
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

 
โครงการ การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจหมู่บ้านอัจฉริยะ 

 

Design and development of community digital transactions           

 

โดย 

ดร.อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี และคณะ 

 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 
 

 

สนับสนุนโดย 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

เมษายน พ.ศ. 2565 

 

 

 



เลขที่สัญญา 2563/5-02 
 
 

รายงานฉบับสมบูรณ. 
(Final Report) 

 
 

การออกแบบและพัฒนาเครือข1ายธุรกิจหมู1บ:านอัจฉริยะ  

  

 

โดย 

       คณะนักวิจัย    สังกัด 

1. ดร.อดิสรณE เลิศสินทรัพยEทวี    สถาบันเทคโนโลยีแห1งเอเชีย 
2. นางสาวนิศารัตนE ตันสกุล       สถาบันเทคโนโลยีแห1งเอเชีย 
 

    ท่ีปรึกษาโครงการ                      สังกัด 

3. ผศ. ดร. สุขุมาล กิติสิน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 
4. ศ. ดร. กาญจนา กาญจนสุต   สถาบันเทคโนโลยีแห1งเอเชีย 

ภายใต:แผนงานยุทธศาสตรEเปWาหมาย (Spearhead) ด:านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 
 

 

สนับสนุนโดย 

สำนักงานการวิจัยแห1งชาติ (วช.) 
 



 iii 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจหมู่บ้านอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ “แบ่งปั๋น2” โดยขยายแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น1 ให้เช่ือมต่อการบริการกับประชาคมอินเทอร์เน็ต 

ท่ัวไปและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคล่ือนชุมชน  

ทั้งน้ี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ท่ีได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครง 

การวิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 และ

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ประเมินการดําเนินงาน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย  

รวมถึงมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทยที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนที่ใช้ในการ

พัฒนาและทดสอบระบบ พร้อมทั้งขอขอบคุณสมาชิกชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ชุมชนบ้าน

วัดโบสถ์ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนบ้านผาลาย ตําบลผาลาย อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านกรอนเหนือ ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งร่วมใช้งานและนํา

สินค้าจากชุมชนมาเสนอขายภายในแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น พร้อมทั้งร่วมทดสอบ เสนอแนะ จนระบบสามารถใช้

งานได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและทีมวิจัยของห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการศึกษาและ

วิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานจนสําเร็จลุล่วง 

รวมไปถึงวิทยาลัยชุมชนตากและโครงการคนไทย 4.0 ที่ช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ

ชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตากและชุมชนในเครือข่ายอพช. ให้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมท่ีทางโครงการจัดทําข้ึน  

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ชุมชนคุ้นเคยกับการ

ทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

Commerce) นําไปสู่การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน และคณะผู้วิจัยหวังว่าโครงการน้ี จะมีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพ่ือต่อยอดในระดับผู้ประกอบการต่อไป  

 

 

คณะผู้วิจัย 

เมษายน 2565  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการ แบ่งปั๋น ริเริ่มจากการที่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ร่วมกับ

ห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (Internet Education and Research Laboratory: intERLab) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้จัดทําโครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายชุมชน (Community 

Wireless Mesh Network) ภายใต้ชื ่อ Net2Home เพื ่อนําเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกระจายไปให้ถึง

ประชากรตามพื้นที่ชายขอบที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจากความห่างไกลของพื้นที่หรืออัตรา

ค่าบริการที่ประชากรในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ หลังจากท่ีได้มีการดําเนินโครงการ Net2Home มาได้ระยะ

หนึ่งผู้ดําเนินโครงการพบว่า ประชากรในชุมชนได้มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังจะเห็นได้

จากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ของเยาวชน หรือการใช้งานโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งการใช้งานดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบให้

เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับชุมชนมากนัก ทางผู้ดําเนินโครงการจึงเล็งเห็นว่า ในการที่จะ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ยั่งยืน นอกจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังต้องมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตความ

เป็นอยู่ประจําวันของสมาชิกชุมชนอันจะก่อให้เกิดการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย  

โครงการ แบ่งปั๋น จึงได้กําเนิดขึ้นโดยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในระดับ

ชุมชนและต่อยอดไปสู่ระดับประเทศ โดยได้มีการนําเสนอแพลตฟอร์มแบ่งปันทรัพยากรที่ เรียกว่า “แบ่งปั๋น” 

ขึ้นซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวกลางให้แก่สมาชิกในชุมชนสามารถนําสินค้าและบริการมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้

เงินตราเข้ามาเกี่ยวข้อง (cashless) แพลตฟอร์มแบ่งปั๋น ได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ

สร้างระบบให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบกระจายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

ดูแลของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  ในการพัฒนาระยะท่ี1 ของแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน 

หรือ “แบ่งปั๋น1” คณะวิจัยได้พัฒนาระบบ private blockchain ที่บางเบา (lightweight) ท่ีสามารถทํางาน

อยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายชุมชน ซ่ึงมีข้อจํากัดของทรัพยากรและการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร หลังจากน้ัน

จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สามารถจดบันทึกธุรกรรมต่างๆ (ledger) เช่น ข้อมูลการซื้อขาย แลกเปลี่ยน 

ให้เช่า ให้ยืม ทรัพยากรระหว่างกันได้ ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวรวมไปถึงทรัพยากรทางการเกษตร ยานพาหนะ

หรือการขนส่ง เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ และรวมไปถึงการว่าจ้างแรงงาน ธุรกรรมเหล่าน้ีได้ถูกจัดเก็บใน

รูปแบบของบล็อกข้อมูลท่ีกระจายตัวอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนไร้สายและไม่สามารถที่จะทําการแก้ไข

หรือโจรกรรมได้โดยง่าย ข้อมูลที่ถูกจดบันทึกสามารถรับรองความถูกต้องได้จากอัลกอลิธึมที่ได้ออกแบบไว้ ทํา

ให้สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ (trust) ให้แก่ระบบอันเป็นรากฐานสําคัญของแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน  

ในการพัฒนาระยะที่สองของแบ่งปั๋นหรือ “แบ่งปั๋น2” มีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อระบบแบ่งปั๋น1 ให้

สามารถรองรับการทําธุรกรรมจากภายนอกชุมชนหรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะทําให้ระบบแบ่งปั๋น2 

สามารถขยายการทํางานที่ทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม ตลาดสินค้าชุมชนดิจิตอลหรือ Digital Marketplace ได้ 

โดยมี “เกตเวย์ชุมชน” (community gateway) เป็นส่วนสําคัญ จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะวิจัยจึงได้
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ออกแบบและพัฒนาเกตเวย์ชุมชนที่เชื่อมต่อกับระบบแบ่งปั๋น1 ผ่าน Application Programing Interface 

(API) และได้พัฒนาฟังก์ชันการทํางานเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขาย

สินค้าออนไลน์ อันได้แก่ ระบบการจัดการร้านค้า (Content Management System) ระบบจัดการคลังสินค้า 

(Store Management System) ระบบจัดการคําสั่งซื้อ (Order Management) ระบบการชําระเงินออนไลน์ 

(Payment Gateway) ซึ่งได้มีการออกแบบให้รองรับการชําระเงินในหลายรูปแบบ เช่น QR payment ผ่าน

ระบบพร้อมเพย์ Automated Digital Banking ผ่าน API ของธนาคารพาณิชย์ และระบบการชําระเงินคริปโต 

(Crypto Currency) ระบบจัดส่งสินค้าที่ได้มีการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการขนส่งผ่าน API ทําให้เจ้าของร้านค้า

สามารถประเมินราคาค่าขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งแบบเรียลไทม์ได้ 

และระบบรับส่งข้อความสั้น (Chat Messaging) ที่สามารถให้ผู้ใช้งานแบ่งปั๋นสามารถส่งข้อความโต้ตอบกันได้

บนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน รวมไปถึงแอปพลิเคชันไลน์ด้วย  

คณะวิจัยได้พัฒนาระบบแบ่งปั๋น2 และเริ่มใช้งานกับชุมชนที่ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายชุมชน 

จากโครงการ Net2Home แล้ว โดยได้มีตัวแทนจากชุมชนเข้ามาเปิดร้านค้า เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ

จากชุมชนแล้วผ่านระบบจัดการร้านค้า (CMS) และโมบายแอปพลิเคชันที่ทําหน้าที่บันทึกและประมวลผล

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกชุมชนอย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทําการบันทึก

ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ได้มีการจัดอบรมสัมมนาการถ่ายทอดความรู้สาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 ให้กับ

ชุมชนที่สนใจ โดยมี 4 ชุมชนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) 

ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 3) ชุมชนบ้านผาลาย ตําบลผาลาย 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) ชุมชนบ้านกรอนเหนือ ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  

โดยจากการทดสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้เป็นอย่างดี โดยมีสินค้าเข้ามาเสนอขายบน

แพลตฟอร์มแล้ว หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ทางคณะวิจัยและมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย จะสนับสนุนให้

สมาชิกชุมชนได้นําสินค้าและบริการจากชุมชนมาเสนอขายบนแพลตฟอร์มให้มากขึ ้นพร้อมทั ้งขยาย

แพลตฟอร์มแบ่งปั๋น ไปยังชุมชนอื่นๆ  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนในการนําทรัพยากรทีมีอยู่ในชุมชนมา

แลกเปลี ่ยนหรือเสนอขายให้แก่ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต อันจะก่อให้เกิดการไหลเวียนของเศรษฐกิจและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถแปรผันมาเป็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับ

สมาชิกในชุมชนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 

โครงการนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มร้านค้าชุมชนแบ่ง

ปั๋น2 เพื่อที่จะให้สมาชิกในชุมชนสามารถนําเสนอสินค้าและบริการจากชุมชนออกไปยังชุมชนอื่นๆ และ 

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ัวโลก โดยได้มีการเช่ือมต่อเข้ากับระบบการจดบันทึกธุรกรรมแบบกระจาย (Distributed 

Ledger) ที่ทํางานอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนไร้สายหรือแบ่งปั๋น1 ผ่านเกตเวย์ชุมชน ซึ่งทําให้สมาชิกใน

ชุมชนสามารถทําธุรกรรมกับภายนอก โดยอาศัยระบบ Internet Banking และพร้อมเพย์ในปัจจุบัน ระบบมี

ความพร้อมท่ีจะเช่ือมต่อออกไปยังระบบ blockchain สาธารณะท่ีจะถูกนํามาใช้ในกิจการธนาคารและการเงิน 

(cryptocurrency) ได้ในอนาคต ในส่วนของการทดสอบโครงการได้ประสานงานกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศ 

เครือข่ายไทย (THNIC Foundation) เพื่อที่จะนําแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นไปให้ชุมชนในชนบทที่ร่วมโครงการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายชุมชน (Community Wireless Mesh Network) ภายใต้ช่ือ Net2Home เพ่ือ

เป็นการวัดผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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Abstract 
 

This project aims to improve the digital economy of the local community by 

developing a platform for the community digital marketplace, Baengpun Two, which allows 

community members trade their products and services with other communities and global 

internet users. The platform is integrated with an existing, lightweight, distributed ledger 

system that runs on a community wireless mesh network, Baengpun One, through the 

community gateway.  To support external transactions, the community gateway is integrated 

with Internet Banking and Prompt Pay systems while providing an interface for a public 

blockchain which will be used for cryptocurrency in the future. The project team will work 

together with the THNIC foundation to introduce the Baengpun Two platform to rural 

communities as well as join the Community Wireless Mesh Network project, Net2Home. An 

evaluation will then focus on the economic and social impacts on these rural communities. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
การซ้ือขายออนไลน์โดยใช้พ้ืนท่ีท่ี เรียกว่า Digital Marketplace กําลังเป็นท่ีนิยมอย่างสูง  ในประเทศ 

ไทย สามารถสร้างช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบปะกันได้โดยตรง อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 

ไทย สามารถสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ หรือ Tech Startup ภายในประเทศ ทําให้เกิดเงินหมุนเวียนมากข้ึน 

ส่งผลไปสู่การเพ่ิมข้ึนของอัตราจ้างงานและเกิดการพัฒนาของประชาคมดิจิทัล รวมไปถึงการไหลเวียนของ 

เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน โดยท่ีผ่านมามีดิจิทัลแพลตฟอร์มมากมายในลักษณะการซ้ือขายออนไลน์หรือ Digital 

Marketplace ท่ีเข้ามาสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในประเทศไทย แต่ทว่า 

แพลตฟอร์มเหล่าน้ันล้วนแล้วแต่มีฐานอยู่ท่ีต่างประเทศส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายแฝงในการเช่ือมต่อส่ือสัญญาณ 

หรือการรับส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ ซ่ึงภาระเหล่าน้ีก็จะถูกผลักไปสู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน 

ประเทศและผู้ใช้บริการในท่ีสุด รวมไปถึงการใช้บริการแพลตฟอร์มเหล่าน้ีผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเองเพราะ

กฎหมายไทยอาจคุ้มครองธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนบนแพลตฟอร์มต่างประเทศท่ีใช้นวัตกรรมล้ําหน้าได้ไม่ทันการ 

 ชุมชนชนบทยังมีอัตราในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ตํ ่า ดังจะเห็นได้จากอัตราการใช้ 

อินเทอร์เน็ตในชนบทมีค่าที่ห่างจากชุมชนเมืองเป็นอย่างมาก รูปภาพท่ี 1 ที่แสดงถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

และการเชื่อมต่อของหมู่บ้านท้ังหมดในประเทศไทย โดยจุดสีแดงในแผนที่แสดงถึงหมู่บ้านที่มีโครงข่าย 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและพื้นที่ว่างเปล่าคือพื้นที่ที ่ยังไม่มี โครงข่ายเข้าถึงที่รวมถึงชุมชนที่ขาดแคลน 

โครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ เช่น เทือกเขาสูง เป็นต้น ซึ่งพบว่าจากหมู่บ้านทั้งหมดใน 

ประเทศไทยจํานวน 74,965 หมู่บ้าน มีเพียง 53% เท่านั้นที่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Fixed 

Broadband Internet) เข้าถึงอีก 40% ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

อยู่และอีก 7% ของหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลําบากและยังรอการจัดสรรโครงข่ายให้อยู่ 

[1] ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงสถิติที่พบว่าในพื้นที่ชนบทมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ตํ่ามาก [2] เช่น ในเขต 

จังหวัดตาก มีจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 38.04 % ซึ่งจากแผนที่ในรูปภาพท่ี 1 จะพบว่าจํานวนจุดสีแดง 

ค่อนข้างเบาบางมากในพื้นที ่จังหวัดตาก แต่ในทางกลับกันจํานวนผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในชุมชนเมือง เช่น 

กรุงเทพมหานครกลับพุ่งสูงถึง 69.16% [2] ทําให้ชุมชนในชนบทขาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลหรือเกิดภาวะความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึง (Digital Divide) [1] 
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รูปภาพท่ี 1 แผนภาพสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของหมู่บ้านในประเทศไทย 

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจในชุมชน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) 

ได้ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้

ริเริ่มทําโครงการอินเทอร์เน็ตเมชไร้สายเพื่อชุมชน (Community Wireless Mesh Networks) ในปี พ.ศ. 

2556 โดยเป็นการนําผลงานวิจัย Digital Ubiquitous Mobile Broadband OLSR (DUMBO) [3] 

มาประยุกต์ใช้ในการ ขยายสัญญาณ WiFi ให้ครอบคลุมพื้นที่ในหมู่บ้านชนบทโดยใช้หลักการของโครงข่าย 

การสื่อสารไร้สายแบบเมช (Wireless Mesh Network) เพื่อแชร์การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสาย ADSL หรือ 

Fiber Optic ที ่อาจมีเพียง เส้นเดียวเพื ่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของแต่ละครอบครัว โดยชาวบ้านใน 

แต่ละหมู่บ้านจะทําการแชร์ค่าใช้จ่ายของค่าบริการอินเทอร์เน็ตด้วยกันเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าอัตรา 

ค่าบริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้าถึง 3 - 4 เท่า [4] โดยได้เริ ่มการติดตั้งระบบโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชนเครือข่ายแรกท่ีหมู่บ้านไทยสามัคคี ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับ

ความร่วมจากวิทยาลัยชุมชนตาก ในการประสานงานกับชาวบ้านในชุมชน  

 จากความความร่วมมือดังกล่าวในปัจจุบันได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเมชไร้สายเพื่อชุมชนภายใต้ 

โครงการ Net2Home ไปแล้วถึง 44 ชุมชน ในสามจังหวัด ได้แก่ ชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 

ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านผาลาย อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 416 ครัวเรือน และรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ 

2,000 คน [5] คณะนักวิจัยประสงค์ให้โครงข่ายเพื่อชุมชน community networks นี้มีความยั่งยืนจึงมุ่งที่จะ 

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อดูแลรักษาและจัดการการให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชนของตนเองได้ภายใน

ชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง งานศพ การผลิตการเกษตรอันต่างมีผลต่อเศรษฐกิจชุมชนทั้งส้ิน 

 
 

 

 

 

 

จังหวัดตาก 
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สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แนวความคิดพัฒนาแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น จึงเป็นส่วนหนึ่งของ Net2Home

 เพื่อทําให้ Net2Home เป็นมากกว่าการบริการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตหรือ Internet Service 

Provider ( ISP) แต่ท ําหน ้าท ี ่ ให ้บร ิการเน ื ้อหาและการทําธ ุรกรรมด ิจ ิท ัลเพ ื ่อบร ิการต ่อช ุมชน 

เป็นการดึงดูดผู้ใช้งานและก่อให้เกิดการขยายตัวของเครือข่าย Net2Home 

 สืบเนื่องมาจากการวิจัยการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชุมชน [5] และการจัดทําค่าย THNG ครั้งที่ 6 

โดยมูลนิธิฯ ในปี 2559 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความตื่นตัวทางดิจิทัลจากชาวบ้านในชุมชนแม่กาษา

ทําให้พบว่าชาวบ้านมีความตื ่นตัวและคุ ้นเคยกับเทคโลยีอินเทอร์เน็ตมากพอควร หลังจากการใช้งาน 

เครือข่ายมาบ้างซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชนข้างต้น จากการสํารวจชีวิตความ 

เป็นอยู่ในชุมชนพบว่าในชุมชนแม่กาษามีลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างชาวบ้านในชุมชน 

โดยท่ีมี ข้อเสนอเป็นแรงงานค่าจ้าง หรือสินค้าต่างๆ ตอบแทน เช่น ผลผลิตทางการเกษตร โดยการตกลงว่าจ้าง 

เหล่านี้มักจะมีการจดบันทึกในรูปแบบสมุดบัญชี (ledger) และจะมีการตกลงวันและเวลา ในเรื่องของการ 

ชําระหน้ีสิน ซ่ึงจะมีอยู่ในหลายรูปแบบท้ัง เงินสด สินค้าทางการเกษตรหรือบริการต่างๆ ดังตัวอย่างท่ีพบก็ คือ 

ชาวบ้านท่ีมีรถบรรทุกมีการเสนอบริการในการรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน 

โดยจะได้รับผลตอบแทน เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ในเดือนถัดไปหรือเมื่อสินค้า 

การเกษตรเหล่านั ้นออกผลในฤดูกาลถัดไป ซึ่งลักษณะการทําการธุรกรรมแบบนี้จะเป็นลักษณะเหมือน 

การให้เครดิต (credit) ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน โดยจะต้องอาศัยความไว้วางใจ (trust) 

ของชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ทางคณะวิจัยจากห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จึงได้นําเสนอโครงการ แบ่งปั๋น ต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และได้รับทุนมาทําการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในระดับชุมชน 

ซึ่งเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ  (trustful) ในขณะเดียวกันระบบจะไม่อยู่ภายใต้อํานาจหรือการบริหาร 

จัดการดูแลของคนใดคนหน่ึง เพราะข้อมูลจะกระจายท่ัวเครือข่ายไม่ได้รวมศูนย์อยู่กับผู้ใดผู้หน่ึงและการเข้าถึง 

ต้องใช้กุญแจหลายดอกที่กระจายในหมู่สมาชิก ทําให้ไม่รวมศูนย์การบริหารจัดการ เป็นการเดินตามแนวทาง 

ระบบเปิดของอินเทอร์เน็ตและ blockchain ระบบ แบ่งปั ๋น ที่นําเสนอใช้ blockchain technology 

ในการเก ็บบ ันท ึกธ ุรกรรมต ่างๆ ที ่ เก ิดข ึ ้น เช ่น ข ้อม ูลการซ ื ้อขาย แลกเปล ี ่ยน ให ้ เช ่า ให ้ ยืม 

ทรัพยากรระหว่างกันได้ ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวรวมไปถึง ทรัพยากรทางการเกษตร ยานพาหนะหรือการขนส่ง 

เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ และรวมไปถึงเงิน และการว่าจ้างแรงงาน โดยระบบสร้าง private blockchain 

ข้ึนบน WiFi mesh network ท่ี Net2Home ได้ติดต้ังไว้ในชุมชนไว้แล้ว โดยใช้เคร่ืองแม่ข่ายขนาดเล็กในชุมชน  

ระบบแบ่งปั๋นจะฝังตัวอยู่ในเครือข่ายนั้นเพื่อสร้างกลไกที่เชื่อถือได้ (trust) อันทําให้เกิดความเช่ือมั่น โครงการ 

แบ่งปั๋น จึงจะนําเทคโนโลยี blockchain มาสร้างเป็น แพลตฟอร์มของการบันทึกการแลกเปลี่ยนสินค้า 

ภายในชุมชนเพื่อที่จะช่วยให้ทรัพยากรที่มีในหมู่บ้านได้รับการใช้งานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด (utilization) 

เทคโนโลยี blockchain เป็นเทคโนโลยีที ่รองรับความถูกต้อง เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกรรม 

แลกเปลี ่ยนสินค้า แบ่งปัน  ทรัพยากรภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี โครงการนี ้นําเสนอระบบการบันทึก 
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ธุรกรรมแบบดิจิทัล (digital ledger) ที ่คล้ายคลึงกับบันทึกช่วยจําที ่ชาวบ้านจดจําบนแผ่นกระดาษ 

ในชีว ิตประจําว ันอยู ่แล ้ว โดยจะจดบันทึกแต่ละธ ุรกรรมที ่ เก ิดข ึ ้นหลังการตรวจสอบ (validate) 

ธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบ โดยอ้างอิงจากข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก่อนทําการอนุมัติ 

ธุรกรรมน้ัน จากน้ันจะทําการบันทึกโดยใช้ digital technology ในการบันทึกธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน การนํา digital 

ledger มาใช้ในกิจกรรมนี้ก็เพื่อต้องการให้สามารถรองรับการขยายตัวของระบบ แบ่งปั๋น ให้รองรับผู้ใช้งาน 
และกิจกรรมจํานวนมากได้ในภายหลัง 

 โครงการ แบ่งปั๋น ขั้นตอนที่ 1 หรือ แบ่งปั๋น1 นี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาระบบ 

และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมท่ีจะนําเข้าสู่การใช้งานจริง เพ่ือเป็นการขยายผลและต่อยอด พ้ืนฐานความรู้ 

ของโครงการที่ 1 คณะผู้วิจัยขอเสนอการโครงการ แบ่งปั๋น2 เชื่อมโยง แบ่งปั๋น1 ซึ่งเป็นการซื้อขายภายใน 

ชุมชนกับโลกภายนอกหรือประชาคมอินเทอร์เน็ต 

 แบ่งปั๋น ขั้นที่ 2 หรือ แบ่งปั๋น2 จะสามารถเชื่อมโยงการทําธุรกรรมจากภายนอกชุมชนกับแบ่งปั๋น1 

อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชนโดยสามารถนําเสนอสินค้าและบริการจากชุมชนที่มีเอกลักษณ์  

ออกไปยังภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการนํามาสู่การ 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป โดยจะมีการเชื่อมต่อจากระบบแบ่งปั๋นเดิมที่จํากัดอยู่ในชุมชนออกไป 

ยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปผ่านร้านค้าตัวแทน  (proxy) ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าและให้บริการ 

ในชุมชน การทําธุรกรรมซื้อขายจะผ่านตัวแทนโดยจะมีการจดบันทึกและตรวจสอบ (validate) ผ่านระบบ 

แบ่งปั๋น ที่ฝังตัวอยู่ในเครื่องราสเบอรี่พายที่กระจายอยู่ในชุมชน ซึ่งธุรกรรมจะถูกบันทึกในรูปแบบ digital 

ledger ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (Immutability) แบ่งปั๋น2 สามารถทําธุรกรรมกับภายนอกโดย 
อาศัยระบบ Internet Banking และพร้อมเพย์ในปัจจุบัน โดยที่จะเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อออกไปยังระบบ 

blockchain สาธารณะที่จะถูกนํามาใช้ในกิจการธนาคารและการเงิน (cryptocurrency) ได้ในอนาคต 

เม่ือมีความชัดเจนในด้านกฎหมายและนโยบายจากภาครัฐ  

 งานวิจัย แบ่งปั๋น2 จึงจะมุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มให้เอื้อต่อการรองรับการ 
ขยายตัวในอนาคตดังกล่าวซึ่งยังมีความสลับซับซ้อนในด้านเทคนิคเนื่องจากสภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ในชุมชนยังมีปัญหาเร่ืองเสถียรภาพอยู่ รวมถึงทรัพยากรท่ีจํากัดในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื ่อพัฒนาระบบ “แบ่งปั ๋น2” โดยขยายแพลตฟอร์มแบ่งปั ๋น1 ให้เข ื ่อมต่อการบริการกับ 

ประชาคมอินเทอร์เน็ตทั่วไปเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี blockchain 

technoloy จดบันทึกธุรกรรม 

2. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแบ่งปั๋นให้รองรับการขยายตัวและสามารถบูรณาการเข้ากับระบบ 
Blockchain สาธารณะอ่ืนๆ ได้ในอนาคต   
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3. พัฒนาบุคลากรในประเทศด้าน blockchain technology จากประสบการณ์ใช ้งานจร ิงเพ่ือ 

รองรับการขยายตัวของ technology น้ี  

4. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน โดยการทดลองใช้ระบบ แบ่งปั ๋น2 กับชุมชนในสภาพปัจจุบัน 

(ไม่มีเงินตราดิจิทัล) 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยเป็นการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาธุรกรรมบนเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตสําหรับชุมชนห่างไกล โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการแบ่งป๋ัน1 ให้สามารถรองรับการทําธุรกรรม

ซื้อขายจากภายนอกชุมชนผ่านตัวแทนร้านค้าชุมชนได้ ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาจะต้องคํานึงถึงการ

เชื่อมต่อกับระบบแบ่งปั๋น1 เดิมที่ทํางานบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน ที่มีทรัพยากรที่จํากัดทั้งในส่วนของ

อุปกรณ์ประมวลผล, หน่วยความจําและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร โดยในโครงการนี้จะมุ่งเน้นการ 

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 เป็นหลัก และมีวิสาหกิจชุมชน Net2Home ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนชายขอบ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนซึ่งได้มีการวาง

โครงข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไว้แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ล่วงหน้า สามชุมชน จากวิสาหกิจ

ชุมชน Net2Home ได้แก่ 1) ชุมชนแม่กาษา ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) ชุมชนบ้านวัด

โบสถ์ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 3) ชุมชนบ้านผาลาย ตําบลผาลาย อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิสาหกิจชุมชน Net2Home ได้วางโครงข่ายและให้บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนในสาม

พ้ืนท่ีน้ีไว้แล้วโดยมีข้อมูลสมาชิกและกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายของแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย จํานวนชุมชน จํานวนครัวเรือน จํานวนผู้ใช้งาน 
ชุมชนแม่กาษา, ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

35 347 1735 คน 

ชุมชนบ้านวัดโบสถ์, ตําบล มะขามล้ม อําเภอ 
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

6 50 250 คน 

ชุมชนบ้านผาลาย, ตําบล ผาลาย อําเภอ เชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

1 9 45 คน 

 

ทางคณะวิจัยกําหนดให้ชุมชนแม่กาษา เป็นเป้าหมายหลักในการทดสอบทดลองและเก็บข้อมูล

เนื่องจากได้เคยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบแบ่งปั๋น1 ไว้แล้ว ทําให้สามารถทดสอบระบบได้ทันที 

สําหรับชุมชนบ้านวัดโบสถ์ และ ชุมชนบ้านผาลาย นั้นยังไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการทํางานของ

ตารางท่ี  1 จํานวนผู้ใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนในสามพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
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ระบบแบ่งปั๋น เลยจึงจําเป็นต้องมีการเดินทางของคณะวิจัยไปติดตั้งอุปกรณ์เสียก่อน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์

โควิด-19 ตลอดช่วงของการดําเนินโครงการ (พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564) ทําให้คณะวิจัยไม่สามารถ

เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์และเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตของการวิจัยในการเก็บข้อมูล

และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์แทน ในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ทางคณะได้ปรับแผนการพัฒนามา

ใช้ทรัพยากรบนระบบคลาวด์ ควบคู่ไปกับการใช้งานทรัพยากรจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนซึ่งได้อธิบาย

รายละเอียดการดําเนินงานเพ่ิมเติมไว้ใน หัวข้อท่ี 5.2  

โครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 เป็นหลัก โดยมิได้ดําเนินการขยาย

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางคณะวิจัยได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน Net2Home ในการให้ใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วในการทดสอบระบบกับผู้ใช้งานท่ีเป็นสมาชิกของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน  

 

1.4 ทฤษฎ ีสมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 
โครงการจะพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ “แบ่งปั๋น” สําหรับการจดบันทึกธุรกรรมต่างๆ ในชุมชนซ่ึง 

อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและแรงงาน โดยผู้เสนอสินค้าและบริการ (Producer) และผู้ต้องการซ้ือ 

สินค้าและบริการ (Consumer) ซึ่งอาจจจะอยู่ภายในหรือภายนอกชุมชนสามารถตกลงค่าตอบแทนใน 

อัตราที่เหมาะสมและจดบันทึกในรูปแบบของ Digital Ledger ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น โดย 

แอปพลิเคชันจะทําการอัพเดตข้อมูลไปยังโหนดที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งทางโครงการจะนําอุปกรณ์ Single Board 

Computer (ตัวอย่างเช่น Raspberry Pi) ติดตั้งไว้กับอุปกรณ์ Mobile Router ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนผ่าน 

โครงข่ายสื ่อสารไร้สายแบบเมชของ Net2Home มาเป็นตัวจดบันทึกและประมวลผลธุรกรรมต่างๆ 

หลังจากนั้นในทุกๆ รอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน อุปกรณ์ Raspberry Pi 

จะนํา digital ledger เหล่าน้ัน มาทําการสรุปเป็นรายงานประจําเดือนและจัดเก็บในรูปแบบของ transaction 

ด้วยเทคโนโลยี blockchain ซึ่งจะทําให้ระบบสามารถทําการตรวจสอบวินิจฉัย (verifcation) ได้อย่าง 

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นโครงการจะทําการพัฒนาระบบร้านค้าซึ่งจะเป็นตัวแทนของชุมชน 

ในการทําธุรกรรมซื้อขายกับผู้ใช้งานภายนอกโดย ระบบร้านค้าจะเช่ือมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตและทํางานอยู่ 

บนอุปกรณ์ราสเบอร่ีพายเช่นกัน 

 โดยในการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการจดบันทึกและทําธุรกรรมซื้อขายสินค้าและ 

บริการน้ี จําเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้ใช้งาน (trust) โดยธุรกรรมที่จดบันทึกใน digital ledger 

จะไม่สามารถแก้ไขได้ (immutable) จากสมมุติฐานดังกล่าวได้มีการนําเทคโนโลยี blockchain เข้ามา 

ใช้อย่างแพร่หลายในกิจการท่ีเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน เน่ืองจาก blockchain  มีการเก็บจัดเก็บข้อมูลแบบ 

กระจาย distributed ท่ีไม่ต้องผ่านตัวกลาง ดังนั้นคู่สัญญายกตัวอย่างเช่น ผู้ซื ้อและผู้ขายสามารถทําการ 
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ตกลงทําธุรกรรมกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง เช่น นายธนาคาร เป็นต้น อีกทั้งระบบ blockchain 

มีคุณสมบัติ Immutability นี้เป็นจุดเด่น เพราะทําให้สามารถใช้ blockchain เสมือนตู้เซฟเก็บเอกสารท่ี 

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทําให้สามารถรับรองยืนยันความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ สามารถสร้างความเชื่อม่ัน 

(Trust) ให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นเทคโนโลยี blockchain จึงได้รับความนิยมอย่างสูงในการจัดทําสกุลเงินดิจิทัล 

หรือท่ี เรียกว่า cryptocurrency เช่น Bitcoin (BTC), Etheruim (ETH), Ripple (XRP) หรือ Libra ระบบ 

blockchain ไม่มีตัวกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมแต่จะอาศัยความร่วมมือกันของโหนด 

หรือสมาชิกที่อยู ่ในระบบทําหน้าที่ตรวจสอบและยอมรับกันเอง (validation) ด้วยการตรวจสอบข้อมูล

ย้อนหลังที่ถูกจัดเก็บกระจายอยู่ในโครงข่ายโดยจะมีผู้ที่ให้คําตอบที่ถูกต้องและไวที่สุดเพียงคนเดียว (mining) 

ผ่านกระบวนการ consensus เช่น Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) [23]  โดยใครที่สามารถ 

ตรวจสอบได้สําเร็จก่อนก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเครดิตหรือสกุลเงินดิจิทัลในระบบน้ันๆ    

 แม้ว่า blockchain จะมีความปลอดภัยสูงและมีคุณสมบัติของ immutability โดยไม่ผ่านตัวกลางใดๆ 

แต่ก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการประมวลผล (response time) ที่ใช้เวลานาน ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Bitcoin 

ใช้เวลาถึง 10 นาที ในการตรวจสอบและเพ่ิมธุรกรรมลงไปใน block [24]  นอกจากน้ี Bitcoin ยังมีข้อจํากัดใน 

เรื่องของการขยายตัวของระบบ (scalability) โดยสามารถรองรับการธุรกรรมได้เพียง 7 ธุรกรรมต่อวินาที 

[25] ซึ ่งไม่สามารถรองรับการใช้งานกับระบบการทําธุรกรรมแบบเรียลไทม์ได้  อีกทั ้งสมาชิกในระบบ 

Blockchain จําเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลในกระบวนการ concensus ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากร เช่น 

ซีพียู หน่วยความจํา รวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร [26] จากสมมุติฐานดังกล่าวระบบ 

Blockchain ที ่มี ่อยู ่จึงยังไม่เหมาะที ่จะนํามาพัฒนาระบบแบ่งปั ๋นด้วยสภาพ แวดล้อมของแบ่งปั ๋นที ่มี 

ข้อจํากัดของทรัพยากรในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงสภาพการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ 

เสถียรที่มีการติดดับเนื่องมาจากจากไฟฟ้าดับ สัญญาณรบกวน (interference) และการแย่งใช้แบนด์วิดท์ 

ระหว่างผู้ใช้งานในชุมชน  

 ด้วยคณะผู้วิจัยต้องการนําคุณสมบัติ Immutability ของ blockchain มาใช้จึงต้องออกแบบ 

สถาปัตยกรรมให้มีความบางเบา (lightweight) สามารถทําการประมวลผลกับอุปกรณ์ราคาถูกที่มีทรัพยากร 

จํากัด อย่างราสเบอร่ีพายได้ ท้ังน้ีโครงการจะนําเทคนิคลดภาระหรือ offloading มาใช้ โดยจะตัดกระบวนการ 

consensus ออกไปในการตรวจสอบธุรกรรมความถูกต้องจากก่อนหน้า อาศัยการชี้ตําแหน่งของโหนดท่ี 

จัดเก็บธุรกรรมล่าสุดเอาไว้ ทําการตรวจสอบย้อนกลับ (track and trace) ได้โดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ  

blockchain ทําให้สามารถลดความสลับซับซ้อนไปได้มาก เมื ่อเทียบกับกระบวนการตรวจสอบของ 
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blockchain แบบเดิม เช่น Proof of Work หรือ Proof of Stake อีกทั้งยังสามารถทําการตรวจสอบได้ 

รวดเร็วและลดการใช้ทรัพยากรไปได้มาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมของระบบแบ่งปั๋นจะทํางานอยู่บนโครงข่าย 

ไร้สายแบบเมชซึ ่งมีการเชื ่อมต่อที ่ไม่มั ่นคง เส้นทางการส่งข้อมูล (routing) สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ 

ตลอดเวลารวมไปถึงมีการเชื ่อมกับอินเทอร์เน็ตในลักษณะที ่ไม่เสถียร การออกแบบการกู ้ค ืนข้อมูล 

(reconstructable) จึงเป็นหัวใจของ blockchain ของ แบ่งปั๋น เพราะโหนดที่เก็บข้อมูลธุรกรรมอาจจะ 

สูญหายไปจากระบบ โดยระบบแบ่งปั๋นจะมีการจัดทําข้อมูลสํารองที่กระจายอยู่ภายในโครงข่ายชุมชนและ 

ระบบคลาวด์บนอินเทอร์เน็ต เมื่อข้อมูลหายไปหรือเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานเกี่ยวกับการจัดเก็บธุรกรรม 

ระบบแบ่งป๋ัน ก็จะสามารถทําการกู้คืนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสํารองได้  

 สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งปั๋น ได้ถูกออกแบบให้มีความอิสระที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายใดๆ 

ก็ได้ โดยใช้ SMON (Structured Mesh Overlay Network) เฟิร์มแวร์ที ่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องปฎิบัติการ 

intERLab [27] เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างระบบโครงข่าย (network infrastructure) กับระบบแบ่งป๋ัน 

ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2  

 

โดย SMON จะทําหน้าท่ีค้นหาโหนดที่เป็นสมาชิกของระบบแบ่งปั๋น หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบ 

แบ่งปั๋นไว้โดยอัตโนมัติซึ ่งเรียกฟังก์ชันการทํางานนี้ว่า Service Discovery  โดยหลังจากสืบหาโหนดท่ี 

เป็นสมาชิกของระบบแบ่งปั๋นได้แล้วระบบก็จะเริ่มการทํางานแบบกระจายซึ่ง แบ่งหน้าที่หลักๆ ออกเป็น 

การลงทะเบียนใช้งาน (user authentication) การตรวจสอบประวัติของผู้ใช้ (user profile verification) 

และการจัดเก็บธุรกรรม (Distributed Ledger Storage) ซึ่งจะเห็นว่าระบบแบ่งปั๋นสามารถทํางานอยู่บน 

โครงข่ายได้หลากหลาย เช่น โครงข่ายแบบเมชของอินเทอร์เน็ตชุมชนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ 

บนอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการ (Internet Service Provider) และรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (4G/LTE) ดังนั้น ถึงแม้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาไปและกระจายไปทั่วถึงเขตชนบท 

รูปภาพท่ี 2 สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งป๋ัน 
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ซึ่งอาจรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่อย่าง 5G ระบบแบ่งปั๋นก็สามารถที่จะนําไปติดตั้งและให้บริการอยู่บนโครงข่าย 

เหล่าน้ันได้ 

 
1.5 วิธีการดําเนินการวิจัยและสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
วิธีการดําเนินการวิจัยของโครงการแบ่งออกเป็นสามระยะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

ระยะท่ี 1: ศึกษาและออกแบบสถาป6ตยกรรมแบ9งป6;น2 
 ตลาดออนไลน์เชื ่อมโยงระบบแบ่งปั๋นกับตลาดภายนอกชุมชนจะผ่านประตู (gateway) ระหว่าง 

แบ่งปั ๋น1 กับอินเทอร์เน็ต โดยให้มีการตั ้ง เรียกว่า “ร้านค้าตัวแทน” (Proxy) ในการนําสินค้าและ 

บริการจากชุมชนออกสู่ตลาดภายนอกที่ประตูในแต่ละชุมชน อาจมีผู ้เปิดบริการตัวแทนหลายรายได้ ใน 

ขั้นตอนนี้ทางคณะผู้วิจัยจะทําการรวบรวมข้อกําหนด ความต้องการของผู้ใช้ระบบ การเชื่อมโยงกับ internet 

banking และ crytocurrencies ต่างๆ เช่น Bitcoin, Etheruim  Libra เป็นต้น เพื่อรองรับการทําธุรกรรม 

ทางการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายสู่สถาปัตยกรรมของการเช่ือมระบบท่ีเหมาะสม 
 การทําธุรกรรมของสมาชิกกับผู้เสนอสินค้าหรือบริการกับผู้สนใจในสินค้าและบริการภายนอกจะถูก 

ทําผ่านระบบร้านค้าตัวแทน โดยสมาชิกของแบ่งปั๋นในชุมชนจะทําการลงทะเบียนนําสินค้าหรือบริการ 

ของตนไว้กับร้านค้าที่ตนสนใจ ภายในกลุ่มสมาชิกแบ่งปั๋นจะไม่ใช้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ในการ 

ทําธุรกรรมแต่จะใช้การเปิดบัญชีสินเชื่อหรือเครดิตระหว่างร้านค้าตัวแทนและสมาชิกที่มาลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ 

เป็นสื่อกลางระหว่างการทําธุรกรรม เมื่อมีคําสั่งซื้อจากผู้ใช้ภายนอกชุมชนผ่านร้านค้า ดังแสดงในรูปท่ี 3 

ระบบจะทําส่งต่อคําสั่งซื้อ (Relay) มายังสมาชิกที่ได้ประกาศขายสินค้าไว้กับระบบ เพื่อเป็นการอํานวย 

ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบแบ่งป๋ันจะเช่ือมต่อกับไลน์แอปพลิเคชันโดยผู้ใช้จากภายนอกสามารถส่งข้อความ 

(short message) จากไลน์แอปพลิเคชันมายังผู้ใช้ที่อยู่ในชุมชนโดยตัวระบบ Proxy จะทําหน้าท่ีแยกแยะ 

และจัดส่งข้อความมายังผู้ใช้ท่ีอยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องผ่านโมบายแอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน 

 เมื่อมีการตกลงซื้อขายธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบผ่านตัวแทนและจัดเก็บอย่างปลอดภัยด้วย 

ระบบ private blockchain ท่ีฝังตัวอยู่ในชุมชน ซ่ึงก็คืออุปกรณ์ราสเบอร่ีพายท่ีทํางานอยู่บนโครงข่ายแบบเมช 

และเมื่อมีการชําระค่าสินค้าและบริการจากผู้ใช้ภายนอกเข้ามายังร้านค้า ซึ่งสามารถทําได้ผ่านระบบโมบาย 

แบงค์กิ้งหรือพร้อมเพย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ร้านค้าจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนนําเงินนั้นไปให้สมาชิกผู้ขายสินค้า 

ซ่ึงจะถือว่าธุรกรรมเป็นท่ีส้ินสุดซ่ึงจะทําการจดบันทึกการชําระหน้ีน้ี (settle) ไว้ในระบบ private blockchain 

ของแบ่งป๋ันด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานและป้องกันข้อพิพาทท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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รูปภาพท่ี 3 แสดงโครงสร้างของระบบแบ่งปั๋น2 ที่ทํางานอยู่โครงข่ายแบบเมชและมีตัวแทนร้านค้าในการทํา 

ธุรกรรมกับผู้ใช้ภายนอกชุมชน โดยระบบร้านค้าตัวแทนหรือ Proxy จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้แก่ชุมชน 

น ํ า ส ิ น ค ้ า แ ล ะ บ ร ิ ก า ร ท ี ่ ม ี อ ั ต ล ั ก ษ ณ ์ เ ป ็ น ข อ ง ต น เ อ ง อ อ ก ส ู ่ ต ล า ด ภ า ย น อ ก ไ ด้  

ซึ ่งระบบจะมีคุณลักษณะเด่นกว่าระบบร้านค้าออนไลน์อื ่นๆ คือ ชาวบ้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

สร้างแพลตฟอร์มและระบบไปด้วยกันซึ่งจะเกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการชักชวนกัน 

นําสินค้าและบริการมานําเสนอในแพลตฟอร์มหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขายสินค้าและ 

บริการนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (empowering community) ยกระดับคุณภาพชีวิตและ 

เศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ แล้วจะเห็นว่าระบบแบ่งปั๋นมีความยั่งยืนกว่า 

เพราะแพลตฟอร์มน้ันถูกผลักดันมาจากชุมชนโดยตรงไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีท่ีถูกหยิบยืมมาใช้จากท่ีอ่ืน  

 
ระยะท่ี 2: พัฒนาตAนแบบแบ9งป6;น2  
 หลังจากสถาปัตยกรรมของระบบแบ่งปั๋น ได้รับความเห็นชอบแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจะพัฒนาระบบ 

ต้นแบบเพื่อนํามาทดสอบการใช้งานใน ระยะท่ี 3 โดยจะทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการจะมีการติดต้ัง 

โครงข่ายสื่อสารไร้สายแบบเมช โดยใช้เทคโนโลยี DUMBO แบบเดียวกับที่ใช้ในโครงข่าย Net2Home 

ภายในห้องปฏิบัติการ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยจะทําการทดสอบตาม test case 

รูปภาพท่ี 3 โครงสร้างของระบบแบ่งป๋ัน2 
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ที่ได้ออกแบบไว้ในแผนงานท่ี 2 โดยจะทําการเก็บผลการทดสอบอย่างละเอียดและวิเคราะห์หาจุดบกพร่อง 

ของระบบเพ่ือท่ีจะทําการแก้ไขก่อนจะใช้งานจริง 

ระยะท่ี 3: ทำการติดต้ังระบบแบ9งป6;นและทดสอบการตอบสนองจากชุมชน  
 ทําการติดตั้งและทดสอบระบบแบ่งปั๋น ที่ชุมชนเป้าหมายซึ่งได้มีการติดตั้งโครงข่าย Net2Home 

ไว้แล้ว โดยมุ่งเป้าไปที่ชุมชนในตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการทดสอบจะพิจารณาถึงสภาพ 

แวดล้อมจริงที่อาจจะไม่เหมือนกับในห้องปฏิบัติการ เช่น เส้นทางการส่ือสารบนโครงข่ายแบบเมชอาจจะมี 

การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร มีการติดดับอยู่บ่อยครั้ง (intermittence) 

โดยในการทดสอบนี้จะมีการรับสมัครอาสาสมัครในชุมชนเพื่อช่วยทดสอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ในการใช้งานระบบและโมบายแอปพลิเคชัน  

 เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแบ่งปั๋น โครงการจะเลือกชุมชนต้นแบบที่เป็นสมาชิกของ 

โครงข่าย Net2Home โดยจะเป็นชุมชนโดยรอบในตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะมี 

การประชาสัมพันธ์และติดตั้งระบบแบ่งปั๋นผ่านอุปกรณ์ของโครงข่าย Net2Home และจะมีการจัดอบรม 

สัมนาแนะนําการใช้งาน โดยจะมีการประสานงานกันระหว่างนักวิจัยจาก intERLab/AIT ผู ้นําชุมชน 

ช่างเทคนิคของ Net2Home ในชุมชน รวมไปถึงวิทยากรทางด้านการตลาดดิจิทัล เพื ่อที ่จะแนะนํา 

ช่องทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน หลังจากนั้นจะมีการสํารวจความพึงพอใจการใช้งานเพื่อที่จะนําไป 

ปรับปรุงระบบและโมบายแอปพลิเคชันต่อไป  

 
สถานท่ีทำการทดลอง 
 สถานที่ทําการทดลองของโครงการมีเป้าหมายอยู่ท่ี 3 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนแม่กาษา ตําบลแม่กาษา 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  3) 

ชุมชนบ้านผาลาย ตําบลผาลาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเหตุผลในการเลือกพื้นที่ทั้งสามชุมชนน้ี

เนื่องจากเป็นพื้นที่ให้บริการของ วิสาหกิจชุมชน Net2Home ซึ่งได้สมาชิกใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว อีกท้ัง

แพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากสถาปัตยกรรมของแบ่งปั๋น1 ที่ต้องอาศัยโครงข่ายของ 

Net2Home นอกจากนี้การแนะนําเทคโนโลยีหรือบริการใหม่ๆ กับชุมชนจําเป็นต้องเริ ่มต้นที่ชุมชนที่มี

ความคุ้นเคยและมีตัวแทนชุมชนที่มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเทคโนโลยี เพราะการที่จะแนะนําบริการใหม่ ๆ 

ในชุมชนที่ไม่เคยมีการลงพื้นที่หรือไม่มีความคุ้นเคยจําเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงเป็นการยากที่จะทําได้

ในระยะเวลาท่ีจํากัด  
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ระยะเวลาการทำวิจัย และแผนการดำเนินงาน 
แผนการดําเนินโครงการได้แบ่งออกเป็น 12 กิจกรรม ในกรอบเวลา 12 เดือน ตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การออกสถาปัตยกรรมของระบบ 
แบ่งป๋ัน2 

                        

2. ออกแบบแผนการทดสอบระบบ 
แบ่งป๋ัน2 

                        

3. การพัฒนาระบบแบ่งป๋ัน2                    

4. ปรับปรุงโมบายแอปพลิเคชัน 
แบ่งป๋ัน1 ให้รองรับระบบแบ่งป๋ัน2  

                        

5. ทําการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิ
ภาพของระบบ 

                        

6. ติดต้ังระบบแบ่งป๋ัน2 ในชุมชน 

เป้าหมาย 
                        

7. จัดประชุมสัมนาและแนะนําระบบ
แบ่งป๋ัน2 ให้กับชุมชน 

            

8. เก็บรวมรวมความพึงพอใจจากผู้ใช้ 
งานในชุมชน 

                        

9. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนําเสนอ 
ผลงานวิจัย 

                        

10. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์             

ตารางท่ี  2 แสดงแผนการดําเนินโครงการ 
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ผลการดําเนินโครงการได้เรียบเรียงและสรุปไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์น้ี โดยแบ่งเป็น การทบทวน

วรรณกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะวิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยในส่วนของการขยายตัวของโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชนและเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีนํามาปรับใช้ในแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน1 รวมไปถึง 

แพลตฟอร์ม E-Commerce และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยได้เปรียบเทียข้อดีและข้อเสีย เพื่อนํามาปรับใช้กับ

การพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงเทคโนโลยี Payment Gateway ซึ่งได้มุ่งเป้าไปท่ี 

การชําระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Bank Payment) และการชําระเงินด้วยสกุลเงินคริปโต (Crypto 

Payment) ซึ่งได้เรียบเรียงไว้ใน บทท่ี 2 โดยได้มีการสรุปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในโครงการน้ี  

ทางคณะวิจัยจึงได้เริ ่มทําการออกแบบสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มแบ่งปั ๋น2 ไว้ในบทท่ี 3  ซึ่งมีส่วน 

ประกอบที่สําคัญคือ เกตเวย์ชุมชน (Community Gateway) ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยง ผู้ใช้งานโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชนกับประชาคมอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และได้มีการออกแบบการบริการต่างๆ ที่สนับสนุน 

ธุรกรรมสําหรับตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ (Community Digital Marketplace) และ ในบทท่ี 4 คณะวิจัยได้

รายงานผลการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น สามส่วนหลักได้แก่ เว็บแอปพลิเคชัน 

แบ่งปั๋น สําหรับตลาดซื้อขายออนไลน์ ระบบจัดการร้านค้าและการปรับปรุงโมบายแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 ให้

รองรับการทํางานของระบบแบ่งปั๋น2  หลังจากพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 สําเร็จแล้วจึงได้ทําการทดสอบ

ระบบโดยแบ่งเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการและทําการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงกับชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

4 ชุมชน ซึ ่งได้รายงานผลการดําเนินงานในบทท่ี 5 และทําการสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ

ข้อเสนอแนะในบทท่ี 6  
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บทที่ 2                                                                                                                           
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 โครงข่ายชุมชน (Community Networks) 

แนวความคิดเรื่อง community networks ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกลไกในการสร้างเน็ตเวิร์คตั้งแต่ 

สมัยอินเทอร์เน็ตเริ ่มก่อตัวดังจะเห็นได้จากโครงข่าย Fidonet [28] ในอดีตที่เชื ่อมโยงชุมชนที่สมาชิก 

กระจายอยู่ทั่วโลก ห่างไกลกันคล้ายกับ UUCP [29] และอินเทอร์เน็ต (ก่อนที่จะมี อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์) 

ซึ ่งสร้างขึ ้นโดยชุมชนผู ้ใช้งาน  แนวความคิดของ Community Networks เป็นตามแนวเดียวกัน คือ 

ชุมชนไม่คอยให้ผู ้ขายบริการเข้ามาขายเน็ตให้ แต่ร่วมกันสร้างเน็ตขึ้นมาในชุมชน  โครงข่ายชุมชนหรือ 

community network ณ ปัจจุบัน เป็นการสร้างโครงข่ายการส่ือสารที่ผลักดันจากชุมชน โดยเกิดขึ้นจาก 

การนําอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น เราเตอร์ หรือ access point มาเชื่อมต่อกัน ผ่านการลากสายส่งสัญญาณ หรือ 

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย เช่น โครงข่ายไร้สายแบบเมช (wireless mesh network) หลังจากนั้นจึงทําการแบ่ง 

การเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต ด้วยหลักการดังกล่าว จึงสามารถขยายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปสู่ชุมชน 

ได้อย่างรวดเร็ว และมีราคาประหยัดกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) 

ยังไม่พร้อมที่จะขยายโครงข่ายของตนออกไป ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดการพัฒนาและติดตั้งโครงข่าย 

อินเทอร์เน็ตชุมชนมากมายทั่วโลก [6] ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน นักวิจัย วิศวกร 

โครงข่าย และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ยังจะเห็นได้จากตัวอย่างโครงข่าย community network ที่ได้ขยาย 

ตัวไปมากมาย เช ่น โครงข่าย AWMN  [7] ที ่นครเอเธนส์ ประเทศกรีซ  โครงข่าย Freifunk [8] 

ในประเทศเยอรมนี โครงข่าย Guifi ที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน [9], โครงข่าย Wray ที่เมือง Lancaster 

ประเทศสหราชอาณาจักร [10] โครงข่าย Linknet ที ่เมือง Macha ประเทศแซมเบีย [11] เป็นต้น  

ในส่วนของประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนป็นครั้งแรกจากโครงการ Net2Home 

ซึ่งได้นําเทคโนโลยี DUMBO [3] มาปรับใช้เพื่อสร้างโครงข่ายไร้สายแบบเมชหรือท่ี เรียกว่า Community 

Wireless Mesh Network (CWMN) โดยได้เริ่มการติดตั้งที่ชุมชนไทยสามัคคี ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด 

จังหวัดตากเป็นที่แรก ตั้งแต่ ปี 2013 [5] นอกจากเป้าหมายในการขยายการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไปสู่ชุมชนแล้ว 

community network ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะเทคโนโลยีที่นักวิจัยได้มีโอกาสทดสอบทดลองเทคโนโลยีใหม่ 

บนโครงข่ายที่มีการผู้ใช้งานจริงและยังเกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่มีการใช้งานภายในสมาชิกของ 

โครงข่ายชุมชน ดังจะเห็นได้จากสมาชิกของโครงข่าย ninux ในเมือง Trento, Italy ที่สามารถพัฒนา 
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ซอฟท์แวร์ PeerStreamer สําหรับการทําวิดีโอสตรีมมิ ่ง [12] หรือการทดสอบระบบ Blockchain – 

Hyperledger บนโครงข่าย Guifi.net [13]  

 โครงข่าย community network ส่วนใหญ่นั้นได้ทํางานอยู่บนมาตราฐาน WiFi ที่ใช้คลื่นความถ่ี 2.4 

GHz และ 5GHz ซึ ่งเป็นย่านความถี ่ที ่เปิด (Free Licensed) จึงทําให้เป็นที ่นิยมเนื ่องจากไม่จําเป็น 

ต้องมีใบอนุญาตในการขอใช้คลื่นความถ่ี อีกทั้งยังใช้มาตราฐานแบบเดียวกันทั่วโลกทําให้มีอุปกรณ์ที่มีราคาถูก 

ให้เลือกใช้มากมาย เทคโนโลยี WiFi สามารถรองรับอัตราการรับข้อมูล (Bandwidth) ที่สูงแต่ก็ยังมีข้อจํากัด 

ที่สามารถรับส่งข้อมูลในระยะใกล้ เน่ืองด้วยใช้คลื่นความถี่ที ่สูงและข้อจํากัดในเรื ่องของกําลังส่ง ทําให้ 

สัญญาณถูกลดทอนได้ง่ายเมื่อผ่านสิ่งกีดขวางและถูกส่งออกไปในระยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการนํา 

เทคโนโลยีสื ่อสารไร้สายอื ่นๆ ที ่สามารถนํามาใช้ในการสื ่อสารระยะไกลในชนบทได้ ยกตัวอย่างเช่น 

การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  (VSAT) หรือดาวเทียม IPStar ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งข้อดีของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง  แม้ในเขตพื้นที่ห่างไกล เช่น 

บริเวณหุบเขา เกาะแก่งต่างๆ แต่ระบบก็ยังมีข้อจํากัดเชิงเทคนิคอยู่ อันได้แก่ ค่าความหน่วงที่สูง (Latency) 

เน่ืองจากข้อมูลจะถูกส่งข้ึนไป ท่ีดาวเทียมท่ีอยู่สูง และส่งกลับมาอีกคร้ังหน่ึงแต่ข้อจํากัดน้ีกําลังจะลดลง เพราะ 

พัฒนาการของ Low Orbit Satellite กําลังก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการใช้ บอลลูน หรือ 

ยานบินขนาดเล็ก นอกเหนือไปจากนั้น ค่าบริการและอุปกรณ์ของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมยังมีราคาแพงอยู่ 

[14]  

 อีกเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจและเหมาะแก่การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชุมชนชนบทก็คือ 

TV White Space (TVWS)  ซึ่งเป็นการสื่อสารระยะปานกลางถึงไกล ที่ทํางานอยู่ในย่านความถ่ี UHF (470 -

790 MHz)  หรือก็คือคลื่นความถี่ที่ใช้ในการแพร่ภาพแพร่เสียงของกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการแพร่ 

กระจายของคลื่นเหนือกว่าความถี่ในย่านอื่นๆ ในเรื่องของระยะการรับส่งและการส่งสัญญาณการสื่อสาร 

ระหว่างสถานีฐานกับสถานีลูกข่ายได้โดยมีสิ่งกีดขวาง (non-line-of-sight propagation) จากการศึกษา 

ทดลองพบว่า คลื ่น TVWS สามารถรับส่งข ้อมูลได้ไกลกว่า คลื ่น WiFi 2.4 GHz ถึง 4 เท่า [15] 

ซึ่งหมายถึงสามารถที่จะลดจํานวนอุปกรณ์ติดตั้งโครงข่ายไปได้มาก เพื่อให้ครอบคุลม บริเวณพื้นที่เท่าๆ กัน 

ทั้งนี้จากการสํารวจการใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ในพื้นที่ชนบทพบว่า ยังมีคลื่นความถี่ของ 

กิจการโทรทัศน์ยังไม่ถูกใช้งาน จากการสํารวจของโครงการ TVWS [16] พบว่าในพื้นที่ชนบททมีคลื่นความถี่ท่ี

ยังว่างอยู่และยังไม่ถูกใช้งานอีกมาก ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นท่ี ชุมชนแม่กาษา ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก มีจํานวนช่องสัญญาณ ในช่วง 470-790 MHz ที่ว่างถึง 30 ช่องสัญญาณ ซึ ่งสามารถนํามา 

ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี TVWS ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังพื ้นที ่ชนบทได้เป็นอย่างดี เนื ่องจาก 
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คุณสมบัติของคล่ืนในย่านความถี ่นี ้สามารถทะลุผ่านสิ ่งกีดขวางได้ดี ทําให้สามารถรับส่งสัญญาณได้ 

ดังจะเห็นได้จากการทําทดสอบ (Trial) ในหลายๆ ประเทศ เช่น Kenya, Tanzania, Ghana, Botswana, 

Namibia และ South Africa [17] รวมถึงประเทศไทย ที่ได้ทําการทดสอบทดลองเเป็นครั้งแรกท่ีชุมชนแม่

กาษา ภายใต้โครงการ TVWS ในปี พ.ศ. 2561 [16]  แต่เนื่องด้วยคลื่นความถี่กิจการโทรทัศน์ไม่ใช่ความถ่ี 

แบบเปิด จึงต้องมีการกําหนดข้อบังคับในการใช้คลื่นความถี่และต้องขอใบอนุญาต ทําให้การใช้เทคโนโลยี 

TVWS ในหลายๆ ประเทศยังเป็นเพียงการทดสอบทดลองในโครงการวิจัยเท่านั้นและไม่สามารถที่จะผลักดัน 

สู่การใช้งานกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชนบทได้ อีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งกําลังเป็นที่สนใจ คือ การยิงสัญญาณ 

ไมโครเวฟท่ีใช้สัญญาณความถ่ีสูงช่วง 30-300 GHz  หรือ mmWave wireless fiber technology  [30] 

 

2.2 เทคโนโลยี Blockchain 
 Blockchain เป็นเทคโนโลยีที ่สนับสนุนการทําธุรกรรมแบบกระจาย (distributed transaction) 

โดยที่ผู้ที่อยู่ในโครงข่ายสามารถแลกเปลี่ยนทําธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ผ่านคนกลางหรือ third 

party เช่น ระบบธนาคาร โดยที ่ธ ุรกรรมบน Blockchain จะไม่ถ ูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลาง 

(centralized database) ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่ทว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะกระจายตัวและถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่กระจายอยู่ในระบบ [18, 19] เทคโนโลยี Blockchain ประกอบด้วย 3 คุณสมบัติหลัก 

ดังน้ี  

! Consensus: การทําธุรกรรมที่สมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากจํานวนสมาชิกมากกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

! Provenance:  สมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบท่ีมาของธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้ 
และจะต้องสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของ (ownership) ของสินทรัพย์หรือธุรกกรรมต่างๆ 

ได้ด้วย 

! Immutability:  ธุรกรรมต่างๆ จะไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบ 
ตามกระบวนการพิสูจน์ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะช่วยให้การแก้ไขดัดแปลงข้อมูลในธุรกรรมเป็นไปได้ยาก 

หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซ่ึงธุรกรรมจะมีความปลอดภัย  

ซึ่งคุณสมบัติ Immutability น้ี เป็นจุดเด่นของ Blockchain เพราะทําให้สามารถใช้ Blockchain เป็นเสมือน 

ตู้เก็บเอกสารที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทําให้สามารถใช้ Blockchain รับรองยืนยันความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 

ได้ แบ่งปั๋น จึงอาศัยคุณสมบัตินี้ของเทคโนโลยี Blockchain ในการตรวจสอบว่าหลักฐานการทําธุรกรรมของ 
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ชุมชนเป็นรายการที ่เกิดขึ ้นจริงทําให้สามารถป้องกันข้อพิพาทที ่อาจเกิดขึ ้น ในการทําธุรกรรมได้โดย 

มีหลักฐานยืนยันธุรกรรมหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าหลักฐานเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับในทางนิตินัย หรือ 

ทางกฏหมาย แต่เป็นการยืนยันความถูกต้องในทางสังคมและสามารถพิสูจน์ได้ในทางเทคนิค ซ่ึงใน 

อนาคตอาจจะได้รับการยอมรับเป็นที ่อ้างอิงทางพฤตินัย เช่นเดียวกับอีเมลหรือเว็บไซต์ที ่มีการอ้างอิง 

ในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน 

2.3 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสช์ุมชน 
การสร้างเนื ้อหาท้องถิ ่นสู ่โลกดิจิทัล เติบโตอย่างธรรมชาติ อย่างรวดเร็ว หลังจากที ่เครือข่าย 

โทรคมนาคมเข้าถึงชุมชนห่างไกล เช่น ข่อง My MeSuan [20]  และ ช่อง โจโฉ [21] บน social media บน 

Facebook และ Youtube จากชุมชนชาวเขาจังหวัดตาก ที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในสามปี สร้าง 

รายได้เข้ามาสู่ชุมชน  ตัวอย่างนี้ชี ้ให้เห็นว่า ชาวบ้านมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ 

แบบใหม่ โดยเฉพาะในบรรดาสมาชิกชุมชนรุ่นใหม่ท่ีผันตัวเองมาเป็น คอนเทนต์บล็อกเกอร์ นําเสนอวิดีโอและ

สื่อออนไลน์ ดังนั้น หากชาวบ้านสามารถเข้าถึงเครือข่ายสะดวกสบายขึ้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของชุมชน 

ย่อมตามมาอย่างรวดเร็ว 

 จากการสํารวจอย่างไม่เป็นทางการในปี 2563 พบว่าชาวบ้านรับรู ้ถึงการซื้อของ on-line และ 

ชอบใช้บริการดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ขายของ on-line เพราะยังไม่เข้าถึงกลไกของมัน [22]  ทําให้การนําเสนอ 

แพลตฟอร์ม แบ่งปั ๋น ให้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื ่อธุรกรรมชุมชน จึงเป็นเรื ่องเร่งด่วน แบ่งปั ๋น มีหลักการ 
ในการสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนในการทําธุรกรรมบนเครือข่าย เพื ่อให้แบ่งปั ๋นเป็นท่ีพึ ่งพาในด้านการ 

เก็บหลักฐานการทําธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นที่สามารถใช้อ้างอิงได้เมื่อเกิดกรณีพิพาท โดยท่ีระบบจะทําการเก็บข้อมูล 

ธุรกรรม รักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม 

ป้องกันการลักลอบแก้ไขข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี blockchain 

 

2.4 เทคโนโลยแีละเครื่องมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Commerce 
ณ ปัจจุบัน ระบบร้านค้าดิจิทัล หรือ ที่ เรียกว่า ธุรกิจ e-commerce ในอดีตที่เริ่มมีการพัฒนามา

ตั้งแต่สมัยที่อินเทอร์เน็ตได้เริ่มถูกใช้งาน  ซึ่งระบบ e-commerce ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลากหลาย 

กิจกรรมของคนไทย ซึ่งได้ถูกขยายออกไปในการบริการที่หลากหลายและขยายตัวออกจนเรียกว่า แพลตฟอร์ม 

ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จาก แพลตฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ เช่น Amazon, 

Alibaba รวมท้ัง แพลตฟอร์มท่ีขยายการดําเนินงานมาท่ีประเทศไทย อย่าง Lazada, Shopee, JD central ท่ี

นอกเหนือจากการให้บริการซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว ยังมีแพลตฟอร์มที่เสนอการให้บริการ อย่าง Grab ที่เสนอ
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บริการรถโดยสารส่วนบุคคล, Grab food, foodpanda, LineMan และ Robinhood  ที่เสนอบริการการ

รับส่งอาหาร เป็นต้น   

ก่อนที่จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มของแบ่งปั๋น2 และร้านค้าดิจิทัลนั้น ทางคณะได้ทําการศึกษา

เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจซื้อขายออนไลน์ หรือ e-commerce โดยใช้ แพลตฟอร์ม 

ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม และ แพลตฟอร์มสําเร็จรูป 

(COTS: commercially available off-the-shelf) เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสมเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนา โดยได้มีการเปรียบข้อดีและข้อเสียในมิติต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่เฟรมเวิร์คและซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามความต้องการของระบบแบ่งปั๋นท่ี

ได้กล่าวไว้เบ้ืองต้น   

ณ ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม เช่น Facebook, Instagram และ Line นอกจากเป็นผู้ให้บริการ ด้าน

โซเชียลมีเดียแล้ว แพลตฟอร์มเหล่าน้ียังขยายบริการออกไปให้รองรับธุรกิจ e-commerce โดยอนุญาตให้

สมาชิกสามารถเปิดร้านค้าดิจิทัลได้ ดังจะเห็นได้จากการบริการ MyShop ของ Line [37], Facebook shop 

และ Instagram shop บน แพลตฟอร์มของ Facebook [38] ซึ ่งนําเสนอฟังก์ชันพื ้นฐานสําหรับร้านค้า

ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ระบบจัดการคลังสินค้า (Stock Management), ระบบจัดการคําสั ่งซื ้อ (Order 

Management), ระบบจัดการใบเสร ็จ (Billing Service) รวมไปถึงการรองร ับการชําระเง ินออนไลน์ 

(Payment Gateway) ข้อดีของแพลตฟอร์มเหล่านี้คือสะดวกต่อการใช้งาน มีฐานสมาชิกจํานวนมาก และ

ระบบยังมีเสถียรภาพสูง เนื่องจากผู้ให้บริการใช้ระบบคลาวด์ หรือ มีการติดตั้ง Data Center  เป็นของตนเอง 

ทําให้สามารถกระจายการทํางานไปบนเซิร์ฟเวอร์หลายตัวพร้อมๆกันได้ ซึ่งทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการได้อย่าง

รวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบสํารองข้อมูล (backup system) และ การกระจายภาระการทํางาน (load balance) 

ที ่สามารถสลับสับเปลี ่ยนการให้บริการได้เมื ่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น (system failure) แต่ข้อเสียของ

แพลตฟอร์มเหล่านี้คือการให้บริการจะผูกติดอยู่กับแพลตฟอร์มใดเพียงแพลตฟอร์มหนึ่งการเชื่อมต่อหรือการ

พัฒนาเพิ่มเติมยังมีข้อจํากัดอยู่ และยังต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา อีกท้ังข้อมูลและ

บริการบางส่วนของแพลตฟอร์มเหล่านี้ ถูกเก็บหรือถูกเรียกใช้จากต่างประเทศ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ช่องสัญญาณ 

หรือ แบนด์วิดท์ ออกไปต่างประเทศ (International Internet Gateway) ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง  

อีกหนึ่งช่องทางในการดําเนินธุรกิจ e-commerce คือ การใช้งานแพลตฟอร์มสําเร็จรูป (COTS) ที่มี

ระบบจัดการเนื ้อหาของเว็บไซต์ หรือ Content Management System (CMS) โดยที ่ผู ้ใช้งานสามารถ

ปรับแต่งร้านค้าดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต ของตนได้ ซึ่งจะมีฟังก์ชันพื้นฐานไม่แตกต่างจากร้านค้าที่อยู่บน โซเชียล

มีเดียแพลตฟอร์มที ่ได ้กล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวอย่างแพลตฟอร์ม ได้แก่ page365 [31], Incart [32], 

Xcommerce [33], Zort [34], Shopify [61]  ซึ่งข้อดีของ COTS คือ สามารถสร้างธุรกิจร้านค้าได้อย่าง

รวดเร็วเนื่องจากระบบมีความพร้อมใช้งานอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ เช่น  

การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง (Logistic vendors) ผ่าน Application Programing Interface (API) เช่น 

Kerry [35] , ไปรษณีย์ไทย [36] เป็นต้น และยังสามารถเชื่อมต่อกับ e-commerce แพลตฟอร์ม อื่นๆ ได้ด้วย 
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ทั้ง Lazada, Shoppe, Facebook Shop ทําให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าของร้านค้าสามารถบริหารจัดการร้านค้าของ

ตนท่ีกระจายอยู่บนแพลตฟอร์มได้ในที่เดียว แต่แพลตฟอร์มเหล่าน้ี จะมีค่าบริการที่เจ้าของกิจการจะต้องแบก

รับ โดยค่าบริการจะปรับเปล่ียนตามขนาดของธุรกิจซ่ึงนับจากจํานวนคําส่ังซ้ือรายเดือน อีกข้อสังเกตหน่ึงก็ คือ

ตัวแพลตฟอร์มจะทํางานในลักษณะออนไลน์ บนคลาวด์เน็ตเวิร์ค ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ท่ีม่ันคงในการเข้าถึงการให้บริการ ซ่ึงอาจจะมีปัญหาสําหรับการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนได้  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นและร้านค้า

ดิจิทัล ที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทําการสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ ดังแสดงไว้ใน ตารางท่ี 

3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 โดยพบว่าแพลตฟอร์มท่ีมีอยู่ยัง

ไม่สามารถตอบสนองข้อจํากัดของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนได้ โดยคุณลักษณะที่สําคัญคือ การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตที่มีการติดขัด (Intermittent Connectivity) ซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 จําเป็นต้อง

ออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นแบบกระจาย (distributed network) โดยแพลตฟอร์มควรใช้ทรัพยากรที่อยู่

ภายในชุมชนเอง เช่น อุปกรณ์ single computer หรือ คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ภายในชุมชนอยู่แล้ว ซ่ึงจะลดปัญหา

การล่าช้าในการเช้าถึงบริการ (latency) และ การเชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ตที ่ไม่มีเสถียรภาพได้  โดยทาง

คณะผู้วิจัยตัดสินใจเลือกท่ีจะพัฒนาแพลตฟอร์มข้ึนมาเอง โดยใช้ เฟรมเวิร์ค  ท่ีเปิดเป็น open source โดยได้

มีการรวบรวมชุดคําสั่งต่างๆเอาไว้ โดยผู้พัฒนาระบบไม่จําเป็นต้องวางโครงสร้างของแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

เพียงแต่หยิบใช้ ชุดคําสั่งที่ เรียกว่า ไลบรารี ขึ้นมาใช้ โดยในปัจจุบันมี เว็บเฟรมเวิร์ค ให้เลือกใช้มากมาย
สามารถแบ่งตาม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Laravel Framework [39] ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP, Django 

[40] ซ่ึงถูกพัฒนาด้วยภาษา Python , Ruby on Rails [41] ท่ีถูกพัฒนาด้วยภาษา Ruby และ Angular JS ท่ี

ใช้ ภาษา JavaScript [42] เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีของเฟรมเวิร์คเหล่านี้ คือสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มได้อย่าง

อิสระ และนักพัฒนาสามารถสร้างฟังก์ชันใหม่ๆ หรือออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเองได้ อีกท้ังยังสามารถ

พัฒนาแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาแพลตฟอร์มจากภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไป 

เน่ืองจาก มีไลบรารีหลากหลายท่ีรองรับการใช้งานอยู่แล้ว  
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ตารางที ่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือสําหรับการพัฒนาร้านค้าดิจิทัลและแพลตฟอร์ม e-commerce 
เครื่องมือการพัฒนา 
  

ประเภทของ
เครื่องมือ 

ฟังก์ชันพื้นฐาน
สําหรับร้านค้า
ดิจิทัล 

การเชื่อมต่อกับ e-
commerce แพลตฟอร์ม

อื่น 

การพัฒนา
แพลตฟอร์ม
เพิ่มเติม 

โครงสร้างของ
แพลตฟอร์ม 

การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

ค่าใช้จ่าย 

Page365 [31] COTS พร้อมใช้งาน Facebook Messenger, Line 

OA, Instagram, personal 

website 

ไม่สามารถพัฒนา

เพิ่มเติมได ้ 

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online ใช้งานฟรีแต่จํากัดสิทธิ์ในการใช้งานสามารถ

เพิ่มสิทธิ์การใช้งานได้แต่ต้องสียค่าบริการราย

เดือน 

InCart [32] COTS พร้อมใช้งาน Facebook Messenger, Line 

OA  

ไม่สามารถพัฒนา

เพิ่มเติมได ้

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online ทดลองใช้ฟร ี 14 วัน หลังจากนั้นมีค่าบริการ

รายเดือนตามฟีเจอร์ที่เลือก  

Xcommerce [33] COTS พร้อมใช้งาน Facebook Messenger, Line 

OA, Lazada, JD, Shopee 

ไม่สามารถพัฒนา

เพิ่มเติมได ้

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online ทดลองใช้ฟร ี 15 วัน หลังจากนั้นมีค่าบริการ

รายเดือนตามฟีเจอร์ที่เลือก 

Zort [34] COTS พร้อมใช้งาน Facebook Messenger, Line 

OA, Lazada, JD, Shopee 

ไม่สามารถพัฒนา

เพิ่มเติมได ้

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online และ รองรับ

การทํางานแบบ 

Offline 

ทดลองใช้ฟร ี 15 วัน หลังจากนั้นมีค่าบริการ

รายเดือนตามฟีเจอร์ที่เลือก 

Shopify [61] COTS พร้อมใช้งาน Facebook and Instagram, 

Wallmart, eBay, Amazon 

สามารถเพิ่มเติมได้

โดยมีค่าบริการเพิ่ม 

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online ค่าบริการขั้นตํ่า 29$ ต่อเดือน 

MyShop [35] โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม พร้อมใช้งาน ใช้ร่วมกับ Line แพลตฟอร์ม

เท่านั้น 

ไม่สามารถพัฒนา

เพิ่มเติมได ้

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online ไม่มีค่าบริการ 

Facebook  Shop 
[36] 

โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม พร้อมใช้งาน ใช้ร่วมกับ Facebook 

แพลตฟอร์มและสามารถเชื่อม

ต่อไปยัง Instagram, 

WhatsApp  

ไม่สามารถพัฒนา

เพิ่มเติมได ้

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์ค 

Online ไม่มีค่าบริการ 

Laravel [39] เว็บเฟรมเวิร์ค ต้องพัฒนาเองโดย

มีไลบรารี่

สนับสนุน 

เชื่อมต่อผ่าน API  พัฒนาได้ด้วยภาษา 

PHP 

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์คและสามารถ

ขยายโครงสร้างให้

เป็นแบบกระจายได ้

Online และ รองรับ

การทํางานแบบ 

Offline 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟท์แวร ์ (Open 

Source) แต่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของ

อุปกรณ์ (ค่าไฟฟ้า, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการ

คลาวด)์ 
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เครื่องมือการพัฒนา 
  

ประเภทของ
เครื่องมือ 

ฟังก์ชันพื้นฐาน
สําหรับร้านค้า
ดิจิทัล 

การเชื่อมต่อกับ e-
commerce แพลตฟอร์ม

อื่น 

การพัฒนา
แพลตฟอร์ม
เพิ่มเติม 

โครงสร้างของ
แพลตฟอร์ม 

การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

ค่าใช้จ่าย 

Django [40] เว็บเฟรมเวิร์ค ต้องพัฒนาเองโดย

มีไลบรารี่

สนับสนุน 

เชื่อมต่อผ่าน API  พัฒนาได้ด้วยภาษา 

Python 

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์คและสามารถ

ขยายโครงสร้างให้

เป็นแบบกระจายได ้

Online และ รองรับ

การทํางานแบบ 

Offline 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟท์แวร ์ (Open 

Source) แต่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของ

อุปกรณ์ (ค่าไฟฟ้า, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการ

คลาวด)์ 

Ruby on Rails [41] เว็บเฟรมเวิร์ค ต้องพัฒนาเองโดย

มีไลบรารี่

สนับสนุน 

เชื่อมต่อผ่าน API  พัฒนาได้ด้วยภาษา 

Ruby 

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์คและสามารถ

ขยายโครงสร้างให้

เป็นแบบกระจายได ้

Online และ รองรับ

การทํางานแบบ 

Offline 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟท์แวร ์ (Open 

Source) แต่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของ

อุปกรณ์ (ค่าไฟฟ้า, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการ

คลาวด)์ 

Angular JS [42] เว็บเฟรมเวิร์ค ต้องพัฒนาเองโดย

มีไลบรารี่

สนับสนุน 

เชื่อมต่อผ่าน API  พัฒนาได้ด้วยภาษา 

JavaScript 

ทํางานบนคลาวด ์

เน็ตเวิร์คและสามารถ

ขยายโครงสร้างให้

เป็นแบบกระจายได ้

Online และ รองรับ

การทํางานแบบ 

Offline 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานซอฟท์แวร ์ (Open 

Source) แต่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของ

อุปกรณ์ (ค่าไฟฟ้า, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการ

คลาวด)์ 
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2.5 ระบบ Payment Gateway  
นอกจากเครื่องมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มร้านค้าดิจิทัล และ e-commerce ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ระบบการชําระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ก็มีความสําคัญอย่างมากที่จําเป็นต้องมีการพัฒนา

เพิ่มเติมเข้าไปในแพลตฟอร์ม โดยส่วนสําคัญก็คือการเชื่อมต่อไปยังระบบ payment gateway หรือผู้ให้บริการ

ระบบชําระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวกลางในการชําระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตนั่นเอง โดยทั่วไป 

payment gateway สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท [43] ได้แก่ bank payment gateway ซึ่งผู้ให้บริการ คือ

ธนาคารและ non-bank payment gateway ซึ่งดําเนินการโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยระบบชําระ

เงินแบบ bank payment gateway จะมีการเชื่อมต่อกับธนาคารโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจและร้านค้ามีความ

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย แต่มีเงื่อนไขท่ีต้องมีเงินฝากคํ้าประกัน โดยขั้นตํ่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 

บาท และมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการประมาณ 3-5% ของยอดชําระ ตัวอย่างระบบ bank payment gateway 

ได้แก่ Merchant iPay [44] ที่ดําเนินการโดย ธนาคารกรุงเทพ, K-Payment Gateway [45] ของธนาคารกสิกร

ไทย และ Krungsri Biz Payment Gateway [46] ท่ีดําเนินการโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

ในส่วนของผู้ให้บริการแบบ non-bank payment gateway ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายราย ทั้งจาก

ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการบริการจะเหมาะกับธุรกิจ e-commerce ขนาดเล็กและร้านค้าทั ่วไป 

เนื ่องจากไม่ต้องมีเงินฝากคํ้าประกัน และขั้นตอนในการลงทะเบียนที่ยุ ่งยากน้อยกว่าแบบ bank payment 

gateway แต่ยังคงมีค่าธรรมเนียมซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการ ซึ่งการใช้บริการจะมีการเชื่อมต่อด้วย API 

โดยจะใช้มาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันที่ชื ่อว่า (Payment Card Industry Data Security Standard) [47] 

ตัวอย่างของผู้ให้บริการแบบ non-bank payment gateway ได้แก่ PayPal [48] ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความ

นิยมทั่วโลก สามารถชําระสินค้าได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง ปัจจุบันได้เปิดช่องทางระบบรับชําระเงินบน

แพลตฟอร์มโซเชียลด้วยการสร้าง URL ในรูปแบบ paypal.me/UserName ซึ่งสามารถส่งต่อ URL ให้ผู้ชําระเงิน

ได้ทันที  2C2P [49] ผู้ให้บริการระบบรับชําระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยที่มี

บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่เข้าร่วม โดยระบบสามารถเชื ่อมต่อได้กับธนาคารเกือบทั้งหมดในประเทศไทย  

PaySolution [50] เป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย ซึ่งดําเนินกิจการโดยคนไทยโดยจะมีค่าธรรมเนียมถูก

กว่าผู้ให้บริการข้ามชาติรายอ่ืน โดยค่าธรรมเนียมจะอยู่ท่ี 3.6%  ต่อหน่ึงยอดชําระ ขณะท่ี PayPal มีค่าธรรมเนียม

อยู่ที่ประมาณ 4.4% ระบบชําระเงินรองรับทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต จุดรับ

ชําระผ่านเคาน์เตอร์และอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง  omise [51] เป็นผู้ให้บริการสัญชาติไทยอีกราย ที่กําลังได้รับความ

นิยมในปัจจุบันเนื่องจากมีฟังก์ชันปรับแต่งหน้าจ่ายเงินได้เอง สามารถโอนชําระได้หลายบัญชีพร้อมกัน รวมถึง

รองรับการเปิดบัญชีแบบแบบออนไลน์  Money Space [52] เป็นผู้ให้บริการที่มีค่าธรรมเนียมที่ตํ่าที่สุดเมื่อเทียบ

กับผู้ให้บริการรายอื่น ณ ปัจจุบัน โดยจะมีค่าธรรมเนียมตํ่าสุดอยู่ที่ 2.59% Rabbit LINE Pay [53] ให้บริการใน

ลักษณะ e-wallet ที่สามารถชําระสินค้ากับร้านค้ารายอื่นได้ที่เชื่อมต่อกับ Rabbit Line Pay  อีกหนึ่งผู้ให้บริการ
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ที่น่าสนใจคือ Mollie [54] ที่ปัจจุบันได้เปิดตัวการชําระเงินด้วย สกุลเงินคริปโต Bitcoin ได้โดยผ่านทาง website 

และแอปพลิเคชัน  

จากการทดสอบสั่งซื้อสินค้าจากอาสาสมัครในชุมชนแม่กาษา ที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นพบว่า ชาวบ้านใน

ชุมชนมีความคุ้นชินกับระบบ พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นอย่างมากซึ่งชาวบ้านหลายรายได้เปิดบัญชีและมีการ

ใช้งานมาบ้างแล้ว สอดคล้องกับรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่พบว่าในปี 2019 มีผู้ใช้งานลงทะเบียน

พร้อมเพย์ ในประเทศไทยมีสูงถึง 49 ล้านเลขหมาย [55] เนื่องด้วยตัวแพลตฟอร์มมีการออกแบบและพัฒนาให้มี 

ความน่าเชื่อถือ (Trust) ที่สูง อีกทั้งยังเป็น แพลตฟอร์มที่เปิดและมีมาตรฐานที่ชัดเจน ทําให้สามารถเชื่อมต่อกับ

แพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้รองรับพร้อมเพย์ทั้งหมดแล้ว แรง

ขับเคลื่อนสําคัญของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของพร้อมเพย์ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ MyPromptQR ที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้กําหนด มาตรฐาน Thai QR code [56] ขึ้นมาเพื่อรองรับการชําระเงินผ่านการสแกน QR code 

โดยปัจจุบันมีไลบรารีต่างๆ มากมายที่สามารถสร้าง PromptPay QR Code ที่สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน

ของธนาคาร โดยใช้เบอร์โทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชน อีกทั้งยังกําหนดจํานวนเงินที่ต้องการชําระได้ด้วย โดย 

นักพัฒนาสามารถใช้ API ของ PromptPay QR Code มีรองรับได้หลายภาษาเช่น Python [57], JavaScript 

[58] และ PHP [59] เป็นต้น  

2.5.1 การทำธุรกรรมด/วยเทคโนโลยี บล็อกเชน และ สกุลเงินคริปโต 

สกุลเงินคริปโต (cryptocurrency) คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัลที ่ถูกสร้างขึ ้นมาด้วยภาษา 

คอมพิวเตอร์ ไม่ม ีร ูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนสกุลเง ินดั ้งเดิม บิทคอยน์ (Bitcoin) ถือเป็น 

สกุลเงินคริปโตแรกของโลกที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย นักพัฒนาที่ใช้นามแฝง ว่า Satoshi Nagamoto ในปี 2008 [62]  

เทคโนโลยีที ่อยู ่ เบื ้องหลังบิทคอยน์ คือ บล็อกเชน (Blockchain) ที ่น ําการเข้ารหัสแบบคริปโตกราฟี  

เข้ามาใช้ในการจัดเก็บธุรกรรม โดยธุรกรรมที ่เข้ารหัสแล้วจะถูกเก็บอยู่ในกล่อง หรือ “บล็อก” ที ่บันทึก 

ต่อกันเป็นสายโดยบล็อกเหล่าน้ี จะถูกจัดเก็บอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ต บล็อกเชน 

เป็นระบบที่มีระดับความปลอดภัยสูง เนื ่องจากข้อมูลที ่ถูกบันทึกไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากน้ี 

สถาปัตยกรรมของบล็อกเชน ยังเป็นแบบกระจายที่ไม่มีศูนย์กลางในการควบคุมหรือจัดเก็บข้อมูลทําให้เทคโนโลยี 

ได้ถูกนําไปพัฒนาให้ใช้กับแพลตฟอร์มของสกุลเงินคริปโตต่างๆ เช่น Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), 

Cardano (ADA), Binance Coin (BNB) เป็นต้น   ณ ปัจจุบัน สกุลเงินคริปโตเหล่าน้ี เป็นที ่ยอมรับมากข้ึน 

และกลายมาเป็นสินทรัพย์ดิจทัล (Digital Asset) ที่สามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่างๆ ได้ 

ขบวนการในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโตของแพลตฟอร์มต่างๆ นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยในรายงาน 

ฉบับน้ีจะมุ่งเน้นศึกษาการทําธุรกรรมบนสกุลเงินบิทคอยน์ เป็นหลัก    

โดยเริ ่มต้น ผู้ใช้งานจะต้องทําการการสร้างกระเป๋าเงินคริปโต (Crypto Wallet) [63] ขึ้นมาก่อน 

ซึ่งกระเป๋าเงินนี้จะทําหน้าที่คล้ายกับบัญชีธนาคาร ที่ทําการเก็บรักษาเงินบิทคอยน์ รวมถึงการฝากโอนเงิน 
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บิทคอยน์ไปยังบัญชีอื่น ส่วนสําคัญของกระเป๋าเงินคริปโต คือ Private Key ที่ทําหน้าที่เป็นกุญแจในการถอดรหัส 

(decryption) เพื ่อที ่จะสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตได้ ดังนั ้น ผู ้ใช้งานจึงต้องจัดเก็บ Private Key 

ไว้เป็นความลับ กระเป๋าเงินคริปโตสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทตามรูปแบบการทํางาน ได้แก่ ซอฟต์แวร์ 

(Hot Wallet) และฮาร์ดแวร์ (Hardware Wallet)  

 

 
 

 

Hot Wallet เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นช่องทาง (interface) ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโต 

โดยจะมีผู้ให้บริการเป็นผู้เก็บรักษา Private Key เอาไว้ ซึ่งกระเป๋าเงินประเภทนี้จะมีการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 

(Mobile Wallet) หรือคอมพิวเตอร์ (Desktop Wallet) การใช้งานจะต้องมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อท่ีจะสามารถติดต่อและยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการที่เก็บรักษา Private Key เอาไว้ ข้อดีของการใช้งาน Hot 

Wallet คือ สามารถเข้าถึงบัญชีได้สะดวก โดยเจ้าของบัญชีไม่ต้องเก็บรักษา Private Key และผู้ใช้สามารถทําการ

โอนเงินคริปโตเข้าบัญชีได้ทันทีผ่าน Wallet Adress หรือคู่ Public Key ข้อเสียของการใช้งาน Hot Wallet คือ 

ในเรื่องของความปลอดภัยในการเก็บรักษา Private Key ซึ่งถูกควบคุม โดยผู้ให้บริการ ซึ่งอาจเกิดปัญหาจาก 

การโจรกรรมข้อมูลได้ การใช้งาน Hot Wallet จึงควรเลือกใช้ผู้ให้บริการ ที่มีความน่าเชื่อถือและไม่ควรเก็บ 

สะสมเงินคริปโตไว้ในปริมาณมาก Hot wallet ที่เป็นที ่นิยมในการใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ Exodus [64], 

Mycelium[65], Electrum [66]  

Hardware Wallet เป็นกระเป๋าเงินที่ถูกเก็บไว้ภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเจ้าของบัญชีจะ 

เป็นผู้เก็บรักษา Private Key โดย Hardware Wallet จะจัดเก็บ Private Key ไว้ในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูง 

ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 4 โดยการใช้งานจะต้องนําอุปกรณ์มาต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB  Hardware 

Wallet ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเทียบกับ Wallet ประเภทอื่นๆ  เนื่องจากมีการเข้ารหัสที่แน่นหนา 

และขณะที ่ท ําธ ุรกรรม Hardware Wallet จะส่ง Sign Message ที ่ถ ูกเข ้ารหัสสําหร ับการโอนเงิน 

เท่านั้นโดยข้อมูลของ Private Key จะไม่ได้ถูกส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์เลย ข้อเสียของกระเป๋าเงินประเภทนี้ คือ การ 

รูปภาพท่ี 4 ตัวอย่างอุปกรณ์ Hardware Wallet 



  25    

ใช้งานที่ไม่สะดวกเนื่องจากต้องนําอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการทําธุรกรรมและเมื่ออุปกรณ์สูญหาย 

ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีคริปโตได้เลย  

Crypto Wallet ส่วนใหญ่จะไม่มีบริการซื้อขายเงินคริปโต ซึ่งต้องอาศัยผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

เง ินคริปโต (Crypto Exhcange) เป็นช่องทางในการนําเงินคริปโตเข้าและออกจาก Wallet ในปัจจุบัน 

มีผู้ให้บริการ Crypto Exchange มากมายซ่ึงมีท้ังท่ีดําเนินการในประเทศไทย เช่น Bitkub [67], Satang Pro [68] 

และผู้ให้บริการท่ีอยู่ต่างประเทศ เช่น Binance [69], Coinbase เป็นต้น 

ซึ่งในการถอนเงินแต่ละครั้งนั้นจะถูกคิดค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามเเต่ละผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการ 

ในการเเลกเปลี่ยนที่เป็นที่นิยม เช่น Bitkub [67], Satang Pro [68] และ ผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ เช่น 

Binance [69], Coinbase [70] เป็นต้น โดยแต่ละผู้ให้บริการจะรองรับสกุลเงินคริปโตที่แตกต่างกันออกไป 

รวมไปถึงค่าบริการในการแลกเปลี่ยนด้วยกระบวนการในการซื้อขายเงินคริปโตในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังแสดง

ใน รูปภาพท่ี 5 

 
 

 

2.5.2 การทำธุรกรรมผDาน Application Programming Interface (API) ของ ธนาคารพาณิชยZ  

ณ ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้เร่ิมเปิดให้บริการ Open API  ให้แก่นักพัฒนา 

สามารถทดสอบการเช่ือมต่อแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มเข้ากับระบบชําระเงินของธนาคารได้ โดยมีธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ (SCB-API) [72] และธนาคารกสิกร (KBank-API) [73]  เป็นผู้นําร่องเปิดให้ใช้ Sandbox 

แบบไม่มีค่าใช้จ่ายในการเร่ิมต้นการเช่ือมต่อ ท้ังสอง API ได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยแบบเดียวกัน คือ Two-

Way SSL Authentication โดยผู้ท่ีจะทําการเช่ือมต่อจะต้องทําการ authenticate (ระบุ/ยืนยันตัวตน) กับ API 

ของธนาคาร โดยใช้ Partner ID และ Partner secret key ซ่ึงทางธนาคารจะทําการสร้างให้และมีการ 

ใช้การยืนยันตัวตนด้วยมาตรฐาน OAuth 2.0 [74] 

สําหรับการชําระเงินออนไลน์ได้เปิดให้บริการเชื ่อมต่อกับระบบชําระเงินด้วยรหัสคิวอาร์ หรือ QR 

Payment โดยผู ้ใช้งาน API หรือ Partner สามารถส่งคําขอสร้าง Thai QR Code แบบ Dynamic QR 

รูปภาพท่ี 5 แสดงกระบวนการในการใช้ทําธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม บล็อกเชน และ สกุลเงินคริปโต [71] 
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(เป็นแบบระบุยอดเงิน แต่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้) รวมถึงการสร้างรหัสคิวอาร์ สําหรับการรับชําระเงินด้วยบัตร

เครดิตมาที่เซิร์ฟเวอร์ของธนาคารได้ ซึ่งทางเทคนิคทั ้ง SCB-API and KBank-API มีลักษณะการทํางานท่ี

คล้ายกันโดย เจ้าของร้านค้า (Shop) หรือที่ เรียกว่า Partner ของธนาคารจะทําการส่งคําขอสร้างรหัสคิวอาร์ 

โดยรหัสที่สร้างจะเป็นแบบ Dynamic QR ซึ่งสามารถระบุยอดเงินและผู้รับไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (เลขบัญชี

และจํานวนเงิน) ดังแสดงใน รูปภาพที่ 6 โดยเมื่อมีการชําระเงินเข้ามาที่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในรหัสคิวอาร์ API 

จะทําการแจ้งเตือนกลับมายังร้านค้าเพ่ือเป็นการยืนยันการชําระเงินอีกคร้ัง  

 

 

ในส่วนของ SCB-API นอกจากจะสามารถชําระเงินด้วยบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์และบัตรเครดิต 

ได้เเล้วยังสามารถสร้าง QR code สําหรับ Money Wallet เช่น Alipay และ WeChat Pay ได้ด้วย เมื่อเสร็จส้ิน 

การทดสอบบนระบบ Sandbox ผู้พัฒนาสามารถใช้ API สําหรับการชําระเงินออนไลน์บนระบบ Production ได้ 

ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนร้านค้าซึ่งมีให้เลือกแบบประเภทบุคคลและนิติบุคคล และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 

ในการลงทะเบียนใช้งานในระบบ Prodution นั้น KBank-API จะมีเงื ่อนไขที ่ซับซ้อนกว่า เช่น จะต้องเป็น 

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 1 ปีขึ ้นไป 

และมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ ่ากว่า 1 ล้านบาท และ มีจํานวนการ ทํารายการเฉลี่ยต่อเดือน 300 รายการขึ้นไป 

ต่างจากธนาคารไทยพาณิชย์ท่ีสามารถจดทะเบียนในนามบุคคลได้ ซ่ึงเง่ือนไขท่ีน้อยกว่า 

รูปภาพท่ี 6 ตัวอย่างการทํางานของ SCB-API ในการส่งคําร้องการสร้าง รหัสคิวอาร์ และการแจ้งเตือน 
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บทที่ 3                                                                                                                       

การออกแบบแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 
 

3.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานจากการทดสอบภาคสนาม (Requirements Analysis) 
เพ่ือท่ีจะได้วิเคราะห์ความต้องการของแพลตฟอร์มจากผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ทางคณะได้เลือกวิธีการทํา

วิจัยเชิงทดลองจากการเก็บรวมรวมข้อมูลการใช้งานจากการทดสอบภาคสนาม โดยได้เลือกชุมชนแม่กาษา เป็น

กลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากต้องมีการพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรบนโครงข่าย Net2home  ซ่ึงได้เคยมีการติดต้ังโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชนและระบบแบ่งป๋ัน1 ไว้อยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถให้สมาชิกในชุมชนสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน 

แบ่งป๋ัน1 ได้ทันที โดยชุมชนแม่กาษา อยู่ภายใต้พ้ืนท่ีการปกครองของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กาษา อําเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก [77]   ซ่ึงรายละเอียดข้อมูลประชากรได้แสดงไว้ตาม ตารางท่ี  4 

หมู่ ช่ือชุมชน จํานวนประชากร จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแม่กื้ดหลวง 265 254 519 157 
2 บ้านแม่กาษา 298 295 593 192 
3 บ้านแม่กื้ดใหม ่ 245 266 511 157 
4 บ้านโกกโก ่ 186 168 354 137 
5 บ้านแม่กื้ดสามท่า 316 288 604 198 
6 บ้านนํ้าดิบ 250 260 510 168 
7 บ้านห้วยบง 110 115 225 63 
8 บ้านแม่กื้ดสามท่าใหม ่ 233 250 483 139 
9 บ้านไทยสามัคค ี 427 450 877 308 
10 บ้านใหม่ริมเมย 516 521 1037 313 
11 บ้านโพธิ์ทอง 251 233 484 132 
12 บ้านแม่กื้ดใหม่พัฒนา 310 313 623 200 
13 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า 151 167 318 117 
14 บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน 252 311 563 189 
15 บ้านแม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง 262 245 507 159 
16 บ้านแม่กาษานุสรณ ์ 197 225 422 123 

รวม 4269 4361 8630 2752 

ตารางท่ี  4 ข้อมูลประชากรในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่กาษา  
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ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 8,630 คน แยกเป็น ชาย 4,269 คน คิดเป็น 49.47 % และ หญิง 4,361 

คน คิดเป็น 50.73% มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,752 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรเฉลี่ย 3.16 คน ต่อหน่ึง

ครัวเรือน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 33.33 คน ต่อตารางกิโลเมตร ในปัจจุบันประชากรตําบลแม่กาษาส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน นอกจากนี้ ยัง

ประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างท่ัวไป โดยแบ่งเป็นสัดส่วน ได้ดังน้ี  

• อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 22.66 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

• อาชีพเล้ียงสัตว์ ร้อยละ 2.75   ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

• อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8       ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

• อาชีพค้าขาย ร้อยละ 9       ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงและปศุสัตว์ ที่เป็นในลักษณะการประกอบการเพื่อยังชีพเป็น

หลัก โดยมี การเล้ียงพันธ์ุปลาน้ําจืดในบ่อดินขนาดเล็ก เช่น ปลานิล ปลาย่ีสกไทย ปลาไน ปลานวลจันทร์เทศ ปลา

ตะเพียน ปลาแรด ปลาทับทิม ปลาดุก และการเลี้ยงสัตว์ภายในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร และ กระบือ 

เป็นต้น ในส่วนของการพาณิชยกรรมในเขตตําบลแม่กาษา เป็นลักษณะกิจการค้าปลีกสินค้าต่างๆ ได้แก่ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม

อาชีพภายในชุมชน จํานวน 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มต้นไม้หยก กลุ่มทําดอกไม้จันทน์ กลุ่มทําบ้านน้อย กลุ่มหัตถกรรม

จักรสาน กลุ่มถ่านอัดแท่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม
จัดทําดอกไม้บายศรี กลุ่มร้านค้าประชารัฐชุมชนดอนสว่างร่วมใจ โดยสินค้าสําคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้แก่ 

กล้วยแปรรูป ไม้กวาดดอกหญ้า ผ้าฝ้ายทอมือและงานหัตถกรรมเครื่องจักรสานจากวัตถุดิบเหลือใช้ ซึ่งชาวบ้าน

สามารถนําผลิตภัณฑ์มาเสนอขาย บน แพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 ได้  

  ในการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานจากการทดสอบภาคสนาม ทางคณะวิจัยได้มุ่งเป้า

ไปท่ีสมาชิกของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน Net2Home ในพ้ืนท่ีตําบลแม่กาษา ซ่ึงมีจํานวนเท่ากับ 347 ครัวเรือน 

[78] คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของประชากรทั้งหมด (อ้างอิงจาก ตารางที่  4) โดยในระยะที่ 1 ของโครงการ ทาง

คณะวิจัยได้รับความร่วมมือจาก ตัวแทนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน Net2Home 2 ราย ซ่ึงเป็นผู้ประสานงาน

หลักของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน Net2Home ในพื้นที่แม่กาษา ซ่ึงมีศักยภาพที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนใน

การเปิดร้านค้าดิจิทัลบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ันและสามารถขยายผล ให้กับผู้ผลิตสินค้าและบริการในพ้ืนท่ีการบริการ 

ของ Net2Home ซ่ึงมีสมาชิกอยู่ 347 ครัวเรือนต่อไป เน่ืองจากมีความคุ้นชินกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตชุมชนและ

เคยใช้งานแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 มาก่อนแล้ว อีกทั้งต้องประสานงานกับสมาชิกของ Net2Home อยู่ตลอด จึง

สามารถท่ีจะสรรหาสินค้าและบริการจากชุมชนได้ในอนาคต   
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3.1.1 การติดต้ังแบDงป̂_น testbed  

เนื่องด้วยระบบแบ่งปั๋น1 ที่ได้ทําการติดตั้งไว้ที่ชุมชนแม่กาษา สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันได้

เพียงภายในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน Net2Home [5] เท่านั ้นและยังไม่สามารถเชื ่อมต่อกับโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตทั่วไปได้ ดังนั้น ในการทดลองในช่วงที่หนึ่งนี้ ทางคณะผู้วิจัย จึงได้ทําการขยายการเชื่อมต่อโครงข่าย

จากชุมชนแม่กาษา มายังห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการสร้างโครงข่ายเสมือนหรือ Virtual 

Private Network (VPN) โดยสร้างท่อเชื่อมต่อ (Tunneling) ดังแสดงไว้ใน รูปภาพที่ 7ภายหลังจากการเชื่อมต่อ

แล้ว อุปกรณ์ท้ังสองฝ่ังก็จะเสมือนอยู่ในโครงข่ายเดียวกัน ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะใช้โครงสร้างน้ีเป็น testbed สําหรับการ

ทดสอบภาคสนามจากห้องปฏิบัติการ โดยในระยะที่ 1 ของโครงการ ทางคณะวิจัยได้รับความร่วมมือจาก

อาสาสมัครท่ีชุมชนแม่กาษา 2 ราย ในการเข้าร่วมการทดสอบนี้ โดยทั้งสองราย โดย อาสาสมัครรายที่ 1 เป็นผู้

ประสานงานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน Net2Home ซ่ึงมีความคุ้นชินกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตชุมชนอยู่แล้ว 

ส่วนอาสาสมัครรายที่ 2 เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรมในชุมชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้งาน

หลักของแอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน2 เม่ือพัฒนาเสร็จส้ิน   

 

3.1.2 การเก็บความต/องการของผู/ใช/งาน 

ทางคณะผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บความต้องการของผู้ใช้งานกับอาสาสมัครในชุมชน โดยทางคณะได้จัดทํา 

เอกสารคู่มือการใช้งานและติดตั้งแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 ให้กับอาสาสมัครดังที่แนบมาด้วยในภาคผนวก ก. 

ในช่วงแรกของการทดสอบจะเป็นการแนะนําการติดตั ้งและใช้งานเบื ้องต้น หลังจากที่อาสาสมัครสามารถ 

ใช้งานแอปพลิเคชันได้คล่องแคล่วแล้ว จึงได้มีการทดลองซื้อขายสินค้าจากชุมชนจริง หลังจากนั้นจึงเป็นการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การตอบสนองของผู้ใช้งานในระบบ โดยใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

โดยอาสาสมัครท่ีชุมชนแม่กาษา จะมีการติดต่อสื่อสารกับคณะผู้วิจัยที่ห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบรับส่งข้อความส้ัน 

หรือ “แชท” ซ่ึงเป็นฟังก์ชันท่ีถูกบรรจุอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้ว  

รูปภาพท่ี 7 การเช่ือมต่อระบบแบ่งป๋ัน1 ท่ีชุมชนแม่กาษากับห้องปฏิบัติการอินเตอร์แลบ 
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ผลการดําเนินงานทดสอบแอปพลิเคชัน แบ่งปั ๋น1 กับอาสาสมัครที่ชุมชนแม่กาษาสามารถรวบรวม 

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงได้ดังต่อไปนี้ ในการทดสอบให้ผู้ใช้งานได้ทดลองทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 

โดยแบ่งออกเป็น การเปิดวงเงินสําหรับทําธุรกรรม (credit agreement) การวางขายสินค้าบนตลาด 

การทําการซื้อขายและการจัดการยอดคงค้าง (settlement) ซึ่งในการทําธุรกรรมทั้งหมดจะทําผ่านแอปพลิเคชัน 

บนสมาร์ทโฟน  

ผลการทดสอบพบว่า มีส่วนที่ต้องการให้ปรับปรุงในแอปพลิเคชัน ได้เเก่ ต้องการให้สามารถส่งรูปภาพ 

ผ่านระบบเเชทได้ การดูประวัติแชทเก่าๆ การแก้ไขรายละเอียดของสินค้าและความเห็นเพ่ิมเติมจากการใช้งาน คือ 

ต้องการให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วย เนื่องจากแอปพลิเคชันในปัจจุบันนั้นยัง 

ต้องใช้งานผ่านเครือข่ายภายในชุมชนเท่าน้ัน 

ในการทดลองการซ้ือขายสินค้าจากชุมชนด้วยแอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน1 น้ี เป็นการจําลองสถานการณ์ซ้ือขาย 

สินค้าจริง โดยให้อาสาสมัครทั้งสองรายเป็นผู้ขายสินค้าจากชุมชน โดยจะมีหน้าที่ในการหาสินค้าจากชุมชน 

มานําเสนอขายบนตลาดหรือร้านค้าในชุมชน และจะให้ผู ้ทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทําหน้าที ่เป็นผู ้ซื ้อสินค้า 

โดยจะทําการซื ้อขายผ่านแอปพลิเคชันแบ่งปั ๋น1 ที ่ได้ทําการทดสอบไปแล้วในหัวข้อที ่ผ่านมา และจะมี 

การจัดส่งสินค้าเม่ือผู้ซ้ือทําการชําระค่าสินค้า  

อาสาสมัครทั้งสองได้ทําการเสนอขายสินค้าหัตถกรรมจากชุมชนแม่กาษา ซึ่งได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้าจ๋ิว 

และสินค้าตะกร้าสานพลาสติก ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน ดังแสดงไว้ใน รูปภาพที่ 8 และ รูปภาพที่ 9 

ในขั้นตอนการซื้อขายผู้ทําการทดสอบได้ทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนระบบแบ่งปั๋น1 โดยการซื้อสินค้าจะอยู่ใน 

รูปแบบของการให้เครดิตดิจิทัล(หรือสินเชื่อ)เป็นหลัก โดยเมื่อตกลงการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วระบบแบ่งปั๋น1 จะ

ทําการจดบันทึกธุรกรรมในรูปแบบข้อมูลที่มีการเข้ารหัส (hash function) และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ราสเบอรี่พาย 

ที่ได้ติดตั้งไว้ในชุมชน การแปลงเครดิตดิจิทัลเป็นเงินหรือการชําระค่าสินค้าเป็นเงินยังต้องกระทําโดยการนัดหมาย 

ผู้ซ้ือและผู้ขายมาพบกันและจ่ายด้วยเงินสด ซ่ึงเป็นวิถีการทําธุรกรรมด้ังเดิม 

ดังนั้นจึงมีความต้องการให้ระบบแบ่งปั๋น1 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบชําระเงิน (payment gateway) 

ทําให้ผู ้ซื ้อสามารถทําการสื ่อสารกับผู ้ขายผ่านระบบแชท และทําการชําระค่าสินค้าผ่านระบบ ดังนั ้น เพ่ือ 

ความสะดวกในการชําระเงินจึงควรมีช่องทางการชําระเงินโดยโอนเงินผ่านระบบต่างๆ ซึ่งพบว่าชาวบ้านในชุมชน 

คุ้นเคยและสะดวกท่ีจะทําธุรกรรมผ่านระบบโมบายแบงค์ก้ิง และระบบพร้อมเพย์มากกว่าวิธีอ่ืนๆ  

นอกจากนี้การเก็บความความต้องการครั ้งนี ้พบว่า ระบบแบ่งปั ๋น1 ยังไม่มีการระบุการจัดส่งสินค้า 

ทําให้ผู้ขายไม่สามารถกําหนดราคาขนส่งได้ รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบสถานะของการจัดส่งสินค้า โดยต้องทํา 

ในลักษณะถามตอบผ่านข้อความแชท ทําให้การตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าไม่สะดวกรวดเร็วเท่าท่ีควร  
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3.1.3 สรุปผลการเก็บความต/องการของผู/ใช/งานแอปพลิเคชัน 

จากการทดลองใช้แอปพลิเคชัน แบ่งปั ๋น1 บน testbed ที่ได้ติดตั ้งไว้ที ่ชุมชนแม่กาษา เป็นระยะเวลา 

สองสัปดาห์  ทางคณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลการทดลองและความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริง โดยได้สรุป 

ความต้องการของผู้ใช้งาน (user requirement) ตาม ตารางท่ี  5 โดยกําหนดความสําคัญเป็นสามระดับ คือ 

“High”  หมายถึงมีระดับความสําคัญมากที ่ต้องถูกพิจารณาในการพัฒนา “Medium” ความต้องการที ่มี 

ความสําคัญของระบบในระดับปานกลาง ได้รับการพิจารณาในการพัฒนาหรือไม่ก็ได้ “Low” ความต้องการที่มี 

ความสําคัญน้อย ท่ียังไม่มีความจําเป็นในการพัฒนาแต่อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นการพัฒนาในระยะถัดไป  

 
ตารางท่ี  5 แบบสรุปความต้องการของผู้ใช้งานระบบแบ่งป๋ัน2  

ลําดับ ความต้องการของผู้ใช้งาน (user requirement) ความสําคัญ 

RR1 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store z Medium 

R2 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยตรง (ไฟล์ APK) จากเซิร์ฟเวอร์ท่ีติดต้ังไว้  High 

R3 ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Medium 

R4 ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ด้วยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)   High 

R5 ข้ันตอนการลงทะเบียนจะต้องลดความซับซ้อนลงเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้ง่าย High 

R6 ผู้ใช้สามารถกู้คืนรหัส (password) การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้  Medium 

R7 ข้ันตอนการเปิดวงเงินจะต้องลดความซับซ้อนลงเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้ง่าย Medium 

R8 ข้ันตอนการซ้ือขายจะต้องลดความซับซ้อนลงเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ใช้งานได้ง่าย Medium 

R9 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทําธุรกรรมท่ีง่ายและรวดเร็ว High 

รูปภาพท่ี 8 สินค้าไม้กวาดดอกหญ้าจ๋ิว ซ่ึงเป็นสินค้า 

OTOP ของชุมชนแม่กาษา 
รูปภาพท่ี 9 สินค้าตะกร้าสานเส้นพลาสติกจาก

ชุมชนแม่กาษา 
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ลําดับ ความต้องการของผู้ใช้งาน (user requirement) ความสําคัญ 

R10 ผู้ใช้สามารถส่งรูปภาพผ่านข้อความแชทได้  High 

R11 ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ซ้ือหรือผู้ขาย จากภายนอกชุมชนได้   High 

R12 ผู้ใช้สามารถทําการชําระค่าสินค้าบนแอปพลิเคชันได้  Medium 

R13 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้ High 

R14 ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรายละเอียดการจัดส่งสินค้าได้  High 

R15 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้  High 

R16 ผู้ใช้งานท่ีเป็นสมาชิกของแบ่งป๋ันสามารถเปิดร้านค้าดิจิทัลเป็นของตนเองได้ High 

R17 ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการร้านค้าของตนผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชนได้ Medium 

 
จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ใช้งานในตารางที่ 5 จะพบว่ามีความต้องการทั้ง R3 และ R4  

เนื่องจากในการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือบ่อย ตาม 

รายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นของแพ็กเกจเติมเงิน (pre-paid) ซึ่งเมื่อแพ็กเกจการใช้งานหมดอายุลง 

ชาวบ้านจะซื้อซิมโทรศัพท์มือถือใหม่ ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ก็จะเปลี่ยนด้วย ทําให้การลงทะเบียนในระบบด้วยเบอร์ 

โทรศัพท์มือถือนั ้นไม่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของผู ้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง จึงกําหนดให้ระบบต้นแบบมีการ 

ลงทะเบียนโดยใช้อีเมลแอดเดรสเป็นการยืนยันตัวตนหลักและให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นการยืนยันตัวตนแบบ

รอง จากข้อสังเกตดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงขอ จึงให้ความสําคัญของความต้องการของผู้ใช้งาน R3 เป็น Medium 

และ R4 เป็น High   

ในสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มของแบ่งปั๋น2 นั้นผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรให้ระบบสามารถรองรับการ 

ลงทะเบียนได้หลายรูปแบบ และมีเป้าหมายที่จะให้แพลตฟอร์มของแบ่งปั๋น2 นําการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ 

National Digital Identity (NDID) มาใช้กับการลงทะเบียน แต่เนื ่องจาก ณ ปัจจุบันการใช้งาน NDID 

ยังไม่แพร่หลายและต้องได้รับมอบอํานาจในการใช้งาน ทางคณะวิจัยจึงใช้ อีเมลแอดเดรส ในการยืนยันตัวตน 

สําหรับการพัฒนาเบื้องต้น และสามารถพัฒนาการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับ NDID เมื่อข้อกําหนดมีความชัดเจน 

มากข้ึน และได้รับมอบอํานาจในการยืนยันตัวตนผ่าน  NDID 

 

3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ แบ่งปั๋น2  
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 คือการขยายการเชื ่อมต่อกับระบบแบ่งปั๋น1 

โดยทําให้สามารถรองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและรองรับการทําธุรกรรมกับผู้ใช้งานภายนอก 

ชุมชนได้  ซึ่งต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมและโพรโทคอลที่สามารถทํางานร่วมกับระบบแบ่งปั๋น1 อีกทั้งเพ่ิม 
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ส่วนประสานอื่นๆ เพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่สรุปไว้ในหัวข้อ 3.1 เช่น การรองรับการชําระ 

สินค้าจากผู้ใช้งานภายนอกได้  การตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ เป็นต้น ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ 

นําเสนอการออกแบบและพัฒนา ตลาดนัดชุมชน ซึ่งจะขอนิยามตามภาษาถิ่นว่า “กาดบ้าน”  ที่ทําหน้าที่เป็น 

สะพานเชื ่อมระหว่างผู ้ใช้งานที ่อยู ่ภายนอกชุมชน หรือ ผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทัวไปกับสมาชิกในชุมชน 

ที่ใช้งานระบบแบ่งปั๋น1 โดยมีเกตเวย์ชุมชน (community gateway) เป็นตัวเชื่อมซึ่งทํางานอยู่ในสองเลเยอร์ คือ 

ในชั้นเครือข่าย (networking layer) จะทําหน้าที่เป็นประตูในการออกสู่อินเทอร์เน็ตของสมาชิกโครงข่ายชุมชน 

และในชั้นบริการ (service layer) จะทําหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานกับระบบแบ่งป๋ัน1 ระหว่างผู้ใช้งานทั้งท่ี 

อยู่ภายในและภายนอกชุมชน ให้สามารถทําธุรกรรม ติดต่อสื่อสารหรือสามารถสั่งซื ้อสินค้าและบริการจาก 

ชุมชนได้  

เกตเวย์ชุมชน มีหน้าท่ีเช่ือมต่อเข้ากับ แพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน1 ท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงเป็นระบบ distributed ledger 

แบบบางเบา (lightweight) และทํางานอยู่บน overlay network ที่ถูกสร้างขึ้นบน Mobile Ad Hoc Network 

(MANET)  ระบบ distributed ledger ใช้ Distributed Hash Table (DHT) ที่ เรียกว่า Structed Mesh 

Overlay Network (SMON) [27] ซึ่งเป็นระบบสารบัญแบบกระจาย เพื่อการค้นหา (look-up) คู่สนทนาแบบ 

peer-to-peer หรือที ่ เรียกว่า distributed Peer-to-Peer resource lookup ซึ ่งสามารถเลือกเอา node 

ที่มีเสถียรภาพมาเป็นสมาชิก SMON เพื่อทําหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกบนเครือข่าย MANET ซึ่งก็ คือ โครงข่าย 

ของอินเทอร์เน็ตชุมชน โดย SMON จะเชื่อมโยงกันเป็นลักษณะ mesh ที่ซ้อนทับ (overlay) อยู่บนโครงข่ายเดิม 

ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 10 

 

 

รูปภาพท่ี 10 ภาพรวมของสถาปัตยกรรมแบ่งป๋ัน2 
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ในสถาปัตยกรรมของแบ่งป๋ัน2 น้ัน เกตเวย์ชุมชนจะเป็นโหนดหรืออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยู่ตรงกลาง 

ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับโครงข่ายชุมชน แอปพลิเคชันท่ีทํางานบนเกตเวย์ชุมชนจะทําหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวแทน 

ของผู้ใช้งานโครงข่ายในชุมขนในการติดต่อส่ือสาร การทําธุรกรรมระหว่างสมาชิกแบ่งป๋ัน1 ในชุมชนกับ 

ผู้ใช้งานภายนอก โดยในการทํางานของแบ่งป๋ัน2 สามารถแบ่งผู้ใช้งานได้ สามประเภท  

1) เจ้าของร้านค้าหรือเจ้าของกาดบ้าน (Shop Owner) ซึ ่งมีสถานะเป็นตัวแทนของชุมชนในการ 
นําเสนอสินค้าและบริการออกสู ่ผ ู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าที ่ในการจัดการกิจการของ 

ตลาดนัดชุมชนหรือกาดบ้าน ซึ ่งประกอบไปด้วย การจัดการคลังส ินค้า การจัดการคําส ั ่ง ซ้ือ 

การจัดส่งสินค้า เจ้าของกาดบ้านจะเป็นตัวแทนในการรับชําระค่าสินค้าก่อนที่จะแจกจ่ายรายได้ให้แก่ 

สมาชิกในชุมชน โดยเจ้าของร้านค้านี้จะเป็นผู้ที่อาศัยในอยู่ในชุมชนและได้รับการยอมรับจากสมาชิก 

โดยจะต้องเป็นสมาชิกในระบบแบ่งป๋ัน1 ของชุมชนด้วย  

2) ผู ้ผลิตสินค้าและผู ้ให้บริการ (Producer) เป็นสมาชิกของโครงข่ายชุมชนและระบบแบ่งปั ๋น1 

จะเป็นผู้นําสินค้าและบริการมาเสนอขายในกาดบ้าน ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ (review) และยอมรับ 

จากเจ้าของกาดบ้านก่อน สินค้าและบริการจึงจะสามารถไปขายอยู่บนกาดบ้านได้ 

3) ผู้ซื้อสินค้า (Customer) เป็นผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตนอกชุมชน ที่สนใจสินค้าและบริการจากกาดบ้าน 
สามารถทําการส่ังซ้ือสินค้าและบริการของชุมชนผ่านเกตเวย์ชุมชนได้  

สถาปัตยกรรมของแบ่งปั๋น2 ประกอบด้วย 1) Content Management System ที่แสดงสินค้าและบริการ 2) 

Store Management จัดการสินค้าและบริการ 3) Order Management ท่ีจัดการคําส่ังซ้ือของผู้ซ้ือสินค้าภายนอก 

4) Payment Gateway  ที่รองรับการชําระเงินออนไลน์ 5) Chat Proxy การติดต่อสื่อสารกับเจ้าของกาดบ้าน 

และผู้ผลิตสินค้าในชุมชน และ 6) Database ฐานข้อมูล 7) BP1-BP2 interface ส่วนเชื่อมต่อประสานระหว่าง 

แบ่งป๋ัน1 และ แบ่งป๋ัน2 ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 11  ซ่ึงมีส่วนประกอบและการทํางานดังต่อไปน้ี 

 

รูปภาพท่ี 11 แสดงฟังก์ชันการทํางานของ เกตเวย์ชุมชน 
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3.2.1 ระบบจัดการร/านค/า (Content Management System - CMS)  

เมื่อมีความต้องการในการเปิดกาดบ้านของชุมชน เกตเวย์ชุมชนจะทําการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันที่เป็น 

กาดบ้านสําเร็จรูป ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นส่วนติดต่อประสานงาน (User Interface) กับผู้ใช้ ทั้งเจ้าของกาดบ้าน 

และลูกค้าในอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าของกาดบ้านจะสามารถเข้ามาบริหารจัดการ “กาด” ของตนได้ผ่านเว็บแอป

พลิเคชันของระบบการจัดการร ้านค้า และสําหร ับลูกค้าที ่สนใจสั ่งซ ื ้อส ินค้าก ็จะสามารถเข ้ามาร ี วิว 

สินค้าและทําธุรกรรมสั่งซื้อ โดยหน้าร้านค้านี้จะเชื่อมโยงกับฟังก์ชันส่วนอื่น ที่ทํางานเป็น backend ให้กับระบบ 

อีกทั้งระบบจัดการร้านค้านี้ สามารถมีฟังก์ชันอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แนะนํารายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น 

การลดราคาสินค้า แจกโค้ดส่วนลดแก่ผู้ซ้ือ การโฆษณาสินค้าใหม่ เป็นต้น 

3.2.2 ระบบจัดการคลังสินค/า (Store Management) 

เจ้าของกาดมีหน้าที่ในการจัดสินค้ามาเสนอขายบนร้านค้า โดยจะอนุญาตให้เจ้าของสินค้าที่เป็นสมาชิก

ของร้านค้าทําการเพิ่มเติมสินค้าของตนบนร้านค้าได้ เมื่อมีการร้องขอที่จะนําสินค้าขึ้นบนร้านค้าจากเจ้าของสินค้า 

ระบบจะทําการส่งข้อความพร้อมรายละเอียดของสินค้าไปยังเจ้าของร้านเพื่อทําการตรวจตรา (ProductFor 

Review) ผ่านส่วนเชื่อมต่อประสานระหว่าง แบ่งปั๋น1 และ แบ่งปั๋น2 (BP1-BP2 Interface) ถ้าเจ้าของร้านค้า 

ตกลงยินยอมที ่จะให้ส ินค้าถ ูกจ ัดแสดงในร้านค้าของตน ระบบจะทําการ ยืนยันไปยังเจ ้าของสินค้า 

(ReviewNotification) พร้อมทั้งเพิ ่มสินค้าไปยังร้านค้า (Publish) โดยระบบจัดการคลังสินค้าจะทําหน้าท่ี 

สื่อสารกับผู้ซื้อภายนอก โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้เมื่อมีการค้นหารายละเอียดของสินค้า 

(Query Product Info) จากผู้ซื้อสินค้า ระบบจะทําการดึงข้อมูลรายการสินค้านั้นจากฐานข้อมูล เมื่อทําการตกลง

เรียบร้อย เจ้าของกาดจะทําการสั่งซื้อสินค้ากับเจ้าของสินค้า ด้วยเงินสินเชื่อ (BuyProduct) ผ่าน  BP1-BP2 

Interface รายละเอียดของการทํางานของระบบจัดการคลังสินค้า สามารถสรุปได้ใน รูปภาพท่ี 12 

 

 

รูปภาพท่ี 12 แสดงลําดับการทํางานของระบบจัดการคลังสินค้า 
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3.2.3 ระบบจัดการคำส่ังซ้ือ (Order Management) 

ระบบจัดการคําสั ่งซื ้อมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคําสั ่งซื ้อ เม่ือมีคําสั ่งซื ้อจากผู้ซื ้อสินค้าระบบจะ 

ต้องตรวจสอบรายการสินค้า คํานวณราคากับฐานข้อมูลของร้านค้า และทําการยืนยันคําสั ่งซื ้อค้ากับผู ้ซ้ือ  

โดยจะมีการรายงานสถานะของคําสั่งซื้อในทุกกระบวนการ เพื่อที่จะให้ทั้งผู้ซื้อและเจ้าของสินค้าตรวจสอบสถานะ 

ของรายการคําส่ังซ้ือได้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนผ่านส่วนเช่ือมประสานกับระบบแบ่งป๋ัน1 ให้ผู้ผลิตสินค้ารับทราบ  

ผู้ซื้อสินค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ระบุช่องทางการส่งสินค้า และที่อยู่ในการส่งสินค้า ระบบจะ 

คํานวณค่าส่งและคํานวณจํานวนเงินรวมท่ีต้องชําระจากน้ัน ระบบจัดการคําส่ังซ้ือจะประสานไปยัง ระบบการชําระ 

เงินออนไลน์ (Payment Gateway) ในการทําการชําระเงินต่อไป 

เมื่อชําระเงินแล้ว จะมีการเปลี่ยนสถานการณ์สั่งซื้อสินค้าเป็น ชําระเงินแล้ว รอจัดส่ง เมื่อมีการจัดส่งแล้ว 

เจ ้าของกาดสามารถนํา tracking code มาใส่ในระบบ และระบบจะเปลี ่ยนสถานะของคําสั ่งซ ื ้อเป็น 

อยู่ระหว่างการจัดส่ง โดยระบบการจัดการคําสั่งซื้อน้ี จะมีการเชื่อมต่อผ่านไปยัง ผู้ให้บริการนําส่งสินค้า (Logistic 

Vendors) ผ่าน API [35][36] เพื่อรองรับการตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าจากผู้ซื ้อ (Tracking Order – 

Order Status)  

3.2.4 ระบบการชำระเงินออนไลนZ (Payment Gateway) 

หลังจากผู้ซื้อสินค้าสั่งซื้อเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการชําระเงินระบบการชําระเงินออนไลน์ (Payment 

Gateway) ทําหน้าท่ีเป็นช่องทางให้แก่ผู้ซ้ือสินค้าชําระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงได้มีการเช่ือมต่อกับ การบริการ 
ชําระเงินภายนอก (Payment Services) ทั้งสกุลเงินดั้งเดิมและสกุลเงินคริปโต ซึ่งผู้ซื ้อสินค้า (Customer) 

สามารถชําระเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ โมบายแบงค์กิ้ง ระบบสกุลเงินคริปโต โดยมี เกตเวย์ชุมชน เป็นสื่อกลาง 

ในการทําธุรกรรม ระหว่างผู ้ซื ้อสินค้าที ่อยู ่ภายนอกชุมชนกับเจ้าของร้านค้าและเจ้าของสินค้าในชุมชน 

ในการออกแบบส่วนของการซื้อขายสินค้าสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การชําระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร 

(Bank Payment), การชําระค่าส ินค้าผ ่านตู ้จ ่ายเง ินอัตโนมัติ (Kiosk Payment) และการชําระสินค้า 

ด้วยสกุลเงินคริปโต (Crypto Payment) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1 ) การชําระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Payment) 
ระบบชําระเงินผ่านบัญชีธนาคาร จะใช้มาตรฐานของ Thai QR [56] ที่สามารถรองรับการชําระสินค้า 

และบริการให้แก่เจ้าของร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยเมื่อทําการตกลง 

ซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างรหัสคิวอาร์ (QR code) ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า รูปภาพที่ 13  แสดงส่วนประกอบ

ของ Payment Gateway ที่รองรับการชําระเงินผ่านบัญชีธนาคาร  โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนได้แก่ 1) 

QR Code Generator 2) Payment Verification และ 3) Cash Wallet  
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เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ระบบจัดการคําสั่งซื้อ (Order Management) ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว 

จะส่งต่อคําร้องมายัง QR Code Generator นําข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการชําระสินค้า (Payment Info) ซ่ึง 

ประกอบด้วย ยอดรวมราคาสินค้าที่ต้องชําระ เลขบัญชีธนาคารหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ ตาม 

ที่เจ้าของกาดบ้านได้ลงทะเบียนไว้กับระบบแบ่งปั๋น2  ในการชําระรายการสินค้าของร้านแบ่งปั๋น ผู้สั่งซื้อสินค้า 

สามารถเลือกช่องทางการชําระเงิน (Payment Channel) ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โดยในโครงการนี้ ได้ทํา 

การออกแบบระบบให้รองรับ QRpayment ที่สามารถทําธุรกรรมได้ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร 

พาณิชย์ทั่วไป รวมไปถึงสามารถทําการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของร้านค้าได้โดยตรง ณ จุดบริการโอน 

เงินอัตโนมัติ เช่น ตู้บุญเติม ตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์เซอวิสหรือสาขาของธนาคาร เป็นต้น 

ในส่วนของ โมดูล Payment Verification ทําหน้าที ่ตรวจสอบความถูกต้องและสถานะของการ 

ชําระสินค้าของแต่ละคําสั ่งซื ้อ ซึ่งได้มีการเชื ่อมต่อเข้ากับระบบของธนาคารพาณิชย์  ผ่านส่วนต่อประสาน 

โปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface) หรือที่ เรียกว่า API ทําให้สามารถตรวจสอบ 

สถานะการชําระเงินของแต่ละธุรกรรมการสั่งซื ้อได้  ทั้งนี้ สําหรับช่องทางการชําระเงินที่ยังไม่มีบริการ API  

เช ื ่อมต่อกับระบบแบ่งปั ๋น2 การตรวจสอบสถานะการชําระเง ินจะกระทํานอกระบบ (out-of-band) 

แล้วผู้ส่ังซ้ือสินค้านําส่งใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงิน (Pay slip) เข้ามาท่ีระบบแบ๋งป๋ัน2 ได้  

หลังจากนั้น ในกระบวนการการทํา Payment Verification เจ้าของกาดทําการตรวจสอบหลักฐาน 

การชําระเง ิน โดยสามารถเร ียกดูและตรวจสอบรายการสั ่งซ ื ้อผ ่านระบบ ซึ ่งสามารถพัฒนาต่อยอด 

ให้การตรวจสอบเป็นไปแบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาการรู้จําอักขระ (Optical Character Recognition) หรือ OCR 

รูปภาพท่ี 13 ระบบ Payment Gateway ของแบ่งป๋ัน สําหรับการชําระสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร  (Bank Payment) 
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มาใช้ในการสกัดข้อความท่ีต้องการใน หลักฐานการชําระเงินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและใช้เทคนิคการรู้จํา (Pattern 

Recognition) ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างอัตโนมัติ  

 

 

ในกรณีท่ีชําระเงินผ่านช่องทางท่ีระบบสามารถตรวจสอบสถานะผ่าน API เม่ือมีการชําระเงินเสร็จส้ิน ระบบ

จะได้ รับการแจ้งเตือนผ่านบริการของธนาคารพาณิชย์ และจะส่งต่อไปยังเจ้าของกาด ในแอปพลิเคชั่นแบ่งปั๋น2 

และทําการอัปเดตยอดการชําระสินค้าที่ Cash Wallet ซึ่งจะมีบัญชีหรือกระเป๋าสตางค์อิเล็คทรอนิกส์ของเจ้าของ 

กาด ที่เป็นสมาชิกของร้านค้าแบ่งปั๋น2 หลังจากหักค่าบริการร้านค้าแล้ว (Shop Fee) เจ้าของกาดจะนําส่งเงิน 

จาก Cash Wallet ไปให้เจ้าของสินค้า (Cash Transfer) ซึ่งการทําธุรกรรมจะเป็นการทํางาน ผ่านส่วนต่อเชื่อม 

ประสานระหว่างแบ่งปั๋น1 และ แบ่งปั๋น2 (BP1-BP2 API) ซึ่งจะอยู่ในการดําเนินงานระยะที่ 3 ลําดับการทํางาน

ของการชําระสินค้าด้วยผ่านบัญชีธนาคาร สามารถสรุปได้ดัง รูปภาพท่ี 14 

2) การชําระค่าสินค้าผ่านตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ (Payment Kiosk) 
ระบบชําระเงินผ่านตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ  เช่น ตู้บุญเติม หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่สามารถรองรับการชําระ 

ค่าสินค้าและบริการให้แก่เจ้าของกาด โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถนํารายละเอียดการชําระเงิน (Payment Info) ไป

ชําระค่าสินค้าผ่านตู้บุญเติมหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเมื่อทําซื้อขายสินค้าในแบ่งปั๋นเรียบร้อย ผู้สั่งซื้อสินค้าจะ

เป็นผู้นําส่งใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงิน (Pay slip) เข้ามาที่ระบบแบ๋งปั๋น2 ได้   จากนั้นโมดูล Payment 

รูปภาพท่ี 14 แสดงลําดับการทํางานของการชําระสินค้าบนแบ่งป๋ัน2 ด้วย Bank Payment 
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Verification จะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและสถานะของการการชําระสินค้าของแต่ละคําสั่งซื้อ ซึ่งได้มี 

การเชื่อมต่้อเข้ากับระบบของธนาคารพาณิชย์  ผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ทําให้สามารถ 

ตรวจสอบสถานะการชําระเงินของแต่ละธุรกรรมการส่ังซ้ือได้   

ระบบจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านบริการของธนาคารพาณิชย์ และจะส่งต่อไปยังเจ้าของกาดในแอป 

พลิเคชั่นแบ่งปั ๋น2 และทําการอัปเดตยอดการชําระสินค้าที่ Cash Wallet ซึ่งจะมีบัญชีหรือกระเป๋าสตางค์ 

อิเล็คทรอนิกส์ของเจ้าของกาด ที่เป็นสมาชิกของร้านค้าแบ่งปั๋น2 หลังจากหักค่าบริการร้านค้าแล้ว (Shop Fee) 

เจ้าของกาดจะนําส่งของเงินจากเจ้าของกาดไปให้เจ้าของสินค้า (Cash Transfer) ซึ่งการทําธุรกรรมจะเป็นการ 

ทํางานผ่านส่วนต่อเชื่อมประสานระหว่างแบ่งปั๋น1 และ แบ่งปั๋น2 (BP1-BP2 API) ซึ่งจะอยู่ในการดําเนินงาน 

ระยะท่ี 3  

3 ) การชําระค่าสินค้าผ่านระบบเงินคริปโต (Crypto Payment) 
นอกจากการชําระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารแล้ว ในระบบแบ่งปั๋น2 ได้มีการออกแบบให้รองรับการชําระ 

ค่าสินค้าด้วยสกุลเงินคริปโต สําหรับรองรับเทคโนโลยีในอนาคต โดย Payment Gateway จะเป็นสื่อกลาง 

ในการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของร้านค้าในการชําระเงินสินค้าด้วยเงินสกุลคริปโต และสามารถแปลงสกุล 

เงินคริปโตให้เป็นสกุลเงินดั้งเดิม เช่น เงินบาท เพื่อชําระต่อให้แก่เจ้าของสินค้าในชุมชน  โดยโครงสร้างของ 

Payment Gateway ที่รองรับสกุลเงินคริปโตได้แสดงในรูปภาพที่ 15  ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก คือ 1) Hardware 

Wallet ท่ีทําหน้าท่ีเก็บรักษา Private key ของเจ้าของกาด, 2) Key Management ทําหน้าท่ี จัดหา Public Key 

สําหรับการโอนเงินคริปโต, 3) Hot Wallet บัญชีคริปโตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการชําระสินค้าออนไลน์ 4) Cash 

Wallet  ทําหน้าเก็บรักษาเงินสดของเจ้าของกาด  

 

รูปภาพท่ี 15 ระบบ Payment Gateway ของแบ่งป๋ัน สําหรับการชําระสินค้าผ่านสกุลเงินคริปโต  (Crypto 

Payment) 
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ในระบบ Cryptocurrency ซึ่งใช้ RSA cryptography หรือ Private-Public key pair  เจ้าของกาด 

ทําการสร้าง  Private Key และใช้ Private Key นั้นเป็นกุญแจในการเข้าถึงบัญชีคริปโตหรือ Crypto Wallet 

ของตน โดย Private Key ที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงกุญแจน้ี 

ได้ในระบบแบ่งปั ๋น2 ได้ออกแบบการจัดเก็บ private key ไว้ใน Hardware Wallet ซึ ่งเจ้าของกาดบ้าน 

เป็นผู ้เก็บรักษาไว้ เจ้าของกาดสามาถใช้ Private Key ของตนสร้าง Public Key ได้หลายคีย์ Public Key 

เหล่านี้จะเป็นเสมือนที่อยู่หรือเลขบัญชี เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการเข้าสู่ Crypto Wallet 

ของเจ้าของกาด โดยระบบจัดการคําสั ่งซื ้อจะประสานกับ Key Management ทําการเลือก  Public Key 

พร้อมกับราคาสินค้า ในหน่วยสกุลเงินคริปโต ส่งให้กับผู้ซื้อสินค้า ซึ่งสามารถชําระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินคริปโต 

ที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน 3rd-party ที่รองรับ Crypto Wallet เมื่อทําการชําระแล้วเงินคริปโตจะถูกโอน 

เข้ามายังกระเป๋าเงินคริปโตของร้านค้าตามที่อยู่หรือ Public Key ที่ได้ระบุไว้ โดย Payment Gateway จะทํา

หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมจากรหัส Public Key และราคาสินค้าของแต่ละธุรกรรมร่วมกับ Key 

Management ทั ้งนี ้ในการชําระเง ินคริปโตสามารถชําระเข้า Hot Wallet และ Hardware Wallet 

แต่การชําระเข้า Hardware Wallet กระทําได้ยากและอาจจะไม่สะดวก เนื ่องจากเจ้าของร้านค้าจะต้อง 

นําตัวอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับ Payment Gateway ทุกครั้งเพื่อที่จะสามารถนําเงินคริปโตออกมาชําระค่าสินค้ากับ

เจ้าของสินค้าได้ ดังนั้น ระบบแบ่งปั๋น2 จึงเน้นให้ใช้ Hot Wallet ในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการ หลังจาก 

เงินคริปโตถูกโอนเข้ามาที่ Hot Wallet แล้ว และถูกแปลงเป็นสกุลเงินดั้งเดิม เช่น เงินบาทและจะถูกบันทึกใน 

Cash Wallet โดยการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินบาทใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ทําการโอนเงินเข้ามา 

เพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงของความผันผวนของการแลกเปลี่ยนเงินคริปโต หลังจากนั้นเงินบาทที่ได้เก็บบันทึกไว้ใน 

Cash Wallet ของบัญชีของเจ้าของกาด เพื่อที่จะทําการโอนเงินค่าสินค้าต่อให้เจ้าของสินค้า  ทั้งนี้ เงินคริปโตใน 

Hot Wallet ที่หักค่าสินค้าออกไปแล้ว สามารถโอนเพื่อเก็บไว้ในบัญชีของเจ้าของกาดใน Hardware Wallet 

ต่อไปเพ่ือรักษาความปลอดภัยในระดับสูงได้หรือจะเก็บไว้ใน Hot Wallet ก็ได้  

เมื่อเจ้าของกาดต้องการนําเงินคริปโตออกมาจาก Hardware Wallet  ก็สามารถทําได้โดยนําอุปกรณ์มา 

เชื่อมต่อกับเกตเวย์ชุมชน และทําการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินบาท ซึ่งจะถูกจัดเก็บในบัญชีเงินสดใน Cash 

Wallet และสามารถนําออกสู่บัญชีธนาคารพาณิชย์ต่อไป โดยรายละเอียดการทํางานของ การชําระค่าสินค้าด้วย

สกุลเงินคริปโตได้สรุปไว้ใน รูปภาพท่ี 16 
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3.2.5 การจัดสDงสินค/า 

ขบวนการจัดส่งสินค้าของแบ่งปั๋น2 ได้แสดงไว้ในรูปภาพที่ 17 เมื่อผู้สั่งซื้อสินค้าชําระค่าสินค้าเรียบร้อย 

แล้วเจ้าของกาดจัดส่งสินค้าและได้ Tracking number จากผู้ให้บริการส่งสินค้า เจ้าของกาดจะบันทึกข้อมูล 

ลงในระบบแบ ่งป ั ๋น2 (UpdateShiping) โดยผ ู ้ ส ั ่ งซ ื ้ อส ินค ้าสามารถเร ียกด ูสถานะการจ ัดส ่ งส ินค้า 

(CheckShipingStatus) และสามารถแจ้งกลับเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว (DeliveryConfirmation) หากต้อง 

การคืนสินค้าผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถแจ้งได้ (ReturnRequest) หากมีข้อกําหนดในการคืนสินค้า ซึ่งเจ้าของกาด 

สามารถตอบกลับคําร้องขอคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้าที่กําหนดไว้ (Return Policy) นอกจากนี้ผู้สั่งซ้ือ

สินค้ายังสามารถ ท่ีจะรีวิวหรือข้อเสนอแนะของสินค้าและบริการท่ีได้รับได้ด้วย (ReviewProduct) 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงลําดับการทํางานของการจัดส่งสินค้า 

รูปภาพท่ี 16 แสดงขบวนการสําหรับการชําระสินค้าผ่านสกุลเงินคริปโต  (Crypto Payment) 
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3.2.6 ฐานข/อมูล (Database) 

ในจัดเก็บข้อมูลของร้านค้า ระบบจัดการคลังสินค้าและระบบจัดการคําสั่งซื้อ มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

(Database) เพื ่อจัดเก็บข้อมูลคลังสินค้าของกาดบ้าน และ รายการคําสั ่งซื ้อ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

(Relational) ซ่ึงจะทําการเก็บข้อมูลในรูปของตาราง (table)  

3.2.7 การจัดการและสDงตDอข/อความ (Chat Proxy) 

เพ่ือรองรับการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ใช้งานภายนอกกับสมาชิกของอินเทอร์เน็ตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของสินค้า

และบริการ ระบบแบ่งปั ๋น Chat Proxy จะทําหน้าที ่เชื ่อมต่อกับแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยสามารถให้ 

ผู้ใช้งานภายนอกส่งข้อความและถามตอบกันกับเจ้าของสินค้า ที่เป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 ในชุมชน 

ดังแสดงไว้ใน รูปภาพที่ 18  ซึ่ง Chat Proxy จะทํางานเป็น Webhook เชื่อมต่อไปยัง  Line Platform ด้วย 

Messaging API [60] โดยจะต้องมีการลงทะเบียน webhook ตัวอย่างเช่น กาดบ้านของชุมชนแม่กาษา URL 

(http://แบ่งปั ๋น.ไทย/กาดแม่กาษา/) ไว้กับ Line Platform เพื ่อให้สามารถส่งข้อความด้วย HTTP POST 

message หลังจากนั้น Chat Proxy จะทําหน้าที่เสมือนเป็นบุรุษไปรษณีย์ในการคัดแยกว่า ผู้รับข้อความคือใคร 

(เจ้าของกาด หรือ เจ้าของสินค้า) โดยจะทําการส่งต่อข้อความให้แก่ผู้รับที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การส่งข้อความสามารถ 

ส่งได้หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ส่งถึงสมาชิกทุกคนในกาดแม่กาษาทั้งเจ้าของกาดและกลุ่มผู ้ผลิตสินค้า 

ในชุมชนแม่กาษา (Broadcast) หรือส่งแบบระบุผู้รับข้อความ (Unicast) หรือส่งแบบกลุ่มย่อย (Multicast)  

 

 

3.2.8 สDวนเช่ือมตDอประสานระหวDางแบDงป̂_น1 และ แบDงป̂_น2 (BP1-BP2 Interface) 

ในการทํางานร่วมกันระหว่างแบ่งปั๋น1 และ แบ่งปั๋น2 จะต้องทํางานผ่านส่วนเชื่อมต่อประสาน โดย 

ฝ่ังแบ่งป๋ัน2  มีบริการ REST API หลัก 2 บริการคือ  

รูปภาพท่ี 18 แสดงการทํางานของระบบจัดการและส่งต่อข้อความ (Chat Proxy) 
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1) การติดต่อขอนําสินค้าและบริการข้ึนสู่กาดบ้าน  
ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าในแบ่งปั๋น1 สามารถเสนอสินค้าเพื่อนํามาขายในกาดบ้านบนแพลตฟอร์แบ่งปั๋น2 

โดยเรียก  
 

 

ProductForReview (ReviewID, ProductOwner, ProductItemID,Quantity, Cost, Description, 
Pictures, Storeid, ReviewResult) 

 
 

REST API ช่ือ ProductForReview  โดยมี พารามิเตอร์ดังน้ี  ReviewID หมายเลขรีวิว, ProductOwner 

เจ้าของสินค้า, ProductItemID หมายเลขสินค้า, Quantity จํานวนสินค้า, Cost ราคาสินค้า, Description 

รายละเอียดสินค้า, Pictures รูปถ่ายสินค้า, Storeid หมายเลขกาดบ้าน, ReviewResult ผลลัพธ์ของการรีวิว 

 2 ) การติดต่อขอเคลียร์เครดิตกับเจ้าของกาด 
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนว่าขายสินค้าได้แล้ว โดยปกติเจ้าของกาดจะทําการเคลียร์เครดิตและจ่ายเงินให้แก่ 

เจ้าของสินค้า แต่หากมีการตกลงการเคลียร์เครดิตและจ่ายเงินเป็นรอบของเวลา เจ้าของสินค้าสามารถทํา 

การร้องขอเคลียร์เครดิตกับเจ้าของกาดก่อนรอบเวลาได้ โดยเรียก  
 

 

CreditSettlementRequest (ProductOwner, ProductItemID, Credits, SettlementResult) 
 

 

REST API ชื ่อ CreditSettlementRequest มีพารามิเตอร์ดังนี ้  ProductOwner เจ้าของสินค้า, 

product_item_id หมายเลขสินค้า, credits จํานวนเครดิตและ SettlementResult  ผลลัพธ์ของการ 

เคลียร์เครดิต 

ในฝ่ังแบ่งปัน 1 มีบริการ REST API หลัก 3 บริการคือ  

1 ) การแจ้งเตือนเม่ือขายสินค้าสําเร็จ 
เมื่อมีการซื้อขายสินค้าในระบบแบ่งปั๋น2 เรียบร้อยแล้ว เจ้าของกาดแจ้งเตือนเจ้าของสินค้าว่าขายสินค้าได้แล้ว 

โดยเรียก 

 
 

PurchaseConfirmation (ProductOwner, ProductItemID, Quantity) 
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REST API ชื ่อ PurchaseConfirmation มีพารามิเตอร ์ด ังน ี ้  ProductOwner เจ ้าของสินค ้า , 

ProductItemID หมายเลขสินค้า, Quantity จํานวนสินค้า  

 

2)  การแจ้งซ้ือสินค้าโดยเจ้าของกาด 
ในกรณีท ี ่ เจ ้าของกาดต้องการจัดหาสินค้าเพื ่อนํามาเข ้าร ้านค้าในกาดบ้านบนแพลตฟอร์มแบ่งปั ๋น2 

เจ้าของกาดสามารถส่งคําส่ังซ้ือสินค้ามายังเจ้าของสินค้าในชุมชน โดยเรียก 

 
 

BuyProduct (StoreID, ProductOwner, ProductItemID, Quantity, TotalCost, 
PurchaseStatus) 

 

 

REST API ชื ่อ BuyProduct ซึ ่งมีพารามิเตอร์คือ StoreID, ProductOwner เจ้าของสินค้าหรือบริการ, 

ProductItemID หมายเลขสินค้า, Quantity จํานวน และ  TotalCost ราคารวม ซึ ่งจะ return ค่าเป็น 

PurchaseStatus สถานะการซ้ือ 

 

3)  การแจ้งการโอนเงิน (Cash Transfer) 
เมื่อมีการชําระค่าสินค้าในระบบแบ่งปั๋น2 เรียบร้อยแล้ว เจ้าของกาดสามารถโอนเงินให้แก่เจ้าของสินค้าและ 

แจ้งการโอนเงินแก่เจ้าของสินค้าโดยเรียก 

 

 
CashTransfer (ProducerID, Amount, ACK) 

 
 

REST API ชื่อ CashTransfer ซึ่งมี พารามิเตอร์ ProducerID หมายเลขเจ้าของสินค้า และ จํานวนเงิน Amount 

ซ่ึง return การรับทราบ ACK จากแบ่งป๋ัน1 

 

3.3 สรุปผลการดําเนินงาน 
จากการเดินงานในระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการติดตั้ง testbed ที่ชุมชนแม่กาษา โดยทําการเชื่อมต่อ

ผ่าน VPN เข้ามาที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อทําการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 กับผู้ใช้งานในชุมชน ใน
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เบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยได้ทดสอบเสร็จสิ้นแล้วและได้สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน 

(user requirement) ดังแสดงใน ตารางที่  5 จากการทดลองใช้แอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น1 บน testbed ที่ได้ติดต้ัง

ไว้ที่ชุมชนแม่กาษา เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์  ทางคณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผลการทดลองและความคิดเห็น

ของผู ้ใช้งานจริง โดยได้สรุปความต้องการของผู ้ใช้งาน (user requirement) ตามตารางที ่  5 โดยกําหนด

ความสําคัญเป็นสามระดับ คือ “High”  หมายถึงมีระดับความสําคัญมากที ่ต้องถูกพิจารณาในการพัฒนา 

“Medium” ความต้องการที่มีความสําคัญของระบบในระดับปานกลาง ได้รับการพิจารณาในการพัฒนาหรือไม่ก็

ได้ “Low” ความต้องการที่มี ความสําคัญน้อย ท่ียังไม่มีความจําเป็นในการพัฒนาแต่อาจจะได้รับการพิจารณาเป็น

การพัฒนาในระยะถัดไป 

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลนี้ทําการออกแบบสถาปัตยกรรมของ ระบบแบ่งปั๋น2 ซึ่งมีส่วนประกอบ คือ 

ระบบจัดการร้านค้า ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบจัดการคําสั่งซื้อ ระบบการชําระเงินออนไลน์ การจัดส่งสินค้า 

ฐานข้อมูล การจัดการและส่งต่อข้อความและส่วนเชื ่อมต่อประสานระหว่างแบ่งปั ๋น1 และ แบ่งปั ๋น2 

คณะวิจัยจึงได้ดําเนินการพัฒนาระบบต่อไป 

 



  46    

บทที่ 4  

การพัฒนาแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 
 

จากผลการออกแบบสถาปัตยกรรมแบ่งปั ๋น2 ในบทที่ 3 การพัฒนาจะเป็นการพัฒนาเกตเวย์ชุมชน 

ซึ่งจะเป็นตัวเชื ่อมระหว่าง ระบบแบ่งปั ๋น1 ที่ทํางานอยู ่ในชุมชนกับผู ้ใช้งานภายนอกที่อยู ่บนอินเทอร์เน็ต 

ในการพัฒนาคณะวิจัยได้เลือกใช้ Laravel ซึ ่งเป็น Framework สําหรับการพัฒนาเว็บแพลตฟอร์ม ที่ใช้ 

ภาษาโปรแกรม PHP Laravel Framework เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น เนื่องจากใช้รูปแบบ 

MVC (Model Views Controller) ซึ่งมีข้อดี คือ โปรแกรมที่เขียนจะถูกจัดระเบียบให้เป็นสัดส่วนและช่วย 

ให้โค้ดโปรแกรมอยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ (Clean Code) ซึ่งสามารถ ทําความเข้าใจแก้ไขและพัฒนาต่อยอด 

ได้ง่ายด้วย นอกจากนี ้ Laravel Framework ยังมีไลบรารี ่มากมายที ่สามารถนํามาใช้กับการพัฒนาเว็บ 

แอปพลิเคช่ัน E-commerce ซ่ึงเป็นลักษณะ Open Source ท่ีสามารถนํามาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

 

4.1 การพัฒนาเว็บไซต์สําหรบัร้านค้าชุมชน   
เกตเวย์ชุมชน ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ส่วน Backend และส่วน Frontend ในส่วนของ Backend 

นั้น จะทําหน้าที่ บริหารจัดการสินค้าที่ สมาชิกในชุมชนต้องการเสนอขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งในส่วนน้ี 

จะรวมถึงระบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ในบทที่ 3 และในส่วนของ Frontend ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับ 

ผู้ซื้อสินค้าภายนอกชุมชน โดยมีส่วนของ Backend ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์  

ในส่วนของการพัฒนา ในระยะที่สอง ของโครงการนี้ทางคณะวิจัยทําการพัฒนาทั้ง Backend และ Frontend 

ควบคู่กันไป โดยเร่ิมจากการพัฒนา ฐานข้อมูล (Database)  ซึ่งทางคณะได้เลือกใช้ MySQL  ซึ่งเป็นระบบ 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational) ซึ่งจะทําการเก็บข้อมูลในรูปของตาราง (table) แทนการเก็บข้อมูล 

ทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ทําให้ทํางานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงแต่ละ 

ตารางที่เก็บข้อมูล สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันทําให้สามารถรวมหรือจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการโดย อาศัยภาษา 

SQL ที ่เป็นส่วนหนึ ่งของโปรแกรม MySQL ซึ ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล ซึ ่งในการ 

พัฒนาฐานข้อมูล ของแบ่งปั๋น2 ได้มีเชื่อมตารางของรายการสินค้าเข้ากับ ตารางสินค้าของแบ่งปั๋น1 โดยกําหนดให้ 

เป็น Foreign Key ทําให้สินค้าท่ีอยู่ในชุมชนสามารถนํามาปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 ได้  
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รูปภาพท่ี 19 เคร่ืองมือ PHPmyAdmin ท่ีใช้การจัดการฐานข้อมูล MySQL ของระบบแบ่งป๋ัน2 ในส่วน 

ของการพัฒนา Frontend  ทางคณะวิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับร้านค้าชุมชน โดยนําสินค้าจาก 

ตารางข้อมูลสินค้ามาจัดแสดงให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถทําการส่ังซ้ือสินค้าได้ โดยได้จดทะเบียนโดเมนไว้ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับผู้ใช้งานชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยโดเมนท่ีได้จดทะเบียนไว้ได้แก่ “แบ่ง
ป๋ัน.ไทย” และ “baengpun.in.th”  รูปภาพท่ี 20 แสดงเว็บไซต์ แบ่งป๋ัน.ไทย ท่ีรวบรวมสินค้าท้องถ่ินไว้จากหลาย

ชุมชน  โดยสินค้าจะถูกนําแสดงอย่างอัตโนมัติเม่ือ มีการเสนอขายบน แบ่งป๋ัน1 ในชุมชน  ผู้ซ้ือสามารถค้นหาสินค้า 

โดยเลือกจากคําค้นหา  ประเภทสินค้าและช่ือของชุมชนได้  

นอกจาก ชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ได้ติดตั้งระบบแบ่งปั๋น1  ไว้บนอุปกรณ์ราสเบอร่ี

พายท่ีทํางานอยู่บนบนโครงข่ายไร้สายแบบเมชท่ี ในการออกแบบของระบบแบ่งป๋ัน2 ยังสามารถขยายการติดต้ังไป

ยังชุมชนที่ไม่มีโครงข่ายไร้สายแบบเมชอยู่ได้ โดยสามารถ ทําการติดตั้งไว้ที่คลาวด์ โดย ณ ปัจจุบัน ได้มีการขยาย

การติดตั้งระบบแบ่งปั๋น2 ออกไปในหลายชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก, ชุมชนบ้านวัด

โบสถ์ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนบ้านผาลาย ตําบลผาลาย อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านกรอนเหนือ ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   

 

รูปภาพท่ี 19 การจัดการฐานข้อมูลของแบ่งป๋ัน2 ด้วย PHPmyAdmin tool 
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สินค้าที่นํามาเสนอขายอยู่บน แบ่งปั๋น2 นั้นจะเป็นสินค้าพื้นบ้านจากชุมชนที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ซ่ึงสมาชิกใน

ชุมชนสามารถแสดงรายละเอียดและที่มาของสินค้าต่าง เพื่อแสดงความน่าสนใจของสินค้าได้ ดังแสดงไว้ใน 

รูปภาพท่ี 21  ท่ีเป็นสินค้าข้าวกล้องหอมมะลิน้ําแร่ แม่กาษาแท้ 100% จากชุมชนแม่กาษา  

 

 

รูปภาพท่ี 20 เว็บแอปพลิเคชันแสดงสินค้าจากร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน 

รูปภาพท่ี 21 ตัวอย่างสินค้าจากชุมชนแม่กาษา 
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เม่ือทําการเลือกสินค้าเสร็จแล้ว สินค้าจะถูกนํามาใส่ไว้ในรถเข็นสินค้า (shopping cart) เพ่ือรอการยืนยัน

การชําระเงิน โดยผู้ซื ้อจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่ ่จัดส่งหรือสามารถเลือกใช้ที่อยู่เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ 

ตอนสมัครสมาชิกระบบ ซึ่งระบบแบ่งปั๋นจะทําการประเมินค่าขนส่งจากขนาดของสินค้าและระยะทางในการขนส่ง 

ซึ่งได้แสดงตัวอย่างไว้ใน รูปภาพที่ 22 ซึ่งหลังจากยืนยันคําสั่งซื้อ ผู้ซื้อก็จะสามารถชําระเงินด้วย คิวอาร์โคด ซึ่งมี

รายละเอียดของช่ือบัญชี เลขบัญชี และยอดเงิน ดังแสดงไว้ใน รูปภาพท่ี 23  

 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงรายการสินค้าในรถเข็นสําหรับการชําระเงิน 

 

 
รูปภาพท่ี 23 แสดงการชําระสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางโอนเงินด้วยคิวอาร์โคด 
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โดยผู้ซื้อสินค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดคําสั่งซื้อได้จากประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังดังตัวอย่างใน รูปภาพที่ 24 

ซ่ึงผู้ซ้ือสินค้าสามารถนําส่งใบสําคัญการโอนเงิน (Payslip) เพ่ือให้เจ้าของร้านค้าตรวจสอบและรอการยืนยันต่อไป  

 

 
รูปภาพท่ี 24 แสดงรายละเอียดคําส่ังซ้ือสินค้า 

 

4.2 การพัฒนาระบบจัดการร้านค้า (CMS)  
ระบบจัดการร้านค้า เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่คณะวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าของร้านค้าหรือเจ้าของกาด

บ้าน เข้ามาจัดการร้านค้าชุมชนออนไลน์ ด้วยจะมีแผงควบคุม หรือ dashboard ที่ช่วยในการรีวิวตรวจสอบสินค้า

จากสินค้าชุมชน, การรับออเดอร์หรือคําสั่งซื้อจากผู้ซื้อออนไลน์, ช่องทางการชําระเงิน รวมไปถึงการแชทโต้ตอบ

กับผู้ซื้อ  เมื่อสมาชิกในชุมชนต้องการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม ระบบจะสร้างเว็บไซต์ให้แก่เจ้าของร้านค้าโดย

อัตโนมัติ ดังแสดงไว้ใน รูปภาพที่ 25 ซึ่งเจ้าของร้านสามารถเพิ่มรายละเอียดของร้านค้า เช่น ชื่อร้าน ที่ตั้ง หรือ 

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย เป็นต้น  
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รูปภาพท่ี 25 เว็บไซต์สําหรับเจ้าของร้านค้าในการบริหารจัดการร้านค้าบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน 

 

 รูปภาพที่ 26 แสดงรายการที่ ผู้ผลิตสินค้าและบริการในชุมชนได้ส่งคําขอ นําสินค้าและบริการของตนมา

เสนอขายบนร้านค้าแบ่งปั๋น ซึ่งเจ้าของร้านค้ามีจะมีสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธก่อนที่จะนําสินค้าและบริการมา

แสดงในร้านค้าของตนได้ เจ้าของร้านค้ายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของสินค้าให้น่าสนใจขึ้นได้ โดยสามารถ

เพิ่มข้อความ, รูปถ่ายของสินค้า และ ประเภทของสินค้า ยกตัวอย่างเช่น หัตถกรรม, อาหาร, การบริการ เป็นต้น  

เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการที่เสนอขายได้  ดังแสดงใน รูปภาพที่ 27 นอกจากนี้เจ้าของร้านจะต้อง

เพิ่มเติมนํ้าหนักและขนาดของสินค้าเพื่อที่จะใช้ในการคิดคํานวณค่าขนส่ง ณ ปัจจุบัน ระบบแบ่งปั๋น2 ได้เชื่อมต่อ

กับ API ของบริษัทขนส่งสองแห่ง คือ Kerry และ Flash Express เน่ืองจากมีการให้บริการในพื้นที่เป้าหมายแล้ว 

ทั้งนี้ระบบสามารถขยายการเชื่อมต่อออกไปได้โดยไม่จํากัด เนื่องจากระบบเบื้องหลัง (backend) ของแบ่งปั๋น2 ได้

ออกแบบและพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งของบริษัทอื่นๆได้ ผ่าน API ซึ่งใช้โพรโทคอล HTTP REST 

เป็นมาตรฐานของการส่ือสาร ในส่วนของราคาสินค้าเจ้าของร้านค้ามีสิทธ์ิท่ีจะต้ังราคาสินค้าใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนจาก

ที่เจ้าของสินค้าและบริการท่ีได้ตั้งไว้เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นค่าดําเนินการและรายได้ของเจ้าของร้านเมื่อสินค้าถูกขาย

ออกไป 
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รูปภาพท่ี 27 การเพ่ิมเติมรายละเอียดของสินค้าท่ีจะนําเสนอบนร้านแบ่งป๋ัน 

 

เมื่อมีรายการคําสั่งซื้อสินค้าจากเว็บแบ่งปั๋น คําสั่งซื้อจะถูกส่งต่อมายังระบบจัดการร้านค้าของแยกตาม

บัญชีของเจ้าของร้าน ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 28 รายการคําส่ังซ้ือบนร้านค้าแบ่งป๋ัน 

 ซึ่งจะมีรายละเอียดสําคัญ คือวันท่ีสั่งซื้อ, สถานะ การชําระเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเจ้าของ

ร้านค้าสามารถเลือกดูรายละเอียดของแต่รายการ ดังแสดงใน รูปภาพที่ 29 ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของผู้ซื้อและท่ี

รูปภาพท่ี 26 ตารางสรุปรายการสินค้าชุมชนท่ีขอเสนอขายบนร้านค้าแบ่งป๋ัน 
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อยู่ท่ีจะต้องจัดส่ง โดยท่ีเจ้าของร้านค้าสามารถทําการยกเลิกคําส่ังซ้ือได้ ถ้าหากไม่มีการโอนเงินเข้ามาในระยะเวลา

ท่ีกําหนด     

 

 

 
รูปภาพท่ี 29 รายละเอียดคําส่ังซ้ือสินค้า 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 28 รายการคําส่ังซ้ือบนร้านค้าแบ่งป๋ัน 
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เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อสินค้ากับสมาชิกของระบบแบ่งปั๋น (เจ้าของร้านค้า และ เจ้าของ

สินค้า ในชุมชนต่างๆ) ระบบแบ่งปั๋น2  ได้เชื่อมต่อเข้ากับ API ของ ไลน์ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสาร

ผ่านแอปพลิเคชัน ไลน์ ได้ผ่าน บัญชีไลน์ ออฟฟิเชียล ของแบ่งปั๋น ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในชื่อ “ร้านค้าชุมชนแบ่ง

ปั๋น”  โดยเจ้าของร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ เมื่อรายการคําสั่งซื้อ หรือ มีการชําระเงินเข้ามา 

ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสินค้าสําหรับขนส่งต่อไป โดยเมนูส่งคําขอเชื่อมต่อกับ บัญชี“ร้านค้า

ชุมชนแบ่งป๋ัน”  ได้แสดงไว้ใน รูปภาพท่ี 30 

 

 
 

 

เมื่อสินค้าได้รับการชําระเงินแล้ว ทางร้านค้าจะต้องดําเนินการจัดส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งที่ได้เลือกไว้ โดยจะต้อง

กรอกรายละเอียดการจัดส่ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบริษัทขนส่งที่ใช้, หมายเลขพัสดุ และระยะเวลาที่คาดว่าพัสดุจะ

ส่งถึงปลายทาง ดังแสดงใน รูปภาพที่ 31 ซึ่งระบบแบ่งปั๋น จะทําการอัปเดต สถานะคําสั่งซื้อพร้อมกับหมายเลข

พัสดุ เพ่ือการตรวจสอบ (tracking) ต่อไป และเมื่อสินค้าจัดส่งถึงปลายทางแล้วทางเจ้าของร้านค้าสามารถที่จะเข้า

มายืนยันการจัดส่งสําเร็จได้ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนมายังระบบเพื่อเตรียมการโอนค่าสินค้าให้กับเจ้าของร้านค้าต่อไป 

ตัวอย่างการอัปเดตสถานะ การจัดส่งได้แสดงไว้ใน รูปภาพท่ี 32 

รูปภาพท่ี 30 การส่งคําขอเช่ือมต่อกับ Line Official Account ของแบ่งป๋ัน 
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เมื่อคําสั่งซื้อได้ดําเนินการเสร็จสิ้น ระบบ payment gateway ของระบบแบ่งปั๋น2 จะทําการอัปเดตยอดเงินของ

ร้านค้า โดยเจ้าของร้านค้าสามารถเข้าามาตรวจสอบยอดเงินที่ขายสินค้าและบริการกับระบบได้ โดยเลือกไปที่เมนู 

ยอดเงินคงเหลือ  รูปภาพท่ี 33  

รูปภาพท่ี 31 กรอกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า 

รูปภาพท่ี 32 การอัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้า 
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ระบบจัดการร้านค้าของแบ่งปั๋น สามารถที่จะโต้ตอบกับผู้ซื้อได้ผ่านโปรแกรมแชท ดังแสดงใน รูปภาพที่ 34 ซึ่งผู้

สั่งซื้อสินค้าสามารถส่งข้อความถามรายละเอียดของสินค้าก่อนการสั่งซื้อ หรือ สอบถามสถานะการจัดส่งสินค้า 

รวมไปถึงการติดต่อขอคืนสินค้าด้วย  

 

 

รูปภาพท่ี 33 เมนูตรวจสอบยอดเงินของร้านค้าบนระบบแบ่งป๋ัน 

รูปภาพท่ี 34 โปรแกรมแชทท่ีติดต้ังไว้ในระบบจัดการร้านค้าของแบ่งป๋ัน 
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4.3  การพัฒนาระบบการชําระเงินออนไลน ์(Payment Gateway) 
ในระยะที ่สองของโครงการ ระบบแบ่งปั ๋น2 สามารถรองรับการชําระเงินออนไลน์ผ่านระบบ QR 

Payment ได้ โดยคณะวิจัยได้พิจารณาเลือกใช้ API ของธนาคารไทยพานิชย์ (SCB API) เนื่องจากมีไลบรารี และ 

sandbox ให ้พ ัฒนาร ่วมก ัน โดยไม ่ม ีค ่าใช ้จ ่ายในการใช ้บร ิการ และกฎระเบ ียบในการเป ิดบ ัญชี 

ร้านค้าอํานวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้งาน โดย Payment Gateway ของแบ่งปั๋น2 จะต้องทําการลงทะเบียนกับ 

SCB API ดังแสดงใน ร ูปภาพที ่ 35 หลังจากนั ้นจะได้ร ับ API Key ซึ ่งใช ้ในการเชื ่อมต่อกับ SCBขAPI 

และจะต้องลงทะเบียน Callback URL  ของแบ่งปั ๋น2 ไว้กับ API เซิร ์ฟเวอร์ด้วยเพื ่อที ่จะให้ทาง API 

สามารถติดต่อกลับมาท่ี Payment Gateway ของแบ่งป๋ัน2 ได้   

 

 
 

 

สําหรับใช้งาน API จะต้องมีการขอสิทธิ์เข้าใช้งานซึ่งจะได้ Request Token Access ซึ่งเป็นไปตาม 

มาตรฐาน OAuth ซึ่งทาง SCB API จะมอบ token ที่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึง SCB API ให้กับ Callback URL  

ซึ่งโทเค็นนี้จะมีอายุในการใช้งานด้วย ซึ่งหากหมดอายุจะต้องทําการขอสิทธิ์ใหม่ รูปภาพท่ี 36 แสดงตัวอย่าง 

คําสั่งโปรแกรมบน Payment Gateway ของแบ่งปั๋น2 ซึ่งมีการระบุ API key ลงไปในคําสั่งเพื่อเป็นยืนยันตัวตน 

และ รูปภาพท่ี 37 แสดงตัวอย่าง token ท่ีได้รับจาก SCB API ซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์  JSON   

 

รูปภาพท่ี 35 การลงทะเบียนแอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน2 เพ่ือใช้งาน SCB API 
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เมื่อได้รับ token ในการติดต่อกับ SCB API แล้ว Payment Gateway จะใช้ token นี้ในการเรียกใช้ 

บริการอื่นๆ ของ SCB โดยใน รูปภาพที่ 38 ได้แสดงตัวอย่างในการเรียกใช้ API ในการสร้างรหัสคิวอาร์สําหรับ 

การชําระเงิน โดยในคําสั่งจะมีการเพิ่มรายละเอียดคําสั่งซื้อเข้าไป เช่น หมายเลขการชําระเงิน (PaymentID) 

หมายเลขคําสั ่งซื ้อ (OrderID) และ ราคาสินค้า  ซึ ่งสามารถนํามาใช้ในการตรวจสอบสถานะการชําระเงิน 

เม่ือมีการชําระเงินเข้ามาจากผู้ส่ังซ้ือสินค้า  

 

 
 

รูปภาพท่ี 36 แสดงตัวอย่างคําส่ังโปรแกรมในการเข้าถึง SCB API 

รูปภาพท่ี 37 แสดงตัวอย่าง token ท่ีได้รับจาก SCB API 

{"status":{"code":1000,"description":"Success"},"data":{"accessToken":"fa8d2109-20af-4cc5-
af13-76d264767588","tokenType":"Bearer","expiresIn":21600,"expiresAt":1619623151}} 
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เมื่อทําการตรวจสอบสิทธื์การเข้าใช้งาน ผ่านโทเค็นแล้ว SCB-API จะทําการตอบกลับมาด้วยข้อมูล 

ที่แปลงอยู่ในรูปของรหัสคิวอาร์ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงิน เช่น เลขบัญชีของเจ้าของร้านค้า, ราคาสินค้า 

หมายเลขคําสั่งซื ้อ รวมถึง รหัสภาพคิวอาร์ (qrImage) ที่อยู่ในรูปของไบนารี่ ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 39  ซ่ึง 

Payment Gateway จะทําหน้าที่แปลงข้อมูลไบนารี่ให้เป็นรูปภาพเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถแสกน และทําการ 

ชําระเงินต่อไปได้  

 

โดยสถานะการชําระเงินของแต่ละธุรกรรมจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ เช่น “ชําระแล้ว” (Paid) และ 

“ค้างชําระ” (Unpaid) ดังจะเห็นได้จาก รูปภาพที ่ 40 ที่มีการแสดงสถานะของคําสั ่งซื ้อ โดยจะแบ่งตาม 

หมายเลขคําส่ังซ้ือ (OrderID) ท่ีได้ระบุไว้ต้ังแต่ตอนท่ีเร่ิมกระบวนการชําระเงิน  

 

รูปภาพท่ี 38 ตัวอย่างคําส่ังในการสร้างรหัสคิวอาร์ 

รูปภาพท่ี 39 ตัวอย่างรหัสคิวอาร์ท่ีได้รับจาก SCB-API 

 

{"status":{"code":1000,"description":"Success"}, 
"data":{"qrRawData":"000201010212304701152608064547004520211PAYMENTID200309OR
DERID3752047011530376454033605802TH5912Baengpun 
Tak6007BANGKOK62340523202104280419112980000000703SCB6304D116" 
,"qrImage":"R0lGODdh9AH0AYAAAAAAAP........"}} 
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เมื่อผู้ซื้อสินค้าทําการชําระเงินผ่านระบบ QR payment SCB API จะส่งคํายืนยันการชําระเงิน มาให้กับ 

Payment gateway แบบอัตโนมัติ ผ่านมายัง Callback URL ของแบ่งปั๋น2 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในตอนแรก  

ซ่ึงเป็นการยืนยันว่าสินค้าได้รับการชําระแล้ว รูปภาพท่ี 41 แสดง  ตัวอย่างคํายืนยันท่ีได้รับจาก SCB- API 

โดยในข้อความจะมีการระบุ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าสินค้าต่างๆ เช่น หมายเลขคําสั่งซื้อ (OrderID), 

ราคาสินค้า (amount), เวลาที่ทําการชําระค่าสินค้า (transactionDateandtime)  ซึ่ง Payment gateway ของ 

แบ่งป๋ัน2 จะนํามาอ้างอิงกับหมายเลขคําส่ังซ้ือท่ีอยู่ในฐานข้อมูล และอัพเดทสถานะของ การชําระค่าสินค้าต่อไป  

 

รูปภาพท่ี 40 ตารางแสดงสถานะของคําส่ังซ้ือบน Payment Gateway 
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ในระบบ payment gateway ของแบ่งปั๋น2 ประกอบด้วยบัญชีของแต่ละร้านค้า ซึ่งจะสรุปรายการสินค้าที่ได้ขาย

ไปแล้วรวมถึงยอดเงินที่ได้มีการชําระเข้ามา (Balance) ซึ่งระบบสามารถทําการสรุปยอดเงินทั้งหมดและบริหาร

จัดการให้ระบบทําการโอนเงินให้กับเจ้าของร้านค้าได้ตามระยะเวลาที่ได้ทําการตกลงกันไว้ โดยเบื้องต้นระบบจะ

ทําการสรุปยอดบัญชีในทุกๆ สิ้นเดือน รูปภาพท่ี 42 แสดงตัวอย่างบัญชีร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ payment 

gateway ของแบ่งปั๋น รูปภาพที่ 43 แสดงรายการสินค้าของร้านค้าที่ได้ถูกจัดจําหน่ายและมีการชําระเงินเข้า

มาแล้ว 

รูปภาพท่ี 41 แสดงตัวอย่างไฟล์ JSON การยืนยันการชําระสินค้าท่ีได้รับจาก SCB-API 

[2021-04-21 12:36:09] local.INFO: array ( 
  'payeeProxyId' => '260806454700452', 
  'payeeProxyType' => 'BILLERID', 
  'payeeAccountNumber' => '0987654321', 
  'payeeName' => 'TestBiller1615442786', 
  'payerProxyId' => '2200020001', 
  'payerProxyType' => 'ACCOUNT', 
  'payerAccountNumber' => '2200020001', 
  'payerName' => 'Songwut Kaewyod', 
  'sendingBankCode' => '014', 
  'receivingBankCode' => '014', 
  'amount' => '920', 
  'channelCode' => 'PMH', 
  'transactionId' => '202104215agXSthsXZNG6FW', 
  'transactionDateandTime' => '2021-04-21T12:36:07+07:00', 
  'billPaymentRef1' => 'PAYMENTID44', 
  'billPaymentRef2' => 'ORDERID31', 
  'billPaymentRef3' => 'SCB', 
  'currencyCode' => '764',  'transactionType' => 'Domestic Transfer', 
) 
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รูปภาพท่ี 42 บัญชีร้านค้าท่ีได้ลงทะเบียนไว้กับระบบแบ่งป๋ัน 

รูปภาพท่ี 43 แสดงรายละเอียดรายการสินค้าท่ีได้มีการชําระเงินจากผู้ซ้ือแล้ว 
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4.4 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น  
ในการออกแบบและพัฒนา โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน (User 

Interface) จากเดิมแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น1 ได้รองรับการทําธุรกรรมแลกเปล่ียนทรัพยากรระหว่าง สมาชิกใน

ชุมชนเท่านั้นซึ่ง ครอบคลุม การทําธุรกรรม เปิดวงเงินเครดิต (Credit Agreement),  การซื้อสินค้าและบริการ 

(Buy Product) และ การชําระหนี้ (Settlement) โดยธุรกรรมจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ ledger ที่กระจายไปตาม 

โหนด SMON ที่ติดตั้งไว้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน [22] ในส่วนของการพัฒนาในโครงการแบ่งปั๋น2  ได้เพ่ิม

ฟังก์ชันการทํางานของแอปพลิเคชันให้รองรับ การนําสินค้าและบริการในชุมชนให้สามารถนําไปเสนอขายบน 

เว็บไซต์ แบ่งปั๋น ที่สามารถทําการซื้อขายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่ง สมาชิกในชุมชนสามารถ นําเสนอสินค้า

และบริการของตน ผ่านเจ้าของร้านค้า ซึ่งเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการร้านค้าบน แพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2  

เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋นได้ โดยที่ตัวแทนร้านค้าจะมี

หน้าท่ีช่วย จัดการกับรายละเอียดร้านค้า, รายละเอียดสินค้า และคําสั่งซื้อต่างๆที่เข้ามา รวมการใช้ แอปพลิเคชัน 

แบ่งปั๋น2 ในการทําธุรกรรม ซื้อขายสินค้ากับสมาชิกในชุมชนท่านอื่น ในการพัฒนาทางคณะได้ เลือกใช้ tool ท่ี

เป็น open source ซอฟท์แวร์ ชื่อ React Native ซึ่งป็น Javascript framework สําหรับสร้างแอปพลิเคชัน 

แบบ Cross platform บนสมาร์ทโฟน โดยมีองค์ประกอบการใช้งานแบบเดียวกับ React [25], React Native จะ

สร้าง แอปพลิเคชันที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เหมือนกับแอปพลิเคชันทั่วไปที่ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม IOS และ 

Android โดยใช้เพียงแค่ ภาษา Javascript กับ React รวมทั้งสามารถรองรับภาษาอื่นๆ ได้ด้วย เช่น Swift Java 

หรือ Objective-C โดยรายละเอียดของการพัฒนา แอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน2 มีดังน้ี  

4.4.1 การลงทะเบียนเข/าใช/งานแอปพลิเคชัน แบDงป̂_น2  

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น จะใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในการลงทะเบียนเข้า

ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะ ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกก่อน (ลงทะเบียน) เพื่อสร้าง

บัญชีในระบบ ในเบื้องต้นเมื่อผู้ใช้งาน เปิดแอปพลิเคชั่นแบ่งปั๋นจะต้องเลือกทําการสมัครสมาชิกดังแสดงใน 

รูปภาพที่ 44 (ก) ผู้ใช้งานจะต้องกรอกอีเมลในการสมัคร สมาชิกดังแสดง ใน รูปภาพที่ 44 (ข) ระบบแบ็กเอนด์

ของแบ่งปั๋นจะทําการส่งโทเค็น ไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครที่กรอก ไว้ หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะต้องกรอก

ข้อมูลของผู้ใช้ เช่น บัญชีอิเล็กทรอนิกซ์, รหัสผ่าน (password) โทเค็น ชื่อและนามสกุล ดังแสดงใน รูปภาพที่ 44 

(ค) เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนในระบบ (identity)  
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(ก) หน้าแรกในการลงช่ือเข้าใช้ 

แอปพลิเคช่ันแบ่งป๋ัน2 

(ข) เร่ิมต้นเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 

แบ่งป๋ัน2 

(ค) สร้างบัญชีของแอปพลิเคชัน 

แบ่งป๋ัน2 

 

ภายในแอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน2  จะแบ่งการทํางานออกเป็น 4 เมนูหลักซ่ึงจะแสดงอยู่ท่ีแถบสถานะด้านล่าง

ของ แอปพลิเคชัน ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 45 ซ่ึงประกอบด้วย เมนูตลาดชุมชน (market) รูปภาพท่ี 45 (ก) เป็นหน้า 

แสดงสินค้าและบริการในชุมชนท่ีวางขายภายในระบบแบ่งป๋ัน รูปภาพท่ี 45 (ข) หน้าเมนู แสดงสมาชิกในชุมชนท่ี

ลงทะเบียนใช้งานกับระบบแบ่งป๋ัน ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถทําธุรกรรมหรือส่งข้อความ (chat) ไปยังสมาชิกท่านอ่ืนได้

ผ่านเมนูน้ี ใน รูปภาพท่ี 45 (ค) แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซ่ึงสามารถเพ่ิมข้อมูลส่วนตัว ได้ดังน้ี 1) 

เพ่ิมเติมรูปภาพท่ีใช้เป็นโปรไฟล์บนระบบแบ่งป๋ัน, 2) การแก้ไขรหัสผ่าน, 3) การส่งคําขอเปิดร้านค้าชุมชนบน

แพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน, 4) เช่ือมต่อกับไลน์ออฟฟิเชียลของร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน, 5) การเพ่ิมสินค้าและบริการไปยัง

ตลาดชุมชนแบ่งป๋ัน  เมนูสุดท้ายคือ เมนูตัวเลือก ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 45 (ง) เป็นเมนูท่ีใช้สําหรับการต้ังค่าต่างๆ 

รวมถึงการออกจากระบบ และใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด ของบันทึกเงินเช่ือท่ีทําไว้กับสมาชิกอ่ืนๆ ในชุมชน  

 

รูปภาพท่ี 44 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน แบ่งป๋ัน2 
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(ก)แสดงรายการสินค้า 

และบริการในตลาดชุมชน 

(ข)แสดงบัญชีผู้ใช้ท้ังหมด

ภายในชุมชน 

(ค) แสดงข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้งาน 

(ง) หน้าเมนูตัวเลือก 

 

 

4.4.2 การเพ่ิมสินค/าไปยังตลาดชุมชน 

เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีในระบบเสร็จสิ้นแล้วจึงสามารถเสนอสินค้าและบริการของตนเข้าสู่ตลาดชุมชน 

โดยในแอปพลิเคชัน จะมีแถบเมนู “ร้านค้าของฉัน” ภายใต้แถบเมนูหลักข้อมูลส่วนตัว ดังแสดงใน รูปภาพที่ 46 

(ก) โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดของสินค้าและบริการ ได้แก่ ชื่อสินค้า, รายละเอียดของสินค้า, ราคาต่อ

หน่วย, จํานวนที่ต้องการเสนอขาย และ เลือกประเภทว่าเป็นสินค้าหรือบริการ ดังแสดงในรูปภาพท่ี รูปภาพที่ 46 

(ข) นอกจากนี้ในแอปพลิเคชั่นยังสามารถอัปโหลดรูปภาพ จากสมาร์ทโฟนหรือใช้กล้องถ่ายภาพสินค้าและบริการ

ได้ด้วย เมื่อสินค้าหรือบริการได้รับบันทึกในระบบแบ่งปั๋น สินค้าและบริการ นั้นๆ จะไปปรากฏที่แถบเมนู ตลาด

ชุมชน ดังแสดงในรูปภาพท่ี รูปภาพท่ี 45 (ก)  

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 45 เมนูการทํางานหลักของแอปพลิเคชัน แบ่งป๋ัน2 
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(ก)แสดงเมนูภายในหน้าร้านของฉัน (ข) เพ่ิมรายละเอียดสินค้าหรือบริการ 

 

 
4.4.3 การซื้อขายสินค้าบนตลาดชุมชน 

ในการพัฒนาระบบแบ่งปั๋น1 การซื้อขายสินค้าและบริการบนตลาดชุมชน สมาชิกสามารถนําสินค้ามา

แลกเปลี่ยนกันได้โดยใช้ เครดิตหรือวงเงินเป็นสื่อกลาง โดยมูลค่าของสินค้าและบริการที่ทําการซื้อขายกันจะถูกจด

บันทึกอย่างเป็นระบบโดยการเข้ารหัสและไม่สามารถแก้ไขได้ โมบายแอปพลิเคชันจะทําหน้าท่ีเป็นส่วนเชื่อม

ประสาน ระหว่างผู้ใช้งานและระบบแบ่งปั๋น ซึ่งในการพัฒนาของแบ่งปั๋น2 ได้ใช้หลักการเดียวกันกับเจ้าของร้านค้า

และเจ้าของสินค้าและบริการ โดยเจ้าของร้านค้าจะต้องทําการซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าและบริการ เพื่อที่จะให้

สินค้าและบริการดังกล่าวสามารถไปแสดงบน ร้านค้าบนแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2  ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการซื้อขายสินค้าไป

มาระหว่างสมาชิกในชุมชน มูลค่าที่ทําการซื้อขายจะถูกจดบันทึกไว้กับโหนด SMON ที่กระจายตัวอยู่บนโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชน รูปภาพท่ี 47 แสดงขั้นตอนการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น2 รูปภาพท่ี 

47 (ก) แสดงรายละเอียดสินค้าที่เสนอขายบนตลาดชุมชน รูปภาพท่ี 47 (ข) แสดงเมนูการขอทําการตกลงเครดิต

ซึ่งจะใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย รูปภาพท่ี 47 (ค) แสดงการเลือกใช้วงเงินหรือเครดิตในการซื้อสินค้า และ 

รูปภาพท่ี 47 (ง) แสดง รายการสรุปยอดเครดิตที่ใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้า ระหว่างเจ้าของร้านค้าและเจ้าของ

สินค้าและบริการ หากเมื่อมีการชําระหนี้สินกันแล้ว เจ้าหนี้ซึ่งก็คือเจ้าของสินค้าและบริการจะมีสิทธิ์ในการส่งคํา

ร้องขอเคลียร์หน้ีส้ิน ท่ีปุ่มขวามือ (settle)  

 

รูปภาพท่ี 46 เมนูสําหรับเพ่ิมสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดชุมชนแบ่งป๋ัน 
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(ก) แสดงหน้าของราย 

ละเอียดสินค้า 

(ข) แสดงปุ่มท่ีใช้สําหรับ 

ทําข้อตกลงเครดิต 

(ค)เครดิตท่ีได้ทําก่อนหน้า

น้ีจะเเสดงให้เลือกในหน้า

ซ้ือสินค้า 

(ง) หน้าบันทึกเงินเช่ือท่ี 

แสดงถึงเครดิตท่ีติดค้างกัน 

 

 

4.4.4 การเป|นตัวแทนร/านค/า และการสDงคำขอขายสินค/าไปยังร/านค/า 

การเปิดร้านค้าชุมชนออนไลน์ เป็นฟังก์ชันการทํางานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ในระบบแบ่งปั๋น2 ซึ่งอนุญาต

ให้สมาชิกในชุมชนส่งคําร้องขอเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2 ได้ โดยผู้ที่เปิดร้านค้าจะมีฐานะเป็นเจ้าของ

ร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนในการจัดการนําสินค้าและบริการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และ การจัดการคําสั่งซื้อจากผู้

ชื้อบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถส่งคําขอขอเปิดร้านค้า ผ่านเมนูส่วนตัว บนแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น2 ดังแสดงใน 

รูปภาพท่ี 48 (ก) ในส่วนของสมาชิกในชุมชนที่ไม่ต้องการเปิดร้านค้า สามารถนําสินค้าและบริการของตนมาฝาก

ขายกับร้านค้าชุมชนที่เปิดไว้อยู่แล้วได้ โดยสามารถเลือกสินค้าจาก เมนูส่วนตัว แล้วเลือกร้านค้าในชุมชนท่ี

ดําเนินการอยู่ ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 48 (ข) และ (ค) โดยคําขอฝากขายสินค้านี้จะถูกส่งไปยังระบบจัดการร้านค้า

ของบัญชีเจ้าของร้าน ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่  4.2 เพื่อทําการตรวจสอบ เมื่อสินค้าได้รับการอนุมัติแล้วเจ้าของ

ร้านค้าแล้วจะทําการสั่งสต๊อกสินค้าผ่านการซื้อขายสินค้า ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.4.3 และเมื่อธุรกรรมเสร็จส้ิน 

เจ้าของสินค้าและบริการสามารถตรวจสอบรายการสินค้าในแถบเมนู การขายสินค้า ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 48 (ง) 

ซ่ึงจะแสดงรายการสินค้าท่ีขายและจํานวนสินค้าท่ีมี รวมไปถึงร้านค้าท่ีนําไปฝากขาย 

รูปภาพท่ี 47 แสดงข้ันตอนการซ้ือขายสินค้าและบริการจากชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน แบ่งป๋ัน2 
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4.4.5 ระบบการแจ/งเตือน (notification) 

ในการทําธุรกรรมต่างๆ บนระบบแบ่งปั๋น ได้แก่ การขอทําข้อตกลงเครดิต การซื้อขาย และการเคลียร์เครดิต 

ภายในแอปพลิเคชันแบ่งปั๋นนั้นทางผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนโดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแจ้งเตือ

นได้ที่ไอคอนรูปกระดิ่งทางด้านขวาบนของแอปพลิเคชัน ดังแสดงตาม Error! Reference source not found. 

โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของธุรกรรมได้ เช่น เสร็จสมบูรณ์ ยกเลิกหรือล้มเหลว  

 

    

(ก)แสดงหน้าข้อมูลส่วนตัว

ท่ีมีปุ่มให้ส่งคําขอเปิดร้าน 

(ข)หน้าแสดงสินค้า 

และบริการท้ังหมด 

(ค)รายละเอียดในการฝาก

สินค้าไปยังร้านค้า 

(ง)หน้าแสดงรายละเอียด 

สินค้าท่ีฝากขาย 

รูปภาพท่ี 48 ข้ันตอนการเปิดร้านค้าชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน แบ่งป๋ัน2 

รูปภาพท่ี 49 การแจ้งเติอนบนแอปพลิเคชัน 
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4.4.6 ระบบรับสDงข/อความ (Chat Messaging) 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ในการติดต่อกับสมาชิกท่านอื่น ระบบแบ่งป๋ัน

ให้บริการการสนทนาแลก เปลี่ยนต่อรองการทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชันแบ่งปั๋นได้โดยใช้ระบบรับส่งข้อความส้ัน 
ซ่ึงในท่ีน้ีรวมไปถึงการเจรจาต่อรองและขอรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวสินค้าและบริการจากผู้เสนอขาย(Producer) 

โดยผู้ใช้งานจะต้องเลือกไปท่ีแถบพูดคุย ดังแสดงไว้ใน รูปภาพท่ี 50 (ก) ตัวอย่างการสนทนาระหว่างผู้ใช้ระบบแบ่ง

ปั๋นผ่านระบบรับส่งข้อความ โดยระบบรับส่งข้อความน้ี สามารถรองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แสดงไว้

ใน รูปภาพท่ี 50 (ข)  

  

(ก)เมนูพูดคุยท่ีแสดงผู้ใช้ท่ีแสดงผู้ใช้ท้ังหมดในชุมชน (ข)การส่งข้อความไปหาผู้ใช้งาน คนอ่ืนๆ 

 

 

นอกจากการส่งข้อความภายในชุมชนแล้วผู้ใช้งานภายนอกยังสามารถส่งข้อความไปหาผู้ใช้งานแบ่งปั๋นได้

ผ่านทาง บัญชีไลน์ออฟฟิเชียลของแบ่งปั๋นที่ใช้ชื่อว่า “ร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น” โดยขั้นตอนของการส่งข้อความ 

จากภายนอกขั้นเเรกนั้น ให้ผู้ใช้งานภายนอกเพิ่มเพื่อน ร้านค้าชุมชนเเบ่งปั๋น จากนั้นก็ใช้คําสั่ง /เลือกชุมชน 
ในการเลือกชุมชนที่ต้องการ จากนั้นใช้คําสั ่ง /ผู้ใช้งาน เพื ่อแสดงผู ้ใช้งานทั้งหมดที่สามารถส่งข้อความไป 

หาได้ในชุมชนที่เลือกไว้ ในการส่งข้อความให้เลือกผู้ใช้ที ่ต้องการโดยใช้คําสั ่ง @ชื่อผู ้ใช้ ตามด้วยข้อความ 
ที่ต้องการส่ง ดังแสดงตาม รูปภาพที่ 51(ก) และผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันแบ่งปั๋นจะได้รับข้อความในเมนูพูดคุย 

ดังแสดงตาม รูปภาพที่ 51 (ข)  ซึ่งสามารถตอบกลับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้  โดยที่ผู้ใช้งานภายนอก 

จะได้รับข้อความใน ไลน์ ออฟฟิเชียล ดังแสดงตาม รูปภาพท่ี 51 (ค) และ (ง)  

 

รูปภาพท่ี 50 การส่งข้อความส้ัน (chat messaging) ผ่านแอปพลิเคชัน แบ่งป๋ัน2 
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(ก) แสดงคําส่ังท่ีต้องใช้ใน 

การส่งข้อความไปหาผู้ใช้ 

งานแบ่งป๋ัน 

(ข) ข้อความท่ีส่งมาอยู่ใน 

เมนูพูดคุย 

(ค) สามารถตอบกลับ 

ข้อความท่ีถูกส่งเข้ามาได้ 

(ง) ข้อความท่ีตอบกลับมา 

จะแสดงช่ือและเน้ือหา 

ข้อความ 

 

  

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 ระบบรับส่งข้อความสั้นได้รองรับเพียงการทํางานภายในชุมชน

เท่านั้นทําให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถรับและส่งข้อความสั้นได้เมื่อเดินทางออกนอกชุมชน เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น2 จึงได้ทําการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานแบ่งปั๋น ให้เข้ากับบัญชีไลน์ของ

ผู้ใช้งานในชุมชน เพ่ือท่ีจะให้ผู้ใช้งานสามารถรับและส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เม่ือเดินทางออกไปภายนอก

ชุมชน โดยขั้นตอนการเชื่อมต่อบัญชีแบ่งปั๋นกับบัญชีไลน์ ได้สรุปไว้ใน รูปภาพที่ 52 โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแบ่ง

ปั๋น2 สามารถเชื่อมต่อบัญชีไลน์ผ่านแถบแมนู ข้อมูลส่วนตัว ดังแสดงใน รูปภาพที่ 52 (ก)  โดยระบบจะส่ง

หมายเลขรหัสผ่าน (activation code) เพื่อเชื ่อมต่อใน แอปพลิเคชันไลน์ ดังแสดงใน รูปภาพที่ 52 (ข) โดย

ผู้ใช้งานจะต้องคัดลอกรหัสนี้ไปวางในแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อสําเร็จจะปรากฏ เพจไลน์ออฟฟิเชียล ของร้านค้า

ชุมชนแบ่งป๋ัน เพ่ือให้ทําการเพ่ิมเพ่ือน ไลน์ออฟฟิเชียลของแบ่งป๋ัน ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 52 (ค) หากการเช่ือมโยง

สําเร็จจะได้รับข้อความต้อนรับว่า เปิดใช้งานแล้วตามด้วยชุมชนของผู้ใช้งานท่ีได้ลงทะเบียนไว้ ดังแสดงใน  รูปภาพ

ท่ี 52 (ง) ระบบแบ่งป๋ัน2 เช่ือมต่อบัญชีของผู้ใช้งานจากชุมชนแม่กาษา เข้ากับระบบไลน์  

 

รูปภาพท่ี 51 การส่งข้อความผ่านบัญชี บัญชีไลน์ออฟฟิเชียล ของแบ่งป๋ัน2 
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(ก) คําส่ังเช่ือมต่อกับระบบ 

ไลน์ 
(ข) แสดงรหัสการ
เช่ือมต่อกับระบบไลน์ 

(ค) เพจไลน์ออฟฟิเชียล

ของร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน 
(ง) แสดงการเปิดใช้งานส่ง

ข้อความส้ันผ่านไลน์แอป

พลิเคชัน 
 

 
4.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

แพลตฟอร์มของระบบแบ่งปั๋น2 ได้พัฒนาเสร็จสิ้นในช่วงระยะที่สามของการดําเนินโครงการ โดยการ

พัฒนาได้แบ่งออก 4 ส่วนได้แก่ 1) ส่วนเว็บแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น ที่เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชนกับ

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป ซึ่งพัฒนา โดยใช้ PHP Laravel framework ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 2)ส่วนการ

จัดการร้านค้า (CMS) ที่ตัวแทนจากชุมชนสามารถบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของตนได้ 3) การพัฒนาเกตเวย์

ชุมชน ที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบแบ่งปั๋น1เดิม ที่ทําหน้าที่จัดเก็บธุรกรรมแบบกระจายที่ทํางานอยู่บนโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชน และเพื่อให้รองรับการชําระเงินแบบออนไลน์ เกตเวย์ชุมชน ได้ทําการเชื่อมต่อกับ API ของ

ธนาคารพาณิชย์ ทําให้สามารถชําระสินค้าผ่าน QRPayment ได้ เกตเวย์ชุมชนยังได้เชื่อมต่อกับบริษัทขนส่งต่างๆ 

ผ่าน API เพื่อให้สามารถประเมินราคาขนส่งและตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับ LINE 

API เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบรับส่งข้อความผ่านไลน์แอปพลิเคชันได้  4) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันท่ีรองรับ

การฝากขายสินค้าออนไลน์  ซึ่งถูกพัฒนาโดย React Native  ซึ่งระบบจะทําการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงผ่านการ

จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และ ขยายผลต่อไปยังชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  

 

รูปภาพท่ี 52 ข้ันตอนการเช่ือมต่อบัญชีแบ่งป๋ันกับ ระบบไลน์ 
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บทที่ 5  

การทดสอบแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 
 

การทดสอบแพลตฟอร์มแบ่งออกเป็น สองส่วนคือ การทดสอบการทํางานของระบบในห้องปฏิบัติงาน 

และ การทดสอบระบบด้วยผู้ใช้งานจริงผ่านการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน  

 

5.1 การทดสอบการทํางานและความถูกต้องของระบบแบ่งปั๋น2 ในห้องปฏิบัติการ  
การทดสอบในห้องปฎิบัติการจะกระทําในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เพื่อตรวจสอบการทํางานและ

ความถูกต้องของระบบ ซึ่งทดสอบโดยจะทําการติดตั้งเครือข่ายและสร้างโครงข่ายแบ่งปั๋น ท่ี intERLab/AIT 

นักวิจัยจะทําการรวบรวม test cases และ use case scenarios มาทดสอบ ในขั้นบูรณาการของระบบ โดยแบ่ง

ออกเป็น การทดสอบการทํางานของระบบ หรือ system backend test และ การทดสอบการทํางานส่วนเชื่อม

เชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้งาน (user interface) หรือ usability test วัตถุประสงค์ของการทดสอบ สามารถสรุปได้

ดังน้ี  

1. เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบว่ามีการทํางานได้ถูกต้องตามความต้องการของระบบหรือไม่  
2. เพื ่อนําข้อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในระบบซึ่งพบจากการทดสอบไปแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบสามารถ   
ทํางาน ได้อย่างถูกต้อง 

3. เก็บข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อระบบจากผู้ทดสอบการใช้งาน โดยเปิดให้ผู้ใช้งานในชุมชน 
ได้ทดสอบการใช้งานกับตัวระบบ 

4. เพื่อนําข้อมูลความคิดเห็นเเละข้อเสนอแนะจากการทดลองการใช้งานมาเป็นเเนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาตัว 
ระบบให้เป็นไปตามความต้องการ และความสะดวก ในการใช้งานของผู้ใช้ 

 
แพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2 สามารถแบ่งส่วนการใช้งานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบการจัดการร้านค้า (CMS) 

สําหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้านค้า (shop owner) 2) เว็บแอปพลิเคชันร้านค้าสําหรับผู้ซื้อสินค้า (customer) 

และผู้ดูแลระบบ (system admin) และ 3) โมบายแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น สําหรับเจ้าของสินค้าและบริการในชมุชน 

(producer) โดยทางคณะวิจัยได้ติดตั้งระบบแบ่งปั๋น2 เพื่อการทดสอบ ดังแสดงใน รูปภาพที่ 53 โดยได้ทําการ

ติดตั้ง เกตเวย์ชุมชน ไว้ท่ี แบ่งปั๋น server ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  CPU : 2.10GHz, Ram : 4 GB , OS : Ubuntu, 

Version : 16.04.6 LTS (Xenial Xerus) และได้ใช้ อุปกรณ์ Pi 3 B+ ซ่ึงได้มีการติดต้ังไว้ท่ีท่ีชุมชนแม่กาษา อําเภอ 

มาสอด จังหวัดตาก อยู่ก่อนแล้ว ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี ้  CPU : ARM Cortex-A53 1.4GHz, Ram : 1 GB, OS : 
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Raspbian GNU/Linux Version : 9 (stretch) รูปภาพที่ 54 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ราสเบอรี่พายที่ติดตั้งอยู่บน

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน 

 

 
 

 

5.1.1 การทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing) 

เป็นการทดสอบระบบเพื่อดูการทํางานเบื้องหลังของระบบ แบ่งปั๋น2 (Backend) ว่าสามารถทํางานได้

ถูกต้องและตรงตามความต้องการของระบบหรือไม่ สําหรับการออกแบบ Test Case นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมี

การแบ่งเป็นบทบาทตามประเภทผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ผู้ผลิตสินค้า (Producer), เจ้าของร้านค้า (Shop Owner), 

รูปภาพท่ี 53 การติดต้ังระบบแบ่งป๋ัน2 สําหรับการทดสอบ 

รูปภาพท่ี 54 ตัวอย่างอุปกรณ์ราสเบอร่ีพายและ DUMBO router ท่ีติดต้ังอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน 
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ผู้ซื้อสินค้า (Customer) และผู้ดูแลระบบ (System Admin) ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยฟังก์ชันการ

ทํางานหลักของแต่ละประเภทผู้ใช้งานสามารถสรุปได้ ตาม ตารางท่ี  6 

ผู้ผลิตสินค้า  
(Producer) 

เจ้าของร้านค้า  
(Shop Owner) 

ผู้ซ้ือสินค้า 
(Customer) 

ผู้ดูแลระบบ  
(System Admin) 

การฝากขายสินค้าไปยังร้านค้า  การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ  การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 
การตรวจสอบรายการ

คําสั่งซื้อในระบบ 

การตรวจสอบสถานะการฝาก

ขายสินค้า 
การจัดการสินค้าภายในร้าน 

การเพิ่มข้อมูลรายละเอียด

ผู้ใช้งาน 
การตรวจสอบหลักฐาน

การชําระเงิน 

การตรวจสอบรายละเอียด

ของสินค้าที่ขาย 
การแก้ไขรายละเอียดของ

ร้านค้า 
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การยืนยันการชําระเงิน 

การโพสต์สินค้าไปยังตลาด 
การดําเนินการกับคําขอฝาก

ขายสินค้า 
การตรวจสอบข้อมูลสินค้า

และร้านค้า 
  

การส่งคําขอฝากขายไปยัง

ร้านค้า 
การแก้ไขรายละเอียดสินค้าที่

ขาย  
การสั่งซื้อสินค้า   

การตรวจสอบสถานะคําขอ

ฝากขายสินค้า   

การเผยแพร่สินค้าหรือนํา

สินค้าออกจากเว็บไซต์ร้านค้า

ชุมชน 

การชําระเงินและยืนยัน

หลักฐานการชําระเงิน 
  

การตรวจสอบรายละเอียดการ

ขายสินค้าที่ฝากขาย 
การเพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง

สินค้า 
    

  การยกเลิกคําสั่งซื้อ       

  
การติดต่อสื่อสารกับผู้สั่งซื้อ

สินค้า 
    

 

ในการทดสอบ คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการทดสอบแบบ Automated Test [76] ซึ่งเป็นการนําเครื่องมือ

มาใช้งานในการช่วยให้การทําการทดสอบเป็นระบบอัตโนมัติ โดยซอฟต ์ แวร ์ ท ี ่ ไ ด ้ เ ล ื อก ใช ้ ง านในการท ํ า  

Automated Test คือ Selenium ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่สามารถใช้งานได้ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเช่น 

ตารางท่ี  6 ฟังก์ชันการทํางานแบ่งแยกตามประเภทผู้ใช้งานของระบบแบ่งป๋ัน 



  75    

Java, Ruby, Python, C#, Javascript, PHP, Perl เป็นต้นและรองรับการรันบน Web browser ได้ทั้ง Google 

Chrome, Firefox, Safari, Opera เป็นต้น ซ่ึงการทดสอบน้ีได้มีการใช้เคร่ืองมือท่ี เรียกว่า Selenium WebDriver 

ที่ใช้งานด้วยการเรียก web browser ขึ้นมาและดําเนินการตามที่ต้องการได้โดยใช้ภาษา python เขียนคําสั่งใน

ลักษณะ scripting programing ซึ่งจะสั่งการดําเนินการทดสอบโดยให้กระทําการเหมือนกับผู้ใช้งานดําเนินการใช้

งานระบบแต่เป็นการดําเนินการแบบอัตโนมัติบน Google Chrome ด้วยความสามารถในการเรียกใช้งาน Web 

Browser น้ีจึงได้นําไปใช้งานทําการทดสอบกับบทบาทผู้ใช้งานท่ีเป็น ผู้ผลิต, เจ้าของร้านค้า, ผู้ซ้ือสินค้า และผู้ดูแล

ระบบ จากตัวอย่างที่แสดงใน รูปภาพท่ี 55 เป็นตัวอย่างชุดคําสั่งในการทดสอบการเข้าสู่ระบบของบทบาทผู้ซ้ือ

สินค้า  โดยที่คําสั่งของ Selenium Webdriver จะทําการเรียก Google Chrome ขึ้นมา และไปยังหน้าเข้าสู่

ระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะใส่ข้อมูลอีเมล และรหัสผ่าน และทําการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ หลังจากดําเนินการ

เรียบร้อยแล้วจะทําการตรวจสอบความถูกต้องโดยการไปยังหน้าบัญชีของฉันและเปรียบเทียบข้อมูลอีเมล และช่ือ

ผู้ใช้ หากข้อมูลตรงกันจะถือว่ากรณีการทดสอบน้ีผ่าน (Pass) แต่หากข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่ากรณีการทดสอบน้ี 

(Fail) 

 
 

 

ในการนํา Selenium WebDriver มาใช้งานในครั้งนี้นั้นจะช่วยลดเวลาในการทดสอบตัวระบบและลดการ

ทํางานซํ้าซ้อน ซึ่งสามารถใช้ทดสอบซํ้าๆ กันหลายครั้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยน พารามิเตอร์ในการทดสอบ เช่น 

รหัสพาสเวิร์ด,  ชื่อผู้ใช้งาน, จํานวนสินค้าที่สั่งซื้อ เป็นต้น ในการทดสอบครั้งนี้ได้มีการดําเนินการทดสอบไปควบคู่

กับการพัฒนาตัวระบบเมื่อพบข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในระบบจากการทดสอบจะมีการรายงานและประสานงาน กับ

ผู้พัฒนาระบบเพื่อให้ทําการแก้ไขในภายหลัง และหลังจากที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องจากทางผู้พัฒนาแล้วก็จะ

ดําเนิน การทดสอบระบบอีกครั้งหนึ่ง ในการการทดสอบระบบมีรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกผลการทดสอบตาม

รายละเอียดใน ตารางท่ี  7 

รูปภาพท่ี 55 ตัวอย่างชุดคําส่ังท่ีเขียนด้วยเคร่ืองมือ Selenium เพ่ือใช้ในการทดสอบระบบ 
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รหัสทดสอบ รหัสท่ีใช้จัดการรายการทดสอบให้เป็นระเบียบ 

รายการทดสอบ บอกถึงส่ิงท่ีต้องการจะทดสอบ 

ข้ันตอนการทดสอบระบบ บอกรายละเอียดการดําเนินการทดสอบของรายการทดสอบน้ันเป็นข้ันตอน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากดําเนินการทดสอบหากระบบทํางานได้อย่าง

ถูกต้อง ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความถูกต้อง 

 

ผลการทดสอบ ผลลัพธ์ท่ีได้มาจากการทดสอบโดยนําไปเปรียบเทียบกับ “ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ” ผลเป็น Pass หากผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดสอบตรงกับผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับและผลเป็น Fail หากผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดสอบไม่ตรงกับผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

วันท่ีทําการทดสอบ วันท่ีได้ดําเนินการทดสอบ 

หมายเหตุ คําอธิบายหรือข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการทดสอบน้ัน 

 

สําหรับการทดสอบได้มีเกณฑ์ที่ใช้วัดความถูกต้องของการทดสอบโดยการตั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังขึ้นมาและ

หลังจากทําการทดสอบให้นําผลลัพธ์ที่ได้จริงมาเปรียบเทียบกันหากผลลัพธ์จริงที่ได้จากการทดสอบตรงกันกับ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังแสดงว่ากระบวนการทดสอบนั้นผ่านการทดสอบ(Pass) ในทางกลับกันหากผลลัพธ์จริงที่ได้จาก

การทดสอบไม่ตรงกันกับผลลัพธ์ที่คาดหวังแสดงว่ากระบวนการทดสอบนั้นไม่ผ่านการทดสอบ(Fail) ซึ่งหมายความ

ว่ามีข้อบกพร่องในการทํางานของการทดสอบนั้น โดยกรณีการทดสอบทั้งหมดของ System Testing ได้รวบรวม

ไว้ท่ี ภาคผนวก ข.  

 

5.1.2 การทดสอบระบบกับผู/ใช/งานเป~าหมาย (Usability Testing) 

เป็นการทดสอบท่ีให้ผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายได้ลองใช้งานจริงโดยมุ่งเน้นท่ีจะเก็บความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ี

มีต่อ Interface ในส่วนต่างๆ ของระบบที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ แอปพลิเคชันแบ่งปั๋น ระบบจัดการร้านค้า 

และหน้าตลาดชุมชนว่าสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายหรือไม่ และมีความต้องการ Feature อะไรเพิ่มเติมบ้างที่จะ

ช่วยเติมเต็มการใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของตัวระบบนี้ โดยให้ทดสอบกับ Feature หลักของตัว

ระบบในแต่ละบทบาทได้แก่ ผู ้ผล ิตสินค้า (Producer), เจ ้าของร้านค้า (Shop Owner) และผู ้ซ ื ้อส ินค้า 

(Customer) ในขั้นตอนการดําเนินการทดสอบนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมทําการทดสอบได้ลองใช้งานทีละบทบาทดังท่ี

กล่าวมาข้างต้น โดยที่ทางผู้พัฒนาจะจัดเตรียมบัญชีสําหรับแต่ละบทบาทไว้ให้ ในขณะเดียวกันนั้นทางผู้พัฒนาจะ

ตารางท่ี  7 รูปแบบการจดบันทึกผลการทดสอบ 
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คอยโต้ตอบการใช้งานโดยเป็นอีกบทบาทหนึ่ง สําหรับบทบาทของผู้ผลิตสินค้าน้ันจะมีการทดสอบบนแอปพลิเคชัน

แบ่งปั๋นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่บทบาทของเจ้าของร้านค้า และผู้ซื้อสินค้านั้นจะเป็นการทดสอบด้วยการเข้าใช้

งานผ่าน Web Browser การทดสอบสามารถสรุปความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานตามกระบวนการทํางานใน รูปภาพท่ี 

56  

 
 

 

โดยในการทดสอบผู้ใช้งานแต่ละประเภทจะมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  

• เจ้าของสินค้าและบริการ (Producer): จะต้องทดสอบการใช้งานกับเจ้าของร้านค้า โดยมีหน้าที่ดังน้ี 

การฝากขายสินค้าไปยังร้านค้า การตรวจสอบสถานการณ์ฝากขายสินค้า การตรวจสอบรายละเอียดของ

สินค้าท่ีขายได้ 

• เจ้าของร้านค้า (Shop Owner): จะต้องทําการทดสอบร่วมกับ เจ้าของสินค้าและบริการ, ผู้ซื้อสินค้า 

และ ผู้ดูแลระบบ โดยมีหน้าที่ดังนี้ การแก้ไขรายละเอียดของร้านค้า การตรวจสอบและดําเนินการกับคํา

ขอขายสินค้าที่ถูกส่งเข้ามายังร้านค้า การเปิดร้านค้าออนไลน์ ตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งและตรวจสอบ

สถานะชําระเงิน 

• ผู้ซื ้อสินค้า (Customer): จะต้องทําการทดสอบร่วมกับทําการทดสอบร่วมกับเจ้าของร้านค้า โดยมี

หน้าที่ดังนี้ การแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของผู้ใช้ การเลือกซื้อสินค้า การดําเนินการสั่งซื้อสินค้า การพูดคุย

โต้ตอบผ่านข้อความแชท  

• ผู้ดูแลระบบ (System Admin): จะต้องทําการทดสอบร่วมกับเจ้าของร้านค้า โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบ

สถานการณ์จัดส่ง ตรวจสอบสถานะชําระเงินและการโอนเงินค่าสินค้าและบริการไปให้เจ้าของร้านค้า  

 

การทดสอบ Usability Test นี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้งานจากชุมชนแม่กาษา ในจังหวัดตาก ซึ่งอาสา

เป็นผู้ทดสอบในบทบาทผู้ผลิตสินค้าและเจ้าของร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่เคยมีประสบการณ์ในการทดสอบการใช้

รูปภาพท่ี 56 Flow การทดสอบ Usability Test ของระบบแบ่งป๋ัน2 
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งานกับแอปพลิเคชันแบ่งป๋ัน1 มาก่อนแล้ว และผู้ใช้งานจากจังหวัดสุรินทร์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานแบ่ง

ป๋ันมาก่อน โดยก่อนการเก็บข้อมูลการทดสอบได้มีการอบรมการใช้งานตัวระบบเพ่ือให้ผู้ทดสอบได้เข้าใจถึงแนวคิด

ของระบบแบ่งปั๋น องค์ประกอบในการใช้งานและวิธีการใช้งานระบบก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในการใช้งาน  ใน

การทดสอบได้ดําเนินการผ่านระบบประชุมทางไกลวีคลาส (วีคลาส.ไทย) รูปภาพที ่ 57 แสดงการทดสอบ 

Usability Testing กับ สมาชิกชุมชนแม่กาษา ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ภาคผนวก ค. ได้รวบรวมกรณีการ

ทดสอบของ Usability Testing ท้ังหมด รวมถึงวันท่ีในการทดสอบและผลการทดสอบ  

 

 

 

ในการดําเนินการทดสอบ System Testing and Usability Testing ได้มีการรายงานปัญหาข้อผิดพลาด

ของระบบ และ ความคิดเสนอแนะจากผู้ใช้งานผ่านระบบ Git ซึงได้แบ่งประเภทของปัญหาตามประเภทของระบบ 

คือ โมบายแอปพลิเคชัน1, ระบบจัดการร้านค้า2 และ เว็บแอปพลิเคชันร้านค้าชุมชน3 รูปภาพที่ 58 แสดงตัวอย่าง

การรายงานปัญหาจากการทดสอบ โดยได้มีการระบุ label ประเภทของปัญหาเช่น Enhancement (การปรับปรุง

เพิ่มเติม), Bug (ปัญหาจากการทํางานผิดพลาดของโปรแกรม), For Testing (รอการทดสอบ) เป็นต้น โดยจะมีการ

 
1 (https://github.com/padillareyj/baengpun-app/issuesi 
2 https://github.com/intERLab-AIT/baengpun2-webshop-backend/issues 
3 (https://github.com/padillareyj/baengpun-web/issues 

รูปภาพท่ี 57 การทดสอบ Usability Testing กับสมาชิกชุมชนแม่กาษา ในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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มอบหมายการทํางานให้แก่นักพัฒนาตามฟังก์ชันงาน เช่น นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน, นักพัฒนาโมบายแอปพลิเค

ชัน และ นักทดสอบระบบ (Tester) เป็นต้น  

 

 
5.2 ตัวอย่างการใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น 
เราได้ทําการทดสอบการทํางานเช่ือมโยงระหว่างแบ่งป๋ัน1 และ 2 โดยใช้กรณีดังต่อไปน้ี 

 

ตัวอย่างการท่ี 1: การขายไข่เค็มน้ําแร่แม่กาษา 
มีร้านค้าชื่อชุมชนแม่กาษา เปิดให้บริการอยู่บนแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น.ไทย หลังจากนั้นได้มีผู้ผลิตไข่เค็ม

นํ้าแร่มาฝากขายกับร้านค้าชุมชนแม่กาษา ทางเจ้าของร้านค้าจะต้องตอบรับคําสั่งฝากขายและทําการสั่งซื้อสินค้า

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น1 ในกรณีที่ยังไม่มีเครดิตร่วมกันระหว่างเจ้าของร้านค้ากับผู้ผลิต ทั้งสองจะต้อง

ทําการตกลงเครดิตร่วมกันก่อนโดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น1 ถ้าหากว่ามีเครดิตร่วมกันแล้วก็สามารถทํา

การซื้อสินค้าได้เลย เมื่อคําสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น เจ้าของร้านจะทําการเพิ่มรายละเอียดของสินค้า รวมไปถึงกําหนด

ราคาและจํานวนสินค้าทีมี โดยเจ้าของร้านใช้เพียงเครดิตในการตกลงซ้ือขายโดยยังไม่ได้ชําระเงินจริง  

รูปภาพท่ี 58 แสดงตัวอย่างการรายงานปัญหาจากการทดสอบระบบผ่าน ระบบ Git 
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เมื ่อมีคําสั ่งซื ้อจากลูกค้าผ่านเว็บไซต์ แบ่งปั๋น.ไทย ระบบ payment gateway จะทําการตรวจสอบ

ยอดเงินที่โอนเข้ามา กับคําสั่งซื้อ เมื่อถูกต้องแล้วระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของร้านค้า เพื่อดําเนินจัดการ

การไปรับสินค้าจากผู้ผลิตเพ่ือนํามาเข้าสู่กระบวนจัดส่งต่อไปและทําการอัพเดทเลขขนส่ง (tracking number) บน

แพลตฟอร์ม หลังจากนั้นเจ้าขอร้านค้าจะติดตามสถานะการจัดส่ง เป็นระยะ เมื่อสินค้าถึงมือผู้รับแล้วก็จะมีการ

อัพเดทอีกครั้งว่าสินค้าจัดส่งสมบูรณ์  ภายในสามวันหากไม่คําร้องเรียนในการขอคืนสินค้า ระบบ payment 

gateway จะทําการโอนเงินให้กับเจ้าของร้านค้า หลังจากเจ้าของร้านได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้าน

สามารถทําการ settle เครดิต กับผู้ผลิตสินค้า และนําส่งเงินให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เครดิตที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นจะ

แสดงกลับมาที่ยอดเดิม คลิปวีดีโอสาธิตตัวอย่างการขายไข่เค็มนํ้าแร่แม่กาษาได้แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน

ตามลิงค์ท่ีแนบมาด้วย4 

 

ตัวอย่างท่ี 2: การขายกล้วยฉาบแบบพรีออเดอร์   
มีร้านค้าช่ือชุมชนแม่กาษา เปิดให้บริการอยู่บนแพลตฟอร์ม แบ่งป๋ัน.ไทย หลังจากน้ันได้มีผู้ผลิตกล้วยฉาบ

ในชุมชนมาฝากขายกับร้านค้าชุมชนแม่กาษา แบบพรีออเดอร์ พร้อมเงื่อนไขที่จะต้องมีจํานวนการสั่งซื้อสินค้าหรือ

ระยะเวลาที่ต้องคอย ในกรณีที่ยังไม่มีเครดิตร่วมกันระหว่างเจ้าของร้านค้ากับเจ้าของสินค้า จะต้องทําการตกลง

เครดิตร่วมกันก่อนโดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน แบ่งป๋ัน1 ถ้าหากว่ามีเครดิตร่วมกันแล้วก็สามารถทําการซื้อสินค้าได้

เลย  

เมื่อมีคําสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านเว็บไซต์ แบ่งปั๋น.ไทย ครบตามเงื่อนไขแล้ว ระบบ payment gateway จะ

ทําการตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามา กับคําสั่งซื้อ เมื่อถูกต้องแล้วระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของร้านค้า 

เพื่อดําเนินการสั่งผลิตสินค้ากับผู้ผลิต ผ่านแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 โดยผู้ผลิตจะได้รับคําสั่งซื้อบนโมบายแอปพลิเค

ชันแบ่งปั๋น1  และดําเนินการผลิตสินค้า เมื่อสินค้าถูกผลิตเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกนําส่งให้กับเจ้าของร้านค้าเพ่ือ

นํามาเข้าสู่กระบวนจัดส่งต่อไปและทําการอัพเดทเลขขนส่ง (tracking number) บนแพลตฟอร์ม หลังจากน้ัน

เจ้าของร้านค้าจะติดตามสถานะการจัดส่ง เป็นระยะ เมื่อสินค้าถึงมือผู้รับแล้วก็จะมีการอัพเดทอีกครั้งว่าสินค้า

จัดส่งสมบูรณ์  ภายในสามวันหากไม่คําร้องเรียนในการขอคืนสินค้า ระบบ payment gateway จะทําการโอนเงิน

ให้กับเจ้าของร้านค้า หลังจากเจ้าของร้านได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้านสามารถทําการ settle เครดิต 

กับผู้ผลิตสินค้า และนําส่งเงินให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เครดิตที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นจะแสดงกลับมาที่ยอดเดิม คลิป

วีดีโอสาธิตตัวอย่างการขายกล้วยฉาบแบบพรีออเดอร์ได้แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ันตามลิงค์ท่ีแนบมาด้วย5  

 
4 https://baengpun.in.th/videos/case_1_egg.html 
 

5 https://baengpun.in.th/videos/case_2_banana.html 
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ตัวอย่างท่ี 3: การขายข้าวหอมมะลิน้ําแร่แม่กาษาแบบพรีออเดอร์   
มีร้านค้าชื่อชุมชนแม่กาษา เปิดให้บริการอยู่บนแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น.ไทย หลังจากนั้นได้มีผู้ผลิตข้าวหอม

มะลินํ้าแร่แม่กาษาในชุมชนมาฝากขายกับร้านค้าชุมชนแม่กาษา แบบพรีออเดอร์ พร้อมเงื่อนไขที่จะต้องมีจํานวน

การสั่งซื้อสินค้าหรือระยะเวลาที่ต้องคอยการผลิตสินค้า ทางเจ้าของร้านจะต้องตอบรับคําขอฝากขายแบบพรีออ

เดอร์ และทําการเพิ่มรายละเอียดสินค้าพร้อมเปิดรับคําสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์บน แพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น.ไทย ตาม

เงื่อนไขที่ผู้ผลิตระบุไว้ ในกรณีที่ยังไม่มีเครดิตร่วมกันระหว่างเจ้าของร้านค้ากับผู้ผลิต ทั้งสองจะต้องทําการตกลง

เครดิตร่วมกันก่อนโดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน แบ่งปั๋น1 ถ้าหากว่ามีเครดิตร่วมกันแล้วก็สามารถทําการซื้อสินค้าได้

เลย  

เมื ่อมีคําสั ่งซื ้อจากลูกค้าผ่านเว็บไซต์ แบ่งปั ๋น.ไทย ครบตามเงื ่อนไขที่ระบุไว้แล้ว ระบบ payment 

gateway จะทําการตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามา กับคําสั่งซื้อ เมื่อถูกต้อง ระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของ

ร้านค้า เพื่อดําเนินการสั่งผลิตสินค้ากับผู้ผลิต ผ่านแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 โดยผู้ผลิตสินค้าจะได้รับคําสั่งซื้อผ่าน

ระบบแบ่งป๋ัน1    

เมื่อผู้ผลิตข้าวหอมมะลินํ้าแร่ได้รับคําสั่งผลิตจากเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจะเลือกซื้อบริการสีข้าว

กับเจ้าของโรงสี ผ่านระบบแบ่งปั๋น1 ในกรณีท่ียังไม่มีเครดิตร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับเจ้าของโรงสี จะต้องทําการตก

ลงเครดิตร่วมกันก่อนผ่านระบบแบ่งปั๋น1 ถ้าหากว่ามีเครดิตร่วมกันแล้วก็สามารถทําการตกลงซื้อบริการจากโรงสี

ได้เลย เมื่อโรงสีทําการสีข้าวเปลือกเรียบร้อยแล้วจึงจะนําข้าวสารมาส่งมอบให้กับผู้ผลิตข้าว โดยจะทําการคิด

ค่าบริการในการสีข้าวเป็นข้าวสาร ที่ตามจํานวนที่ตกลงกันกับผู้ผลิตข้าว ในกรณีตัวอย่างนี้ตกลงกันที่ข้าวสาร 3 

กิโลกรัม โดยทางโรงสีจะทําการสั่งซื้อข้าวสาร 3 กิโลกรัมนี้ กับผู้ผลิตข้าผ่านระบบแบ่งปั๋น1 และทําการส่งมอบ

ข้าวสาร เม่ือคําส่ังซ้ือเสร็จเรียบร้อยเครดิตระหว่างผู้ผลิตข้าวและเจ้าของโรงสีจะกลับมาแสดงเป็นยอดเดิมคือไม่ติด

หน้ีกัน 

เมื่อผู้ผลิตข้าวได้รับข้าวเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกนําส่งให้กับเจ้าของร้านค้าเพื่อนํามาเข้าสู่กระบวนจัดส่ง

ต่อไปและทําการอัพเดทเลขขนส่ง (tracking number) บนแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 หลังจากนั้นเจ้าของร้านค้าจะ

ติดตามสถานะการจัดส่ง เป็นระยะ เมื่อสินค้าถึงมือผู้รับแล้วก็จะมีการอัพเดทอีกครั้งว่าสินค้าจัดส่งสมบูรณ์  

ภายในสามวันหากไม่มีคําร้องเรียนในการขอคืนสินค้า ระบบ payment gateway จะทําการโอนเงินให้กับเจ้าของ

ร้านค้า เมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าของร้านสามารถทําการ ชําระเครดิต (credit settlement) กับผู้ผลิต

สินค้า และนําส่งเงินให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เครดิตที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นจะแสดงกลับมาที่ยอดเดิม คลิปวีดีโอสาธิต

การขายข้าวหอมมะลิแบบพรีออเดอร์  ได้แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ันตามลิงค์ท่ีแนบมาด้วย6 

 
6 https://baengpun.in.th/videos/case_3_rice.html 
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5.3 การทดสอบระบบด้วยผู้ใช้งานจริงผ่านการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนแบบออนไลน ์ 
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 เพื่อให้สมาชิก

ในชุมชนสามารถขยายผลใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นในการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป อีกวัตถุประสงค์หน่ึง

เพื่อที่เป็นการทดสอบระบบแบ่งปั๋น2 กับผู้ใช้งานจริงบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป 

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจาก 4 ชุมชน ได้แก่  

1. ชุมชนบ้านแม่กาษา หมู่ 2 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ หมู่ 6 ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. ชุมชนบ้านผาลาย หมู่ 16 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

4. ชุมชนบ้านกรเหนือ หมู่ 20 ตําบล เฉนียง อําเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์  

ตามแผนงานเดิมทางคณะวิจัยจะต้องมีกิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (ราสเบอรี่พาย) บนโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตชุมชน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นหน่วยประมวลผลแบบกระจาย และ เกตเวย์ ชุมชนตามท่ีได้ออกแบบไว้ในบท

ที่ 3 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงตลอดช่วงการดําเนินการทําให้คณะวิจัยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้

เพียงที่ ชุมชนแม่กาษาเท่านั้น ทําให้การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้นี้จะต้อง ติดตั้งระบบแบ่งปั๋นและเกตเวย์ชุมชน 

ของชุมชน เชียงดาว, สุพรรณบุรี และ สุรินทร์ ไว้ที่ เซิฟเวอร์ของแบ่งปั๋นที่ติดตั้งอยู่บนคลาวด์ รูปภาพที่ 59 แสดง

การติดต้ังระบบแบ่งป๋ัน ให้กับท้ังส่ีชุมชน โดยชมุชนแม่กาษา จังหวัดตาก สามารถใช้งานระบบแบ่งป๋ันผ่านอุปกรณ์

ราสเบอรี่พายที่ติดตั้งไว้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนได้โดยตรง ในขณะที่อีกสามชุมชนจะต้องทําการเชื่อมต่อ

มายัง เซิร์ฟเวอร์ของแบ่งปั๋น ซึ่งการติดตั้ง (configuration) สามารถเคลื่อนย้าย (port) ไปที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชนได้ทันทีหากสามารถนําอุปกรณ์ราสเบอร่ีพายไปติดต้ังในพ้ืนท่ีได้  
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โดยสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู ่ชุมชน ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกลวีคลาส (วี

คลาส.ไทย) ในวันอังคารท่ี 28 กันยายน 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจาก 4 ชุมชน ที่ได้

กล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากผู้เข้าร่วมจากชุมชนแล้ว ทางวิทยาลัยชุมชนตากได้ส่งตัวแทนจากโครงการหน่ึง

มหาวิทยาลัยหนึ่งตําบล เข้าร่วมฟังการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนครั้งนี้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 

22 คน โดยแบ่งเป็นหญิง 17 คน ชาย 5 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 19-24 ปี จํานวน 7 คน, 25-30  ปี จํานวน 5 คน, 

ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 4 คน, ช่วงอายุ 41-50 ปี 5 คน และ ช่วงอายุ 51-60 ปี 1 คน  รูปภาพที่ 60 และ 

รูปภาพที่ 61 แสดงผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ VClass ทั้งนี้ ชุมชนสุรินทร์ ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสุรินทร์ จึงใช้งานระบบแบ่งปั๋น และวีคลาส ผ่านอินเทอร์เน็ต

ส่วนตัว ในขณะที่อีกสามชุมชนสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาและใช้งานระบบแบ่งปั๋น ผ่าน โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชนของตน ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 59  

รูปภาพท่ี 59 การติดต้ังระบบแบ่งป๋ัน2 สําหรับส่ีชุมชนท่ีเข้าร่วมการสัมมนา 
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ในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้แบ่งออกเป็น  2 ส่วนหลัก ๆ คือ การแนะนําโครงการแบ่งปั๋น และเวิร์คชอป

สําหรับการใช้งานระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน โดยมีรายช่ือของวิทยากรดังน้ี 

• นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ จาก มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย  
• นางสาวปัทมา บุญนาค จาก มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 

รูปภาพท่ี 60 ภาพหน้าจอบรรยากาศโดยรวมของการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีคลาส (1) 

รูปภาพท่ี 61 ภาพหน้าจอบรรยากาศโดยรวมของการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีคลาส (2) 
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• ดร. อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี หัวหน้าโครงการ, ห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

• นางสาวนิศารัตน์ ตันสกุล นักวิจัยในโครงการ, ห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

• นายฐิติวัฒน์ ธีรเสถียรภาคย์ นักวิจัยในโครงการ, ห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ในช่วงแรกของการจัดอบรมจะเป็นการแนะนําโครงการแบ่งปั๋น โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซ่ึง

เป็นการบอกเล่าความเป็นมาของโครงการกว่าจะมาเป็นแบ่งปั๋นในวันน้ี  และยังไม่ได้มีการแนะนําเกี ่ยวกับ

กระบวนการทํางานของระบบการซื้อขายออนไลน์เพื่อเป็นความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมฟัง ดัง แสดงใน รูปภาพ

ท่ี 62 

 

ในช่วงที่สองจะเป็นการแนะนําระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น โดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัย

อินเทอร์เน็ต (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเริ่มจากการอธิบายภาพรวมและส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋นดังแสดงใน รูปภาพท่ี 63 และต่อด้วยการสาธิตการใช้งานพร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรม

ได้ลองใช้งานไปพร้อม ๆ กัน ดังแสดงใน รูปภาพท่ี 64 และ รูปภาพที่ 65 และ โดยแบ่งเป็น (1) การนําสินค้าเข้า

ร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น (2) การจัดการร้านค้า ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจากชุมชนสามารถใช้งาน แพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 ได้

เป็นอย่างดี โดยขณะร่วมสัมมนา ได้มีการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มจากทั้งสี่ชุมชน ได้แก่ ร้านค้าชุมชนแม่กาษา 

จังหวัดตาก, ร้านค้าชุมชนสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, ร้านค้าชุมชนสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และร้านค้าชุมชน

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการโพสต์ขายสินค้าระหว่างการสัมมนาด้วย ดังแสดงใน รูปภาพที่ 66 เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนการใช้งานหลังจากการฝึกอบรม ทางคณะวิจัย ได้จัดทําวีดีโอสาธิตการใช้งาน และ 

รูปภาพท่ี 62 ภาพหน้าจอระหว่างการแนะนําโครงการแบ่งป๋ัน โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
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บันทึกการอบรมสัมมนา ได้ตามลิงค์ต่อไปน้ี: วีดีโอสาธิตการใช้งานแบ่งปั ๋น7 และได้จัดทําคู ่มือการใช้งาน

แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ซ่ึงได้แนบไว้ใน ภาคผนวก ง. และบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน8 

 
  

 

 

 
7 https://www.youtube.com/channel/UCyxW1QXMPSVK7aQ6woS3_ew 
 

8 https://baengpun.in.th/videos/case_2_banana.html 

รูปภาพท่ี 63 การจับภาพหน้าจอระหว่างการแนะนําระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน 

รูปภาพท่ี 64 การจับการหน้าจอระหว่างการสาธิตการฝากขายสินค้าออนไลน์บนระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน 
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รูปภาพท่ี 65 การจับภาพหน้าจอระหว่างการสาธิตการจัดการร้านค้าบนระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน 

(ก) สินค้าจากชุมชนสุรินทร์ (ข) สินค้าจากชุมชนสุพรรณบุรี 
รูปภาพท่ี 66 สินค้าท่ีนําเสนอบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน 
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โดยในช่วงท้ายของการสัมมนาได้มีการทดสอบซ้ือสินค้าจริงจากแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน โดยได้ทําการส่ังซ้ือสินค้า

และโอนเงินผ่านระบบ payment gateway ของแบ่งปั๋น2 และเจ้าของร้านค้าได้ดําเนินการจัดส่งสินค้าหลังจาก

เสร็จส้ินการสัมมนา รูปภาพท่ี 67 แสดงคําส่ังซ้ือสินค้าและการชําระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2  

 

 

หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมสัมมนาในวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้ว ตัวแทนจาก 4 ชุมชนได้เปิดร้านค้าบน

แพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 ชุมชนละ 1   ร้านค้าและได้เริ่มมีสินค้าและบริการมาเสนอขายอยู่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดย 

แบ่งเป็นสินค้าจากชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร้อยละ 41, ชุมชนบ้านกรอนเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 41 , ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 6 และ ชุมชนบ้าน

ผาลาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 12 ดังแสดงใน Error! Reference source not found.68 

โดยได้มีการต้ังราคาสินค้าและบริการอยู่ในช่วง น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 53, ในช่วงราคา 100 – 300 บาท ร้อย

ละ 35 และ ช่วงราคา 301 – 500 บาท ร้อยละ 12 ดังแสดงใน รูปภาพที่ 69 โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร

แปรรูปจากวัตถุดิบท้องถ่ินและงานหัตถกรรมฝีมือต่างๆ ตัวอย่างสินค้า ได้แก่ กล้วยฉาบ หมูกระจก นํ้าปู งานจัก

สาน จากชุมชนแม่กาษา; เผือกทอดอบเนย ขนมนางเล็ด กาละแมสด จากชุมชนบ้านกรอนเหนือ; ปลานิลแดด

เดียว จากชุมชนบ้านวัดโบสถ์; กระเป๋าและผ้าปักลวดลายชาวเขาเผ่าอาข่า เป็นต้น  

 

รูปภาพท่ี 67 การจับภาพหน้าจอระหว่างการสาธิตการจัดการร้านค้าบนระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน 
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ในการวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์ท่ีเกิดจากการนําสินค้าและบริการมาเสนอขายบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน

2 ทางคณะวิจัยได้เริ่มการวิเคราะห์โดยการแบ่งประเภทสินค้าและบริการที่นํามาเสนอขายบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน 

ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่  

1. สินค้าที่มีผลประโยชน์รายบุคคล (individual) หมายถึงสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตโดยตรง รวมไปถึง 

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนที่ร่วมกันผลิตสินค้าร่วมกัน เช่น กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ หรือ กลุ่มแม่บ้านในชุมชน 

โดยรายได้จากการสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มจะถูกนํามาแบ่งปันกันภายในกุล่มผู้ผลิตสินค้าโดยตรง  

2. สินค้าที่มีผลประโยชน์ต่อครัวเรือน เมื่อมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน 
สมาชิกในครอบครัวของผู้ผลิตสินค้าและบริการ ก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วย โดยรายได้และผลกําไรก็จะ

ถูกนํามาจุนเจือค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป ทั้งนี้สินค้าหรือบริการบางประเภท อาจจะมีสมาชิกใน

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการผลิตด้วย   

3. สินค้าที่มีผลประโยชน์ต่อชุมชน สินค้าหรือบริการบางประเภทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกกับชุมชน
ในวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการโฮมสเตย์, ร้านอาหาร หรือ กิจกรรมนําเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชุมชน หรือ ต่างชาติเข้ามาในชุมชน นอกจากเจ้าของสินค้าและบริการผู้เป็น

ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงแล้ว ร้านค้าอื่นๆ ก็จะได้รับอานิสงค์จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายซ้ือ

สินค้าและบริการในชุมชน  ซึ่งแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถนํา 

สินค้าและบริการประเภทน้ีมาเสนอขายด้วย  

41%

6%

41%

12%

สินคา้และบริการจากชุมชนต่างๆ บน แบ่งปั7น2   

ชุมชนแม่กาษา อาํเภอแม่
สอด จังหวดัตาก 

ชุมชนบ้านวดัโบสถ์ อาํเภอ
บางปลาม้า จังหวดั 
สุพรรณบุรี 
ชุมชนบ้านกรอนเหนือ 
อาํเภอ เมือง จังหวดัสุรินทร์ 

ชุมชนบ้านผาลาย อาํเภอ
เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

53%35%

12%

0% 0%

ราคาสินคา้ที:เสนอขายบน แบงปั7น 2 

100 - 300 บาท 

301 - 500 บาท 

501 - 1000 บาท 

มากกว่า 1000 บาท  

รูปภาพท่ี 68 สินค้าท่ีเสนอขายบนแพลตฟอร์ม     
แบ่งป๋ัน2 แบ่งตามชุมชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 

พ.ศ. 2564) 

 รูปภาพท่ี 69 ราคาสินค้าท่ีเสนอบน แพลตฟอร์ม     
แบ่งป๋ัน2  (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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เพื่อที่จะประเมินผลประโยชน์ที่จะนํามาสู่ชุมชน ทางคณะวิจัยได้ทําการสํารวจ เจ้าของสินค้าและบริการ ท่ี

นํามาเสนอขายบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 ในวันท่ีจัดทําสัมมนา โดยทําการสอบถามถึงแหล่งท่ีมาของสินค้ารวมไปถึง

ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทางตรงและ

ทางอ้อมจากการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น โดยตัวอย่างสินค้าและรายละเอียดการสํารวจได้นําเสนอไว้ใน  

ตารางที่  8 ซึ่งได้แยกประเภทของสินค้าและบริการจากกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจะ

เป็นผู้มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตสินค้า ส่วนผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ผลิตสินค้า

และสมาชิกในชุมชนท่ีได้รับอานิสงค์จากการสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน  

 

ชุมชน ร้านค้า 
รายการ
สินค้า 

ประเภทสินค้า 
แหล่งท่ีมา
ของสินค้า 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
โดยตรง 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
ทางอ้อม 

บ้านแม่กาษา 
(ตาก)  

ร้านค้าแม่
กาษา 

กล้วยฉาบ

รสเค็ม 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 3 

 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

ชมรม

ผู้สูงอายุแม่

กาษา 
4 8 

หมูกระจก 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

เจ้าของร้าน

ผลิตเอง 
1 3 

นํ้าป ู
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกของ

ชุมชน

ข้างเคียง 
1 4 

กล้วยหนึบ

หนับ 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 1 

กระติบข้าว

เหนียว 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกของ

ชมรม

ผู้สูงอายุแม่

กาษา 

4 8 

บ้านวัดโบสถ ์
(สุพรรณบุร)ี  

ร้านค้า
สุพรรณบุร ี

ปลานิลแดด

เดียว 

ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

เจ้าของร้าน

ผลิตเอง 
1 3 

ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 12 

ตารางท่ี  8 รายละเอียดและแหล่งท่ีมาของสินค้าท่ีนํามาเสนอขายบนแพลตฟอร์ม แบ่งป๋ัน2 
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ชุมชน ร้านค้า 
รายการ
สินค้า 

ประเภทสินค้า 
แหล่งท่ีมา
ของสินค้า 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
โดยตรง 

ผู้ได้รับ
ประโยชน์
ทางอ้อม 

บ้านกรอน
เหนือ  

(สุรินทร)์ 

ร้านค้า
สุรินทร ์

ดักแด้ทอด 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 4 

ปลาส้มจีน 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 2 

กล้วยเบรค

แตก 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

กลุ่มแม่บ้าน

ดอนอาราง 
4 8 

ข้าวแต๋น

เบรคแตก 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

กลุ่มแม่บ้าน

กรอนเหนือ 
6 12 

ขนม

นางเล็ด 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของ
กลุ่มแม่บ้าน

จะแกโกน 

10 30 

กาละแมสด 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 3 

เผือกทอด

อบเนย 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

กลุ่มแม่บ้าน

ดอนอาราง 
4 8 

บ้านผาลาย 
(เชียงดาว)  

ร้านค้าเชียง
ดาว 

กระเป๋าลีซ ู
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 4 

ผ้าปักลาย

อาข่า 
ผลประโยชน์รายบุคคล/
ผลประโยชน์ต่อครัวเรือน 

สมาชิกใน

ชุมชน 
1 4 

 

จากผลการสํารวจสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในครัวเรือน โดยมีสมาชิกในครัวเรือนร่วมมือกัน

ผลิตสินค้า รายได้จากการขายสินค้าจึงนํามาใช้จ่ายภายในครอบครัว และสินค้าบางชนิดยังเกิดจากการรวมตัวกัน

ของกลุ่มวิชาชีพภายในชุมชน ซึ่งรายได้ก็จะมาแบ่งปันกันภายในกลุ่มที่ร่วมกันผลิตสินค้า เช่น ชมรมผู้สูงอายุของ

ชุมชนแม่กาษา ที่สมาชิกในชมรมมีการนํางานหัตกรรมกระติบข้าวเหนียว มาฝากขาย เช่นเดียวกับ สินค้าจาก

ร้านค้าชุมชนบ้านกรอนเหนือ ทีมีการนําสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จากหลากหลายกลุ่มวิชาชีพมาเสนอขายบน

แพลตฟอร์ม เช่น กลุ่มแม่บ้านดอนอาราง, กลุ่มแม่บ้านกรอนเหนือ, กลุ่มแม่บ้านจะแกโกน ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านท่ี

รวมตัวกันภายในชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการนําสินค้ามาจากชุมชนข้างเคียงด้วย เช่น เจ้าของร้านค้าแม่

กาษา ได้มีการนําสินค้ามาจาก ชุมชนบ้านนํ้าดิบ เป็นต้น ทั้งนี้สินค้าและบริการประเภทที่มีผลประโยชน์ต่อชุมชน 
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ยังไม่ได้มีการเสนอขายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งทางคณะฯ จะผลักดันต่อไป จากผลการสํารวจใน ตารางที่  8 มีผู้ที่จะ

ได้รับประโยชน์จากการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม โดยประมาณ 160 คน แบ่งเป็น ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 43 

คน และ ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม 117 คน  

ในการวิเคราะห์คาดการณ์จํานวนประชากรที่จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น ทาง

คณะฯ ได้ใช้ข้อมูลตามตารางผู้ได้รับผลประโยชน์ ในตารางที่  8 โดยทําการคํานวณหาค่าเฉลี่ยผู้ได้รับผลประโยชน์

ต่อสินค้าในแต่ละชุมชน จากจํานวนสินค้าและบริการที่เสนอขายบนแพลตฟอร์ม เปรียบเทียบกับ จํานวนผู้ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ ยกตัวอย่าง เช่น ชุมชนบ้านแม่กาษา มีสินค้า จํานวน 6 ช◌ิ◌้น และ มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 39 คน จึง

สามารถคํานวณหาค่าเฉล่ียได้รับผลประโยชน์ต่อสินค้า ได้เป็น 6.5 คน ต่อสินค้า 1 ชิ้น หากในอนาคตมีการ

นําเสนอสินค้าครัวเรือนจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ สินค้า 100 ชิ้น การประมาณการจํานวนผู้ท่ี

ได้รับผลประโยชน์ (projection) สามารถคํานวณได้เป็น 650 คน ซ่ึงคิดเป็น ร้อยละ 71.9 ของจํานวนประชากรใน

ชุมชน ซ่ึงทางคณะฯ ได้ทําการวิเคราะห์ดด้วยหลักการเดียวกันกับท้ัง 4 ชุมชน ซ่ึงได้สรุปไว้ใน ตารางท่ี  9  

ชุมชน 
ค่าเฉล่ียผู้ได้รับ
ผลประโยชน์
ต่อสินค้า (คน) 

ค่าประเมินผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ในอนาคต 
(จํานวนคน ต่อสินค้า 

100 ช้ิน) 

จํานวน
ประชากร 

(คน)9 

อัตราส่วนผู้ได้รับ
ประโยชน์ใน
อนาคต (%) 

บ้านแม่กาษา (ตาก)  6.5 650 904 71.9 

บ้านวัดโบสถ์ (สุพรรณบุรี) 8.5 850 367 231.61 

บ้านกรอนเหนือ (สุรินทร์) 13.43 1343 602 223.06 

บ้านผาลาย (เชียงดาว)  5 500 832 60.1 

 

 

5.4 การถ่ายทอดความรูร้ะบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋นเชิงปฏิบัติการ  
 ทางทีมวิจัยได้มีการลงพื ้นที ่เพื ่อถ่ายทอดความรู้ระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั ๋นเชิงปฏิบัติการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตและแนะนําการใช้งานระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋นให้กับตัวแทนและสมาชิกในชุมชนเพื่อให้

สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน โดยได้มีการจัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งท่ี 1 เป็นการ

 
9 สถิติจาํนวนประชากรแยกรายพื3นที6 ขอ้มูลเดือน มีนาคม 2565 สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage 

ตารางท่ี  9 การวิเคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์จากแพลตฟอร์มแบ่งป๋ันในอนาคต 
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แนะนําระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ันและเทคนิคการนําเสนอสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และครั้งท่ี 2 เป็นการขยาย

ผลต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ท่ีเคยเข้าอบรมในคร้ังแรกสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มแบ่งป๋ันได้จริง 

 การสัมมนาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 ถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากวิทยาลัยชุมชนตาก ใน

วันท่ี 30-31 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง วิทยาลัยชุมชนตาก อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้สนใจเข้า

ร่วมสัมมนาจากจังหวัดตากและพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 11 ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนแม่กาษา ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. ชุมชนท่าสายลวด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
3. ชุมชนบ้านธงชัย ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
4. ชุมชนแม่ตาว ตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
5. ชุมชนเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
6. ชุมชนช่องแคบ ตําบลช่องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
7. ชุมชนบ้านโฮ้ง ตําบลบ้านโฮ้ง อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
8. ชุมชนยกกระบัตร ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
9. ชุมชนนาโบสถ์ ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
10. ชุมชนตากออก ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
11. ชุมชนสามพวง ตําบลสามพวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

เพ่ือความสะดวกในการทดสอบและฝึกซ้อมการใช้งานของผู้เข้าอบรม ทางทีมวิจัยได้มีการติดต้ังระบบแบ่ง

ปั๋นสําหรับการอบรมขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://อบรมแบ่งปั๋น.ไทย ดังแสดงในรูปภาพท่ี 

70 

 
 

รูปภาพท่ี 70 การติดต้ังระบบแบ่งป๋ัน2 สําหรับการอบรม 
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เพื่อประโยชน์ในการขยายผลต่อยอดระบบร้านค้าชุมชนต่อไปเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางวิทยาลัยชุมชนตาก

และแผนงานคนไทย 4.0 ยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 45 คน โดย

แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมจากชุมชนจํานวน 37 คน ตัวแทนจากวิทยาลัยชุมชนตากจํานวน 4 คน และตัวแทนจากแผนงาน

คนไทย 4.0 จํานวน 4 คน จากกลุ่มผู้เข้าร่วมจากชุมชนจํานวน 37 คน สามารถแบ่งเป็นหญิง 26 คน ชาย 11 คน 

ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 19-24 ปี จํานวน 1 คน, 25-30 ปี จํานวน 6 คน, 31-40 ปี จํานวน 1 คน, 41-50 ปี จํานวน 13 

คน, 51-60 ปี จํานวน 11 คน และ ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป จํานวน 5 คน รูปภาพท่ี 71 แสดงภาพบรรยากาศโดยรวม

ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

ในการถ่ายทอดความรู้คร้ังน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ  

• การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจเพื่อการนําเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีม OTOP เมืองตาก 

(นางสาวธัญพิชชา ศรีนนท์, นางสาวเบญจวรรณ บัวคล่ี, นางจิตรา บัวคลี่และนางสาวพรรณนิภา วร

วิทย์) ซึ่งเป็นการแนะนําเทคนิคและเครื่องมือในการถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจเพื่อใช้ในการนําเสนอ

ขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  

• การจัดทําเนื้อหา (Content) เพื่ออธิบายคุณสมบัติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดย ดร. สุพัชรา 

ดิษฐบรรจง ในส่วนนี้เป็นการแนะนําหลักการตลาดเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าของสินค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์

ของตนเองและสามารถดึงจุดเด่นของสินค้าเพื่อมาการเขียนบรรยายให้สินค้าของตนมีความน่าสนใจ

มากข้ึน 

• การเปิดร้านและการใช้งานระบบร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน โดย ทีมคณะวิจัย  (นางสาวนิศารัตน์ ตันสกุล, 
ดร.อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี, นายฐิติวัฒน์ ธีรเสถียรภาคย์และนายนันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์) ใน

ส่วนนี้จะเป็นการแนะนําการใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น โดยเริ่มจากการสมัครเพื่อใช้งาน การเปิด

ร้านค้า การโพสต์สินค้า และการจัดการคําส่ังซ้ือ  

 
รูปภาพท่ี 71 ภาพบรรยากาศโดยรวมของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 



  95    

 

ในวันแรกเนื้อหาของการจัดอบรมจะเป็นการแนะนําเทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนคําบรรยายสินค้า 

เพื่อที่จะเตรียมข้อมูลสินค้าให้พร้อมสําหรับการโพสต์สินค้าสู่ร้านค้าบนแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น โดยช่วงเช้าจะเป็นการ

สอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจ โดยทีม OTOP เมืองตาก ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย 

จึงถือเป็นการแบ่งป๋ันความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายภาพสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอ่ืนๆ ภาพบรรยากาศ

ในการสอนเทคนิคการถ่ายภาพ แสดงดังรูปภาพท่ี 72 และรูปภาพท่ี 73  

 

 

รูปภาพท่ี 72 ภาพบรรยากาศระหว่างการแนะนําเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า โดยทีม OTOP เมืองตาก (1) 

รูปภาพท่ี 73 ภาพบรรยากาศระหว่างการแนะนําเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า โดยทีม OTOP เมืองตาก (2) 
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ช่วงบ่ายของวันท่ี 30 มีนาคม 2565 เป็นการบรรยายและแนะนําการจัดทําเน้ือหา (Content) เพ่ืออธิบาย

คุณสมบัติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดย ดร. สุพัชรา ดิษฐบรรจง โดยได้มีการแนะนําหลักการตลาดเบ้ืองต้น

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสินค้าและกลุ่มเป้าหมายให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถบรรยายคุณสมบัติและ

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการนําเสนอสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ ในระหว่างการบรรยายได้มีการเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมนําเสนอสินค้าของตนเองและได้รับคําแนะนําถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและควร

นํามาเขียนบรรยายในการนําเสนอสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ รูปภาพท่ี 74 และ รูปภาพท่ี 75 แสดงภาพบรรยากาศ

การบรรยายและแนะนําการจัดทําเน้ือหา (Content) 

รูปภาพท่ี 75 ภาพบรรยากาศระหว่างการนําเสนอสินค้าของผู้เข้าอบรม 

 

วันที่สองของการอบรม ในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นการแนะนําการใช้งานร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น โดยทีม

วิจัย โดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเร่ิม

จากการแนะนําการเข้าถึงแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น ว่าสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปและผ่านโครงข่าย 

Net2Home และได้เริ่มให้ผู้เข้าอบรมเริ่มทําการลงทะเบียนใช้งานแบ่งปั๋น การขอเปิดร้านค้า และการโพสต์สินค้า 

รูปภาพท่ี 74 ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยายและการแนะนําการจัดทําเน้ือหา โดย ดร. สุพัชรา ดิษฐบรรจง  
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บนระบบแบ่งปั๋นที่ทางทีมวิจัยได้ติดตั้งไว้สําหรับการอบรมที่ http://อบรมแบ่งปั๋น.ไทย รูปภาพที่ 76 และ รูปภาพ

ที 77 แสดงภาพบรรยากาศระหว่างการแนะนําการใช้งานระบบแบ่งป๋ัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 76 ภาพบรรยากาศระหว่างการแนะนําการใช้งานระบบแบ่งป๋ัน (1) 

รูปภาพท่ี 77 ภาพบรรยากาศระหว่างการแนะนําการใช้งานระบบแบ่งป๋ัน ( 2) 
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เนื่องจากผู้สนใจเข้าอบรมมีจํานวนมาก และมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ทําให้การสอนการใช้งาน

ระบบแบ่งปั๋นล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด จึงทําให้ทีมผู้วิจัยไม่สามารถสอนการใช้งานทั้งหมดแก่ผู้เข้าอบรม  แต่เม่ือ

สิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนได้มีการเปิดร้านค้าและโพสต์สินค้าของตนเองบนร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋นได้สําเร็จ 

หากแต่ยังขาดการฝึกซ้อมในการทดลองทําการซื้อขายสินค้า และจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม มี

ความสนใจที่จะทําการเปิดร้านค้าจริง บน แบ่งปั๋น.ไทย ทางทีมวิจัยจึงได้มีการจัดการอบรมขึ้นอีกครั้งโดยเป็นการ

อบรมในกลุ่มย่อยเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบได้จริงหลังจากจบการอบรม 

การสัมมนาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 ถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากวิทยาลัยชุมชนตากและ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 

ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมสามารถทําการซื้อขายสินค้าและมีร้านค้าบน แบ่งปั๋น.

ไทย เม่ือสร็จส้ินการอบรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดตากและพ้ืนท่ีใกล้เคียงจํานวน 7 ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนท่าสายลวด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. ชุมชนเมืองตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
3. ชุมชนช่องแคบ ตําบลช่องแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
4. ชุมชนยกกระบัตร ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
5. ชุมชนนาโบสถ์ ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
6. ชุมชนตากออก ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
7. ชุมชนสามพวง ตําบลสามพวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 

ในการอบรมครั้งนี้มีรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 15 คน โดยเป็นผู้ที่เคยเข้าอบรมเดิมในครั้งแรก และ

สนใจที่จะทําการเปิดร้านค้าจริงบน แบ่งปั๋น.ไทย โดยเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนการเข้าใช้งาน

ร้านค้าบน อบรมแบ่งปั ๋น.ไทย การจัดการร้านค้าและคําสั ่งซื ้อ รูปภาพที ่ 78 และรูปภาพท่ี 79 แสดงภาพ

บรรยากาศการอบรมคร้ังท่ี 2  

 
รูปภาพท่ี 78 ภาพบรรยากาศการอบรมคร้ังท่ี 2 (1) 
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เมื่อจบการอบรม แบ่งปั๋น.ไทย มีร้านค้าเพิ่มขึ้น 13 ร้านค้า มีสินค้าจํานวน 22 ชิ้น จาก 7 ชุมชน โดย

รายละเอียดดังน้ี 

• ชุมชนท่าสายลวด จํานวน 2 ร้าน สินค้า เช่น ขนมไทย และ สร้อยข้อมือถัก 

• ชุมชนตากออก จํานวน 2 ร้าน สินค้า เช่น ไข่เค็ม และ หมวกใบลาน 

• ชุมชนช่องแคบ จํานวน 3 ร้าน สินค้า เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบกัญชง และ กาแฟ 

• ชุมชนเมืองตาก จํานวน 2 ร้าน สินค้า เช่น ถ่ัวสมุนไพร หมูส้ม และ กระเป๋าสานพลาสติก 

• ชุมชนสามพวก จํานวน 1 ร้าน สินค้าเป็นผลไม้แปรรูป 

• ชุมชนยกกระบัตร จํานวน 2 ร้าน สินค้า เช่น ทองม้วนข้าวโพด และ ไม้กวาด 

• ชุมชนนาโบสถ์ จํานวน 1 ร้าน สินค้าคือ ปลาส้ม 

 

รูปภาพท่ี 79 ภาพบรรยากาศการอบรมคร้ังท่ี 2 (2) 
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โดยสินค้าทั้งหมดสามารถทําการสั่งซื้อได้จริงแล้วบน แบ่งปั๋น.ไทย ดังแสดงในรูปภาพท่ี 80 รูปภาพท่ี 81

และรูปภาพท่ี 82 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

รูปภาพท่ี 80 ภาพหน้าจอ แบ่งป๋ัน.ไทย 

รูปภาพท่ี 81 ภาพหน้าจอ แบ่งป๋ัน.ไทย แสดงรายช่ือชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจบการอบรม 
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5.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
ในบทที่ 5 นี้ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 โดยได้แบ่งการทดสอบออกเป็นสอง

ส่วน คือ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ และ การทดสอบกับผู้ใช้งานจริงผ่านการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

ในส่วนแรกของการทดสอบทางคณะผู้วิจัยได้ทําการติดตั้งระบบให้รองรับการทํางานทุกส่วนของแพลตฟอร์มแบ่ง

ปั๋น2 และได้ออกแบบการทดลอง (Test Case) ในรูปแบบอัตโนมัติที่ใช้โปรแกรมสคริปต์ (System Testing) ใน

การทดสอบระบบที่มีความซับซ้อนโดยสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบได้อย่างละเอียด 

และได้มีการทดสอบประเมินประสิทธิภาพของระบบกับผู ้ใช้งานจริง (Usability Testing) เพื ่อให้ทราบถึง

ประสบการณ์จากการใช้งานระบบ โดยการทดสอบได้แบ่งตามประเภทของผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าของสินค้าและ

บริการ, เจ้าของร้านค้า, ผู้ซื้อสินค้า และ ผู้ดูแลระบบ โดยคณะวิจัยได้เก็บผลการทดสอบและข้อเสนอแนะจากผู้

ทดสอบ และได้ทําการแก้ไขปรับปรุงให้ระบบสามารถทํางานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากนั้นจึงได้มีการจัด

สัมมนาสาธิตการใช้งานแพลตฟอร์มทั้ง 3 ครั้ง มีผู้สนใจที่ต้องการใช้งานแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 ทั้งหมด 11 ชุมชน

จากจังหวัดตาก, สุพรรณบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์ และสุโขทัย ผลจากการทดสอบพบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเปิด

ร้านค้าชุมชนของตนบนแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นได้แล้ว10 และได้มีการนําสินค้าและบริการมาเสนอขาย ทั้งนี้หลังจาก

การสัมมนาเสร็จส้ินได้มีการทําธุรกรรมซ้ือขายสินค้าบนแพลตฟอร์มแล้ว   

 
10 http://แบ่งปัEน.ไทย 

รูปภาพท่ี 82 ภาพตัวอย่างสินค้าบน แบ่งป๋ัน.ไทย  
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บทที่ 6  

สรุปผลการดําเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

สืบเนื่องจากความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) และ 

ห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยอินเทอร์เน็ต (intERLab) ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Community Networks หรือ 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน ที่ เรียกว่า Net2Home ขึ้นพบว่า มีความจําเป็นที่จะต้องมีการให้บริการในลักษณะ

ของ Content Service Network ที่นอกเหนือจาก การเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตภายนอกเพียงอย่างเดียว ซ่ึง

ชาวบ้านสามารถหาได้จากผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ทั่วไป โดยจะต้องมีการใช้งานแอปพลิเคชันหรือ

แพลตฟอร์มท่ี ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในชุมชนไม่ว่าจะเป็น การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และ การช่วยเหลือกันใน

การประกอบกิจการอาชีพ เช่น การให้บริการเรื่องการขนส่ง การแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร การขอยืม

อุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น โดยที่ไม่ได้ใช้ตัวแปรเงินตราเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถผลักดันเศรษฐกิจใน

ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งขึ้น จึง

นํามาสู่การพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น1 ที่สามารถทํางานอยู่บนโครงข่าย Net2Home ในลักษณะ 

Value Added Service ให้บริการชุมชนนอกเหนือไปจากการให้บริการการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  

ในส่วนของ โครงการแบ่งป๋ัน2 น้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญ ในการขยายขอบเขตการทํางานของระบบ แบ่งป๋ัน1 

ให้สามารถรองรับการทําธุรกรรมจากภายนอกชุมชนได้ ซึ่งนํามาสู่การพัฒนาแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2 เพื่อที่จะให้

สมาชิกในชุมชนชายขอบ สามารถนําสินค้าและบริการอันมีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะถิ่น มาเสนอขายบนโลก

อินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงหากมีการขยายแพลตฟอร์มออกไปและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จะสามารถสร้างโอกาส

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อันก่อให้เกิดการไหลเวียนของ เศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากรให้เต็ม

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสามารถแปรผันมาเป็นรายได้ที่หมุนเวียนกลับคืนสู่สมาชิกในชุมชน หลังจากท่ีผ่านการดําเนิน

โครงการตามท่ีได้วางแผนไว้แล้ว จึงสามารถสรุปผลงานวิจัยได้ดังต่อไปน้ี  

 

สรุปผลงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาและวิจัยในบทท่ี 3 และ บทท่ี 4 สามารถสรุปได้ว่า แพลตฟอร์ม แบ่งป๋ัน2 ได้พัฒนาเสร็จ

สิ้นตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว โดยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบแบ่งปั๋น1 เดิมที่ทํางานอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชนชนไร้สาย ที่ดําเนินการโดย วิสาหกิจชุมชน Net2Home โดยหัวใจสําคัญอยู่ที่ การออกแบบและพัฒนา เกต

เวย์ชุมชน (Community Gateway) ดังแสดงใน รูปภาพที่ 83 ที่เชื่อมต่อกับระบบแบ่งปั๋น1 ผ่าน Application 

Programming Interface (API) โดยได้มีการออกแบบโพรโทคอลการสื่อสารขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะให้รองรับการทํา

ธุรกรรมจากภายนอกชุมชนให้สามารถนํามาตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Digital Ledger ไว้ในโหนด
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อุปกรณ์ราสเบอร่ีพาย ท่ีให้บริการเซอร์วิสต่างๆ ท่ีกระจายอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน ภายใต้การดําเนินงาน

ของ วิสาหกิจชุมชน Net2Home นอกจากการจัดเก็บธุรกรรมแล้ว แบ่งปั๋น2 ยังเป็นแพลตฟอร์มสําหรับตลาด

ชุมชนดิจิทัล (Digital Marketplace) ท่ีเป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อขายที่รวบรวมสินค้าและบริการ จากชุมชนที่มี

ลักษณะเหมือน ตลาดนัดชุมชน นอกจากนี้แพลตฟอร์มยังสามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าชุมชนดิจิทัล ที่ให้

สมาชิกท่านอ่ืนนําสินค้าและบริการไปวางขายได้  โดยแพลตฟอร์ม จะมีบริการรวมถึงการจ่ายเงินซ้ือขายสินค้าผ่าน 

payment gateway, การจัดส่งสินค้าจากร้านค้าไปยังผู้บริโภคด้วย, การจัดการคลังสินค้า และ ระบบส่งข้อความ

ส้ัน ดังน้ันจึงได้มีการพัฒนาเพ่ิมเติมฟังก์ชันการทํางานเหล่าน้ีไว้ท่ี เกตเวย์ชุมชน  

 
 

 

เพ่ือท่ีให้ เกตเวย์ชุมชน ทํางานตรงตามวัตถุประสงค์ได้มีการเช่ือมต่อกับผู้ให้บริการราย อ่ืนๆ ผ่าน API ดังต่อไปน้ี  

• ระบบชําระเงินผ่านบัญชีธนาคาร (bank payment): ได้มีการเช่ือมต่อกับ ธนาคารไทยพาณิชย์  ผ่าน SCB 

Development API และ ระบบพร้อมเพย์ที่สามารถสร้างรหัสคิวอาร์ผ่านบัญชีพร้อมเพย์  ทั้งนี้เกตเวย์

ชุมชน ยังออกแบบให้มีอินเทอร์เฟซที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบชําระเงินออนไลน์อื่นๆ ได้ในอนาคต 

เช่น บัตรเครดิต, ตู้ชําระเงินอัตโนมัติ เช่น บุญเติม และ counter service   

• ระบบขนส่งสินค้า (Logistic): ได้มีการเชื่อมต่อกับ ผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่ เป้าหมาย ได้แก่ Flash 

Express และ Kerry Express เพื่อที่จะสามารถคํานวณราคาค่าขนส่งได้ถูกต้องและตรวจสอบสถานะ

ขนส่ง โดยได้มีการออกแบบอินเทอร์เฟซ ให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ด้วย โดย คณะวิจัย

กําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อ กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย, บริษัทเจแอนด์ทีเอ็กเพรส และ บริษัท

น่ิมเอ็กเพรส  

รูปภาพท่ี 83 เกตเวย์ชุมชนสําหรับแพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 
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• ระบบส่งข้อความสั้น (short messaging): นอกจากระบบส่งข้อความสั้นภายในแพลตฟอร์มของแบ่งป๋ัน

เองแล้ว เกตเวย์ชุมชนยังได้เชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์ม Line เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานแบ่งปั๋น สามารส่งข้อความ

ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้ ผ่านบัญชีออฟฟิเชียลของแบ่งป๋ัน (“ร้านค้าชุมชนแบ่งป๋ัน”)  

• ในส่วนของ Crypto payment คณะวิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมไว้บนเกตเวย์ชุมชนไว้แล้ว ในบทที่ 3 

รวมถึงโพรโทคอลในการสื่อสารกับระบบบล็อกเชนที่ทํางานบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน แต่การพัฒนา

และใช้งานกับชุมชนยังคงต้องมีการศึกษาเพิ ่มเติมถึงกฏระเบียบการใช้งานเสียก่อนรวมถึงกําหนด

มาตราการรองรับความผันผวนของค่าเงินคริปโตเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ของสมาชิกร้านค้าชุมชน

แบ่งป๋ัน   

กล่าวโดยสรุปทางคณะวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2 เสร็จสิ้นแล้ว โดยแบ่งเป็นสิ่งส่งมอบ 

สามส่วน ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น (https://แบ่งปั๋น.ไทย) ที่ทําหน้าที่เป็น ตลาดชุมชน สําหรับการซื้อขาย

สินค้าและบริการ, ระบบจัดการร้านค้า (CMS) ที่ตัวแทนชุมชนสามารถบริหารจัดการร้านค้าชุมชนของตนได้ และ 

โมบายแอปพลิเคชันแบ่งปั๋น สําหรับสมาชิกในชุมชนที่ต้องการนําสินค้าและบริหารมาเสนอขายบนแพลตฟอร์ม 

ทั้งนี้ได้มีการทดสอบระบบทั้งหมดในห้องปฏิบัติการตามแผนการทดสอบ (Test case) ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 4  

และ ได้นําไปทดสอบกับชุมชนแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนที่จะขยายการติดตั้งไว้ที่คลาวด์เพื่อรองรับ

การใช้งานในอีกสามชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชนบ้านผาลาย 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนบ้านกรอนเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบัน มี แพลตฟอร์ม Digital Marketplace เกิดขึ ้นมากมาย เช่น Lazada, Shoppe, Line หรือ 

Facebook โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นช่องทางสําหรับการซื้อขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในภาพรวม

แล้วมีเป้าหมายไม่ต่างกับ แบ่งป๋ัน2  แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วสามารถจําแนกความแตกต่าง ได้ดังต่อไปน้ี 

จากการสัมภาษณ์และการถามตอบในระหว่างการจัดสัมมนาของโครงการแบ่งปั๋น1 ท่ีชุมชนแม่กาษา 

ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอดจังหวัดตาก พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดรู้จักและเคยได้ใช้งาน แพลตฟอร์ม

เหล่านั้นอยู่เป็นประจําในฐานผู้สั่งซื้อสินค้า แต่ยังไม่เคยใช้งานในฐานะผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นเลย 

ทั้งนี้จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่ามีเหตุผลมาจาก ปัจจัยดังต่อไปน้ี 1) ผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดว่าสินค้าในชุมชนของ

ตนยังไม่มีความน่าสนใจเพียงพอต่อการนําไปเสนอขายบนแพลตฟอร์มท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและไม่คิดว่าสินค้าของตน

จะมีคนสนใจมาซื้อ 2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนไม่ทราบว่าจะเปิดบริการขายสินค้าของตนบนแพลตฟอร์เหล่าน้ัน

ได้อย่างไรเนื่องจากขั้นตอนการเปิดขายสินค้าออนไลน์ยังมีความสลับซับซ้อนอยู่ ทั้งนี้ผู้ใช้งานจําเป็นต้องมีการ

ยืนยันตัวตนทั้งจากเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน และ บัญชีธนาคาร โดยมีชาวบ้านบางส่วน
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ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่จะใช้ในการซื้อขาย อีกทั้งยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับการซ้ือขายบนแพลตฟอร์มเน่ืองจากยัง

กังวลเร่ืองความปลอดภัยของระบบอยู่  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงกลายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบแบ่งปั๋น2 หลักการสําคัญในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมของแบ่งปั๋น2 จะเน้นยํ้าเรื่องการกระจายการทํางานของระบบ (Distributed Computing) ทั้งใน

ส่วนของการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล  อีกทั้งจะต้องคํานึงความบางเบาของระบบ (lightweight) และ การ

เชื่อมต่อที่ติดขัด (Intermittent connectivity) ทําให้แบ่งปั๋น2 แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ที่สามารถทํางานบน

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนได้ และสามารถใช้งานทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เช่น โครงข่ายไร้สาย

แบบเมช เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ การติดต่อสื่อสารภายในชุมชน รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น รา

สเบอรี่พาย หรือ คอมพิวเตอร์ของสมาชิกในชุมชน เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจําพวกธุรกรรมต่าง และ การ

ประมวลผล จากคุณสมบัติดังกล่าว ทําให้ชาวบ้านหรือสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม 

ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Trust) ต่อระบบ ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ 

(Centralized) ซึ่งจะทํางานอยู่บนระบบคลาวด์ ที่ควบคุมโดยผู้ให้บริการ อีกทั้งแพลตฟอร์ม ที่เป็นที่นิยมเหล่าน้ัน

ส่วนใหญ่จะเป็นแพลตฟอร์มข้ามชาติที่มีฐานการดําเนินงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาดําเนินกิจการเพื่อหวังผล

กําไร ทําให้จะต้องมีการคิดค่าบริการแพลตฟอร์ม (GP) ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการขาย ซึ่ง อัตราจะ

เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละแพลตฟอร์ม ซ่ึงโดยประมาณจะคิดท่ีอัตรา 3% - 5% จากราคาสินค้า [80][81] แต่

สําหรับแบ่งปั๋น2 นั้นเนื่องจากระบบถูกออกแบบให้ใช้ทรัพยากรจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน (Community 

Network) ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้ว จึงไม่มีการคิดค่าบริการแพลตฟอร์ม รายได้จากการขายสินค้าก็จะ

มาแบ่งปันกันภายในชุมชน ได้แก่  ค่าราคาสินค้าและบริการที่เจ้าของสินค้าและบริการ (Producer) สามารถได้รับ

เงินเต็มจํานวนตามที่ได้กําหนดราคาเอาไว้  ในส่วนของเจ้าของร้านค้า (Shop Owner) ที่อาสาทําหน้าที่เป็น

ตัวกลาง ระหว่างผู้ซื้อสินค้า (Customer) และ เจ้าของสินค้าและบริการ (Producer) ก็จะได้รับค่าบริการเป็น

ค่าตอบแทนตามที่ได้กําหนดไว้ ทั้งนี้การกําหนดราคาในส่วนของค่าสินค้าและค่าดําเนินการร้านค้า ตัวเจ้าของ

สินค้าและบริการ และ เจ้าของร้านค้าสามารถทําการกําหนดได้เองซึ่งต้องมีการยินยอมแล้วจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งเม่ือ

ขายสินค้าได้รายได้ท้ังหมดก็จะหมุนเวียนกลับมาท่ีชุมชนท้ังหมด  

เนื่องจากกิจการร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น นั้นดําเนินการโดยสมาชิกภายในชุมชนทั้งหมด ทําให้สร้างความ

น่าเช่ือถือ (Trust) แก่สมาชิกได้ง่าย อีกท้ังระบบแบ่งป๋ัน2 ยังถูกออกแบบให้มีการป้องกันทางข้อมูลท่ีสูง โดยใช้การ

เก็บข้อมูลแบบ Blocklist ที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ยากและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา รวมไปถึง

การเก็บข้อมูลยังถูกจัดเก็บอยู่ในเครือข่ายชุมชนอยู่แล้ว ทําให้ผู้ใช้งานที่อยู่ในชุมชนมีความเชื่อมั่นในระบบมากข้ึน

ว่าข้อมูลของผู้ใช้งานไม่ได้ถูกโยกย้ายหรือถูกนําไปใช้ในด้านอื่น หรือ ถ้าหากโครงข่ายได้รับความเสียหายหรือถูก

โจมตีระบบก็ยังสามารถกู้คืนข้อมูลได้ (Reconstruction) นอกจากน้ี ระบบแบ่งป๋ัน2 ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนให้

มีปฏิสัมพันธ์และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของร้านค้า (Shop Owner) ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการ
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บริหารจัดการร้านค้า โดยท่ัวไปจะเป็นผู้ท่ีมีคุ้นชินกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ การพาณิชกรรมออนไลน์ อยู่แล้ว 

ซึ่งสามารถท่ีจะเรียนรู้และใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าของร้านค้าเอง สามารถที่จะคอยให้คําแนะนํา

และถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนรายอื่น โดยสมาชิกที่ยังไม่พร้อมที่จะมาเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มแบ่ง

ปั๋น2 ก็สามารถนําสินค้าและบริการมาฝากขายกับเจ้าของร้านได้ด้วยตัวเองซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนเดียวกันอยู่

แล้วซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์กันภายในชุมชนด้วย 

กล่าวโดยสรุปแพลตฟอร์มแบ่งปั๋น2 นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวที่ถูกออกแบบให้ทํางานบนโครงข่ายอินเทอร์ 

เน็ตชุมชน และ ต้องอาศัยความร่วมมือกันของสมาชิกในชุมชนในการดําเนินกิจกรรมของแพลตฟอร์ม รวมไปถึง

ลักษณะของสินค้าชุมชนที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต และ มีสินค้าจํานวนจํากัด ซึ่งไม่

เหมาะกับนโยบายการดําเนินงานของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไป โดยเป้าหมายของแบ่งป๋ัน2 เป็นการเติมเต็ม

ช่องว่างทางเทคโนโลยี (Digital Divide) ให้ชาวบ้านในชุมชนชายขอบท่ียังไม่พร้อมต่อเทคโนโลยีสามารถขยับขยาย

ธุรกิจของตนมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้ โดยแนวทางการดําเนินงานของแบ่งปั๋น2 จะเป็นในลักษณะเป็นพันธมิตร

กับแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งทางคณะวิจัยกําลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ด้วย 

โดยสินค้าและบริการบนแบ่งปั๋นสามารถที่จะถูกนําไปขายบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งก็จะเป็นการดีต่อสมาชิก

ชุมชนท่ีจะมีช่องทางในการขายสินค้าและบริการท่ีมากข้ึน  

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 เน่ืองด้วยสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ทําให้ต้องมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินการหลายอย่าง 

โดยกิจกรรมท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือการเดินทางไปติดต้ังระบบแบ่งป๋ัน2 ท่ีชุมชนเป้าหมายสามชุมชน  และ

การจัดสัมมนาสาธิตการใช้งานระบบ ทางคณะวิจัยจําเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานโดย ปรับเปล่ียน

ระบบแบ่งป๋ัน2 ให้สามารถทํางานบนระบบคลาวด์ได้ นอกเหนือจากการท่ีต้องทํางานบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชนเพียงอย่างเดียว ทําให้ชุมชนท่ียังไม่เคยติดต้ังอุปกรณ์ท่ีรองรับระบบแบ่งป๋ันมาก่อน สามารถใช้งาน

แพลตฟอร์มแบ่งป๋ัน2 ได้ ในส่วนของการจัดสัมมนา จําเป็นต้องเปล่ียนเป็นผ่านระบบ Online แทน โดยได้มีการจัด

ประชุมกุล่มย่อยกับตัวแทนชุมชนท้ังสาม ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสมาชิกท่าน

อ่ืน  โดยได้มีการจัดประชุมผ่าน ระบบ VClass และ การติดต่อส่ือสารผ่านโปรแกรม Line อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี การ

จัดอบรมสัมมนาได้ถูกเล่ือนออกไปจากในวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เน่ืองจาก 1 ในชุมชนเป้าหมายพบ

ผู้เสียชีวิตจาก โควิด19 จึงทําให้ตัวแทนชุมชนไม่สามารถประชาสัมพันธ์และแนะนําสมาชิกท่านอ่ืนให้เข้าร่วมการ

ประชุมออนไลน์ได้ การจัดสัมมนาได้เล่ือน เป็นวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมี ชุมชนแม่กาษา, ตําบลแม่กาษา

, อําเภอ แม่สอด จังหวัดตาก, ชุมชนบ้านวัดโบสถ์ ตําบลมะขามล้ม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี, ชุมชน

บ้านผาลาย ตําบลผาลาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสามชุมชนเป้าหมายของโครงการน้ี นอกจากน้ียัง

มีตัวแทนจาก ชุมชนบ้านกรอนเหนือ ตําบลเฉนียง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีการทดลองต้ังแต่
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แรกขอเข้าร่วมการสัมมนาคร้ังน้ีด้วย  ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ โควิด ท่ีเกิดข้ึนทําให้จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมมีไม่

มากตามท่ีได้คาดหมายไว้ ซ่ึงทางคณะวิจัยจะประสานงานกับ วิสาหกิจชุมชน Net2Home อีกคร้ังในการจัดสัมมนา

ในพ้ืนท่ีจริงอีกคร้ังเม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย  

 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ได้คล่ีคลายลงทางคณะวิจัยจึงได้มีการจัดการสัมมนาในพ้ืนท่ี

จริงอีก 2 คร้ัง ในวันท่ี 30-31 มีนาคา 2565 และ 21 เมษายน 2565 โดยความร่วมมือจากวิทยาลัยชุมชนตากและ 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย  

 

แนวทางการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการวิจัย  
หลังจากเสร็จส้ินโครงการ ทางคณะวิจัยมีเป้าหมายท่ีจะขยายผลการวิจัยไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน 

โดยจะส่งมอบแพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2 ให้กับ วิสาหกิจชุมชน Net2Home เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีชุมชนที่เป็นสมาชิกรวม 

44 ชุมชน กระจายอยู่ใน จังหวัดตาก, สุพรรณบุรี และ เชียงใหม่  โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมากถึง 416 

ครัวเรือน คณะวิจัยคาดหวังว่า แพลตฟอร์มจะช่วยเป็นสื่อกลางให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถนําสินค้าและบริการ

จากชุมชมมาเสนอขายบนโลกอินเทอร์เน็ตและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวต่อไป นอกจากน้ีการส่งมอบ

แพลตฟอร์ม แบ่งปั๋น2 ให้แก่ Net2Home จะเป็นการสร้างบริการใหม่ที่นอกเหนือจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ทั่วไป ที่ เรียกว่า Value Added Service ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการของ Net2Home ให้

สามารถดึงดูดสมาชิกในชุมชนให้มาเป็นสมาชิกกับ Net2Home มากขึ้น รวมไปถึงการขยายพื้นที่ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตชุมชนออกไปยังชุมชนอ่ืนๆ ท่ียังมีปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่  

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยจะเข้ามาร่วมในการปรับปรุงและผลักดันแพลตฟอร์มแบ่งปั๋นให้

เกิดการใช้งานท่ีแพร่หลายย่ิงข้ึน 

ในส่วนของการพัฒนาระบบทางคณะวิจัยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยง แบ่งปั๋น2 กับแพลตฟอร์ม Digital 

Marketplace  อื่น ๆ เช่น Lazada, Shoppe, Line และ Facebook เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและ

บริการให้มากขึ้น   นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าของ

แบ่งปั๋น2 ด้วย ทั้งนี้ถ้าหากแพลตฟอร์มเหล่าน้ันพร้อมเปิด API ให้เชื่อมต่อก็สามารถที่พัฒนาได้ทันทีเนื่องจาก 

ระบบแบ่งปั๋น2 ได้ออกแบบให้มีลักษณะยืดหยุ่นที่พร้อมเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ อยู่แล้ว นอกจากนี้ทางคณะวิจัยยัง

มีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาระบบชําระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ของแบ่งปั๋น2 ให้รองรับสกุล

เงินคริปโต (Crypto Payment) ตามที่ได้ออกแบบไว้ในบทที่ 3 เพื่อที่จะเชื่อมโยงระบบ บล็อกเชนของแบ่งปั๋น ท่ี

ทํางานอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน กับ โครงข่ายบล็อกเชนอื่น เช่น บิทคอยน์ หรือ อีเธอเรี่ยมเน็ตเวิร์ค ทั้งน้ี

ทางคณะวิจัยจะต้องทําการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันความผันผวนของสกุลเงินคริปโตเสียก่อน ทั้งนี้ภายในปี 

2564 สกุลเงินคริปโตมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งอาจทําให้สมาชิกที่เสนอขายสินค้าและบริการเกิดภาวะการ

ขาดทุนได้ โดยทางคณะวิจัยมีแผนการที่จะนํา สกุลเงินคริปโต ที่มีความเสถียร (Stable Coin) เข้ามาใช้กับระบบ
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แบ่งป๋ัน โดยจะมีการผูกกับ สกุลเงินบาท หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวน ซึ่งขณะนี้ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย กําลังพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลระดับประชาชน (Retail Central Bank Digital Currency: Retail 

CBDC)  [78] ที่มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงตํ่า ซึ่งจะเปิดให้ภาคธุรกิจสามารถนําไปต่อยอดได้ ถ้าหากมีความ

ชัดเจนมากข้ึนทางคณะวิจัย ก็พร้อมท่ีจะนําสกุลเงินน้ีเข้ามาใช้กับระบบแบ่งป๋ันต่อไป  
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����Āîšćßčößîǰ

ǰ ÿŠüîìĊęÿĂÜđðŨîĀîšć×ĂÜßčößîàċęÜđðŨîĀîšćìĊęđøćÿćöćøëđĀĘîñĎšĔßšÙîĂČęîėìčÖÙîĕéšÝćÖĀîšćîĊĚǰđøćÿćöćøëÿŠÜ

×šĂÙüćöĕðĀćĕéšéšü÷ÖćøÖéĒëïǰóĎéÙč÷ǰéšćîïîǰÝćÖîĆĚîÖĘđúČĂÖĕð÷ĆÜÙîìĊęđøćêšĂÜÖćøÝąÿŠÜ×šĂÙüćöĕðĀćǰ



ϲ�
�

ǰǰǰ ǰ

øĎðìĊęǰ�ǰĒÿéÜĀîšćÖćøĔßšÜćîǰĶßčößîķǰ

���ǰĀîšć×šĂöĎúÿŠüîêĆüǰ

ǰ ÿŠüîìĊęÿćöđðŨîÿŠüî×ĂÜĀîšć×šĂöĎúÿŠüîêĆüđðŨîĀîšćìĊęĔßšéĎøć÷úąđĂĊ÷éïĆâßĊǰÿŠÜÙĞć×ĂđðŗééøšćîǰĒúąĒÖšĕ×

×šĂöĎúÿŠüîêĆüêŠćÜėǰēé÷×šĂöĎúìĊęÿćöćøëĒÖšĕ×ĕéšÙČĂǰđðúĊę÷îøĀĆÿñŠćîǰĒúąĒÖšĕ××šĂöĎúÿŠüîêĆüǰðøąÖĂïĕðéšü÷ǰßČęĂǰ

îćöÿÖčúǰøĎðõćóǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜÿćöćøëéĎÿĉîÙšćìĊęđøć×ć÷ĕéšÝćÖǰøšćîÙšć×ĂÜÞĆîǰĒúąÿćöćøëéĎðøąüĆêĉíčøÖøøöĕéš

ÝćÖǰíčøÖøøöǰǰ

ǰǰ ǰǰ ǰ

øĎðìĊęǰ�ǰĒÿéÜĀîšćÖćøĔßšÜćîǰĶ×šĂöĎúÿŠüîêĆüķǰ



ϳ�
�

���ǰĀîšćêĆüđúČĂÖǰ

ǰ ÿŠüîìĊęÿĊęđðŨîĀîšć×ĂÜêĆüđúČĂÖìĊęÝąöĊêĆüđúČĂÖêŠćÜėǰéĆÜîĊĚǰ

úÜßČęĂĂĂÖǰ�ǰđóČęĂĂĂÖÝćÖøąïïǰ

ïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰ�ǰøć÷úąđĂĊ÷éìĊęïĂÖÖćøđðŗéüÜđÜĉîĕüšÖĆïĔÙøǰđðŨîÝĞćîüîđìŠćĕøǰĒúą÷ĂéÖćøêĉéÙšćÜǰ

úšćÜ×šĂöĎúĔîĒĂðóúĉđÙßĆîǰıǰđöČęĂöĊÖćøđðúĊę÷îïĆâßĊñĎšĔßš×šĂöĎú×ĂÜïĆâßĊñĎšĔßšđÖŠćÝą÷ĆÜĂ÷ĎŠǰĔĀšđúČĂÖêĆüđúČÖîĊĚđóČęĂúï

×šĂöĎúđÖŠćǰ

đðúĊę÷îõćþćǰ�ǰđúČĂÖđóČęĂđðúĊę÷îøąĀüŠćÜõćþćĕì÷ǰĒúąõćþćĂĆÜÖùþǰ

ÖĎšÙČîēðøĕôúŤǰ�ǰĔîïćÜÙøĆĚÜøąïïĂćÝ×Ćé×šĂÜìĞćĔĀš×šĂöĎú×ĂÜđøćÿĎâĀć÷ǰĒúąìĞćĔĀšđøćĕöŠÿćöćøëìĞćíčøÖøøöÖĆïÙî

ĂČęîĕéšǰĔĀšđúČĂÖêĆüđúČĂÖîĊĚđóČęĂÖĎšÙČî×šĂöĎúǰ

đßČęĂöêŠĂ×šĂöĎúǰ�ǰĔîïćÜÙøĆĚÜĂćÝöĊíčøÖøøöïćÜĂ÷ŠćÜìĊęĕöŠĒÿéÜǰĔĀšđúČĂÖêĆüđúČĂÖîĊĚđóČęĂéċÜ×šĂöĎúúŠćÿčéöćǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćÖćøĔßšÜćîǰĶêĆüđúČĂÖķǰ

ǰ



ϴ�
�

���ǰĀîšćĒÝšÜđêČĂîǰ

ǰ ÿŠüîìĊęĀšćđðŨîĀîšć×ĂÜÖćøĒÝšÜđêČĂîǰàċęÜđðŨîĀîšćìĊęÙĂ÷ĒÝšÜđêČĂîÖćøÖøąìĞćêŠćÜėǰĔßšĔîÖćøĂîčöĆêĉÖćøđðŗé

üÜđÜĉîǰĒúąÖćøàČĚĂ×ć÷ÿĉîÙšćǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćÖćøĔßšÜćîǰĶĒÝšÜđêČĂîķǰ

×šĂÿĞćÙĆâĔîÖćøĔßšÜćîǰìčÖÙøĆĚÜìĊęđðúĊę÷îĀîšćĔĀöŠǰĔĀšìĞćÖćøēĀúéàĚĞćéšü÷ÖćøǰǰÖéĒúąúćÖúÜǰÝîÖüŠćÝąöĊ

ÿĆâúĆÖþèŤüÜÖúö×ċĚîöćǰÝćÖîĆĚîĔĀšìĞćÖćøðúŠĂ÷ǰđóČęĂìĞćĔĀš×šĂöĎúìĊęĔßšÜćîĂ÷ĎŠîĆĚîđðŨîðŦÝÝčïĆîìĊęÿčéǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøǰÖéǰúćÖúÜĒúąðúŠĂ÷ǰ



ϵ�
�

ĀĆü×šĂìĊęǰ��ǰÖćøĔßšÜćîǰ

���ǰÖćøüćÜ×ć÷ÿĉîÙšćïîêúćéǰ

ǰ ĕð÷ĆÜǰĀîšć×šĂöĎúÿŠüîêĆüǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰøšćîÙšć×ĂÜÞĆîǰđúČĂÖǰ�ǰđóĉęöǰ

ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰǰǰǰǰǰøĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜ×ĆĚîêĂîÖćøđóĉęöÿĉîÙšćĕð÷ĆÜêúćéǰ

ÖøĂÖøć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćĔĀšÙøïëšüîǰĕéšĒÖŠǰßČęĂÿĉîÙšćǰøć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćǰøćÙćǰÝĞćîüîǰðøąđõìǰĒúąøĎðõćóǰđöČęĂ

ÖøĂÖøć÷úąđĂĊ÷éÙøïĒúšüĔĀšđúČĂÖđóĉęöĕð÷ĆÜøšćîÙšćǰ

ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰøĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿĉîÙšćìĊęÝąđóĉęöĕð÷ĆÜêúćéǰ



ϭϬ�
�

ĀúĆÜÝćÖđóĉęöĕð÷ĆÜøšćîÙšćĒúšüǰøć÷ÖćøÿĉîÙšćÝąĒÿéÜĔîǰĀîšćêúćéǰĒúąĔîĀîšćøšćîÙšć×ĂÜÞĆîǰ

Ă÷ŠćúČöìĞćÖćøēĀúéàĚĞćéšü÷ÖćøǰÖéǰúćÖúÜǰĒúąðúŠĂ÷ǰđóČęĂĔĀš×šĂöĎúđðŨîðŦÝÝčïĆîǰ

���ǰÖćøìĞćíčøÖøøöǰ

ìčÖ×ĆĚîêĂîìĊęđðŨîǰ	íčøÖøøö
ǰÝąÿćöćøëìĞćĕéšÖĆïñĎšĔßšìĊęöĊÿëćîąǰĔßšÜćîĕéšǰđìŠćîĆĚîǰàċęÜÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš

ìĊęǰĀîšćßčößîǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøêøüÝÿĂïÿëćîąñĎšĔßšĔîĀîšćǰßčößîǰ

Ă÷ŠćúČöìĞćÖćøēĀúéàĚĞćǰđóČęĂĔĀš×šĂöĎúđðŨîðŦÝÝčïĆîǰ

�����ǰÖćøđðŗéüÜđÜĉî	íčøÖøøö
ǰ

ǰ ĔîÖćøàČĚĂÿĉîÙšćđøćÝĞćđðŨîÝąêšĂÜöĊüÜđÜĉî	đÙøéĉê
ÖĆïñĎš×ć÷ÖŠĂîǰàċęÜÖćøđðŗéüÜđÜĉîìĞćĔĀšìĆĚÜÿĂÜòść÷àČĚĂÿĉîÙšć

×ĂÜÖĆîĒúąÖĆîĕéšǰēé÷ìĊęìĆĚÜÿĂÜòść÷ìĞćÖćøđðŗéüÜđÜĉîĒÙŠÙøĆĚÜđéĊ÷üđìŠćîĆĚîǰ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠîǰ

îć÷ǰÖ�ǰ×ĂđðŗéüÜđÜĉîÖĆïîć÷ǰ×�ǰđðŨîÝĞćîüîǰ���ǰ

îć÷ǰ×�ǰĂîčöĆêĉÖćøđðŗéüÜđÜĉîǰìĞćĔĀšǰǰ



�

îć÷ǰÖ�ǰàČĚĂÿĉîÙšć×ĂÜîć÷ǰ×�ǰĕéšǰĒúąîć÷ǰ×

øĎðìĊęǰ��ǰ

ëšćǰîć÷ǰÖ�ǰàČĚĂ×ĂÜÝćÖîć÷ǰ×�ǰ��ǰÝąìĞćĔĀš

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éüÜđÜĉîĀúĆÜÝćÖîć÷ǰÖ

ÝćÖîĆĚîǰîć÷ǰ×�ǰàČĚĂ×ĂÜÝćÖîć÷ǰÖ�ǰ��ǰ

ìĞćĔĀšêĂîìšć÷ǰîć÷ǰ×�ǰêšĂÜđÙúĊ÷øŤđÜĉîêĉéÙšćÜÝĞć

Ēúąîć÷ǰÖ�ǰĕöŠöĊđÜĉîêĉéÙšćÜǰ

îć÷ǰ×�ǰÖĘàČĚĂÿĉîÙšć×ĂÜîć÷ǰÖ�ǰĕéšĕöŠđÖĉîüÜđÜĉîǰ���ǰ

ǰĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éüÜđÜĉîĀúĆÜÝćÖÖćøđðŗéüÜđÜĉîǰ

ÝąìĞćĔĀšîć÷ǰÖ�ǰêĉéĀîĊĚǰ��ǰ

ĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éüÜđÜĉîĀúĆÜÝćÖîć÷ǰÖ�ǰìĞćÖćøàČĚĂǰ

��ǰĒúąîć÷ǰ×�ǰÝąêĉéĀîĊĚǰ��ı�����ǰ

êšĂÜđÙúĊ÷øŤđÜĉîêĉéÙšćÜÝĞćîüîǰ��ǰĔĀšîć÷ǰÖ�ǰǰ

ϭϭ�

ǰ

ǰ



�

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éüÜđÜĉîĀúĆÜÝćÖîć÷ǰ

ǰ Ĕî×ĆĚîêĂî×ĂÜÖćøđðŗéüÜđÜĉîĔĀšđøćĕð÷ĆÜǰ

øšćîÙšćǰđúČĂÖÿĉîÙšćǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖñĎš×ć÷ǰ

øĎðìĊęǰ��

đöČęĂđúČĂÖñĎšĔßšìĊęêšĂÜÖćøđðŗéüÜđÜĉîĒúšüǰĔĀšÖøĂÖÝĞćîüîìĊęêšĂÜÖćøÝćÖîĆĚîÖéǰ

êøüÝÿĂïìĊęǰĀîšćĒÝšÜđêČĂîǰđöČęĂöĊÖćøĂîčöĆêĉĒúšüĔĀšÖéðčśöǰ

ĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éüÜđÜĉîĀúĆÜÝćÖîć÷ǰ×�ǰìĞćÖćøàČĚĂǰ

Ĕî×ĆĚîêĂî×ĂÜÖćøđðŗéüÜđÜĉîĔĀšđøćĕð÷ĆÜǰĀîšćßčößîǰđóČęĂđúČĂÖüŠćÝąđðŗéüÜđÜĉîÖĆïĔÙøǰĀøČĂĕð÷ĆÜǰ

ǰ

ǰǰ ǰǰ

�ǰĒÿéÜÖćøđúČĂÖñĎšĔßšìĊęêšĂÜÖćøđðŗéüÜđÜĉîéšü÷ǰ

đöČęĂđúČĂÖñĎšĔßšìĊęêšĂÜÖćøđðŗéüÜđÜĉîĒúšüǰĔĀšÖøĂÖÝĞćîüîìĊęêšĂÜÖćøÝćÖîĆĚîÖéǰÿŠÜÙĞć×ĂǰøĂÖćøĂîčöĆêĉǰÝćÖîĆĚîĕð

đöČęĂöĊÖćøĂîčöĆêĉĒúšüĔĀšÖéðčśöǰĂîčâćêǰđóČęĂĔĀšÖćøđðŗéüÜđÜĉîÿĞćđøĘÝǰ

ϭϮ�

ǰ

đóČęĂđúČĂÖüŠćÝąđðŗéüÜđÜĉîÖĆïĔÙøǰĀøČĂĕð÷ĆÜǰĀîšć

ǰ

øĂÖćøĂîčöĆêĉǰÝćÖîĆĚîĕð

ǰ



ϭϯ�
�

ǰǰ ǰǰ ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøéĞćđîĉîÖćøđðŗéüÜđÜĉîǰ

Ă÷ŠćúČöìĞćÖćøǰÖéúćÖúÜǰĒúąðúŠĂ÷ǰđóČęĂĔĀš×šĂöĎúđðŨîðŦÝÝčïĆîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

đøćÿćöćøëêøüÝÿĂïüÜđÜĉîĕéšìĊęǰïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰĔîǰĀîšćêĆüđúČĂÖǰ

ǰ

øĎðìĊęǰǰ��ǰĒÿéÜüÜđÜĉîĔîǰïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰ

Ă÷ŠćúČöìĞćÖćøǰÖéúćÖúÜǰĒúąðúŠĂ÷ǰđóČęĂĔĀš×šĂöĎúđðŨîðŦÝÝčïĆîǰ



ϭϰ�
�

�����ǰÖćøàČĚĂ	íčøÖøøö
ǰ

ǰ ĀúĆÜÝćÖđøćđðŗéüÜđÜĉîÖĆïñĎš×ć÷ǰđøćÖĘÿćöćøëàČĚĂÿĉîÙšć×ĂÜñĎš×ć÷ÙîîĆĚîĕéšēé÷ǰĕð÷ĆÜǰĀîšćøšćîÙšćǰđúČĂÖ

ÿĉîÙšćÝćÖîĆĚîÖéǰàČĚĂǰĔÿŠÝĞćîüîìĊęêšĂÜÖćøàČĚĂǰÖéǰĕð÷ĆÜĀîšćÖćøßĞćøąǰđóČęĂđðŨîÖćøÿŠÜÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ǰ

øĎðìĊęǰǰ��ǰĒÿéÜ×ĆĚîêĂîÖćøÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćǰ

øĂÖćøĂîčöĆêĉÝćÖñĎš×ć÷ǰÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéšĔîǰĀîšćĒÝšÜđêČĂîǰÖéǰúćÖúÜĒúąðúŠĂ÷ǰđöČęĂĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉ

ĒúšüĔĀšĕðøĆïÿĉîÙšćÝćÖñĎš×ć÷ǰĒúąìĞćÖćøÖéǰĕéšøĆïĒúšüǰÝćÖîĆĚîñĎš×ć÷êšĂÜÖéǰĂîčâćêǰđóČęĂĔĀšÖćøàČĚĂ×ć÷ÿĞćđøĘÝǰ

ǰǰ ǰǰ ǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÿĆęÜàČĚĂĔîǰĒÝšÜđêČĂîǰ



ϭϱ�
�

Ă÷ŠćúČöìĞćÖćøǰÖéúćÖúÜǰĒúąðúŠĂ÷ǰđóČęĂĔĀš×šĂöĎúđðŨîðŦÝÝčïĆîǰ

đøćÿćöćøëêøüÝÿĂïüÜđÜĉîĕéšìĊęǰïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰĔîǰĀîšćêĆüđúČĂÖǰÝąđĀĘîüŠćđöČęĂđøćàČĚĂÿĉîÙšćøćÙćǰ���ǰ÷Ăé×ĂÜđøć

ÝąđĀúČĂǰ���ǰÝćÖǰ���ǰǰĒúą÷Ăé×ĂÜÙî×ć÷ÝąđðŨîǰ���ǰàċęÜĀöć÷ÙüćöüŠćüŠćđøćöĊĀîĊĚêšĂÜĔßšđ×ćĂ÷ĎŠǰ���ǰ

ǰǰ

øĎðìĊęǰǰ��ǰĒÿéÜüÜđÜĉîìĊęëĎÖĔßšĔîǰïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰ

Ă÷ŠćúČöìĞćÖćøǰÖéúćÖúÜǰĒúąðúŠĂ÷ǰđóČęĂĔĀš×šĂöĎúđðŨîðŦÝÝčïĆîǰ

�����ǰÖćøÝĆéÖćø÷ĂéêĉéÙšćÜ	íčøÖøøö
ǰ

ǰ ĀćÖöĊĔÙøêĉéÙšćÜđøćĂ÷ĎŠǰĒúąđøćêšĂÜÖćøĔĀšđ×ćĔßšĀîĊĚǰĔĀšìĞćÖćøĔßšĀîĊĚÖĆîÝøĉÜėēé÷ÿćöćøëĂšćÜĂĉĚÜÝĞćîüîìĊę

êĉéÙšćÜĕéšÝćÖǰïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰÖéĕðìĊęðčśöǰĒÖšĕ×ǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰđÙúĊ÷øŤ÷ĂéêĉéÙšćÜǰđøćÝąđĀĘîüŠćĔÙøêĉéÙšćÜĔÙøĂ÷ĎŠ

đìŠćĕĀøŠǰ

ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜǰíÜĕß÷ǰêĉéÙšćÜđøćĂ÷ĎŠǰ��ǰĔĀšìĞćÖćøêĉéêŠĂíÜĕß÷ǰĒúąĔĀšíÜĕß÷ĔßšĀîĊĚđøćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ǰđöČęĂíÜĕß÷ÝŠć÷đøć

ĒúšüĔĀšìĞćÖćøÖéìĊęðčśöĒÖšĕ×ǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰđÙúĊ÷øŤ÷ĂéêĉéÙšćÜǰđóČęĂÝĆéÖćø÷Ăéêĉé×šćÜĂĂÖĕðǰǰ



ϭϲ�
�

ǰǰ ǰǰ ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøéĞćđîĉîÖćøǰÝĆéÖćø÷ĂéêĉéÙšćÜǰ

Āöć÷đĀêčǰĔî×ĆĚîêĂîîĊĚêšĂÜøĂøąïïìĞćÜćîÿĆÖÙøĎŠǰÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéšéšü÷ÖćøǰÖéǰúćÖúÜĒúąðúŠĂ÷ǰ

ÝąđĀĘîüŠćđöČęĂÝĆéÖćøđÿøĘÝđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰüÜđÜĉîìĊę×ĂÜìĆĚÜÙĎŠÝąÖúĆïöćđðŨî÷ĂéìĊęđðŗéÖĆîĕüšǰÙČĂǰ���ǰĒúą÷ĂéêĉéÙšćÜ

×ĂÜíÜĕß÷ÝąđðŨîǰ�ǰàċęÜ÷ĂéđÜĉîǰ���ǰÖĘÿćöćøëĔßšÜćîĕéšìĆĚÜđøćĒúąíÜĕß÷ǰ

�����ǰÖćøðøĆï÷ĂéüÜđÜĉî	íčøÖøøö
ǰ

ǰ ĔîÖøèĊìĊęüÜđÜĉîìĊęđÙ÷đðŗéÖĆîĕüšöĊ÷ĂéìĊęîšĂ÷ǰĀøČĂöćÖđÖĉîĕðǰđøćÿćöćøëđ×šćĕððøĆïĕéšēé÷êšĂÜöĊÖćø

÷ĉî÷ĂöÝćÖìĆĚÜÿĂÜòść÷ìĊęǰïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰĒÖšĕ×ǰĒúąđúČĂÖǰĒÖšĕ×ÝĞćîüîđÙøéĉêǰĔÿŠ÷ĂéđÙøéĉêĔĀöŠìĊę

êšĂÜÖćøǰÝćÖîĆĚîÖéǰêÖúÜǰǰ

ǰ ñĎšĔßšÜćîĂĊÖòŦũÜÝąêšĂÜìĞćÖćøÖéǰ÷ĂöøĆïǰÙĞć×ĂÖćøĒÖšĕ×ÝĞćîüîđÙøéĉêĔîĀîšćĒÝšÜđêČĂîǰĀúĆÜÝćÖìĊę÷ĂöøĆï

ĒúšüìćÜòŦũÜđøćÝąêšĂÜÖéǰĂîčâćêǰĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜĔîĀîšćĒÝšÜđêČĂîǰ÷ĂéđÜĉîÝąëĎÖðøĆïđðŨî÷ĂéĔĀöŠÿćöćøëêøüÝÿĂï

ĕéšĔîĀîšćïĆîìċÖđÜĉîđßČęĂǰ

ǰ

ǰ



ϭϳ�
�

Öćø×ć÷ÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤǰ

ǰ ñĎšĔßšÜćîĒĂðóúĉđÙßĆîĒïŠÜðŦŬîìčÖÙîöĊÿĉìíĉĔîÖćøđðŨîøšćîÙšćĂĂîĕúîŤìĊęñĎšĔßšÙîĂČęîÿćöćøëîĞćÿĉîÙšćöćòćÖ

×ć÷ĕéšǰēé÷ÿĉîÙšćìĊęîĞćĕð×ć÷ĂĂîĕúîŤÝąÿćöćøëĔĀšÙîõć÷îĂÖßčößîđúČĂÖéĎǰĒúąđúČĂÖàČĚĂĕéšǰēé÷ìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜêúćé

ĂĂîĕúîŤÙČĂǰĒïŠÜðŦŬî�ĕì÷ǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćêúćéĂĂîĕúîŤǰĒïŠÜðŦŬî�ĕì÷ǰ

ǰ ñĎšĔßšÜćîĒĂðóúĉđÙßĆîÿćöćøëÿŠÜÙĞć×ĂđóČęĂ×ć÷ĂĂîĕúîŤĕéšēé÷ĕðìĊęǰĀîšć×šĂöĎúÿŠüîêĆüǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰ

øšćîÙšć×ĂÜÞĆîǰđúČĂÖÿĉîÙšćìĊęêšĂÜÖćøòćÖ×ć÷ĂĂîĕúîŤǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰĶ×ć÷ĂĂîĕúîŤķǰđúČĂÖøšćîÙšćìĊęêšĂÜÖćøòćÖ

×ć÷ǰĒúąĔÿŠ×šĂÙüćöëċÜøšćîÙšćǰđóČęĂÿŠÜÙĞć×ĂĔîÖćøòćÖ×ć÷ĕð÷ĆÜøšćîÙšćǰ



ϭϴ�
�

ǰǰǰǰǰǰǰǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøÿŠÜÙĞć×Ă×ć÷ĂĂîĕúîŤǰ

ǰ ñĎšĔßšÿćöćøëêøüÝÿĂïÿëćîąÙĞć×Ă×ć÷ÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤĕéšìĊęǰÙĞć×ĂǰàċęÜÝąïĂÖøć÷úąđĂĊ÷éúĞćéĆïÿĉîÙšćìĊęÿŠÜ

ÙĞć×ĂǰßČęĂÿĉîÙšćǰÿëćîąǰøćÙćǰĒúąøšćîÙšćìĊęÿŠÜÙĞć×ĂĕðǰĒúąÿćöćøëêøüÝÿĂïøć÷úąđĂĊ÷é×ć÷ÿĉîÙšćìĊę×ć÷

ĂĂîĕúîŤĕéšĒúšüǰĕéšìĊęǰÖćø×ć÷ǰàċęÜÿćöćøëđúČĂÖéĎĒÙŠßŠüÜđüúćìĊęêšĂÜÖćøĕéšǰǰ

ǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćÙĞć×ĂĒúąĀîšćÖćø×ć÷ǰ



ϭϵ�
�

ÖćøđðŨîøšćîÙšćǰĒúąÖćøÝĆéÖćø×ĂÜøšćîÙšćĂĂîĕúîŤǰ

ǰ ñĎšĔßšÜćîĒĂðóúĉđÙßĆęîĒïŠÜðŦŬîìĊęêšĂÜÖćøđðŨîøšćîÙšćÿćöćøëÿŠÜÙĞć×ĂÝćÖĒĂðóúĉđÙßĆîĕéšìĊęĀîšćǰ×šĂöĎú

ÿŠüîêĆüǰĒúąÖéðčśöǰÿŠÜÙĞć×ĂđðŗéøšćîǰĀúĆÜÝćÖìĊęÿŠÜÙĞć×ĂđðŗéøšćîĕðĒúšüÝąöĊđÝšćĀîšćìĊęöćÖéĂîčöĆêĉÙĞć×ĂîĆĚîǰđöČęĂÙĞć

×ĂĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉĒúšüÝąöĊĒÝšÜđêČĂîöć÷ĆÜĒĂðóúĉđÙßĆîǰ

ǰ ñĎšĔßšìĊęđðŨîøšćîÙšćĂĂîĕúîŤÿćöćøëÝĆéÖćøøšćîÙšć×ĂÜêîđĂÜĕéšēé÷ĕðìĊęĀîšćÝĆéÖćøøšćîÙšć×ĂÜßčößîêîđĂÜǰ

ĔîĀîšćđüĘïîĊĚñĎšĔßšÿćöćøëđ×šćÿĎŠøąïïĕéšéšü÷ĂĊđöúǰĒúąøĀĆÿñŠćîđéĊ÷üÖĆîÖĆïìĊęĔßšÜćîïîĒĂðóúĉđÙßĆîĒïŠÜðŦŬîǰĔîÖćø

đøĉęöêšîÖćøĔßšÜćîîĆĚîñĎšĔßšêšĂÜđóĉęöøć÷úąđĂĊ÷éøšćîÙšćēé÷ĕðìĊęǰêĆĚÜÙŠćǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰøšćîÙšćǰĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éøšćîÙšćĔĀš

ÙøïëšüîĕéšĒÖŠǰßČęĂøšćîÙšćǰÖćøĒÝšÜđêČĂîĂĊđöúǰìĊęĂ÷ĎŠìĊęđøćĔßšÝĆéÿŠÜǰÖćøÝĆéÿŠÜìĊęêšĂÜÖćøǰĒúąøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜøšćîǰđöČęĂ

ĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éÙøïĒúšüĔĀšÖéðčśöǰĂĆðđéêǰēé÷øĎðēúēÖšøšćîÙšćǰĒúąøĎðĒïîđîĂøŤøšćîÙšćÿćöćøëđóĉęöõć÷ĀúĆÜĕéšǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøđóĉęöøć÷úąđĂĊ÷éøšćîÙšćǰ

ĀúĆÜÝćÖđóĉęöøć÷úąđĂĊ÷éøšćîÙšćĒúšüǰĔĀšìĞćÖćøđóĉęö×šĂöĎúÖćøøĆïđÜĉîÝćÖÿĉîÙšćìĊę×ć÷ĕéšéšü÷ÖćøĕðìĊęǰÙĞćÿĆęÜ

àČĚĂǰĒúąđúČĂÖǰêĆĚÜÙŠćÖćøßĞćøąđÜĉîǰĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éàċęÜĔîÿŠüîîĊĚĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜÖøĂÖìčÖßŠĂÜǰđöČęĂđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÖéðčśöǰ

ĂĆðđéêǰ



ϮϬ�
�

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøđóĉęö×šĂöĎúÖćøøĆïđÜĉîǰ

ǰ ìćÜøšćîÙšć÷ĆÜÿćöćøëøĆïÖćøĒÝšÜđêČĂîñŠćîǰ-JOFǰĕéšǰēé÷ÝąĕéšøĆï×šĂÙüćöĒÝšÜđêČĂîđöČęĂöĊÙĞćÿĆęÜàČĚĂìĊęĕéšøĆï

ÖćøßĞćøąđÜĉîĒúšüǰÿćöćøëêĆĚÜÙŠćĕéšēé÷ĕðìĊęǰêĆĚÜÙŠćǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰĒÝšÜđêČĂîñŠćîǰ-JOFǰĒúąìĞćÖćøđóĉęöđóČęĂîïĆâßĊ

ìćÜÖćø×ĂÜĒïŠÜðŦŬîìĊęßČęĂüŠćǰøšćîÙšćßčößîĒïŠÜðŦŬîǰÿćöćøëĀćïĆâßĊĔîǰ-JOFǰĕéšēé÷óĉöóŤǰ!CBFOHQVOǰĀøČĂ

ÿćöćøëÖéðčśöǰ!CBFOHQVOǰĔîĀîšćĒÝšÜđêČĂîñŠćîǰ-JOFǰĀúĆÜÝćÖđóĉęöđóČęĂîĒúšüĔĀšìĞćÖćøÖéðčśöǰ×ĂøĀĆÿ÷Čî÷ĆîǰĔî

ĀîšćĒÝšÜđêČĂîñŠćîǰ-JOFǰĒúąĔĀšîĞćøĀĆÿìĊęĕéšîĊĚÿŠÜĕð÷ĆÜïĆâßĊìćÜÖćø×ĂÜĒïŠÜðŦŬîǰëšćđßČęĂöêŠĂÿĞćđøĘÝÝąĕéšøĆï×šĂÙüćö

üŠćǰĶđßČęĂöêŠĂÿĞćđøĘÝǰÙčèÝąĕéšøĆïÖćøĒÝšÜđêČĂîÝćÖøšćîÙšć×ĂÜÙčèķǰǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøêĆĚÜÙŠćĒÝšÜđêČĂîñŠćîĕúîŤǰ



Ϯϭ�
�

ÖćøÝĆéÖćøÙĞć×Ă×ć÷ÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤǰ

ñĎšĔßšìĊęđðŨîøšćîÙšćĂĂîĕúîŤÿćöćøëÝĆéÖćøÖĆïÙĞć×Ă×ć÷ÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤĕéšēé÷ĕðìĊęǰÿĉîÙšćǰĒúąđúČĂÖìĊęǰÙĞć×Ă

Öćø×ć÷ǰàċęÜÝąĒÿéÜøć÷ÖćøÙĞć×Ă×ć÷ÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤĔĀöŠìĊęëĎÖÿŠÜđ×šćöćìĆĚÜĀöéǰñĎšĔßšđúČĂÖìĊęÝąøĆïöć×ć÷ĀøČĂðäĉđÿí

ĕéšēé÷ÖéĕðìĊęǰ÷ĂöøĆï�ðäĉđÿíǰĀúĆÜÝćÖÖéđ×šćĕðÝąđĀĘîøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÙĞć×ĂǰÝćÖîĆĚîĔĀšđúČĂÖǰ÷ĂöøĆïǰëšćêšĂÜÖćø

ĔĀš×ć÷ǰĀøČĂǰðäĉđÿíǰëšćĕöŠêšĂÜÖćøǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćǰ4FMMǰ3FRVFTUǰ

ĀúĆÜÝćÖøĆïÿĉîÙšćöć×ć÷ĒúšüÿĉîÙšćÝą÷ĆÜĕöŠëĎÖĒÿéÜïîêúćéǰñĎšĔßšêšĂÜđ×šćĕðĒÖšĕ×øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿĉîÙšć

ÖŠĂîĔîǰÿĉîÙšćǰĒúąđúČĂÖìĊęǰĂîčöĆêĉĒúšüǰàċęÜÝąĒÿéÜøć÷ÖćøÿĉîÙšćêŠćÜėìĊęđøćđúČĂÖĔĀš×ć÷ǰĀćÖÿĉîÙšćĕöŠĒÿéÜĔî

øć÷ÖćøĔĀšÖéðčśöēĀúéàĚĞćǰđúČĂÖǰĒÖšĕ×ǰÿĉîÙšćìĊęêšĂÜÖćøǰǰ



ϮϮ�
�

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćǰ"QQSPWFEǰ

ǰ ĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöêŠćÜėĔĀšÙøïëšüîĕéšĒÖŠǰĀöüéĀöĎŠÿĉîÙšćǰîĚĞćĀîĆÖǰĒúą×îćé×ĂÜÿĉîÙšćÿĞćĀøĆïÖćø

ÝĆéÿŠÜǰ×îÿŠÜìĊęÝąĔßšÿŠÜÿĉîÙšćǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöïĆîìċÖǰđóČęĂïĆîìċÖ×šĂöĎúÿĉîÙšćǰĀøČĂïĆîìċÖĒúąđñ÷ĒóøŠǰđóČęĂĔĀšÿĉîÙšć

ĒÿéÜïîĀîšćđüĘïĕàêŤĒïŠÜðŦŬîǰøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿĉîÙšćîĆĚîÿćöćøëĒÖšĕ×Ĕîõć÷ĀúĆÜĕéšĀćÖĕöŠêšĂÜÖćøĔĀšĒÿéÜïîĀîšć

đüĘïĕàêŤĒïŠÜðŦŬîĒúšüĔĀšÖéðčśöǰïĆîìċÖĒúąëĂîĂĂÖǰ

ǰ ĔîÖćøđóĉęöÝĞćîüîÿĉîÙšćĔîøšćîÙšćîĆĚîĔĀšøšćîÙšćéĞćđîĉîÖćøàČĚĂÿĉîÙšćìĊęòćÖ×ć÷ĔîĒĂðóúĉđÙßĆîĒïŠÜðŦŬîēé÷

×ĆĚîêĂîÖćøàČĚĂÿćöćøëìĞćĕéšêćöìĊęÖúŠćüöćÖŠĂîĀîšćîĊĚǰĀúĆÜÝćÖìĊęìĞćÖćøàČĚĂđÿøĘÝđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüìćÜøšćîÙšćĂĆðđéê

ÝĞćîüîÿĉîÙšćĕéšēé÷öćìĊęĀîšćÝĆéÖćøøšćîÙšćǰĒúąĕð÷ĆÜĀîšćĒÖšĕ×ÿĉîÙšćÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰïĆîìċÖǰÝĞćîüîÿĉîÙšćĔîøšćîÝą

ëĎÖĂĆðđéêđðŨî÷ĂéìĊęĕéšìĞćÖćøàČĚĂĕðĔîĒĂðóúĉđÙßĆîǰǰ



Ϯϯ�
�

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøĒÖšĕ×øć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćǰ

øšćîÙšćđóĉęöÿĉîÙšć×ĂÜêîđĂÜǰ

ǰ ĀćÖìćÜøšćîÙšćöĊÿĉîÙšćđðŨî×ĂÜêîđĂÜǰìćÜøšćîÙšćÿćöćøëđóĉęöÿĉîÙšćđ×šćøšćîĕéšéšü÷ÖćøĕðìĊęđöîĎǰÿĉîÙšćǰ

ÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰđðŨîđÝšć×ĂÜǰÖéðčśöǰđóĉęöÿĉîÙšćǰĒúąìĞćÖćøĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćĔĀšÙøïëšüîĕéšĒÖŠǰßČęĂÿĉîÙšćǰ

øć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćǰøćÙćǰÝĞćîüîǰøĎðõćóǰĀöüéĀöĎŠǰîĚĞćĀîĆÖǰĒúą×îćéǰ×îÿŠÜìĊęÝąĔßšÿŠÜÿĉîÙšćǰđöČęĂĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷é

ÙøĆïĒúšüĔĀšÖéìĊęðčśöǰïĆîìċÖǰđóČęĂđðŨîÖćøïĆîìċÖ×šĂöĎúÿĉîÙšćđĂćĕüšǰĀćÖêšĂÜÖćøĔĀšÿĉîÙšćĒÿéÜïîĀîšćđüĘïĕàêŤĒïŠÜ

ðŦŬîéšü÷ĔĀšđ×šćĕð÷ĆÜĀîšćĒÖšĕ××šĂöĎúÿĉîÙšćîĆĚîǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöïĆîìċÖĒúąđñ÷ĒóøŠǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćÖćøđóĉęöÿĉîÙšć×ĂÜêîđĂÜǰ



Ϯϰ�
�

ÖćøÝĆéÖćøÙĞćÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤǰ

ǰ ñĎšĔßšìĊęđðŨîøšćîÙšćĂĂîĕúîŤÿćöćøëÝĆéÖćøÖĆïÙĞćÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤĕéšēé÷ĕðìĊęǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰĒúąđúČĂÖìĊęǰÙĞćÿĆęÜ

àČĚĂìĆĚÜĀöéǰàċęÜÝąĒÿéÜøć÷ÖćøÙĞćÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤìĆĚÜĀöéìĊęëĎÖÿŠÜđ×šćöćìĆĚÜĀöéǰĀćÖĕöŠöĊøć÷ÖćøĔĀöŠ×ċĚîĔĀšÖé

ðčśöēĀúéàĚĞćǰÿćöćøëéĎøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöĕéšéšü÷ÖćøÖéðčśöǰéĎǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćìĊęêšĂÜÖćøǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜøć÷ÖćøÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰ

ǰ ĔîÖćøêøüÝÿĂïÖćøßĞćøąđÜĉîñĎšéĎĒúøąïïÝąđðŨîÙîêøüÝÿĂïǰēé÷ÙĞćÿĆęÜàČĚĂìĊęßĞćøąđÜĉîĒúšüǰÿëćîąÙĞćÿĆęÜ

àČĚĂǰÝąđðŨîǰßĞćøąđÜĉîĒúšüǰĒúąđöČęĂÙĞćÿĆęÜàČĚĂÿĉîÙšćëĎÖßĞćøąđÜĉîĒúšüìćÜøšćîÙšćÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćøÿŠÜÿĉîÙšćēé÷éĎìĊęĂ÷ĎŠ

ÖćøÿŠÜĔîøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉö×ĂÜÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰĀúĆÜÝćÖéĞćđîĉîÖćøÿŠÜÿĉîÙšćĒúšüĔĀšìĞćÖćøĂĆðđéê×šĂöĎúÖćøÿŠÜéšü÷Öćø

đ×šćĕð÷ĆÜøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉö×ĂÜÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöđóĉęöÖćøÝĆéÿŠÜǰǰ



Ϯϱ�
�

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰ

ĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÿŠÜìĊęðøąÖĂïĕðéšü÷ïøĉþĆì×îÿŠÜǰđú×óĆÿéčǰßŠüÜüĆîìĊęÙćéüŠćÿĉîÙšćÝąëċÜǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰ

ÿøšćÜÖćøÝĆéÿŠÜǰĒúąøšćîÙšćÝąêšĂÜêĉéêćöÖćøîĞćÿŠÜóĆÿéčǰđöČęĂóĆÿéčÿŠÜëċÜöČĂñĎšøĆïĒúšüĔĀšøšćîÙšćĂĆðđéêÿëćîą×ĂÜÙĞć

ÿĆęÜàČĚĂĔĀšđðŨîĕéšøĆïĒúšüĕéšéšü÷ÖćøÖéðčśöǰêĆĚÜđðŨîĕéšøĆïĒúšüǰĔîĀîšćøć÷úąđĂĊ÷éÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰđðŨîÖćøđÿøĘÝÿĉĚîÖćøÝĆéÖćø

ÖĆïÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøĔÿŠ×šĂöĎúÖćøÝĆéÿŠÜǰ



Ϯϲ�
�

Öćø×ć÷ÿĉîÙšćðøąđõìóøĊĂĂđéĂøŤǰ

ǰ ĔîÖøèĊìĊęÿĉîÙšćìĊęëĎÖòćÖ×ć÷đðŨîÿĉîÙšćìĊęêšĂÜÿĆęÜñúĉêêćöÝĞćîüîøšćîÙšćÿćöćøëÿøšćÜÖćø×ć÷ðøąđõìîĊĚĕéš

ēé÷ĕðìĊęǰÿĉîÙšćǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰĂîčöĆêĉĒúšüǰđúČĂÖĒÖšĕ×ÿĉîÙšćìĊęòćÖ×ć÷ðøąđõìÿĆęÜñúĉêǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖĕðìĊęǰÿøšćÜ

øć÷ÖćøóøĊĂĂđéĂøŤǰàċęÜÖćøÿøšćÜÿĉîÙšćßĉĚîîĆĚîÝąêšĂÜĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éÙøïëšüîĒúšüǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćĒÖšĕ×ÿĉîÙšćǰ

ǰ ÝćÖîĆĚîĔĀšĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜøć÷ÖćøóøĊĂĂđéĂøŤĔĀšÙøïëšüîĕéšĒÖŠǰ÷ĂéìĊęêšĂÜÖćøǰüĆîðŗéøĆïóøĊĂĂđéĂøŤǰ

øą÷ąđüúćđêøĊ÷öÿĉîÙšćǰĔîÖøèĊìĊęÖćøÿĆęÜàČĚĂĕöŠëċÜÝĞćîüî÷ĂéìĊęêšĂÜÖćøìćÜøšćîÙšćÿćöćøë×÷ć÷đüúćđðŗéøĆïÙĞćÿĆęÜ

àČĚĂĂĆêēîöĆêĉĕéšéšü÷ÖćøđúČĂÖǰĔßŠǰìĊęêĆüđúČĂÖ×÷ć÷đüúŠðŗéøĆïóøĊĂĂđéĂøŤĂĆêēîöĆêĉǰĒúšüĔÿŠÝĞćîüîüĆîìĊęêšĂÜÖćø×÷ć÷

đüúćǰĒúąÝĞćîüîÙøĆĚÜìĊęêšĂÜÖćø×÷ć÷đüúćǰđöČęĂĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éÙøïĔĀšÖéðčśöǰÿøšćÜøć÷ÖćøóøĊĂĂđéĂøŤǰ



Ϯϳ�
�

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÖćøđóĉęöøć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćóøĊĂĂđéĂøŤǰ

ǰ đöČęĂÿøšćÜøć÷ÖćøóøĊĂĂđéĂøŤÿĞćđøĘÝìćÜøšćîÙšćÿćöćøëêøüÝÿĂïøć÷úąđĂĊ÷éÖćøóøĊĂĂđéĂøŤĕéšìĊęǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰ

ÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰÿĉîÙšćóøĊĂđéĂøŤǰ

ÖćøÝĆéÖćøÙĞćÿĆęÜàČĚĂðøąđõìóøĊĂĂđéĂøŤǰ

ǰ ÿĉîÙšćðøąđõìóøĊĂĂđéĂøŤîĆĚîÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜöĊÙĞćÿĆęÜàČĚĂĔĀšëċÜ÷ĂéìĊęêšĂÜÖćøìćÜøšćîÙšćëċÜÝąéĞćđîĉîÖćøêŠĂ

ĕéšǰìćÜøšćîÙšćÿćöćøëêøüÝÿĂïøć÷úąđĂĊ÷éÖćøóøĊĂĂđéĂøŤǰĒúąøć÷ÖćøÙĞćÿĆęÜàČĚĂĕéšìĊęǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰÝćÖîĆĚîđúČĂÖǰ

ÿĉîÙšćóøĊĂĂđéĂøŤǰĒúąđúČĂÖéĎøć÷ÖćøìĊęêšĂÜÖćøǰđöČęĂÿĉîÙšćëĎÖÿĆęÜàČĚĂĒúąßĞćøąđÜĉîëċÜ÷ĂéìĊęêšĂÜÖćøĒúšüĔîĀîšć

øć÷úąđĂĊ÷éÖćøóøĊĂĂđéĂøŤÝąöĊðčśöǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂëċÜ÷ĂéĒúšüìĊęêšĂÜÖćøĒúšüǰđöČęĂÖéðčśöÝąĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćìĊęÝą

ÿĆęÜĕð÷ĆÜđÝšć×ĂÜøšćîÙšćǰàċęÜìćÜøšćîÙšćêšĂÜöĊüÜđÜĉî	đÙøéĉê
ǰÖĆïđÝšć×ĂÜÿĉîÙšćĔĀšđóĊ÷ÜóĂÝćÖîĆĚîÝċÜÝąÖéðčśöǰÿĆęÜàČĚĂǰ

đöČęĂÖéðčśöĒúšüǰøšćîÙšćÖĆïđÝšć×ĂÜÿĉîÙšćÝąéĞćđîĉîÖćøàČĚĂ×ć÷ÿĉîÙšćÖĆîĔîĒĂðóúĉđÙßĆîĒïŠÜðŦŬîǰĒúąĀúĆÜÝćÖìĊę

øšćîÙšćĕéšøĆïÿĉîÙšćìĊęñúĉêÝćÖđÝšć×ĂÜøšćîĒúšüǰĔĀšøšćîÙšćìĞćÖćøÿŠÜÿĉîÙšćǰđóĉęöøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÝĆéÿŠÜǰĒúąĒÖšĕ×

ÿëćîąÖćøÿŠÜđöČęĂúĎÖÙšćĕéšøĆïÿĉîÙšćĒúšüđĀöČĂîÖćøÝĆéÖćøÙĞćÿĆęÜàČĚĂìĊęÖúŠćüöćÖŠĂîĀîšćîĊĚǰǰ



Ϯϴ�
�

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćøć÷úąđĂĊ÷éÖćøóøĊĂĂđéĂøŤǰ

ÖćøàČĚĂ×ĂÜÝćÖđüĘïĕàêŤĒïŠÜðŦŬîǰ

ǰ ÿćöćøëđ×šćĕðĔßšÜćîĕéšìĊęǰĒïŠÜðŦŬî�ĕì÷ǰĔîÖćøàČĚĂ×ĂÜÝĞćđðŨîêšĂÜÿøšćÜïĆâßĊñĎšĔßšÖŠĂîēé÷ÖéìĊęðčśöǰ

úÜìąđïĊ÷îǰĔÿŠøć÷úąđĂĊ÷éĔĀšÙøïëšüîĕéšĒÖŠǰßČęĂǰĂĊđöúǰøĀĆÿñŠćîǰĒúąìĊęĂ÷ĎŠǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰúÜìąđïĊ÷îǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćúÜìąđïĊ÷îǰ



Ϯϵ�
�

ǰ ĀúĆÜÝćÖöĊïĆâßĊĔîÖćøĔßšÜćîĒúšüÿćöćøëđúČĂÖéĎÿĉîÙšćĕéšǰÖéìĊęêĆüÿĉîÙšćđóČęĂéĎøć÷úąđĂĊ÷éđóĉęöđêĉöǰđöČęĂ

êšĂÜÖćøàČĚĂÿĉîÙšćĔĀšđúČĂÖÝĞćîüîÿĉîÙšćÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰĔÿŠøëđ×ĘîǰđóČęĂđóĉęöÿĉîÙšćĕð÷ĆÜøëđ×Ęîǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćøć÷úąđĂĊ÷éÿĉîÙšćǰ

ǰ đöČęĂêšĂÜÖćøßĞćøąđÜĉîĔĀšĕð÷ĆÜĀîšćøëđ×ĘîìĊęÝąïĂÖøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÿĉîÙšćìĊęđóĉęöđ×šćöćǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰ

éĞćđîĉîÖćøßĞćøąđÜĉîǰĀúĆÜÝćÖÖéðčśöéĞćđîĉîÖćøßĞćøąđÜĉîĒúšüǰĔĀšêøüÝÿĂïøć÷úąđĂĊ÷éǰĒúąđúČĂÖÖćøßĞćøąđÜĉîìĊę

êšĂÜÖćøǰÝćÖîĆĚîÖéðčśöǰßĞćøąđÜĉîǰđüĘïĕàêŤÝąĒÿéÜøć÷úąđĂĊ÷éĔĀšđøćĕðéĞćđîĉîÖćøßĞćøąđÜĉîǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜĀîšćßĞćøąđÜĉîǰ



ϯϬ�
�

ǰ ĀúĆÜÝćÖßĞćøąđÜĉîĒúšüǰĔĀšìĞćÖćø÷Čî÷ĆîĀúĆÖåćîÖćøßĞćøąđÜĉîēé÷ĕðìĊęǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂ×ĂÜÞĆîǰĒúąđúČĂÖǰĂĆðēĀúé

ĔïđÿøĘÝǰìĊęÙĞćÿĆęÜàČĚĂìĊęéĞćđîĉîÖćøßĞćøąđÜĉîĒúšüǰÝćÖîĆĚîÖøĂÖøć÷úąđĂĊ÷éÖćøßĞćøąđÜĉîĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ǰĕéšĒÖŠǰøĎðõćó

ĔïđÿøĘÝǰíîćÙćøǰđú×�êĆüÿčéìšć÷×ĂÜïĆâßĊǰĒúąÖéðčśöǰêÖúÜǰđðŨîĂĆîđÿøĘÝÿĉĚîÖćø÷Čî÷ĆîĀúĆÖåćîÖćøßĞćøąđÜĉîǰ

ǰ

øĎðìĊęǰ��ǰĒÿéÜÙĞćÿĆęÜàČĚĂǰ

ǰ đöČęĂ÷Čî÷ĆîĀúĆÖåćîÖćøßĞćøąđÜĉîĒúšüÝąöĊÖćøêøüÝÿĂïĀúĆÖåćîÝćÖñĎšéĎĒúøąïïǰĒúąøĂÖćøÿŠÜÿĉîÙšćÝćÖ

øšćîÙšćǰēé÷ÿćöćøëêøüÝÿĂïÿëćîąÙĞćÿĆęÜàČĚĂĒúąÖćøÿŠÜÿĉîÙšćĕéšìĊęǰÙĞćÿĆęÜàČĚĂ×ĂÜÞĆîǰĔîÖøèĊìĊęđðŨîÿĉîÙšćðøąđõìó

øĊĂĂđéĂøŤîĆĚîÝąêšĂÜöĊÖćøÿĆęÜàČĚĂĔĀšëċÜ÷ĂéìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜÿĉîÙšćÖŠĂîìĊęøšćîÙšćÝąéĞćđîĉîÖćøÿĆęÜñúĉêĒúąÿŠÜÿĉîÙšćǰǰ ǰ

ǰ ǰ

ǰ

�

ǰ

ǰ
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ภาคผนวก ข. 



яѬ ҖоѪѸѠѝѧьз Җѥ
іўѤѝъчѝѠэ іѥѕдѥіъчѝѠэ еѤ ѸьшѠьдѥіъчѝѠэіѣээ яјъѨѷзѥчњҕѥлѣѳч ҖіѤэ яјјѤёыҙ њѤьъѨѷъѼѥдѥі
5HJLVWUDWLRQ

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕчѲў ҖщѬдш ҖѠк
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���эѤрнѨяѬ ҖѲн ҖщѬдѝі Җѥк
���іѥѕјѣѯѠѨѕчэѤрнѨщѬдш ҖѠк
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���ъѨѷѠѕѬҕ

S ����������

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җч ҖњѕнѪѷѠъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ�іѬюѰээъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк�

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

���нѪѷѠ�іѬюѰээъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк�
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җч ҖњѕѠѨѯєјҙъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ�іѬюѰээъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк�
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������



&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җч ҖњѕіѬюѯѯээіўѤѝяҕѥьъѨѷ
ѳєҕщѬдш ҖѠк

���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь�іѬюѰээъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк�
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѱчѕѳєҕѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷ
ѠѕѬҕ

���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѱчѕѳєҕѲѝҕнѪѷѠяѬ ҖѲн Җ ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������



&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѱчѕѳєҕѲѝҕѠѨѯєјҙ ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѱчѕѳєҕѲѝҕіўѤѝяҕѥь ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

&��� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѱчѕѳєҕѲѝҕѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������



&���� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѱчѕѳєҕдіѠде ҖѠєѬј ���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

&���� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җч ҖњѕіѬўѤѝяҕѥьъѨѷѳєҕшікдѤь ����ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь�ѳєҕшікдѤь�
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі�

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

���дчюѫҕ єѝєѤзі�

&���� дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җч ҖњѕѠѨѯєјҙъѨѷјкъѣѯэѨѕь
ѯѯј Җњ

���ѳюѕѤкўь ҖѥјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн Җ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ�јкъѣѯэѨѕьѯѯј Җњ�
���іўѤѝяҕѥь
���ѕѪьѕѤьіўѤѝяҕѥь
���ъѨѷѠѕѬҕ
���дчюѫҕ єѝєѤзі

���ѳєҕѝѥєѥіщѝі ҖѥкэѤрнѨѳч Җ S ����������

/RJLQ



&��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээ ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���эѤрнѨѯе ҖѥѝѬҕіѣээ S ����������

&��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕѠѨѯєјҙъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ�ѳєҕщѬдш ҖѠк�
���іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������

&��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕіўѤѝяҕѥьъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь�ѳєҕщѬдш ҖѠк�
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������



&��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээѱчѕѳєҕдіѠдѠѨѯєјҙ ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
��іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������

&��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээѱчѕѳєҕдіѠдіўѤѝяҕѥь ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������

&��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээѱчѕѳєҕдіѠде ҖѠєѬј ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������



&��� ѠѠдлѥдіѣээ ���дчюѫҕ єѠѠдлѥдіѣээ ���яѬ ҖѲн ҖѠѠдлѥдіѣээ S ����������

$FFRXQW�
LQIRUPDWLRQ
&��� Ѱд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчяѬ ҖѲн Җ ���ѳюѕѤкэѤрнѨеѠкмѤь

���Ѱд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчяѬ ҖѲн Җ
���дчюѫҕ є�ѕѠєіѤэ

���эѤрнѨєѨдѥіѠѤёѯчъ S ����������

&��� Ѱд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчяѬ ҖѲн Җѱчѕдѥіјэе ҖѠєѬј
ъѤ Ѹкўєч

���ѳюѕѤкэѤрнѨеѠкмѤь
���јэіѥѕјѣѯѠѨѕчяѬ ҖѲн ҖъѤ Ѹкўєч
���дчюѫҕ є�ѕѠєіѤэ

���ѳєҕѝѥєѥіщдчюѫҕ єѕѠєіѤэѳч Җ S ����������



&��� Ѱд Җѳее ҖѠєѬјяѬ ҖѲн ҖѱчѕіѬюѰээъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкэѤрнѨеѠкмѤь
���Ѱд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчяѬ ҖѲн Җч ҖњѕіѬюѰээъѨѷѳєҕ
щѬдш ҖѠк
���дчюѫҕ є�ѕѠєіѤэ

���ѳєҕѝѥєѥіщдчюѫҕ єѕѠєіѤэѳч Җ S ����������

3URGXFW�
2UGHULQJ
&��� ѯіѨѕдчѬѝѧьз Җѥ ���ѳюѕѤкўь Җѥшјѥч

���дчѯјѪѠдѝѧьз Җѥ
���ѯѯѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз Җѥ
���нѪѷѠѝѧьз Җѥ
���іѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз Җѥ
���лѼѥьњьѝѧьз Җѥ
���іѥзѥѝѧьз Җѥ

S ����������

&��� ѯёѧѷєѝѧьз ҖѥѳюѕѤкіщѯеѶь ���ѳюѕѤкўь Җѥшјѥч
���дчѯјѪѠдѝѧьз Җѥ
���дчюѫҕ є�оѪѸѠѯјѕ

���іщѯеѶьѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчъ
���єѨѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьщѬдіѥѕдѥі

S ����������



&��� ѯёѧѷєѝѧьз ҖѥѯёѧѷєѯшѧєѳюѕѤкіщѯеѶь ���ѳюѕѤкўь Җѥшјѥч*R�WR�0DUNHW�3DJH
���дчѯјѪѠдѝѧьз Җѥ
���дчюѫҕ є�оѪѸѠѯјѕ

���іщѯеѶьѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчш
���єѨіѥѕдѥіѝѧьз ҖѥъѨѷщѬдш ҖѠкѠѕѬҕѲьшѣді Җѥ
���ѝѧьз ҖѥъѨѷѯёѧѷєѳњ ҖдҕѠьўь Җѥ
���ѝѧьз ҖѷѥѲўєҕ

S ����������

&��� јэѝѧьз ҖѥѠѠдлѥдіщѯеѶь ���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ єјэѝѧьз ҖѥѠѠдлѥдіщѯеѶь

���іщѯеѶьѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчъ
�њҕѥк�

S ����������

&��� Ѱд ҖѳелѼѥьњьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶь ���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���Ѱд ҖѳелѼѥьњьѝѧьз Җѥ
���дчюѫҕ єѠѤёѯчъіщѯеѶь

���іщѯеѶьѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчъ S ����������



&��� Ѱд ҖѳелѼѥьњьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѲў Җєѥддњҕѥ
лѼѥьњьѝѧьз ҖѥѲьзјѤк

���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���Ѱд ҖѳелѼѥьњьѝѧьз Җѥ�єѥддњҕѥлѼѥьњьѝѧьз Җѥ
ѲьзјѤк�
���дчюѫҕ єѠѤёѯчъіщѯеѶь

���лѼѥьњьѝѧьз ҖѥѳєҕщѬдѠѤёѯчъ S ����������

&��� Ѱд ҖѳелѼѥьњьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѲў ҖѯюѶ ьћѬьѕҙ ���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���Ѱд ҖѳелѼѥьњьѝѧьз Җѥ�Ѳў ҖѯюѶ ьћѬьѕҙ�
���дчюѫҕ єѠѤёѯчъіщѯеѶь

���лѼѥьњьѝѧьз ҖѥѳєҕщѬдѠѤёѯчъ S ����������

&��� ъѼѥдѥіѯјѪѠдоѪѸѠѝѧьз ҖѥшҕѠ ���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ є�ѯјѪѠдоѪѸѠѝѧьз ҖѥшҕѠ
���дчѯјѪѠдѝѧьз Җѥ
���дчюѫҕ є�оѪѸѠѯјѕ

���іщѯеѶьѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчш
���єѨіѥѕдѥіѝѧьз ҖѥъѨѷщѬдш ҖѠкѠѕѬҕѲьшѣді Җѥ
���ѝѧьз ҖѥъѨѷѯёѧѷєѳњ ҖдҕѠьўь Җѥ
���ѝѧьз ҖѷѥѲўєҕ

S ����������



&��� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѱчѕѳєҕѲѝҕнѪѷѠѲь
іѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк

���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ є�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���ѠѨѯєјҙ
���ѯэѠіҙѱъіћѤёъҙ
���е ҖѠзњѥєѯёѧѷєѯшѧє
���дчюѫҕ є�ѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь

��ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧьшҕѠѳч Җ S ����������

&���� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѱчѕѳєҕѲѝҕѠѨѯєјҙѲь
іѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк

���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ є�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���нѪѷѠ
���ѯэѠіҙѱъіћѤёъҙ
���е ҖѠзњѥєѯёѧѷєѯшѧє
���дчюѫҕ є�ѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь

��ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧьшҕѠѳч Җ S ����������

&���� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѱчѕѳєҕѲѝҕѯэѠіҙ
ѱъіћѤёъҙѲьіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк

���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ є�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���е ҖѠзњѥєѯёѧѷєѯшѧє
���дчюѫҕ є�ѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь

��ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧьшҕѠѳч Җ S ����������



&���� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѱчѕѳєҕѲѝҕе ҖѠзњѥє
ѯёѧѷєѯшѧєєѲьіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк

���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ є�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���ѯэѠіҙѱъіћѤёъҙ
���дчюѫҕ є�ѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь

���ѰѝчкшѤњѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤьєѨдѥіѠѤёѯчшіѥѕдѥі
Ѳўєҕ
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�іѠнѼѥіѣѯкѧь
���іщѯеѶьєѨдѥіѠѤёѯчъ�њҕѥк�

S ����������

&���� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶьѱчѕѲѝҕнѪѷѠ
іѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕкзіэщ Җњь

���ѳюѕѤкўь ҖѥіщѯеѶь
���дчюѫҕ є�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���нѪѷѠ
���ѠѨѯєјҙ
���ѯэѠіҙѱъіћѤёъҙ
���е ҖѠзњѥєѯёѧѷєѯшѧє
���дчюѫҕ є�ѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь

���ѰѝчкшѤњѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤьєѨдѥіѠѤёѯчшіѥѕдѥі
Ѳўєҕ
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�іѠнѼѥіѣѯкѧь
���іщѯеѶьєѨдѥіѠѤёѯчъ�њҕѥк�

S ����������

���дчюѫҕ є�ѯјѪѠддѥінѼѥіѣѯкѧь

&���� ѕдѯјѧдзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ ���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕдѯјѧд�іѥѕдѥіъѨѷѝѤѷкоѪѸѠ
���дчюѫҕ єѕѪьѕѤьдѥіѕдѯјѧд

���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤьєѨдѥіѠѤёѯчш
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�ѕдѯјѧд

S ����������



&���� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѱчѕѯјѪѠддѥілҕѥѕѯкѧьѯѯээ�
3URPW3D\

���ѯёѧѷєѝѧьз ҖѥѳюѕѤкіщѯеѶь
���дч�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь�ѲьіщѯеѶь
���ѕѪьѕѤье ҖѠєѬјдѥіѝҕк
���ѯјѪѠддѥілҕѥѕѯѯээ�3URPW3D\

���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥінѼѥіѣѯкѧь
���Ѱѝчкіѥѕ�4U�&RGH�еѠк�3URPWSD\
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�іѠнѼѥіѣѯкѧь

S ����������

&���� ѕдѯјѧдзѼѥѝѤѷкоѪѸѠўјѤклѥдѯјѪѠднѼѥіѣѯкѧьѯѯээ
�3URPWSD\

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕдѯјѧд�іѥѕдѥіъѨѷѝѤѷкоѪѸѠ
���дчюѫҕ єѕѪьѕѤьдѥіѕдѯјѧд

���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤьєѨдѥіѠѤёѯчш
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�ѕдѯјѧд

S ����������

&���� нѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥѱчѕѯјѪѠддѥілҕѥѕѯкѧьѯѯээ�4U
�&RGH

���ѯёѧѷєѝѧьз ҖѥѳюѕѤкіщѯеѶь
���дч�чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь�ѲьіщѯеѶь
���ѕѪьѕѤье ҖѠєѬјдѥіѝҕк
���ѯјѪѠддѥілҕѥѕѯѯээ�4U�FRGH

���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥінѼѥіѣѯкѧь
���Ѱѝчк�4U�&RGH
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�іѠнѼѥіѣѯкѧь

S ����������



&���� ѕдѯјѧдзѼѥѝѤѷкоѪѸѠўјѤклѥдѯјѪѠднѼѥіѣѯкѧьѯѯээ
�4U�&RGH

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕдѯјѧд�іѥѕдѥіъѨѷѝѤѷкоѪѸѠ
���дчюѫҕ єѕѪьѕѤьдѥіѕдѯјѧд

���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤьєѨдѥіѠѤёѯчш
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�ѕдѯјѧд

S ����������

&���� чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPWSD\ ���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�нѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠѰээнѼѥіѣ
ч Җњѕ�3URPW3D\

���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥінѼѥіѣѯкѧь
���Ѱѝчкіѥѕ�4U�&RGH�еѠк�3URPWSD\

S ����������

&���� чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�4U�&RGH ���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�нѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠѰээнѼѥіѣ
ч Җњѕ�
4U�&RGH

���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥінѼѥіѣѯкѧь
���Ѱѝчкіѥѕ�4U�&RGH

S ����������



&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѳєҕ
Ѳѝҕе ҖѠєѬјдѥінѼѥіѣѯкѧь

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������

&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѳєҕ
Ѳѝҕе ҖѠєѬјіѬюѓѥёдѥінѼѥіѣѯкѧь

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���ыьѥзѥі
���ѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ
���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������

���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѳєҕ
Ѳѝҕе ҖѠєѬјыьѥзѥі

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���іѬюѲэѯѝіѶлнѼѥіѣѯкѧь
���ѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ
���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������



&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѳєҕ
Ѳѝҕе ҖѠєѬјѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���іѬюѲэѯѝіѶлнѼѥіѣѯкѧь�
���ыьѥзѥі
���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������

&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѳєҕ
Ѳѝҕе ҖѠєѬјѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���іѬюѲэѯѝіѶлнѼѥіѣѯкѧь�
���ыьѥзѥі
���ѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������

���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѲѝҕ
е ҖѠєѬјѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕч ҖњѕіѬюѰээъѨѷѳєҕ
щѬдш ҖѠк

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���іѬюѲэѯѝіѶлнѼѥіѣѯкѧь�
���ыьѥзѥі
���ѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ��ѳєҕщѬдіѬюѰээ�
���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк

S ����������



&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѲѝҕ
е ҖѠєѬјѯњјѥнѼѥіѣѯкѧьч ҖњѕіѬюѰээъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���іѬюѲэѯѝіѶлнѼѥіѣѯкѧь�
���ыьѥзѥі
���ѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ�
���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь��ѳєҕщѬдіѬюѰээ�
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

���ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥіѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк

S ����������

&���� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧьѰээ�3URPW3D\�ѱчѕѲѝҕ
е ҖѠєѬјнѼѥіѣѯкѧьѠѕҕѥкщѬдш ҖѠк

���ѳюѕѤкўь ҖѥзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь�еѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
Ѱээ�3URPW3D\
���Ѳѝҕе ҖѠєѬј
���іѬюѲэѯѝіѶлнѼѥіѣѯкѧь�
���ыьѥзѥі
���ѯјеэѤрнѨ���шѤњъ Җѥѕ�
���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь

���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤьєѨдѥіѠѤёѯчш
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�дѼѥјѤкіѠѕѪьѕѤь
дѥінѼѥіѣѯкѧь

S ����������

���ѯњјѥнѼѥіѣѯкѧь
���дчюѫҕ є�ѕѪьѕѤь

2WKHU
&��� ѝҕке ҖѠзњѥєѳюѕѤкі Җѥьз Җѥ ���ѳюѕѤкўь Җѥе ҖѠзњѥє

���ѯјѪѠді Җѥьз ҖѥъѨѷш ҖѠкдѥіѝҕке ҖѠзњѥєѳюўѥ
���ёѧєёҙе ҖѠзњѥєѲьнҕѠкѲѝҕе ҖѠзњѥє
���дчюѫҕ єѝҕке ҖѠзњѥє

��е ҖѠзњѥєщѬдѝҕкѳюѕѤкі Җѥьз ҖѥъѨѷщѬдш ҖѠк S ����������



&��� чѬіѥѕјѣѯѠѨѕчі Җѥьз Җѥ ���дччѬіѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз Җѥ
���дчъѨѷнѪѷѠі Җѥьз Җѥ

���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчі Җѥьз Җѥ
���нѪѷѠі Җѥьз Җѥ
���іѥѕјѣѯѠѨѕчі Җѥьз Җѥ
���іѬюі Җѥьз Җѥ
���ѰэьѯьѠіҙі Җѥьз Җѥ
���Ѱѝчкѝѧьз ҖѥеѠкі Җѥь

S ����������



�ѯл ҖѥеѠкі Җѥьз Җѥ
іўѤѝъчѝѠэ іѥѕдѥіъчѝѠэ еѤ ѸьшѠьдѥіъчѝѠэіѣээ яјъѨѷзѥчњҕѥлѣѳч ҖіѤэ яјјѤёыҙ њѤьъѨѷъѼѥдѥі
/RJLQ
6��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээ ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ
���іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���эѤрнѨѯе ҖѥѝѬҕіѣээ S ����������

6��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕѠѨѯєјҙъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ��ѳєҕщѬдш ҖѠк�
���іўѤѝяҕѥь

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������

���іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

6��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕіўѤѝяҕѥьъѨѷѳєҕщѬдш ҖѠк ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ�
���іўѤѝяҕѥь��ѳєҕщѬдш ҖѠк�
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������



6��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээѱчѕѳєҕдіѠдѠѨѯєјҙ ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������

6��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээѱчѕѳєҕдіѠдіўѤѝяҕѥь ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙ
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������

6��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээѱчѕѳєҕдіѠде ҖѠєѬј ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээ
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѝѬҕіѣээѳч Җ S ����������



6��� ѠѠдлѥдіѣээ ���дчюѫҕ є�ѠѠдлѥдіѣээ ���яѬ ҖѲн ҖѠѠдлѥдіѣээ S ����������

3URGXFWV�
0DQDJHPHQW
6��� ѠьѫєѤш ѧзѼѥеѠдѥіеѥѕ ���ѳюѕѤкўь Җѥ�6HOO�5HTXHVW�

���дчюѫҕ є�$FFHSW�ъѨѷзѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ
���іѥѕдѥіѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧєѨдѥіѠѤёѯчъ
���іѥѕдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчъ

S ����������

6��� ютѧѯѝызѼѥеѠдѥіеѥѕ ���ѳюѕѤкўь Җѥ�6HOO�5HTXHVW�
���дчюѫҕ є�'HFOLQH�ъѨѷзѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ

���іѥѕдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз ҖѥєѨдѥіѠѤёѯчъ S ����������



6��� Ѱд Җѳее ҖѠєѬјѝѧьз ҖѥъѨѷѳч ҖіѤэдѥіѠьѫєѤш ѧ ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$SSURYHG�3URGXFWV
���дчюѫҕ є�(GLW
���Ѱд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕч
���іѥзѥ
���лѼѥьњьѝѧьз Җѥ
���іѬюѓѥё
���ўєњчўєѬҕ
���ьѼѸѥўьѤд
���еьѥч
���дѥілѤчѝҕк
���дчюѫҕ є�6DYH

���іѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧєѨдѥі
ѠѤёѯчъ

S ����������

6��� ѕдѯјѧддѥіѰд Җѳеѝѧьз ҖѥъѨѷѳч ҖіѤэдѥіѠьѫєѤш ѧ ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$SSURYHG�3URGXFWV
���дчюѫҕ є�(GLW
���Ѱд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕч
���іѥзѥ
���лѼѥьњьѝѧьз Җѥ
���іѬюѓѥё
���ўєњчўєѬҕ
���ьѼѸѥўьѤд

������іѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧѳєҕєѨ
дѥіѠѤёѯчъ

S ����������

���ьѼѸѥўьѤд
���еьѥч
���дѥілѤчѝҕк
���дчюѫҕ є�&DQFHO6��� ѯяѕѰёіҕѝ ѧьз ҖѥъѨѷѳч ҖіѤэдѥіѠьѫєѤш ѧэьшјѥч ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$SSURYHG�3URGXFWV
���дчюѫҕ є�(GLW
���дчюѫҕ є�6DYH�	�3XEOLVK

���іѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧєѨдѥі
ѠѤёѯчъ
���ѝѧьз ҖѥѰѝчкэьўь Җѥшјѥч

S ����������



6��� ѯёѧдщѠьѝѧьз ҖѥъѨѷѳч ҖіѤэдѥіѠьѫєѤш ѧэьшјѥч ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$SSURYHG�3URGXFWV
���дчюѫҕ є�(GLW
���дчюѫҕ є�'HOLVW

���іѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧєѨдѥі
ѠѤёѯчъ
���ѝѧьз ҖѥѳєҕѰѝчкэьўь Җѥшјѥч

S ����������

2UGHU�
0DQDJHPHQW
6��� ѕдѯјѧддѥіѝѤѷкоѪѸѠ ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$OO�2UGHUV�

���дчюѫҕ є�9LHZ�ъѨѷзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
���дчюѫҕ є�&DQFHO

���іѥѕдѥіѝѤѷкоѪѸѠєѨдѥіѠѤёѯчъ
���ѝѧьз ҖѥєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�ѕдѯјѧд

S ����������

6��� ѕѪьѕѤьдѥіѝҕкѝѧьз Җѥ ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$OO�2UGHUV�
���дчюѫҕ є�9LHZ�ъѨзѼѥѝѤѷкоѪѸѠъѨѷнѼѥіѣѯкѧьѯѯј Җњ
���ѯјѪѠдѝѧьз Җѥѯѯјѣдчюѫҕ є�$GG�6KLSSLQJ
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���еьѝҕк
���ўєѥѕѯјешѧчшѥє
���ѯњјѥъѨѷѝ ѧьз Җѥлѣщѩкѱчѕюіѣєѥц
���дчюѫҕ є�&UHDWH�6KLSSLQJ

���іѥѕдѥіѝѤѷкоѪѸѠєѨдѥіѠѤёѯчъ
���ѝѧьз ҖѥєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�6KLSSLQJ

S ����������



6��� ѕѪьѕѤьдѥіѝҕкѝѧьз ҖѥѱчѕѳєҕдіѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч ���ѳюѕѤкўь Җѥ�$OO�2UGHUV�
���дчюѫҕ є�9LHZ�ъѨзѼѥѝѤѷкоѪѸѠъѨѷнѼѥіѣѯкѧьѯѯј Җњ
���ѯјѪѠдѝѧьз Җѥѯѯјѣдчюѫҕ є�$GG�6KLSSLQJ
���дчюѫҕ є�&UHDWH�6KLSSLQJ

��ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������

6��� ѕѪьѕѤьдѥіѝҕкѝѧьз ҖѥѱчѕѳєҕѲѝҕўєѥѕѯје
шѧчшѥє

���ѳюѕѤкўь Җѥ�$OO�2UGHUV�
���дчюѫҕ є�9LHZ�ъѨзѼѥѝѤѷкоѪѸѠъѨѷнѼѥіѣѯкѧьѯѯј Җњ
���ѯјѪѠдѝѧьз Җѥѯѯјѣдчюѫҕ є�$GG�6KLSSLQJ
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���ѯњјѥъѨѷѝ ѧьз Җѥлѣщѩкѱчѕюіѣєѥц
���дчюѫҕ є�&UHDWH�6KLSSLQJ

���іѥѕдѥіѝѤѷкоѪѸѠєѨдѥіѠѤёѯчъ
���ѝѧьз ҖѥєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�6KLSSLQJ

S ����������

6��� ѕѪьѕѤьдѥіѝҕкѝѧьз ҖѥѱчѕѳєҕѲѝҕѯњјѥъѨѷѝ ѧьз Җѥлѣ
щѩкѱчѕюіѣєѥц

���ѳюѕѤкўь Җѥ�$OO�2UGHUV�
���дчюѫҕ є�9LHZ�ъѨзѼѥѝѤѷкоѪѸѠъѨѷнѼѥіѣѯкѧьѯѯј Җњ
���ѯјѪѠдѝѧьз Җѥѯѯјѣдчюѫҕ є�$GG�6KLSSLQJ
���ѲѝҕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕк
���ўєѥѕѯјешѧчшѥє
���дчюѫҕ є�&UHDWH�6KLSSLQJ

��ѳєҕѝѥєѥіщчѼѥѯьѧьдѥішҕѠѳч Җ
���ѰѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчъѨѷш ҖѠкѲѝҕ

S ����������



6��� ѝҕке ҖѠзњѥєшѠэдјѤэяѬ ҖоѪѸѠ ���ѳюѕѤкўь Җѥе ҖѠзњѥє
���ѯјѪѠдяѬ ҖоѪѸѠъѨѷѝҕке ҖѠзњѥєєѥўѥ
���ёѧєёҙе ҖѠзњѥєѲьнҕѠкѲѝҕе ҖѠзњѥє
���дчюѫҕ єѝҕке ҖѠзњѥє

��е ҖѠзњѥєщѬдѝҕкѳюѕѤкяѬ ҖоѪѸѠъѨѷщѬдш ҖѠк S ����������



яѬ ҖчѬѰјіѣээ
іўѤѝъчѝѠэ іѥѕдѥіъчѝѠэ еѤ ѸьшѠьдѥіъчѝѠэіѣээ яјъѨѷзѥчњҕѥлѣѳч ҖіѤэ яјјѤёыҙ њѤьъѨѷъѼѥдѥі
2UGHU�
0DQDJHPHQW
$��� ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕэѤрнѨяѬ ҖчѬѰј ���ѳюѕѤкўь Җѥѯе ҖѥѝѬҕіѣээеѠкшјѥч

���діѠдіѥѕјѣѯѠѨѕч
���ѠѨѯєјҙяѬ ҖчѬѯј
���іўѤѝяҕѥь
���дчюѫҕ єѯе ҖѥѝѬҕіѣээ

���эѤрнѨѯе ҖѥѝѬҕіѣээ S ����������

$��� ѯе Җѥщѩкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠч ҖњѕэѤрнѨяѬ ҖчѬѯѯј ���ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕэѤрнѨяѬ ҖчѬѯѯј
���ѳюѕѤкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠч ҖњѕэѤрнѨяѬ ҖчѬѯѯј

���ѝѥєѥіщѯе ҖѥѳюѕѤкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥ
ѝѤѷкоѪѸѠѳч Җ

S ����������

$��� ѯе Җѥщѩкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠч ҖњѕэѤрнѨъѤѷњѳю ���ѯе ҖѥѝѬҕіѣээч ҖњѕэѤръѤѷњѳю
���ѳюѕѤкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠч ҖњѕэѤрнѨъѤѷњѳю

���ѳєҕѝѥєѥіщѯе ҖѥѳюѕѤкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥ
ѝѤѷкоѪѸѠѳч Җ

S ����������



$��� шіњлѝѠэўјѤдуѥьдѥінѼѥіѣѯкѧь ���ѳюѕѤкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠч ҖњѕэѤрнѨяѬ ҖчѬѯѯј
���дчюѫҕ є�9LHZ�ъѨѷіѥѕдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠ

���ѝѥєѥіщчѬўјѤдуѥьдѥінѼѥіѣѯкѧьѳч Җ S ����������

$��� ѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь ���ѳюѕѤкўь ҖѥлѤчдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠч ҖњѕэѤрнѨяѬ ҖчѬѯѯј
���дчюѫҕ є�6HW�WR�3DLG�ъѨѷіѥѕдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠ

���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨдѥіѠѤёѯчъ
���зѼѥѝѤѷкоѪѸѠєѨѝщѥьѣѯюѶ ь�3DLG

S ����������



яѬ Җяјѧшѝѧьз Җѥ
іўѤѝъчѝѠэ іѥѕдѥіъчѝѠэ еѤ ѸьшѠьдѥіъчѝѠэіѣээ яјъѨѷзѥчњҕѥлѣѳч ҖіѤэ яјјѤёыҙ њѤьъѨѷъѼѥдѥі
3��� ѝҕкзѼѥеѠдѥіеѥѕѝѧьз ҖѥѠѠьѳјьҙ ���ѳюѕѤкўь Җѥѝѧьз ҖѥеѠкмѤь

���дчюѫҕ є�еѥѕѠѠьѳјьҙ�еѠкѝѧьз ҖѥъѨѷш ҖѠкдѥі
���ѯјѪѠді Җѥьз ҖѥъѨѷш ҖѠкдѥі
���Ѳѝҕе ҖѠзњѥєѳюѕѤкі Җѥьз Җѥ

���зѼѥеѠѝѧьз ҖѥщѬдѝҕкѳюъѨѷі Җѥьз Җѥ S ����������

3��� шіњлѝѠэѝщѥьѣдѥіѝҕкзѼѥеѠеѥѕѠѠьѳјьҙ ���ѳюѕѤкўь Җѥѝѧьз ҖѥеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�зѼѥеѠ

���ѯѯѝчкіѥѕјѣѯѠѨѕчеѠкзѼѥеѠъѨѷщѬд
ѝҕкѳю
���нѪѷѠѝѧьз Җѥ
���ѝщѥьѣ
���іѥзѥ

S ����������

���іѥзѥ
���яѬ ҖеѥѕѠѠьѳјьҙ

3��� ѕдѯјѧдзѼѥеѠеѥѕѝѧьз ҖѥѠѠьѳјьҙъѨѷѝҕкѳю ���ѳюѕѤкўь Җѥѝѧьз ҖѥеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�зѼѥеѠ
���дчюѫҕ є�ѕдѯјѧд�зѼѥеѠъѨѷѝҕкѳю

���ѝщѥьѣзѼѥеѠѯюјѨѷѕьѯюѶ ь�ѕдѯјѧд S ����������



3��� шіњлѝѠэіѥѕдѥіеѥѕѠѠьѳјьҙъѨѷеѥѕѳюѯѯј Җњ ���ѳюѕѤкўь Җѥѝѧьз ҖѥеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�дѥіеѥѕ

���Ѱѝчкіѥѕдѥіѝѧьз ҖѥъѨѷеѥѕѠѠьѳјьҙ
ѳч Җѯѯј Җњ
���нѪѷѠѝѧьз Җѥ
���іѥзѥ
���яѬ ҖеѥѕѠѠьѳјьҙ
���лѼѥьњьдѥіеѥѕ

S ����������

3��� діѠкіѥѕдѥіеѥѕѠѠьѳјьҙшѥєнҕњкѯјѥъѨѷ
ш ҖѠкдѥі

���ѳюѕѤкўь Җѥѝѧьз ҖѥеѠкмѤь
���дчюѫҕ є�дѥіеѥѕ
���ѯјѪѠднҕњкѯњјѥъѨѷш ҖѠкдѥі

���Ѱѝчкіѥѕдѥіѝѧьз ҖѥъѨѷеѥѕѠѠьѳјьҙ
ѳч ҖѲьнҕњкѯњјѥъѨѷѯјѪѠд

S ����������
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яѬ ҖоѪѸѠѝѧьз Җѥ

іўѤѝъчѝѠэ
�,'� іѥѕдѥіъчѝѠэ�6FHQDULR� іѥѕјѣѯѠѨѕч�'HVFULSWLRQ� яјјѤёыҙ

�5HVXOW� ўєѥѕѯўшѫ�5HPDUN�

&� яѬ ҖѲн ҖѓѥѕьѠднѫєньш ҖѠкдѥіѲн ҖэіѧдѥіеѠкѰэҕкюѤѺьѲьдѥі
ѯјѪѠдоѪѸѠѝѧьз ҖѥлѥдѲьнѫєнь

дѥіјкъѣѯэѨѕьяѬ ҖѲн ҖѲўєҕ 3

&� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥіѰд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчеѠкэѤрнѨ дѥіѰд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчяѬ ҖѲн Җ 3

&� яѬ ҖѲн ҖєѨзњѥєш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѯјѪѠдчѬѝѧьз ҖѥшҕѥкѵеѠкнѫєнь дѥіѯјѪѠдчѬѝѧьз Җѥэьшјѥч 3 єѨзњѥєш ҖѠкдѥіѲў ҖяѬ ҖоѪѸѠѝѥєѥіщѰѝчкзњѥєзѧчшҕѠ
ѝѧьз Җѥѳч Җ�ѰјѣѝѥєѥіщёѬчзѫѕіѥѕјѣѯѠѨѕчдѤэі Җѥьз Җѥ
ѳч ҖѯёѪѷѠѯюѶ ьшѤњѯјѪѠдѲьдѥішѤчѝѧьѲл

&� яѬ ҖѲн ҖєѨзњѥєш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѝҕке ҖѠзњѥєѳюѕѤкі Җѥьз ҖѥѯёѪѷѠ дѥіѝҕке ҖѠзњѥєіѣўњҕѥкяѬ ҖоѪѸѠѰјѣяѬ Җеѥѕ 3&� яѬ ҖѲн ҖєѨзњѥєш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѝҕке ҖѠзњѥєѳюѕѤкі Җѥьз ҖѥѯёѪѷѠ
ѝѠэщѥєе ҖѠєѬјѯёѧѷєѯшѧє

дѥіѝҕке ҖѠзњѥєіѣўњҕѥкяѬ ҖоѪѸѠѰјѣяѬ Җеѥѕ 3

&� яѬ ҖѲн Җѯёѧѷєѝѧьз ҖѥшҕѥкѵъѨѷш ҖѠкдѥілѣоѪѸѠјкѲьіщѯеѶь дѥіѯёѧѷєѰјѣлѤчдѥіѝѧьз ҖѥѲьіщѯеѶь 3

&� яѬ ҖѲн ҖѯјѪѠдѝѧьз ҖѥъѨѷш ҖѠкдѥізіэѯѯј Җњ�Ѱјѣш ҖѠкдѥіъѨѷлѣ
чѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧьѝѧьз ҖѥъѨѷѠѕѬҕѲьіщѯеѶь

дѥічѼѥѯьѧьдѥінѼѥіѣѯкѧь 3

&� яѬ ҖѲн ҖєѨзњѥєш ҖѠкдѥішіњлѝѠэіѥѕјѣѯѠѨѕчшҕѥкѵеѠкзѼѥ
ѝѤѷкоѪѸѠѯзѕѝҕк

дѥішіњлѝѠэіѥѕдѥіѝѤѷкоѪѸѠ 3

&� яѬ ҖѲн ҖѯдѧчѯюјѨѷѕьѲл�ѯѯјѣєѨзњѥєш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѕдѯјѧдзѼѥ
ѝѤѷкоѪѸѠъѨѷѯзѕѝҕк

дѥіѕдѯјѧдзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ 3



&� яѬ ҖѲн Җѳч ҖнѼѥіѣзҕѥѝѧьз ҖѥъѨѷѳч ҖѝѤкоѪѸѠѯѯј Җњ�ѯѯјѣєѨзњѥє
ш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѕѪьѕѤьўјѤдуѥьѲьдѥінѼѥіѣѯкѧь

дѥіѕѪьѕѤьдѥінѼѥіѣѯкѧь 3 ш ҖѠкдіѠдіѥѕјѣѯѠѨѕчєѥдѯдѧьѳю�ўѥдѠѤёѱўјчіѬю
ўјѤдуѥьѯѯј ҖњѠѥлѳєҕлѼѥѯюѶ ьш ҖѠкдіѠдіѥѕјѣѯѠѨѕчѠѪѷь

&�� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥіъѨѷлѣшіњлѝѠэѝщѥьѣеѠкзѼѥѝѤѷкоѪѸѠњҕѥѠѕѬҕ
ѲьеѤ ѸьшѠьѳўь

дѥішіњлѝѠэѝщѥьѣзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ 3 дѥіѰѝчкяјэьѱъіћѤёъҙ�юѫҕ єзѼѥѝѤѷкоѪѸѠеѠкмѤь�ш ҖѠк
ѯе ҖѥѳючѬѲьѯєьѬѯёѧѷєѯшѧєдҕѠьщѩклѣѯлѠ�оѩѷкъѼѥѲў Җдѥі
лѣѯе ҖѥѳюшіњлѝѠэіѥддѥіѝѤѷкоѪѸѠєѨзњѥєѕѫҕкѕѥд

&�� яѬ ҖѲн Җѳч ҖѲн ҖкѥьѯњѶэѳочҙѯѝіѶлѝѧѸь�ѯѯјѣш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѠѠд
лѥдіѣээ

дѥіѠѠдлѥдіѣээ 3

&�� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥідјѤэєѥѲн ҖкѥьѯњѶэѳочҙѠѨдзіѤ ѸкўјѤклѥд
ѠѠдлѥдіѣээѳюѯѯј Җњ

дѥіѯе ҖѥѝѬҕіѣээ 3

&�� яѬ ҖѲн Җкѥьш ҖѠкдѥічѬіѥѕјѣѯѠѨѕчі Җѥьз Җѥѯёѧѷєѯшѧє дѥічѬіѥѕјѣѯѠѨѕчі Җѥьз Җѥ 3



ѯл ҖѥеѠкі Җѥьз Җѥ

іўѤѝъчѝѠэ
�,'� іѥѕдѥіъчѝѠэ�6FHQDULR� іѥѕјѣѯѠѨѕч�'HVFULSWLRQ� яјјѤёыҙ

�5HVXOW� ўєѥѕѯўшѫ�5HPDUN�

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіѯе ҖѥѲн Җкѥьіѣээ дѥіѯе ҖѥѝѬҕіѣээ 3

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіѰд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчі Җѥьз ҖѥеѠк
шьѯѠк

дѥіѰд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчеѠкі Җѥьз Җѥ 3

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз ҖѥєѨзњѥєш ҖѠкдѥіъѨѷлѣшіњлѝѠэе ҖѠзњѥє
ъѨѷщѬдѝҕкѯе Җѥєѥ�Ѱјѣш ҖѠкдѥішѠэдјѤэе ҖѠзњѥє

дѥіѝҕке ҖѠзњѥєіѣўњҕѥкяѬ ҖоѪѸѠѰјѣяѬ Җеѥѕ 3

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥішіњлѝѠэњҕѥєѨдѥіѝҕкзѼѥеѠѲь дѥішіњлѝѠэіѥѕдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ 3 ш ҖѠкдѥіѲў ҖзѼѥеѠъѨѷѝҕкѯе ҖѥєѥѰѝчкіѬюѓѥёеѠкѝѧьз Җѥ6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥішіњлѝѠэњҕѥєѨдѥіѝҕкзѼѥеѠѲь
дѥіеѥѕѝѧьз ҖѥєѥўіѪѠѳєҕ

дѥішіњлѝѠэіѥѕдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ 3 ш ҖѠкдѥіѲў ҖзѼѥеѠъѨѷѝҕкѯе ҖѥєѥѰѝчкіѬюѓѥёеѠкѝѧьз Җѥ
ч Җњѕ�ѯёѪѷѠзњѥєкҕѥѕшҕѠдѥішіњлѝѠэ

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіъѨѷлѣютѧѯѝызѼѥеѠдѥіеѥѕѝѧьз Җѥ
ъѨѷщѬдѝҕкѯе Җѥєѥ

дѥілѤчдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ�ютѧѯѝы� 3

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѠьѫєѤш ѧзѼѥеѠдѥіеѥѕѝѧьз Җѥ
ъѨѷщѬдѝҕкѯе Җѥєѥ

дѥілѤчдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ�ѠьѫєѤш ѧ� 3

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥішіњлѝѠэіѥѕдѥіѝѧьз ҖѥъѨѷѯзѕ
ѠьѫєѤш ѧѲў Җеѥѕѯѯј Җњ

дѥішіњлѝѠэіѥѕдѥізѼѥеѠеѥѕѝѧьз ҖѥъѨѷ
ѳч ҖіѤэдѥіѠьѫєѤш ѧѯѯј Җњ

3

6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіѯёѧѷєіѥѕјѣѯѠѨѕчеѠкѝѧьз ҖѥъѨѷ
ѠьѫєѤш ѧ�ѯёѪѷѠѲў ҖѝѥєѥіщѰѝчкѝѧьз Җѥэьшјѥчѳч Җ

дѥіѯёѧѷєіѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧѯѯј Җњ�
ѰјѣѲў ҖѰѝчкэьшјѥч

3



6� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѳєҕѲў Җѝ ѧьз ҖѥѰѝчкэьшјѥч
нѤѷњзіѥњ

дѥіѯёѧдщѠьѝѧьз ҖѥъѨѷѠѕѬҕѰѝчкэьшјѥч 3

6�� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіѲў Җѝѧьз ҖѥъѨѷщѬдѯёѧдщѠьѳю
дјѤэєѥѰѝчкэьшјѥчѠѨдзіѤ Ѹк

дѥішѤ ѸкѲў Җѝѧьз ҖѥъѨѷщѬдѯёѧдщѠьѰѝчкэь
шјѥчѠѨдзіѤ Ѹк

3

6�� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкш ҖѠкдѥіѰд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷєѨ
дѥіѯюјѨѷѕьѰюјк

дѥіѰд ҖѳеіѥѕјѣѯѠѨѕчѝѧьз ҖѥъѨѷѠьѫєѤш ѧѯѯј Җњ 3

6�� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥішіњлѝѠэіѥѕдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠ
шҕѥкѵъѨѷѯе Җѥєѥ

дѥішіњлѝѠэіѥѕдѥізѼѥѝѤѷкоѪѸѠ 3

6�� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥічѬіѥѕјѣѯѠѨѕчѯёѧѷєѯшѧєеѠкзѼѥ
ѝѤѷкоѪѸѠѝѧьз ҖѥъѨѷѯе Җѥєѥ

дѥішіњлѝѠэіѥѕјѣѯѠѨѕчзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ 3

6�� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѕдѯјѧдзѼѥѝѤѷкоѪѸѠѝѧьз ҖѥъѨѷѯе Җѥ
єѥ

дѥіѕдѯјѧдзѼѥѝѤѷкоѪѸѠ 3

6�� яѬ ҖѲн Җкѥьі Җѥьз Җѥѳч ҖчѼѥѯьѧьдѥіѝҕкѝѧьз Җѥѯѯј Җњ�ѯѯјѣ
ш ҖѠкдѥіъѨѷлѣѕѪьѕѤьдѥілѤчѝҕк

дѥіѕѪьѕѤьіѥѕјѣѯѠѨѕчдѥіѝҕкѝѧьз Җѥ 3



яѬ Җяјѧшѝѧьз Җѥ

іўѤѝъчѝѠэ
�,'� іѥѕдѥіъчѝѠэ�6FHQDULR� іѥѕјѣѯѠѨѕч�'HVFULSWLRQ�

яјјѤёыҙ
�5HVXOW� ўєѥѕѯўшѫ�5HPDUN�

3� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥіѲў Җѝѧьз Җѥѳч ҖеѥѕѠѠьѳјьҙэьѯњѶэѳочҙѰэҕк
юѤѺь

дѥіѝҕкзѼѥеѠеѥѕѝѧьз ҖѥѠѠьѳјьҙѳюѕѤк
і Җѥьз Җѥ

3

3� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥішіњлѝѠэѝщѥьѣеѠкзѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ
ѠѠьѳјьҙъѨѷѳч Җѝҕкѳю

дѥішіњлѝѠэѝщѥьѣзѼѥеѠеѥѕѝѧьз Җѥ 3

3� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥішіњлѝѠэюіѣњѤш ѧеѠкѝѧьз ҖѥѠѠьѳјьҙъѨѷщѬд
оѪѸѠ

дѥішіњлѝѠэюіѣњѤшѧдѥіеѥѕѝѧьз Җѥ
ѠѠьѳјьҙъѨѷєѨдѥіоѪѸѠ

3

3� яѬ ҖѲн Җш ҖѠкдѥішіњлѝѠэюіѣњѤш ѧеѠкѝѧьз ҖѥѠѠьѳјьҙъѨѷщѬд
оѪѸѠѯѯзҕѲьнҕњкѯњјѥъѨѷш ҖѠкдѥі

дѥідіѠкюіѣњѤш ѧдѥіеѥѕѝѧьз ҖѥѠѠьѳјьҙъѨѷ
єѨдѥіоѪѸѠѲьнҕњкѯњјѥъѨѷш ҖѠкдѥі

3
оѪѸѠѯѯзҕѲьнҕњкѯњјѥъѨѷш ҖѠкдѥі єѨдѥіоѪѸѠѲьнҕњкѯњјѥъѨѷш ҖѠкдѥі



   

 


