
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์ : สว่านเจาะดินนิวบอรน์ 

นวตักรช่างชุมชน : คุณปรชีา บุญส่งศร ี28 หมู่ 6 ต. โคกตูม อ. เมอืง จ. ลพบุร ี 

   หมายเลขตดิต่อ 086-618-2302 

       

แนวคิดในการพฒันา 
เริม่ต้นจากความต้องการทีจ่ะปลูกกลว้ยนับพนัต้น แตพ่บว่าการขุดหลุมปลูกทลีะต้นทัง้เหน่ือยและใชเ้วลามาก เครื่องเจาะ
ดนิทีห่าซื้อได้กไ็ม่ทนทาน ใชง้านยาก และก่อใหเ้กิดอุบตัเิหตุไดง้่าย จงึพยายามคดิคน้เครื่องขุดดนิตัง้แต่เสยีมขนาดใหญ่ที่
ทนทาน และมทีีเ่หยยีบส าหรบัเพิ่มิแรงในการขุด มาเป็นสว่านเจาะดนิมอืหมุน จนกระทัง่พฒันาต่อยอดมาเป็นเครื่องเจาะ
ดนิแบบรถเขน็ลอ้เดีย่ว ทีเ่หมาะกบัการลากเคลื่อนยา้ยในพืน้ทีข่รุขระ และช่วยในการควบคุมทศิทางการเจาะดนิไดด้ ีซึ่ง
อุปกรณ์ทีพ่ฒันาขึน้มจีุดเด่นทีใ่ชง้านไดส้ะดวก ราคาไม่แพง เกษตรกรสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ เพิม่รายได ้และลดต้นทุนในการปลูกพชืสวน ทีต่้องใชต้้นกลา้จ านวนมาก 
❖ ลดต้นทุนแรงงานในการก่อสรา้งขนาดเลก็ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม เช่น การสรา้งโรงเรอืนเพาะเหด็ 

เสาคา้งส าหรบัพชืเถาเลื้อย ฯลฯ 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ มกีารจดัจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยสามารถจ าหน่ายไดไ้ม่น้อยกว่า 100 เครื่องต่อเดอืนผ่านช่องทาง Facebook  



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์: รถไถนัง่ขบั อีลุย   

นวตักรช่างชุมชน: คุณวมิล สวุรรณ 60 หมู่ 1 ต. วงัยาง อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร 47130  
  หมายเลขตดิตอ่ 081-206-2305 
 

 
 

แนวคิดในการพฒันา 
จากประสบการณ์รบัจา้งไถปรบัหน้าดนิดว้ยรถไถเดนิตามมาอย่างยาวนาน ความเมื่อยลา้ทีเ่กดิขึน้จนเกอืบ จะประสบ
อุบตัเิหตุท าใหต้้องคดิคน้หาวธิกีารทีจ่ะท าใหร้ถไถเดนิตามใชง้านไดง้่ายยิง่ขึน้ แต่ดว้ยขาดแคลนทุนทรพัยจ์งึอาศยัเรยีนรู้
จากกลไกของรถไถขนาดใหญ่ และหาอะไหล่มอืสองมาดดัแปลงรถไถเดนิตามคู่ใจ จนกระทัง่กลายเป็นรถไถนัง่ขบัที่
สามารถท างานได้ไม่แพร้ถไถราคาแพงขนาดใหญ่  

อลีุย คอืชุดอุปกรณ์ดดัแปลงรถไถเดนิตามทีเ่กษตรกรมกีนัอยู่ทุกบา้นให้กลายเป็นรถไถนัง่ขบัไดใ้นราคาไม่แพง พรอ้ม
ตดิตัง้ระบบต่อพว่งอุปกรณ์เกรดหน้าดนิ ผานไถ พ่วงลาก ฯลฯ ตามความต้องการของผูใ้ช ้โดยเฉพาะเกษตรกรสูงวยั ให้
สามารถท างานในพืน้ทีเ่กษตรกรรมไดส้ะดวกสบายยิง่ขึน้ 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ สรา้งรายไดเ้พิม่ โดยปัจจุบนัไดเ้ปิดใหบ้รกิารกบัผูส้นใจน ารถไถเดนิตามมาตดิตัง้ชุดอุปกรณ์ดดัแปลง นัง่ขบั ซึ่งมี
ผูส้นใจเขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ รบัจา้งดดัแปลงและประกอบอุปกรณต์่อพว่งใหก้บัรถไถเดนิตามใหก้ลายเป็นรถไถนัง่ขบั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
รบัทราบจากการแนะน าของลูกคา้ทีเ่คยน ารถไถเดนิตามมาดดัแปลง และทราบขอ้มูลจากทาง Fanpage 
“Eluithailand”  

 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์: จกัรยานปีนต้นมะพร้าว  

นวตักรช่างชุมชน: คุณณรงค ์หงสว์ชิุลดา 122 หมู่ 8 บา้นน้อยร่มเยน็ ต. กาบเชงิ อ. กาบเชงิ จ. สุรนิทร ์32210  
  หมายเลขตดิตอ่ 062-3483150 
 

   
แนวคิดในการพฒันา 
พฒันาขึน้จากความต้องการแก้ไขปัญหาการหาคนปีนต้นมะพรา้วไดย้าก เน่ืองจากเป็นงานอนัตราย ท าใหก้ารเกบ็ลูก
มะพรา้ว ลูกตาล ลูกหมาก และการตดัแต่งกิง่ไมบ้นต้นไมสู้งมคีวามปลอดภยั และสามารถออกแบบปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม
กบัการปีนต้นไม้แต่ละชนิดได้ 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ลดการสูญเสยีชวีติและบาดเจบ็ของเกษตรกร 
❖ สามารถอยู่บนต้นไมไ้ดเ้ป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่เกดิความเมื่อยลา้ จงึเกบ็เกีย่วผลผลติไดม้ากขึ้น ท าให้

รายไดเ้พิม่ขึน้ 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ มกีารจดัจ าหน่ายแลว้ผ่านทาง Fanpage จดัส่งผ่านทางบรษิทัขนส่งสนิคา้เอกชน โดยลูกคา้ทีส่ ัง่ซื้อส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคใต้ 

 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์:  เรือรดน ้าอตัโนมติั    

นวตักรช่างชุมชน: คุณสายธาร ม่วงโพธิเ์งนิ 96/3 หมู่1 ต. บางแกว้ฟ้า อ. นครชยัศร ีจ. นครปฐม 73120  
  หมายเลขตดิตอ่ 094-3695361  

 

 
 

แนวคิดในการพฒันา 
การวางระบบสปรงิเกลอรร์ดน ้าแบบทีส่วนอื่นท า "ยงัไม่ใช่ค าตอบ" เพราะต้นทุนสูงกว่าหลายเท่า  
“โจทยต์อนนัน้คอื ท าใหเ้ป็นโรบอท ท ายงัไงใหเ้รากดสวติชป์ุ๊ บแลว้ไม่ต้องสนใจ ปล่อยมนัไป ใหม้นัท างาน” 
'เรอืรดน ้าอตัโนมตั'ิ อาศยัเครื่องยนตเ์บนซนิสองจงัหวะ มอเตอร ์โฟม เหลก็ ท่อพวีซี ีและกล่องควบคุมทีเ่ขยีนโปรแกรม
ใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอรเ์พื่อควบคุมความเรว็ของมอเตอรใ์หค้งที ่เมือ่ตดิเครื่องแลว้ สามารถปล่อยใหร้ดไปรอบๆ สวนได้
เอง  

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ลดการใชแ้รงงานในการรดน ้าพชืไร่พชืสวนได ้ 
❖ ประหยดัต้นทุนในการท าการเกษตร 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ เป็นสิง่ประดษิฐ์ต้นแบบทีย่งัอยู่ระหว่างการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ และก าลงัมองหาโอกาสในการลงทุน
เพื่อผลติและจ าหน่ายในปรมิาณมาก      

 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์: เครื่องตดัหญ้าโซลารเ์ซลล ์ตดัหญ้าทัง้วนั ไม่ส้ินเปลืองน ้ามนัแม้แต่หยดเดียว!!! 

นวตักรช่างชุมชน: คุณกฤษณะ สทิธหิาญ 196 หมู่ 5 ต. บุญนาคพฒันา อ. เมอืง จ. ล าปาง 52000  
  หมายเลขตดิตอ่ 084-0429847 
 

 
แนวคิดในการพฒันา 
เครื่องตดัหญ้าตดิแผงโซลารเ์ซลล์ในตวัเป็นทางเลอืกใหก้บัเกษตรกร ท างานดว้ยมอเตอรก์ าลงัสูงทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองไดท้ัง้วนั แผงโซลารเ์ซลล์ขนาดเลก็ทีส่ามารถชารจ์กระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทีส่ามารถชารจ์กระแสไฟฟ้าได้
ระหว่างการใชง้าน หรอืถงึแมจ้ะเป็นวนัทีไ่ม่มแีสงอาทติยก์ส็ามารถใชง้านไดด้ว้ยแบตเตอรีส่ ารอง การออกแบบมอืจบัแบบ
พเิศษทีช่่วยเพิม่องศาจากจุดหมุนเพื่อตดัหญ้าได้กวา้งกว่ามอืจบัแบบทัว่ไป ดว้ยตวัเครื่องทีม่นี ้าหนักเบาและกะทดัรดั 
เครื่องตดัหญ้าตดิแผงโซลารเ์ซลล์ในตวั  

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ประหยดัการใชพ้ลงังาน ลดค่าใชจ้่าย   
❖ สรา้งรายไดเ้พิม่ 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ จ าหน่ายออนไลน์ผ่าน Fanpage “ไร่ช่างเอก สบัปะรดวถิอีนิทรยี”์ และอยู่ระหว่างจดอนุสทิธบิตัร 

 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์: ตะบนัน ้าถงัแกส๊   

นวตักรช่างชุมชน: คุณอุดม อุทะเสน 86 หมู่ 11 บา้นทุ่งเทงิ ต. โป่ง อ. ด่านซ้าย จ. เลย  
  หมายเลขตดิตอ่ 087-2165686 
 

 
แนวคิดในการพฒันา 
ดว้ยทกัษะช่างเครื่องยนตเ์ลก็ และความรบัผดิชอบในฐานะผูใ้หญ่บา้นแห่งบา้นทุ่งเทงิ ต. โป่ง อ. ด่านซ้าย จ. เลย คุณอุดม 
อุทะเสน ไดพ้ยายามแสวงหาวธิกีารทีจ่ะน าน ้าที่ไหลมาจากป่าต้นน ้าเพื่อใหช้าวบา้นในหมู่บา้นไดม้นี ้าในการบรโิภคและใช้
ในการเกษตร แต่ดว้ยสภาพพืน้ทีท่ีห่่างไกล หลายพืน้ทีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึ ตะบนัน ้าจงึกลายเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบั
หมู่บา้นทีอ่ยู่ในเขตป่าต้นน ้า คุณอุดมไดพ้ฒันาตะบนัน ้าอย่างต่อเน่ืองจากเดมิใชท้่อพลาสตคิพวีซี ีมาเป็นท่อเหลก็ ต่อมา
เป็นถงัน ้ายาแอร ์และทา้ยทีสุ่ดไดห้นัมาใชถ้งัแก๊สมอืสองทีม่คีวามทนทานและมขีนาดทีเ่หมาะสม 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ท าใหเ้ขา้ถงึแหล่งน ้าสะอาดเพื่อสุขภาวะทีด่สี าหรบัครวัเรอืนในชนบท และการชลประทานเกษตรทีช่่วยเพิม่รายได้ 
❖ ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าต้นน ้า โดยตะบนัน ้าจะยงัคงท างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองกต็อ่เมื่อมนี ้าไหลลงมาตามล าธาร

อย่างต่อเน่ือง 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ แจกจ่ายใหก้บัหมู่บา้นทีอ่ยู่ในเขตป่าต้นน ้าในจงัหวดัเลยและเพชรบูรณ์ โดยมอีงคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม
ว่าจา้งใหท้ าการผลติ 
 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์: ของเล่นไม้กลไกเคลื่อนไหว    
 

นวตักรช่างชุมชน: โรงเล่นและพพิธิภณัฑเ์ล่นได ้48 หมู่ 3 ต. ป่าแดด อ. แม่สรวย จ. เชยีงราย 57180  
หมายเลขตดิต่อ 089-9998537 หรอืแฟนเพจ "โรงเล่นพพิธิภณัฑเ์ล่น” https://web.facebook.com/PlayableMuseum/ 
 

      
 

แนวคิดในการพฒันา 
ของเล่นทีแ่ค่เหน็กส็นุกแลว้ จากฝีมอืของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ใจด ีช่างไม้นักท าของเล่นกว่า 20 คน ทีช่่วยกนัพฒันาต่อ
ยอดจากของเล่นพืน้บา้น ใชว้สัดุธรรมชาตทิีห่าไดใ้นท้องถิน่มาเป็นวตัถุดบิ สรา้งสรรคช์ิน้งานดว้ยเครื่องมอืช่างพืน้บา้น 
เพิม่เตมิดว้ยจนิตนาการของผูใ้หญ่ทีอ่ยากใหลู้กหลานไดเ้รยีนรูแ้ละจนิตนาการไปไกลกว่าอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด ดว้ยความ
มุ่งมัน่ของสองพีน้่องนักก่อการเล่น ผูป้ระสานงานของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ทีท่ าหน้าทีเ่ชื่อมประสานผูอ้าวุโสนักประดษิฐ์ของ
เล่น จงึท าใหข้องเล่นเหล่าน้ีมกีารพฒันารูปแบบและกลไก  
 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ เกดิกระบวนการส่งต่อความรูไ้ปยงัเดก็รุ่นใหม่อย่างตอ่เน่ือง 
❖ ของเล่นแนวเคลื่อนไหวทีส่นุกสนานหลากหลายแบบทีร่าคาไม่แพงและเล่นไดไ้ม่รูเ้บื่อ 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ มกีารจดัจ าหน่ายผ่าน Fanpage “โรงเล่น พพิธิภณัฑเ์ล่นได้” และจดัจ าหน่ายผ่านโรงเรยีนการศกึษาทางเลอืกทัว่
ประเทศ 

 

  

https://web.facebook.com/PlayableMuseum/


 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์: กาลกัน ้าประปาภเูขา   

นวตักรช่างชุมชน: กลุ่มช่างชุมชนเมอืงจงั 195 หมู่ 1 ต. เมอืงจงั อ. ภูเพยีง จ. น่าน 55000  
  หมายเลขตดิตอ่ 091-0718902 
 

 
แนวคิดในการพฒันา 
พฒันาขึน้จากปัญหาการสิน้เปลอืงงบประมาณในการสูบน ้าเพื่อประโยชน์ดา้นการชลประทานภายในหมู่บา้น จงึพฒันา
เครื่องสูบน ้าแบบกาลกัน ้าทีอ่าศยัหลกัทางวทิยาศาสตร ์โดยไม่ต้องใชพ้ลงังานจากภายนอกเพื่อประโยชน์ในการสูบน ้าจาก
แหล่งกกัเกบ็ไปยงัล ารางส่งน ้าของหมู่บา้น 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ลดต้นทุนในการสูบน ้าเพื่อสาธารณูปโภคและการเกษตรภายในหมู่บา้น  
❖ ช่วยใหช้าวบา้นเขา้ถงึแหล่งน ้าสะอาดอนัส่งผลตอ่สุขภาพทีด่ ีและเพิม่รายไดจ้ากการเกษตรทีเ่ขา้ถงึระบบ

ชลประทาน 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ มกีารใชง้านจรงิ โดยสามารถส่งน ้าประปาใหก้บั 35 ครอบครวั และครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 800 ไร่ และก าลงัจะสรา้ง
ระบบเพิม่เตมิเพือ่ใหส้ามารถจ่ายน ้าใหก้บัครวัเรอืนในชนบทไดม้ากยิง่ขึน้ 

 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน  

ส่ิงประดิษฐ์: เครื่องอูดยุง   

นวตักรช่างชุมชน: คุณสุรยิา ค าคนซื่อ 187 หมู่ 8 ต. นาขาม อ. เรณูนคร จ. นครพนม  
  หมายเลขตดิตอ่ 095-2896855 

 
 

แนวคิดในการพฒันา 

พฒันาขึน้จากปัญหาเครื่องพ่นยุงแบบสะพายหลงัดัง้เดมิทีม่ขีนาดใหญ่ เสยีงดงั สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ และมี 

ราคาแพง ท าใหม้จี านวนเครื่องไม่เพยีงพอกบัการใชง้านครอบคลุม 80 หมู่บา้นของต าบลท่าลาด จงึสรา้ง 

เครื่องพ่นสารก าจดัยุงขนาดเลก็ทีต่วัแทนอสม. แต่ละหมู่บา้นสามารถพกพาและใชง้านไดง้่าย อกีทัง้ยงัม ี

ราคาถูกจงึสามารถผลติไดจ้ านวนมาก อกีทัง้ยงัช่วยใหก้ารฉีดก าจดัยุงท าไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ลดความเสีย่งดา้นสุขภาพของชาวบา้นในชุมชน โดยเฉพาะโรคตดิต่อทีม่ยีุงเป็นภาหะ 
❖ ลดรายจ่ายของภาครฐัในการรกัษาผูป่้วยจากโรคทีม่ยีุงเป็นพาหะ และลดรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในการจดัสรรงบประมาณเพื่อก าจดัยุงตามหมู่บา้น 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ แจกจ่ายใหก้บัอสม. ตามหมู่บา้น ในจงัหวดันครพนม โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 
และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมนวตักรรมช่างชุมชน 

ส่ิงประดิษฐ์:  เครื่องบดผสมปุ๋ ยหมกัและดนิปลูก  

เลกิเผา ลดควนั ดว้ยการแปลงเศษใบไมท้ีไ่ดใ้นแต่ละวนัใหเ้ป็นดนิพรอ้มปลูก!!! 

นวตักรช่างชุมชน: คุณสุรเดช ภูมชิยั 124 หมู่ 6 ต. หนองล่อง อ. เวยีงหนองลอ่ง จ. ล าพูน 51120  
  หมายเลขตดิตอ่ 081-6128254 
 

 
 

แนวคิดในการพฒันา 

เกษตรกรชาวสวนล าไยและสวนมะม่วงต้องตดัแต่งกิง่เป็นประจ าทุกวนั จงึรวบรวมใบล าไยและใบมะม่วงมาผลติเป็นปุ๋ ยหมกั
และดนิพรอ้มปลูก โดยการสนับสนุนจากส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัล าพูน ท าใหท้างกลุ่มสามารถพฒันาผลติภณัฑด์นิ
พรอ้มปลูกจากปุ๋ ยหมกัใบล าไยและใบมะม่วง ทีข่ายดจีนต้องสัง่จองล่วงหน้า เครื่องบดผสมอเนกประสงคต์น้ทุนต ่าจากถงั
น ้ามนั 200 ลติร สามารถใชใ้นการผลติปุ๋ ยหมกัและดินพรอ้มปลูกบรรจุถุงคุณภาพสูงไดม้ากถงึ 4 ตนัต่อวนั  

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

❖ ช่วยลดการเผาวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรไดอ้ย่างรวดเรว็ 
❖ สรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัเกษตรกร 

การขยายผล (จ าหน่ายหรือเผยแพร่) 

❖ มกีารใชง้านจรงิและช่วยใหเ้กษตรกรกว่า 32 ครวัเรอืนลดการเผาใบไมใ้นสวน มผีลติภณัฑป์ุ๋ ยหมกัและดนิปลูก
จากใบล าไยและใบมะม่วงจ าหน่ายใหก้บัชุมชนใกลเ้คยีงและภายในจงัหวดัล าพูน 

 


