
Mount Zion
วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดสารพิษ เม้าท์ศโิยน

(Mount Zion Community Enterprise)
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สิ่งแวดลอ้ม - environment

ระบบบ ำบัดน ้ำเสียอุตสำหกรรม ตึกอำคำร บ้ำนเรือน /
ก ำจัดไขมันทุกชนิดในน ้ำเสีย / ก ำจัดกำกตะกอน / 
ก ำจัดกล่ินเหม็น / ปรับสภำพน ้ำเน่ำด ำ

สำธำรณสุข – public health

บ ำบัดน ้ำเสียชุมชน / บ ำบัดคลองเน่ำด ำมีกล่ินเหม็น / 
ก ำจัดลูกน ้ำยุงลำย ยุงร ำคำญ / ก ำจัดหนอน แมลงวัน

ประมง - aquaculture

ก ำจัดตะกอนในบ่อเล้ียงสัตว์น ้ำ / ปรับสภำพน ้ำให้ใส /
แก้ไขปัญหำตะกอนเลนสีด ำ / ก ำจัดสำรพิษ แก๊สพิษในน ้ำ /
แก้ไขปัญหำสำหร่ำยบูม ก ำจัดสำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ำเงิน

เกษตร - agriculture

ปรับสภำพและฟื้นฟูดิน / เพ่ิมจุลินทรีย์และแร่ธำตุในดิน /
พืชเจริญเติบโตดี / ป้องกันศัตรูพืช / เพ่ิมภูมิคุ้มกันให้พืช

Background (BCI) 

✓ ที่ปรึกษำด้ำนส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำรขยะและน ้ำเสีย
✓ โรงงำนผู้ผลิตจุลินทรีย์คัดสำยพันธ์ุครบวงจรทั้ง 4 ด้ำน



WOW

Wealth Out of Waste

Green Energy

Smart Organic Farming

Smart Sustainable City Beautiful River

WOW สร้างมูลค่า สร้างรายได้ จากวัสดุอนิทรีย์เหลือใช้
ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวียน : CIRCULAR ECONOMY

Segregation , Transforming , Creating Revenue from waste
Creating career & income , Creating Circular Economy
(Bio compost, Fermented liquid, Bio cleaner)

Agri-Tech 5.0  No Chemical
Smartly chosen , Smartly consumption
(Healthy Food Healthy Living)

Green Living city
Environment friendly 
(Sustainable community)

Reduce resource , Reduce pollutions
Reduce global warming
(Biogas, Bio diesel, Pyrolysis)

Clean river  Clear water
No mosquitoes



แรงบันดาลใจ
Farm to table 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์เรียนรู้
การแปรรูปเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

สุกัลยา ชาญ
Founder & VP 

พยาบาล-วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภูวนิจ ศรัทธาพุทธ
ประธานวิสาหกิจชุมชน

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาชิกวสิาหกจิชมุชน

WOW  center
- Zero waste

-Bio Fertilizer

-Bio Cleaner

-Training WOW

R & D Centre for 
Agriculture
-How to Plant 
-Soil , Water , 
Seed , Fertilizer
-Smart farmer 

Collection Centre 
for Local Farmers
& 
Empower 
Community 

Centre for 
International 
Networking 

กานตว์นชิ
ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ

วิศวกรรมอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล 



พ้ืนทีว่สิาหกิจชุมชน
ขนาด 14 ไร่

แบ่งโซนพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการ
• โซน A: ปลูกสมุนไพรร่วมกับกัญชง 2 ไร่
• โซน B: ปลูกพืชผีกสวนครัวร่วมกับกัญชา 5 ไร่
• โซน C: ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยและดินปลูก 0.5 ไร่
• โซน D: ศูนย์แปรรูปสมุนไพร วสช 0.5 ไร่
• โซน E: สถานที่ผลิตอาหาร-เคร่ืองด่ืม 0.5 ไร่
• โซน F: จุดต้ังแคมป์ส าหรับท่องเที่ยว 3.5 ไร่
• โซน G: ปลูกไม้ผล สวนป่า 2 ไร่
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Certificates Mount Zion 

ใบจดทะเบยีน วสช ใบรับรองอินทรยี์ ใบขึ้นทะเบยีนสถานทีผ่ลิตอาหาร



กิจกรรมวสิาหกจิชุม

2. ปลูกและแปรรูปดอกอัญชัน 3. ปลูกและแปรรูปหญ้าหวาน1. ขายพืชผักปลอดสารเคมี



กิจกรรมวสิาหกจิชุม

4. ปลูกและขายสตอเบอร่ี 5. เพาะต้นกล้า ขยายพันธ์ุสมุนไพร 6. กิจกรรมและสถานท่ีท่องเทียว



กิจกรรมวสิาหกจิชุม

7. ศูนย์เรียนรู้ ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 8. บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติจากกล้วย 9. สถานท่ีท่องเท่ียว camping



โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การปลูกและแปรรูปกัญชง-กัญชา และสมุนไพร

และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ยกระดับวิสาหกิจชุมชน
ประสานเครือข่ายพันธมิตร

สู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร



Cannabis for Medical

Production , Products Development , Import-Export 

By 
Cannabis Integrated Knowledge Center , Srithanya Hospital 

Department of Mental Health , Ministry of Public health
Collaboration with 

Mount Zion Community Enterprise , Chiangmai
Sabai Smile 

Majo University 
Best Care International (Thailand)

Chetuphon Thai Traditional Medicine Clinic



Competitive Advantage  

❖Finance 

❖Research & 

Development 

(Production)

❖Marketing & Branding

❖Synergy of products & 
Services 



Research & Development (Production)

Organic 
fertilizers 



Research & Development (Production)



PCultivating Cannabis 

Research & Development (Products)



Marketing & Branding 



Synergy Products & Services 




