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ในหลายชุมชนที่หา่ งไกลจากความเจริญ ส่วนใหญ่มกั มีปัญหาน้ าดืม่ และน้ าอุปโภคเป็ นปั ญหาต้นๆ
เนื่องจากระยะทางที่อยูห่ า่ งไกลจากตัวเมืองทาให้ระบบประปาพื้นฐานไม่สามารถเข้าถึงไปให้บริการได้ ผูค้ นในชุมชน
เหล่านี้จงึ ต้องหาทางแก้ปัญหากันเองเท่าที่จะทาได้ การขาดความรูค้ วามเชี่ยวชาญในเรื่องของน้ าเป็ นสาเหตุให้การ
จัดการน้ าเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร เด็กๆต้องดืม่ น้ าที่ไม่มรี ะบบการกรองอย่างถู กหลักอนามัย โดยไม่มใี คร
สามารถรูไ้ ด้ว่าในแหล่งน้ าของชุมชนมีสารพิษใดเจือปนอยูบ่ า้ ง อาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึน้ จากการบริโภคน้ าที่ไม่ถูกหลัก
อนามัย และไม่ได้รบั การควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างเป็ นระบบ. กลายเป็ นปั ญหาที่ซ้าเติมความยากจนให้กบั
ชุมชน.
โครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุขเป็ นโครงการริเริม่ โดยคุณภาคภูมิ มะหะสิ ทธิ์ ประธานกรรมการบริษทั EcoloTech จากัด
ผูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยีผลิตน้ าดืม่ จากอากาศ เป็ นธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นการแก้ปัญหาน้ าดืม่ สะอาดให้ชุมชนในชนบท ร่วมกับ
คุณเกศแก้ว ทองจรูญ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อูฟ้ ่ ู จากัด ธุรกิจผลิตถุงผ้ากระเป๋ าจากฝี มอื ชุ มชน โดยเริม่ ต้นจากการ
ลงพื้นที่ในชุมชนในอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ และได้พบปั ญหาการขาดแคลนน้ าดืม่ ของโรงเรียนต่างๆ บน
ดอย จึงช่วยกันคิดสร้างโครงการเพื่อระดมทุนจัดสร้างระบบน้ าดืม่ ที่ดมี คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานให้กบั เด็กๆในโรงเรียน
โครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุขเป็ นแนวคิดที่มากกว่าการบริจาคแบบเดิมๆ แต่เป็ นรูปแบบการส่งต่อ เพื่อให้ผรู้ บั ได้มบี ทบาท
ในการเป็ นผูใ้ ห้ดว้ ย โดยโครงการเริม่ ต้นจากการระดมทุนตัง้ ต้น . เพื่อสนับสนุ นแก่โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอ
กัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นโรงเรียนแห่งแรกของโครงการฯ เพื่อพัฒนาระบบน้ าดืม่
โครงการมีแนวคิดในการขอให้นักเรียนที่มจี ติ อาสามามีสว่ นร่วมผลิตสินค้ารุ่นพิเศษ. ที่เกิดจากการทางานร่วมกันของ
graphic designer และ product designer เป็ นทีมผูอ้ อกแบบสินค้า 1 รุ่นเพื่อจาหน่ ายให้แก่แฟนคลับผูใ้ จบุญและ
ต้องการส่งต่อความเอื้อเฟื้ อไปสูเ่ ด็กๆในพื้นที่หา่ งไกล โดยนาเงินรายได้จากการจาหน่ ายสินค้านี้ มาดาเนินการจัดสร้าง
ระบบน้ าดืม่ ที่สะอาดให้โรงเรียนแห่งที่ 2 คือโรงเรียนบ้านดงสามหมืน่ อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา ต่อไป โดยโครงการดืม่ น้ าดีม ี
ความสุขจะเตรียมการทางานในช่วงแรกเพื่อสร้างรูปแบบการส่งต่อไปสูโ่ รงเรียนจานวน 5 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะ
มีศลิ ปิ น 1 ท่านเป็ นตัวแทนการระดมทุนประจาโรงเรียน
โครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุขมีเป้ าหมายที่จะสร้างรูปแบบการส่งต่อความเอื้อเฟื้ อต่อไปอย่างไม่ส้ินสุด โดยผูร้ บั จะได้ม ี
โอกาสร่วมเป็ นผูใ้ ห้และสร้างความภูมใิ จให้กบั เด็กๆ ที่จะได้รบั การปลูกฝั งการเป็ นผูร้ บั ที่มศี ักดิศรี
์ และการเป็ นผูส้ ง่ ต่อใน
อนาคต (Take and Give)
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สถานทีจ
่ ัดทาโครงการ

โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
อาเภอก ัลยาณิว ัฒนา
จ ังหว ัดเชียงใหม่

Clean water for Mankind

โรงเรียนเป้ าหมายที่ 1
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย เป็ นโรงเรียนในพื้นที่ในอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา อยูห่ า่ งไกลจากตัวเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 160 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง 4 ชัวโมง
่ เป็ นพื้นที่สงู จากระดับน้ าทะเลประมาณ1300
ฟุต ซึ่งน้ าประปาไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากอยูใ่ นพื้นที่สงู และห่างไกล ประชาชนอาศัย น้ าอุปโภคจากบ่อพัก
น้ าที่อยูห่ า่ งออกจากตัวชุมชนไปประมาณ 3 กิโลเมตร น้ ามีคณ
ุ ภาพขุน่ ข้นในฤดูปกติและตื้นเขินเนื่องจาก
ปริมาณน้ าที่แห้งลงเรื่อยๆในฤดูรอ้ น จากความพยายามของชุมชนที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า ด้วยการ
ต้องการสร้างระบบขุดเจาะเพื่อให้ได้น้ าบาดาล แต่จากการสารวจยังไม่พบแหล่งน้ าใต้ดนิ ที่เพียงพอ
เนื่องจากคุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าของชุมชนไม่มคี ณ
ุ ภาพเพียงพอที่จะสามารถนามาดืม่ ได้ อีกทัง้ ในแหล่งน้ ายัง
พบร่องรอยของสารเคมีจากการเกษตรรอบแหล่งน้ า เด็กนักเรียนและคณะครูอาจารย์จงึ ต้องอาศัยการสังซื
่ ้อน้ า
ดืม่ แบบถังบรรจุสาเร็จรูป (ถังสีขาวขุน่ ) ที่มรี าคารวมค่าขนส่งสูงถึงราคาถังละ 45 บาท ที่มคี ณ
ุ ภาพไม่ได้
มาตรฐานเท่าที่ควร สาหรับใช้ดม่ื และประกอบอาหารภายในโรงเรียนที่มนี ักเรียน จานวน 128 คน และครู
อาจารย์ 20 คน โดยมีนักเรียนที่พกั อาศัย กิน-นอน อยูป่ ระจาที่โรงเรียนประมาณ 50 คน โดยค่าใช้จา่ ยในการ
ซื้อน้ าดืม่ ถูกแบ่งมาจากงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนต่อหัว โดยโรงเรียนมีงบประมาณสังซื
่ ้อ
น้ าดืม่ อย่างจากัดได้ท่จี านวน15 – 20 ถังต่อสัปดาห์เท่านัน้ และเนื่องจากเป็ นน้ าบรรจุถงั ที่ตอ้ งสังมาจากอ
่
าเภอที่
ไกลออกไป จึงมีราคาต้นทุนสูงเนื่องจากการขนส่ง เด็กๆส่วนใหญ่จงึ ต้องนาน้ าดืม่ มาจากที่บา้ นเอง
ปริ มาณความต้องการน้ าดื่ม น้ าดืม่ 400 ลิตร / วัน หรือ 100,000 ลิตรต่อปี เป็ นงบประมาณต้นทุนน้ าดืม่ ที่
250,000 บาทต่อปี
เครื่องมือเดิ มที่โรงเรียนมี

ถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตร้างการใช้งานขนาด 10,000 ลิตร จานวน 6 ถัง

ปัญหาแหล่งน้าในพื้นที่
1/ ภาวะขาดฝนเมื่อเข้าสู่หน้ าแล้ง โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าสูช่ ่วงสิน้ สุดฝนตัง้ แต่เดือนธันวาคมจนถึง
เดือนพฤษภาคมของทุกปี บ่อน้ าในหมูบ่ า้ นจะเหลือน้ าในปริมาณน้อยมาก และเนื่องจากโรงเรียนอยูบ่ น
พื้นที่สงู เหนือบ่อน้ า จานวนน้ าที่มจี งึ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
2/ ปั ญหาการแย่งน้ าบริ โภค
เมือ่ เกิดปั ญหาความแห้งแล้ง ปั ญหาการแย่งชิงน้ าระหว่างชาวบ้าน
โรงเรียนและเด็กนักเรียนก็จะตามมา ซึ่งเด็กๆเป็ นคนกลุม่ สุดท้ายที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ า
3/ ปั ญหาการอยู่ในพืน้ ที่อบั แหล่งน้ าใต้ดิน โรงเรียนตัง้ อยูบ่ นชัน้ หินปูน จึงไม่มแี หล่งน้ า มีการจ้างวาน
บริษทั มาการขุดเจาะถึง 3 ครัง้ ไม่พบน้ าบาดาลใต้ดนิ
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วัตถ ุประสงค์และเป้าหมาย
เป้ าหมายระยะที่ 1 ต้องการช่วยให้โรงเรียนและเด็กนักเรียนสามารถผลิตน้ าดืม่ ได้เองในพื้นที่ขาดแหล่งน้ าธรรมชาติ
เป้ าหมายระยะที่ 2 ต้องการลดค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ ้อน้ ามาเพื่อการบริโภคไปจนไม่ตอ้ งมีการสังซื
่ ้อน้ าอีกต่อไป
เป้ าหมายระยะที่ 3 ต้องการช่วยให้โรงเรียนสามารถสร้างรูปแบบรายรับที่จะนามาดูแลอุปกรณ์ ผลิตน้ าดืม่ ได้เองในอนาคต

ทางแก้ปัญหาที่ผ่านมา
• ขอบริจาคเงินสนับสนุ นจากองค์กรรัฐบาลและเอกชนในจังหวัด
• ขอบริจาคน้ าดืม่ บรรจุขวดมาให้เด็กๆ ดืม่

ทิศทางการแก้ปัญหา
วิธกี ารนาเสนอแนวทางแก้ไขของโครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุข หลังจากที่ได้สารวจข้อมูลรอบด้านอย่างถ้วนถี่แล้ว จึงได้มกี ารสรุปแนว
ทางการพิจารณาจากปั ญหาดังนี้
1/ โรงเรียนยังไม่มีระบบการบริ หารจัดการน้ าดื่มที่ดีพอ เนื่ องจากขาดการแนะนาจากวิ ศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์
2/ โรงเรียนไม่สามารถผลิ ตน้ าดื่มที่มีคณ
ุ ภาพปลอดภัยได้จากทรัพยากรน้ าในพืน้ ที่

แนวทางแก้ไข
โครงการดื่มน้าดีมีความสุขนาเสนอแนวทางแก้ไขดังนี้
• พัฒนาและทาความสะอาดถังเก็บน้ าฝนเดิมที่มคี วามจุขนาด 60,000 ลิตร
( 25 ลูกบาศก์เมตร) สาหรับสารองเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 6 เดือน
• สร้างระบบควบคุมแบคทีเรีย และตะไคร่น้ าในถังเก็บน้ า
• พัฒนาหลังคาอาคารต่างๆ และรางน้ าฝนให้มคี วามสะอาดพร้อมใช้งาน
ได้ดที วทั
ั ่ ง้ โรงเรียน
• ติดตัง้ ระบบกรองน้ าจากน้ าฝนด้วยระบบกรองน้ าธรรมชาติเป็ นการเริม่ ต้น
• ติดตัง้ ระบบกรองน้ าเพื่อดืม่ ด้วยเครื่องกรองน้ าคุณภาพอุตสาหกรรม
• ติดตัง้ ระบบควบคุมปริมาณน้ าและระบบ Sensor วัดค่าคุณภาพและความ
สะอาดของน้ าเพื่อส่งข้อมูลไปที่ศูนย์วศิ วกร

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน(ประมาณการ)
- การพัฒนารางเก็บน้าฝน
- การจัดการระบบเก็บน้าฝน
- ระบบท่อลาเลียงน้า
- ระบบกรองน้าค ุณภาพสูง
-ระบบตรวจสอบค ุณภาพน้า
-ระบบการเฝ้าระวังการทางาน
-ระบบเชื่อมต่อกับส่วนกลางผ่าน IOT
- ค่าแรงงาน
- ค่าขนส่ง

ข้อดี
• เป็ นระบบกักเก็บน้ าจากธรรมชาติสาหรับเตรียมตัวรับช่วงฝนแล้งโดยมี
ค่าใช้จา่ ยที่ไม่สงู มาก
• น้ าฝนในพื้นที่มคี วามสะอาดบริสทุ ธิเพี
์ ยงพอ ไม่มปี ั ญหาปนเปื้ อนจากสารเคมี
• เป็ นการลงทุนครัง้ เดียวสาหรับการใช้งานในระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี
• ระบบกรองน้ าฝนหลายขัน้ ตอนและการกรองแบบถูกวิธจี ะทาให้ยดื อายุการใช้งานของ
เครื่องกรองน้ าได้หลายปี
ข้อเสีย
• ปริมาณน้ าฝนที่สามารถเก็บได้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศ
• มีคา่ ใช้จา่ ยในการบารุงรักษาและต้องมีการดูแลต่อเนื่องทุกปี
• ไม่มอี าสาสมัครรับผิดชอบระบบน้ าอย่างสม่าเสมอ ทาให้ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง
• โรงเรียนต้องออกระดมทุนหรือขอความช่วยเหลือทุกปี เมือ่ ไส้กรองหมดอายุ

งบประมาณ 250,000 บาท
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk
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ขัน้ ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนการหารายได้เพื่อการดาเนินงานโครงการดื่มน้าดี มีความสขุ
ดื่มน้ าดีมีความสุขเป็ นโครงการระดมทุนเพื่อการพัฒนาน้ าดื่มแก่โรงเรียนยากจนในชนบทโดยมีแนวคิ ดของการปลูกฝังให้เด็กๆ เรียนรู้
ทัง้ การเป็ นผูร้ บั และเป็ นผูใ้ ห้ เป็ นการส่งต่อความเอื้อเฟื้ อและปรารถนาดีจากผูม้ ีจิตกุศลในเมืองไปสู่ชนบท ขณะเดียวกันเด็กใน
โรงเรียนผูไ้ ด้รบั ความเอื้อเฟื้ อก็มีส่วนร่วมทางานเป็ นการตอบแทน. และสร้างโอกาสใหม่ที่สามารถส่งมอบต่อไปยังโรงเรียนอื่นๆ ที่ขาด
แคลนเป็ นลูกโซ่ต่อเนื่ องกันออกไป เป็ นการเริ่ มต้นการให้ที่ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางอย่างไม่สิ้นสุดและยังยื
่ น

ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างทีม Creator เพื่อสร้างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์สินค้า
เพื่อการระดมทุนจากคนในเมือง

ขัน้ ตอนที่ 4 การนารายได้จากการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ไปสร้าง
ระบบน้ าในพืน้ ที่ โรงเรียนแห่งที่ 1

โครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุขต้องการให้เกิดวิถกี ารบริจาคผ่านรูปแบบ
การขายสินค้าเพื่อให้เกิดผลกาไร โดยแต่ละโรงเรียนจะมีศิลปิ นที่ม ี
ชื่อเสียงรับเชิญเป็ นเจ้าภาพของแต่ละโรงเรียน 1 คน , Product
designer 1 คน ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดสินค้าต้นแบบ 1
รายการ ตัง้ เป้ าจานวนผลิต Limited Edition 500 ชิ้น

หลังการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผลงานของศิลปิ น ทีมงานนาเงิน รายได้ไป
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดจ้างทีมวิศวกรดาเนินการติดตัง้ ระบบน้ า (ใช้
เวลาดาเนินการ 1 สัปดาห์) เมือ่ แล้วเสร็จ ศิลปิ นเจ้าของผลงานและ
Product designer เดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อทาการส่งมอบระบบน้ า
ให้แก่โรงเรียน โดยเชิญสือ่ มวลชนร่วมเดินทางไปเก็บภาพเพื่อทาข่าว
ประชาสัมพันธ์ ( ขึน้ อยูก่ บั งบประมาณของผูส้ นับสนุ น )

ขัน้ ตอนที่ 2 ผลิ ตสิ นค้าโดยทีมจิ ตอาสาเริ่ มต้นจากกรุงเทพฯ
เมือ่ ได้สนิ ค้าต้นแบบแล้ว โครงการได้ประกาศรับสมัครทีมงานจิต
อาสาผ่านช่องทาง Fanpage ของโครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุขโดยการ
กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Google Form จานวน 200 คน โดย
โครงการที่ 1 เราได้รบั ความเอื้อเฟื้ อจากนักศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพามารวมตัวกันในรูปแบบจิตอาสา ทางานร่วมกันกับศิลปิ น1 วัน
เพื่อช่วยกันเพ้นท์สลี งบนกระเป๋ าที่ศลิ ปิ นได้ออกแบบจานวน 500
ใบเพื่อเตรียมนาออกจาหน่ าย
ขัน้ ตอนที่ 3 กระบวนการและช่องทางในการจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ า Limited Edition ผลิตเพียงจานวน 500 ชิ้น ราคา
จาหน่ ายชิ้นละ 850 บาท. ผ่านช่องทางการจาหน่ ายทาง IG ของ
ศิลปิ นผูอ้ อกแบบ และจาหน่ ายผ่านช่องทาง Fan Page ของ
โครงการ ได้สร้างกระแสให้เกิดการ Like & Share โดยมีทมี แอดมิน
อาสาสมัครดาเนินการในเรื่องการบรรจุและจัดส่งพัสดุถงึ ผู้สงซื
ั ่ ้อ (ค่า
จัดส่งพัสดุ 50 บาท รวมราคา 900 บาท สาหรับการสังซื
่ ้อทาง
ออนไลน์ ) กระเป๋ าจาหน่ ายหมดสิน้ ในระยะเวลาเพียง 2 อาทิตย์

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk

Social Impact Assessment
• เด็กนักเรียน 200 คน สามารถเข้าถึงน้ าดื่ม

สะอาดอย่างต่อเนื่ องตลอด10ปี ต่อ 1 โรงเรียน
• ลดภาระรายจ่ายการซื้อน้าดื่มของโรงเรียน
• ลด Carbon Footprint จากระบบขนส่งน้าดื่ม
ตลอดทัง้ ปี
• สร้างกองทุนพัฒนาเพื่อดูแลระบบน้าดื่มของ
โรงเรียน
• สร้างงานให้เด็กๆได้มีธรุ กิ จส่วนตัวหลังการ
เรียน
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ขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนการดาเนินการสร้างระบบน้า
โครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุข เป็ นระบบจัดการน้ าฝนสะอาดปลอดเชื้อเพื่อดืม่ ออกแบบโดย บริษทั อิโคโลเทค จากัด โดยมีจดุ เด่นที่เป็ นโครงการจัดการ
ระบบน้ าดืม่ จากน้ าฝนธรรมชาติให้มมี าตรฐานเทียบเท่าระบบน้ าดืม่ อนามัย มีการออกแบบระบบบริหารให้มตี น้ ทุนที่ต่า จัดการง่ายและคล่องตัว เพิม่
อายุการใช้งานอุปกรณ์ การกรอง. เป็ นการนาเอาวิถชี วี ติ ในอดีตมาปรับใช้ดว้ ยวิธกี ารคิดที่สมัยใหม่และนาเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประโยชน์ สงู สุดแก่
ผูใ้ ช้ โครงการดืม่ น้ าดีมคี วามสุข มีกระบวนการทางานดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเก็บน้ าฝนให้โรงเรียน

ขัน้ ตอนที่ 2

ผูจ้ ดั ทาโครงการได้พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้พฒ
ั นาระบบรางดัก
น้ าฝนและถังเก็บน้ าฝนอยูใ่ นสภาพเก่าแต่ยงั สามารถนากลับมา
ปรับปรุงใช้งานได้ ซึ่งมักถูกมองข้าม ไม่ได้นามาใช้งานให้ได้อย่าง
คุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ ทัง้ ที่เป็ นระบบที่เป็ นถังปูนที่มคี วาม
แข็งแรง สามารถเก็บกักน้ าฝนไว้ใช้ได้ตลอดทัง้ ปี

แนวคิดการผลิตน้ าดืม่ ที่มคี ณ
ุ ภาพตามแนวทางของ EcoloTech คือการ
เริม่ ต้นจากแห่งน้ าที่ดกี ่อน น้ าฝนที่ตกในพื้นที่ป่ามีคณ
ุ ภาพที่ดแี ละ
ปราศจากสิง่ ปนเปื้ อน อย่างไรก็ด ี การผลิตน้ าที่สะอาดได้มาตรฐานถูก
หลักอนามัยจาเป็ นต้องมีระบบกรองที่ด ี ดูแลง่าย และมีตน้ ทุนต่า
ทาง EcoloTech จึงได้สร้างระบบกรองน้ าแบบ 2 ขัน้ ตอนคือ

สิ่ งที่ได้ทา
• ติดตัง้ รางรองรับน้ าฝนจากหลังคาเพิม่ ขึน้ จาก 3 อาคารเรียน
• วางถังพักน้ าฝนภายใต้แต่ละอาคารเรียน
• ติดปั ม๊ น้ าและ automatic sensor เพื่อดึงน้ าจากถังรองเข้ามาเก็บ
ในถังเก็บน้ าฝนหลักเมือ่ ระดับน้ าได้ระดับ
• ทาความสะอาดถังเก็บน้ าฝนหลักให้มสี ภาพดีให้กลับมาใช้งานได้
• สร้างระบบกันตะไคร่น้ าและยุงวางไข่
• ติดตัง้ ระบบก๊อกน้ าจากถังเก็บน้ าฝนใหม่
• ติดตัง้ ระบบดึงน้ าฉุกเฉินจากแหล่งน้ าใต้ดนิ ในกรณี ท่นี ้ ามีไม่
เพียงพอ

1. ระบบกรองน้ าแบบธรรมชาติ เป็ นระบบการกรองน้ าดืม่ ทีถ่ ูก
ออกแบบคุณโจน จันได ผลิตจากจากวัสดุทอ้ งถิน่ ที่เป็ น ธรรมชาติ
สามารถสร้างและดูแลได้งา่ ย โดยผลการตรวจวัดค่าน้ าจากระบบ
กรองนี้ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยแล้วว่าปลอดภัย
สาหรับดืม่ ได้ ใช้เป็ นจุดกรองน้ าจุดแรกเมือ่ น้ าออกจากถังน้ าฝน
2. ระบบกรองน้ าแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เมือ่ น้ าผ่านระบบ
กรองธรรมชาติแล้วน้ าสะอาดในระดับหนึ่งจะถูกต่อผ่านเข้าระบบ
กรองน้ าแบบละเอียดนี้ ที่มมี าตรฐานสากล มีการฆ่าเชื้อโรคในน้ า
ด้วยระบบแสง UV

ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบน้า
- การพัฒนารางเก็บน้าฝน
- การจัดการระบบเก็บน้าฝน
- ระบบท่อลาเลียงน้า
- ค่าแรงงาน
- ค่าขนส่ง
งบประมาณ 200,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายเกิดจากกาไรจากการจาหน่ายกระเป๋า )

EcoloTech ต้องการสร้างความมันใจในคุ
่
ณภาพของน้ าดืม่ ด้วย
เทคโนโลยีท่มี ที มี วิศวกรคอยดูแล 24 ชัวโมง
่
โดยที่โรงเรียนไม่ตอ้ ง
กังวลถึงภาวะขาดแคลนหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบน้ าเดิม มี
การออกแบบการจัดการด้วยพลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุน แก้ปัญ หาให้
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ดว้ ยทีมวิศวกร ที่มคี วามชานาญสูง
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk

พัฒนาระบบกรองน้ าสะอาดที่ได้มาตรฐาน

ขัน้ ตอนที่ 3 ติ ดตัง้ ระบบเฝ้ าระวัง เพื่อให้ระบบน้ าที่ออกแบบ
มาจะสามารถถูกดูแลเพื่อให้น้ ารักษาคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัยอยู่
ตลอดเวลา เราจึงติดตัง้ เทคโนโลยีต่างๆเช่น
• ระบบแจ้งระดับน้ าในถังหลักเพื่อคาดคะเนปริมาณน้ าดืม่ ที่ม ี
• ระบบเครื่องวัดค่าความสะอาดและค่าความเป็ นกรดด่าง
• ระบบ IOT sensor แบบ real time เพื่อแจ้งเตือนไปที่ EcoloTech ใน
กรณีท่เี กิดปั ญหาปนเปื้ อนในระบบน้ า
ขัน้ ตอนที่ 4 สวยงาม
เพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนได้รสู้ กึ ว่าเป็ นเข้า
ของระบบน้ านี้ จึงได้ทาการชักชวนเด็กๆให้ช่วยวาดรูปบนผนังจ่ายน้ า
โดยมีตวั ละครที่ออกแบบโดยครูปาน สมนึก ศิลปิ นเจ้าภาพของเรา
ปรากฏบนภาพผนัง เป็ นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย
ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมิ นผล ติ ดตาม หลังจากมีการส่งมอบแล้ว
โครงการฯ จะมีการติดตามผลทุก 3 เดือน. ในช่วง 6 เดือนแรกและจะ
ขยายไปเป็ นทุกๆ 6 เดือนเพื่อตรวจรักษาคุณภาพน้ าที่ผลิตและ
ขัน้ ตอนการใช้น้ าว่ามีประสิทธิผลเพียงใด พร้อมทัง้ ส่งข่าวสารถึงผูท้ ่ี
ร่วมบริจาคให้รบั ทราบทุกปี
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ขัน้ ตอนที่ 3
พัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ให้นกั เรียนจากเงินกองท ุนดื่มน้าดีมีความสขุ
กองทุนดืม่ น้ าดีมคี วามสุขได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการสร้างระบบน้ า. มาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องภายในโรงเรียน สร้างรายได้และส่งเสริมการ
ฝึ กทาธุรกิจให้กบั นักเรียน. เพื่อนารายได้มาทานุ บารุงระบบกรองน้ าให้สามารถใช้งานได้ดอี ยูเ่ สมอ โดยกาหนดรูปแบบการทางานของกองทุนไว้ดงั นี้

การตัง้ กองท ุนกย้ ู ืมเพื่อสนับสนุนธ ุรกิจของเด็กนักเรียน
( School Financial Fund )
ในการแก้ปัญหาสังคมให้ยงยื
ั ่ นด้วยการให้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาทัง้ ต้นเหตุและปลายเหตุได้ อีกทัง้ การบริจาคก็สร้างผลกระทบให้กบั ผูร้ บั
ในมิตอิ ่นื ๆ เช่น การขาดความรูใ้ นการดูแลเครื่องมือ การหาทุนมาใช้จ่ายเพื่อการ
บารุงรักษารายปี หลายครัง้ ที่สงิ่ บริจาคกลายมาเป็ นปั ญหาชุมชน จนท้ายสุดสิง่
บริจาคนัน้ ไม่สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างยังยื
่ น และขยายผลไปชุม ชนอื่นไม่ได้

การประเมิ นผลกระทบในด้านต่างๆ
ผลกระทบต่อชุมชน (People)
1. โรงเรียนมีน้ าดืม่ ที่สะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ห่างไกลจากการเจ็บป่ วยจากโรคที่มากับน้ าผิวดิน
2. โรงเรียนมีน้ าดืม่ สะอาดโดยไม่ตอ้ งซื้อ และสามารถนา
เงินส่วนนัน้ ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ดา้ นอื่นได้
3. นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารบริหารจัดการน้ าซึ่งเป็ น
ปั จจัยหลักของการดาเนินชีวติ
4. เกิดระบบการจัดการน้ าสะอาดทีม่ มี าตรฐาน เพื่อ
ผูด้ อ้ ยโอกาสโดยยึดหลักการเคารพศักดิศรี
์ ความเป็ น
มนุ ษย์
5. เป็ นการแก้ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการผลิตน้ าดืม่ ที่ไม่สร้างภาระ
ให้กบั โรงเรียน

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (Planet)
1. เป็ นการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างมีคณ
ุ ค่าและมีระบบการ
จัดการที่ไม่สร้างมลพิษ
2. สร้างน้ าดืม่ สะอาดภายในพื้นที่ ไม่ตอ้ งเดินทาง และ
ไม่ตอ้ งพึ่งพาน้ าดืม่ บรรจุขวดพลาสติกที่จะสร้างขยะ
ต่อไป
3. น้ าฝนสะอาดเป็ นทรัพยากรชุมชน น้ าไม่ตอ้ งเดิน
ทางไกลเหมือนน้ ายีห่ อ้ อื่นๆ ที่มาจากที่ต่างๆ

การให้ในบริบทสมัยใหม่จาเป็ นจะต้องคิดค้นนวัตกรรมทางด้าน Social Business
Model Innovation ให้ควบคูก่ นั ไปด้วย ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีการลงพื้นที่วดั ผลกับ
ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสียในมุมมองของชุมชนด้วย

การตัง้ กองทุนกูย้ มื ที่จะเกิดขึน้ ในโรงเรียน ในรูปแบบสหกรณ์ นักเรียน เป็ นรูปแบบ
การสร้างผลกาไรเพื่อความยังยื
่ นของกองทุนฯจากการส่งเสริมธุรกิจตัง้ ต้นของเด็กๆ
เพิม่ ขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ดูแลให้ความรูด้ ว้ ยอาสาสมัคร
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกาไรจากการให้กยู้ มื นากลับมาใช้เป็ น
ค่าใช้จา่ ยสาหรับการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ในระบบผลิตน้ าดืม่ ของโรงเรียน
นัน้ ๆ และหากยังมีเงินกาไรคงเหลือหลังการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ นนั ้ แล้ว
เงินกาไรส่วนนี้จะถูกส่งคืนกลับสูก่ องทุนเพื่อใช้สง่ เสริมโครงการธุรกิจอื่นๆ ของ
นักเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
การควบคุมดูแลกองทุนจะกระทาโดยอาสาสมัครที่อาสาเข้ามาเป็ นพี่เลีย้ ง ในการ
พัฒนาผลประกอบการ การติดตาม ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษา โดยที่โครงการจะ
ศึกษาความเป็ นไปได้ของแนวทางธุรกิจที่นักเรียนจะนาเสนอและมีการให้เงินกูย้ มื ใน
รูปแบบของ Micro Finance
กองทุนจะมีการติดตามผลการทางาน แนะนา ดูแลและให้ความรูแ้ ก่นักเรียนในการ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อสอนให้พวกเขา สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
และจะเป็ นความรูใ้ นการประกอบอาชีพที่จะติดตัวไปในอนาคต
กองทุนจะเริม่ เปิ ดการทางานตัง้ แต่เดือนมกราคม 2021 เป็ นต้นไป ระหว่างนี้กองทุน
กาลังทางานร่วมกับเด็กๆเพื่อเปิ ดตัวแก่สาธารณะชน

ผลกระทบเชิ งธุรกิ จ (Profit)
1. เป็ นการสร้างต้นแบบเครื่องมือการพัฒนาทางธุรกิจใน
การพัฒนาแหล่งน้ าดืม่ สะอาดให้ชุมชนต่อไป
2. เป็ นการแก้ปัญหาอย่างยังยื
่ นโดยไม่มกี ารสูญเสีย
ทรัพยากร การลงทุนสามารถสร้างผลกาไรที่เติบโตได้
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk
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ผังการดาเนินโครงการ
เริ่มโครงการ
JANUARY

สารวจพื้นที่เป้ าหมาย
ออกแบบโครงการ

FEBRUARY

ตัง้ ทีมผลิ ตสิ นค้า
เลือกศิ ลปิ นรับเชิ ญ
ผลิ ตสิ นค้าต้นแบบ

MARCH

ลงมือผลิ ตสิ นค้ากับกลุ่มเป้ าหมาย
ผลิ ตสื่อต่างๆ
เปิ ดขายสิ นค้า

เริ่มดาเนิ นการก่อสร้างระบบน้า

JUNE

ปิ ดการขายสิ นค้า

เริ่มโครงการโรงเรียนเป้ าหมายต่อไป

สาหรับข้อมูลเพิ่ มเติ ม กรุณาติ ดต่อ :
คุณภาคภูมิ มะหะสิ ทธิ์ (บ๊อบบี)้ EcoloTech Mobile : 087 536 4146 bobbyralphe@yahoo.co.uk
คุณเกศแก้ว ทองจรูญ (โม่) Aufu Mobile :
@gmail.com

OCTOBER

พิ ธีส่งมอบ
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การปฏิบตั ิภาระกิจ
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คุณเกศแก้ว ทองจรูญ (โม่) Aufu Mobile :
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การใช้เงินงบประมาณ
สรุปยอดค่าใช้จ่ายโครงการ
อุปกรณ์

ค่าแรง

130,617.41

34,790.00

ค่าขนส่ง

5,700.00

ค่าปฏิบัตกิ าร

48,618.55

รวมยอดค่าใช้จ่าย
219,725.96
งบประมาณที่ตงั้ ไว้

250,000

เงินเหลือโครงการ

30,274

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการ
ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม
1. โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารทีข่ าดน้ า. จะมีโอกาสดืม่ และใช้น้ าสะอาดอย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
2. เสริมพลานามัยให้บุคลากรในโรงเรียนมีสขุ อนามัยที่ดี ลดการเจ็บป่ วยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร
3. โรงเรียนจะได้รบั การสนับสนุ นจากโครงการ โดยจะมีน้ าดืม่ น้ าใช้ทงั ้ ปี ปลอดภัยจากปั ญหาที่ประสบอยู่
4. ทุกพื้นที่ท่โี ครงการนี้จดั ตัง้ . จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ทุกชุมชนเรียนรูก้ ารช่วยตนเอง ก่อนขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและช่วยกันบารุงรักษา
ระบบน้ าดืม่ น้ าใช้ให้มปี ระสิทธิภาพตลอดไป
5. โครงการฯจะเป็ นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างยังยื
่ นของโรงเรียนและชุมชนที่ผสมผสานระหว่างการอาศัย
ธรรมชาติและการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และไม่เป็ นมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk
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ศิลปินรับเชิญโครงการที่ 1
“ครูปาน” สมนึก คลังนอก เป็ นที่รจู้ กั ในฐานะศิลปิ นสาย Pop Art &
Fashion นักวาดภาพประกอบที่มชี ่อื เสียงผ่านผลงานที่สะท้อนแนวคิดอัน
ลุม่ ลึกของศิลปิ นมาดเซอร์ออกมาได้อย่างมีเสน่ ห์
หลายคนยังรูจ้ กั ลายเส้นของครูปานผ่านผลงานที่ไม่ได้จากัดอยูบ่ นผืน
ผ้าใบ แต่กระจายไปสร้างความสวยงามบนสินค้าแฟชัน่ รวมทัง้ สินค้า
สาหรับงานการกุศลที่ทาร่วมกับองค์กรต่างๆ
แทบจะทุกเดือนที่ครูได้มโี อกาสใช้ศลิ ปะ ซึ่งเป็ นความถนัดของครูในการ
ทางานเพื่อช่วยเหลือสังคม นอกจากมูลนิธริ ามาธิบดี ที่ร่วมงานกันอย่าง
ต่อเนื่อง ยังมีโรงพยาบาลเด็ก และอีกหลายๆ องค์กร แล้วก็ยงั มีโปรเจก
ส่วนตัวที่หารายได้จากการทางานศิลปะแล้วนาเงินไปสร้างโรงอาหารที่
เชียงใหม่ ไปสร้างโรงเรียนบนดอย
ครูปาน ได้ยนิ ดีเข้ามาช่วยโครงการ Pass The Love Forward โดยครูได้
กล่าวว่า แค่ใช้ความถนัดที่มกี ช็ ่วยสังคมได้ ด้วยการเริม่ ต้นจากตัวเรา
แล้วให้ทมี งานหรือองค์กรนัน้ นาไปขับเคลือ่ นอีกที
“เราเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ครูเองก็เป็ นเด็กต่างจังหวัด ทาให้รดู้ วี ่า
ปั ญหาของคนที่ไม่มเี ป็ นอย่างไร เพราะคาว่าไม่มสี าหรับบางคน คือ เขา
ไม่มจี ริงๆ ไม่รจู้ ะพึ่งใคร บางคนไม่สบาย จะไปโรงพยาบาลก็ยงั ไม่รวู้ ่าจะ
หาเงินจากไหนไปรักษาตัว
ครู คิดว่าถ้าคนในสังคมยื่นมือลงมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี ้ แค่คนละเล็กคนละ
น้อย นอกจากคนให้จะได้บญ
ุ ยังได้ช่วยสังคมให้น่าอยู่ ถ้าจะอยู่รว่ มกันได้
คนมีตอ้ งแบ่งปั นให้คนที่ไม่มี ส่วนคนที่มีนอ้ ย เขาก็สามารถใช้ความถนัดที่
มีช่วยทางานตอบแทนสังคมในแบบของเขา”
ด้วยความที่เป็ นครู ของเด็กๆ อยู่แล้ว ครู ปานมักใช้บทบาทนี ป้ ลูกฝังค่านิยม
เรื่องการให้ให้หยั่งรากลึกในเมล็ดพันธุข์ องสังคมทุกครัง้ ที่มีโอกาส
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ผูด้ าเนินโครงการ
ภาคภูมิ มะหะสิ ทธิ์ (บ๊อบบี)้
CEO EcoloTech ( Project Founder & Leader )
Innovator, Social Entrepreneur, Ecologist อดีต Global business strategist ในประเทศ
ฝรังเศสมากว่
่
า 15 ปี และเป็ นที่ปรึกษาสาหรับองค์กรเพื่อประโยชน์ สาธารณะหลายแห่ง
นอกจากนี้ เป็ นผูไ้ ด้รบั ทุนนวัตกรรมเพื่อประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ าจากโมเลกุ ลอากาศจาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) ในปี พศ. 2559
ภาคภูมยิ งั เป็ นวิทยากรสอน Sustainability Strategy ให้กบั วิทยาลัยและหน่ วยงานราชการ
ต่างๆอีกด้วย อีกทัง้ ยังเดินทางพัฒนาและให้คาปรึกษาเรื่องการจัดการน้ าดื่มคุณภาพให้แก่
ชุมชนด้อยโอกาสทัวประเทศ
่
ติดตามข้อมูลได้ท่ี www.ecolotech.co.th

เกศแก้ว ทองจรูญ (โม่)
CEO Aufu ( Project Co Founder )
Product designer, Eco Resort Owner คุณเกศแก้วเป็ นบุคคลที่มปี ระสบการณ์ ในการ
ผลิตสินค้า premium ประเภทผ้า กระเป๋ า ถุงผ้า ได้รบั ความไว้ใจจากบริษทั ชันน
้ าหลาย
บริษทั ในการจัดทาสินค้าเพื่อส่งเสริมแบรนด์ดง้ิ เป็ นผูจ้ ดั การ ดูแลการผลิตและออกแบบ
สินค้าของคุณอุดม แต้พานิช ในเดีย่ ว 7
คุณเกศแก้ว ทาหน้าที่ประสานงานโครงการ และดูแลการออกแบบสินค้าเพื่อโครงการดืม่
น้ าดีมคี วามสุขโดยทางานร่วมกับศิลปิ นหลายท่านที่รจู้ กั กันเป็ นส่วนตัวและพร้อมทีจ่ ะร่วม
ช่วยเหลือโครงการ นอกจากงานออกแบบสินค้าที่จะขายในโครงการฯ แล้ว ยังรับหน้ าที่
ช่วยดูแลแนวคิดสินค้าที่จะเกิดจากชุมชนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้อย่างตรงจุดและเติบโตได้

ทีมที่ปรึกษา

คุณอริ ยว์ ิ ชญ์ สีหอาไพ

ผศ.ดร. โกวิ ท สุวรรณหงษ์

อารีย์ กาญจนรังสรรค์ (ติ๊ ก)

กรรการผูจ้ ดั การ บริษทั อริยะกิจซัพพลาย จากัด
ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมชุมชน
และพลังงานทางเลือก

ที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบระบบสุขอนามัยน้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา

อดีตนักโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในวงการภาพยนตร์
ไทยมากว่า 20 ปี จาก ไท เอ็นเตอร์เท็นเมนท์

สาหรับข้อมูลเพิ่ มเติ ม กรุณาติ ดต่อ :
คุณภาคภูมิ มะหะสิ ทธิ์ (บ๊อบบี)้ EcoloTech Mobile : 087 536 4146
คุณเกศแก้ว ทองจรูญ (โม่) Aufu Mobile : 089 168 9077

bobbyralphe@yahoo.co.uk
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