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หลกัการและเหตุผล

ในหลายชุมชนที่หา่งไกลจากความเจรญิ สว่นใหญ่มกัมปัีญหาน ้าดืม่และน ้าอุปโภคเป็นปัญหาตน้ๆ
เน่ืองจากระยะทางที่อยูห่า่งไกลจากตวัเมอืงท าใหร้ะบบประปาพื้นฐานไมส่ามารถเขา้ถงึไปใหบ้รกิารได้ ผูค้นในชุมชน
เหลา่น้ีจงึตอ้งหาทางแกปั้ญหากนัเองเท่าที่จะท าได ้การขาดความรูค้วามเชี่ยวชาญในเรื่องของน ้าเป็นสาเหตุใหก้าร
จดัการน ้าเป็นไปอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร เดก็ๆตอ้งดืม่น ้าที่ไมม่รีะบบการกรองอยา่งถูกหลกัอนามยั โดยไมม่ใีคร
สามารถรูไ้ดว้่าในแหลง่น ้าของชุมชนมสีารพษิใดเจอืปนอยูบ่า้ง อาการเจบ็ป่วยที่เกดิขึน้จากการบริโภคน ้าที่ไมถู่กหลกั
อนามยั  และไมไ่ดร้บัการควบคมุตรวจสอบคณุภาพน ้าอยา่งเป็นระบบ. กลายเป็นปัญหาที่ซ ้าเตมิความยากจนใหก้บั
ชุมชน.  

โครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุเป็นโครงการรเิริม่โดยคณุภาคภมิู มะหะสิทธ์ิ ประธานกรรมการบรษิทั EcoloTech จ ากดั 
ผูพ้ฒันาเทคโนโลยผีลติน ้าดืม่จากอากาศ เป็นธรุกจิเพื่อสงัคมที่เน้นการแกปั้ญหาน ้าดืม่สะอาดใหชุ้มชนในชนบท ร่วมกบั 
คณุเกศแก้ว ทองจรญู กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อูฟู่้ จ ากดั ธรุกจิผลติถุงผา้กระเป๋าจากฝีมอืชุมชน โดยเริม่ตน้จากการ
ลงพื้นที่ในชุมชนในอ าเภอกลัยาณิวฒันา  จงัหวดัเชยีงใหม ่และไดพ้บปัญหาการขาดแคลนน ้าดืม่ของโรงเรยีนต่างๆ บน
ดอย  จงึช่วยกนัคดิสรา้งโครงการเพื่อระดมทุนจดัสรา้งระบบน ้าดืม่ที่ดมีคีณุภาพมาตรฐานใหก้บัเด็กๆในโรงเรยีน

โครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุเป็นแนวคดิที่มากกว่าการบรจิาคแบบเดมิๆ  แต่เป็นรูปแบบการสง่ต่อ เพื่อใหผู้ร้บัไดม้บีทบาท
ในการเป็นผูใ้หด้ว้ย โดยโครงการเริม่ตน้จากการระดมทนุตัง้ตน้.  เพื่อสนับสนุนแก่โรงเรยีนบา้นแมแ่ดดน้อย  อ าเภอ
กลัยาณิวฒันา  จงัหวดัเชยีงใหม ่ เป็นโรงเรยีนแหง่แรกของโครงการฯ  เพื่อพฒันาระบบน ้าดืม่

โครงการมแีนวคดิในการขอใหน้ักเรยีนที่มจีติอาสามามสีว่นร่วมผลติสนิคา้รุ่นพเิศษ. ที่เกดิจากการท างานร่วมกนัของ 
graphic designer และ product designer เป็นทมีผูอ้อกแบบสนิคา้ 1 รุ่นเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่แฟนคลบัผูใ้จบุญและ
ตอ้งการสง่ต่อความเอื้อเฟ้ือไปสูเ่ดก็ๆในพื้นที่หา่งไกล  โดยน าเงนิรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้น้ีมาด าเนินการจดัสรา้ง
ระบบน ้าดืม่ที่สะอาดใหโ้รงเรยีนแหง่ที่ 2 คอืโรงเรยีนบา้นดงสามหมืน่ อ าเภอกลัยาณิวฒันา ต่อไป โดยโครงการดืม่น ้าดมีี
ความสขุจะเตรยีมการท างานในช่วงแรกเพื่อสรา้งรูปแบบการสง่ต่อไปสูโ่รงเรยีนจ านวน  5 โรงเรยีน โดยแต่ละโรงเรยีนจะ
มศีลิปิน 1 ท่านเป็นตวัแทนการระดมทุนประจ าโรงเรยีน

โครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุมเีป้าหมายที่จะสรา้งรูปแบบการสง่ต่อความเอื้อเฟ้ือต่อไปอยา่งไมส่ิ้นสดุ โดยผูร้บัจะไดม้ี
โอกาสร่วมเป็นผูใ้หแ้ละสรา้งความภูมใิจใหก้บัเดก็ๆ ที่จะไดร้บัการปลกูฝังการเป็นผูร้บัที่มศีักดิศ์รแีละการเป็นผูส้ง่ต่อใน
อนาคต (Take and Give) 
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โรงเรียนเป้าหมายท่ี 1 

โรงเรยีนบา้นแมแ่ดดน้อย  เป็นโรงเรยีนในพื้นที่ในอ าเภอกลัยาณิวฒันา  อยูห่า่งไกลจากตวัเมอืงจงัหวดั
เชยีงใหม ่160 กโิลเมตร ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางยาวนานถงึ 4 ชัว่โมง เป็นพื้นที่สงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ1300 
ฟุต ซึ่งน ้าประปาไมส่ามารถเขา้ถงึไดเ้น่ืองจากอยูใ่นพื้นที่สงูและหา่งไกล  ประชาชนอาศยัน ้าอุปโภคจากบ่อพกั
น ้าที่อยูห่า่งออกจากตวัชุมชนไปประมาณ  3 กโิลเมตร น ้ามคีณุภาพขุน่ขน้ในฤดปูกตแิละตื้นเขนิเน่ืองจาก
ปรมิาณน ้าที่แหง้ลงเรื่อยๆในฤดรูอ้น จากความพยายามของชุมชนที่จะแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้าดว้ยการ
ตอ้งการสรา้งระบบขดุเจาะเพื่อใหไ้ดน้ ้าบาดาล แต่จากการส ารวจยงัไมพ่บแหลง่น ้าใตด้นิที่เพยีงพอ

เน่ืองจากคณุภาพน ้าจากบ่อพกัน ้าของชุมชนไมม่คีณุภาพเพยีงพอที่จะสามารถน ามาดืม่ได้ อกีทัง้ในแหลง่น ้ายงั
พบร่องรอยของสารเคมจีากการเกษตรรอบแหลง่น ้า เดก็นักเรยีนและคณะครอูาจารยจ์งึตอ้งอาศยัการสัง่ซื้อน ้า
ดืม่แบบถงับรรจสุ าเรจ็รูป (ถงัสขีาวขุน่) ที่มรีาคารวมคา่ขนสง่สงูถงึราคาถงัละ 45 บาท ที่มคีณุภาพไมไ่ด้
มาตรฐานเท่าที่ควร ส าหรบัใชด้ืม่และประกอบอาหารภายในโรงเรยีนที่มนีักเรยีน จ านวน 128 คน และครู
อาจารย์ 20 คน โดยมนีักเรยีนที่พกัอาศยั กนิ-นอน อยูป่ระจ าที่โรงเรยีนประมาณ 50 คน โดยคา่ใชจ้า่ยในการ
ซื้อน ้าดืม่ถูกแบ่งมาจากงบประมาณคา่อาหารกลางวนัของเดก็นักเรยีนต่อหวั โดยโรงเรยีนมงีบประมาณสัง่ซื้อ
น ้าดืม่อยา่งจ ากดัไดท้ี่จ านวน15 – 20 ถงัต่อสปัดาหเ์ท่านัน้และเน่ืองจากเป็นน ้าบรรจุถงัที่ตอ้งส ัง่มาจากอ าเภอที่
ไกลออกไป จงึมรีาคาตน้ทุนสงูเน่ืองจากการขนสง่ เดก็ๆสว่นใหญ่จงึตอ้งน าน ้าดืม่มาจากที่บา้นเอง

ปริมาณความต้องการน ้าด่ืม น ้าดืม่ 400 ลติร / วนั หรอื 100,000 ลติรต่อปี เป็นงบประมาณตน้ทุนน ้าดืม่ที่ 
250,000 บาทต่อปี

เคร่ืองมือเดิมท่ีโรงเรียนมี ถงัเกบ็น ้าฝนคอนกรตีรา้งการใชง้านขนาด 10,000 ลติร  จ านวน 6 ถงั

ปัญหาแหลง่น ้าในพ้ืนท่ี

1/ ภาวะขาดฝนเมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง โดยจงัหวดัเชยีงใหมจ่ะเขา้สูช่่วงสิน้สดุฝนตัง้แต่เดอืนธนัวาคมจนถงึ
เดอืนพฤษภาคมของทุกปี บ่อน ้าในหมูบ่า้นจะเหลอืน ้าในปรมิาณน้อยมาก และเน่ืองจากโรงเรยีนอยูบ่น
พื้นที่สงูเหนือบ่อน ้า จ านวนน ้าที่มจีงึไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได้

2/ ปัญหาการแย่งน ้าบริโภค เมือ่เกดิปัญหาความแหง้แลง้ ปัญหาการแยง่ชงิน ้าระหว่างชาวบา้น
โรงเรยีนและเดก็นักเรยีนกจ็ะตามมา ซึ่งเดก็ๆเป็นคนกลุม่สดุทา้ยที่จะสามารถเขา้ถงึแหล่งน ้า

3/ ปัญหาการอยู่ในพืน้ท่ีอบัแหล่งน ้าใต้ดิน โรงเรยีนตัง้อยูบ่นชัน้หนิปนู จงึไมม่แีหลง่น ้า มกีารจา้งวาน
บรษิทัมาการขดุเจาะถงึ 3 ครัง้ ไมพ่บน ้าบาดาลใตด้นิ

สถานทีจ่ดัท าโครงการ

โรงเรยีนบา้นแมแ่ดดนอ้ย
อ าเภอกลัยาณิวฒันา
จงัหวดัเชยีงใหม่

Clean water for Mankind



วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

เป้าหมายระยะท่ี 1 ตอ้งการช่วยใหโ้รงเรยีนและเดก็นักเรยีนสามารถผลติน ้าดืม่ไดเ้องในพื้นที่ขาดแหลง่น ้าธรรมชาต ิ
เป้าหมายระยะท่ี 2 ตอ้งการลดคา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซื้อน ้ามาเพื่อการบรโิภคไปจนไมต่อ้งมกีารสัง่ซื้อน ้าอกีต่อไป
เป้าหมายระยะท่ี 3 ตอ้งการช่วยใหโ้รงเรยีนสามารถสรา้งรูปแบบรายรบัที่จะน ามาดแูลอุปกรณ์ผลติน ้าดืม่ไดเ้องในอนาคต

แนวทางแกไ้ข

ECOLOTECH.CO.TH

ทางแกปั้ญหาท่ีผ่านมา

• ขอบรจิาคเงนิสนับสนุนจากองคก์รรฐับาลและเอกชนในจงัหวดั
• ขอบรจิาคน ้าดืม่บรรจขุวดมาใหเ้ดก็ๆ ดืม่ 

ทิศทางการแกปั้ญหา

วธิกีารน าเสนอแนวทางแกไ้ขของโครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุ หลงัจากที่ไดส้ ารวจขอ้มลูรอบดา้นอยา่งถว้นถี่แลว้  จงึไดม้กีารสรุปแนว
ทางการพจิารณาจากปัญหาดงัน้ี

1/ โรงเรียนยงัไม่มีระบบการบริหารจดัการน ้าด่ืมท่ีดีพอ เน่ืองจากขาดการแนะน าจากวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์

2/  โรงเรียนไม่สามารถผลิตน ้าด่ืมท่ีมีคณุภาพปลอดภยัได้จากทรพัยากรน ้าในพืน้ท่ี

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk

โครงการด่ืมน ้าดีมีความสขุน าเสนอแนวทางแก้ไขดงัน้ี
• พฒันาและท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าฝนเดมิที่มคีวามจขุนาด 60,000 ลติร 

( 25 ลกูบาศก์เมตร) ส าหรบัส ารองเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นช่วงหน้าแลง้  6 เดอืน
• สรา้งระบบควบคมุแบคทเีรยี และตะไคร่น ้าในถงัเกบ็น ้า
• พฒันาหลงัคาอาคารต่างๆ และรางน ้าฝนใหม้คีวามสะอาดพรอ้มใชง้าน
ไดด้ทีัว่ทัง้โรงเรยีน

• ตดิตัง้ระบบกรองน ้าจากน ้าฝนดว้ยระบบกรองน ้าธรรมชาตเิป็นการเริม่ต้น
• ตดิตัง้ระบบกรองน ้าเพื่อดืม่ดว้ยเครื่องกรองน ้าคณุภาพอุตสาหกรรม
• ตดิตัง้ระบบควบคมุปรมิาณน ้าและระบบ Sensor วดัคา่คณุภาพและความ

สะอาดของน ้าเพื่อสง่ขอ้มลูไปที่ศูนยว์ศิวกร

ข้อดี
• เป็นระบบกกัเกบ็น ้าจากธรรมชาตสิ าหรบัเตรยีมตวัรบัช่วงฝนแลง้โดยมี

คา่ใชจ้า่ยที่ไมส่งูมาก
• น ้าฝนในพื้นที่มคีวามสะอาดบรสิทุธิเ์พยีงพอ ไมม่ปัีญหาปนเป้ือนจากสารเคมี
• เป็นการลงทุนครัง้เดยีวส าหรบัการใชง้านในระยะเวลาเกนิกว่า 10 ปี
• ระบบกรองน ้าฝนหลายขัน้ตอนและการกรองแบบถูกวธิจีะท าใหย้ดือายกุารใช้งานของ
เครื่องกรองน ้าไดห้ลายปี

ข้อเสีย
• ปรมิาณน ้าฝนที่สามารถเกบ็ไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
• มคีา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาและตอ้งมกีารดแูลต่อเน่ืองทุกปี
• ไมม่อีาสาสมคัรรบัผดิชอบระบบน ้าอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหข้าดการดแูลอยา่งต่อเน่ือง
• โรงเรยีนตอ้งออกระดมทุนหรอืขอความช่วยเหลอืทุกปีเมือ่ไสก้รองหมดอายุ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน(ประมาณการ)

- การพฒันารางเก็บน ้าฝน

- การจดัการระบบเก็บน ้าฝน

- ระบบท่อล าเลียงน ้า

- ระบบกรองน ้าคณุภาพสงู

-ระบบตรวจสอบคณุภาพน ้า

-ระบบการเฝ้าระวงัการท างาน

-ระบบเช่ือมต่อกบัส่วนกลางผ่าน IOT

- ค่าแรงงาน

- ค่าขนส่ง 

งบประมาณ   250,000 บาท



ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk

ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้ตอนการหารายไดเ้พ่ือการด าเนินงานโครงการด่ืมน ้าดีมีความสขุ

ด่ืมน ้าดีมีความสุขเป็นโครงการระดมทุนเพ่ือการพฒันาน ้าด่ืมแก่โรงเรียนยากจนในชนบทโดยมีแนวคิดของการปลูกฝังให้เดก็ๆ เรียนรู้
ทัง้การเป็นผูร้บัและเป็นผูใ้ห้  เป็นการส่งต่อความเอ้ือเฟ้ือและปรารถนาดีจากผูมี้จิตกศุลในเมืองไปสู่ชนบท  ขณะเดียวกนัเดก็ใน
โรงเรียนผูไ้ด้รบัความเอ้ือเฟ้ือกม็ีส่วนร่วมท างานเป็นการตอบแทน. และสร้างโอกาสใหม่ท่ีสามารถส่งมอบต่อไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีขาด
แคลนเป็นลูกโซ่ต่อเน่ืองกนัออกไป เป็นการเร่ิมต้นการให้ท่ีขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางอย่างไม่ส้ินสดุและยัง่ยืน 

ขัน้ตอนท่ี 4 การน ารายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไปสร้าง
ระบบน ้าในพืน้ท่ี โรงเรียนแห่งท่ี 1

หลงัการจ าหน่ายผลติภณัฑผ์ลงานของศลิปิน  ทมีงานน าเงนิรายไดไ้ป
จดัซื้อวสัดอุุปกรณ์และจดัจา้งทมีวศิวกรด าเนินการตดิตัง้ระบบน ้า  (ใช้
เวลาด าเนินการ 1 สปัดาห)์  เมือ่แลว้เสรจ็ ศลิปินเจา้ของผลงานและ
Product designer เดนิทางไปที่โรงเรยีนเพื่อท าการสง่มอบระบบน ้า
ใหแ้ก่โรงเรยีน โดยเชญิสือ่มวลชนร่วมเดนิทางไปเกบ็ภาพเพื่อท าขา่ว
ประชาสมัพนัธ ์( ขึน้อยูก่บังบประมาณของผูส้นับสนุน )

ขัน้ตอนท่ี 1 สร้างทีม Creator เพ่ือสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์สินค้า
เพ่ือการระดมทุนจากคนในเมือง

โครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุตอ้งการใหเ้กดิวถิกีารบรจิาคผ่านรปูแบบ
การขายสนิคา้เพื่อใหเ้กดิผลก าไร โดยแต่ละโรงเรยีนจะมศีิลปินที่มี
ชื่อเสยีงรบัเชญิเป็นเจา้ภาพของแต่ละโรงเรยีน 1 คน , Product 
designer 1 คน  ร่วมกนัสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กดิสนิคา้ตน้แบบ 1 
รายการ  ตัง้เป้าจ านวนผลติ Limited Edition 500 ชิ้น

ขัน้ตอนท่ี 2 ผลิตสินค้าโดยทีมจิตอาสาเร่ิมต้นจากกรงุเทพฯ

เมือ่ไดส้นิคา้ตน้แบบแลว้ โครงการไดป้ระกาศรบัสมคัรทมีงานจติ
อาสาผ่านช่องทาง Fanpage ของโครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุโดยการ
กรอกขอ้มลูการสมคัรผ่าน Google Form จ านวน 200 คน โดย
โครงการที่ 1 เราไดร้บัความเอื้อเฟ้ือจากนักศกึษา  มหาวิทยาลยั
บูรพามารวมตวักนัในรปูแบบจติอาสา ท างานร่วมกนักบัศลิปิน1 วนั 
เพื่อช่วยกนัเพน้ท์สลีงบนกระเป๋าที่ศลิปินไดอ้อกแบบจ านวน  500
ใบเพื่อเตรยีมน าออกจ าหน่าย

ขัน้ตอนท่ี 3 กระบวนการและช่องทางในการจดัจ าหน่าย

ผลติภณัฑก์ระเป๋า Limited Edition ผลติเพยีงจ านวน 500 ชิ้น ราคา
จ าหน่ายชิ้นละ  850 บาท. ผ่านช่องทางการจ าหน่ายทาง IG ของ
ศลิปินผูอ้อกแบบ และจ าหน่ายผ่านช่องทาง Fan Page ของ
โครงการ ไดส้รา้งกระแสใหเ้กดิการ Like & Share โดยมทีมีแอดมนิ
อาสาสมคัรด าเนินการในเรื่องการบรรจแุละจดัสง่พสัดถุงึผู้ส ัง่ซื้อ (คา่
จดัสง่พสัด ุ 50 บาท  รวมราคา 900 บาท ส าหรบัการสัง่ซื้อทาง
ออนไลน์) กระเป๋าจ าหน่ายหมดสิน้ในระยะเวลาเพยีง 2 อาทติย์
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• เดก็นักเรียน 200 คน สามารถเข้าถึงน ้าด่ืม
สะอาดอย่างต่อเน่ืองตลอด10ปี ต่อ 1 โรงเรียน
• ลดภาระรายจ่ายการซ้ือน ้าด่ืมของโรงเรียน
• ลด Carbon Footprint จากระบบขนส่งน ้าด่ืม
ตลอดทัง้ปี
• สร้างกองทุนพฒันาเพ่ือดแูลระบบน ้าด่ืมของ
โรงเรียน
• สร้างงานให้เดก็ๆได้มีธรุกิจส่วนตวัหลงัการ
เรียน

Social Impact Assessment
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ขัน้ตอนท่ี 2 
ขัน้ตอนการด าเนินการสรา้งระบบน ้า

โครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุ เป็นระบบจดัการน ้าฝนสะอาดปลอดเชื้อเพื่อดืม่ออกแบบโดย บรษิทั อโิคโลเทค จ ากดั โดยมจีดุเดน่ที่เป็นโครงการจดัการ
ระบบน ้าดืม่จากน ้าฝนธรรมชาตใิหม้มีาตรฐานเทยีบเท่าระบบน ้าดืม่อนามยั มกีารออกแบบระบบบรหิารใหม้ตีน้ทนุที่ต ่า จ ัดการงา่ยและคลอ่งตวั เพิม่
อายกุารใชง้านอุปกรณ์การกรอง. เป็นการน าเอาวถิชีวีติในอดตีมาปรบัใชด้ว้ยวธิกีารคดิที่สมยัใหมแ่ละน าเทคโนโลยมีาช่วยให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่
ผูใ้ช ้ โครงการดืม่น ้าดมีคีวามสขุ มกีระบวนการท างานดงัน้ี

ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาระบบกรองน ้าสะอาดท่ีได้มาตรฐาน

แนวคดิการผลติน ้าดืม่ที่มคีณุภาพตามแนวทางของ EcoloTech คอืการ
เริม่ตน้จากแหง่น ้าที่ดกี่อน น ้าฝนที่ตกในพื้นที่ป่ามคีณุภาพที่ดแีละ
ปราศจากสิง่ปนเป้ือน อยา่งไรกด็ ี การผลติน ้าที่สะอาดไดม้าตรฐานถูก
หลกัอนามยัจ าเป็นตอ้งมรีะบบกรองที่ด ี  ดแูลงา่ย  และมตีน้ทุนต ่า  
ทาง EcoloTech จงึไดส้รา้งระบบกรองน ้าแบบ 2 ขัน้ตอนคอื

1. ระบบกรองน ้าแบบธรรมชาติ เป็นระบบการกรองน ้าดืม่ทีถู่ก
ออกแบบคณุโจน  จนัได  ผลติจากจากวสัดทุอ้งถิน่ที่เป็นธรรมชาต ิ 
สามารถสรา้งและดแูลไดง้า่ย  โดยผลการตรวจวดัคา่น ้าจากระบบ
กรองน้ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากกรมอนามยัแลว้ว่าปลอดภยั
ส าหรบัดืม่ได ้ใชเ้ป็นจดุกรองน ้าจดุแรกเมือ่น ้าออกจากถงัน ้าฝน 

2. ระบบกรองน ้าแบบมาตรฐานอตุสาหกรรม เมือ่น ้าผ่านระบบ
กรองธรรมชาตแิลว้น ้าสะอาดในระดบัหน่ึงจะถูกต่อผา่นเขา้ระบบ
กรองน ้าแบบละเอยีดน้ี ที่มมีาตรฐานสากล มกีารฆา่เชื้อโรคในน ้า
ดว้ยระบบแสง UV

ขัน้ตอนท่ี 3 ติดตัง้ระบบเฝ้าระวงั เพื่อใหร้ะบบน ้าที่ออกแบบ
มาจะสามารถถูกดแูลเพื่อใหน้ ้ารกัษาคณุภาพมาตรฐานที่ปลอดภยัอยู่
ตลอดเวลา  เราจงึตดิตัง้เทคโนโลยตี่างๆเช่น
• ระบบแจง้ระดบัน ้าในถงัหลกัเพื่อคาดคะเนปรมิาณน ้าดืม่ที่มี
• ระบบเครื่องวดัคา่ความสะอาดและคา่ความเป็นกรดดา่ง
• ระบบ IOT sensor แบบ real time เพื่อแจง้เตอืนไปที่ EcoloTech ใน
กรณีที่เกดิปัญหาปนเป้ือนในระบบน ้า

ขัน้ตอนท่ี 4 สวยงาม         เพื่อใหเ้ดก็ๆในโรงเรยีนไดรู้ส้กึว่าเป็นเขา้
ของระบบน ้าน้ี  จงึไดท้ าการชกัชวนเดก็ๆใหช้่วยวาดรูปบนผนังจา่ยน ้า
โดยมตีวัละครที่ออกแบบโดยครูปาน  สมนึก  ศลิปินเจา้ภาพของเรา
ปรากฏบนภาพผนัง เป็นที่แรกและที่เดยีวในประเทศไทย

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินผล ติดตาม หลงัจากมกีารสง่มอบแลว้  
โครงการฯ จะมกีารตดิตามผลทุก 3 เดอืน. ในช่วง 6 เดอืนแรกและจะ
ขยายไปเป็นทุกๆ 6 เดอืนเพื่อตรวจรกัษาคณุภาพน ้าที่ผลติและ
ขัน้ตอนการใชน้ ้าว่ามปีระสทิธผิลเพยีงใด พรอ้มทัง้สง่ขา่วสารถงึผูท้ี่
ร่วมบรจิาคใหร้บัทราบทกุปี

ขัน้ตอนท่ี 1 พฒันาและปรบัปรงุระบบเกบ็น ้าฝนให้โรงเรียน

ผูจ้ดัท าโครงการไดพ้บว่าโรงเรยีนสว่นใหญ่ไมไ่ดพ้ฒันาระบบรางดกั
น ้าฝนและถงัเกบ็น ้าฝนอยูใ่นสภาพเก่าแต่ยงัสามารถน ากลบัมา
ปรบัปรุงใชง้านได ้ซึ่งมกัถูกมองขา้ม ไมไ่ดน้ ามาใชง้านใหไ้ดอ้ยา่ง
คุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ ทัง้ที่เป็นระบบที่เป็นถงัปูนที่มคีวาม 
แขง็แรง สามารถเกบ็กกัน ้าฝนไวใ้ชไ้ดต้ลอดทัง้ปี

ส่ิงท่ีได้ท า
• ตดิตัง้รางรองรบัน ้าฝนจากหลงัคาเพิม่ขึน้จาก 3 อาคารเรยีน
• วางถงัพกัน ้าฝนภายใตแ้ต่ละอาคารเรยีน
• ตดิปัม๊น ้าและ automatic sensor เพื่อดงึน ้าจากถงัรองเขา้มาเกบ็
ในถงัเกบ็น ้าฝนหลกัเมือ่ระดบัน ้าไดร้ะดบั
• ท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าฝนหลกัใหม้สีภาพดใีหก้ลบัมาใชง้านได้
• สรา้งระบบกนัตะไครน่ ้าและยงุวางไข่
• ตดิตัง้ระบบก๊อกน ้าจากถงัเกบ็น ้าฝนใหม่
• ตดิตัง้ระบบดงึน ้าฉุกเฉินจากแหลง่น ้าใตด้นิในกรณีที่น ้ามไีม่
เพยีงพอ

ค่าใชจ่้ายในการสรา้งระบบน ้า

- การพฒันารางเก็บน ้าฝน

- การจดัการระบบเก็บน ้าฝน

- ระบบท่อล าเลียงน ้า

- ค่าแรงงาน

- ค่าขนส่ง 

งบประมาณ  200,000 บาท

(ค่าใชจ่้ายเกิดจากก าไรจากการจ าหน่ายกระเป๋า )
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EcoloTech ตอ้งการสรา้งความมัน่ใจในคณุภาพของน ้าดืม่ดว้ย
เทคโนโลยทีี่มทีมีวศิวกรคอยดแูล 24 ชัว่โมง  โดยที่โรงเรยีนไมต่อ้ง
กงัวลถงึภาวะขาดแคลนหรอืความบกพร่องที่เกดิจากระบบน ้าเดมิ มี
การออกแบบการจดัการดว้ยพลงังานสะอาดเพื่อลดตน้ทุน แกปั้ญหาให้
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ดว้ยทมีวศิวกร ที่มคีวามช านาญสงู
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การตัง้กองทนุก ูยื้มเพ่ือสนบัสนนุธรุกิจของเด็กนกัเรยีน

( School  Financial Fund )

ในการแกปั้ญหาสงัคมใหย้ัง่ยนืดว้ยการใหเ้ครื่องมอืเพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถ
แกปั้ญหาทัง้ตน้เหตุและปลายเหตุได ้ อกีทัง้การบรจิาคกส็รา้งผลกระทบใหก้บัผูร้บั
ในมติอิื่นๆ เช่น การขาดความรูใ้นการดแูลเครื่องมอื การหาทุนมาใชจ้่ายเพื่อการ
บ ารุงรกัษารายปี หลายครัง้ที่สิง่บรจิาคกลายมาเป็นปัญหาชุมชน จนท้ายสดุสิง่
บรจิาคนัน้ไมส่ามารถแกปั้ญหาชุมชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื และขยายผลไปชุมชนอื่นไมไ่ด้

การใหใ้นบรบิทสมยัใหมจ่ าเป็นจะตอ้งคดิคน้นวตักรรมทางดา้น Social Business
Model Innovation ใหค้วบคูก่นัไปดว้ย ขณะเดยีวกนักต็อ้งมกีารลงพื้นที่วดัผลกบั
ชุมชนเพื่อใหท้ราบถงึขอ้ด ี ขอ้เสยีในมมุมองของชุมชนดว้ย

การตัง้กองทุนกูย้มืที่จะเกดิขึน้ในโรงเรยีน ในรูปแบบสหกรณ์นักเรียน เป็นรูปแบบ
การสรา้งผลก าไรเพื่อความยัง่ยนืของกองทุนฯจากการสง่เสรมิธรุกจิตัง้ตน้ของเดก็ๆ 
เพิม่ขดีความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่ทุน ดแูลใหค้วามรูด้ว้ยอาสาสมคัร
ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นธรุกจิ เพื่อใหเ้กดิผลก าไรจากการใหกู้ย้มื น ากลบัมาใชเ้ป็น
คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการดแูลรกัษาเครื่องมอืและอุปกรณ์ในระบบผลติน ้าดืม่ของโรงเรยีน
นัน้ๆ และหากยงัมเีงนิก าไรคงเหลอืหลงัการดแูลรกัษาเครื่องมอืและอุปกรณ์นัน้แลว้  
เงนิก าไรสว่นน้ีจะถูกสง่คนืกลบัสูก่องทุนเพื่อใชส้ง่เสรมิโครงการธรุกจิอื่นๆ ของ
นักเรยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง

การควบคมุดแูลกองทุนจะกระท าโดยอาสาสมคัรที่อาสาเขา้มาเป็นพี่เลีย้ง ในการ
พฒันาผลประกอบการ การตดิตาม ควบคมุดแูล ใหค้ าปรกึษา โดยที่โครงการจะ
ศกึษาความเป็นไปไดข้องแนวทางธรุกจิที่นักเรยีนจะน าเสนอและมกีารใหเ้งนิกูย้มืใน
รูปแบบของ Micro Finance

กองทุนจะมกีารตดิตามผลการท างาน แนะน า ดแูลและใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีนในการ
ประกอบธรุกจิในรูปแบบต่างๆ เพื่อสอนใหพ้วกเขา สามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับตวัเอง
และจะเป็นความรูใ้นการประกอบอาชพีที่จะตดิตวัไปในอนาคต

กองทุนจะเริม่เปิดการท างานตัง้แต่เดอืนมกราคม 2021 เป็นตน้ไป ระหว่างน้ีกองทุน
ก าลงัท างานร่วมกบัเดก็ๆเพื่อเปิดตวัแก่สาธารณะชน

ECOLOTECH.CO.TH

การประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ

ผลกระทบต่อชมุชน (People)
1. โรงเรยีนมนี ้าดืม่ที่สะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
หา่งไกลจากการเจบ็ป่วยจากโรคที่มากบัน ้าผวิดนิ
2. โรงเรยีนมนี ้าดืม่สะอาดโดยไมต่อ้งซื้อ และสามารถน า
เงนิสว่นนัน้ไปพฒันาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ดา้นอื่นได้
3. นักเรยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารบรหิารจดัการน ้าซึ่งเป็น
ปัจจยัหลกัของการด าเนินชวีติ
4. เกดิระบบการจดัการน ้าสะอาดทีม่มีาตรฐาน เพื่อ
ผูด้อ้ยโอกาสโดยยดึหลกัการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์
5. เป็นการแกปั้ญหาเรื่องความรบัผดิชอบดแูลรกัษา
เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการผลติน ้าดืม่ ที่ไมส่รา้งภาระ
ใหก้บัโรงเรยีน

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Planet)
1. เป็นการใชท้รพัยากรน ้าอยา่งมคีณุคา่และมรีะบบการ
จดัการที่ไมส่รา้งมลพษิ
2. สรา้งน ้าดืม่สะอาดภายในพื้นที่ ไมต่อ้งเดนิทาง และ 
ไมต่อ้งพึ่งพาน ้าดืม่บรรจขุวดพลาสตกิที่จะสรา้งขยะ
ต่อไป
3. น ้าฝนสะอาดเป็นทรพัยากรชุมชน  น ้าไมต่อ้งเดนิ
ทางไกลเหมอืนน ้ายีห่อ้อื่นๆ ที่มาจากที่ต่างๆ

ผลกระทบเชิงธรุกิจ (Profit)
1. เป็นการสรา้งตน้แบบเครื่องมอืการพฒันาทางธรุกจิใน
การพฒันาแหลง่น ้าดืม่สะอาดใหชุ้มชนต่อไป

2. เป็นการแกปั้ญหาอยา่งยัง่ยนืโดยไมม่กีารสูญเสยี
ทรพัยากร การลงทุนสามารถสรา้งผลก าไรที่เตบิโตได้

ขัน้ตอนท่ี 3 

พฒันาแหลง่รายไดใ้หมใ่หน้กัเรยีนจากเงินกองทนุด่ืมน ้าดีมีความสขุ

กองทุนดืม่น ้าดมีคีวามสขุไดแ้บ่งเงนิสว่นหน่ึงจากการสรา้งระบบน ้า. มาต่อยอดใหเ้กดิการพฒันาที่ต่อเน่ืองภายในโรงเรยีน สรา้งรายไดแ้ละสง่เสรมิการ
ฝึกท าธรุกจิใหก้บันักเรยีน. เพื่อน ารายไดม้าท านุบ ารุงระบบกรองน ้าใหส้ามารถใชง้านไดด้อียูเ่สมอ โดยก าหนดรูปแบบการท างานของกองทุนไวด้งัน้ี



ผงัการด าเนินโครงการ

ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม  กรณุาติดต่อ  : 
คณุภาคภมิู มะหะสิทธ์ิ (บอ๊บบี)้  EcoloTech Mobile :  087 536 4146        bobbyralphe@yahoo.co.uk    
คณุเกศแก้ว  ทองจรญู (โม่) Aufu Mobile :                     @gmail.com
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เร่ิมโครงการ

ส ารวจพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ออกแบบโครงการ

ตัง้ทีมผลิตสินค้า

เลือกศิลปินรบัเชิญ

ผลิตสินค้าต้นแบบ

ลงมือผลิตสินค้ากบักลุ่มเป้าหมาย

ผลิตส่ือต่างๆ

เปิดขายสินค้า

ปิดการขายสินค้า

เร่ิมด าเนินการก่อสร้างระบบน ้า

พิธีส่งมอบ

เร่ิมโครงการโรงเรียนเป้าหมายต่อไป
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การปฏิบติัภาระกิจ

ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม  กรณุาติดต่อ  : 
คณุภาคภมิู มะหะสิทธ์ิ (บอ๊บบี)้  EcoloTech Mobile :  087 536 4146        bobbyralphe@yahoo.co.uk    
คณุเกศแก้ว  ทองจรญู (โม่) Aufu Mobile :                     @gmail.com
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การใชเ้งินงบประมาณ

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ bobbyralphe@yahoo.co.uk

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากโครงการ

ผลประโยชน์ทางด้านสงัคม

1. โรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดารทีข่าดน ้า. จะมโีอกาสดืม่และใชน้ ้าสะอาดอยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ
2. เสรมิพลานามยัใหบุ้คลากรในโรงเรยีนมสีขุอนามยัที่ด ีลดการเจบ็ป่วยจากโรคภยัไขเ้จบ็ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางเดนิอาหาร
3. โรงเรยีนจะไดร้บัการสนับสนุนจากโครงการ  โดยจะมนี ้าดืม่ น ้าใชท้ัง้ปี ปลอดภยัจากปัญหาที่ประสบอยู่
4. ทุกพื้นที่ที่โครงการน้ีจดัตัง้. จะเป็นแรงกระตุน้ใหทุ้กชุมชนเรยีนรูก้ารช่วยตนเอง  ก่อนขอความช่วยเหลอืจากภาครฐัและช่วยกนับ ารุงรกัษา
ระบบน ้าดืม่น ้าใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพตลอดไป
5. โครงการฯจะเป็นตน้แบบของการบรหิารจดัการน ้าอุปโภคและบรโิภคอยา่งยัง่ยนืของโรงเรยีนและชุมชนที่ผสมผสานระหว่างการอาศยั
ธรรมชาตแิละการพึ่งพาเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม และไมเ่ป็นมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม

ECOLOTECH.CO.TH

สรุปยอดค่าใช้จ่ายโครงการ

อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าปฏบิัตกิาร

130,617.41 34,790.00 5,700.00 48,618.55 

รวมยอดค่าใช้จ่าย

219,725.96

งบประมาณท่ีตัง้ไว้ 250,000

เงินเหลือโครงการ 30,274



ศิลปินรบัเชิญโครงการท่ี 1 

ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม  กรณุาติดต่อ  : 
คณุภาคภมิู มะหะสิทธ์ิ (บอ๊บบี)้  EcoloTech Mobile :  087 536 4146        bobbyralphe@yahoo.co.uk    
คณุเกศแก้ว  ทองจรญู (โม่) Aufu Mobile :                     @gmail.com
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“ครูปาน” สมนึก คลงันอก เป็นที่รูจ้กัในฐานะศลิปินสาย Pop Art & 
Fashion นักวาดภาพประกอบที่มชีื่อเสยีงผ่านผลงานที่สะทอ้นแนวคดิอนั
ลุม่ลกึของศลิปินมาดเซอร์ออกมาไดอ้ยา่งมเีสน่ห์

หลายคนยงัรูจ้กัลายเสน้ของครูปานผ่านผลงานที่ไมไ่ดจ้ ากดัอยูบ่นผนื
ผา้ใบ แต่กระจายไปสรา้งความสวยงามบนสนิคา้แฟชัน่ รวมทัง้สนิคา้
ส าหรบังานการกุศลที่ท าร่วมกบัองคก์รตา่งๆ
แทบจะทุกเดอืนที่ครูไดม้โีอกาสใชศ้ลิปะ ซึ่งเป็นความถนัดของครูในการ
ท างานเพื่อช่วยเหลอืสงัคม นอกจากมลูนิธริามาธบิด ีที่ร่วมงานกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง ยงัมโีรงพยาบาลเดก็ และอกีหลายๆ องคก์ร แลว้กย็งัมโีปรเจก
สว่นตวัที่หารายไดจ้ากการท างานศลิปะแลว้น าเงนิไปสรา้งโรงอาหารที่
เชยีงใหม ่ไปสรา้งโรงเรยีนบนดอย

ครูปาน ไดย้นิดเีขา้มาช่วยโครงการ Pass The Love Forward โดยครูได้
กลา่วว่า แคใ่ชค้วามถนัดที่มกีช็่วยสงัคมได ้ดว้ยการเริม่ตน้จากตวัเรา 
แลว้ใหท้มีงานหรอืองคก์รนัน้น าไปขบัเคลือ่นอกีที
“เราเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม ครูเองกเ็ป็นเดก็ต่างจงัหวดั ท าใหรู้ด้วี่า 
ปัญหาของคนที่ไมม่เีป็นอยา่งไร เพราะค าว่าไมม่สี าหรบับางคน คอื เขา
ไมม่จีรงิๆ ไมรู่จ้ะพึ่งใคร บางคนไมส่บาย จะไปโรงพยาบาลกย็งัไมรู่ว้่าจะ
หาเงนิจากไหนไปรกัษาตวั

ครูคิดว่าถา้คนในสงัคมยื่นมือลงมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี ้แค่คนละเล็กคนละ
นอ้ย นอกจากคนใหจ้ะไดบ้ญุ ยงัไดช้่วยสงัคมใหน่้าอยู่ ถา้จะอยู่รว่มกนัได ้
คนมีตอ้งแบ่งปันใหค้นที่ไม่มี ส่วนคนที่มีนอ้ย เขาก็สามารถใชค้วามถนัดที่
มีช่วยท างานตอบแทนสงัคมในแบบของเขา”

ดว้ยความที่เป็นครูของเด็กๆ อยู่แลว้ ครูปานมกัใชบ้ทบาทนีป้ลกูฝังค่านิยม
เรื่องการใหใ้หห้ยั่งรากลกึในเมล็ดพนัธุข์องสงัคมทกุครัง้ที่มีโอกาส



ผ ูด้ าเนินโครงการ

ส าหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม  กรณุาติดต่อ  : 
คณุภาคภมิู มะหะสิทธ์ิ (บอ๊บบี)้  EcoloTech Mobile :  087 536 4146        bobbyralphe@yahoo.co.uk    
คณุเกศแก้ว  ทองจรญู (โม่) Aufu Mobile :  089 168 9077

ภาคภมิู มะหะสิทธ์ิ  (บอ๊บบี)้  
CEO EcoloTech ( Project Founder & Leader )

Innovator, Social Entrepreneur, Ecologist อดตี Global business strategist ในประเทศ
ฝรัง่เศสมากว่า 15 ปีและเป็นที่ปรกึษาส าหรบัองคก์รเพื่อประโยชน์สาธารณะหลายแหง่ 
นอกจากน้ี เป็นผูไ้ดร้บัทุนนวตักรรมเพื่อประดษิฐเ์ครื่องผลติน ้าจากโมเลกุลอากาศจาก
ส านักงานนวตักรรมแหง่ชาต(ิNIA) ในปี พศ. 2559

ภาคภูมยิงัเป็นวทิยากรสอน Sustainability Strategy ใหก้บัวทิยาลยัและหน่วยงานราชการ
ต่างๆอกีดว้ย อกีทัง้ยงัเดนิทางพฒันาและใหค้ าปรกึษาเรื่องการจดัการน ้าดื่มคณุภาพใหแ้ก่
ชุมชนดอ้ยโอกาสทัว่ประเทศ ตดิตามขอ้มลูไดท้ี่ www.ecolotech.co.th

เกศแก้ว ทองจรญู  (โม่)  
CEO Aufu ( Project Co Founder )

Product designer, Eco Resort Owner คณุเกศแกว้เป็นบุคคลที่มปีระสบการณ์ในการ
ผลติสนิคา้ premium ประเภทผา้ กระเป๋า ถุงผา้ ไดร้บัความไวใ้จจากบรษิทัชัน้น าหลาย
บรษิทัในการจดัท าสนิคา้เพื่อสง่เสรมิแบรนดด์ิง้ เป็นผูจ้ดัการ ดแูลการผลติและออกแบบ
สนิคา้ของคณุอุดม แตพ้านิช ในเดีย่ว 7 

คณุเกศแกว้ ท าหน้าที่ประสานงานโครงการ และดแูลการออกแบบสนิคา้เพื่อโครงการดืม่
น ้าดมีคีวามสขุโดยท างานร่วมกบัศลิปินหลายท่านที่รูจ้กักนัเป็นสว่นตวัและพรอ้มทีจ่ะรว่ม
ช่วยเหลอืโครงการ นอกจากงานออกแบบสนิคา้ที่จะขายในโครงการฯ แลว้ ยงัรบัหน้าที่
ช่วยดแูลแนวคดิสนิคา้ที่จะเกดิจากชุมชนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด
ไดอ้ยา่งตรงจดุและเตบิโตได้

ทีมท่ีปรกึษา

ผศ.ดร. โกวิท สวุรรณหงษ์
ที่ปรกึษาทางดา้นการออกแบบระบบสุขอนามยัน ้า
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยับูรพา

คณุอริยวิ์ชญ์ สีหอ าไพ
กรรการผูจ้ดัการ บรษิทัอรยิะกจิซพัพลาย จ ากดั
ที่ปรกึษาทางดา้นวศิวกรรมชุมชน
และพลงังานทางเลอืก

ECOLOTECH.CO.TH

อารีย ์ กาญจนรงัสรรค ์ (ต๊ิก)  
อดตีนกัโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นวงการภาพยนตร์
ไทยมากว่า 20 ปี จาก ไท เอน็เตอรเ์ทน็เมนท์


