
 

 

 

 
 

 
 

 
๑. ชื่อทีม    Give by heartยังไงก็น่ารกั  
๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   ตู้อบHybrid (แสงอาทิตย์&ชีวมวล)  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้  ❑ด้านวัฒนธรรม 
                                        ❑       ด้านการเกษตร      ❑ ด้านการศึกษา 
                      ❑ ด้านสาธารณสุข      ❑ ด้านสิ่งแวดล้อม 
                        ❑ ด้านสังคม       ❑อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 
๓. พื้นที่ดำเนินการ   ในพื้นที่ ต.ดอนประดู่,ต.ปากพะยูน,ต.เกาะหมาก ใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง         
๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนนิโครงการ 
  ด้วยบริบทของชาวอำเภอปากพะยูนซึ่งอยู่ในเขตบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีรายได้หลักมาจากการทำ
อาชีพประมงจากการหาปลาและสัตว์น้ำต่างๆ สภาพปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอบ่อย คือ ในบางฤดูกาลผลผลิตใน
ชุมชนมีมากเกินความต้องการของตลาด ไม่สามารถจำหน่ายได้หมดเหลือตกค้างทำให้เน่าเสีย ในการจำหน่ายก็มี
ราคาถูกทำให้รายได้ของคนในชุมชนมได้ค่อนข้างน้อย  
๕. หลักการและเหตุผลการดำเนนิโครงการ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวในข้างต้น พวกเราทีม Give by heart ยังไงก็น่ารกั จึงได้ศึกษาแนวคิดในการ
แก้ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรรูปอาหารของกลุ่มรักถิ่นเกิด บ้านเขาชัน 
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และจากส่ืออินเตอร์เน็ต ในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูป เพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้กับ
เกษตรกรชาวประมงในชุมชน โดยเฉพาะสินค้าประเภทปลาต่างๆ ที่จะนำมาแปรรูปเพือ่เพิ่มมูลค่าของสินค้า
ให้กับชุมชน แนวคิดที่ทีมพวกเราจะสร้างเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คือ การทำให้แห้งโดยอาศัยความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ในรูปแบบของตู้อบพลังงาน Hy brid เพื่อลดความช้ืนของอาหาร 
รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ในอาหาร ทำให้เก็บอาหารได้นานข้ึนและถูกหลักอนามัย สามารถ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน  
 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่จัดได้ว่าใช้ไม่มีวันหมดเป็นพลังงานธรรมชาติที่คนเราสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ในส่วนของช่วงฤดูฝนที่ไม่สามารถใช้พลังงานของ
ตู้อบจากพลังงานของแสงอาทิตย์ได้ตามปกติ แต่เป็นฤดูกาลที่ปริมาณของปลาค่อนข้างเยอะ ล้นตลาด ราคาถูก
มาก ทมีพวกเราจึงมีแนวคิดในการทำงานที่สามารถใช้ตู้อบตัวนี้ได้แม้จะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถใช้พลังงาน
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แสงอาทิตย์ได้ ด้วยการออกแบบแนวคิดในการเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานชีวมวลขึ้นมาในส่ิงประดิษฐ์ของพวก
เรา เพื่อใช้เป็นตัวให้ความร้อนทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ ในการสร้างนวัตกรรมตู้อบพลังงาน Hy brid นี้ พวก
เราคิดข้ึนมาเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของสถานศึกษา กิจกรรมนี้มีเป้าหมายพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และตอบ
โจทย์ปัญหาของชุมชนให้มากที่สุด เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่ดีต่อไป 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อประดิษฐ์ตู้อบพลังงาน Hy brid ให้มีความสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน เวลา ใน
การแปรรูปปลาให้สามารถเก็บไว้ได้นาน และแปรรูปให้มีมูลค่ามากขึ้น  
  ๒) เพื่อแก้ปัญหาสินค้าปลาในชุมชนล้นตลาด    
  ๓) เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน 
๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑) ได้ต้นแบบตู้แบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแปรรูปผลิตถัณฑ์ปลา 
  ๒) นำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ไปใช้ในชุมชนเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ของ
ชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน    

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
          ๑) นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์   
 ๒) ชุมชนได้ประโยชน์จากนวัตกรรมสร้างมูลค่าของสินค้าให้กับชุมชน 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
 รายละเอียดการทำโครงการโดยย่อ 
 การวางแผน (plan) 
            ๑) ประชุมวางแผน การดำเนินงาน   
            ๒) ศกึษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ    
            ๓) สรุปข้อมูลในการทำกิจกรรม   
         การลงมือปฏิบัติ (Do)    
            ๔) ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพื่อสืบค้นข้อมูลในการทำกิจกรรม   
            ๕) ติดตอ่ประสานงานภาคีเครือข่ายในการขอคำปรึกษาระหว่างทำกิจกรรม   
            ๖) สร้างกลุ่มไลน์ กิจกรรมทั้งนักเรียนเจ้าของโครงการ ครูที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย เพือ่คอยช่วยเหลือ 
ปรึกษาหารือ และขับเคล่ือนกิจกรรมไปสู่เป้าหมายที่วางไว้     
            ๗) ลงมือสร้างนวัตกรรม ทดลองใช้ จนประสบผลสำเร็จ 
   ๘) นำนวัตกรรมไปใช้ในชุมชน ผ่านครอบครัวของนักเรียนเจ้าของโครงการ แล้วค่อยขยายผลไปยัง
บ้านใกล้เรือนเคียง และขยายไปสู่ชุมชนวงกว้างต่อไป 
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           การตรวจสอบ (Check) 
     ๙) ตรวจสอบความสำเร็จนวัตกรรมที่นำไปใช้ในชุมชนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   การปรับปรุง (Act / Action) 
     ๑๐) ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างทำโครงการ 
 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
วางแผนจัดเตรียมรูปแบบการดำเนินงานศึกษาข้อมูล /     
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และลงมือทำ / /    
ทดลองใช้ในโรงเรียนและครัวเรือน  /    
ลงสู้ชุมชน   / /  
สรุปผลการใช้งาน สอบถามความพึงพอใจรายงานผล     / 

 
๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ................๓๐,๐๐๐.................................. บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ  จำนวน .................๓๐,๐๐๐................................. บาท 
  งบประมาณที่มีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน .................-............. บาท 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
 1)  ตนเอง 
  - ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบ    
      -ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้  
  - มีทกัษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 

- สามารถแก้ปัญหาสินค้าปลาในชุมชนล้นตลาด   
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปลาในชุมชน   
- ได้นวัตกรรมด้านตู้อบพลังงาน Hy brid ให้มีความสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน เวลา 
ในการแปรรูปปลาให้สามารถเก็บไว้ได้นาน และแปรรูปให้มีมูลค่ามากขึ้นเป็นต้นแบบของ
ชุมชน 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
๑) ความพร้อมของทีมที่จะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ                                                                        
๒) นำองค์ความรู้ที่ไดร้ับและจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมไปปรับใช้ให้เหมาะสม                 
๓)มีทรพัยากรบุคคลที่พรอ้มให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุน  
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๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพืน้ที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงและปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มรักถิ่นเกิดตำบล
เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพราะทั้งสองหน่วยงานจะสามารถช่วยให้การทำงานของพวกเรามี
ประสิทธิภาพมีองค์ความรู้รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการศึกษาต้องการคิดค้นมีความคืบหน้า ตามระบบการทำงาน
ที่วางไว้เเละเพื่อช่วยเป็นแนวทางเติมต่อก่อความคิดให้แก่เด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็น
ระโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ไดม้ั่นใจในการทำงานและเกิดองค์ความรู้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ หรือเรียกง่ายๆว่า”ต๊อบ เถ้าแก่พันล้าน” เขาเป็นคนที่มีความขยันและหา
ความรู้ด้วยตนเอง พยายามจะทำส่ิงที่ตนเองหวังที่ตนเองต้องการให้เป็นจริงอย่างที่หวัง โดยอดทนต่อชีวิตมา
มากมายหลายปัญหา ได้คิดหาหนทางที่เกิดปัญหาของตนมาปรับปรุงมาแก้ไข พยายามในส่ิงที่ตนต้องการ กว่า
ธุรกิจของเขาจะประสบผลสำเร็จอาจล้มลุกคลุกคลามมาบ้างแต่เขาก็  ยังพยายามลุกขึ้นต่อสู้จนทำส่ิงที่เขา
ต้องการสำเร็จ  พวกเราจึงอยากยึด เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต นำมาเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจใน
การดำเนินชีวิตการทกำงานเพื่อทำส่ิงดีๆให้แก่สังคมและประเทศชาติ ของเรา   
 

       ❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน ที่แนบ
ทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

                                                  ผู้เสนอโครงการ 
               ลงชื่อ       ชัยศักดิ ์   ผู้สมัคร         
                                                                                 (หัวหน้าทีม) 
                                                                           (  นายชัยศักดิ์ โตแสง     ) 
                                                                            ๑๖/กรกฏาคม/๒๕๖๔      
 

                                                                      ลงช่ือ สุภาวิดา            ผู้สมัคร       
                                                                                   (สมาชิกทีม) 
                                                                         (   นางสาวสุภาวิดา นวลบุญ     )                                                                                                                                                                                            
            ๑๖/กรกฏาคม/๒๕๖๔      
 

                                                                        ลงชื่อ    ปนัดดา    ผู้สมัคร  
                                                                                    (สมาชิกทีม) 
                                                                             (   นางสาวปนัดดา วงศ์สุวรรณ  ) 
              ๑๖/กรกฏาคม/๒๕๖๔     
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	แบบเสนอโครงการ
	#เด็กอวด (ทำ) ดี


