
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม   Young Science WESR 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยน้ำหมักเพ่ือนำไปกำจัดขยะอินทรีย์ 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม    ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

      ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข   ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ❑ ด้านสังคม ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนินโครงการ 
            ในโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑,๖๐๐ คน(ครู 
๑๐๘ คนและนักการภารโรง, แม่บ้าน ๘ คน) ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากมารวมกันอยู่
ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะในปริมาณมากในแต่ละวัน โรงเรียนจึงมีนโยบายจัดการขยะที่รี
ไซเคิลได้โดยการนำฝากธนาคารขยะรีไซเคิล      ส่วนที่รีไซเคิลไม่ได้เก็บลงถังแยกขยะและประสานเทศบาลนำ
เก็บลงบ่อขยะ แต่อีกประเภทขยะท่ีพบปริมาณมาก คือ ขยะเปียกที่เกิดจากเศษอาหารเหลือทิ้งเฉลี่ยแล้ว
ประมาณ ๒๖ กิโลกรัมต่อวัน(ซึ่งไม่รวมขยะประเภทเศษอาหารในร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งของชุมชน) มีวิธีการ
กำจัดโดยการเททิ้งใส่ถุงดำนำไปบ่อขยะทำให้เกิดปัญหากลิ่นขยะและแหล่งรวมแมลงวัน,หนู ที่เป็นพาหะนำโรค
ที่จะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและในโรงเรียน 

 
รูปที่๑ แสดงการกำจัดขยะอินทรีย์ในชุมชนในปัจจุบันโดยการเทลงบ่อหมัก ซึ่งพบปัญหาคือต้องใช้ระยะ

เวลานานในการย่อยสลาย มีกลิ่นเหม็น มีแมลงวันและสัตว์นำโรคอ่ืนๆเกิดจำนวนมาก 
 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

        ปัจจุบันปัญหาขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ขยะบางประเภทก็มีวิธีการกำจัดได้อย่างเหมาะสมและไม่
ส่งผลเสียอะไร แต่ขยะประเภทขยะมูลฝอยหรือขยะอินทรีย์วิธีการกำจัดหรือคัดแยกขยะมูลฝอยที่ใช้ต่อเนื่องกัน

เลขท่ี .................................. 



๒ 
 

 

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลายวิธี เช่น นำไปกองทิ้งบนพื้นดิน นำไปท้ิงทะเล หมักทำปุ๋ยกลางแจ้ง เผาใน
เตาเผาขยะ หรือฝังกลบ   วิธีการกำจัดดังกล่าวมานี้บางวิธีเป็นวิธีกำจัดที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม และต่อมนุษย์เองด้วย ซึ่ง วิธีกองทิ้งบนดิน การนำไปทิ้งทะเล รวมทั้งการเผากลางแจ้ง ถือว่าเป็น
วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพราะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อมตามมา เราจึงมี
วิธีการกำจัดที่ดีและทำให้ไม่ส่งผลเสียโดยไม่เกิดปัญหาที่ตามมาในภายหลัง   หนอนแมลงวันลาย จะช่วยในการ
กำจัดขยะอินทรีย์โดยการกินซากและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจึงมีการนํามาใช้ประโยชน์ในการลดปริมาณขยะ
อินทรีย์  แมลงวันลายยังสามารถควบคุมปริมาณของแมลงวันบ้านได้ด้วยเนื่องจากหนอนแมลงวันลายจะมีการ
หลั่งสารบางชนิดทำให้สภาพที่อยู่อาศัยเป็นกรดสูง จึงช่วยยับยั้งการวางไข่ของแมลงกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งยังยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากขยะและแมลงหรือสัตว์ที่เป็น
พาหะนำโรคให้มีปริมาณการแพร่กระจายลดน้อยลง เราพบว่าแมลงวันลายมี โปรตีน ๔๒% ไขมัน ๓๕% 
พลังงาน ๒,๙๐๐ กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม กรดอะมิโน และธาตุอาหารอ่ืนๆปริมาณโปรตีนที่พบมีค่าใกล้เคียงกับ
ปริมาณโปรตีนที่พบใน เนื้อสุกร คือ ๔๓.๒๐% แมลงวันลายไม่ใช่แค่จะช่วยในการจัดการปริมาณขยะและลด
การเกิดเชื้อโรคต่างๆ แต่ยังมีการใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์เช่น ลูกไก่ สุกร และปลานิล โดยการใช้แทนการให้
อาหารสัตว์แต่ละชนิดเพราะแมลงวันลายมีปริมาณสารอาหารที่ใกล้เคียงกับสารอาหารที่เป็นอาหารสัตว์เราจึงใช้
เลี้ยงสัตว์และช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ ๒ แสดงการเลี้ยงไก่ด้วยหนอนแมลงวันลาย 

 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑)  เพ่ือศึกษาชนิดของน้ำหมักต่อระยะเวลาการวางไข่ของหนอนแมลงวันลาย 
    ๒) เพ่ือศึกษาค่าความเป็นกรดของน้ำหมักต่อระยะเวลาการวางไข่ของหนอนแมลงวันลาย 



๓ 
 

 

  ๓)เพ่ือศึกษาประเภทและน้ำหนักของขยะเปียกต่อระยะเวลาการย่อยสลายเศษอาหารของหนอน
แมลงวันลายและน้ำหนักของหนอนแมลงวันลาย  
  ๔) เพ่ือลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและไม่เกิดประโยชน์โดยใช้หนอนแมลงวันลาย 
  ๕)เพ่ือนำหนอนแมลงวันลายมาเลี้ยงสัตว์แทนการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิดและช่วยลดต้นทุนในการ
เลี้ยง 

 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๑)  ได้ชนิดของน้ำหมักที่สามารถนำมาหล่อแมลงวันลายให้วางไข่เพ่ือให้ได้หนอนแมลงวัยลาย  

 ๒) ลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในโรงเรียนจากเฉลี่ยวันละ ๒๖ กิโลกรัมให้เหลือ ๐ กิโลกรัมด้วยการใช้
หนอนแมลงวันลายช่วยในการย่อยสลายแทนการเททิ้งหรือฝัง 

 ๓) ไดห้นอนแมลงวันลายที่ใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์และนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์โปรตีนสูงสำหรับปลา
และไก่เนื้อ จึงสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์  

 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 

๑.การเตรียมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย  

องค์ประกอบในการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย(ในการปฏิบัติงานครั้งนี้)  

โรงเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย  

 ใช้สำหรับการเลี้ยงตัวหนอนควรมีอากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณโดยรอบ เป็นระบบเปิด จะไม่มีการใช้ตาข่ายดัก
เพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงวันบินหนี มีการตกแต่งโรงเพาะให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับธรรมชาติ โดยการใช้ใบไม้แห้ง
และใบไม้ปลอม มีการใช้น้ำหวาน แขวนไว้บริเวณห้องเพ่ือใช้ในการดึงดูดแมลงวันลายที่โตเต็มวัย  

 

รูปที่ ๓ แสดงโรงเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 



๔ 
 

 

ถังบรรจุน้ำหมัก 

 สามารถใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ชุมชนของเรา ราคาไม่สูง เช่น ถังน้ำพลาสติกขนาด ๓๐ ลิตร กะละมัง 
หรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีฝาปิดและต้องมีพ้ืนที่พอที่จะให้หนอนกินเศษอาหารและอาศัยอยู่ได้  

การเตรียมภาชนะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย  

 ภาชนะท่ีใช้เลี้ยงมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับพฤติกรรมของตัวหนอนที่จะคลานออกจากอาหารมา
หาที่เข้าดักแด้ ซึ่งเป็นข้อดีทำให้ประหยัดแรงงานในการเก็บดักแด้ไปใช้ประโยชน์ ควรมีตาข่ายปิดที่ปากบ่อ 
ป้องกันแมลงหวี่เข้ามาปะปน และสัตว์เลื้อยคลานเข้ามากินตัวหนอน ลักษณะของภาชนะมีดังนี้  

- นำกะละมังที่มีขนาดเท่ากัน มาใส่ส่วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในการล่อแมลงวันลายโดยใช้ รำ ๑ กิโลกรัม ผสม
กับน้ำหมักชนิดต่างๆอย่างละ ๑ กิโลกรัม ๑:๑ ผสมให้เข้ากันและเศษอาหาร ๑กิโลกรัม นำมาวางใส่บริเวณตรง
กลางของกะละมัง และใช้รำกลบ  

 

รูปที่ ๔ แสดงการเตรียมภาชนะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 

อาหารที่ใช ้ 

 เศษอาหารที่เหลือจากโรงอาหารของโรงเรียนหรือเศษอาหารจากร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งของชุมชน เศษ
ผักสด จากตลาด เศษเนื้อและเส้นต่างๆที่เหลือจากการบริโภค  

การล่อแมลงวันลาย  

 การใช้น้ำหมักปลาส้มซึ่งมีค่าความเป็นกรด ด่าง (PH)อยู่ระหว่าง ๓-๔ ชุบผ้านำไปปิดบริเวณภาชนะที่ใส่
อาหารสำหรับเเมลงวันที่จะวางไข ่ สาเหตุเพราะเเมลงวันลายมีพฤติกรรมที่ชอบว่างไข่ในทีที่มีกลิ่นเปรี้ยวเเละยัง
ชอบกลิ่นของเเอมโมเนีย ซึ่งทั้งสองอย่างมีในน้ำหมักปลาส้ม  



๕ 
 

 

 

รูปที่ ๕ แสดงถังน้ำหมักปลาส้ม และน้ำหมักชนิดอื่นๆ 

การขยายพันธุ์แมลงวันลาย  

 เมื่อดักแด้แมลงวันลายออกจากภาชนะใส่อาหารแล้วคัดเลือกดักแด้เหล่านั้นไปยังกรงตาข่ายที่เตรียมไว้
สำหรับตัวเต็มวัย ดักแด้ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ จึงฟักเป็นตัวเต็มวัย  การเตรียมที่ให้แมลงวันลายผสมพันธุ์และวางไข่ 
ใช้มุ้งไนล่อนขนาด ๑ x ๑ x ๒ เมตร ใช้ผ้าพลาสติกครอบหลังคามุ้งเพ่ือกันฝน กางมุ้งในพื้นที่ที่มีการระบาย
อากาศด ีแสงแดดส่องถึง ภายในมุ้งวางกระถางต้นพืช เช่นไม้เลื้อยเพ่ือให้เป็นที่เกาะพักของแมลง อาหารสำหรับ
ให้แมลงวางไข ่ โดยใช้รำ ๑ กิโลกรัม ผสมกับน้ำหมักชนิดที่แมลงวันลายชอบที่สุด จากการทดลอง คือ น้ำหมัก
ปลาส้ม ๑ กิโลกรัม ผสมกับเศษอาหาร ๑ กิโลกรัม นำมาวางบริเวณตรงกลางของกะละมัง และใช้รำกลบ วัสดุที่
ให้แมลงวางไข่ใช้แผงไข่กระดาษลูกฟูกวางซ้อนกันวางบนอาหาร และใช้หลอดดูดสีน้ำตาลความยาว ๑๐ 
เซนติเมตรมัดรวมกันมัดละ ๑๐ หลอด  

๒.วิธีเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย  

   ๒.๑ นำรำข้าวหยาบและน้ำหมักปลาส้มมาชั่งให้ได้ ๑ กิโลกรัม  

     

รูปที่ ๖ แสดงวัสดุที่ใช้เลี้ยงหนอนแมลงวันลาย 



๖ 
 

 

    ๒.๒ ใส่รำข้าวหยาบและน้ำหมักในอัตราส่วน ๑:๑ คลุกรำข้าวหยาบกับน้ำหมักให้เข้ากันความชื้นพอเหมาะ 

 

รูปที่ ๗ แสดงการผสมรำและน้ำหมัก 

    ๒.๓ ใช้เศษอาหารปริมาณ ๒ กิโลกรัม มาใส่ไว้ตรงกลางรำข้าวหยาบที่ผสมน้ำหมักปลาส้มเตรียมไว้แล้วกลบ
ให้มิดเศษอาหาร  

    

รูปที่ ๘ แสดงการเทเศษอาหารบนกะละมังท่ีตำแหน่งกลางกะละมัง 

     ๒.๔ นำผ้าชุบน้ำหมักปลาส้ม ในปริมาตร ๑๑๐ มิลลิลิตร(ml.) ให้ชุ่มทั่วผืนผ้า  

   

รูปที่ ๙ แสดงการชุปน้ำหมักที่จะใช้ล่อแมลงวันลาย 

 

 

 



๗ 
 

 

      ๒.๕ นำไปคลุมปิดด้านหน้าภาชนะท่ีใช้ล่อแมลงวันลายที่เตรียมไว้   

 

รูปที่ ๑๐ แสดงการปิดผ้าที่ชุบน้ำหมักบนอาหารที่เตรียมไว้ในข้อ ๒.๓  

      ๒.๖ จากนั้นตัวหนอนแมลงวันลายจะสามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะให้อาหาร ๒-๓ ครั้ง
ต่อสัปดาห์ และสามารถนำตัวหนอนแมลงวันลายที่เหลือจากการย่อยขยะอินทรีย์ ไปใช้เป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง
ให้กับชาวเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อและปลา 

   

รูปที่ ๑๑ แสดงตัวหนอนแมลงวันลายที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ 

ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข 

   ๑)ศัตรูของแมลงวันลาย ส่วนใหญ่ที่พบ คือ มด และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ป้องกันได้โดยหมั่นตรวจสอบดูแล
ความสะอาดภายในโรงเรือน   

     ๒) สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับเลี้ยงแมลงวันลายอยู่ในช่วงฤดูฝน และควรจัดสถานที่เลี้ยงให้
มีอากาศถ่ายเทสะดวก ส่วนกรงผสมพันธุ์และวางไข่ ควรวางในบริเวณท่ีมีร่มเงาและมีแสงแดดส่องถึง เพ่ือให้ได้
ปริมาณการวางไข่มากขึ้น 

  



๘ 
 

 

การใช้ประโยชน์  

    ๑) ชนิดของน้ำหมักต่อระยะเวลาการวางไข่ของหนอนแมลงวันลายที่ดีที่สุดคือน้ำหมักน้ำปลาส้มที่มีมากใน
ชุมชนของเรา และเททิ้งวันละ ๒ ตันสามารถนำมาใช้ล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่และได้จำนวนหนอนแมลงวัน
ลายจำนวนมาก  

    ๒) สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในโรงเรียนจากเฉลี่ยวันละ ๒๖ กิโลกรัมให้เหลือ ๐ กิโลกรัมด้วยการ
ใช้หนอนแมลงวันลายช่วยในการย่อยสลายแทนการเททิ้งหรือฝัง 

    ๓) ได้หนอนแมลงวันลายที่ใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์และนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์โปรตีนสูงสำหรับปลาและ
ไก่เนื้อ จึงสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์  

 

๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
จัดหาข้อมูล        
วางแผนออกแบบจัดซื้ออุปกรณ์       
จัดทำโครงการ      
นำหนอนแมลงวันลายไปย่อยขยะอินทรีย์ในชุมชน        
รายงานความก้าวหน้าโครงการ       

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน    ๑๐,๕๐๐-         บาท 
    รายการ ยอดเงิน (บาท) 
๑. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักและอาหารหนอนแมลงวันลาย 
      - กากน้ำตาล 
     - รำอ่อนปานกลาง  
     - น้ำปลาส้ม 
     - อีเอ็ม 
     - น้ำหมักชนิดอื่นๆ 
     -ชอล์กไล่มด 
๒.ค่าอุปกรณ์ 
     -  ผ้าตาข่าย 
     -  เครื่องวัด pH 
     -  ถังหมัก  
     -  กะละมัง 
     -  ตะแกรงอะลูมิเนียมตักหนอน  
     -  ตะแกรงคัดขนาดหนอนแมลงวันลาย 

 
๒๕๐.๐๐- 
๓๐๐.๐๐- 
๑,๐๐๐.๐๐- 
๒๕๐.๐๐- 
๕๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐- 
                                               
๕๐๐.๐๐- 
๒,๐๐๐.๐๐- 
๓,๐๐๐.๐๐- 
๕๐๐.๐๐- 
๑๐๐.๐๐- 
๕๐๐.๐๐- 

  ๓.ค่าเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อเก็บน้ำปลาส้ม ๑,๐๐๐.๐๐- 
                                                            รวมเป็นเงิน                ๑๐,๕๐๐.๐๐.-                                                                                  
 
 ๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  

  ๑)  โรงเรียน 
- .ลดขยะประเภทขยะอินทรีย์ ปริมาณเศษอาหารเหลือทิ้งและขยะมูลฝอยน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายรายได้
เพ่ิมข้ึน 
  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
-นำหนอนแมลงวันลายที่เหลือจากกระบวนการย่อยขยะอินทรีย์ไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์โปรตีนสูง เช่น ไก่เนื้อ
และปลา  
-ปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองของคนในชุมชนให้มองเห็นคุณค่าของขยะอินทรีย์ และทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในพื้นที่ชุมชน และพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 



๑๐ 
 

 

   
 

 
   
รูปที่ ๑๒ แสดงเศษอาหารที่เหลือ เมื่อนำมาใช้เลี้ยงหนอนแมลงวันลายก็จะได้ตัวหนอนที่สามารถนำมาเลี้ยงไก่

หรือปลา ลดต้นทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป และลดปริมาณขยะอินทรีย์ 

 

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 

     ๑) ความมุ่งม่ันในการทำโครงการถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเป็นแรงผลักดันในการทำโครงการ ซึ่งแต่ละ
ทีมเองต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำได้ 

    ๒) ความสามัคคี ซึ่งสมาชิกในทีมต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

    ๓) การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำโครงการ ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลาเพ่ือการทำโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จนั้นการใส่ใจที่เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพ่ือที่จะนำความรู้ที่ได้นั้นมาพัฒนา
โครงการของทีมให้ดียิ่งขึ้นโดยการแก้ปัญหาไม่ใช่หนีปัญหา  

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

     -เทศบาลตำบล เพราะช่วยในการกระจายความรู้และสนับสนุนในด้านการพูดคุยกับคนในชุมชนเรื่องหนอน
แมลงวันลายและการใช้น้ำหมักปลาส้มที่มีมากในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ 

    -นายศุภชัย  โพธิ์สุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทย เพราะอยากให้ท่านช่วยเสนอ
ประเด็นเรื่องขยะอินทรีย์,ขยะมูลฝอยขึ้นมาพูดในสภา ให้หลายๆฝ่ายใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้
มากขึ้น 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

 - Joseph Robinette Biden, Jr ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบั น  เพราะอยากพูดคุยแลกเปลี่ ยน
แนวความคิด ทัศนคติและปรัชญาในการดำเนินชีวิตต่างๆ ที่ท่ านนำมาใช้ในการบริหารประเทศให้พัฒนา
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 

 -Thomas Alva Edison เพราะอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดก่อนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่นำพาแสงสว่างมา
สู่ชาวโลก 

 -ฟินน์ ยุทธนา เพราะ ชอบในการตั้งคำถามเเละความคิดต่างไปของเขาอยากคุยเเละรับฟังความรู้ต่างๆจาก
เขา 

 

 

/ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน       ที่แนบ
ทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
ลงชื่อ              อธิราช           ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

(    นาย อธิราช  ชาดีกรณ์      ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


๑๒ 
 

 

วัน/เดือน/ปี ๑๔/๐๗/๖๔ 
 

 
ลงชื่อ          ณัฐดนัย            ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

(    นายณัฐดนัย  หมั่นทอง      ) 
วัน/เดือน/ปี ๑๔/๐๗/๖๔ 
 
   ลงชื่อ      ชัญญานุช   ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

    (    นางสาวชัญญานุช  อินทรักษ์   ) 
วัน/เดือน/ปี ๑๔/๐๗/๖๔ 
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๑.ชั่งรำและน้ำหมักให้ได้ ๑ กิโลกรัม นำมาผสมกันในอัตราส่วน ๑:๑ ผสมให้เข้ากัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ .ใช้เศษอาหารปริมาณ ๒ กิโลกรัม มาใส่ไว้ตรงกลางรำที่ผสมน้ำหมักเตรียมไว้แล้วกลบด้วยรำ 
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๓.นำผ้าชุบน้ำหมักแต่ละชนิด ในน้ำหมักปริมาณ ๑๑๐ มิลลิลิตร แล้วนำไปคลุม ด้านหน้าภาชนะล่อแมลงวัน
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