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Abstract 
Innovative developments in renewable energy are used in agriculture to improve farmers' lives. This 

research work on Area Based Approach (ABA) with the Organic Agriculture Promotion Group, Community 
Enterprise, U-Thong, Suphanburi Province by using Participate Action Research (PAR) method. Which 
emphasizes research, area-based approaches and innovates in response to local solutions. In addition, 
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innovation modelling can improve the quality of life and regional strengths. Using renewable energy 
technologies in integrated farming from upstream to downstream to promote sustainable organic agriculture 
is a random act of organic farmers with a Participatory Guarantee System (PGS). There are 13 households 
through brainstorming and Focus Group Discussing (FGD) with operational empowerment assessment and 
data analysis using qualitative synthesis. The results showed that farmers had developed innovative 
renewable energy and sustainable management for organic farming. They were developing innovations to 
improve soil quality in agricultural areas (upstream), producing compost from farm waste and water 
hyacinths, such as agricultural waste decomposition accelerators. Subsequently, participatory management 
processes have been developed to increase productivity and care for organic vegetable and rice plantations 
(midstream) such as Solar Energy-Based Insect Pest Trap. Finally, product development and online marketing 
plan (downstream) in this process are innovative, including Multipurpose Solar Dryer and dry rice vermicelli 
machine. In this regard, participatory performance strengthens the member group and increases the income 
of the community enterprise group. There are four innovations created in the community. There is also a 
gathering of youth to develop the craftsmanship of 8 artisans who can create innovations in the community 
for future sales. 

Keywords: Organic farming, Participate action, Innovation, Renewable energy, Sustainability 

บทคัดยอ 
การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานทดแทนเพื่อใชในภาคการเกษตรเปนแนวทางที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรใหดียิ่งขึ้น งานวิจัยนี้เปนการทำงานดานการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม (Participate Action Research) กับ
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมเกษตรอินทรียอำเภออู ทองในจังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินงานที ่ใหความสำคัญ 
ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ ่น และการสรางตนแบบนวัตกรรม 
ที่สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของทองถิ่น โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในภาคการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสงเสริมการทำเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน ซึ ่งเปนการ
ดำเนินงานกับกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกษตรกรดำเนินงานในระบบเกษตรอินทรียดวยระบบการ
รับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee Systems) จำนวน 13 ครัวเรือน ผานการจัดประชุมแบบระดมสมอง 
(Brainstorming) และการประชุมกลุม (Focus Group Discussing) ที่มีการติดตามประเมินผลของการดำเนินงานและวิเคราะห
ขอมูลโดยการใชการสังเคราะหเชิงคณุภาพ (Qualitative Synthesis) จากการดำเนินงานพบวาเกษตรกรมีการพัฒนานวัตกรรม
พลังงานทดแทนและการจัดการอยางย่ังยืนสำหรับการทำเกษตรอินทรีย การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการปรับปรุงคณุภาพดินใน
พื้นที่เพาะปลูก (ตนน้ำ) จัดทำปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและผักตบชวา ไดแก เครื่องเรงการยอยสลายวัสดเุหลือ
ทิ้งทางการเกษตร จากน้ันเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการแบบมีสวนรวมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการดูแลสวนผักและขาวอินทรยี 
(กลางน้ำ) ไดแก มีการทดลองผลิตเครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย สุดทายมีการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑและมีการ
วางแผนเพื ่อสรางการตลาดในรูปแบบออนไลน (ปลายน้ำ) ซึ่งในสวนนี้มีการพัฒนานวัตกรรม ไดแก ตู อบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยอเนกประสงคและเครื่องทำขนมจีนเสนแหง ทั้งนี้ผลการดำเนินงานแบบมีสวนรวมทำใหเกิดความเขมแข็งในกลุม
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สมาชิกและสรางรายไดเพ่ิมข้ึนของกลุมวิสาหกิจชุมชน เกิดนวัตกรรมชุมชนจำนวน 4 ช้ินงาน และปจจุบันเกิดการรวมกลุมของ
เยาวชนในพื้นที่จำนวน 8 คน สำหรับการพัฒนาฝมือดานชางสามารถสรางนวัตกรรมชุมชนเพื่อจัดจำหนายและตอยอดใน
อนาคตตอไป 

คำสำคัญ: เกษตรอินทรีย การทำงานแบบมีสวนรวม นวัตกรรม พลังงานทดแทน ความย่ังยืน 

บทนำ 
จากการลงพื้นที่ของทีมวิจัยในการทำงานดานการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม (Participate Action Research) 

กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมเกษตรอินทรีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเริ่มทำเกษตร
อินทรียเพราะตองการปลดหนี้ของเกษตรกรโดยอาศัยการทำเกษตรแบบลดตนทุน ตอมามีสมาชิกเริ่มเขามาสมัครดวยความ
สนใจทำนาขาวและผักอินทรียเนื่องจากปญหาดานสุขภาพของคนในครอบครัว โดยยึดหลักการทำนาอินทรียแบบมีสวนรวม 
หรือที่เรียกวาระบบประกันคุณภาพในระดับทองถิ่น (Participatory Guarantee Systems: PGS) แตกอนที ่จะเริ่มทำนา
อินทรียแบบมีสวนรวมเกษตรกรไดกูยืมเงินลงทุนจากสหกรณ แตภายหลังจากไดมีการลงมือทำนาอินทรียแบบมีสวนรวมอยาง
จริงจังทำใหหนี้สินที่กูยืมมานั้นคอยๆ ลดลงและสามารถปลดหนี้สินได ซึ่งลักษณะการทำนาอินทรียแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักการลดรายจายและสามารถเพาะเมล็ดพันธุเองไดเพื่อลดตนทุน ในกลุมสมาชิกทั้งหมด 13 ครอบครัว มีพื้นที่ทำนาอินทรียที่
เขารวมมากกวา 80 ไร ทำการปลูกขาวหอมมะลิแดงตามฤดูทำนา (นาป) และปลูกขาวหอมนิลสำหรับการทำนาในฤดูแลงนอก
ฤดู (นาปรัง) ดวยปริมาณพ้ืนที่ที่มีอยูอยางจำกัดจึงไมมีการขุดสระกักเก็บน้ำในพื้นท่ี สวนใหญจะใชน้ำจากคลองชลประทานใน
การทำนาขาวแตก็มีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนาในชวงหนาแลง ในการทำนาอินทรียแบบมีสวนรวมมีการใชปุย
อินทรีย 100% โดยมีการซื้อปุยอินทรียมาใชในราคา 180 บาทตอ 50 กิโลกรัม และมีการเตรียมน้ำหมักจุลินทรียชีวภาพใชเอง 
ทั ้งนี้น้ำหมักจุลินทรียที่ใชผลิตมาจากหนอกลวยและดินปา ราคาตนทุนการผลิตอยูที ่ 30 บาทตอลิตร ใชในการเรงการ
เจริญเติบโตและการออกรวงที่สมบูรณในนาขาว 5 ลิตรตอไร การทำนาอินทรียสิ ่งสำคัญคือเมล็ดพันธุและการเตรียมดิน 
เกษตรกรเลือกที่จะเก็บเมล็ดพันธุเองและมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในกลุม ในราคา 200 บาทตอถังขาวเปลือก (เมล็ด
ขาวเปลือก 10 กิโลกรัม) และขั้นตอนการเตรียมดินมีการไถแปร พรวนดิน และปนดิน เมื่อมีการหวานขาวในนาขาวแลวมีการ
ขังน้ำไวเปนเวลา 1 เดือน การขังน้ำในชวงแรกจะชวยในการคลุมวัชพืชได จากนั้นก็จะมีการใหน้ำในทุกๆ 15 วัน เมื่อขาวเริ่ม
งอกจะมีการใหปุยหมักที่ไดเตรียมไว ทั้งนี้ใชวิธีการสังเกตสีใบขาว หากมีสีเหลืองเกษตรกรก็จะใสปุยหมักลงไปในนาขาว ทั้งน้ี
เกษตรกรนิยมปลูกขาว 4 ชนิด ไดแก หอมปทุม หอมมะลิแดง หอมมะลิ 105 และหอมนิลตนเขียว โดยใชขาวเปลือกหวาน 15-
20 กิโลกรัมตอไร โดยคิดตนทุนการผลิตแยกไดเปนคาเมล็ดพันธุจำนวน 400 บาทตอไร คาเตรียมดิน 300 บาทตอไร คาปุย 
200 บาทตอไร คาเก็บเกี่ยว 500 บาทตอไร และคาขนเมล็ดพันธุไปตาก 650 บาทตอไร ผลผลิตขาวอินทรียของเกษตรกรได
ผานระบบการรับรองแบบมีสวนรวม Participatory Guarantee Systems (PGS) มีการสีและบรรจุขาวสารโดยผลิตและจัด
จำหนายในชุมชน กลุมเกษตรอินทรีย โรงพยาบาลอูทอง 

นอกจากน้ีการทำงานรวมกับเกษตรกรในพื้นท่ีทำใหพบวาเกษตรกรประสบปญหาและมีความตองการดานการพัฒนา
นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมเกษตรอินทรียในปจจุบันแบงออกเปน 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

ประเด็นที่ 1 การเตรียมพื้นที่หรือคุณภาพดินที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกและมีความตองการกำจัดศัตรูพืชในนาขาว
และแปลงผัก ซึ่งปจจุบันชาวบานประสบปญหาตัวกระรอกมาทำลายพืชผล หมัดกระโดด หอยทาก เพลี้ย เขามารบกวนแปลง
นาขาวและผัก ชาวบานตองการนำองคความรูไปแกปญหาศัตรูพืชรบกวนผลผลิต ทางชุมชนมีแนวความคิดที่จะประยุกตใช
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เทคโนโลยีพลังงานทดแทนดวยการออกแบบและสรางเครื่องดักแมลงดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy-Based Insect 
Pest Trap) ที่มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรียได 
และในพื้นที่ทำการเกษตรสวนใหญจะมีคลองน้ำสาธารณะสำหรับใชประโยชนของสวนรวม ซึ่งในคลองสาธารณะเต็มไปดวย
ผักตบชวาและแหนแดงจำนวนมากจึงมีความคิดที่จะนำผักตบชวาและแหนแดงมาทำปุยหมักแบบไมกลับกอง [1] โดยผสมกับ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่นๆ เชน ฝางขาว ผักบุงในนาขาว ใบไผ ตนกลวย เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 1 ทั้งนี้เพื่อใหไดปุย
หมักที่ไดมาตรฐานและลดระยะเวลาในการหมักรวมถึงการกักเก็บน้ำปุยอินทรียที่ไดจากกระบวนการหมักปุยมาใชประโยชน
ดวย ซึ ่งไดเกิดแนวความคิดในการออกแบบเครื ่องเรงการยอยสลายวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร (Agricultural Waste 
Degradation Accelerator) ในการผลิตปุยหมักอินทรียเพื่อเตรียมดินพรอมปลูกคุณภาพใหสำหรับสมาชิกในกลุมและจัด
จำหนาย 

ภาพท่ี 1 เกษตรกรรวมกันนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาทำปุยหมักแบบไมกลับกองในวงตาขาย 

ประเด็นที่ 2 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคา พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนขาดเครื่องมือทำขนมจีน
เสนแหงที่สามารถทำจากขาวแข็ง มีกลุมลูกคาเปาหมายที่ตองการผลิตภัณฑและมีตลาดรองรับ ซึ่งราคาเครื่องทำขนมจีนเสน
แหงมีราคาที่สูงมาก จึงมีแนวคิดสำหรับการออกแบบและสรางเครื่องทำขนมจีนเสนแหงขึ้น และทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาแบบ
ครบวงจรจึงริเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย “รุนหลังเตา” [2] มาทำงานรวมดวย ซึ่งเปนวิธีการอบแหงดวย
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พลังงานแสงอาทิตย ผลิตภัณฑชุมชนที่จะนำมาอบแหงไดแก เสนขนมจีน ผลผลิตทางการเกษตร และสมุนไพรชุมชน เปนตน 
นอกจากน้ีทางทีมนักวิจัยสามารถที่จะหาตลาดรองรับขนมจีนเสนสด คือ รานอาหารจำหนาย 10 กิโลกรัมตอสัปดาห ออกบูท
จำหนายผลิตภัณฑตามโครงการของภาครัฐ จำหนาย 10-25 กิโลกรัมตอสัปดาห ราคาขายกิโลกรัมละ 40 บาท และตลาด
จำหนายขนมจีนเสนแหง ไดแก ตางประเทศ รานปนสุข รานออรแกนิค 3-4 แหงในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทยีบการจำหนาย
ขาวแข็งกับขนนมจีนเสนแหง ขาวแข็งอินทรียจำหนาย 9 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งการทำขนมจีนเสนแหง มีมูลคาเพิ่มมากกวาขาว
แข็งเทาตัว ทำใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและควรเนนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑขนมจีนเสนแหงอินทรียราคาขายกิโลกรัมละ 
40 บาท ซึ่งเก็บรักษาไดนานถึง 1 ป นอกจากนี้จัดทำแผนธุรกิจขนมจีนเสนแหงแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับตนทุน วัตถุดิบ และ
คาแรง เปนตน  

การทำงานแบบมีสวนรวมเนนกระบวนการจัดการตามแนวคิดของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาพ้ืนที่อยางยั่งยืน 
[3-5] ดังแสดงในภาพที่ 2 ที่พบวาเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมเกษตรอินทรีย อำเภออูทอง ไดนำมาประยุกตใชสราง
นวัตกรรมชุมชมที่สามารถตอบโจทยแกไขปญหาดานการขาดเทคโนโลยีที่สามารถแปรรูปขาวอินทรียใหมีมูลคาสูงขึ้นเพื่อเพิ่ม
ตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑชุมชนใหหลากหลาย แกไขปญหาคุณภาพดินสำหรับเพาะปลกู และปญหาแมลงศัตรูพืชได ทั้งน้ีจะเหน็
ไดวากลุมจะเกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นหลายชองทาง เชน มีขนมจีนอินทรียเสนแหงขาย สามารถสรางเครื่องดักแมลงดวย
พลังงานแสงอาทิตยจำหนาย รวมถึงมีการวางแผนการจัดการชุมชนอยางย่ังยืน 

ภาพท่ี 2 แนวคิดของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาพ้ืนที่อยางย่ังยืน 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอยางยั่งยืนสำหรับเกษตรอินทรีย โดยการมีสวนรวม

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อ 1) ออกแบบและ
พัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนสำหรับการทำเกษตรอินทรียตลอดหวงโซอุปทาน 2) พัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรอินทรีย 
ในการจัดการหวงโซอุปทานอยางย่ังยืนสำหรับการผลิตขาวและผักอินทรียดวยกระบวนการมีสวนรวม ทีมวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) สำหรับการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม (Participate Action Research) มี
การดำเนินงานกับกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับเก็บขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview) และ
ชวงเวลาการพัฒนา (Development Timeline) ของกลุมเกษตรกรดำเนินงานในระบบเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรอง
แบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee Systems: PGSs) จำนวน 13 ครัวเรือน วางแผนภาพการพัฒนาในอนาคต 
(Foresight Tools) ผานการจัดประชุมแบบระดมสมอง (Brainstorming) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการ
ประชุมกลุม (Focus Group Discussing) ที่มีการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังของการดำเนินงาน (Empowerment 
Evaluation) และวิเคราะหขอมูลโดยการใชการสังเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ทีมวิจัยจัดทำวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี  

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอยางย่ังยืนสำหรับเกษตรอินทรียโดย
การมีสวนรวมของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม
สงเสริมเกษตรอินทรียที่พ่ึงตนเองไดดังแสดงในภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แผนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมเกษตรอินทรีย 

ศึกษาชุมชน
เร่ิมจาก Farm Portfolio

บริบทชุมชน

ควา มเหลื่อมล้ํา

Scenario analysis
วิเค ราะหปญหา
วิธี คดิ/วิธีการ
ร วมพฒันา 3ES+M

Foresight 
ชุมชน 

เกษตร

แผนการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเส ริมเกษตรอินทรีย

ขาวอินทรีย ผักอินทรีย

กระบวนการพัฒนาอ
 
ยางมีสวนรวม

การจัดการกลุมอยางย่ังยนื

การจัดการกระบวนการผลิตตลอด
หวงโซอุปทาน

การเรียนรูและนวัต กรรมชุมชน การตลาด/สงเสริมการสราง
เครือขาย

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

(Sustainable Development Goals: SDGs) 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) 

การพัฒนาชุมชน 
 
อยางยั่งยืน

ท่ีปรึกษา

การพัฒนาอยางย่งัยืน

Input

Effect

Output/Outc ome

 (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) 
Pr ocess
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียมีกระบวนการขับเคลื่อนแบบมีสวนรวมในการประกอบอาชีพ 

ดวยการผนึกกำลัง (Synergy) ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียใหประสบความสำเร็จ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียมี
การกำหนดความขับเคลื ่อนการดำเนินงานในระบบเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม(Participatory 
Guarantee Systems :PGSs) ผานกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาการผลิตและการจัดการฟารม การรวบรวมและเพิ่ม
มูลคา การบริหารจัดการการตลาด ทำใหเกิดการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางย่ังยืนและพึ่งตนเองไดในมิติแผนการพัฒนาชุมชน
อยางยั ่งยืน 3ES+M (Education, Economy, Environment, Social, and Mind) [4] มิติการศึกษา มิติดานเศรษฐกิจ มิติ
สิ ่งแวดลอม มิติสังคม และมิติจิตใจ ซึ ่งวิเคราะหความยั่งยืนและการพึ่งตนเองของกลุมเกษตรกรตามแนวทางของโมเดล
เศรษฐกิจใหม (BCG Economy) สูการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมีการนอมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการ
จัดการอยางยั่งยืนสำหรับเกษตรอินทรีย ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาตั้งแตตนน้ำ-กลาน้ำ-ปลายน้ำ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชุมชนจำนวน 4 ชิ้นงาน ไดแก เครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy-Based 
Insect Pest Trap) เครื่องเรงการยอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural Waste Degradation Accelerator) 
ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย “รุนหลังเตา” และเครื่องทำขนมจีนเสนแหง (The dry rice vermicelli machine) เปนตน 

การออกแบบพัฒนาเครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy-Based Insect Pest Trap) มีแนวความคดิ
ที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนออกแบบและสรางเครื่องดักแมลงดวยพลังงานแสงอาทิตยที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรียได เครื่องดักจับแมลงศัตรูพืชดวย
พลังงานแสงอาทิตย ไดมีการออกแบบตามโจทยความตองการของเกษตรกรที่ตองการจะลดปริมาณแมลงศัตรูพืชในแปลงขาว
และผักอินทรีย แตไมอยากทำรายแมลงดีที่คอยชวยเหลือในแปลงเกษตร โดยตองใชวิธีที่ปลอดสารเคมี 100% จึงเปนโจทย
สำคัญที ่ทำใหเกิดการสรางเครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตยขึ้น ทั ้งนี้ไดมีการออกแบบเครื ่องดักจับแมลงพลังงาน
แสงอาทิตยดังแสดงในภาพท่ี 4 ที่มีขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร และมีความสูง 200 เซนติเมตร ประกอบดวย
แผงโซลาเซลล โซลาชารจคอนโทรลเลอร ไทมเมอร หลอดไฟแบล็คไลต แบตเตอรี่ และสวนฐานที่ลอแมลง โดยเกษตรกรได
นำไปใชงานดังแสดงในภาพที่ 5 จากการทดลองใชจริง เกษตรกรมีความพึงพอใจในการทำงานของเครื่องดักจับแมลงศัตรูพืช
ดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนอยางมาก 

ภาพท่ี 4 มุมภาพของการออกแบบเครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy-Based Insect Pest Trap) 
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ภาพท่ี 5 การติดตั้งและใชงานเครือ่งดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตยในพ้ืนที่ 

การออกแบบพัฒนาเครื ่องเรงการยอยสลายวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร (Agricultural Waste Degradation 
Accelerator) เพื่อผลิตปุยหมักอินทรียและเปลี่ยนสภาพตอยอดพัฒนาเปนดินพรอมปลูกคุณภาพสูง โดยอาศัยหลักการทำปุย
หมักแบบไมกลับกอง” สูตรวิศวกรรมแมโจ โดยใชวัสดุที่มีอยูในทองถ่ิน เชน ใบไผ ผักตบชวา หญาตามคันนา ผักบุง ใบไม และ
มีการเติมมูลสัตว เชน ข้ีวัว ขี้หมู ขี้ไก ตามกำลังท่ีเกษตรกรจะหาได เกษตรกรมีความหวังจะไดดินพรอมปลูกคุณภาพสูงซึ่งมีปุย
อินทรียที่มีธาตุอาหารครบถวน และน้ำหมักจุลินทรียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ซึ่งเครื่องเรงการยอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรมีขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 3.00 เมตร และมีการวางระบบทอ PVC เสนผาศูนยกลางขนาด 4 น้ิว สำหรับเติมน้ำ
และอากาศ ดังแสดงในภาพท่ี 6 ทั้งน้ี ใชระยะเวลาในการทำปุยหมักอยูที่ 45-60 วันตอรอบ 

ภาพท่ี 6 เครื่องเรงการยอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural Waste Degradation Accelerator) 

การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย “รุนหลังเตา” (Multipurpose Solar Dryer) เปน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่นำพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดไมกอใหเกิดมลพิษตอผูใชงานและ
สิ่งแวดลอม ไมเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปจจุบัน ตองการพ้ืนที่ในการติดต้ังนอย สามารถใช
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งานบนพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาได ตนทุนในการผลิตไมสูง ใชงานงาย และมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการอบแหง วัสดุในการผลิต
สามารถหาซื้อในประเทศได 100% และมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป โดยไดมีการออกแบบหลายขนาดเพื่อใหเหมาะสมใน
การใชงาน มีการนำผลิตภัณฑดังตอไปนี้ไปตาก เชน ปลา ขนมจีนเสนแหง สมุนไพร และมีการจำหนายกอใหเกิดการสราง
รายไดแกชุมชนอยางย่ังยืน ทั้งน้ีชุมชนมีการออกแบบไว 2 รุน ซึ่งเปนการออกแบบใหมีขนาด กวาง 2.00 เมตร ยาว 0.80 เมตร 
และสูง 1.68 เมตร และอีกหนึ่งรุ นมีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 0.80 เมตร และสูง 1.68 เมตร เกษตรกรนำไปใชงานจริง 
สำหรับการตากเสนขนมจีน ผลผลิตทางการเกษตร และสมุนไพร ดังแสดงในภาพท่ี 7 

ภาพท่ี 7 เทคโนโลยีตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย “รุนหลังเตา” (Multipurpose Solar Dryer) 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำขนมจีนเสนแหง (The dry rice vermicelli machine) ไดถูกออกแบบเพื่อชวยใน
กระบวนการทำขนมจีนที่แตกตางออกไปจากที่มีทั่วไปตามทองตลาด คือ กระบวนการบีบเสนที่ใชระบบสกรูในการอัดแปงที่
นวดแลวออกมาเปนเสน จากน้ันจะถูกตัดตามขนาดความยาวเสนที่ตั้งคาไว และเสนขนมจีนจะเคลื่อนที่เขาหองอบลมรอนดวย
ระบบสายพาน และในหองอบลมรอนจะมีพัดลมดูดความช่ืนออกดวย เมื่อครบกระบวนการทำงานของระบบก็จะไดขนมจีนเสน
แหงตามที่ชุมชนตองการ ทั้งนี้มีระบบการทำงานดังแสดงในภาพที่ 8 ซึ่งเปนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องทำ
ขนมจีนเสนแหงสำหรับผลิตขนมจีนเสนแหงอินทรียจำหนายกอใหเกิดการสรางรายไดของสมาชิกเพิ่มขึ้น ทำระบบกึ่งอัตโนมัติ
โดยใชระบบสกรูในการอัดแปงออกเปนเสน มีกำลังผลิตสูงสุดถึง 80 กิโลกรัมเสนเปยกตอช่ัวโมง 

ภาพท่ี 8 ระบบการทำงานของเครื่องทำขนมจีนเสนแหง (The dry rice vermicelli machine) 
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สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอยางยั่งยืนสำหรับเกษตรอินทรีย ของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมสงเสริมเกษตรอินทรีย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการพัฒนาเชิงพ้ืนที่รวมกับเกษตรกรเริ่มตนจำนวน 13 
ครัวเรือน ซึ่งเปนการทำเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee Systems :PGSs) ไดมี
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับการทำเกษตรอินทรียแบบครบวงจร ไดแก (1) เครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Energy-Based Insect Pest Trap) (2) เครื ่องเรงการยอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural Waste 
Degradation Accelerator) (3) ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย “รุนหลังเตา” และ (4) เครื่องทำขนมจีนเสนแหง (The dry rice 
vermicelli machine) ตลอดการดำเนินงานดานการพัฒนาเชิงพื้นท่ีแบบมีสวนรวม (Participate Action Research) เกิดการ
สรางชางเยาวชนเกิดขึ้นจำนวน 8 คน และมีจำนวนเกษตรกรสมัครเขารวมกลุมเพ่ิมข้ึนจำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งในปจจุบันชุมชน
มีเครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตยจำนวน 13 ชุด สำหรับใชงานในแปลงนาขาวและผักอินทรีย มีเครื่องเรงการยอยสลาย
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวน 6 ชุด ที่มีการผลิตปุยหมักสำหรับใชเองและจัดจำหนาย ชุมชนไดมีการผลิตตูอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย “รุนหลังเตา” มากกวา 7 ชุด สำหรับใชงานในชุมชนและจัดจำหนายใหกับวิสาหกิจชุมชนอื่นที่สนใจ และ
ออกแบบผลิตเครื่องทำขนมจีนเสนแหงใชงานในชุมชน ทั้งนี้ ไดมีการตอยอดทำขนมจีนสมุนไพรอินทรียเสนแหง ซึ่งนับวาเปน
อีกหนึ่งผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในชุมชนและไดรับความนิยมมากในทองตลาด การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน
มาใชในชุมชนเนนการทำงานแบบมีสวนรวมการสรางเครือขายและรวมกันสรางภาพอนาคตชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนในอนาคต [6-7] ผลจากการที่นำนวัตกรรมไปถายทอดใชในพื้นที่/กลุมเปาหมายสามารถชวยแกไขปญหาและสามารถเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกรมากขึ้น ซึ่งสรางความพึงพอใจใหกับเกษตรกรในชุมชนเปนอยางมาก  

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยดานพัฒนาเชิงพื้นที ่ระหวางทีมวิจัยและชุมชนนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัย
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