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การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเมด็มะมว่งหิมพานต์
ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขดีความสามารถของคนใน

ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 

    การออกแบบพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตู้อบเม็ดมะมว่งหิพมานต ์
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการลดต้นทุนการผลิตและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจยั 
“การจัดการความรูเ้พื่อการใชป้ระโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ” 

ภายใต้โครงการจดัการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าป ี2561 
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ค ำน ำ 
 

การเพิ่มมูลค่านวัตกรรม คือ คือการด าเนินการใดๆก็ตามเพื่อให้งานด้าน
นวัตกรรมโดยรวมทั้งระบบดีขึ้น เจริญเติบโตขึ้น ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อยๆของ
ค าว่าระบบการงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่านวัตกรรม  ก็จะต้องประกอบไปด้วย 
ทรัพยากรการ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี  หน่วยงาน องค์การที่สนับสนุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน และ ผู้ประกอบการงานอุตสาหกรรมหากต้องการจะเพิ่มมูลค่านวัตกรรมก็ต้อง
พัฒนาให้ทุกองค์ประกอบเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้น เข้มแข็ง และเกิดสมดุลกันจึงจะเป็นการ
พัฒนาที่สมบูรณ์  

   การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมที่เน้นการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆซ่ึงแท้จริง
แล้วในการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนางาน
อุตสาหกรรมเท่านั้นการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมเทคโนโลยีนั้นจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งระบบได้เลย ถ้าไม่น าเทคโนโลยีที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย
เหล่านั้นไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงนับว่าเป็นการพัฒนาองค์ประกอบส าคัญของงาน
ด้านอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกับก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบอื่น 
ๆ ร่วมไปด้วยเพื่อให้องค์ประกอบเหล่านั้นเติบโต เข้มแข็ง มีพลังมากขึ้น โดยมีความมุ่งหมาย
หลักเพื่อให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมในงานอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง 
สามารถช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้ อันเป็นหัวใจของการพัฒนา โดยการเน้นพัฒนา “คน” 
เป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการ
จัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืนจึงได้เกิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซ่ึง
เป็นไปเพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่ เข้าถึง
ประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย เกิดการพึ่งพาตนเองของประเทศทางด้าน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารออกแบบและพัฒนา
ได้เองในประเทศ ซ่ึงจะสามรถท าให้ประเทศลดการพึ่งพาและน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศได้ต่อไป และก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองของชาวนา และน าไปสู่การสร้าง
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มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและการพัฒนาศักยภาพของชาวนาเพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืนต่อไป 

   
       

  กันต์ อินทุวงศ์ 
       

        หัวหนา้โครงการ 
มีนาคม 2560 
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ข้อมูลโครงกำรวิจัย กำรจัดกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
 ความเป็นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานับ
แต่เริ่มโครงการพระราชด าริโครงการแรกๆ โครงการพระราชด าริ จึงมีลักษณะคล้ายกันที่
เน้นความพอเพียง การพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ติดต ารา 
ไม่คิดเรื่องคุ้มทุนแต่เน้นความคุ้มค่า และที่ส าคัญเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
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 “ เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเป็นปรัชญาในการชี้ถึงแนวทางด าริอยู่ และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ซ่ึงพระองค์ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการ
พึ่งตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ โดยใช้หลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และความไม่ประมาท ตลอดจน
ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติ เพื่อให้พสกนิกรไทยสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้เศรษฐกิจ
พอเพียงยังใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดย
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 แม้ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดอุตรดิตถ์จะปรากฏเป็นรูปธรรม
จากการการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต แต่ในเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นก็คือ เรายังขาดแนวคิด
และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะน าเอาแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
กับเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจหรือลงในชุมชนคือระดับวิสาหกิจชุมชนโดยเน้น
หลักการตามแนวพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยน า
หลักการจัดการองค์ความรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีส่วนร่วม แ ล ะ ปั จ จุ บั น
ประชากรมีรายได้น้อย รัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ไขความยากจน จึงมีหลายโครงการในส่วนของ
ภาครัฐลงมาช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรผู้มีรายได้น้อย มีภารกิจหลักในการ
ผลักดันให้เกิดงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติกับชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนางานวิจัย และในโครงการนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาการจัดการทรัพยากร
และคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนของประชากร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
โครงการพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรมีรายได้น้อยเป็นจ านวนมาก 
และใน อ าเภอท่าปลา มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการสร้าง
รายได้และประโยชน์สูงสุด และเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ จึงหน้าที่จะ
มีการท าวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ใน  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องและสร้างรายได้ให้กับประชากรในต าบลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ส าหรับการปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น ามา
ส่งเสริมแก่เกษตรกรโดยเริ่มต้นจากการได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทย – เยอรมัน ใน
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การให้เงินทุนกู้ยืม ด าเนินการปลูกมะม่วงหิมพานต์ในพื้นที่  ทั้งในแปลงจัดสรรและแปลง
ราษฎรเดิม เพราะเหตุผลที่มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ต าบลร่วมจิต 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นพื้นที่ภูเขาหิน เป็นดินลูกรังและมีความแห้งแล้ง การ
ดูแลรักษาง่าย โรคแมลงไม่ค่อยรบกวน ตลาดยังมีความต้องการสูง และเพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้เกษตรกรในต าบลร่วมจิต สร้างตนเองให้มีรายได้พอเพียงและสามารถช่วยตัวเองได้ 
การส่งเสริมการปลูกมะม่วงหิมพานต์ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 แต่เนื่องจากมะม่วงหิม
พานต์มีราคาต่ า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้หันมาปลูกพืชอย่างอื่นแทนเช่น ปลูกอ้อยโดยตัดโค่น
มะม่วงหิมพานต์ทิ้ง แต่ยังมีเกษตรกรบางคนเหลือต้นไว้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่น
ได้ เนื่องจากเป็นที่เนินเขา มีโขดหินแต่กลับเป็นพืชที่ท ารายได้แก่เกษตรกรที่เหลือได้  ต่อมา
จึงได้มีการส่งเสริมให้ปลูกมะม่วงหิมพานต์อีกครั้งหนึ่ง  โดยมีการรวมกลุ่มในการผลิตและ
แปรรูปมะม่วงหิมพานต์ขึ้น  ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์มีเป็นจ านวนมาก  และ
กลุ่มที่แปรรูปมะม่วงหิมพานต์ได้ส่งสินค้าไปจ าหน่ายที่ต่างๆ แม้กระทั่ง OTOP ซ่ึงได้รับ
ระดับ 4 ดาว มีมาตรฐาน อ.ย. รับรองเพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่ได้มาตรฐาน แต่
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเกษตรกรยังขาดความรู้ในด้านนี้อีกมาก 
 โดยในภาพรวมภาวการณ์ของผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มีอายุผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเก็บไว้ได้นานแต่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างดีเพราะสามารถแตกหักได้ หากการเก็บ
รักษาไม่ดีพอเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะเกิดการเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพได้ง่ายทั้งในระหว่าง
การผลิตและเก็บรักษา ดังนั้น กระบวนการขนส่งและเก็บรักษาจึงมีความส าคัญต่อคุณภาพ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีการบริหารจัดการหลังเก็บเกี่ยวและ
การขนย้ายสินค้าที่ยังไม่เหมาะสม ขาดการจัดการในเรื่องการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่ง
เพาะปลูกไปสู่ตลาดหรือโรงงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมทั้งขาดระบบการจัดการ
คลังสินค้าที่มีศักยภาพในการยืดอายุและถนอมผลผลิตเพื่อลดการสูญเสียและสามารถรองรับ
การผันผวนของราคา และกลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมักไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้า
ต้องการ โดยเฉพาะปัจจุบันตลาดมีความต้องการเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างมากแต่จะหาที่มี
คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการนั้นมีไม่มากนัก โดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการการเกษตรที่มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบการจัดการ ณ 
แหล่งเพาะปลูก ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรที่ต้องด าเนินการจัดการผลผลิต
ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะส่งออกโดยตรงและน าส่งโรงงานเพื่อแปรรูปได้เป็นสินค้าส่งออก ซ่ึง
จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตร และโรงงานเองก็ไม่สามารถชี้แจงเกษตรกรให้
เข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงเน้นยุทธศาสตร์ในการปรับโคร งสร้างทาง
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เศรษฐกิจให้เข้าสู่ดุลยภาพและยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้มีการบรรจุไว้ใน บทที่ 4 เรื่องยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีสาระส าคัญโดยย่อของแนวทางการปรับ
โครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความ
เป็นไทย โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน ในเรื่องการปรับโครงสร้าง
เกษตร   

ทั้งนี้เพื่อการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
ใน จ.อุตรดิตถ์  โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้
เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี 
กล่าวคือ เป็นกรอบแนวคิดที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้มีความแข็งแกร่งในชุมชน สามารถใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ
มีคุณธรรมประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจทุกด้าน ซ่ึงท้ายที่สุดส่งผลท าให้ธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยและทีมงานในฐานะที่ เป็นอาจารย์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการและการพัฒนาธุรกิจของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะน า
ศาสตร์ทางด้านการจัดการธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเม็ดมะม่วงหิม
พานต์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนใน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย ที่จะ
ท าให้มีการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของชุมชนและขยายวงกว้าง
ต่อไปในอนาคตให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดพลังศรัทธาและฉันทามติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นในสังคมต่อไป 
 
กระบวนกำรแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ 
 การรับซ้ือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จะรับซ้ือ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ยังไม่ได้กะเทาะเปลือกออก ในช่วงเดือน กุมภาพันธื ถึง พฤษภาคม ใน
ราคาตันละ 45-50 บาท จากนั้นจะน ามาท าความสะอาดและตากแดดประมาณ 2-3 แดด 
จากนั้นจะน าไปเก็บในโรงเก็บเม็ดมะม่วงหิมพานต์  

 
 



7 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การตากแดดเม็ดมะมว่งหิมพานต์ดิบ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2 การจัดเก็บเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
 การต้มเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบา้นหาดไก่ต้อยคิดค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ไว้ที่ตันละ 644 บาท (ค่าน้ า ค่าแรง ค่าฟื้น และค่าสึกหรอและอื่นๆ) โดยมีพนักงานต้ม 
1 คน จะน าเม็ดมะมว่งหิมพานต์จากโรงเก็บมาต้มในน้ าเดือด ครั้งละประมาณ 140-150 
กิโลกรัม ใช้เวลาต้มประมาณ 45 นาที ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 การต้มเม็ดมะม่วงหิมพานต ์

เมื่อต้มเสร็จพนักงานจะใช้เครนยกกะบะต้มขึ้นมาเทใส่ตะกร้า พักให้เย็นแล้ว
ส่งต่อให้พนักงานกะเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์  
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ภาพที ่4 การจัดเตรียมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ต้มเสร็จแล้ว 
 

 การกะเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยคิด
ค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านที่มากะเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ 25 บาทต่อกิโลกรัม โดย
คิดจากเม็ดใน (เม็ดมะม่วง หิมพานต์ ที่ผ่านการกะเทาะแล้ว) โดยมีชาวบ้านทั้งหมดที่ท า
หน้าที่กะเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จ านวน 30 คน แต่โดยทั่วไปจะมาท างานต่อวัน
ประมาณ 20 -25 คน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 การกะเทาะเปลอืกเม็ดมะม่วงหิมพานต ์

 การอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อลอกเยื่อ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย มี
ชุดอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อลอกเยื่อ 2 แบบ คือ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก และ
โดมตากพลังงานเสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามทั้ง 2 แบบใช้เวาลาในการตากประ 2-3 แดด และ 
3-4 แดด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปริมาณเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการอบเพื่อลอกเยื่อ 
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จะไม่เพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากปริมาณแสงแดดไม่เพียงพอท าให้ต้องใช้เวลาในการอบ
นานขึ้น ซ่ึงจ าท าให้เกิดคอขวดในกระบวนการผลิต หากต้องการอบด้วยตู้อบแก๊สจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงขี้น  

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 
 การลอกเยื่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ชาวบ้านจะมารับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปลอก
เยื่อโดยรับเป็นถุงๆละ 6 กิโลกรัม โดยกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยจ่ายค่าแรงให้กับ
ชาวบ้านที่มารับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปลอกเยื่อที่ถุงละ 70 บาท คิดเป็น 11.67 บาทต่อ
กิโลกรัม ชาวบ้านที่มารับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปลอกเยื่อบ้านจะท าการลอกเยื่อพร้อมกับ
แบ่งลักษณะของเม็ดที่ลอกได้ใส่ถุงได้แก่ เม็ดเต็ม เม็ดซีก เม็ดหักทุกขนาด และเยื่อที่ลอกได้ 
เพื่อน ามาชั่งน้ าหนักและคิดค่าแรง ดังภาพที่ 7 

 
  

 

 
 
 

ภาพที ่7 การลอกเยื่อเม็ดมะมว่งหิมพานต์ 
 การคัดแยกขนาดเม็ดขาวของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาด
ไก่ต้อยจ้างพนกังานคัดแยกและบรรจ2ุ คน จ่ายค่าแรงคนละ 170 บาท ต่อวัน  
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ภาพที ่8 การคัดแยกขนาดเม็ดขาวของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

 
 

กำรออกแบบพัฒนำระบบควบคุมสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมตู้อบเม็ดมะม่วงหิพมำนต์ 
จากการศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ สามารถออกแบบระบบ

ควบคุมเบื้องต้นส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อลอกเยื่อ ใน
กระบวนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยคณะผู้ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี ้

1 ขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์  
 1) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เป็นเซ็นเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นที่มีความ 

แม่นย าสูงในการวัด สามารถวัดได้ในย่านอุณหภูมิ ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง +80 องศา
เซลเซียส ความแม่นย าน้อยกว่า +-0.5เซลเซียส และวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในย่าน 0 -
100%RH ความแม่นย า +-2-5%RH สามารถวัดได้ละเอียดในระดับทศนิยม 1 ต าแหน่ง 
(0.1) ใช้งานได้นานและทนทาน เหมาะส าหรับน าไปใช้ในงานวัดที่ต้องการความแม่นย าสูง 
ทนความร้อนเย็นวัดในย่านติดลบได้ดังภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ภาพที ่9 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น 

 

 
2)คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (Single-Board Computer) ใช้ส าหรับแสดง

หน้าตาโปรแกรมให้ และควบคุมการท างานการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อลอกเยื่อ พร้อม
กับเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม โดยคณะผู้วิจัยเลือกใช้บอร์ด NodeMcu ภายในบอร์ดของ 
NodeMCU ประกอบไปด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้) 
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB ส าหรับจ่ายไฟ/อัปโหลดโปรแกรม ชิพส าหรับ
อัปโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า และขาส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอก เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่10 Node Mcu 

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณดิจิทัล (Remote I/O) ท าหน้าที่รับค าสั่งจากคอมพิวเตอร์
เพื่อเปิดหรือปิดสัญญาณดิจิทัลส าหรับอุปกรณ์ปลายทางพัดลมดูดความชื้น LCD โมดุล 
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2 ขั้นตอนการออกแบบการเชื่อมต่อระบบควบคุม 
จากขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการเชื่อมต่อระบบ

ควบคุมความชื้นในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการอบเม็ด
มะม่วงหิมพานต์เพื่อลอกเยื่อ ในกระบวนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยมีบอร์ด Node 
MCU ใช้ส าหรับการติดต่อกับผู้ใช้งาน และเช่ือมต่ออินเตอรเน็ต  

 

�                                                           

     �     �           
                     �     �           

            �    

 
ภาพที ่11 การเชื่อมต่อระบบควบคุม 

3 หลักการออกท างานของระบบควบคุม 
บอร์ดของ NodeMCU จะท าการอ่านค่าสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งในและนอกโรง

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง จากนั้นน าค่าที่ตรวสอบได้
เข้าสู่กระบานการคิดโดยใช้การประมวลผลแบบเมตะฮิวริสติกส์ เพื่อหาค าตอบว่าจะเปิดพัด
ลมที่ความเร็วเท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เชื่อมต่ออิเตอร์เน็ตเพื่อจัดส่งข้อมูลสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ให้กับ IOT Cloud  
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ภาพที ่12 ผังงานระบบควบคุมการท างานระบบควบคุมความชื้นในโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย ์

กำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำนวัตกรรมตู้อบเมด็มะม่วงหิมพำนตแ์หล่งข้อมลู  
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   1. จัดเตรียมสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนานวัตกรรมตู้อบเม็ดมะม่วง
หิมพานต์ผู้วจิัยได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละศูนย์หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเม็ดมะม่วง
หิพมานต ์
และเกษตรกรที่สนใจในการปลกูเม็ดมะม่วงหิมพานต์  

  2.นัดกลุ่มเกษตรกรผูป้ระกอบการนวัตกรรม 
และก าหนดจ านวนของกลุ่มบุคคลเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน

ทั้งสิ้น 80 คน ที่มา: รายชื่อของวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นแบบค าขอจดทะเบียน (สวช.01) 
3. ทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมฉบับก่อนรับ   การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย

ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมตู้อบเม็ดมะม่วงหิม
พานต์พร้อมทั้งแจกแบบทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฉบับก่อนรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ  
                   4. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมตู้อบเม็ดมะม่วงหิม
พานต์กิจกรรมการแจ้งข่าวสารไปยังไปยังกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อจูงใจ และการรับรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ซ่ึงในขั้นตอนต่างๆจนมาถึงขึ้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้จัดท าโครงการได้
น าหลักการถ่ายทอดเทคโนโลยี KM : ภาคปฏิบัติชุมชน เข้ามาเป็นกระบวนการซ่ึงได้ผ่าน
การน าเสนอและตีพิมพ์ในวารสารที่รับรองและได้มีการจัดการถ่ายทอดในหลายสถานที่
มาแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำนวัตกรรมตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ 
               จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องจักรกลสู่
กลุ่มเป้าหมายการผลิตโดยผ่านโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพผลิต
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ผลิตภัณฑ์ ส าหรับเนื้อหาการจัดกิจกรรมและการจัดเวที KM: ภาคปฏิบัติชุมชน โดยมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม KM: ภาคปฏิบัติชุมชน ดัง  
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรม KM: ภาคปฏบิัติชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 กระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยี  KM: ภาคปฏิบัติชุมชน  (KM:CPP) 

กันต์ อินทุวงศ์. (2554). 
 

กำรจัดกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
            1. กำรจัดกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

  สถานทีก่ารจัดกจิกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมตู้อบเม็ดมะมว่งหิม
พานต์ โดยจะเชิญกรรมการและสมาชกิกลุ่มเข้าร่วมเพื่อให้ทราบปัญหาและแนวทางการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่14 สถานที่ในการจัดการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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           การสนทนาในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เร่ิมจากผู้วจิัยน าเสนอเข้าสู่ความส าคัญ
วัตถุประสงค์ของการวจิัยและเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ ผอ.แดง เกษตรกรด่ีเด่นระดับเขต  
รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการวจิัยครั้งนี้ โดยจะเชิญกรรมการและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม
เพื่อให้ทราบปัญหาและแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) และการประเมิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบบันทึก และแบบประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15 การสัมภาษณ์การสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดกลุ่มสนทนา 

(Focus Group) 
ผู้วิจัยให้ผู้ร่วมการฝึกอบรมลงปฏิบัติจริงกับนวัตกรรม โดยให้ผู้ชว่ยวิทยากรที่มี

ความเชียวชาญและเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมขึ้นมา เป็นคนด าเนินการอธิบายเกีย่วกบัการท างาน
ของเครื่อง  

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่16 วิทยากรผู้ชว่ยวิทยากรที่มีความเชียวชาญและเป็นผู้ผลิตนวัตกรรม
ขึ้นมา เป็นคนด าเนินการอธิบายเกีย่วกบัการท างานของเครื่องและลงมือปฏิบัติจริง 
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 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารว่มสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และให้ท ากิจกรรมกลุม่โดย
การระดมความคิดการมีส่วนร่วมและลงพื้นที่จากนวัตกรรมของการเพิ่มผลผลิตมูลค่านวัตกรรม
ตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพานต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17 วิทยากรลงพื้นที่ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ 
 ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมาร่วมอภิปรายแตล่ะประเด็นอย่างเต็มที่ในการเพิ่มผลผลิต
มูลค่าเพิ่มของนวัตกรรมตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการมีส่วนร่วม
เพื่อเพิ่มมูลนวัตกรรม  
 ในท้ายสุดผู้วิจยัให้ผู้เข้าร่วมโครงการ KM: ภาคปฏิบัติชุมชน เป็นผู้ประเมิน
โครงการการเพิ่มผลผลิตนวัตกรรม และผู้วิจัยสรุปผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบอกีครั้ง  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่18 ผู้วิจยัอธิบายถึงแบบสอบถามของและให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกรอก
ข้อมูลการประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 


