
 
 

 

 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู ้รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย 

 

๑. ชื่อทีม disTRASH   จังหวัด กทม.   โครงการ “หาหาร” 

๒. สถานที่ดําเนินการ   

- 51/34 พล.ปตอ. ถนนทหาร เเขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสิต กทม. 10200 

- หมู่บ้านวรารมย์ ถนนประชาอุทิศ 98  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

    (๑) นายคณวัฒน ์กลิ่นสุคนธ ์ 

    (๒) นางสาว นภัสจุฑา คงสนทนา 

    (๓) นายทัศณ์พล คุณวุฒิพร  

๔.วัตถุประสงค์โครงการ 

    (๑) เพื่อค้นคว้าความรู้เเละทดลองการหมักปุ๋ยด้วยเศษอาหาร 

    (๒) เพื่อนําเสนอเเบบอย่างจากการค้นคว้าเเละทดลองของโครงการในการจัดการกับขยะเศษอาหารด้วยการหมักปุ๋ย 

    (๓) สร้างความตะหนักถึงปัญหาสิ่งวาดล้อมในประเด็นของขยะเศษอาหาร 

ด้วยการเเบ่งปันความรู้ที่ศึกษาในโครงการผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 

๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กําหนดไว้ 

    (๑) สําเร็จการทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพปุ๋ยหมักเศษอาหารจากการนําเศษอาหารจากพื้นที่การทดลองมาใช ้

    (๒) ได้ผลผลิตทางการออกเเบบโมเดลถังหมักเศษอาหารเเละถังเก็บเศษอาหารสําหรับการต่อยอดโครงการในอนาคต 

    (๓) สร้างพื้นที่ในเเพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสําหรับการให้เเละเเลกเปลี่ยนความรู้ในการหมักปุ๋ยด้วยเศษอาหาร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   ตั้งแต่วันที ่๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ถึง วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



๗. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทําอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 

ลําดับที ่ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา 

๑ ศึกษาวิธีหมักปุ๋ยด้วยเศษอาหาร (พ.ย. ๒๕๖๔) 

- หาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

- ร่าง Prototype 

- ทดสอบ Prototype 

- คิดเเบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในพื้นที ่

๑ เดือน 

๒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (พ.ย. ๒๕๖๔) 

- สอบถามข้อมูลคนในหมู่บ้าน 

- สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร 

๑ เดือน 

๓ เริ่มทดลองหมักปุ๋ยเเละเเบบทดลองถังหมัก (ธ.ค. ๒๕๖๔ - ก.พ. ๒๕๖๕) 

- เตรียมวัสดุอุปกรณ ์ 

- หมักถังเเบบที่หนึ่ง สอง เเละสาม 

- ติดตาม/ประเมินผลการทดลอง 

๒ เดือน 

๔ ออกเเบบ (remodel) 

ถังหมักเเละถังเก็บเศษอาหารเเละระบบจัดการขยะเศษอาหาร (ม.ค. -  ก.พ. 

๒๕๖๕) 

๒ เดือน 

๕ สร้างเเพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดีย (ธ.ค. ๒๕๖๔ - ม.ีค. ๒๕๖๕) ๔ เดือน 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ   จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจํานวน ๗,๐๐๐ บาท    

    คงเหลือ จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท  

   

โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี ้

ลําดับที ่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จํานวนเงิน (บาท) 

1 ค่าพัสดุอุปกรณ์จัดทําถังหมัก จํานวน ๓ ถัง ถังละ ๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท 



2 ค่าจัดทําสื้อภาพนิ่ง จํานวน ๓ โพสต ์โพสต์ละ ๑,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท 

3 ค่าบริการ sponsor โพสต ์Facebook จํานวน ๓ โพสต ์โพสต์ละ ๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท 

4 ค่าพัสดุอุปกรณ์จัดทําถังเก็บปุ๋ย จํานวน ๑ ถัง ถังละ ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ บาท 

 

๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

- ผู้อาศัย(หนึ่งครัวเรือน) เเละร้านอาหาร(สองร้าน) พล.ปตอ. 

- ผู้อาศัย(สามครัวเรือน) หมู่บ้านวรารมย์ 

๑๐. ผลสําเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. ได้เรียนรู้วิธีหมักปุ๋ยจากเศษอาหารประเภทต่างๆอย่างละเอียดจากการทดลองเองและจากการค้นคว้าข้อมูลผ่าน 

อินเทอร์เน็ต และงานวิจัย 

2. ได้ลงมือปฏิบัต ิทดลอง และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาขณะหมักปุ๋ยที่สามารถใช้ได้จริง 

3. ได้ทดลองสร้างถังหมักเศษอาหารแบบประยุกต ์โดยใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปและทําง่ายสําหรับทุกคน 

4. ได้ความรู้เรื่องขยะและการจัดการขยะในไทยที่ลึกและเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท ้

5. ได้นําหลักแนวคิด Design Thinking Process มาใช้ในขณะดําเนินโครงการ และ 

ใช้ในการออกแบบถังหมักและถังเก็บเศษอาหารแบบใหม ่

      



     

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

1. จํานวนขยะเศษอาหารในชุมชนลดลง ทําให้เศษอาหารเหลือทิ้งไปแหล่งฝังกลบน้อยลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. สังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะเศษอาหารในไทยมากขึ้นผ่านการให้ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของโครงการ  

3. ผู้ที่สนใจการหมักเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้รับข้อมูลและคําแนะนําด้านการหมักปุ๋ยผ่านสื่อโซเชยีลมีเดียของโครง

การ และ คนที่ไม่สนใจหันมาสนใจการหมักเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยมากขึ้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑.ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนําไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 

1. โครงร่างถังเก็บเศษอาหาร แบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แบบร่างถังหมักเศษอาหารแบบใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาและวิธีการแก้ไข 

1. หมักเศษอาหารครั้งแรกแล้วไม่กลายเป็นปุ๋ย 

a. กองเศษอาหารแฉะและเหม็น 

i. ใส่ใบไม้แห้งลงไปในกองเศษอาหารเพิ่ม 

ii. นําใบไม้แห้งมากลบเป็นชั้นบนเศษอาหารเพื่อกลบกลิ่น 

iii. ทดลองสร้างถังหมักเศษอาหารแบบใหม่ โดยการเจาะ 

รูตัวถังให้แก๊สที่เกิดขึ้นไปทําปฏิกิริยากับนํ้าที่ระเหยเพื่อดับกลิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  

 ๑๓.๑ การหมักปุ๋ยด้วยเศษอาหารต้องใช้ความรู้เเละระยะเวลาเป็นอย่างมาก 

จึงจําเป็นต้องมีผู้ชํานาญเฉพาะทางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยเพื่อทําให้การทดลองตรง pain point 

ของการหมักปุ๋ยด้วยเศษอาหาร 

  ๑๓.๒ ควรคํานึงถึงจํานวนสมาชิกเเละระยะเวลาโครงการต่อสเกลของโครงการ อย่างเช่นในกรณีของทีม disTRASH 

ที่มีการวางสเกลโครงการในไอเดียเเรก(เเผนจัดการขยะรีไซเคิลระดับชุมชน)ค่อนข้างใหญ่ 



ซึ่งส่วนทางกับจํานวนสมาชิกที่มีจํานวนน้อยเหมือ่เทียบกับขนาดเเละระยะเวลาของโครงการ 

ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโฟกัสของปัญหาอยู่หลายครั้งจนกลายเป็นปัญหาขยะเศษอาหาร 

 ๑๓.๓จากที่มีการได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โครงการได้พอทราบว่ามีอีกหลายๆทีมที่มีการโฟกัสเกี่ยวกับปัญหาขยะเศษอา

หารจะเป็นเรื่องดีมากหากโครงการได้มีการกระตุ้นเเละเปิดโอกาสให้ทีมเหล่านี้มาเเบ่งปันความรูเ้เละประสบการณ์ด้วยกันระห

ว่างการจัดทํา 

๑๔. จัดทําสื่อเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ถ้าม)ี 

 

 

(ลงชื่อ) .................................................... หัวหน้าทีม 

                                            (..................................................) 

                                    วันที ่........ เดือน .................... พ.ศ. ............. 

 

(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                            (..................................................) 

                                    วันที ่........ เดือน .................... พ.ศ. ............. 

 

(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                            (..................................................) 

                                    วันที ่........ เดือน .................... พ.ศ. ............. 

 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับรอง  

                                            (..................................................) 

                                   ตําแหน่ง ................................................................. 

                                    วันที ่........ เดือน .................... พ.ศ. ............. 

   

หมายเหต ุ กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

Morino,M
Nahhh

Moira,m norman

H 8mn21 2565

nthimngrnqoinonnhimngrno.atno

18 IMAN 2565



 

 

 

  


