ( 1 มวน x 500 บาท) เปนเงิน  500  บาท 

-กรองนํ้าเกษตรขนาด 2 น้ิว  (2 อัน x 1,100) เปนเงิน 2,200  บาท 

-Solenoid value 1” (จํานวน 6 ตัว x 550 บาท) เปนเงิน  3,300  บาท 

-Pressure switch ½” (จํานวน 3 ตัว x 1,200 บาท) เปนเงิน 3,600  บาท 

-วาลวกันกลับ ขนาด 18 mm. (จํานวน 50 ตัว x 150 บาท) เปนเงิน  750  บาท 

-บอลวาลว ขนาด 20 mm. (จํานวน 5 ตัว x 100 บาท) เปนเงิน  500  บาท 

-ยูเนียย 1 น้ิว (จํานวน 5 ตัว x 250 บาท) เปนเงิน  1250  บาท 

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 20,000 

- คาวิทยากรอบรมโดยแบงเปน 3 กลุมยอย  3 กลุม x 17 คน x1 วัน x 6 ชั่วโมง x6 00บาท 10,800 

-คาอาหารกลางวัน (60 คน x 70 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)        เปนเงิน  4,200  บาท 

-คาอาหารวาง (60 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง)             เปนเงิน  1,800  บาท 

-คาจางเหมารถยนต (จํานวน 1 ครั้ง x 2,500 บาท)                เปนเงิน 2,500 บาท 

-คาจางถายเอกสารประกอบการฝกอบรม (50 ชุด x 14 บาท)    เปนเงิน 700 บาท 

4,200 

1,800 

2,500 

700 

3) คาใชจายในการติดตามประเมินผล และใหคําปรึกษา 20,600 

-คานํ้ามันเชื้อเพลิงในการลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาและติดตาม  (จํานวน 10 ครั้ง x 500 บาท)  เปน

เงิน  5,000  บาท 

-คาอาหารวางในการติดตามประเมินผลของผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการทํางาน 10 ครั้ง                                    

(10 ครั้ง x 500) เปนเงิน 5,000 บาท 

-คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4 กระดาษการดสี เทปพีวีซี กราวนํ้า เทปกาว ลวดเย็นกระดาษ 

4,000 บาท 

-คาวัสดุไฟฟาและอุปกรณคอมพิวเตอร (ปลั๊กไฟ ตลับผงหมึกปริ้นเตอร แผนซีดี และอ่ืนๆ) 4,500 

บาท 

-คาเอกสารประกอบการใหคําปรึกษาและขอมูล(แบบสํารวจความตองการ/แบบบริการให

คําปรึกษา/อ่ืนๆ) 50 ชุด ลุดละ 10 บาท (50 ชุด x 10 บาท) เปนเงิน 500 บาท 

-คาไวนิลประชาสัมพันธ 1 ผืน ราคา 600 บาท 

5,000 

5,000 

 

5,000 

4,500 

500 

 

600 

รวม      173,500 

หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หนวยงานรับงบประมาณตองรายงานความกาวหนาในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน      

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ป  

15.2 หนวยงานรับงบประมาณตองประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ 

15.3 หนวยงานรับงบประมาณตองจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมหนังสือนําสงจากตน

สังกัด สามารถสงขอมูลในรูปดิจิทัลไฟล โดยสามารถจัดสงหลังส้ินสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลัง

ส้ินสุดปงบประมาณ 

16. การเผยแพรประชาสัมพันธ   :   

หนวยงานรับงบประมาณ ตองแสดงขอความและสัญลักษณของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งท่ีมกีารจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีให

ความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมตางๆ ตามท่ีรองขอ พรอมท้ังทําตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขท่ีระบุในคูมือการดําเนินงานฯ ทุกประการ 

 

 

 

(นายวิชัย  นระมาตย) 
ผูเสนอโครงการ 

ตําแหนง อาจารย 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ประวัตินักวิจัย 

1 ประวติหัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) : นาย วิชัย  นระมาตย       

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Wichai  Nramat       

ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) : อาจารย         

สังกัด/หนวยงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม       

ท่ีอยู : 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุร ี72130             

โทรศัพทมือถือ 086-4413754     E-mail :      tingkmitl@hotmail.com        

สถานท่ีติดตอ (ท่ีบาน) 

ท่ีอยู (ท่ีบาน) 289 หมู 7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี                                                                                                                                                     

โทรศัพท 086-4413754     โทรสาร -  

ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 

ปที่จบ

การศึกษา 

ระดับปริญญา อักษรยอ

ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2556 ปริญญาโท ค.อ.ม วิศวกรรม 

ไฟฟาสื่อสาร 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ไทย 

2553 ปริญญาตรี อส.บ. เทคโนโลยี

โทรคมนาคม 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ไทย 

 

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ   

-เทคโนโลยีการส่ือสารผานเสนใยแกวนําแสง 

-เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร 

-เทคโนโลยีพลังงานเซลลแสงอาทิตย     

-เทคโนโลยีระบบการใหน้ํา 

ประสบการฝกอบรม ดูงาน 

ป พ.ศ. หัวขอ หนวยงาน  ประเทศ 

2560 เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทสเกาหลีใต 

2562 เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศญ่ีปุน 

2562 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

หลักสูตร AI data system desing for Automatiom 

production 

คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

มทร.สุวรรณภูมิ รวมกับ

สถาบันไทย - เยอรมัน 

2563 โครงการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 

มทร.สุวรรณภูมิ รวมกับ

สถาบันไทย - เยอรมัน 
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รางวัลท่ีไดรับ 

ป พ.ศ. รางวัล หนวยงาน   

2560 บุคคลผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูม ิ

2560 การนําเสนอผลงานวิจัย ระดับดีภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งท่ี 2 

และงานประชุมวิชาการ ระดับชาติเครือขายสหวิทยาการภาคกลาง 

สํานักงาน ราชบัณฑิตยสภา ครั้งท่ี3 

มทร.สุวรรณภูม ิ

2562 รางวัลนักวิจัยหนาใหม เครือขายวิจัยประชาชื่น 

 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

หัวหนาโครงการ แหลงทุนกองทุนสงเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ  

-การสรางและหาคุณภาพชุดทดลองสายอากาศยากิพื้นฐาน :2557 

-การวิเคราะหรูปแบบการแพรกระจายคล่ืนของสายอากาศ (X-Pole antennas) ท่ีออกแบบสรางจาก

อลูมิเนียมและทองแดง :2559 

-การออกแบบสรางและวิเคราะหสายอากาศไดโพล แบบจานสะทอนจากอลูมิเนียม โดยใชวิธีข้ึนรูป

จานสะทอน :2560 

-การศึกษาอิทธิพลของวัฏจักรในสภาวะความช้ืน และวัฏจักรในสภาวะความรอน ท่ีมีตอการสูญเสีย

บริเวณรอยเช่ือมตอเสนใยแกวนําแสง :2561 

-การศึกษาอิทธิพลของสนามแมเหล็กไฟฟา ท่ีมีผลกระทบตอการสูญเสียบริเวณรอยเช่ือมตอเสนใย

แกวนําแสง :2562 

หัวหนาโครงการ แหลงทุนภายนอก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

-ระบบการใหน้ําผักในโรงเรือนเพาะปลูกดวยโครงขายเซ็นเซอรแบบแบงโซน รวมกับพลังงานเซลล

แสงอาทิตย : 2562 

-โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ปท่ี 1 

ผลงานตีพิมพท่ีผานมา 

 [1] วิชัย นระมาตย. การพัฒนาชุดประลองระบบการส่ือสารทางแสง วิชาการส่ือสารทางแสง. 

วารสารวิชาการศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปท่ี 8 ฉบับท่ี 8 เลม ท่ี 1 เดือน 

มกราคม – มิถุนายน ป 2561 เลขหนา   75-85. 

[2] วิชัย นระมาตย, วศกร ไตรพัฒน, ผูชวยศาสตราจารยเพื่อชาติ สุขเรือน. การพัฒนาชุดประลอง

ระบบการส่ือสาร วิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 3, วันท่ี 27 มีนาคม 2561 
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[3] Wichai Nramat. Study fault on surface of connector FC and SC insertion loss effect 

of optical fiber,The 8th International Conference of Rajamangala University of 

Technology, August 7-9, 2017. 

[4] Wichai Nramat. Fusion Splicing Loss Reduction Testing single mode optical fiber, 

International Society of the Fusion of Science and Technologies and is going to be 

held during 17th ~ 21st July, 2017, Jeju-si,Korea. 

[5] วิชัย นระมาตย. การทดสอบคาการสูญเสียจากการเช่ือมตอเสนใยแกวนําแสงแบบวิธีการหลอม

ละลาย อางอิงมาตรฐานเครื่อง Fusion Splicer รุน Z1C,การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 2 ,2560.  

[6] Wichai Nramat, Wasakorn traiphat. A Study of the Influence of Electromagnetic 

Fields That Effect the Loss ofSignal at the Fiber Optic Connection,The 8th 

International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 

2019 Osaka, Japan during March 16-19, 2019.   

[7] Wichai Nramat, Wasakorn traiphat. A study of the influence external in affect the 

loss point connector fusion splice method ,The 8th International Conference on 

Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2019 Osaka, Japan during 

March 16-19, 2019.   

[8] วิชัย  นระมาตย คณะ.การประยุกตใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย ในการควบคุมอุณหภูมิและการให

น้ําในโรงเรือนอัตโนมัติ.การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 รูปแบบออนไลน 

(CRCI 2020 Online) วันท่ี 2-4 กันยายน 2563. 
 

2.ประวัติผูรวมโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) : นาย ประชุม  อุทาพรม                              

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Mr.Prachum  Utaprom                              

ตําแหนง (ทางวิชาการ/ราชการ) : อาจารย                               

สังกัด/หนวยงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม       

ท่ีอยู :  450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130                               

โทรศัพทมือถือ  086-1753669    E-mail : utaprom@gmail.com 

สถานท่ีติดตอ (ท่ีบาน) 

ท่ีอยู (ท่ีบาน) 154/1 หมู 1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี                                                                                                                                                     

โทรศัพท 086-1753669   โทรสาร – 
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ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 

ปที่จบ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรยอ

ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2556 ปริญญาโท ค.อ.ม 

 

 

อิเล็กทรอนิกส - สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ไทย 

2549 ปริญญาตรี อส.บ. เทคโนโลยี

โทรคมนาคม 

- มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

ไทย 

 

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ   

-เทคโนโลยีระบบภาพ 

-เทคโนโลยีระบบเสียง 

-เทคโนโลยีวงจรรวม  

ประสบการฝกอบรม ดูงาน 

ป พ.ศ. หัวขอ หนวยงาน  ประเทศ 

2561 เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทสไทย 

2563 โครงการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณ

ภูมิ รวมกับสถาบันไทย - 

เยอรมัน 
 

ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย 

 - 

ผลงานตีพิมพท่ีผานมา 

[1] ประชุม อุทาพรม ,สุประวิทย เมืองเจริญ. ”การออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องรับ

โทรทัศนระบบดิจิตอล วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 (Design and performance 

evaluation Experimental set televisions and digital department of 

Telecommunication Engineering Laboratory 2)”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 2, 27 มีนาคม 2560 

[2] ประชุม อุทาพรม ,ปติชน เปยมบริบูรณ. ”การสรางและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเครื่องขยายเสียง

แบบหลอดสุญญากาศ (The construction and efficiency demonstration of Amplifier a 

vacuum tubes)”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 

3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายวิจัยประชาช่ืน ครัง้ท่ี 4, 27 มีนาคม 2561 
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[3] Prachum Utaprom. “Convertor Circuits used Switching Power Supply Simulation 

Laboratory Using Program Simulink Toolbox”. The 9th Rajamangala University of 

Technology National Conference (9th RMUTNC) and the 8th Rajamangala University 

of Technology International Conference (8th RMUTIC), 7-9 August, 2017. 

[4] Prachum Utaprom. “การสรางและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เรื่อง แหลงจายกําลังไฟฟา

เครื่องรับโทรทัศนความคมชัดสูง (The construction and efficiency the Instruction package 

of the power supply high definition television)”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 15, 6-7 ธันวาคม 2561 

[5] Prachum Utaprom. “Design and Construction of Isolation Transformer for the LED 

Backlight TV”.7th International Symposium on the Fusion of Science and 

Technologies (ISFT2018) Bangkok, 16-20 December, 2018 

[6] วิชัย  นระมาตย คณะ.การประยุกตใชพลังงานเซลลแสงอาทิตย ในการควบคุมอุณหภูมิและการให

น้ําในโรงเรือนอัตโนมัติ.การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 รูปแบบออนไลน 

(CRCI 2020 Online) วันท่ี 2-4 กันยายน 2563. 
 

3.ประวัติผูรวมโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) : นายวศกร  ไตรพัฒน        

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr. wasakorn traiphat       

ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) : อาจารย        

สังกัด/หนวยงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม      

ท่ีอยู : 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130        

โทรศัพทมือถือ 086-5159155     E-mail :  wasakorn3@hotmail.com 

สถานท่ีติดตอ (ท่ีบาน) 

ท่ีอยู (ท่ีบาน) 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130                                                                                                                                                     

โทรศัพท 086-5159155   โทรสาร   
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ประวัติการศึกษา (ปริญญาตร-ีเอก ; สาขา และสถาบัน) 

ปที่จบ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรยอ

ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2553 ปริญญาโท  

ค.อ.ม 
อิเล็กทรอนิกส - สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ไทย 

2551 ปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

และ

โทรคมนาคม 

- มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

ไทย 

 

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ   

-เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมควบคุมฮารดแวรดวยภาษคอมพิวเตอร 

-เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 

-เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ 

ผลงานตีพิมพท่ีผานมา 

[1] วิชัย นระมาตย, วศกร ไตรพฒัน, ผูชวยศาสตราจารยเพื่อชาติ สุขเรือน. การพัฒนาชุดประลอง

ระบบการส่ือสาร วิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 3, วันท่ี 27 มีนาคม 2561 

[2] Wichai Nramat, Wasakorn traiphat. A Study of the Influence of Electromagnetic Fields That Effect the Loss of 

Signal at the Fiber Optic Connection,The 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and 

Applications (IEEA 2019 Osaka, Japan during), March 16-19, 2019.   

[3] Wichai Nramat, Wasakorn traiphat. A study of the influence external in affect the loss point connector fusion 

splice method ,The 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 

2019 Osaka, Japan during), March 16-19, 2019.   

4.ประวัติผูรวมโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) : นายเพื่อชาติ   สุขเรือน      

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mr.  Phuachat  Sukruen     

ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) : ผูชวยศาสตราจารย      

สังกัด/หนวยงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม       

ท่ีอยู : 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130      

โทรศัพทมือถือ 086-9020505     E-mail :  Phuachat@gmail.com 

สถานท่ีติดตอ (ท่ีบาน) 

ท่ีอยู (ท่ีบาน) 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130                                                                                                                                                     
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โทรศัพท 086-9020505  โทรสาร - 

ประวัติการศึกษา (ปริญญาตร-ีเอก ; สาขา และสถาบัน) 

ปที่จบ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรยอ

ปริญญา 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2547 ปริญญาโท ค.อ.ม สาขาวิชา

ไฟฟา 

- สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระ

นครเหนือ   

ไทย 

2540 ปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

- สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 

ไทย 

 

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ   

-เทคโนโลยีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

-เทคโนโลยีการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

-เทคโนโลยีวงจรไฟฟา 

 

ผลงานตีพิมพท่ีผานมา 

[1] เพื่อชาติ สุขเรือน. “การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

โดยใชชุดทดลองรวมกับโปรแกรมซอฟตแวร Multisim 12.0” การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย

วิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 11, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

[2] เพื่อชาติ สุขเรือน. “เครื่องจายขาวสารสามหัวจายแบบหยอดเหรียญ” การประชุมวิชาการ

แหงชาติ ครั้งท่ี 9, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

[3] เพื่อชาติ สุขเรือน. “การศึกษาตัวช้ีวัดท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมฯ” การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

[4] เพื่อชาติ สุขเรือน. “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตเมื่อเรียนควบคูกับโปรแกรม PSpice รายวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส” 

การประชุมวิชาการแหงชาติ ครั้งท่ี 15, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

[1] วิชัย นระมาตย, วศกร ไตรพฒัน, ผูชวยศาสตราจารยเพื่อชาติ สุขเรือน. การพัฒนาชุดประลอง

ระบบการส่ือสาร วิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 3, วันท่ี 27 มีนาคม 2561 
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5.ประวัติผูรวมโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) : ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ บุญเรือง 

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Chaweewan  Boonreung 

ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) :ผูชวยศาสตราจารย   

สังกัด/หนวยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา                                            

60 หมู 3   ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท 0-3570-9096 โทรสาร 0-3570-9096  มอืถือ 08-1267-6066 E-mail   

boonraung_04@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา (ปริญญาตร-ีเอก ; สาขา และสถาบัน) 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ระดับ

ปริญญา 

อักษรยอ

ปริญญา/ช่ือเต็ม 

สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือ

สถาบันการศึกษา 

ประเทศ 

2536 โท วท.ม. 

(เกษตรศาสตร) 

เกษตร 

ศาสตร 

โรคพืช ม. เกษตรศาสตร ไทย 

2527 ตรี วท.บ.  

(เกษตรศาสตร) 

โรคพืช - ม. เกษตรศาสตร ไทย 

 

 

6.ประวัติผูรวมโครงการ 

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) : สุวินัย  นามสกุล: โสดาเจริญ 

ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) : ผูชวยศาสตราจารย      

สังกัด/หนวยงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม       

ท่ีอยู : 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130     

โทรศัพทมือถือ 086-9020505     E-mail :  Suvinaisodajaroen@gmail.com, 

Suvinai.s@rmutsb.ac.th 

สถานท่ีติดตอ (ท่ีบาน) 

ท่ีอยู (ท่ีบาน) 450 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130                                                                                                                                                     

โทรศัพท 087-061-7442    โทรสาร - 

ประวัติการศึกษา (ปริญญาตร-ีเอก ; สาขา และสถาบัน) 

ระดับ

การศึกษา 

สาขาวชิา ช่ือสถานศึกษา ประเทศ ปที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรม

การผลิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุร ี

ไทย 2558 

ปริญญาตร ี วศ.บ.วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ไทย 2552 
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อุตสาหการ มงคลลานนา วิทยาเขตตาก 

ประกาศนียบัต

รวิชาชีพชั้นสูง  

ปวส.เทคนิคการ

ผลิต 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ไทย 2549 

ประกาศนียบัต

รวิชาชีพ 

ปวช.ชางกล

โรงงาน 

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ไทย 2547 

 

ประวัติการอบรม 

ช่ือหลักสูตร ช่ือหนวยงาน           

ที่จัดอบรม 

ประเทศ ระยะเวลาอบรม ป พ.ศ. 

ที่อบรม 

วิทยากรทองถ่ิน GHP โครงการสราง        

ความรวมมือและขยายผลวิทยากร

ทองถ่ิน    ดานสุขลักษณะท่ีดีในการ

ผลิตอาหาร 

สถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร (สท.) 

ไทย วันท่ี 21-23 ตุลาคม 

2562 

2562 

การจัดทําแผนการจัดการความรู

รายบุคคล (Individual KM Plan) 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

ไทย วันท่ี 28 มกราคม 

2562 

2562 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

ไทย วันท่ี 25 กุมภาพันธ 

2562 

2562 

การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร

ดานทรัพยสินทางปญญา ระยะท่ี 1 

หัวขอเรื่อง   “จะสรางทรัพยสินทาง

ปญญาจากทางวิจัยไดอยางไร” 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

ไทย วันท่ี 6–7 สิงหาคม 

2562 

2562 

ผูประสานงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ( Innovation 

Facilitator : IF+++) 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

ไทย วันท่ี 22-23 มีนาคม 

2561 

2561 

นักวิชาการเพ่ือสังคม หัวขอ “From 

SeS Framework to Research 

Proposals” 

สถาบันคลังสมอง

แหงชาติ 

ไทย วันท่ี 28-30 สิงหาคม 

2560 

2560 

การเพ่ือพัฒนาระบบบริการวิชาการสู

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามหลักพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

ไทย วันท่ี 28-30 สิงหาคม 

2560 

2560 

Gas Analyzer Calibration สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ 

ไทย วันท่ี 3-4 พฤษภาคม 

2555 

2555 

Digital  Multimeter  Calibration สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ 

ไทย วันท่ี 14-16 

พฤษภาคม 2555 

2555 

Electronic  Balance Calibration สถาบันมาตรวิทยา ไทย วันท่ี 23-25 2555 
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แหงชาติ พฤษภาคม 2555 

Dial Gauge and Dial Test 

Indicator Calibration Using Dial 

Gauge Tester 

สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติ 

ไทย วันท่ี 23-25 มิถุนายน 

2555 

2555 

Advanced CNC Machening for 

Mold & Die Making Mold & Die 

Technology Center 

สถาบันไทย-เยอรมัน ไทย วันท่ี 7 มีนาคม 2554 

–  

1 เมษายน 2554 

2554 

 

 

 

 

 

ประวัติการทํางานดานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

ป พ.ศ. ช่ือโครงการ ช่ือหนวยงาน บทบาทหนาที ่

2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จัดทําขอเสนอโครงการบริการ

วิชาการเพ่ือสอดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2559-2562 โครงการบริการใหคําปรึกษา และ

ขอมูลเทคโนโลยี 

ศูนยคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรวมโครงการ  

2559-2562 โครงการคลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรวมโครงการ  

2559-2562 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

หมูบานชุมชน สังคม ดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรวมโครงการ  

2562 โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ดานการซอมแซมบํารุงรักษา

เครื่องมือและเครื่องจักรกล

การเกษตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2561 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนอง

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ และปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิจ

สัมพันธ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรวมโครงการ  

2559 - 2561 โครงการสรางเครือขายความ

รวมมือดานบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

ผูรวมโครงการ  



24 
 

มงคลสุวรรณภูม ิ

2561 โครงการผลักดันการบูรณาการ

ตางๆ  ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตรใหเปนท่ียอมรับ

ของสังคม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรวมโครงการ 

2560 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาระบบการบริการทางวิชาการ 

สูการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามหลักพันธ

กิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2560 โครงการรวมเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรูและจัดนิทรรศการผลงาน

ดานบริการทางวิชาการ 

ปงบประมาณ 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูม ิ

ผูรับผิดชอบโครงการ 
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หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา 

เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชม 

อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการพัฒนา

หมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี และคัดเลือกตนแบบสําหรับ

การถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิด 

 

ภาพท่ี 1 การลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนาํชุมชน 

 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 คณะผูวิจัยไดลงพื้นอบรมถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิด ณ กลุมปลูกผักอินทรียปลอดภัยศรีประจันต 44 เลขท่ี 249 หมู 4 ต.ปลายนา อําเภอศรี

ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ภาพท่ี 2. การอบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท 

 

 

 



27 
 

 

 

ประเมินผลโครงการ ถอดบทเรียนใน คืนขอมูลสูชุมชน และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

 

ภาพท่ี 3 การประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด 

 จากการดําเนินโครงการในปท่ี 1 ปงบประมาณ 2563 ซึ่งรับรวมประชุมกับเกษตรกร รวมท้ัง

การประเมินโครงการเกษตรกรตองการชวยเหลือในเรื่อง  การถายทอดความรูในเชิงปฏิบัติการ การ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรียดวยระบบสมารทฟารมคิท. เนื่องจากปญหาท่ีพบคือสภาพแวดลอมใน

โรงเรือนท่ีไมมีความเหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ผลผลิตไดไมเปนไปตามเปาหมาย 
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รายช่ือเกษตรกร 

ลําดับท่ี ชื่อ/สกุล ท่ีอยู(หมูท่ี/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลติภัณฑ 

1 นายบุญมา  มะลิวัลย 198 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต         

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขา้ว/ผกัปลอดภยัและอนิทรีย ์

2 นายสุกิจ    รักขยัน 203 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขา้ว/ผกัปลอดภยัและอนิทรีย ์

3 นายสุวัฒน  ระวังภัย 234 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต   

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

4 นายเกรียงศักด์ิ  มณีแสง 175/1 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

5 นายลําอาง จันทรงาม 324 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

6 นายสมาน ระวังภัย 233/3 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

7 นายพชร   มณีแสง 175 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

8 นายสะเทือน  รักขยัน 199 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

9 นาสาวกฎติยาพร  นนทศิลา 341 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

10 นายกมลโรจน  มณีแสง 151/1 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

11 นายนันทริา  จําปากรจีร 193 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

12 นายจิวัตน  แสงสวาง 193/2 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

13 นายพวงพรณ แสงสุดใจ 193/3 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

14 นายสํารวย  แสงสวาง 170/1 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

15 นายกานตพงศ สุวรรณปณ

พร 

238/1 ม.8 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

16 นางสาววิเชียร  สวนจันทร 43/1 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

17 นางกาญจนา  ชิดปราว 269 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

18 นายจํานงจ  ออนตา 25/1 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

19 นางมณฑา  แฟงรัก 126 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

20 นายประเมิน  เมืองวงษ 208 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

21 นางประทิป  คาํฝอย 113/1 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

เอกสารแนบหมายเลข 1รายช่ือผูเขารวมโครงการ 
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ลําดับท่ี ชื่อ/สกุล ท่ีอยู(หมูท่ี/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลติภัณฑ 

จ.สุพรรณบุรี 

22 นายทรวยศ  สวนจันทร 238 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

23 นางชนิดา  เร่ิมลึก 195 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

24 นายประทีป  คําฝอย 172 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

25 นางสาวเฉลียว  ศรีวิเชียร 210 ม.3 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

26 นางสาวอัฐกร ชาวปลายนา 27 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

27 นางลิ้นจี่  ชิดปราว 27/1 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

28 นายประจินต  ดีจาว 38 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

29 นายประเวศ  สมจิตธ 53 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

30 นางสาวธนุวรรณ คาํฝอย 172 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

31 นายศักด์ิชัย  เร่ิมลึก 195/2 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

32 นายสมปอง  ชูชื่น 321/1 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

33 นายธีระ  ศรีวิเชียร 314 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

34 นายไพโรจน  ขาวโต 180 ม.3 ต.บานกราง อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

35 นายพิเชษฐ  ชูวงษ 129 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

36 นางสมพิศ  ขวัญปลอด 249 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

37 นายสําเริง  กลิ่นประทุม 253 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

38 นายธนพร  บุญวรตะสินธ 64 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

39 นางสาวนันทยา อาสยศ 183 ม.5 ต.บานกรางอ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

40 นางนุชมันท  นิยมทอง 284 ม.2 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

41 นางลิสาญ เรืองวงค 162 ม.5 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

42 นายอเนก  ดุลโคกสูง 29 ม.1 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 
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ลําดับท่ี ชื่อ/สกุล ท่ีอยู(หมูท่ี/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลติภัณฑ 

จ.สุพรรณบุรี 

43 นางสาวอรวิสา  สมงาม 422 ม.3 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

44 นางละเมียด จิ๋วเจริญ 283 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

45 นายณที  แยมวงม 289 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

46 นางอรสา  พลเสน 256 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผกัปลอดภัยและอินทรีย 

47 นายสมจิต  พรหมเดช 142 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

48 พงษพิษณุ แสงทองสวางโชติ 15 หมู 4 ต.ดอนปูร อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

49 นายสนอง  พวงดารา 116/3 หมู 4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต 

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 

50 นายมนัส  พลเสน 256 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต  

จ.สุพรรณบุรี 

ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัยและอินทรีย 
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บทท่ี 2  

การดําเนินโครงการ 

การดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัด

สุพรรณบุรี ในปงบประมาณ 2563 (ปท่ี 2) ประกอบไปดวยกิจกรรมท้ังหมด 7 กิจกรรม ประกอบไป

ดวยดังนี้  

1.ลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูลเพื่อการ

ออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรมถายทอดความรูแก

เกษตรกรจํานวน 50 ราย 

2. การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัย

และอินทรีย แกเกษตรกร  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี แกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

4. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกรจํานวน 50 ราย 

5. การฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

6. การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 

7. ประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด/ถอดบทเรียนใน หมูบาน คืนขอมูลสูชุมชน และให

คําปรึกษาในการใชเทคโนโลย ี

 

กิจกรรมท่ี 1 ลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลการปลูกผัก ขอมูลเพื่อ

การออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรมถายทอดความรูแก

เกษตรกรจํานวน 50 ราย 

 โดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ 

นายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

 โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 3,750 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ 

2. เพื่อคัดเลือกวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท 

mailto:Tingkmitl@hotmail.com


33 
 

3. เพื่อใหเกิดความพรอมรับการตรวจใหไดมาตรฐาน GAP อยางนอย 2 ราย 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 กิจกรรมการลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน 

 

เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชม อําเภอ

ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการพัฒนาหมูบาน

ปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ปท่ี 2 เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค

ของการดําเนินโครงการ คัดเลือกวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท และเพื่อใหเกิดความพรอมรับการตรวจใหไดมาตรฐาน GAP อยางนอย 2 โดนเนนตนแบบท่ี

มีความพรอมดังนี้ 

1) เกษตรกรมคีวามสนใจในเทคโนโลยีสมารทฟารมคิท และสามารถเปนวิทยากรถายทอดให

เกษตรกรในชุมชนพื้นท่ีได 

2) มีพื้นท่ีโรงเรือนเพาะปลูกท่ีเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกรในชุมชนพื้นท่ี 

3) เปนสมาชิกกลุมผูปลูกผักปลอดภัยแลอินทรีย อําเภอศรีประจันต 

4) มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมท่ี 2 การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

โดยนายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

 โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 45,000 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหความรูอุปกรณท่ีใชในระบบสมารทฟารมคิท 

2. เพื่อใหความรูหลักการทํางานเซ็นเซอร 

3. เพื่อใหความรูหลักการทํางานของทามเมอร 

 

ผลการดําเนินงาน 

  

 
 

ภาพท่ี 2.2 การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

 

 

จากการลงพื้นถายทอดความรูการเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบ

สมารทฟารมคิด โดยมีการดําเนินดังนี้ 
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1. การใหความรูอุปกรณท่ีใชในระบบสมารทฟารมคิท 

1.1.การใหความรูในการเลือกใชหัวมินิสปริงเกอร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 หัวฉีดสเปรยTP 180  

 

ในการใหน้ําในโรงเรือนเพาะปลูกใช หัวฉีดสเปรย TP 180 180 องศา ปริมาณน้ํา 100 ลิตร/

ชม.รัศมีการจายน้ํา 1.0-2.0 เมตรแรงดันใชงาน 1.5 - 2.5 ติดต้ังท้ังหมด 3 โซน โซนละ 40 จุด เปด

น้ําเปนเวลา 2 นาที ความตองการน้ํารวมเปนเวลา 2 นาที  1.66ลิตร/นาที x 2 นาที x 40จุด = 132 

ลิตร  เมื่อเปดใชงาน 3 โซน x 132 = 398 ลิตร 

 

1.2.หัวพนหมอก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 หัวพนหมอกเนตาฟลม 
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ในการใหน้ําในโรงเรือนเพาะปลูกใช หัวพนหมอกเนตาฟลม ปริมาณน้ํา 7.5 ลิตร/ชม. ความ

ละเอียด 0.6 มม. ติดต้ังท้ังหมด 80 จุด เปดน้ําเปนเวลา 10 นาที ความตองการน้ํารวมเปนเวลา      

10 นาที  0.125ลิตร/นาที x 10 นาที x 80จุด = 100 ลิตร 

1.3.วาลวไฟฟา 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 วาลวไฟฟา 

 

วาลวไฟฟาแรงดัน 24 VAC ทําหนาควบคุมการ เปด – ปด ระบบการใหน้ําในโรงเรือน

เพาะปลูก ติดต้ังท้ังหมด 4 โซน โซนท่ี 1-3 จะทําหนาท่ีควบคุมการเปด-ปดระบบการใหน้ํามินิสปริง

เกอร สวนโซนท่ี 4 ควบคุมการเปด-ปด การใหน้ําสเปรยหมอก 

 

สถานะเปิด    NO

สถานะปิด NC

นํ� าออก

สปริง

คอยล์

ลิ�นวาล์ว

แรงดันไฟ

เข้า

สถานะยังไม่จ่ายไฟ (NC)

ท
าง

เข
า้

วาวล์ไฟฟ้า 24 VAC

สถานะปิด    NC

สวิตช์แรงดัน หรือ เพรสเชอร์ สวติช์ 

( Pressure switch) 

สถานะจ่ายไฟ (NC)

 
 

ภาพท่ี 2.6 สถานะการทํางานขณะยังไมจายไฟใฟกับวาลวไฟฟาแรงดัน 24 VAC 
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สถานะเปิด    NO

สถานะปิด NC

ท
าง

เข
า้

วาวล์ไฟฟ้า 24 VAC

สถานะปิด    NC

สวิตช์แรงดัน หรือ เพรสเชอร์ สวติช์ 

( Pressure switch) 
สปริง

คอยล์

ลิ�นวาล์ว

แรงดันไฟเข้า

สถานะจ่ายไฟ (NO)

นํ� าออก

สถานะจ่ายไฟ (NO)

 
 

ภาพท่ี 2.7 สถานะการทํางานขณะจายไฟใฟกับวาลวไฟฟาแรงดัน 24 VAC 

 

1.4.สวิตซความดัน (Pressure Switch) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8 สวิตซความดัน (Pressure Switch) 

 

สวิตซความดัน (Pressure Switch) ท่ีใชในระบบสมารทฟารมคิท นํามาควบคุมแรงดันน้ํา

ภายในทอเพื่อส่ังการทําน้ําของมอเตอรปมน้ํา ในกรณีท่ีแรงดันตํ่ากวาคาท่ีต้ังไว Pressure Switch ก็

จะส่ังใหมอเตอรปมน้ําทํางาน (NO) และถาแรงดันสูงกวาคาแรงดันท่ีต้ังไว Pressure Switch ก็จะส่ัง

ใหมอเตอรปมน้ําหยุดทํางาน (NC)   
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สถานะเปิด    NO

สถานะปิด NC

สถานะปิด    NC

สวิตช์แรงดัน หรือ เพรสเชอร์ สวติช์ 

( Pressure switch) 

 
 

 

ภาพท่ี 2.8 โครงสรางภายใน สวิตซความดัน (Pressure Switch) 

 

2. เพื่อใหความรูหลักการทํางานเซ็นเซอร 

 

 
ภาพท่ี 2.9 เซ็นเซอรตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือน 

 

เซ็นเซอรตรวจสอบอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือน หรือ Temperature controller ทํา

หนาท่ีควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวยสเปรยหมอก การทํางานของระบบควบคุม
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อุณหภูมิและความช้ืน เริ่มจากการ set point  °C ท่ีตองการควบคุมหลังจากนั้นเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ

และความช้ืนสงสัญญาณมายัง Temperature controller เพื่ออานคา °C ตามท่ีได set point หาก

อุณหภูมิมากกวาคา set point °C ระบบสเปรยหมอกก็จะทํางาน และหากอุณหภูมิตํ่ากวาคา set 

point °C ระบบสเปรยหมอกก็จะทํางาน Temperature controller สามารถวัดอุณหภูมิพิกัดอินพุต 

0-500 °C  

 

°C Sensor °C Comtrol Relay
Solenoid 

Valve

Pressure 

Switch 

Pressure 

Switch 
 

 

ภาพท่ี 2.10 การทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

 

3. เพื่อใหความรูหลักการทํางานของทามเมอร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 การทํางานของทามเมอร 
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1.เช็คดูสถานะการทํางานของทามเมอร 

1.1 สังเกตุท่ีหนาจอวาเครื่องพรอมใชงานหรือยัง ถามีตัวเลขข้ึนท่ีหนาจอแสดงวาเครื่อง

พรอมทํางาน 

1.2 ถาไมตัวเลขข้ึนท่ีหนาจอแสดงวาแบตเตอรี่เครื่องหมด ใหทําการเปล่ียนแบตเตอรี่ 

2.กดปุมรีเซ็ตเครื่องหมาย C เพื่อลางคาวันเวลาท่ีต้ังไวท้ังหมด (ในกรณีท่ีตองการลบขอมูลท้ังหมด) 

3.การต้ังคาของนาฬิกาของเครื่องทามเมอร โดยกดปุม Clock คางไว เมื่อกดปุมนาฬิกาคางไวพรอม

กับปุม H+ เปนการต้ังเวลาแบบ 24 ชม. ตอมาใหกดปุมนาฬิการ M+ เพื่อต้ังในสวนของนาที 

4.ทดสอบการทํางานของสวิจซของทามเมอร ปุมสีแดง 

4.1 On หมายถึงเปดใชงานตลอดเวลา 

4.2 Off หมายถึงปดใชงานตลอดเวลา 

4.3Auto หมายถึงเปด – ปดการทํางานตามเวลาท่ีต้ังไว 

5.ต้ังเวลาโปรแกรมทามเมอร 

5.1 ปุม P เปนปุมสําหรับต้ังโปรแกรมเปด – ปดก 

5.2 กดปุม P ไปท่ี 1-16 On เปนปุมสําหรับต้ังโปรแกรมเปด ได 16 ครั้ง 

5.3 กดปุม P ไปท่ี 1-16 Off เปนปุมสําหรับต้ังโปรแกรมปด ได 16 ครั้ง 

5.4 ระบบสามารถเปดและปด ได 16 ครั้ง 

 

กิจกรรมท่ี 3 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกร  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี แกเกษตรกรจํานวน 50 

ราย 

โดย นายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

 โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 86,350 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

ผลดําเนินงาน 
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ภาพท่ี 2.12 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

 

เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีถายทอดองคความรูการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกร  

อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในการดําเนินการคณะผูวิจัยไดดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันโรคโควิด -19 โดยจัดฝกอบรมใหกับตัวแทนเกษตรกรท่ีเปนวิทยากรถายทอดองคความรูใหกับ

เกษตกรในชุมชน ตัวแทนวิทยากรชุมชนสามารถตอระบบปองกันไฟฟา ระบบอุปกรณควบคุมการ

ทํางานระบบสมารฟารมคิท 
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รีเลย์  Relay

220 VAC

รีเลย์  Relay

220 VAC

เพาเวอร์ซับพลาย

Time Digi Digital

Temperature Switch

เซอร์กิตเบรคเกอร์
L

N

220V

สวิตช์เลือก สวิตช์เลือก 

วาวล์ไฟฟ้า 24 VAC วาวล์ไฟฟ้า 24 VAC

220VAC

220VAC

NO(1)

A2 (14)
A2 (13)

A2 (14) A2 (13)

COM (9)COM (9)

220VAC

24VAC

NO(1)
NO(1)

ภาพเสหมือนจริงการต่อวงจรควบคุม

Wichai.N

 
 

ภาพท่ี 2.13 ภาพเสหมือนจริงการตอวงจรควบคุม 

 

กิจกรรมท่ี 4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

โดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ 

นายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

 โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 20,000 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 
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ผลดําเนินงาน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการ

ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

 

เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 และ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีใหความรู

เรื่องการตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย โดยให

ความรูกับเกษตกรในการตรวจซอมอุปกรณ ในกรณีท่ีมีปญหาขัดของในการทํางานของระบบสมารท

ฟารมคิท เพื่อใหเกษตกรสามารแกไขปญหาเองได 
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1.เซอร์กติเบรกเกอร์

2.เฟสโปรเทคชั�นรีเลย์

3.ฟิวส์ควบคุมฟิวส์แม็คเนติก

4.ฟิวส์ควบคุม

5.ทามเมอร์โซน 1

6.ทามเมอร์โซน 2

7.ทามเมอร์โซน 3

8.หม้อแปลงลดแรงดัน 220 VAC เป็น 24VAC

9.แม็คเนติกคอนแทคเตอร์

10.Relay 5 24VAC ควบคุมหน้าคอนแท็ค 220VAC คอย์แม็คเนติก

11.Relay1 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 1

12.Relay2 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 2

13.Relay3 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 3

14.Relay4 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 4

1 2 3 4 5 6 7

8 9 11 12 13 1410

 
 

ภาพท่ี 2.15 ผังภายในตู 

 

ไฟแสดงสถานะของปั�มเมื�อปั�มเกิด

การทํางานผิดปกติ

ไฟแสดงสถานะการทํางานของปั�ม

ในขณะที�ปั�มกาํลังทํางาน

ไฟแสดงสถานะการพร้อมทํางานของปั�ม

การแสดงผลอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์

Zone1 Zone2 Zone3 Zone4

สวิตช์เลือกโหมดการทํางานของวาว์ลไฟฟ้า 

สวิตช์เปิด - ปิด ระบบ 

ไฟแสดงสถานะการทํางานของวาว์ลไฟฟ้า

ไฟแสดงสถานะพร้อมทํางานของวาว์ลไฟฟ้า

 
 

ภาพท่ี 2.16 ผังหนาตู 
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จากภาพท่ี 2.15 และ 2.16 คณะผูวิจัยไดถายทอดใหความรูหนาท่ีการทํางานของอุปกรณแต

ละชนิด และอธิบายสาเหตุปญหาการขัดของของอุปกรณท้ังหมดท่ีอยูภายในตูและหนาตูควบคุม 

 

หัวพนหมอก

ตูค้วบคุม

ถังนํ�า

ปั�มหอยโข่ง

 
 

ภาพท่ี 2.17 ระบบใหน้ําดวยวิธีพนหมอก 

 

 

ตู้

 
 

ภาพท่ี 2.18 ระบบใหน้ําดวยมินิสปริงเกอร 
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ในภาพท่ี 2.17 และ 2.18 คณะผูวิจัยไดใหองคความรูในการใหน้ําดวยวิธีพนหมอก และใหน้ํา

ดวยมินิสปริงเกอร โดยในโรงเรือนเพาะปลูกขนาด 3x6x21 เมตร แบงการทํางานออกเปนส่ีโซน โซน

ท่ี 1-3 จะเปนระบบมินิสปริงเกิร 180 องศา ปริมาณน้ํา 100 ลิตร/ชม.รัศมีการจายน้ํา 1.0-2.0 เมตร

แรงดันใชงาน 1.5 - 2.5 ติดต้ังท้ังหมด 3 โซน โซนละ 40 จุด เปดน้ําเปนเวลา 2 นาที และโซนท่ี 4 

เปนระบบใหน้ําดวยวิธีพนหมอก ปริมาณน้ํา 7.5 ลิตร/ชม. ความละเอียด 0.6 มม. ติดต้ังท้ังหมด 80 

จุด เปดน้ําเปนเวลา 10 นาที ความตองการน้ํารวมเปนเวลา 10 นาที  0.125ลิตร/นาที x 10 นาที x 

80จุด = 100 ลิตร 

กิจกรรมท่ี 5 การฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

โดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ 

นายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 20,000 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 
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ผลดําเนินงาน 

 

ปุม manual  1

ปุม manual  2

ปุม manual  3

ปุม manual  4

ไฟสถานะ1

ไฟสถานะ2
ไฟสถานะ3
ไฟสถานะ4

ไฟสถานะการเช่ือมตอ

 บอรด WiFi 2.4Ghz

Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4

0-40 VDC

220 VAC

solenoid valve

L

N

 
 

ภาพท่ี 2.19 เพื่อฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

 

คณะผูวิจัยไดเลือกใชบอรดสําเร็จรูป WiFi 2.4 Ghz  เพื่องายตอการใชงานของเกษตรกร โดย

บอรดสามารถส่ังการทํางานได 4 โซน ในรูปแบบการส่ังการผาน สมารทโฟนและระบบ Manual 

แสดง บอรด WiFi 2.4 Ghz  ในการส่ังการทํางานการผานสมารทโฟน ผูใชงานตองดาวนโหลด

แอพพิเคช่ัน ewe Link ท่ีเปนแพลตฟอรมแอพท่ีรองรับอุปกรณอัจฉริยะ  ท่ีสามรถติดต้ังไดท้ังระบบ 

google และ Apple store หลังจากท่ีทําการติดต้ังแอพพิเคช่ัน ewe Link เสร็จแลวก็ทําการเช่ือมตอ
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บอรดเขากับสัญญาณ Wi-Fi โดยจายไฟเขาไปท่ีบอรด ไฟหมายเลข 2 กระพริบ ติด-ดับ สลับกัน แสดง

การแจงเตือนวา ตอ WiFi ไมได กดปุมหมายเลข 1 คางไว 7 วินาที จนไฟหมายเลข 2 กระพรบิ 3ครั้ง 

แลวมีไฟคาง เมื่อปลอยมือ จะมีไฟกระพริบ 2ครั้ง แลวไฟคาง สลับกัน แสดงวา อุปกรณพรอมในการ 

Setup และใหต้ังคา WiFi ผาน App. ช่ือ eWeLink 

 

กิจกรรมท่ี 6 การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 

โดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ รวมกับสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

นายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 20,000 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1.เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 
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กิจกรรมท่ี 7 ประเมินผลโครงการ ถอดบทเรียนใน คืนขอมูลสูชุมชน และใหคําปรึกษาในการใช

เทคโนโลยี 

โดย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร. สุวรรณภูมิ  ร วมกับสํานักปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

นายวิชัย  นระมาตย และคณะ 

โทรศัพท 086-4413754, อีเมลล Tingkmitl@hotmail.com 

งบประมาณ 20,000 บาท 

กลุมเปาหมาย กลุมผูปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย จํานวน 50 ราย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด 

2. เพื่อคืนขอมูลสูชุมชน และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินงาน 

 
 

ภาพท่ี 2.6 การประเมินผลโครงการจัด เวทีถายทอด 

 

เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 และ 27 พฤศจิกายน 2564  คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีคืนขอมูล

และใหคําปรึกษาในการใชเทคโนโลยี เปนกิจกรรมท่ีใหขอมูลการใชงานระบบการและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากระบบ  หลักจากท่ีไดอบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกร อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหเกษตรกรสามารถ

ดูแลและแกไขปญหาเมื่อระบบสมารทฟารมเกิดปญหาใชงานไมได และเพื่อใหเกิดความยังยืนในการ

นําเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท โดยการมือคูมือการใชงานระบบ 
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บทท่ี 3 

ผลการดําเนินโครงการ 

 

จากการดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัด

สุพรรณบุรี ในปงบประมาณ 2564 (ปท่ี 2) ประกอบไปดวยกิจกรรมท้ังหมด 7 กิจกรรม ซึ่งสรุปผล

การดําเนินโครงการ ดังนี ้

กิจกรรมท่ี 1 ลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลการปลูกผัก 

ขอมูลเพื่อการออกแบบการปลูกผักในโรงเรือนดวยระบบสมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรมถายทอด

ความรูแกเกษตรกรจํานวน 

ผลการดําเนินงาน 

เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 คณะผูวิจัยไดลงพื้นท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร ผูนําชุมชม อําเภอ

ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการพัฒนาหมูบาน

ปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ปท่ี 2 เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค

ของการดําเนินโครงการ คัดเลือกวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท และเพื่อใหเกิดความพรอมรับการตรวจใหไดมาตรฐาน GAP อยางนอย 2 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 พื้นท่ีแปลงปลูกของเกษตกร 
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กิจกรรมท่ี 2 การเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 

ผลการดําเนินงาน 

การถายทอดความรูการเลือกใชอุปกรณควบคมท่ีเหมาะสม ในการติดต้ังระบบสมารทฟารม

คิด คณะผูวิจัยไดใหความรูในเรื่องอุปกรณใหใชในการติดต้ังระบบสมารทฟารมคิท โดยคํานึงถึง

อุปกรณท่ีเปนอุปกรณสําเร็จรูป สามารถจัดหาไดงายในพื้นท่ีหรือตามทองตลาด เพื่อใหเกษตกร

เลือกใชอุแกรณไดตามความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหา ซอมบํารุงไดงาย  

 

 
 

(ก) 
21 เมตร

3 เมตร

โซนที� 1

โซนที� 2

โซนที� 3

 
 

(ข) 

ภาพท่ี 3.2 การใหความรูการวางระบบน้ํา 

 

จากภาพท่ี 3.2 (ก) และ (ข) เปนการใหองคความรูการวางระบบน้ํา และประเภทของหัวมินิสปริง

เกลอร ซึ่งมินินสปริงเกอรท่ีมีขายท่ัวไปมีอยู 3 รปูแบบบไดแก  

1.แบบเปนแงงปลา (Barb) สําหรับติดต้ังเขากับทอพีอ ี(PE) 
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2.แบบเปนรูสําหรับสวมอัด (Female Taper) สําหรับตอเขากับมินิวาลว และฝาครอบพีวีซี 

3.แบบเปนเกลียวนอก (Male Thread) สําหรับติดต้ังเขากับทอพีอี (PE) หรือทอพีวีซี (PVC) 

ขอดีของระบบน้ํามินิสปริงเกอร เหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีปริมาณน้ําจํากัด เพราะใชปริมาณน้ํา

คอนขางนอย 80 – 100 ลิตร/ช่ัวโมง  ใชแรงดันน้ําระดับปานกลาง ทําใหใชปมน้ําขนาด 1 – 2 แรง 

คาใชจายดานพลังงานนอยกวาระบบสปริงเกลอร สามารถใสปุย หรือสารชีวพันธลงไปในระบบน้ํา

ระหวางการจายน้ําได 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 การจายน้ําดวยระบบมินินสปริงเกอร 

 

กิจกรรมท่ี 3 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย แกเกษตรกร  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด 
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย แกเกษตรกร  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยมีการถายเทคโนโลยีในการถายทอด

ดังนี้ 

1.อุปกรณท่ีใชในระบบสมารฟารมคิท 

2.เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ  

3.ทามเมอรท่ีใชในการควบคุม 

4.สัญลักษณในวงจร  

ในการถายทอดเทคโนโลยี คณะผูวิจัย ไดนําตนแบบระบบสมารทฟารมคิทในป 2563 มาเปน

ตนแบบในการถายทอดใหกับเกษตกร และวิทยากรชุมชน โดยพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับเกษตรกร 

ไมมีความยุงอยากซับซอน ไมเปนนวัตกรรมท่ีสูงเกินไป และใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 สัญลักษณของอุปกรณควบคุม 

 
ภาพท่ี 3.6 สัญลักษณของอุปกรณสงกําลัง 
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1.เซอร์กติเบรกเกอร์

2.เฟสโปรเทคชั�นรีเลย์

3.ฟิวส์ควบคุมฟิวส์แม็คเนติก

4.ฟิวส์ควบคุม

5.ทามเมอร์โซน 1

6.ทามเมอร์โซน 2

7.ทามเมอร์โซน 3

8.หม้อแปลงลดแรงดัน 220 VAC เป็น 24VAC

9.แม็คเนติกคอนแทคเตอร์

10.Relay 5 24VAC ควบคุมหน้าคอนแท็ค 220VAC คอย์แม็คเนติก

11.Relay1 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 1

12.Relay2 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 2

13.Relay3 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 3

14.Relay4 220VAC หน้าคอนแท็ค 24VAC ควบคุมวาว์ล ตัวที� 4

1 2 3 4 5 6 7

8 9 11 12 13 1410

ไฟแสดงสถานะของปั�มเมื�อปั�มเกิด

การทํางานผิดปกติ

ไฟแสดงสถานะการทํางานของปั�ม

ในขณะที�ปั�มกาํลังทํางาน

ไฟแสดงสถานะการพร้อมทํางานของปั�ม

การแสดงผลอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์

Zone1 Zone2 Zone3 Zone4

สวิตช์เลือกโหมดการทํางานของวาว์ลไฟฟ้า 

สวิตช์เปิด - ปิด ระบบ 

ไฟแสดงสถานะการทํางานของวาว์ลไฟฟ้า

ไฟแสดงสถานะพร้อมทํางานของวาว์ลไฟฟ้า

 
 

ภาพท่ี 3.7 ระบบสมารฟารมคิท 

 

กิจกรรมท่ี 4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ี

ใชในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

 

ผลการดําเนินงาน 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใชในการปลูก

ผักปลอดภัยและอินทรีย มีดังนี้ 

1.การติดต้ังสวิตซความดัน (Pressure Switch) 

2.การติดต้ังวาลวไฟฟาแรงดัน 24 VAC  

3.การติดต้ังกรองน้ําเพื่อปองกันส่ิงอุดตัน 

4.การตรวจเช็ครีเรย 

5.การตรวจเช็คแม็คเนติกคอนแท็กเตอร 
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ภาพท่ี 3.8 การอบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท 

        1.การติดต้ังสวิตซความดัน (Pressure Switch) 

2.การติดต้ังวาลวไฟฟาแรงดัน 24 VAC 

 3.การติดต้ังกรองน้ําเพื่อปองกันส่ิงอุดตัน 
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- หน้าสัมผัสหลัก หรือเรียกว่าเมนคอนแทค (Main Contact) 

ใชใ้นวงจรกาลงัทาํหน้าที�ตดัต่อกระแสไฟฟ้าไปสู่โหลด 

ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นหนา้สัมผสัแบบปกติเปิด 

โหลด

ขดลวด (Coil) 

-หน้าสัมผัสช่วย (Auxilliary Contact) ใชก้ับวงจรควบคุม 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบปกติเปิด (NO.)

และแบบปกติปิด (NC.) 

A2 A1

 
 

1) ปุ่มปรับกระแส 

2) ปุ่มทริป (ไว้ทดสอบ) 

3) ปุ่มรีเซ็ต 

4) จุดต่อไฟเขา้ 

5) จุดต่อไฟออก 

6) หน้าสมัผสัช่วยแบบปกติปิด (NC.) 

96

959798
7) หน้าสัมผัสช่วยแบบปกติเปิด (NO.) 

 
 
 

ภาพท่ี 3.9 การอบรมถายทอดความรูระบบสมารทฟารมคิท 

4.การตรวจเช็ครีเรย 

5.การตรวจเช็คแม็คเนติกคอนแท็กเตอร 
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กิจกรรมท่ี 5. การฝกอบรมประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย 

 

ผลการดําเนินงาน 

Clouds
ระบบสมารทฟารมคิท

ตารางเวลาการทํางาน

การต้ังเวลา

การสั่งเปดการทํางานทั้งระบบ

การสั่งปดการทํางานท้ังระบบ

ปุมสั่งการทํางานโซนที่ 3

ปุมสั่งการทํางานโซนที่ 4

ปุมสั่งการทํางานโซนที่ 2

ปุมสั่งการทํางานโซนที่ 1

Solenoid valve 1 Solenoid valve 2 Solenoid valve 3 Solenoid valve 4

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.10 หลักการทํางานดวยระบบ IOT 
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 -ประเมินผลโครงการถและอดบทเรียนใน 

ตารางท่ี 3.2 การถอดบทเรียน 

กอนรับการถายทอดเทคโนโลยี หลังรับการถายทอดเทคโนโลยี 
หลังจากคณะผูวิจัยไดลงพื้นที่จัดโครงการและถายทอดเทคโนโลยี ใน

ป 2563 ใหกับเกษตรกร พบวาเทคโนโลยีที่ถายทอดสูเกษตรกร

สามารถแกไข ปญหาสภาพแวดลอมในโรงเรือนที่ไมมีความเหมาะสม

ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย ผักเจริญเติบโตเต็มไวลดการ

สูญเสียของผลผลิต ผลิตสูงขึ้น รอบการปลูกผักจากเดิม 3 รอบตอป 

สามารถทําไดถึง 5 รอบตอป ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากผลผลิตที่

เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังลดระยะเวลาในการทํางานภายในฟารมไดมากขึ้น 

ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น และเกิดศูนยการเรียนรูที่เปนตนแบบใหกับคน

ในชุมชน และพื้นที่ใกลเคียง สวนในป 2564 คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตกร โดยเปนการใหความรูในการ

ปฏิบัติการระบบสมารทฟารมคิด การซอมบํารุง และการสั่งการดวย

ระบบ iot 

หลังจากถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตกร โดยเปนการให

ความรูในการปฏิบัติการระบบสมารทฟารมคิด การซอมบํารุง 

และการสั่งการดวยระบบ iot พบวาเกษตกรมีทักษะทางดาน

ประติดต้ังประยุกตการใชงานระบบสมารฟารมคิท ทําใหรอบ

การปลูกผักจากเดิม 3 รอบตอป สามารถทําไดถึง 5 รอบตอป 

อีกทั้งยังยังปริมาณการใช นํ้าจากเดิมวันละ 1,000 ลิตร/

โรงเรือน เหลือ 500 ลิตร/โรงเรือน ลดการใชพลังงาน       

การทํางาน 20 นาที คิดเปนเงินวันละ 2.53 บาทคาไฟฟาตอ

เดือน 75.9 บาท 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

1.การสรุปบทเรียนท่ีสําคัญระหวาง การดําเนินโครงการ 
 

ปจจัย/กิจกรรม 
 

บทเรียนท่ีสําคัญ 
ปจจัยแหงความสําเร็จ/วิกฤตท่ี

คนพบ 

เพ่ือการพัฒนารอบตอไป 

ดานบุคลากร 

ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร 

ผูนําชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลการ

ปลูกผัก ขอมูลเพ่ือการออกแบบการ

ปลูกผั ก ในโร ง เรื อนด วยระบบ

สมารทฟารมคิท ท่ีใชในการอบรม

ถายทอดความรูแกเกษตรกรจํานวน 

50 ราย 

เกิดสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา-19 ระลอกท่ี 2 

ทําใหตองปฏิบั ติตามมาตรการ

สาธารณสุขสั งหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมกลุม กับเกษตรกรได ใน

จํานวนคนท่ีไมเกิน 15 คนตอครั้ง 

การปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุขสังหวัดสุพรรณบุรี และ

การวางแผนงานอยางเปนระบบ 

และไดรับความรวมมือจากผูนํา

ชุมชนและเกษตรกรเปนอยางดี 

ดานการบริหารจัดการ 

1.ลงพ้ืนท่ีประชุมรวมกับเกษตรกร 

ผูนําชุมชน 

2.การใหคําปรึกษา 

เกษตรกรในชุมชนขาดความรู

ทางดานการปฏิบั ติ เทคโนโล ยี

ระบบสมารทฟารมคิท  การนํา

เทคโนโลยีมาใช เ พ่ือกอให เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลผลิต 

การไดลงพ้ืนท่ีพูดคุยปญหา การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนในชุมชน 

ส ร า ง ความ เข า ใ จจนสู ก าร นํา

เทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

ถายทอดใหคนในชุมชน 

ดานทรัพยากร 

1.เกษตกร 

2.เทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

เกษตกรเกิดการเรียนรู และไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมใน

การทําการเกษตร ในรูปแบบ

เกษตรอัฉริยะ 

เทคโนโยสมัยใหม สามารถ

ถายทอดสูเกษตรกรไดจริง 

ดานงบประมาณ 

175,300 

- - 

ดานเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและ

ความชื้นอากาศ เซ็นเซอรวัด

ความชื้น 

เกษตรกรขาดพ้ืนฐานองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท 

เทคโนโยสมัยใหม สามารถ

ถายทอดสูเกษตรกรไดจริง 

ดานสภาพแวดลอม 

1.โรงเรือนเพาะปลูก 

2.สภาอากาศท่ีสูงข้ึน 

3.การใชสารเคมีในพ้ืนท่ี 

เทคโนโลยีท่ีสรางข้ึนมาเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

เกษตรกรสามารถปลูกผักปลอดภัย

และอินทรีย ลดการใชสารเคมีท่ี

สงผลผระทบตอสิ่งแวดลอม 
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ดานความสัมพันธ 

คณะผูวิจัยท่ีลงทํางานในพ้ืนมา

ยาวนาน อีกท้ังมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีต้ังอยูในพ้ืนท่ี 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนใชชุมชน 

รับฟงปญหาสรางความเขาใจและ

ความรวมมือกับชุมชน 

ลงทํางานในพ้ืนมายาวนาน สราง

ความเขาใจและวัตถุประสงค ท่ี

ชั ด เ จน ในการล ง พ้ืน ท่ี ดํ า เ นิ น

โครงการ 

 

2.สรุปสถานะของการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคโครงการ

พัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2 

สถานการณกอนดําเนิน

โครงการ 

สถานการณหลังดําเนิน

โครงการตามแผนงาน 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินการ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

หลังจากคณะผูวิจัยไดลง

พ้ื น ท่ี จั ด โ ค ร ง ก า ร และ

ถายทอดเทคโนโลยี ในป 

2563 ให กับ เกษตรกร 

พ บ ว า เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี

ถ า ย ท อ ด สู เ ก ษ ต ร ก ร

ส ามารถแก ไ ข  ปญหา

สภาพแวดลอมในโรงเรือน

ท่ีไมมีความเหมาะสมใน

การปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย  ผักเจริญเติบโต

เต็มไวลดการสูญเสียของ

ผลผลิต ผลิตสูงข้ึน รอบ

การปลูกผั กจากเ ดิม  3 

รอบตอป สามารถทําไดถึง 

5  ร อ บ ต อ ป  ทํ า ใ ห

เกษตรกร มีร ายได จาก

ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยัง

ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร

ทํางานภายในฟารมไดมาก

ข้ึน ชีวิตความเปนอยูดีข้ึน 

และเกิดศูนยการเรียนรูท่ี

เปนตนแบบให กับคนใน

ชุมชน และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

สวนในป 2564 คณะผูวิจัย

ไ ด ล ง พ้ื น ท่ี ถ า ย ท อ ด

การใช เทคโนโลยีระบบ

ส ม า ร ท ฟ า ร ม คิ ท ในป  

2563 เมื่อนําเทคโนโลยี

ระบบสมารทฟารมคิท มา

ใชในการปลูกผักปลอดภัย

และอินทรีย สามารถเพ่ิม

ร อ บ ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ผั ก

ปลอดภัยและอินทรียได

จากเดิม 3 รอบเปน 5

ร อ บ / ป  ร ะ ย ะ ก า ร

เจริญเติบโตจากเดิม 40-

45 เหลือเพียง 30-35 วัน 

ผลผลิตท่ีได 250 กิโลกรัม/

1รอบ ราคา  ผั ก อิทรีย  

เฉลี่ยกิโลกรัมละ150 บาท 

สวนในป 2564 คณะผูวิจัย

ไ ด ล ง พ้ื น ท่ี ถ า ย ท อ ด

เทคโนโลยีใหกับเกษตกร 

โดยเปนการใหความรูใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ

สมารทฟารมคิด การซอม

บํารุง และการสั่งการดวย

ร ะบบ  iot ก อน ใช ง าน

ระบบเดิมเกษตกรตองให

นํ้าดวยการรดนํ้าดวยสาย

ยางเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง 

-วิทยากร

ชุมชนท่ี

สรางความ

เชี่ยวชาญ

ใน

เทคโนโลยี

ระบบ

สมารท

ฟารมคิท 

-แปลง

ปลูกเกิด

พัฒนา

พรอมรับ

การตรวจ

ใหได

มาตรฐาน 

GAP 

อยางนอย 

2 ราย 

5 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ราย 

 

5 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ราย 

 

สําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเร็จ 
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เทคโนโลยีใหกับเกษตกร 

โดยเปนการใหความรูใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ

สมารทฟารมคิด การซอม

บํารุง และการสั่งการดวย

ระบบ iot 

คิดเปนเงินวันละ 40 บาท 

คาไฟฟาตอเดือน 1,200 

บาท หลังจากใชงานระบบ

เกษตกรใหนํ้าดวยระบบ

มิ นิ ส ป ริ ง เ ก อ ร แ ล ะ

ระบบสเปรหมอกเฉลี่ย

การทํางาน 20 นาที คิด

เปนเงินวันละ 2.53 บาท

คาไฟฟาตอเ ดือน 75.9 

บาท อีกท้ังระบบสามารถ

การใชนํ้าจากเดิมเฉลี่ยตอ

วัน 1,000 ลิตร/วัน เหลือ

วันละ 500 ลิตร  ทําให

เกษตรกรเพ่ิมผลผลิต และ

ลดตนทุนทางดานพลังงาน

ไฟฟ า และการ ใ ช นํ้ า ท่ี

ล ด ล ง  ผ ล ผ ลิ ต ไ ด ต าม

เปาหมาย เพ่ิมรายไดให

เกษตรกร ลดการยายถ่ิน

ฐานเขาไปหางานทําใน

เม่ืองใหญหรือเมืองท่ีเปน

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี

สมารทฟารมคิท ชวยให

การทําการเกษตรงายข้ึน

สะดวกสบาย ครอบครัว

เปนสุข เศรฐกิจพอเพียง 

เ ก ษ ต ร ก ร เ กิ ด ก า ร ใ ช

เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น รู ปแบบ

เกษตรแมนยํามากข้ึน 

 

3.สรุปผลประเมินความบรรลุความสําเร็จของโครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบ

สมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2 

ลําดับการบรรลคุวามสําเร็จของ

โครงการ 

ผลท่ีเกิดข้ึน สรุปผลการประเมินโครงการ 

ทรัพยากร/กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตกร 

โดยเปนการ ให ความรู ในการ

ปฏิบัติการระบบสมารทฟารมคิด 

ดําเนินการอบรมถายทอดความรู

เทคโนโลยีใหกับเกษตกร โดยเปน

การใหความรูในการปฏิบัติการ
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การซอมบํารุง และการสั่งการดวย

ระบบ iot 

ระบบสมารทฟารมคิด การซอม

บํารุง และการสั่งการดวยระบบ 

iot ท่ีใชในการปลูกผักปลอดภัย

และอินทรีย แกเกษตรกร อําเภอ

ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

จํานวน 50  

ผลผลิต(Output)/ผลลัพธ

(Outcome) 

 

ผลผลิต 

1. เทคโนโลยีการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การติดต้ังระบบสมารท

ฟาร มคิ ด  ท่ี ใช ในการปลูกผั ก

ปลอดภัยและอินทรีย ปท่ีถายทอด 

2564 

 2.เทคโนโลยีการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การตรวจซอมบํารุง

ระบบระบบสมารทฟารมคิด ท่ีใช

ใ นก า รปลูกผั กปลอดภัยและ

อินทรีย ปท่ีถายทอด 2564 

 3 . เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ฝ ก อ บ ร ม

ประยุกตใช IOT ในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรียปท่ีถายทอด 

2564 

  4 . เทค โนโล ยี  การถ ายทอด

เทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกให

ไดมาตรฐาน GAP 

ผลลัพธ 

1.วิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญ

ในเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท 

 2.แปลงปลูกเกิดพัฒนาพรอมรับการ

ตรวจใหไดมาตรฐาน GAP อยางนอย 2 

ราย 

ผลผลิต 

มี ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ให กั บ

เกษตกร โดยเปนการใหความรูใน

การปฏิบัติการระบบสมารทฟารม

คิด การซอมบํารุง และการสั่งการ

ดวยระบบ iot 

ผลลัพธ 

1. วิทยากรชุมชนท่ีสรางความ

เชี่ ยวชาญในเทคโนโลยีระบบ

สมารทฟารมคิท 

 2.แปลงปลูกเกิดพัฒนาพรอมรับ

การตรวจใหไดมาตรฐาน GAP 

อยางนอย 2 ราย 

ผลกระทบในวงกวาง(Impact) เศรษฐกิจ  

-การคาใชจายทางดานพลงังาน

ไฟฟา 

-ลดปริมาณการใชนํ้า 

-การเพ่ิมผลผลิต 

 ผลิตผลิตผักปลอดภัยและอินทรีย

ไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป 

ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 40-

สังคม  

การใช เทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท มาใช ในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรียในโรงเรือน

เพาะปลูก  จะชวยทําใหเกษตรกร

ล ด ต น ทุ น ใ น ก า ร ใ ช ส า ร เคมี  

ผลผลิตไดตามเปาหมาย เ พ่ิม

รายไดใหเกษตรกร ลดการยายถ่ิน
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45 เหลือเพียง 30-35 วัน ผลผลิต

ท่ีได 250 กิโลกรัม/1รอบ ราคา 

ผักอิทรีย เฉลี่ยกิโลกรัมละ150 

บาท  

สังคม 

การใช เทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท มาใช ในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรียในโรงเรือน

เพาะปลู ก      จ ะช วย ทํ า ให

เกษตรกรลดตน ทุนในการ ใช

สารเคมี ผลผลิตไดตามเปาหมาย 

เพ่ิมรายไดใหเกษตรกร ลดการ

ยายถ่ินฐานเขาไปหางานทําใน

เ ม่ื อ ง ใ ห ญ ห รื อ เ มื อ ง ท่ี เ ป น

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมารท

ฟารมคิท ชวยใหการทําการเกษตร

งายข้ึนสะดวกสบาย ครอบครัว

เปนสุข เศรฐกิจพอเพียง เกษตรกร

เกิดการใชเทคโนโลยีในรูปแบบ

เกษตรแมนยํามากข้ึน 

สิ่งแวดลอม 

การใช เทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท มาใช ในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย เกิดผลดีท่ี

ไมมีสารพิษตกคาง ทําใหมีความ

ปลอดภัยแกผูบริโภค และชวยให

เกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน 

เน่ืองจากไมมีการใชสารเคมีในการ

ปอง กันและกาจัดศัตรู พืช  ลด

ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ลด

คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืช และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ฐานเขาไปหางานทําในเมื่องใหญ

หรื อ เ มือง ท่ี เปน อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสมารทฟารมคิท ชวยให

ก า ร ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ง า ย ข้ึ น

สะดวกสบาย ครอบครัวเปนสุข 

เศรฐกิจพอเพียง เกษตรกรเกิดการ

ใช เทคโนโลยีในรูปแบบเกษตร

แมนยํามากข้ึน 

สิ่งแวดลอม   

การใช เทคโนโลยีระบบสมารท

ฟารมคิท มาใช ในการปลูกผัก

ปลอดภัยและอินทรีย เกิดผลดีท่ี

ไมมีสารพิษตกคาง ทําใหมีความ

ปลอดภัยแกผูบริโภค และชวยให

เกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยและ

อินทรีย มีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน 

เน่ืองจากไมมีการใชสารเคมีในการ

ปอง กันและกาจัดศัตรู พืช  ลด

ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ลด

คาใชจายในการซื้อสารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืช และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
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แผนงานท่ีจะดําเนินงานของปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1.1 การอบและถายทอดเทคโนโลยีการขายผานชองทางออนไลน 

กิจกรรมท่ี 1.2 การทําสื่อท่ีใชในการขายผานชองทางออนไลน 

กิจกรรมท่ี 1.3 เทคนิคการขายผานชองทางออนไลน 

กิจกรรมท่ี 1.4 การออกแบบแบรนดและพัฒนาบรรจุภันฑท่ีเหมาะสม 
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บทท่ี 5  

ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลย ี

 

โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลการ

ประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี ดังนี้ 

ตาราง 5.1 รายช่ือสมาชิกผูเขารวมโครงการ 

ลําดับ

ที ่
ช่ือ/สกุล ที่อยู(หมูที่/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อาชีพ 

ผลิตผล/

ผลิตภัณฑ 

1 นายบุญมา  มะลิวัลย 198 ม.7 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

2 นายอุบล  ผลวงษ 57/2 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

3 นางนกเล็ก  ผลวงษ 57/2 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

4 นางนาง  ภูไทย 22/3 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

5 นายอภิชาติ  รอดเพิล 32/2 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี คาขาย  

6 นางสุรีรัตน  นาคเจือ 25 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

7 นายทองมั่น  บํารุงผล 3 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี รับจาง  

8 นางสาวสุรัตนา  เมียงแก 25/1 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

9 นางสาวยุวดี  หวานฉํ่า 32/2 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี คาชาย  

10 นายสวิง  ภูไทย 22/3 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

11 นางสําราญ  ภูไทย 57/7 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

12 นางกมลทิพย  สิงหสกุล 57/5 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

13 นายสมยศ  ศรีสุนทร 31/1 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

14 นายกิตติคุณ  ผลวงษ 57/2 ม.2 ต.ดอนปร ูอ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ลูกจาง 
 

15 นางสาวพรรณชนิดา  พัฒเย็น 57/2 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ลูกจาง 
 

16 นางสาววิเชียร  สวนจันทร 43/1 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

17 นางกาญจนา  ชิดปราว 269 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

18 นายจํานงจ  ออนตา 25/1 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

19 นางมณฑา  แฟงรัก 126 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

20 นางประทิป  คําฝอย 113/1 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

21 นายทรงยศ  สวนจันทร 238 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

22 นางชนิดา  เริ่มลึก 195 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

23 นายประทีป  คําฝอย 172 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

24 นางสาวเฉลียว  ศรีวิเชียร 210 ม.3 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

25 นางประทิป  คําฝอย 113/1 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 
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ลําดับ

ที ่
ช่ือ/สกุล ที่อยู(หมูที่/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อาชีพ 

ผลิตผล/

ผลิตภัณฑ 

26 นางสาวอัฐกร ชาวปลายนา 27 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

27 นางลิ้นจี่  ชิดปราว 27/1 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

28 นายประจินต  ดีจาว 38 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

29 นายประเวศ  สมจิตธ 53 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

30 นางสาวธนุวรรณ คําฝอย 172 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

31 นายศักด์ิชัย  เริ่มลึก 195/2 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

32 นายสมปอง  ชูชื่น 321/1 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

33 นายธีระ  ศรีวิเชียร 314 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

34 นายไพโรจน  ขาวโต 180 ม.3 ต.บานกราง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

35 นายพิเชษฐ  ชูวงษ 129 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

36 นางสมพิศ  ขวัญปลอด 249 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

37 นายสําเริง  กลิ่นประทุม 253 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

38 นายธนพร  บุญวรตะสินธ 64 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

39 นายสมบัติ  บุญรอด 57/3 ม.2 ต.ดอนปร ูอ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

40 นางบังอร  หวานฉํ่า 32/2 ม.2 ต.ดอนปร ูอ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

41 นางจรัญ  เมฆเคลื่อน 57 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

42 นายพนม  ภูไทย 22/3 ม.2 ต.ดอนปร ูอ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

43 นายสุดใจ  สาระยิง 30 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

44 นางสําเริง สาระยิง 30 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

45 นายณที  แยมวงม 283 ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

46 นางอรสา  พลเสน 256 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

47 นายสมจืตร  พรหมเดช 142 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

48 นายปรีชา  สาระยิง 31/1 ม.2 ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

49 นายเวียง  โพธ์ิทอง 33 ม.2 ต. ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุร ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 

50 นายอนุวัฒ  ชัยชนะ 31/2 ม.2 ต. ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบรุ ี ทํานา ทําสวน ขาว/ผักปลอดภัย 
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2.ขอมูลของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเขารวมโครงการ 

 จํานวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 50 คน สามารถสรุปผลดังนี ้

ตารางท่ี 5.2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 

รับราชการ 0 0.00 

พนักงานรัฐวิสากิจ 0 0.00 

เกษตกร 45 90.00 

รับจาง 1 2.00 

วิสาหกิจชุมชน 0 0.00 

คาขาย 3 6.00 

อื่นๆ 1 2.00 

รวม 50 100.00 

 

 จากตารางท่ี 5.2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จําแนกตามอาชีพท่ีเขา

รวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 45 ราย คิดเปนรอยละ 90 

ประกอบอาชีพรับราชการ 0 ราย คิดเปนรอยละ 2 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสากิจ ประกอบอาชีพ

รับจาง 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสากิจ และประกอบอาชีพคาขาย คิดเปน

รอยละ 6 แสดงสัดสวนดังภาพท่ี 5.1 

 
ภาพท่ี 5.1 สัดสวนการประกอบอาชีพของสมาชิก 

 

90%

6%
2% 2%อาชีพ

เกษตกร คาขาย รับจาง อ่ืนๆ
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ตารางท่ี 5.3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารวมโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน  รอยละ  

ประถมศึกษา 31     62.00  

มัธยมศึกษาตอนตน 6     12.00  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6     12.00  

ปวส./อนุปริญญาตร ี 1     2.00  

ปริญญาตร ี 6     12.00  

สูงกวาปริญญาตร ี 0      0.00  

รวม 50   100.00  

 

จากตารางท่ี 5.3 แสดงจํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการ โดยแบงตามระดับการ จาก

จํานวนผูเขารวมโครงการ 50 ราย สามารถแบงตามวุฒิการศึกษาไดดังตารางท่ี 5.3 สวนใหญวุฒิ

การศึกษาระดับประถมศึกษา 31 ราย คิดเปนรอยละ 62 วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 6 

ราย คิดเปนรอยละ 12 วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 ราย คิดเปนรอยละ 162 วุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี 6 ราย คิดเปนรอยละ 12และวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 20 ราย คิดเปน

รอยละ 0 แสดงสัดสวนดังภาพท่ี 5.2  

 
ภาพท่ี 5.2 สัดสวนของระดับการศึกษาของผูเขารวมโครงการ 

 

 

62%
12%

12%

12%
2%ระดับการศึกษา

ประถม มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ปริญญาตรี ปวส./อนุปริญญาตรี
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ตารางท่ี 5.3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขาโครงการ จําแนกตามรายไดของผูเขาโครงการ 

รายไดตอเดือน จํานวน  รอยละ  

นอยกวา 1,000 บาท 4      8.00  

1,001-2,000 บาท 0         -    

2,001-3,000 บาท 7     14.00  

3,001-4,000 บาท 2      4.00  

4,001-5,000 บาท 8     16.00  

5,001-6,000 บาท 2      4.00  

6,001-7,000 บาท 20     40.00  

7,001-8,000 บาท 0         -    

8,001-9,000 บาท 2    4.00  

9,001-10,000 บาท 3     6.00  

มากกวา 10,000 บาท 2     4.00  

รวม 50   100.00  

 

จากตารางท่ี 5.3 แสดงการจําแนกและคารอยละของผูเขารวมโครงการ โดยแบงตามรายได

ตอเดือน จากผูเขารวมโครงการ โดยผูเขารวมอบรมมีรายสวนใหญอยูท่ี 6,001-7,000 บาท ตอเดือน

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมามีรายได 4,001-5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 8 ราย คิด

เปนรอยละ 16 รายได 2,001-3,000 บาท จํานวน 7 ราย ตอเดือน คิดเปนรอยละ 14 ราย รายได 

2,001-3,000 บาท จํานวน 5 ราย รายไดนอยกวา 1,000 บาท ตอเดือนจํานวน  ราย คิดเปนรอยละ 

8 รายได 9,001-10,000 บาท ตอเดือน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6 รายได 3,001-4,000 บาท 

5,001-6,000 8,001-9,000 และ มากกวา 10,000 บาทตอจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 4 แสดง

สัดสวนดังภาพท่ี 5.3  
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ภาพท่ี 5.3 สัดสวนของรายไดตอเดือนของผูเขารวมโครงการ 

 

ตารางท่ี 5.4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขาโครงการ จําแนกตามแหลงขาวท่ีไดรับ

ทราบของผูเขาโครงการ 

ทราบขาวคร้ังแรกจากแหลงใด จํานวน  รอยละ  

จดหมายเชิญ 1      2.00  

ทางอินเตอรเน็ต 0         -    

การแนะนํา/คนรูจัก 42     84.00  

ปายประกาศโฆษณา 0         -    

ส่ือสารมวลชน 0         -    

หนวยงานในทองถ่ิน 2      4.00  

เจาหนาท่ีรัฐ 4      8.00  

อื่นๆ 1     2.00  

รวม 50   100.00  

 

ตารางท่ี 5.4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขาโครงการ จําแนกตามแหลงขาวท่ีไดรับ

ทราบของผูเขาโครงการ โดยพบวาผูเขารวมโครงการไดรับทราบขาวสารจากการแนะนํา/คนรูจักมาก

ท่ีสุดจํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 84 รองลงมาคือการรับทราบขาวสารเจาหนาท่ีรัฐ จํานวน 4 ราย 

คิดเปนรอยละ 8 การรับทราบขาวสารจากหนวยงานในทองถ่ินจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 4  การ

40%

16%

14%

8%

6%

4%
4%

4% 4%รายไดตอเดือน

6,001-7,000 บาท 4,001-5,000 บาท 2,001-3,000 บาท นอยกวา 1,000 บาท 9,001-10,000 บาท

3,001-4,000 บาท 5,001-6,000 บาท 8,001-9,000 บาท มากวา 10,000 บาท
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รับขาวสารจากจดหมายเชิญ และการรับทราบขาวสารจากแหลงอื่น ๆ จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 

2 แสดงสัดสวนดังภาพท่ี 5.4 

 
ภาพท่ี 5.4 สัดสวนของการจําแนกตามแหลงขาวท่ีไดรับทราบ 

 

ตารางท่ี 5.5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขาโครงการ จําแนกตามความคิดเห็นของผู

เขาโครงการ 

ทานเคยไดรับการอบรมฯ จํานวน  รอยละ  

เคย 27     54.00  

ไมเคย 23     46.00  

รวม 50   100.00  

 

จากตารางท่ี 5.5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขาโครงการ จําแนกตามความคิดเห็นของ

ผูเขาโครงการ โดยสวนผูเขารวมโครงการไมเคยไดรับการอบรม จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 54 

และเคยไดรับการอบรมจํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 46 แสดงสัดสวนดังภาพท่ี 5.5 

84%

8%
4% 2% 2%ทราบขาว

การแนะนํา/คนรูจัก เจาหนาท่ีรัฐ หนวยงานทองถ่ิน จดหมาย อื่นๆ
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ภาพท่ี 5.5 สัดสวนของการจําแนกตามท่ีเคยไดรับการอบรม 

 

3.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากจบการถายทอดองคความรู 

ตารางท่ี 5.6 แสดงสรปุแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากจบการถายทอดองคความรู 

ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นความเห็น คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รอยละ 

ขอมูลวัดความพงึพอใจ       

1. มีข้ันตอนการใหบริการ เชน การแจงใหทราบ

กอนอบรม การประสานงานและใหขอมูล ทําให

ทานไดรบัความสะดวกแคไหน 

4.76 0.43 95.20 

2. วิทยากร เจาหนาท่ีใหบริการดวยความยิ้ม

แยมแจมใสเปนกันเอง 
4.56 0.50 91.60 

3. สถานท่ีอบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร

อบรม มีความ 
4.66 0.48 93.20 

ขอมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร    

4.  ความรูท่ีไดรับสามารถนําปใชประโยชน เชน 

ประกอบอาชีพ หรือใชในชีวิตประจําวันไดมาก

นอยแคไหน 

4.70 0.46 94.00 

54%

46%

การอบรม

เคย ไมเคย
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ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นความเห็น คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รอยละ 

5.  เนื้อหาท่ีวิทยากรสอนทานสามารถเขาใจได

นอยแคไหน 
4.40 0.50 88.00 

6.  วิทยากรถายทอดความรู ทําใหทานเขาใจ

และไดรับความรูเพิ่มข้ึน 
4.34 0.48 86.80 

7. เวลาการอบรมเหาะสมหรือไม 4.28 0.54 85.60 

8.  ชวงเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.44 0.50 88.80 

9.  ความคุมคาหรือประโยชนท่ีไดรับเมื่อเทียบ

กับเวลาและคาใชจาย 
4.98 0.14 99.60 

 รวม  91.42 

 

จากตารางท่ี 5.6 ผลการสรุป แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากจบการถายทอดองคความรู 

ผลจากการประเมินพบวารายการท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.98 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.14 

คือ ความคุมคาหรือประโยชนท่ีไดรับเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย รองลงมาอันดับสอง คาเฉล่ีย 

4.76 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.43 คือ มีข้ันตอนการใหบริการ เชน การแจงใหทราบกอนอบรม การ

ประสานงานและใหขอมูล ทําใหทานไดรับความสะดวกแคไหน รองลงมาคาเฉล่ีย 4.70 สวนเบียนเบน

มาตรฐาน 0.46 คือ ความรู ท่ีไดรับสามารถนําปใชประโยชน เชน ประกอบอาชีพ หรือใชใน

ชีวิตประจําวันไดมากนอยแคไหน รองลงมา คาเฉล่ีย 4.66 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.48 คือ สถานท่ี

อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีความ รองลงมา คาเฉล่ีย 4.56 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 

0.50 คือ วิทยากร เจาหนาท่ีใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใสเปนกันเอง รองลงมา คาเฉล่ีย 4.44 

สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.50 คือ ชวงเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม รองลงมา คาเฉล่ีย 

4.40 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.50 คือ เนื้อหาท่ีวิทยากรสอนทานสามารถเขาใจไดนอยแคไหน

รองลงมา คาเฉล่ีย 4.34 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.48 คือ เวลาการอบรมเหาะสมหรือไม และสุดทาย

คาเฉล่ีย 4.28 สวนเบียนเบนมาตรฐาน 0.45 เวลาการอบรมเหาะสมหรือไม 
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บทท่ี 6 

ผลจากการถายทอดเทคโนโลยี 

 

โครงการพัฒนาหมูบานปลูกผักปลอดภัยดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ในปท่ี 

2 โดยมีวัตถุประสงค 1.เพื่อเพิ่มผลผลิตผักปลอดภัยและอินทรียระบบสมารทฟารมคิท 2.เพื่อ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิท 

และ การประยุกตใช IOT ในการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย เพื่อใหเกิดกระบวนการวางแผน

พัฒนาการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP 4.เพื่อสรางวิทยากรชุมชน หมูบานปลูกผักปลอด

และอินทรียดวยระบบสมารทฟารมคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ใหมีกลไกในการขับเคล่ือนระบบการผลิต

ผักปลอดและอินทรีย การแปรรูปผลผลิต การจําหนายผลผลิต และสามารถแกปญหาดวยตนเอง เพื่อ

ความยั่งยืนในชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียง ในสวนของการดําเนินงานในปท่ี 2 คณะผูวิจัยได

อบรมถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท ใหกับเกษตรกรจํานวน 50 ราย ซึ่งสวนใหญไมทักษะ

ทางดานการปฏิบัติการ ติดต้ังระบบสมารทฟารมคิดมากอน  

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารมคิท เกษตรกรมีทักษะในการปฏิบัตการ

ติดต้ังระบบสมารทฟารมคิด การตรวจซอมบํารุงระบบระบบสมารทฟารมคิท และ การประยุกตใช 

IOT และมีความรูความเขาใจในการจัดการแปลงปลูกใหไดมาตรฐาน GAP และเกิดวิทยากรชุม 5 ราย                         

จาการท่ีเกษตรกรติดต้ังระบบสมารทฟารมคิท ทําใหเกษตรกรสามารถลดรายจายและเพิ่มรายไดดังนี ้

1.ลดรายจายดานพลังงานไฟฟา 

2.ลดอัตราการใชน้ํา 

3.เพิ่มผลผลิตใหกับเกษตกร 

1.1.ลดรายจายดานพลังงานไฟฟา 

การทํางานกอนถายทอดเทคโนโลยี 

การใชน้ําผักในโรงเรือนเพาะปลูกในรูปแบบเดิม คือเกษตกรใหน้ําดวยการใชสายยางรดน้ํา

โดยใชมอเตอรปมน้ําขนาด 2hp เปนระบบสงน้ํา โดยเวลาการใชน้ําเฉล่ียวันละ 4 ช่ัวโมง/วัน เมื่อคิด

เปนใชพลังงานไฟฟา ดังนี้ 

มอเตอรปมน้ําขนาด 2hp แรงดัน 220V กระแส 10A เราตองหากําลังงานไฟฟาของมอเตอร

ปมน้ําขนาด 2hp ดังนี้ 

กําลังไฟฟา (กิโลวัตต Kw) = แรงดันไฟฟา X กระแส 

กําลังไฟฟา (Kw) = 220V X 10A 
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  = 2,200 กิโลวัตต หรือ 2.2 Kw 

จากการท่ีเกษตกรใชงานมอเตอรปมน้ําขนาด 2hp โดยเวลาการใชน้ําเฉล่ียวันละ 4 ช่ัวโมง/

วัน ดังนั้นตองหาหนวยไฟฟาท่ีใชตอวัน ดังนี้ 

หนวยไฟฟา (ยูนิต) = กําลังไฟฟา X จํานวน /1,000 X ช่ัวโมงการทํางาน 

หนวยไฟฟา (ยูนิต) = 2,200 X 1 /1,000 X 4 

หนวยไฟฟา (ยูนิต) = 8.8 หนวย/วัน  

 อัตราคาไฟฟาตอหนวย = 4.6 บาท  

ดังในหนึ่งจะตองจายอัตราคาไฟฟา = หนวยไฟฟา X อัตราคาไฟฟาตอหนวย 

    อัตราคาไฟฟา = 8.8 X 4.6 = 40.48 บาท/วัน 

 ดังนั้นคิดคาการใชไฟฟาของมอเตอรปมน้ําขนาด 2hp ในหนึ่งเดือนเทากับ 1,214 บาท 

หลังการทํางานกอนถายทอดเทคโนโลยี 

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีระบบสมารทฟารม เชิงปฏิบัตการใหกับเกษตกรพบวา

เกษตกรสามรติดต้ังระบบใชงานไดโดยใชมอเตอรปมน้ําขนาด 2hp เปนระบบสงน้ําไปยังระบบมินิ

สปริงเกอรและระบบสเปรหมอก โดยเวลาการใชน้ําเฉล่ียวันละ 20 นาที/วัน เมื่อคิดเปนใชพลังงาน

ไฟฟา ดังนี้ 

มอเตอรปมน้ําขนาด 2hp แรงดัน 220V กระแส 10A เราตองหากําลังงานไฟฟาของมอเตอร

ปมน้ําขนาด 2hp ดังนี้ 

กําลังไฟฟา (กิโลวัตต Kw) = แรงดันไฟฟา X กระแส 

กําลังไฟฟา (Kw) = 220V X 10A 

  = 2,200 กิโลวัตต หรือ 2.2 Kw 

จากการท่ีเกษตกรใชงานมอเตอรปมน้ําขนาด 2hp โดยเวลาการใชน้ําเฉล่ียวันละ 4 ช่ัวโมง/

วัน ดังนั้นตองหาหนวยไฟฟาท่ีใชตอวัน ดังนี้ 

หนวยไฟฟา (ยูนิต) = กําลังไฟฟา X จํานวน /1,000 X ช่ัวโมงการทํางาน 

หนวยไฟฟา (ยูนิต) = 2,200 X 1 /1,000 X 0.25 

หนวยไฟฟา (ยูนิต) = 0.55 หนวย/วัน  

 อัตราคาไฟฟาตอหนวย = 4.6 บาท  

ดังในหนึ่งจะตองจายอัตราคาไฟฟา = หนวยไฟฟา X อัตราคาไฟฟาตอหนวย 

    อัตราคาไฟฟา = 0.55 X 4.6 = 2.53 

 ดังนั้นคิดคาการใชไฟฟาของมอเตอรปมน้ําขนาด 2hp ในหนึ่งเดือนเทากับ 75.9 บาท 
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1.2.ลดอัตราการใชน้ํา 

ในการวางระบบใหน้ําคณะผูวิจัยไดใหคําแนะใหเกษตกรใชมินิสปริงเกอรท่ีมีมุมการใหน้ํา 

180 องศา ปริมาณน้ํา 100 ลิตร/ชม.รัศมีการจายน้ํา 1.0-2.0 เมตรแรงดันใชงาน 1.5 - 2.5 ติดต้ัง

ท้ังหมด 3 โซน โซนละ 40 จุด เปดน้ําเปนเวลา 2 นาที ดังนั้นความตองการน้ํารวมเปนเวลา 2 นาที  

1.66ลิตร/นาที x 2 นาที x 40จุด = 132 ลิตร เมื่อเปดใชงาน 3 โซน x 132 = 398 ลิตร 

สวนการใหน้ําดวยระบบสเปรยหมอกเนตาฟลม ปริมาณน้ํา 7.5 ลิตร/ชม. ความละเอียด 0.6 

มม. ติดต้ังท้ังหมด 80 จุด เปดน้ําเปนเวลา 10 นาที ดังนั้นความตองการน้ํา 0.125ลิตร/นาที x 10 

นาที x 80จุด = 100 ลิตร 

ปริมาณการน้ําในโรงเรือนเพาะปลูกขนาด ขนาด 3x6x21 เมตร  ท้ังในระบบมินิสปริงเกอร

และระบบสเปรยหมอกเนตาฟลม โดยแบงโซนการทํางานออกเปน 4 โซน เมื่อรวมท้ัง 4 โซน ใช

ปริมาณน้ําไปท้ังตอวัน 498 ลิตร 

*หมายเหตุ การลดรายจายดานพลังงานไฟฟา และการลดอัตราการใชน้ํา มีผลมาจากปจจัยของ

ฤดูกาล 

จากการติดตามประเมินการดําเนินงานพบวามีเกษตรกรตร พบวาผลผลิตผักปลอดภัยและ

อินทรียไดจากเดิม 3 รอบเปน 5รอบ/ป ระยะการเจริญเติบโตจากเดิม 40-45 เหลือเพียง 30-35 วัน 

ผลผลิตท่ีได  250 กิ โลกรัม/1รอบ ราคา ผักอิทรีย  เฉล่ียกิ โลกรัมละ150 บาท  เฉล่ียรายได 

(250x150x5=187,500)/ป การทําสลัดโล ตามท่ีลูกคาส่ังสัปดาหละ 70 กลอง กลองละ 40  บาท 

(70x40x4x12=134,400) รวมรายได 321,900 บาท 

*หมายเหตุ ผลผลิตมีผลมาจากปจจัยของฤดูกาล 

การติดตามประเมินผลท้ังโครงการทางดานเศรฐศาสตร เทียบกับการลงทุนโครงการ ดังสูตร

ตอไปนี้ 

สูตรการคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดท้ังหมดของผูใชตนแบบ/ตนทุน

โครงการท่ีไดรับงบสนับสนุน 

รายไดรวมของผูใชตนแบบ  = 257,500 บาท 

           ตนทุนโครงการท่ีไดรับงบสนับสนุน  = 175,000 บาท 

        ผลตอบแทนโครงการ  =257,500/230,000 

       = 1.5 เทา 
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