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๑. ชือ่ทมี  Scarecrows And Birds Of The Future 

๒. ชือ่โครงการ/กจิกรรม  หุน่ไล่กาสารพัดประโยชน์ 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได ้  ด้านวัฒนธรรม 

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิง่แวดลอ้ม 
   ด้านสงัคม  อื่น ๆ (ระบ ุด้านเทคโนโลย ี) 

๓. พืน้ทีด่ าเนนิการ  ต าบล เขาพระ และ ต าบล เดิมบาง ใน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔. สภาพปญัหาพรอ้มสาเหตหุลกัในพืน้ทีด่ าเนนิโครงการ 
     จากสภาพปัญหาที่ทางเราได้วิเคราะห์ข้อมูลถึงปัญหาตลอดโครงการ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทีไ่ด้พัฒนาชุมชน
ในโครงงานแรกๆ จนถึงยุคปัจจุบันนี้ทีไ่ด้เกิดโครงงานหุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ เริ่มตน้เราจะสังเกตเห็นว่าหุ่นไล่
กาสมัยอดีตจะเป็นเพียงหุ่นที่ท ามาจากฟางแล้วแต่งตัวให้เสมือนคน แล้วน าไปปักไว้ที่ทุ่งนาเพ่ือไล่นกกาหรือนก
ชนิดอื่นๆท่ีมากินเมล็ดข้าวของชาวนาที่หว่านไว้หรอืเมล็ดข้าวผลผลิตที่ได้จาการท า ในอดีตนกที่จะมากินเมล็ด
ข้าวจะกลัวหุ่นไล่กาที่ชาวนาน ามาปักตามท้องทุ่งนา แต่เมื่อเวลานานเข้านกจะเกิดความเคยชินจนเลิกกลัวหุ่นไล่
กาไปในที่สุด ถึงแม้ว่าชาวนาจะสามารถเปลี่ยนวิธีการไล่นกมาเป็นวิธีการปาระเบิดปิงปองหรือท าให้เกิดเสียงดัง 
แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากชาวนาไม่สามารถมีเวลาว่างถึงขนาดที่จะมาสังเกตนกที่มากินเมล็ดข้าวได้
ตลอดเวลา และในเรื่องของชาวนาและชาวสวนมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก เนื่องจากมีการบุกรุกจากแมลง 
เพลี้ย หนู และเชื้อรา ซึ่งการใช้สารเคมีนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และมีราคาท่ีสูงอย่างมาก การจ้างแรงงานคน
มาช่วยในการหว่านปุ๋ยหรือฉีดสารก าจ าศัตรูพืช ก็เป็นปัญหาส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ได้สอบถามกับเกษตรกร ทั้งสอง
ต าบลที่ทีมของเราได้ท าการศึกษา คือ ต าบลเขาพระ และต าบลเดิมบาง ก็เสียค่าใช้จ่ายให้กับส่วนนี้ที่ค่อนข้าง
เยอะ โดยเฉพาะยิ่งบางครัวเรือนที่มีจ านวนพ้ืนที่การท านาหรือท าสวนที่ค่อนข้างมาก ก็จะเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้
ค่อนข้างทีจ่ะสูงพอสมควร อีกประการหนึ่งเกษตรกรนั้นมีอายุที่มากขึ้น หัวหน้าครอบครัวของแต่ละครัวเรือน
ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่สูง จึงท าให้ยังมีความรู้ความเข้าใจแบบดั้งเดิม ในส่วนของเทคโนโลยีบางคนยังไม่เห็นด้วยกับ
เทคโนโลยีนอกจากจะมีการพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าใช้งานได้จริงเท่านั้น และขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ยิ่งมีอายุมาก 
สังขารร่างกายก็จะยิ่งถดถอยตามมา จึงเกิดความเสี่ยงต่อโรคที่มาก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและนาอยู่
กลางแจ้งมีแดดแรง เกษตรกรทุกคนจึงเสี่ยงต่อโรคที่เก่ียวกับความร้อน ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือวัยที่มีอายุมาก ถึง
ขนาดบางคนกลับเคยเป็นโรคนี้ไปแล้ว แม้แต่ความอันตรายที่เกิดจากพ้ืนที่ชื้นของนา และสวนพืชต่างๆที่เป็น
แหล่งที่อยูชุ่กชุมของสัตว์อันตรายต่างๆ ก็สามารถท าให้เราเสียชีวิตได้ 
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๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 ข้าว คือ อาหารหลักของคนไทย โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยจะรับประทานข้าวคนละประมาณ ๘๓ 
กิโลกรัม/ปี (อ้างอิงข้อมูลจาก  นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๓)  จึงส่งผลท าให้คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพ้ืนที่ในประเทศไทยมีประมาณ 
๕๑๓,๑๒o ตารางกิโลเมตร หรือ เท่ากับ ๓๒o.๖๙๖ ล้าน ไร่ (อ้างอิงจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี วันที่ ๓ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) แบ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการท าการเกษตรประมาณ  ๑๔๙.๒๕ ล้าน ไร่ (อ้างอิงจาก สถิติ
การเกษตรของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒) คิดเป็น ๔๖.๒๓% ของพ้ืนที่การท าเกษตรต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศไทย จึงเห็นได้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่เน้นถึงการท าเกษตรเป็นหลัก ประชากรในประเทศไทย
ทั้งหมดมีประมาณ ๖๖,๑๘๖,๗๒๗ ล้านคน (อ้างอิงจาก ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยมีประชากรที่ท าการเกษตรประมาณ ๙,๓๖๘,๒๔๕ คน  หรือ ๘,o๙๔,๙๕๔ ครัวเรือน ซึ่ง
โครงการที่เราท าในกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดีนั้น เราได้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ปลูกพืช มีจ านวนประมาณ 
๔,๙oo,๘๕๗ คน ซึ่งเท่ากับ ๕๒.๓๑% ของจ านวนเกษตรกรทั้งหมด  หรือคิดเป็น ๔,๘o๙,o๒๖ ครัวเรือน ซึ่ง
เทา่กับ ๕๙.๔๑ %ของครัวเรือนที่ท าการปลูกพืชต่อครัวเรียนทั้งหมด (อ้างอิงจาก Eukeik.ee วันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๓) จึงเห็นได้ว่าเกษตรกรจะท าการเพาะปลูกพืชเป็นหลัก อาชีพเกษตรกรนั้นมีความนิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน โดยการท าอาชีพเกษตรกรจากปี ๒๕๕๗ ถึง  ๒๕๖๑ มีการเพ่ิมขึ้นมาเป็น ๗,๗๒๑,๗๕๙ จาก ๖,o
๘๗,๘๒๔ ครัวเรือน และเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆในปัจจุบัน (อ้างอิงจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ ) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะเนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดโรคโควิด ๑๙ ระบาด ท าให้สังคมของประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีอัตราการตก
งานที่เพ่ิมข้ึนและยังคงเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ผู้คนเหล่านี้จะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ท าอะไร จึงเกิดความเบื่อ
หน่ายและขาดรายได้ ท าให้ผู้คนเหล่านี้ผันตัวมาท าการเกษตรหรือช่วยที่บ้านหารายได้ ทั้งนี้ทีมของเราจึง
ต้องการที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรที่เหน็ดเหนื่อยจากการท างาน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๔๖-
๕๕ ปี ที่เป็นเกษตรกรมีจ านวนมากที่สุด คือ คิดเป็น ๒๑.๕๘% ของเกษตรกรทั่วประเทศ รองลงมา คือ ๕๖-๖๕ 
ปี คิดเป็น ๑๙.๒๗ % ของเกษตรกรทั่วประเทศ (อ้างอิงจาก กสก. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จากที่กล่าวมา
จะสังเกตได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ หรือแม้แต่การท างานหนักๆในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของ
เกษตรกรที่ท าเกี่ยวกับการเพาะปลูกจงึท าให้อาจเสี่ยงเป็นโรค อาทิเช่น ๑)มีภาวะบวมจากความร้อน ในส่วนของ
เท้ากับข้อเท้า ๒)เป็นผื่นที่เกิดจากความร้อน หรือผื่นแดด ๓)ตะคริวแดด ๔)เพลียแดด ๕)ลมแดดหรือฮีทสโตรก 
(Heatstroke) โรคเหล่านี้อาจท าให้เกิดอันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาแรกที่เราพบจึงได้สร้างโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา โดย

ทางเราได้มีการสอบถามพ้ืนที่ใกล้ตัว เพ่ือเริ่มต้นจากพ้ืนที่เล็กๆก่อน คือ ต าบลเขาพระ และต าบลเดิมบาง ใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าข้อมูลที่ทางเราหานั้นเป็นความจริงหรือไม่ ซึ่งพบว่าชาวบ้านที่ท า
อาชีพในเรื่องของเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวสวน หรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร อาทิเช่น นักเรียนที่เป็นลูกหลานของผู้ประกอบอาชีพ หรือผู้ที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาการเกษตรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการจ านวณทั้งสิ้น ๙๓ คน เข้าร่วมท าแบบสอบถาม
จ านวน ๖๘ คนแบ่งออกเป็นชาวนาจ านวน ๓๖ คน ชาวสวนจ านวณ ๑๘ คน  ชาวไร่จ านวณ ๕ คน และอ่ืนๆ



 

จ านวณ ๘ คน และอีก ๒๕ คนไม่ได้ท าแบบสอบถามแต่เป็นการส่งตัวแทนเป็นผู้เข้าร่วมโครงการไปสอบถาม
ข้อมูลมาให้ แบ่งออกเป็นชาวนาจ านวน ๓๖ คน ชาวสวนจ านวณ ๑๘ คน  ชาวไร่จ านวณ ๕ คน และอ่ืนๆ
จ านวณ ๘ คน ก็มีปัญหาเดียวกันคือ เคยเป็นโรคที่เกิดจากภาวะบวมความร้อนในส่วนของเท้าและข้อเท้า  
จ านวณ ๓๔ คน คิดเป็น ๕๓.๑% ของทั้งหมด และโรคเพลียแดดจ านวน ๓๔ คน คิดเป็น ๔๓.๑% ของทั้งหมด

จัดว่าเป็นจ านวณสูงที่สุดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ท าอาชีพในต าบลเขาพระ และต าบลเดิมบาง 

รองลงมาคือไม่เคยเป็นโรค จ านวณ ๑๗ คน คิดเป็น ๒๖.๖% ของทั้งหมด ซึ่งส่วนในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่ท า
การเกษตร โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๕๖-๖๕ ปีก็มีมากถึงจ านวณ ๒o.๖ %ของทั้งหมด รองลงมาคืออายุ ๓๖-๔๕ 
และ ๔๖-๕๕ ปี คิดเป็น ๑๖.๒ % ของทั้งหมด(ช่วงอายุทั้งสองมีเปอร์เซ็นต์เท่ากัน) ทางทีมที่ได้ท าโครงการ ได้
เล็งเห็นปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้ตัดสินใจท าโครงการนี้ขึ้นมา เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของ
ผู้สูงอายุหรือเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกต่างๆ ที่แค่อยู่ในที่ล่มก็สามารถท างานแทนเราได้ และยังสามารถลด
ความเสี่ยงต่อชีวิตได้อย่างมาก 

ผลจากการส ารวจของทั้งประเทศพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรกว่า ๔o% ยังคงอยู่ภายใต้เส้นแบ่งความ
ยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒,ooo บาทต่อปี เนื่องจากรายได้ที่ต ่าและจ านวนหนี้ที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งส่งผลถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (อ้างอิงจาก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ วันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๔๖๑) เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น  
๑.ต้นทุนการผลิตสูง ปัจจุบันชาวนาไทยมีค่าใช้จ่ายในการท านาสูงมาก ได้แก่ ค่าไถท่ีนาและเตรียมดินส าหรับ
ปลูกข้าว ค่าจ้างด านาหรือหว่านข้าว ค่าปุ๋ยและค่าจ้างใส่ปุ๋ย ค่าก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูข้าว ค่าสูบน ้าเข้านา 
ค่าเก็บเกี่ยวข้าวและค่านวดข้าว รวมทั้งค่าขนส่งข้าวไปขาย  
๒.เกษตรกรที่ถือครองที่ดินทางการเกษตร เป็นเกษตรกรเจ้าของที่ดินหรือนาเช่าที่ดินท ากินจากผู้อื่น มีประมาณ
ร้อยละ 50 ของคนจนทั้งหมด คนจนกลุ่มนี้ยากจนเพราะต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้น  
๓.เกษตรกรยังมีภาระหนี้สินทั้งในระบบ และนอกระบบจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
เพราะอาจจะมาจากในเรื่องของความต้องการทุนในการประกอบอาชีพ  
๔.เกษตรกรจ านวนมากไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิต เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องพ่นยาหญ้า ท าให้เกษตรกร
ต้องเสียค่าจ้างเพ่ือเช่าจากของผู้อ่ืน เนื่องจากตนเองไม่สามารถจ่ายเงินที่เพียงพอในการซื้อของ เพื่อช่วยทุ่นแรง
ราคาสูงๆไม่ได้ จึงต้องมีการไปกู้ยืมเงินทั้งเพ่ือการลงทุน หรือแม้แต่การบริโภคด ารงชีวิตอยู่ ซึ่งจะเสียดอกเบี้ยใน
อัตราสูง ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ บางคนถึงกับวนลูปเป็นหนี้ เนื่องจากต้องหาทางกู้หลายทางหรือกู้หนี้ใหม่
ไปใช้หนี้เก่า ยอดหนี้สินเพิ่มและดอกเบี้ยเพิ่ม พอเก็บเกี่ยวแล้วขายออกไปก็มีเงินเหลือน้อย ถึงชาวนาจะรู้ตัวว่า
ท านาหรือปลูกอย่างอ่ืนมักจะขาดทุนแต่ก็ต้องทน ท าแบบขาดทุนต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกอ่ืน (อย่างน้อยมีข้าว
ไว้กิน สามารถด ารงชีพต่อได้)  
๗.หัวหน้าครัวเรือนมีอายมุาก ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ท าให้โอกาสในการหารายได้ลดลงและการศึกษาต ่า
กว่าคนรุ่นปัจจุบัน 
๘.ครัวเรือนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย ๖-๗ คนและมีภาระในการเลี้ยงดูทีสู่ง 
๙.การศึกษาต ่า ท าให้ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 



 

จากการสอบถามข้อมูลจากแบบสอบถาม หรือตัวแทนที่มาจากค าบอกเล่าปากต่อปากของชาวบ้านผู้ที่ทางเราไม่
สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ เกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอในการท าเกษตร ซ่ึงปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจคือที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เป็นปัญหาประการทีส่อง ทางเราจึงได้คิดไตร่ตรองท าโครงการที่
สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้ดีและมากท่ีสุด ซึ่งจะต้องสามารถท าให้โครงการที่ต้องการจะท านี้เกิดขึ้นได้จริง 
จึงได้เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์สารพัดประโยชน์ขึ้นมาตอบโจทย์  

ศัตรูพืชจัดว่าเป็นปัญหาส าคัญของการเกษตร ทั้งนี้เพราะว่ากว่า ๓o เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตพืชอาหาร
ของโลกต้องลดลง เนื่องจากการท าลายและการรบกวนของศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรต้องหาหนทางและวิธีการ
ต่างๆ น ามาใช้เพ่ือการควบคุมศัตรูพืช พบว่าในแต่ละปีเกษตรกรได้ใช้จ่ายทั้งเงิน เวลา และความรู้ต่างๆ รวมกัน
เป็นมูลค่าถึง ๑o เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผลผลิตที่ได้รับ ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปรวมกันว่าในแต่ละปีเกษตรกรได้
สูญเสียแก่ศัตรูพืช และการควบคุมศัตรูพืชถึงกว่า ๔o เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผลผลิตรวม ส าหรับในประเทศไทยก็
ได้มีรายงานว่าในแต่ละปีประมาณการสูญเสียผลผลิตพืชถึง ๑o-๓o เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากศัตรูพืชชนิดต่างๆ 
(อ้างอิงจาก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้
มีการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากแบบสอบถามและจากตัวแทนชาวบ้านที่ท าการเกษตร แยกเป็นปัญหาต่างๆของ
ศัตรูพืช ได้แก่ 
 ปัญหาที่สาม คือ นกท่ีมากินเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากที่ชาวนาหว่าน หรือโดยเฉพาะนกทีจ่ะเริ่มท าลาย
ข้าวตั้งแต่ระยะข้าวเริ่มเป็นน ้านมใหม่ๆ จนไปถึงระยะก่อนเก็บเก่ียว ดังนั้นผู้ที่ท าการเกษตรอาจจะแก้ปัญหา 
อาทิเช่น  

๑. การใช้คนไล่ จะเกิดความเหนื่อยอย่างมาก แถมยังไม่มีประสิทธิภาพไล่ได้นาน นกก็จะกลับมากินเมล็ดพันธุ์
และผลผลิตใหม่ ซึ่งในพ้ืนที่ที่ท าโครงงานทั้งสองต าบล ไม่ค่อยนิยมใช้กัน เนื่องจากนกค่อนข้างเยอะ เพราะเป็น
พ้ืนที่ชนบท 

๒. การใช้เสียง เช่น ใช้ประทัด ปิงปองระเบิด ซึ่งจะอันตรายต่อผู้ใช้ และมีเสียงรบกวนมาก ประสิทธิภาพในการ
ไล่จะค่อนข้างดีกว่าคนไล่ ในพ้ืนที่ท าโครงงานทั้งสองต าบล นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากหาประทัด และปิงปอง
ระเบิดง่าย 

๓. ใช้การมองเห็น เช่น การใช้สิ่งที่เคลื่อนไหวเมื่อลมพัด หรือสิ่งของที่สามารถสะท้อนแสงได้หรือการใช้หุ่นไล่กา 
การใช้หุ่นที่เคลื่อนไหวได้จะให้ผลดีกว่าหุ่นที่หยุดนิ่ง และถ้าเคลื่อนไหวพร้อมเสียงด้วยจะได้ผลดีที่สุด ในพ้ืนที่ท า
โครงงานทั้งสองต าบลมีการใช้สิ่งของที่สามารถสะท้อนแสงได้แค่บางครัวเรือนเท่านั้น เช่น แผ่นซีดี เป็นต้น ซึ่ง
ต้องใช้เยอะมาก แตส่ิ่งของนั้นมีน้อย จึงสามารถไล่ได้แค่บางจุดเท่านั้น ส่วนของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับหุ่นไล่
กานั้นไม่มเีลย เนื่องจากเป็นเขตชุมชนชนบท และยังไม่มีคนประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมา จากข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น
นั้น เป็นความคิดของทีมเราท่ีต้องการจะแกปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วก่อนที่จะสืบค้นข้อมูล แต่พอได้ลองศึกษาและ
สืบค้นก็พบว่า พอมีบทความสนับสนุนจึงแน่ใจเก่ียวกับประสิทธิภาพของโครงงานนี้ 

๔. การก้ันไม่ให้นกเข้า เช่น ใช้ตาข่าย จะเปลืองงบประมาณการใช้เงินอย่างมาก ในพ้ืนที่ท าโครงงานทั้งสอง
ต าบล ไม่นิยมใช้กันมากท่ีสุด 



 

๕. การจัดการแปลงนาให้ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของนก  โดยท าการก าจัดหญ้าและวัชพืชรอบคันนา ซึ่งใน
ชุมชนชนบทเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีสภาพอากาศและพ้ืนที่เหมาะสมอย่างมากส าหรับการเกิดหญ้าและวัชพืช 
จึงไม่ค่อยนิยมท ากันเพราะเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์  

อ้างอิงจาก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  

 ปัญหาที่สี่ จะเป็นปัญหาช่วงที่ข้าวเริ่มงอกแล้ว จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต นั่นคือแมลงหรือเพลื้อต่างๆมาบุก
โจมตีต้นข้าว โดยทางทีมได้สอบถามถึงเงินที่ใช้โดยรวมในการไล่หรือก าจัดแมลงส่วนใหญ่ ๑o,ooo-๑๔,๙๙๙
บาทต่อรอบ และเงินที่ใช้ในการไล่หรือก าจัดเพลี้ยถึง ๑o,ooo-๑๔,๙๙๙ บาทต่อรอบ แบ่งเป็น 
๑.แมลงจ าพวกกัดกินใบ (leaf feeder) ได้แก่ หนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน ด้วงปีกแข็ง แมลงพวกนี้มีปากแบบกัดกิน 
(chewing) สามารถกัดกินใบทั้งหมด หรือกัดกินเฉพาะตัวใบแล้วเหลือเส้นใบไว้ ท าให้พืชขาดส่วนสังเคราะห์แสง 
หรือขาดที่สะสมอาหาร หรือขาดยอดอ่อนส าหรับการเจริญเติบโตต่อไปที่พบเจอคิดเป็น ๙๕.๓ %ของจ านวน
แมงจ าพวกกัดกินใบท้ังหมด 
๒.แมลงจ าพวกดูดกินน ้าเลี้ยง (juice sucker) ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น และมวนต่างๆ แมลง
จ าพวกนี้มีปากแบบดูด (sucking) สามารถแทงและดูดน ้าเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน กิ่ง ล าต้น ดอก หรือ ผล ท าให้
ส่วนต่างๆของพืชที่ถูกดูดกินน ้าเลี้ยงมีรอยไหม้ ใบม้วนเหี่ยว ไม่เจริญเติบโต หรือแคระแกร็น และนอกจากนี้
แมลงจ าพวกนี้ยังเป็นสาเหตุส าคัญของการถ่ายทอดและแพร่กระจายโรคพืชที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุอีกด้วย  คิด
เป็น ๙๖.๙ %ของจ านวนแมลงจ าพวกดูดกินน ้าเลี้ยงทั้งหมด ของทั้งสองต าบล 
๓.แมลงจ าพวกหนอนชอนใบ (leaf minor) ได้แก่ หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงวันบางชนิด แมลงจ าพวกนี้มักมี
ขนาดเล็ก กัดกินเนื้อเยื่ออยู่ระหว่างผิวใบพืช ท าให้พืชขาดส่วนสังเคราะห์แสงหรือขาดส่วนสะสมอาหาร คิดเป็น 
๑oo%ของจ านวนแมลงจ าพวกหนอนชอนใบทั้งหมด ของทั้งสองต าบล 
๔.แมลงจ าพวกหนอนเจาะล าต้น (stem borer) ได้แก่ หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ และปลวก แมลงจ าพวกนี้มัก
วางไข่ตามใบหรือเปลือกไม้ เมื่อไข่ฟักออกเป็นตัวหนอนก็จะชอนไชเข้าไปอยู่ในกิ่ง ล าต้น หรือผล ท าให้ต้นพืช
ขาดน ้าและอาหารแล้วแห้งตายไป หรือท าให้ผลไม้เน่า, หล่น เสียหาย คิดเป็น %ของจ านวนแมลงทั้งหมดทั้งสอง
ต าบล 
๕.แมลงจ าพวกกัดกินราก (root feeder) ได้แก่ ด้วงดีด จิ้งหรีด แมลงกระชอน ด้วงดิน ด้วงงวง แมลงจ าพวกนี้มี
ปากแบบกัดกิน มักมีชีวิตหรือวางไข่ตามพ้ืนดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเข้าท าลายรากพืช ทั้งท าให้พืชยืนต้น
แห้งตายเนื่องจากขาดน ้าและอาหาร คิดเป็น ๙๖.๙ %ของจ านวนแมลงจ าพวกกัดกินรากทั้งหมดของทั้งสอง
ต าบล  
 ในการสอบถามข้อมูลตรงส่วนครั้งนี้ เนื่องจากจะน าข้อมูลมาคิดถึงการท าปุ๋ยไล่หรือก าจัดแมลงที่ไม่ใช้
สารเคมี มีการก าหนดขอบเขตของปุ๋ยที่แคบลง เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น ทางเราจึงท าโครงการในการ
สอนท าปุ๋ยเข้ามาด้วย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกใช้ส าหรับเกษตรกรที่จะเริ่มตระหนักถึงผลเสียของสารเคมี  
 ปัญหาที่ห้า คือ หนู เป็นศัตรูส าคัญในแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด รวมถึงโรงเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร ทั้งยังเป็นศัตรูของฟาร์มปศุสัตว์และชุมชนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละปีได้สร้างความเสียหายที่เกิ ดขึ้นจากการ



 

กัดท าลายและการปนเปื้อนของเสียของหนู คิดเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า ๔,ooo ล้านบาท นอกจากนั้นยังเป็นพาหะ
น าโรคติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยงด้วย อาทิ กาฬโรค โรคฉี่หนู และโรคสครับไทฟัส เป็นต้น (ศูนย์วัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) พอน าข้อมูลมาถามถึงปัญหาเรื่องหนูกับชาวบ้าน เกษตรกรทั้งสองชุมชน พบว่า
ชาวบ้าน และเกษตรกรบางครัวเรือนเคยเป็นโรคฉี่หนูมาก่อน  คิดเป็น ๑o.๙ %ของจ านวนคนในชุมชนทั้งสอง
ต าบล เนื่องจากทางเราไม่อยากให้ชาวบ้านเกิดเป็นโรคอีก และหนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่กินพืชผลผลิตที่ค่อนข้างมาก
รองลงมาจากเพลี้ย และแมลง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเราน ามาแก้ไขปัญหา เกิดเป็นหุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ 

ปัญหาที่หก คือ จากการสอบถามข้อมูลพบว่าเกษตรกร ใช้สารเคมีต่างๆจ านวณที่เยอะมาก เนื่องจาก
การใช้สารเคมคีือวิธีในการไล่หรือก าจัดที่ดีท่ีสุด แบ่งออกเป็น   
๑.สารเคมีก าจัดแมลง สารเคมีก าจัดแมลงเป็นสารเคมีการเกษตรที่มีจ านวนชนิดมากที่สุด สารเคมีก าจัดแมลง
แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของสารเคมีได้ ๔ ประเภท รวมๆแล้วเกษตรกรได้มีการใช้บ่อยมากในการก าจัด
และไล่แมลง 
๒. สารป้องกันก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดวัชพืชแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ พวกที่มีพิษท าลายไม่เลือก กับ
พวกที่มีพิษเฉพาะกลุ่มวัชพืช คือ ท าลายเฉพาะวัชพืชใบกว้าง หรือวัชพืชใบแคบ สารก าจัดวัชพืชที่มีพิษท าลาย
ไม่เลือก คือ พาราควอท (paraquat) ส่วนที่มีพิษท าลายเฉพาะ คือ พวกแอทราซิน (atrazine), ๒,๔-D และ 
๒,๔,๕-T เป็นต้น รวมๆเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดวัชพืช 
๓. สารก าจัดเชื้อรา มีอยู่หลายกลุ่มมาก บางชนิดมีพิษน้อย แต่บางชนิดมีพิษมาก (สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 
๒๕๔๖) เกษตรกรได้มีการใช้น้อยมากในการก าจัดเชื้อรา 
๔. สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ (Rodenticides) สารก าจัดหนูและสัตว์แทะที่นิยมใช้กัน ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มที่มี
ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ตัวอย่าง เช่น Warfarin หยุดยั้งการสร้างวิตามินเค ท าให้เลือดออกตามผิวหนัง 
และส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการใช้ที่มาก ในการก าจัดหนูและสัตว์แทะ 
ซึ่งทุกสารเคมี จะเป็นตัวอันตรายต่อคนใช้ ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาการที่เกิดขึ้นจะ
แตกตางกันตั้งแตอาการเล็กน้อย จนรุนแรงถึงแกเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และทางเข้าสู่ร่างกายของ
สารเคมี ทางเราได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากทางเราได้เล็งเห็นว่าสารเคมีแต่ละชนิดที่ใส่ลงไปในพืชผลนั้น
มีมาก มีอันตรายต่อผู้ใช้ และแม้แต่ผู้บริโภคทุกคนในระยะยาว 

สามารถสรุปความเสี่ยงและอันตรายด้านโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม แบ่งได้เป็น ๔ ด
าน ดังนี้ 
๑.ความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางเคมี ซึ่งปัจจัยทางเคมีที่ส าคัญคือ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จะมี ผลกระทบต่อ
สุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตั้งแต่อาการ เล็กน้อยจนรุนแรงถึงแกเสียชีวิต 
ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และทางเขสู่ร่างกายของสารเคม ี
๒.ความเสี่ยงอันตรายต่อปัจจัยทางชีวภาพ การท างานในภาคเกษตรอันตรายจากปัจจัยชีวภาพ ไดแก ความเสี่ยง
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู โรคไขหวัดนก โรคแอนแทรกซ์ การติดเชื้อ
โรคทั่วไป รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสตัว์ร้าย กัด เช่น งู หรือ สัตว์มีพิษกัดต่อย  



 

๓.ความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางกายภาพ และเออรโกโนมิคส การท างานในที่มีอากาศร้อนท าให้เกดิการเสีย
น ้าจากเหงื่อออกมากเกนิไปอ่อนเพลีย เป็นลม และหมดสติได รวมถึงท่าทาง และสภาพการท างานที่ไมเหมาะสม 
อาจท าให้เกิดปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ และอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและข้ออ่ืนๆ นอกจากนี้ภัยธรรมชาติยัง
นับเป็นปัจจัยทางกายภาพที่สามารถสร้างความเสียหาต่อ ทรัพย์สินและการบาดเจ็บของเกษตรกร เช่น พายุ ฝน
แลง น ้าท่วม แผ่นดินไหว  
๔.ความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม ความเครียดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาผลผลิตตกต ่า 
ไมไดผลผลิตตามที่คาดหวังไว การเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ หรือพิการด้วยอุบัติเหตุต่างๆที่ ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตได้คล่องแคล่วมากเท่าเดิม เช่น มือพิการ ขาพิการ ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรเกิดอาการ
ซึมเศรา้ หมดหวังในชีวิต และคิดฆ่าตัวตายในที่สุด 
อ้างอิงจาก กรีนเนท GREEN NET จะเห็นได้ว่าทางทีมได้พบปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยทาง
จิตวิทยาสังคม ความเครียดทางเศรษฐกิจ อาจจะเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกายก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการที่
ไม่สามารถเดินได้ ก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้ ถึงจะไม่ได้แก้ปัญหาเกษตรกรที่มีความบกพร่องทางร่างกายในชุมชน 
แต่ทางเราเชื่อว่า ในประเทศนี้หรือแม้แต่โลกนี้ก็ตาม ถ้าเขาได้ยินเกี่ยวกับโครงการนี้ เกษตรกรที่พ่ึงพบเจอกับ
เหตุการณ์ร้ายๆ อย่างน้อยก็มีหนทางให้เขาไม่หมดหวัง และให้เขาสามารถด ารงชีวิตต่อกับการเกษตรได้ (ส่วนใน
เรื่องของท าไมเขาถึงไม่เปลี่ยนอาชีพไปเลย เพราะถ้าเขาพ่ึงลงทุนไปกับการเกษตรแล้วไม่มีทุนไปอาชีพอ่ืน ไม่มี
เงินในการด ารงชีวิตต่อ เขาก็อาจจะคิดสั้น หรือเขาอาจจะไม่มีทางเลือกไปท าอาชีพอ่ืนเนื่องจากเหตุผลบาง
ประการที่คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน) 

จากปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น บางปัญหาเป็นปัญหาตั้งแต่ที่ทางเราพบตั้งแต่เริ่มช่วยชาวบ้านที่
เป็นเกษตรกรแรกๆ จนถึงตอนนี้เราก็ได้มีปัญหาใหม่ๆเข้ามา ก่อนที่จะได้มาเป็นโครงการหุ่นไล่กาสารพัด
ประโยชน์ ทางเราได้แก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยพวกเราได้ท า
การสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพ่ือค้นหาว่าในชุมชนที่พวกเราอาศัยอยู่นั้นประสบปัญหาอะไรเป็น
ส่วนใหญ่ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบนั้นจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต โดย
โครงงานที่พวกเราเริ่มท าเป็นโครงงานแรก คือ ปุ๋ยหมักจากสมุนไพรรสเปรี้ยว มีจุดประสงค์เพ่ือก าจัดศัตรูที่มา
กัดกินผลผลิตของเกษตรกรในชุมชน โครงงานต่อมาพวกเราเลือกที่จะเปลี่ยนรูปแบบการท า คือ การน าวัสดุ
เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นโครงงาน จึงได้โครงงานที่มีชื่อว่า ทีวีดักแมลง มีจุดประสงค์หลักเพ่ือดักแมลงที่มารบกวน
ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ซึ่งแมลงเหล่านี้อาจจะเป็นแมลงที่หนีมาจากพ้ืนที่ที่มีการใช้ปุ๋ยหมักจากสมุนไพรรส
เปรี้ยว และสองโครงงานสุดท้ายพวกเราเลือกที่จะช่วยชาวบ้านที่ประกอบอาชีพท านาโดยเฉพาะ พวกเราเลือกท่ี
จะแก้ปัญหาเวลาที่ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังเหลือตอซังข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งจะต้องก าจัดโดยวิธีการ
เผาไหม้ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงท าให้ได้โครงงานปุ๋ยหมักย่อยตอซังข้าวจากสับปะรดและศึกษาการย่อย
สลายกลายเป็นดิน ของพืชชนิดต่างๆ โดยใช้ E.M ทั้งสองโครงงานนี้นอกจากจะเป็นโครงงานที่ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติมาผลิตแล้วยังช่วยในการลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย โดยโครงงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น  จะ
พบว่าบางโครงงานสามารถมาประยุกต์กับโครงการหุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ได้ นั่นคือทางเราได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาการซื้อสารเคมีมาใช้ มีราคาแพง และยังเป็นการลดมูลค่าของสินค้าการเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืชด้วย 



 

เนื่องจากสมัยยุคปัจจุบันเป็นยุคโควิด-๑๙ คนส่วนใหญ่จึงเริ่มรักษาสุขภาพกินผัก ผลไม้ พืชต่างๆที่เป็นออร์แก
นิค ท าให้เกษตรกรชาวบ้านขายผลผลิตได้ที่ราคาไม่สูงมากเท่าผัก ผลไม้ พืชอ่ืนๆที่ปลอดสารพิษ แต่กลับกันกับมี
ต้นทุนที่ใช้สารเคมีที่ราคาแพง ทางทีมงานจึงเล็งเห็นจึงเริ่มโดยการสอนชาวบ้าน ให้ความรู้ในชุมชน และเริ่มมี
พัฒนาการบางคนเริ่มที่จะหันกลับมาใช้ปุ๋ยหมัก ตามการโน้มน้าวต่างๆของทางเราให้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ
ข้างต้น และส่วนของเกษตรกรบางท่านที่อยากจะท าอยู่แล้ว หรือได้รับผลของการโน้มน้าวของทางทีม กลับยังมี
ความรู้ตรงส่วนนี้ไม่มากเพียงพอ เนื่องด้วยเป็นคนเท่าคนแก่ หรือมีเทคโนโลยีที่ไม่มากพอในการหาข้อมูลกับ
อินเตอร์เน็ต ทางเราจึงเริ่มด้วยการท าให้ดูก่อน ตามมาด้วยการสอน เพ่ือที่เกษตรกรจะสามารถท าได้ด้วยตัวเอง
ได้ระยะยาว แต่ทางทีมงานก็เล็งเห็นปัญหาต่อมาของการใส่ปุ๋ย หรือการไล่ศัตรูพืชต่างๆ ว่าต้องมีการจ้างคน
มาถึง๑o,ooo-๒๙,๙๙๙ บาทต่อรอบของการท านา เป็นจ านวน ๕๒ คน คิดเป็น ๘๑.๓% จึงได้เป็นปัญหาต่อมา
ที่ทางเราก าลังจะท าการแก้ไข 

๖. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
  ๑.เพื่อที่จะชว่ยเหลอืหรอืแกป้ัญหาของชาวนา เรื่อง นกที่ชอบมากินเมลด็พันธุห์ลังจากตอนที่
ชาวนาได้หว่านเมลด็พันธุ์ลงไปในนา โดยทีก่ารไล่นกจะต้องไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผู้อืน่เหมือนระเบิดปิงปอง
ที่ชาวนาเคยใช ้
  ๒.ต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวนาและชาวสวน มีความสะดวกสบายในการท างาน (ใน
ภายภาคหน้าอาจเพิ่มกลุม่เป้าหมายเปน็ชาวไร ่เนื่องจากตอนนี้ยังพัฒนาสิง่ประดิษฐ์ไดไ้ม่เหมาะสมกับการ
ที่ชาวไร่จะน าใช้งาน) 
  ๓.เพื่อที่จะชว่ยชาวนาแกป้ญัหาการทีม่ีหนูแทะข้าว แล้วต้องเสียเงนิเป็นจ านวนมากในการซื้อ
ยามาเพื่อเบือ่หน ู

  ๔.ต้องการน าสิง่ประดิษฐ์หรอืเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใชป้ระโยชน์หรือชว่ยอ านวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรในชมุชนท่ีอาศัยอยู่ 

  ๕.ต้องการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย ในการจ้างแรงงาน การซื้อระเบิด
ปิงปองหลายๆครั้ง และการซื้อสารเคมี 

  ๖.เพ่ือลดอัตราการเกิดอันตรายต่อกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ 

  ๗.เพ่ือที่จะท าให้คนสูงอายุหรือผู้มีอายุมากที่ขาดรายได้มีอาชีพท า 

  ๘.ต้องการที่จะท าให้ประเทศมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดข้ึนมา เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ดี
ยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม 

  ๙. ต้องการที่จะเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 
  ๑๐.เพ่ือที่จะช่วยใช้เกษตรกรกลับมาใช้ปุ๋ยหมักเเทนปุ๋ยสารเคมี สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันโดยไม่
มีอคติใดๆ อาทิเช่น อคติที่การใช้ปุ๋ยหมักนั้นใช้เวลานานเเละจะเหนื่อยมากข้ึน หรือคิดว่าการท าปุ๋ยหมักนั้นจะ
เปลืองเเรงโดยเปล่าประโยชน์ 



 

๗. เปา้หมาย/ผลผลติ 

  หุน่ไลก่าสารพดัประโยชน์ โดยหุ่นไล่กาตัวนี้เป้าหมายหลักคือ สามารถปล่อยคลื่นเสียงไล่นกและหนูที่มากิน
เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือผลผลิตที่ได้ คลื่นเสียงนี้จะถูกปล่อยมาจากหมวกของหุ่นไล่กา เป็นระยะทาง ๒oo เมตร โดย
จะมีเซนเซอร์ตรวจจับอยู่ด้านข้างของหัวหุ่นไล่กา กล่าวคือเป็นการไล่นกแบบระบบอัตโนมัติ และอีกอย่างที่ทีม
ของเราเพ่ิมลงให้หุ่นไล่กาตัวนี้ ก็คือการพ่นสารเคมีหรือปุ๋ยต่างๆลงในนาข้าวโดยที่เราไม่ต้องลงมือท าเองหรือเสีย
เงินจ้างคนมาท าให้ โดยระบบการพ่นสารเคมีนี้เป็นระบบบังคับเองผ่านวิทยุหรือรีโมท เป้าหมายที่สองคือ 
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงานคนและการซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้ และอีกเป้าหมายหนึ่งที่
ส าคัญ คือ การสอนเกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องของโทษของสารเคมีต่อตนเองที่สัมผัสกับสารเคมีอย่างใกล้ชิด 
อย่างราคาที่ต้องจ่ายในระยะสั้นคือเงิน แต่ระยะยาวคือสุขภาพและชีวิต ความรู้สึกในการท าปุ๋ยที่ไม่พ่ึงสารเคมี
ได้อย่างปกติในชีวิตประจ าวัน ไม่มีอคติว่าต้องเสียเวลาเยอะ  

๘. วธิกีารด าเนนิการ 
 ๘.๑ รายละเอยีดขัน้ตอนการท างานโดยยอ่ 
การท าบบสอบถาม 
 ทางทีมเรามีการท าแบบสอบถามเพ่ือที่จะได้ทราบปัญาที่เกิดข้ึนต่อเกษตรกรในชุมชน เพ่ือที่จะน าปัญหา
เหล่านั้นมาหาแนวทางแก้ไขได้อยางถูกต้องและเหมาะสม 
รปูภาพแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รปูภาพผลสรปุของแบบสอบถามครา่วๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระบบวทิยบุงัคบั   
วสัดุอปุกรณ ์
๑.วิทยุบังคับ+ชิพรับสัญญาณวิทยุ ราคา ๗๗๘ บาท 
๒.สายไฟอย่างน้อย ๒ ม้วน (สีต่างกัน) ราคาม้วนละ ๙๕-๑๙๙ บาท 
๓.แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ๑ooo วัตต์ ราคา ๙oo บาท  
๔.สวิตช์ส าหรับควบคุมรีเลย์ ๔ อัน ราคาอันละ ๒๕ บาท 
๕.มอเตอร์เกยีร์ ๑๒ โวลต์ ๔ อัน ราคา ๑๖๗ บาท 
๖.ข้อต่อแกนมอเตอร์ ๔ อัน ราคาอันละ ๙o  บาท 
๗.ถ่าน AA ๔ ก้อน ราคา ๕o  บาท 
๘.รางถ่านส าหรับถ่าน ๔ ก้อน ๓o บาท 
๙.เซอร์โวมอเตอร์ ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๑๕ บาท 
๑o.กล่องพลาสติกส าหรับเก็บแผงวงจร ขนาด ๑๔.๕x๑๙.๕x๑o  เซนติเมตร ราคา ๘๗ บาท 
๑๑.แผ่นอะคริลิค ราคา ๙๙ บาท 
๑๒.มู่เลย์สายพาน ๑ ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ๔ อัน ราคาอันละ ๕๕o บาท  
๑๓.แทรคยางยาว ๑๕๕ เซนติเมตร ๒ เส้น ราคาเส้นละ ๓๕oo บาท 
๑๔.รีเลย์ ๔ ตวั ตัวละ ๓๙ บาท 
๑๕.บัดกรี ๑ เครื่อง 
๑๖.เหล็กหนา ๔ มิลลิเมตร ๒oo บาท   
๑๗.สายรัดพลาสติกไนล่อน ราคา ๓๗ บาท 
๑๘.สว่าน ๑ เครื่อง 
๑๙.เหล็กกล่อง ๑ เส้น หนา ๑ นิ้ว (๓ เมตร) ราคา  ๑๘o บาท 
๒o.กาวตราช้าง ราคา ๒o บาท 
๒๑.บานพับประตู ๓ นิ้ว ๒ อัน ราคาอันละ ๑๔ บาท 
๒๒.น็อต 
๒๓.กลอนล็อคประตู ราคา ๖o บาท 
๒๔.หูช้างประตูเหล็ก ๒ คู่ คู่ละ ๑๖ บาท 
๒๕.สีทากันสนิม ๙o บาท 
๒๖.ฟองน ้า 
๒๗.สว่าน 
 
 
 
 



 

วธิที า 
๑.น าเหล็กกล่องมาตัดให้มีขนาด ๕o เซนติเมตร ๔ เส้น และ ๔๕ เซนติเมตร ๘ เส้นแล้วน ามาประกอบหรือ
เชื่อมกันให้เป็นโครงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด ๕ox๔๕x๔๕ เซนติเมตร 
๒.น าเหล็กมาตัดให้มีขนาด ๔๘x๔๘ เซนติเมตร แล้วมาเชื่อมให้ติดกับโครงโดยเหล็กที่เป็นโครงด้านใต้ เพ่ือท า
เป็นฐาน/ตัดเหล็กขนาดประมาณ ๕ox๕๕ เซนติเมตร จ านวน ๓ เส้น แล้วน ามาเชื่อมกับโครงที่เป็นด้านข้างทั้ง 
๒ ด้าน และด้านหน้า/ตัดเหล็กขนาดประมาณ ๕ox๕๕  เซนติเมตร แล้วน าไปเชื่อมกับโครงสร้างด้านหลังด้วย
บานพับประตูทั้ง ๒ อัน จากนั้นน ากลอนล็อคประตูมาติดกับเหล็กที่หันออกมาด้านนอก และน าเหล็กมาตัดให้มี
ขนาด ๔๘x๔๘ เซนติเมตร เเล้วเจาะรูให้พอดีกับข้องจับปลาที่เป็นโครงของตัวหุ่นไล่กา แล้วน าไประกอบหรือ
เชื่อมกับโครงกล่องเหล็กด้านบน (เหตุผลที่เลือกใช้เหล็กเป็นเพราะว่า เหล็กสามรถรับน ้าหนักได้ดี ที่สุด และ
แข็งแรง) 
๓.น าหูช้างประตูเหล็กมาติดกับเหล็กด้านใต้ ให้ครบทั้ง ๔ มุม จากนั้นน ามอเตอร์เกียร์ ๔ ตัว มาใส่ตรงรูของหู
ช้างประตูเหล็กโดยใช้น็อตในการเชื่อม 
๔.น ารูมู่เลย์สายพานใส่กับมอเตอร์เกียร์ทั้งหมด ๔ ตัวแล้วยึดให้ติดกันด้วยข้อต่อแกนมอร์เตอร์ จากนั้นน าแทร
คยางท้ัง ๒ เส้นมาใส่มู่เลย์ด้านละ ๑ เส้น (มู่เลย์ ๒ อัน ต่อยาง ๑ เส้น) 
๕.เจาะรูเหล็กที่เป็นฐานด้วยเป็นสว่าน(เพ่ือให้สายรัดพลาสติกไนล่อนรอดผ่านรูแล้วสามารถยึดแบตเตอรี่เข้ากับ
เหล็กได้) น าแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ มาติดกับเหล็กด้วยสายรัดพลาสติกไนล่อน  
๖.น ารีเลย์ ๔ ตัว มายึดไว้ข้างๆด้านใดด้านนึ่งของแบตเตอรี่ด้วยกาวสองหน้า (เว้นระยะห่างจากแบตเตอรี่
ประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร) เพ่ือสั่งงานมอเตอร์เกียร์ จากนั้นน าสายไฟมาเชื่อมรีเลย์ทั้ง ๔ ตัว ดังรูป 

 

 

 

 

 

 
 
 
๗.เมื่อเสร็จแล้วให้น าสายไฟเส้นที่ยาวที่สุดทั้งหมด ๔ เส้นที่เชื่อมกับรีเลย์มาเชื่อมไห้เข้ากับมอเตอร์เกียร์โดย
มอเตอร์หนึ่งต้องใช้สายไฟคนละสีกัน 
๘.น าแบตเตอรี่ที่ติดกับฐานด้วยสายรัดพลาสติกออก แล้วน าเหล็กมาตัดขนาดให้ใหญ่กว่าด้านข้างแบตเตอรี่เพียง
เล็กน้อยทั้งหมด ๒ ชิ้น จากนั้นน าแบตเตอรี่วางกับฐานที่เป็นเหล็ก แล้วน าเหล็กมาตัดให้มีขนาดใหญ่กว่า
ด้านข้างไว้แล้วมายึดตรงด้านข้างของแบตเตอรี่ข้างละ ๑ แผ่น ด้วยกาวตราช้าง จากนั้นตัดเหล็กให้มีขนาดใหญ่



 

กว่าด้านบนของแบตเตอรี่ประมาณ o.๕ เซนติเมตร แล้วน าไปยึดกับเหล็กที่ยึดไว้ด้านข้างของแบตเตอรี่(วาง
เหล็กแผ่นนี้ไว้ด้านบนของแบตเตอรี่) 
๙.น ากล่องพลาสติกส าหรับเก็บแผงวงจรมายึดไว้กับเหล็กท่ีอยู่ด้านบนของแบตเตอรี่ด้วยน็อต 
๑o.น าสวิตช์ ๔ อัน มายึดไว้เพ่ือควบคุมรีเลย์ด้วยกาวสองหน้ากับแผ่นอะคริลิคที่ตัดเหลือขนาดประมาณ ๙x๙ 
เซนติเมตร และเจาะรูด้วยสว่านเพ่ือให้ด้านที่เป็นปุ่มกดสามารถถูกกดได้ด้วยเซอร์โวมอเตอร์  (ด้านที่ไม่ใช่ปุ่มกด
สวิตช์)โดยแบ่งสวิตช์ออกเป็นคู่ๆ แล้วน าฟองน ้ามากั้นตรงกลาง(สามารถใช้อย่างอ่ืนแทนได้) เพ่ือตอนที่คว ่าเอา
ด้านนี้ลงจะได้มีที่ยึดกับกล่องพลาสติกส าหรับเก็บแผงวงจร น าสายไฟมาเชื่อมสวิตช์ด้วยการบัดกรี โดยเชื่อมจาก
สวิตช์หนึ่งอีกสวิตช์หนึ่ง จนครบทั้ง ๔ อัน จานั้นน าสายไฟเส้นยาวๆมาเชื่อมที่สวิตช์ อันละ ๑ เส้น จากนั้นท า
การเจาะรูของกล่องพลาสติกส าหรับเก็บแผงวงจร(เจาะด้านที่มีรีเลย์) น าสายไฟเส้นยาวๆทุกเส้น รอดผ่านรูแล้ว
ไปเชื่อมด้วยการบัดกรีที่จุดที่เป็นจุดเชื่อมสายไฟเส้นที่ยาวที่สุดในรีเลย์ โดยเชื่อมจุดละเส้น 
๑๑.คว ่าด้านที่เป็นสวิตช์ลงแล้วน ากาวสองน้ามาะที่ฟองน ้าเพ่ือติดกับกล่องพลาสติกส าหรับเก็บแผงวงจร (ด้านที่
เป็นปุ่มกดสวิตช์) น าฟองน ามาติดกับแผ่นอะคริลิคด้วยกาวสองหน้า จากนั้นน าเซอร์โวมอเตอร์มาติดบนฟองน า
ด้วยกาวสองหน้าโดยหันส่วนบนของเซอร์โวมอเตอร์มาทางปุ่มสวิตช์ แล้วตัดโฟมเป็นชิ้นบางๆ คั่นระหว่างปุ่ม
สวิตช์และส่วนที่ขยับได้(อยู่ด้านบน)ของเซอร์โวมอเตอร์ เพ่ือที่จะท าให้สามารถกดสวิตช์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
๑๒.น าชิพรับสัญญาณวิทยุมาต่อเข้ากับเซอร์โวมอเตอร์ และน ารางถ่านส าหรับถ่าน ๔ ก้อน พร้อมใส่ถ่าน AA ๔ 
ก้อน มาต่อกับชิพรับสัญญาณ 
**ในการชาร์ตแบตเตอรี่ ให้น า inverter (ราคา ๑๔๙๕ บาท) มาต่อกับแบตเตอรี่ แล้วน าสายไฟจาก inverter 
ไปชาร์ตกับไฟบ้านได้เลย 
 
การประกอบหุ่นไล่กา 
วัสดุอุปกรณ์ 
๑.ไม ้
๒.ตะปู 
๓.สุ่มจับปลา(สามารถใช้วัสดุเลือกใช้อ่ืนๆแทนได้ ในที่นี้เรามีสุ่มจับปลาอยู่แล้ว) 
๔.หมวกชาวนาเก่าๆ 
๕.เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว 
๖.หมวกกันน็อคที่ไม่ได้ใช้แล้ว(สามารถใช้เป็นวัสดุอื่นๆแทนได้) 
๗.ผ้า 
วิธีท า 
๑.น าไม้สูง ๖o เซนติเมตร มาปักไว้ตรงลางของกล่องท่ีท าจากเหล็กในระบบวิทยุบังคับ 
๒.น าสุ่มจับปลามาสวมกับไม้ในข้อแรก เพ่ือท าเป็นโครงสร้างของตัวหุ่นไบ่กา 
๓.น าไม้ยาว ๑๑ นิ้ว มายึดติดกับไม้ในข้อรกด้วยตะปู โดยที่ไม้ต้องท ามุม  ๔๕ องศาทั้งสองข้าง เนื่องจาก ใน
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ได้เรียนมา ระบุเอาไว้ว่า  มุม  ๔๕ องศา เป็นมุมที่ท าให้



 

สามารถท าให้เคลื่อนที่ได้ระยะไกลที่สุด ที่ต้องเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดก็เพราะว่าก้านพ่นยาจะยึดติดอยู่กับโครงสร้าง
แขนของหุ่นไล่กาและต้องท าหน้าที่พ่นสารเคมีหรือปุ๋ยต่างๆจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีที่ท าให้สามารถพ่นได้กระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด 
๔.น าหมวกกันน็อคที่ไม่ใช้แล้วมาเจาะรูเชื่อมกับสุ่มจับปลาด้วยลวด เพ่ือท าเป็นส่วนหัวของหุ่นไล่กา จากนั้นน า
ผ้ามาคลุมหมวกกันน็อคให้เป็นทรงกลม แล้วหันส่วนที่เป็นด้านหลังของหมวกกันน็อค มาเป็นด้านหน้าของหุ่นไล่
กา เพ่ือที่จะน าอัลตร้าโซนิกเซนเซอร์ มาติดตั้งได้ 
๕.น าหมวกของชาวนามาคลุมหมวกกันน็อคไว้ โดยที่หมวกกันน็อคต้องเจาะรูด้านบนเพ่ิมเพ่ือให้สามารถน าสาย
เชื่อมของล าโพงลอดผ่านยังหมวกได้ และท าการเจาะรูของหมวกให้พอดีกับหน้าล าโพง 

๖.น าผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจัดแต่งหุ่นไล่กาโดยตามใจชอบ 

 

ระบบปั๊มน า้เพื่อใช้ในการพ่นสารเคมีหรอืปุย๋ 

วสัดุอปุกรณ ์

๑.ปั๊มน ้าแรงดัน ๑o บาร์ ๑๒ โวลต์ ราคา ๗๙o บาท 

๒.ตะกร้าที่ไม่ใช้แล้ว 

๓.ข้อต่อ PVC ๓ ทาง ๒ อันราคาอันละ ๒๕ บาท 

๔.ขวดน ้าพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วขนาด ๑ ลิตร 

๕.สายพ่นยาขนาด ๓/๘ ยาว ๑.๒ เมตร ๔ สาย ราคาสายละ ๔๕ บาท 

๖.ก้านพ่นยายาว ๑ ฟุต ๒ อัน  ราคาอันละ ๑๘o บาท 

๗.ลวดอ่อนราคา ๔o บาท 

๘.สว่าน 

วธิที า 

๑.น าปั๊มน ้ามายึดติดกับฐานเหล็ก(ด้านใน)ที่ท าเป็นกล่องในขั้นตอนการท าโครงสร้างด้วยกาวสองน้า 

๒.น าข้อต่อ PVC ๓ ทาง มาต่อเพ่ือแยกสายพ่นยาออกไปเป็นสองทาง โดยต่อปั๊มน ้าด้านละ ๑ อัน 

๓.น าสายพ่นยาขนาด ๓/๘ ๒ สายมาต่อกับข้อต่อ PVC  และต่อกับด้านที่ท าหน้าที่ปั๊มน ้าเข้าของปั๊มน ้า แล้ว
เจาะรูเหล็กด้านหน้าที่ต่อกับโครงสร้างในระบบบังคับวิทยุด้วยสว่าน และน าสายลอดผ่านรูออกมาด้านนอกของ
กล่องเหล็ก 

๔.แล้วน าตะกร้ามาติดบริเวณด้านล่างของรูที่เจาะ แล้วน าขวดน ้าพลาสติกที่ใส่สารเคมีหรือปุ๋ยที่ต้องการจะพ่น
มาวางไว้ในตะกร้า และน าสายที่ลอดผ่านรูอกมาใส่เข้าในขวดเพ่ือที่จะดูดปุ๋ยเข้าไปและพ่นออกมา 



 

๕.น าสายพ่นยาขนาด ๓/๘ ๒ สายมาต่อกับข้อต่อ PVC  และต่อกับด้านที่ท าหน้าที่ปั๊มน ้าออกของปั๊มน ้า  

๖.น าก้านพ่นยามาต่อกับสายพ่นยาในด้านที่ท าหน้าที่ปั๊มน ้าออกของปั๊มน ้า สายละ ๑ กา้น และน าก้านพ่นยาไป
ยึดติดกับไม้ที่ท าเป็นโครงที่ท าเป็นแขนของหุ่นไล่กา 

๗.น าสายไฟของปั๊มน ้าต่อกับแบตเตอรี่ในระบบวิทยุบังคับ 

 

ระบบไมโครบติ(ใชเ้ซนเซอรจ์บัวตัถแุลว้ปล่อยคลืน่เสยีงอกมา) 

วสัดุอปุกรณ ์

๑.ไมโครบิต ๑ ตัว ราคา ๓๕๑ บาท 

๒.อัลตร้าโซนิกเซนเซอร์ ราคา ๔๑ บาท 

๓.สายจัมป์ เมีย-เมีย ราคา ๒๘ บาท 

๔.บอร์ดต่อขยาย ราคา ๓๗๕ บาท 

๕.ล าโพง buzzer ราคา ๖๒ บาท 

๖.สาย USB 

๗.สายไฟปากจระเข้ (๓เส้น) ราคา ๕o บาท 

๘.เซอร์โวมอเตอร์ ราคา ๑๑๕ บาท 

๙.สายไฟสีแดง ราคา ๖ บาท 

๑o.ล าโพงซับวูฟเฟอร์ ๔ นิ้ว ๔o วัตต์  ราคา ๕๓o บาท 

๑๑.ลวด 

วธิที า  

๑.เขียนโค้ดไมโครบิตในเว็บไซต์  www.makecode.microbit.org ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

http://www.makecode.microbit.org/


 

๒.น าโค้ดท่ีเขียนได้ใส่ลงในตัวไมโครบิต โดยใช้สาย USB เชื่อมจากคอมไปสู่ไมโครบิต 

๓.น าไมโครบิดที่ใส่โค้ดลงเรียบร้อยแล้วมาต่อกับบอร์ดต่อขยาย ดังรูป (อ้างอิงจาก www.inex.co.th) 

 

 

 

 

 

 

 

๔.น าอัลตร้าโซนิกเซนเซอร์มาเชื่อมเข้ากับบอร์ดขยายไมโครบิตด้วยสายจัมป์ แล้วน าอัลตร้าโซนิกเซนเซอร์ไว้ที่
ด้านหน้าของส่วนหัวหุ่นไล่กา เพ่ือตรวจจับนกที่มากินเมล็ดพันธุ์ เมื่ออัลตร้าโซนิกเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแล้วจะ
ท าให้คลื่นส่งเสียงออกมา(คลื่นเสียงมีความถี่ ๑๒๕oo Hz เพราะ นกและหนูจะกลัวคลื่นเสียงที่อยู่ในความถี่
ช่วงๆ ๑๓ooo-๒๕ooo  Hz) 

๕.น าล าโพง buzzer มาต่อกับบอร์ดขยายไมโครบิตด้วยสายไฟปากจระเข้ท้ัง ๓ สาย โดยน าปากจระเข้หนีบกับ
ช่องที่เป็น 0 3V GND ของล าโพง buzzer และ บอร์ดขยายไมโครบิต (ช่องเดียวกันต้องต่อด้วยสายสีเดียวกัน) 
๖.น าล าโพงซับวูฟเฟอร์มาเชื่อมกับล าโพง buzzer ด้วยสายไฟสีแดง แล้วน าล าโพงล าโพงซับวูฟเฟอร์ติดตั้ง
บริเวณหมวกของหุ่นไล่กาด้วยลวดโดยให้ส่วนหน้าล าโพงโผล่ออกมาด้านนอก 
แบบรา่งชิน้งานสิง่ประดษิฐห์ุน่ไลก่าสารพดัประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

การลงพืน้ทีส่อนวธิีการท าปุย๋หมกัย่อยตอซังข้าว ปุย๋หมักสมุนไพร และการการศกึษาการย่อยสลากลายเปน็ดนิ
ขฮงซากพชืชนดิตา่ง (โดยใช ้ EM.) (เปน็โครงงานทีเ่คยได้ศกึษาและลงมือปฏบิตัิมาแลว้) 
รูปภาพโครงงานก่อนหน้าที่ทางเราได้เริ่มแก้ปัญหาเพื่อช่วยชาวบ้าน และเกษตรกร  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘.๒ แผนการด าเนนิงาน 

  

ขัน้ตอน/กจิกรรม 
ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑.หาข้อมูลเพิ่มเตมิหรอืถามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาหรือปรับรงุชิ้นงาน 

      

๒.เริ่มท าระบบบังคบัวิทย ุ      
๓.เริ่มการประกอบหุ่นไล่กา      

๔.เริ่มท าระบบปั๊มน ้าเพ่ือใช้ในการพ่นสารเคมีหรือปุ๋ย       

๕.เริ่มท าระบบไมโครบิต       

๖.ทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขสิ่งประดิษฐ์      

 

๙. งบประมาณรวมทัง้โครงการ จ านวน ๑๖,๔๘๓ บาท โดยแบ่งเป็น ๑.ระบบวิทยุบังคับ ราคา ๑๓,๔๗๕ 
บาท ๒.การประกอบหุ่นไล่กา ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้  ๓.ระบบปั๊มน ้าเพ่ือใช้ใน
การพ่นสารเคมีหรือปุ๋ย  ราคา ๑,๔๒o บาท ๔.ระบบไมโครบิต ราคา ๑,๕๘๘ บาท 

 งบประมาณที่เสนอขอ จ านวน ๓o,ooo  บาท  เนื่องจากถ้าได้ฟังค าแนะน าจากหน่วยงานต่างๆแล้ว 
อาจต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชิ้นงานให้ดีมากยิ่งข้ึน   
 งบประมาณทีม่หีนว่ยงานอืน่รว่มสนบัสนนุ (ถา้ม)ี จ านวน    -     บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 

๑.ได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม ในสถานการณ์โควิด ๑๙ เนื่องจาก ในสถานการณ์นี้การท างานเป็นทีมจะเกิด
ปัญหามากมายและการท างานเป็นทีมจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างยาก เพราะ การเเพร่ระบาดของเชื้อจึงท าให้
สมาชิกในทีมไม่ได้มาพบปะเเละท างานร่วมกัน (ต่างคนต่างเเยกกันท าแต่มีการเเสดงความคิดเห็นร่วมกัน) จึงเป็น
การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมในสถานการณ์ต่างๆไปในตัว 

๒.ฝึกทักษะการสื่อสาร เนื่องจากเราต้องท างานร่วมกันผ่านทางระบบเทคโนโลยี ไม่ได้พบปะเจอหน้ากัน 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อซึ่งกันเเละกัน เเละช่วยประเทศชาติหยุดเชื้อ พวกเราจึงมี
แค่การติดต่อสื่อสารกันผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เเค่ทางเดียว จึงมีการสื่อสารกันค่อนข้างล าบาก และ
พวกเราต้องมีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนหรือภายในจังหวัดเพ่ือที่จะสอบถามข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อโครงงาน แต่ต้องเป็นการสื่อสารที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีทักษะใน
การสื่อสารที่ดีเพ่ือให้ข้อความหรือสิ่งที่เราต้องการสอบถามนั้นส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายทุกคน
ต้องมีความเข้าใจทีเ่หมือนกัน 

๓.ท าให้มีความกล้าคิดนอกกรอบ เนื่องจากโดยปกติเเล้ว ทีมของพวกเราจะท าโครงงานเเต่ภายในโรงเรียน และ
จะคิดแค่โครงงานง่ายๆพอท าเอาแค่คะเเนนหรือเเค่ผ่าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานที่มีผู้ที่ท าอยู่แล้ว แต่น ามา
ดัดแปลง เเต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดีเเล้วผ่านเข้ารอบ จนมาได้ฟังเเนวคิดจากพ่ีๆแขกรับ
เชิญ จึงท าให้ได้ความรู้และแนวคิดในการท าโครงงานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงท าให้กล้าที่จะคิดและสนใจท าโครงงาน
ให้แตกต่างจากเดิมที่เคยท า และมีความมุ่งม่ันมั่นการท าเพ่ิมมากขึ้น 

๔.ความกล้าเเสดงออก เนื่องจากทางทีมของเรานั้นอยู่ในชุมชนต่างจังหวัด จึงมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
ไม่มากพอ ต้องมีการซักถามจากบุคคลภายในชุมชน อาทิเช่น การสอบถามจากชาวบ้านในชุมชน(กลุ่มเป้าหมาย) 
การสอบถามกับครูท่านอื่นๆในโรงเรียน เเละบุคคลภายนอกชุมชน อาทิเช่น พี่พิธีกรเเขกรับเชิญด้านสิ่งเเวดล้อม 
เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมเติมในการท าโครงงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง และในกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดี ที่มีการจัด 
Workshop ขึ้นนั้นมีการให้แสดงความคิดเห็นหรือพูดสรุปความรู้ให้ พ่ีๆทีมงานฟัง เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทีมของ
พวกเรามีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะถามมากยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติ
แล้วสมาชิกในทีมของพวกเราบางคนไม่ค่อยมีความกล้าแสดงออกมากนักต้องให้เพ่ือนๆคอยช่วยอยู่ตลอด 

๕.ฝึกการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากต้องมีการตีความหมาย วิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้านในชุมชน เเละต้องวิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ในการท าโครงงานว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราน ามาเเก้ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ สามารถ
ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกสบายขึ้นไดจ้ริงหรือไม ่ 

๖.มีทักษะการตัดสันใจเพิ่มขึ้น เพราะสิ่งประดิษฐ์ที่เราท าขึ้นมานั้นต้องสอดคล้องกับปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบ
เจอ สิ่งประดิษฐ์ต้องมีการใช้งานที่ง่ายเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานหรือการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกสบายและเรียบง่ายขึ้น  ความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหานั้นให้เร็วที่สุดหรือ



 

ความส าคัญของปัญหาว่ามีมากน้อยเพียงใด  เเละงบประมาณในการท าสิ่งประดิษฐ์ต้องไม่มากเกินไป ต้องมี
ความสอดคล้องหรือใกล้เคียงงบประมาณของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้ จึงต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจว่า ควรจะ
เลือกวัสดุใดในการท าสิ่งประดิษฐ์จึงจะเหมาะสมที่สุด และผลที่ได้ออกมาต้องสอดคล้องกับข้อความที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น 

๗.ทักษะการวางเเผนที่ดีละเป็นระบบมากขึ้น ทีมของพวกเรานอกจากจะต้องท าแบบเสนอโครงงานเพ่ือส่ง
ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว ทีมของพวกเรายังต้องท าการบ้านหรืองานที่อาจารย์ได้มอบหมายควบคู่
ไปด้วย ทางทีมของพวกเราจึงต้องมีการวางเเผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือต้องเรียงล าดับ
ความส าคัญของงานว่างานไหนที่ควรจะต้องท าก่อน งานไหนควรท าทีหลัง  และงานที่ท าต้องส าเร็จภายในเวลา
เท่าใด 

๘.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT , เเบบสอบถาม, AI , เเละเทคโนโลยีในการท าสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ชุมชนที่ทีมของพวกเราอาศัย อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นชนบท จึงไม่ค่อยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในพ้ืนที่มากนัก จึงมี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อย แต่เมื่อทีมของพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดี และได้คิด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา ทีมของพวกเราก็ได้มีการไปค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับการท าแบบสอบถาม 
เพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะใช้ในการท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

๙.ท าให้ตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องจาก ปัญหาโควิด ๑๙ ท าให้ต้องเรียนออนไลน์จึงท าให้การบ้านที่
ได้รับมอบหมายมาเยอะตามไปด้วย ดังนั้นทีมของพวกเราจึงต้องมีความรับผิดชอบเยอะกว่าเพ่ือนๆคนอ่ืนๆ 
เพราะต้องท าท้ังโครงงานเเละการบ้านที่ได้รับมอบหมาย  

๑o.ฝึกให้ตนเองมีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก การท างานเป็นทีมในสถานการณ์โควิด19 ต้องท างาน
เเบบวิดีโอคอลคุยกัน อาจจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ความพร้อมของอุปกรณ์  การสื่อสารที่อาจจะท าให้
เข้าใจได้ช้า จึงท าให้ต้องมีการนัดท าโครงงานกันบ่อยๆ จึงเป็นการฝึกความตรงต่อเวลาในตนเอง โดยการมาให้
ตรงตามเวลาที่ได้นัดกับทีมเอาไว้ทุกครั้ง 

๑๑.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้ เเก่ชาวนาหรือชาวไร่
(กลุ่มเปา้หมาย)ที่ต้องเหนื่อยจากการท างานเเล้วยังต้องพบเจอกับความเครียดเนื่องจากขาดทุน เพราะโครงงาน
ของทีม เป็นโครงงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดอัตราการเกิดอันตราย ให้เเก่ชาวนาและ
ชาวไร่ให้ได้มากที่สุด โดยที่โครงงานของพวกเรานอกจากจะอ านวยความสะดวกและลดการเกิดอันตรายได้แล้ว
ยังเป็นโครงงานที่ช่วยประหยัดต้นทุนให้เเก่ชาวนาเเละชาวไร่ได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีเทคโนโลยี่
ต่างๆมากมาย เเล้วน ามาผลิตขายโดยที่จะคิดราคาที่ประหยัดเเละคุ้มค่ามากกว่าการที่ต้องจ้างคนมาท างานให้ 
หรือ ซื้ออุปกรณ์ท่ีก่อให้เสียงดังมาบ่อยครั้ง(ปิงปองระเบิด)มาเพ่ือไล่นก 

๑๒.สามารถน าเกียรติบตัรที่ไดจ้ากการเขา้รว่มมาเปน็ผลงานใสพ่อร์ตเพื่อยื่นเข้ามหาลัยได้ เพราะ คณะที่ทีมของ
พวกเราอยากเข้ามีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เเละทีมของพวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผ่าน



 

เข้ารอบในกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดี จึงอยากน าประสบการณ์ต่างๆของกิจกรรมนี้เเละเกียรติบัตรที่ได้  ไปอยู่ใน
พอร์ตของพวกเราด้วย 

๑๓.สามารถน าประสบการณ์ในการท าโครงงานที่ได้ในกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดีนี้  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะ
การที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ พี่ๆแขกรับเชิญ และพ่ีพิธีกรทุกคนได้มีการสอนเกี่ยวกับ
แนวคิดในการท าโครงงาน แนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ไขเมื่อเวลาเกิดปัญหาในการท าโครงงาน สิ่งเหล่านี้ที่พ่ีๆ
ทุกคนได้สอนมาสามารถน ามาระยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการท ากิจกรรม
หรือโครงงานเพื่อสังคมในครั้งต่อๆไป 

๑๔.เป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเมื่อพวกเรามีเวลาว่างส่วนใหญ่มักเสียเวลาไปกับการเล่น
เกม หรืออาจจะไม่รู้ว่าควรจะต้องท าอะไรจึงปล่อยตัวให้อยู่ว่างๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย จนกระทั่งได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเด็กอวด(ท า)ดี พวกเราจึงมีการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือเวลาว่างในช่วงต่างๆ มาค้นคว้า ศึกษา
ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่จะท า จึงท าให้พวกเราใช้เวลาว่างได้เกิดระโยชน์ และเป็นการ
เพ่ิมความรู้ในด้านต่างๆควบคู่ไปด้วยเช่นกัน 

๑๕.ฝึกใหต้นเองรูจ้กัความไมย่อ้ทอ้ มีความเพยีรพยายาม เพราะ ในการท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ทีมของพวกเรา
ได้ประสบกับปัญหาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ต้องท างานในสถานการณ์โควิด ๑๙ หรือมีความท้อแท้ในการท า แต่ 
ทีมของพวกเราก็ไม่เคยย่อท้อหรือยอมแพ้ และมีความเพียรพยายามเพ่ือที่ข้ามผ่านอุปสรรคหรือปัญหาแต่ละ
อย่างในการท าโครงงานจนโครงงานนี้ออกมาส าเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๑๖.ช่วยพัฒนาการใช้แนวคิดแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะ ก่อนที่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะประสบ
ความส าเร็จ จะต้องมีการทดลองก่อนที่จะประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาได้ โดยการทดลองนั้น ทีมของพวกเราได้
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันประกอบไปด้วย ๑)สังเกตและตั้งปัญหา ๒)รวบรวมข้อมูล ๓)การ
ตั้งสมมติฐาน และ ๔)ทดลอง(ตรวจสอบสมมติฐาน) โดยมีการก าหนด ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่ต้องศึกษาท าการ
ตรวจสอบและดูผลของมัน เป็นตัวแปรที่เราก าหนดขึ้นมา เป็นตัวแปรที่ไม่อยู่ในความควบคุมของตัวแปรใด ๆ 
ตัวแปรตาม คือ ผลการทดลองที่ต้องการเก็บข้อมูล โดยจะเปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น และตัวแปรควบคุม สิ่งอ่ืน ๆ 
นอกจากตัวแปรต้น ที่ท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนแต่เราควบคุมให้คงที่ตลอดการทดลอง ขึ้นมา 

๑๗.ท าให้ตัวเองมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น ไม่มองข้ามต่อความยากล าบากของคนอ่ืน เนื่องจากคนบางคนในสังคมย่อยมี
อคติต่อเกษตรกรที่สกปรก ได้เงินน้อย แต่ทางเราคิดว่าการคิดแบบนี้มันไม่ดี ทางเราจึงมีการช่วยเหลือคนยากจน
ส่วนใหญ่นั่นคือเกษตรกร ให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พอเราลองกลับมาดูเกษตรกรใกล้ๆ พวกเราก็มีความเห็น
อกเห็นใจ รู้จักความยากล าบากของคนอ่ืนมากขึ้น 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 

๑.ท าให้ชุมชนมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเข้ามา เนื่องจากชุมชนที่ทีมของพวกเราอาศัยอยู่นั้นเป็นชนบท 
กลุ่มเป้าหมายของทีมเราจึงมีการประกอบอาชีพแบบวิถีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมา ไม่ค่อยได้มีการน าเทคโนโลยี



 

สมัยใหม่เข้ามาใช้มากนัก ทีมของเราจึงได้มีแนวคิดที่อยากจะน าเทคโนโลยีเข้ามาพร้อมกับช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายของทีมไปพร้อมๆกัน จึงได้เกิดเป็น โครงงานหุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ นี้ขึ้นมา 

๒.ท าให้ชุมชนหรือประเทศชาติมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้น เนื่องจาก หุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ที่ทีมของพวกเรา
ได้คิดขึ้นมานั้นยังไม่มีการประดิษฐ์ขึ้นจากที่ไหนมาก่อน และอาจจะสามารถเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ือเป็น
แนวทางกับผู้ที่สนใจในด้านนี้เพ่ิมข้ึน 

๓.ท าให้กลุ่มเป้าหมาย(ชาวนาและชาวสวน)ในชุมชน มีความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพ เพราะ 
นอกจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าหุ่นไล่กาสารพัดระโยชน์ของเรานั้น นอกจากจะประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหา
เกี่ยวกับนกหรือแมลงที่มากัดกินเมล็ดพันธุ์หรือผลผลิต แล้วยังประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของทีมเรามี
ความสะดวกสบายในการท างาน เหน็ดเหนื่อยจากการท างานน้อยลง ถึงจะเป็นการแก้ปัญหาได้ไม่มากมายหลาย
อย่างแต่ปัญหาที่สิ่งประดิษฐ์ของทีมเรานั้นสามารถแก้ได้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของทีมเราและ
ใช้แรงในการแก้ปัญหานั้นมากพอสมควร 

๔.คนในชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากทีมของเราได้มกีารลงพื้นทีเ่พ่ือที่จะสอนวิธีการท าปุ๋ยหมักย่อยตอซังข้าว 
ปุ๋ยหมักสมุนไพรรสเปรี้ยวที่ใช้ในการไล่แมลง และการศึกษาการย่อยสลายกลายเป็นดินขฮงซากพืชชนิดต่าง 
(โดยใช้  EM.) เพ่ือที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของทีมเราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีต่างๆมาใช้และท า
ให้ผลผลิตที่ได้ออกมาปลอดสารเคมีหรือมีสารเคมีตกค้างลดน้อยลง และยังเป็นการเพ่ิมความรู้ในการท าปุ๋ยหมัก
เพ่ือน ามาใช้เองโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อสารเคมี 

๕.ท าให้กลุ่มเป้าหมาย(ชาวนาและชาวสวน)ในชุมชน ประหยัดค่าใช้ ในการที่ต้องซื้อสารเคมี เพราะ โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับนกหรือแมลงที่มากัดกินเมล็ดพันธุ์หรือผลผลิต แต่จะใช้เงินในการ
ซื้อสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้น้อยกว่าการที่ต้องไปซื้อสารเคมี ลูกระเบิดปิงปอง หรือการจ้างคนมาฉีดสารเคมีก าจัดแมลง 
ที่แต่ละปีกลุ่มเป้าหมายของทีมเราจะเสียเงินกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า ๒o,oooบาทต่อปี 

๖.เพิ่มมูลค่าให้กับลผลิตที่ส่งออกไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในตลาดแถวชุมชนหรือกระจายไปทั่วประเทศ 
เนื่องจากสมัยยุคปัจจุบันเป็นยุคโควิด-๑๙ คนส่วนใหญ่จึงเริ่มรักษาสุขภาพและอีกหนึ่งวิธีที่คนส่วนใหญ่ที่รักษา
สุขภาพมันปฏิบัตินั่นก็คือการรับระมานผัก ผลไม้ หรือพืชต่างๆที่เป็นออร์แกนิค ท าให้เกษตรกรชาวบ้านขาย
ผลผลิตได้ราคาไม่สูง เพราะมีการใช้สารเคมีจึงท าให้ผลผลิตมีมูลค่าหรือราคาลดลง แต่ในทางกลับกันต้นทุนที่ใช้
ซื้อสารเคมีจะมีที่ราคาแพง ส่วนผัก ผลไม้ พืชอ่ืนๆที่ปลอดสารพิษจะมีมูลค่าสูง แต่มีต้นทุนในการใช้จ่ายต ่า
เพราะไม่มีการใช้สารเคมีในระหว่างที่ปลูกทางทีมเราเล็งเห็นปัญหาจึงมีการน าโครงงานที่ทีมของเรา เคยท า
เกี่ยวกับปุ๋ยหมักที่ใช้สิ่งต่างๆที่หาได้ง่ายและไม่เป็นอันตราย มาสอนวิธีการท าให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าไปใช้ใน
การปลูกข้าวและพืชชนิดต่างๆ จึงส่งผลท าให้ผลผลิตที่ได้ออกมาปลอดสารเคมีหรือมีสารเคมีตกค้างลดลง และ
สามารถท าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม 

๗.ช่วยให้คนสูงอายุมีอาชีพท า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ
ว่างงาน อาจเป็นเพราะว่าด้วยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เวลาท าอะไรแล้วอาจจะเหนื่อยล้าได้ง่าย อีกทั้งถ้าท า



 

อะไรที่ใช้แรงมากเกินอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและท าให้เกิดอันตรายได้ แต่ด้วยสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถ
อ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดปุ๋ยหรือพ่นปุ๋ยต่างๆด้วยระบบบังคับ
วิทยุ จึงท าให้ผู้สูงอายุไม่ต้องล าบากในการที่ต้องฉีดปุ๋ยหรือพ่นปุ๋ยเองให้เหนื่อยเปล่า และระบบการไล่นก ไล่กา
ที่มากินเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ท าให้ผู้สูงอายุที่เลือกประกอบอาชีพชาวนา ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป
ที่นาบ่อยๆ จึงสามารถท าให้ประหยัดแรงหรือลดการใช้แรงในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ส่งผลท าให้
ผู้สูงอายุสามารถที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างคสะดวกสบายและไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ตนเอง 

๘.ท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือเกษตรกรทุกคนลดการเสียค่าจ้างเพื่อเช่าอุปกรณ์จากผู้อื่น เนื่องจากตนเองไม่
สามารถจ่ายเงินที่เพียงพอในการซื้อของ เพ่ือช่วยทุ่นแรงราคาสูงๆไม่ได้ จึงต้องมีการไปกู้ยืมเงินทั้งเพ่ือการลงทุน 
หรือแม้แต่การบริโภคด ารงชีวิตอยู่ ซึ่งจะเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ บางคนถึงกับวน
ลูปเป็นหนี้ เนื่องจากต้องหาทางกู้หลายทางหรือกู้หนี้ใหม่ไปใช้หนี้เก่า ยอดหนี้สินเพ่ิมและดอกเบี้ยเพ่ิม พอเก็บ
เกี่ยวแล้วขายออกไปก็มีเงินเหลือน้อย ถึงชาวนาจะรู้ตัวว่าท านาหรือปลูกอย่างอ่ืนมักจะขาดทุนแต่ก็ต้องทน ท า
แบบขาดทุนต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกอ่ืน (อย่างน้อยมีข้าวไว้กิน เพ่ือที่จะสามารถด ารงชีพต่อได้) แต่ด้วย
สิ่งประดิษฐ์ที่ทีมของเราท าขึ้นมานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ชาวนาหรือชาวสวนต้องเสียกับการเช่า
อุปกรณ์ ถือว่าคุ้มค่ากว่า เพราะการที่ชาวนาหรือชาวสวนเสียเงินเช่าอุปกรณ์ แล้วอุปกรณ์นั้นสามารถใช้งานหรือ
ใช้ประโยชน์ได้เพียงอย่างเดียวหรือไม่กี่อย่าง แต่สิ่งประดิษฐ์ที่ทีมของเราท าขึ้นมานั้นสามารถเสียเงินซื้อได้แค่
ครั้งเดียว แต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลากหลายทาง 

๙.ลดอัตราการเกิดอันตรายต่อชาวนาในชุมชน เนื่องจาก ในชุมชนของทีมเรานั้นชาวนามักจะประสบปัญหาจาก
การที่นกมากินเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงท าให้ได้ผลลิตออกมาน้อย และเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นชาวนามักจะใช้ระเบิดปิงปอง
ในการไล่นก ซึ่งระเบิดปิงปองนี้นอกจากจะท าให้เกิดเสียงดังแล้วยังท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถ้าหากขว้างออก
จากตัวเองไม่ทันหรือไม่พ้น แต่สิ่งประดิษฐ์ที่เราจะท าขึ้นมานั้นจะเป็นในรูปแบบการไล่นกโดยใช้คลื่นเสียงแทน 
จึงท าให้ชาวนาไม่ต้องเสี่ยงอันตรายในการใช้ระเบิดปิงปองอย่างที่เคย 

๑o.ลดความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางเคมี ซึ่งปัจจัยทางเคมีที่ส าคัญคือ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จะมี ผลกระทบ
ต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตั้งแต่อาการ เล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก
เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และทางเขสู่ร่างกายของสารเคมี ทางทีมเราจึงมีการลงพ้ืนที่ไปสอนวิธีการท าปุ๋ย
หมักที่ปลอดสารเคมีเพ่ือน าไปใช้กับการปลูกข้าวหรือพืช จึงท าให้ชาวนาหรือชาวสวนลดอัตราความเสี่ยง
อันตรายจากปัจจัยทางเคมี 

๑๑.ลดความเสีย่งอันตรายต่อปัจจัยทางชีวภาพ การท างานในภาคเกษตรอันตรายจากปัจจัยชีวภาพ ไดแก ความ
เสี่ยงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู โรคไขหวัดนก โรคแอนแทรกซ์ การ
ติดเชื้อโรคทั่วไป รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ร้าย กัด เช่น งู หรือ สัตว์มีพิษกัดต่อย เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์
และปุ๋ยหมักในโครงงานที่ทีมของเราเคยท ามาแล้ว จะช่วยในเรื่องของการไล่นก ไล่แมลงและสัตว์ต่างๆที่เป็น



 

ปัญหาในการเกษตรด้วยคลื่นเสียง ซึ่งคลื่นเสียงที่ทีมของเราใช้นั้นสามารถไล่สัตว์ที่อาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆไป
ได้อีกด้วย 

๑๒.ลดความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางกายภาพ การท างานในที่มีอากาศร้อนท าให้เกิดการเสียน ้าจากเหงื่อ
ออกมากเกินไปอ่อนเพลีย เป็นลม และหมดสติได รวมถึงท่าทาง และสภาพการท างานที่ไมเหมาะสม อาจท าให้
เกิดปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ และอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและข้ออ่ืนๆ นอกจากนี้ภัยธรรมชาติยังนับเป็น
ปัจจัยทางกายภาพที่สามารถสร้างความเสียหาต่อ ทรัพย์สินและการบาดเจ็บของเกษตรกร เช่น พายุ ฝนแลง น ้า
ท่วม แผ่นดินไหว  เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ของเราสามารถฉีดปุ๋ยหรือพ่นปุ๋ยได้ด้วยระบบบังคับวิทยุ จึงท าให้ชาวนา
และชาวสวนไม่ต้องท าการฉีดปุ๋ยหรือพ่นปุ๋ยเอง ส่งผลให้ชาวนาและชาวสวนสามารถบังคับวิทยุอยู่ในพ้ืนที่ร่มไม่
ต้องไท างานในท่ีที่มีอากาศร้อน และไม่ต้องลงแรงในการท างานเยอะเกินไป 

๑๓.ลดความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม ความเครียดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือพิการด้วย
อุบัติเหตุต่างๆที่ไม่สามารถด ารงชีวิตได้คล่องแคล่วมากเท่าเดิม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรเกิดอาการ
ซึมเศร้า หมดหวังในชีวิต และคิดฆ่าตัวตายในที่สุด แต่สิ่งประดิษฐ์ของเรานั้นสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป
ได้เพราะเมื่อตัดสินใจซื้อสิ่งนี้ไปแล้วจะสามารถช่วยท างานได้หลากหลายอย่างและช่วยลดค่าใช้จ่าย ในด้านของ
การใช้สารเคมีหรือการจ้างงานลง และสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถช่วยให้ผู้พิการท างานได้อย่างสะดวกสบาย เพราะ
การที่ฉีดยาหรือพ่นยานั้นจะเป็นระบบบังคับผ่านวิทยุ ท าให้ผู้พิการไม่ต้องลงมือท างานเอง 

๑๔.ปัญหาการที่หนมูาแทะเมล็ดพันธุ์ลดลง เพราะ ในนาส่วนใหญ่เมื่อข้าวงอกแล้วมักจะมีหนูมาแทะอยู่บ่อยครั้ง
ชาวนาจึงต้องใช้ยาเบื่อ แต่ก็ใช่ว่าหนูทุกตัวจะกิน โดยส่วนมากจะมีหนูที่กินยาเบื่อนั้นน้อย แต่เนื่องจากคลื่นเสียง
ที่เราสร้างข้ึนมาในสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นคลื่นเสียงที่สามารถไล่หนูที่มาแทะข้าวได้อย่างทั่วถึง 

๑๕.ปัญหาเพลี้ยลดลง เนื่องจากในทุกๆปีเพลี้ยมันจะชอบมากินข้าวทีละจ านวนมากๆ และชาวนาต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการไล่เพลี้ยเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก ทางทีมของเราจึงได้มีการสอนกลุ่มเป้าหมายท าปุ๋ยมัก
ที่สามารถไล่แมลงรวมไปถึงไล่เพลี้ยไปในตัว โดยที่กลุ่มเป้าหมายของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี 

 

๑๑. ปจัจยัทีจ่ะชว่ยท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ 

๑.ความเขา้ใจในรายละเอยีดโครงการทีจ่ะท าเปน็อยา่งด ี มกีลุ่มเป้าหมายชดัเจนและต้องมคีวามละเอียด
ในชิ้นงานสิ่งประดิษฐท์ี่สุด เนื่องจากโครงการเราจะไดม้ีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาในชมุชนทีต่รงจุด 
การใชเ้วลาและตน้ทนุอย่างคุ้มค่า และมีความสอดคล้องกับกลุม่เปา้หมายอย่างดีเหมะสมที่สดุ 

๒.ทกัษะและความสามารถของทางทมี เนื่องจากตอ้งมีการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ การประเมนิความ
เสี่ยงที่ดี การท างานเปน็ทมี ความมีสว่นร่วมที่ไมเ่กี่ยงงานกันท า การวางแผนที่เหมาะสมกบัเวลา การ
แก้ปญัหาอย่างมปีระสิทธิภาพ ความรู้ต่างๆเบื้องตน้ ความรับผดิชอบต่องาน เพื่อทีจ่ะเปน็การท างานที่ได้
มีประสิทธิภาพ ไม่ใช้เวลานานจนเกินไปในการท า 



 

๓.ทรพัยากรการท าโครงการทีพ่รอ้มตอ่การท างาน จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถท าโครงการให้ส าเร็จลุล่วงได ้
โดยเฉพาะด้านทนุทรัพย์ เนื่องจากชิ้นงานสิง่ประดิษฐต์ัวนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาของการเกษตรไดห้ลาย
อย่างมาก แต่กต็้องมีการใช้วัสดอุุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ชนบท จงึสามารถน ามาท าสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดเป็น
รูปธรรรมได ้

๔.ความมสีว่นรว่มของเกษตรกรในชมุชน ปจัจัยทางดา้นนี ้ เปน็ส่วนส าคญัอย่างมากที่จะท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากถ้าเกษตรกรในชุมชนไม่มสี่วนรว่ม ปญัหาต่างๆที่ทางเราไดศ้ึกษาขอ้มูลมา
นั้นอาจจะไม่เปน็จริง หรอืเป็นจรงิแต่อาจเป็นปัญหาที่ไม่เร่งด่วน ยังไม่ค่อยต้องการการแกป้ัญหามากนัก
เพราะมนัไม่ส าคญั ความคดิของเรากับชมุชนก็จะไม่ตรงกัน อาจจะเปรียบเสมอืนการงมเขม็ในมหาสมุทร 
จึงถ้าขาดปัจจัยความมีสว่นร่วมของเกษตรกรในชุมชน โครงงานในครั้งนีอ้าจจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายได ้

๕.ผูช้ว่ยสนบัสนนุอืน่ๆ ทีใ่หค้วามรูก้บัการท าโครงการ เนื่องจากทางเราเปน็โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพ่ือช่วย
คนในชมุชน การท าสิ่งประดิษฐ์ขึน้มานั้นต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช ้ ได้รับมารฐานไมเ่กดิอันตราย ทาง
เรานัน้ยังมแีคค่วามรู้พ้ืนฐานและความรู้ทางอนิเตอร์เนต็เฉพาะบางเรื่องเท่านั้น จงึไดม้ีการสอบถามจากผู้
ที่มีความรู้เฉพาะ อาทิเช่น พ่ีที่ปรึกษา พ่ีพิธกีรด้านสิง่แวดล้อม และผู้มคีวามรู้ในชุมชน 

 

๑๒. บคุคลหรอืหนว่ยงาน (ภาครฐั/เอกชน) ในพืน้ทีท่ีอ่ยากใหม้าสนบัสนนุโครงการเพือ่ใหเ้กดิผลเปน็
รปูธรรมยิง่ขึน้ พรอ้มอธบิายเหตผุล 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากทางเราที่เคยมีการสอนใช้ปุ๋ยหมักกับเกษตรกรก่อนที่จะมาน าเสนอ
หุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ พบว่าสามารถโน้มน้าวให้เกษตรกรเริ่มมีพัฒนาการทีบ่างคนเริ่มจะตระหนักถึงผลเสีย
ของสารเคมีและหันกลับมาใช้ปุ๋ยหมัก แต่เนื่องจากตอนที่ทางเราได้ศึกษาและน าเสนอไปตอนแรก กลับยังพบว่า
มีความรู้ตรงส่วนนี้ไม่มากเพียงพอ นั่นคือปุ๋ยหมักท่ีเราได้ศึกษานั้นสามารถแก้ไขเก่ียวกับแมลงจ าพวกกัดกินใบ
และจ าพวกหนอนชอนใบให้สามารถก าจัดได้เฉพาะส่วน ทางเราจึงเริ่มที่จะศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือที่จะ
หาข้อมูลในการแก้ไขปัญหาแมลงจ าพวกอ่ืนๆที่ยังเป็นปัญหา แต่ทางเราก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยหมักสูตรที่ได้มา ว่าสูตรนี้ดีที่สุดต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ และอีกอย่างคือต้องใช้จ านวนที่
ค่อนข้างมาก จึงอยากให้กระทรวงนี้มาสนับสนุนในเรื่องให้ความรู้ปุ๋ยหมักชนิดต่างๆกับคนในทีม เพ่ือที่คนในทีม
สามารถน าความรู้ครั้งนี้ไปต่อยอด และกระจายข่าวสารกับชุมชนเป็นวงกว้างได้   

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีหน้าที่ช่วยทางเราในเรื่องของให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา เพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดัน
ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากที่ทางเราต้องการข้อมูลในเรื่อง



 

ของการต่อวงจรเทคโนโลยี การใช้วัสดุที่ เหมาะสมกับงานให้มากที่สุด และการที่ใช้เงินในแต่ละส่วนของ
เทคโนโลยีให้น้อยที่สุดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเราเป็นเกษตรกร มีการยอมรับ รับรองกับหน่วยงานนี้ให้มี
มาตรฐานด้วยการทดสอบประสิทธิภาพต่างๆและนวัตกรรมที่ท ามา 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 ทอมัส เอดิสัน เพราะ ถึงเเม้ว่าเขาจะโดนต าหนิจากครูว่าเป็นพวกหัวขี้เลื่อย เนื่องจากเขาไม่ได้สนใจเรียน
เนื้อหาในต าราเรียน แต่สนใจในสิ่งรอบตัวหรือความรู้รอบตัว ท าให้ต้องลาออกจากโรงเรียน เเล้วให้เเม่เป็นคน
สอนหนังสือแทน แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อและละทิ้งในสิ่งที่เขาสนใจมาโดยตลอด จนเขาประสบความส าเร็จ โดย
การที่ประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟไส้คาร์บอน สร้างโรงจ่ายกระแสไฟฟ้าขึ้นที่นิวยอร์ก และ

อ่ืนๆอีกมากมาย  ซึ่งผลงานของเขาหลายชิ้นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนให้เป็นสังคมสมัยใหม่ แต่กว่าทอมัส เอดิ
สันจะสามารถประดิษฐ์สิ่งเล่านี้ขึ้นมาได้เขาต้องมีความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก  ดังนั้น เขาจึงเป็นเเรง
บันดาลใจในการด าเนินชีวิตทางด้านการเรียน เนื่องจาก ในการเรียนหรือการท าสิ่งต่างๆของพวกเรามักจะเจอ
กับการที่ถูกวิพากย์วิจารณ์ต่างๆนานา ทั้งด้านที่ดีและไม่ดี เเละส่งผลท าให้ย่อท้อหรือยอมเเพ้ แต่เมื่อพวกเราได้มี
โอกาสศึกษาประวัติของทอมัส เอดิสัน จึงท าให้พวกเรามีเเรงบันดาลใจที่จะท าในสิ่งที่เราสนใจต่อไปด้วยความ
เพียรพยายามไม่ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนก็ตาม 
 เด็กซ์เตอร์ (Dexter) จากเรื่อง ห้องทดลองของเด็กซ์เตอร์ (Dexter's Laboratory) เพราะ โครงงานของ
ทีมพวกเรามีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ โดยที่ไม่ละทิ้งความเป็นไทย เเต่ทีมของพวกเรายังขาด
ความรู้เเเละประสบการณ์เรื่องประดิษฐ์สิ่งต่างๆเเละเทคโนโลยีอยู่มาก จึงต้องการพบเพ่ือที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเเละเเนวคิดท่ีริเริ่มที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆสมัยใหม่ของเด็กซ์เตอร์ เเล้วน ามาปรับใช้ในโครงงานอีก
ทั้งเด็กซ์เตอร์เองก็เป็นบุคคลที่มีความพยายาม ไม่ว่าเขาจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ล้มเหลวมามากมายหลายครั้ง ทั้ง
จากการทดลองที่ผิดพลาด หรือเเม้เเต่ปัจจัยภายนอก อย่างดีดี้ที่มารบกวนเวลาท าการทดลอง แต่เขาก็จะ
พยายามท าสิ่งที่ตนเองต้องการให้ส าเร็จ เเละสิ่งที่ชอบที่สุดคือ เด็กซ์เตอร์จะไม่ย่อท้อต่อความอ่อนเเอของตนเอง 
อย่างเช่นเด็กซ์เตอร์มีร่างกายอ่อนเเอ เเต่เขาได้ใช้ความรู้ของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดนอกกรอบจากคน
อ่ืนโดยเเทนที่จะฝึกร่างกาย เเต่กลับมีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาช่วยให้ตัวเองเก่งขึ้น จึงเป็นอีกเเรงบันดาลใจหนึ่งใน
เรื่องของความคิดนอกกรอบ ความไม่ย้อท้อต่อปัญหาอ่ืนๆที่เราไม่ได้ท า ความพยายามที่จะท าในสิ่งที่ตนสนใจจน
ส าเร็จ 
 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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