
แบบรายงานผลการดาํเนินงาน
โครงการสร้างเดก็และเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคค ีและสํานึกความเป็นไทย

๑. ชื$อทีม.........ชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม........................................... จังหวดั......กรุงเทพและระยอง................
   โครงการ ......เริมทีตวัเรา ครอบครัว สู่สงัคม.............................

๒. สถานที$ดาํเนินการ  ......หมู่บา้นสิทธารมย ์................................... ตาํบล .......อนุสาวรีย.์.............. 
อาํเภอ.......บางเขน.................. จงัหวดั.......กรุงเทพฯ และโรงเรียนกาํเนิดวิทย ์จ.ระยอง.....................

๓. ผู้รับผดิชอบโครงการ (สมาชิกในทีม)
    (๑)....นายภูวิศ       เจริญพานิช.............................................................................................................
    (๒) ..นายกฤตกร  หอมสุด.........................................................................................................
    (๓) ...นายนฤสรณ์  ปราบพล..................................................................................................................

๔.วตัถุประสงค์โครงการ
    (๑) ความตอ้งการการคดัแยกขยะนาํกลบัไปรีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ต่อเนืองจนเป็น Zero Waste เริมทีตวั
เรา ครอบครัว สู่สงัคม
    (๒) จิตอาสาการรวบรวม คดัแยกขยะ ทุกประเภท แบบ ๓ Rs ไดแ้ก่ Reduce(ลดใช)้ Reuse(นาํกลบัมาใช้
ซํE า) และ Recycle(นาํกลบัมาใชใ้หม่) 
    (๓) ชกัชวน ส่งเสริม รณรงค ์และสนบัสนุนเยาวชนเป็นส่วนหนึงดา้นการคดัแยกขยะก่อนทิEง เพือสร้าง
ความตระหนกัรู้ มีส่วนรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและธรรมชาติร่วมกนั

๕. เป้าหมาย หรือผลลพัธ์ของโครงการที$กาํหนดไว้
ทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเสนอจิตอาสาการคดัแยกขยะทุกประเภทเพือเกบ็รวบรวมนาํกลบัไป

รีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ต่อเนืองจนเป็น Zero Waste เริมทีตวัเรา ครอบครัว สู่สงัคม  โดยทีมฯ มีโอกาสได้
เขา้โครงการเดก็อวด(ทาํ)ดี ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมการคดัแยกขยะทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดด้าํเนิน
การเบืEองตน้ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ขยายวงกวา้งการคดัแยกขยะแบบ ๓ Rs ไดแ้ก่ Reduce(ลดใช)้ Reuse(นาํ
กลบัมาใชซ้ํE า) และ Recycle(นาํกลบัมาใชใ้หม่) เพือใหเ้กิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นส่วนเลก็ๆ ในการชกัชวน 
ส่งเสริม รณรงค ์และสนบัสนุนเยาวชนดา้นการคดัแยกขยะก่อนทิEง เพือสร้างความตระหนกัรู้ มีส่วนรับผดิ
ชอบต่อสิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ซึ งทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มโชคดีทีมีพืEนฐานกิจกรรมการคดัแยกขยะ
อยา่งต่อเนืองไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกภายในหมู่บา้นสิทธารมย ์หมู่บา้นอินทนนท์ และโรงเรียนกาํเนิด
วิทย ์

โดยแบ่งออกเป็น ๒ พืEนที  คือ ๑.หมู่บา้นสิทธารมยแ์ละหมู่บา้นอินทนนท ์จ.กรุงเทพฯ และ 
๒.โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์จ.ระยอง ช่วงเวลา ๓ เดือน ตัEงแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนมกราคม 
๒๕๖๕  เพียง ๓ เดือนนีE ทีมฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ์จดัทาํโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ผา่นสือทาง Face Book _ Line 
และเขา้ร่วมกบัเครือข่ายดา้นสิงแวดลอ้ม ทัEงภาครัฐและภาคเอกชนทีจดัตัEงจุดรับบริจาคขยะแต่ละประเภทนาํ



กลบัไปใชป้ระโยชน์ทัEงในรูปแบบ ๓ Rs แลว้ ทีมฯ สามารถขยายวงกวา้งเพิมพืEนทีขึEนทัEงนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์_ผปค.นกัเรียนโรงเรียนกาํเนิดวิทย ์_เพือนและพีนอ้งในบริษทัฯ ทีปรึกษาทีมฯ 
_เครือข่ายสายกรีนเวน้ท_์และพนัธ์มิตรดา้นสิงแวดลอ้มเพจใน Face Book  สามารถส่งมอบทัEงขยะแต่ละ
ประเภทนาํกลบัไปรีไซเคิลในช่วงโควิด ๑๙ ใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคม(ตามรายงานประจาํสปัดาห์ทีบนัทึก
ใน Google ฟอร์มของโครงการเดก็อวด(ทาํ)ดีทัEงหมด)พร้อมสรุปรายการทัEงหมดประกอบดว้ยเช่นกนั 

ทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดท้าํตามเป้าหมายหรือผลลพัธ์ของโครงการฯ ไดดี้ในระดบัหนึง เพราะ
การทาํงานต่อเนืองเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้ เห็นการพฒันา การส่งเสริม รณรงคข์องทุกภาคส่วนช่วยกนั
สนบัสนุนการคดัแยกขยะนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ซึ งตอ้งไดรั้บความร่วมมือและความน่าเชือถือทีทีม
ชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดพ้ิสูจน์แลว้จากการ..เริมทีตวัเรา ครอบครัวเรา สู่สงัคม

๖. ระยะเวลาดาํเนินการ   ตัEงแต่วนัที ..๑........... เดือน .......พฤศจิกายน.................. พ.ศ. ....๒๕๖๔.....
    ถึง วนัที .....๓๑.......... เดือน ....มกราคม..........พ.ศ. .......๒๕๖๕..........(ตามทีเสนอใน Google ฟอร์ม ของ
โครงการเดก็อวด(ทาํ)ดี แลว้ ทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มยงัดาํเนินโครงการต่อเนืองเพราะสมาชิกในหมู่บา้น
สิทธารมยย์งัคงคดัแยกขยะ และตอ้งการใหที้มชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มสนบัสนุน โดยทีปรึกษาทีมฯ และ
ครอบครัวยงัคงคดัแยกขยะโดยเริมตวัเรา ครอบครัว สู่สงัคม เพราะเห็นคุณค่าของการคดัแยกขยะเพือ
ประโยชน์ต่อสิงแวดลอ้มและธรรมชาติ รวมถึงเปิดโอกาสสู่สงัคม ทัEงโครงการ มูลนิธิ ทีตอ้งการความช่วย
เหลือจากการคดัแยกขยะนาํกลบัไปรีไซเคิลต่อเนือง)

๗. ขั7นตอนและวธีิการดาํเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั7นตอนว่าทําอะไร ที$ไหน กบัใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด)

ลาํดบัที ขัEนตอนและวิธีการดาํเนินงาน ระยะเวลา
๑ ชกัชวนสมาชิกภายในหมู่บา้นฯ สร้างกลุ่ม Line และจดักิจกรรม

เส้นทางชนิดของขยะแต่ละประเภท ใหเ้ครือข่ายใด เพือทาํอะไร 
และมีประโยชน์ดา้นใด เช่น โครงการแยกขวดช่วยหมอ นาํส่ง
ขวดพลาสติกใสเพือนาํกลบัไปรีไซเคิล ผลิตเป็นชุด PPE มอบ
บุคลากรทางการแพทย ์เป็นตน้

ต่อเนืองตัEงแต่เริมโครง
การฯ จนถึงปัจจุบนั

๒ เปิดเพจชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมการคดั
แยกขยะแต่ละประเภท ผา่นโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และจดักิจกรรม
ของสมาชิกทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มและเพือน ผปค.ของ
โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์

เดือนธนัวาคม ปี 
๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบนั

๓ สร้างเครือข่ายดา้นสิงแวดลอ้ม โดยทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเขา้
ร่วมกิจกรรมกบัเพจ N ๑๕ Technology(ขยะกาํพร้าสญัจรประจาํ
เดือน) / เพจกรีนเวน้ท์ ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติเกบ็ขยะสถานทีท่องเทียวเพือเป็นแบบอยา่งทีถูกตอ้ง/
เพจ Priceless Plastic เขา้ร่วมประกวดการแข่งขนันวตักรรมทาง
สิงแวดลอ้มและกิจกรรมพลาสอิฐหรือ Ecobricks และอืนๆ 
เป็นตน้

ต่อเนืองตัEงแต่เริมโครง
การฯ จนถึงปัจจุบนั



๔ ส่งเสริมเยาวชนสร้างความตระหนกัรู้ และการมีส่วนร่วมรับผดิ
ชอบดา้นสิงแวดลอ้ม การแลกเปลียนแนวทางการคดัแยกขยะกบั
เพือนเยาวชนประเทศเยอรมนั ทีครองแชมป์รีไซเคิลอนัดบั ๑ 
ของโลก ประชาสมัพนัธ์ผา่นเพจชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม และได้
รับการสนบัสนุนจากเพจโรงเรียนกาํเนิดวิทย ์เช่นกนั

ต่อเนืองตัEงแต่เริมโครง
การฯ จนถึงปัจจุบนั

๕ สมาชิกทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มในหมู่บา้นสิทธารมย ์ทีเขา้ร่วม
กิจกรรมการคดัแยกขยะนาํกลบัไปรีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์นัEน 
หนึงท่านเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ไดน้าํแนวทาง
กิจกรรมนีEใหก้บันกัศึกษามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เพือส่งเสริม 
รณรงค ์ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมรายบุคคลบนัทึกการคดัแยกขยะ
แต่ละประเภททัEงรายงานและภาพประกอบ พร้อมยกตวัอยา่งทีม
ชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม เพือสร้างความตระหนกัรู้ กบัการมีส่วน
ร่วมการคดัแยกขยะเช่นกนั

เดือนธนัวาคม โดย
นกัศึกษาตอ้งทาํ       
รายงานฯ นาํส่งในภาค
การศึกษา ปี 
๒๕๖๔(นกัศึกษาส่ง
รายงานฯ ประมาณ
กลางเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ )

๘. งบประมาณดาํเนินการ   จาํนวน ............๓๐,๐๐๐........................... บาท  
    *งบประมาณทีไดรั้บของโครงการ/กิจกรรม จาํนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจาํนวน ..๒๘,๐๐๐.........บาท
    คงเหลือ จาํนวน......๒,๐๐๐........บาท ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งทุนอืน (ถา้มี) ระบุ  …..  
    
โดยมีรายการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มีดงันีE

ลาํดบัที รายการค่าใชจ่้าย (ระบุพอสงัเขป) จาํนวนเงิน (บาท)
๑ ค่าเสืEอทีม ๑๐๐ ตวัๆละ ๑๘๐ บาท ๑๘,๐๐๐

๒ ค่าไปรษณีย์   ๓,๐๐๐

๓ ค่าพาหนะ   ๒,๐๐๐

๔ ค่าอาหารและเครืองดืม   ๒,๐๐๐

๕ ค่านํEามนั   ๒,๐๐๐

๖ อืนๆ   ๑,๐๐๐

รวมเป็นเงินทัEงสิEน ๒๘,๐๐๐

๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที$ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ
*สมาชิกหมู่บา้นสิทธารมยอ์าจารยก์นิษฐา  ชิตช่าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ สนบัสนุน
การคดัแยกขยะแต่ละประเภททัEงทีหมู่บา้นและนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
*สมาชิกหมู่บา้นสิทธารมยเ์กือบทุกหลงัคาเรือนสนบัสนุนการคดัแยกขยะแต่ละประเภท และลุงเทพฯ สมา
ชิกฯ จดับริการบรรทุกขนขยะนาํส่งโครงการขยะกาํพร้าสญัจร
*ผปค.สมาชิกทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มทีจ.ราชบุรี กบัโรงงานขาเทียมพระราชทาน รพร.จอมบึง /สนบัสนุน
การออกแบบโปสเตอร์ทีมชุมชนรักษ ์และแบบเสืEอทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม



*คุณบรรจง เพือนทีประเทศเยอรมนัสนบัสนุนขอ้มูลและภาพถ่ายการคดัแยกขยะทีประเทศเยอรมนั ครอง
แชมป์รีไซเคิลอนัดบั ๑ ของโลก
*บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน) ตัEงจุดรับบริจาคขยะของ You เทิร์ด และโครงการ..แยกขวด
ช่วยหมอ
*หา้งสรรพสินคา้ BigC จุดรับบริจาคกล่องนมโครงการหลงัคาสีเขียว ทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเป็นอาสา
ของโครงการฯ
*มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จุดรับบริจาคพลาสติกอ่อนพลาสติกแขง็โครงการเปลียนขยะพลาสติกเป็นนํEามนั 
ทีเรียกวา่..ไพโรไลซิส ของ Corsair ทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเป็นอาสาของโครงการฯ 
*หา้งสรรพสินคา้รัชดาสตรีท จุดทิEงขยะอนัตรายทีรับทิEงหลอดไฟ กระป๋องสี และอืนๆ 
*ลุงตอ้ยกระเป๋าคนจรหวัใจเทวดาทีวดัชนะสงคราม โดยทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดบ้ริจาคกระป๋องอลูมิ
เนียมนาํกลบัไปผลิตงาน DIY
*ล๊อตเตอรี เก่าทีวดัหว้ยหมูหรือศูนยส์าธารณะสงเคราะห์เดก็พิเศษ จ.ราชบุรี นาํกลบัมาทาํงาน DIY สร้างราย
ไดใ้หก้บัเยาวชน 
*มูลนิธิหลวงตานอ้ย รับบริจาคอุปกรณ์สินคา้สภาพใชง้านไดเ้พือนาํกลบัไปสร้างมูลค่าและฝึกฝนการเรียนรู้
ของเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส และสร้างรายไดเ้ช่นกนั
*หลอดพลาสติกคุณทิEง..เราขอ ของชุมชนบา้นไผ่ จ.ระยอง นาํไปสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพือสร้างราย
ไดใ้หก้บัชุมชน
*โรงเรียนหมู่บา้นเดก็ มูลนิธิเดก็ จ.กาญจนบุรี ทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดร้วบรวมอุปกรณ์ของเล่นและ
หนงัสือเรียนส่งมอบทางไปรษณีย์
*N ๑๕ Technology ขยะกาํพร้าสญัจรประจาํเดือนทีไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หญ่ใจดีอนุญาตใหใ้ชพ้ืEนทีจุด
รับบริจาคขยะกาํพร้าสญัจรทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์(PIM)/ศูนย์
ราชการแจง้วฒันะ/วดัพระราม ๙/มหาวิทยาเกษตรศาสตร์/และเทศบาลเมืองนนท(์เฉพาะทีทีมชุมชนรักษสิ์ง
แวดลอ้มนาํขยะกาํพร้าไปบริจาคเพือนาํไปใชเ้ป็นพลงังานเชืEอเพลิงทีเรียกวา่..RDF
*เพจเสนาขาเทียม รับบริจาคแกว้พลาสติกหนาเพือนาํมาเป็นส่วนประกอบของขาเทียม จดัส่งทางไปรษณีย์
*เพจ Precios Plastic Bangkok รับบริจาคฝาขวดพลาสติกนาํกลบัไปรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น กระถาง
ตน้ไม ้จานชามใส่ของ จดัส่งทางไปรษณีย ์(ปกติทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มนาํส่งทีจุดรับบริจาคทีสยามพารา
กอน)
*เพจกรีนเวน้ท ์โดยทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเขา้ร่วมกิจกรรมการเกบ็ขยะสถานทีท่องเทียวอุทยานแห่งชาติ
ทัEงอุทยานแห่งชาติผาแตม้ / ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช / แม่เมย  และสงัขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี รวมถึงการมอบสินคา้อุปกรณ์เครืองใชใ้หก้บัมูลอพยพแม่หละ
*เพจ Priceless Plastic เขา้ร่วมประกวดการแข่งขนันวตักรรมทางสิงแวดลอ้มโดยเขา้รอบ ๒๐ทีมสุดทา้ยและ
กิจกรรมพลาสอิฐหรือ Ecobricks ทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดจ้ดัส่งเป็นจาํนวนมาก(รอประกาศผลทีมฯที
จดัส่งเยอะทีสุดภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕) พร้อมจดัทาํคลิปพลาสอิฐหรือ Ecobricks
*โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์คุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทีใหข้อ้มูลการบริหารจดัการการคดัแยกขยะภายใน
โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์รวมถึงเพจโรงเรียนกาํเนิดวิทยที์ช่วยประชาสมัพนัธ์โครงการเดก็อวด(ทาํ)ดีของทีม
ชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม และเพือนนกัเรียน ผปค.ทีน่ารักทุกท่านทีเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทีมชุมชนรักษสิ์ง
แวดลอ้ม
*และโครงการเดก็อวด(ทาํ)ดี ทีสนบัสนุนทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มต่อยอดการคดัแยกขยะใหเ้ป็น Zero 
Waste ไดใ้นระดบัหนึง รวมถึงผูใ้หญ่ใจดีเมืองไทยประกนัภยัทีมอบทุนสนบัสนุนครัE งนีE



๑๐. ผลสําเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที$เกดิขึ7นจากการดาํเนินโครงการ

      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
              (๑) สมาชิกทีเขา้ร่วมโครงการกบัทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดล้งมือปฎิบติัการคดัแยกขยะแต่ละ
ประเภท โดยแต่ละประเภทสามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ตามคุณสมบติัของขยะทีนาํกลบัไปรีไซเคิลได้
บา้ง ใชซ้ํE าไดบ้า้ง และลดการใชไ้ดบ้า้งนัEน เมือมีความรู้ ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง กส็ามารถนาํไปแนะนาํ ให้
ขอ้มูลกบัผูอื้นไดถู้กตอ้ง ยกตวัอยา่งของอาจารยก์ลว้ยสมาชิกทีมฯ ไดน้าํการคดัแยกขยะไปสร้างกิจกรรมให้
กบันกัศึกษาในมหาวิทยาลยัดา้นสิงแวดลอ้ม ซึ งเป็นเรืองทีตอ้งช่วยกนัรับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้มร่วมกนั
              (๒) การมีส่วนร่วมดา้นสิงแวดลอ้มคนละเลก็คนละนอ้ยรวมกนักถื็อวา่มีปริมาณทีมากพอสมควร 
แลว้นาํกิจกรรมดา้นช่วยเหลือสงัคมเขา้มาเกียวขอ้งทาํให้ผูร่้วมกิจกรรมมีความสุขใจ ความภาคภูมิใจ ทีเป็น
ส่วนเลก็ๆทีช่วยเหลือสงัคมใหเ้กิดประโยชน์ทัEงผูรั้บและผูใ้หเ้ช่นกนั
     
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม
              (๑) ลดปริมาณขยะไดใ้นระดบัหนึง โดยขยะทีคดัแยกแลว้ถูกนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์เพือใหเ้กิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนแลว้ ยงัช่วยรักษาธรรมชาติและสิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัเราไดอี้กเช่นกนั 
              (๒) ส่งเสริมการพฒันาและต่อยอดนวตักรรมจากขยะแต่ละประเภท เช่น พลาสอิฐหรือ Ecobricks 
กิจกรรมเกบ็ขยะใหเ้กิดประโยชน์งาน DIY เช่น โต๊ะ เกา้อีE  และอืนๆ  / หมอนหลอดพลาสติกสร้างรายไดใ้ห้
กบัชุมชน/ ส่วนประกอบขาเทียมจากจุกอลูมิเนียมและแกว้พลาสติกหนาสนบัสนุนผูพ้ิการทางการเดิน/ 
พวงหรีดหรือดอกไมจ้นัทร์จากลอ็ตเตอรีสร้างรายไดใ้หก้บัเยาวชน/ โครงการแยกขวดช่วยหมอผลิตชุด PPE 
มอบใหแ้พทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์/ ไพโรไลซิล การคืนสภาพเดิมของพลาสติกเป็นนํEามนั /ขยะ
กาํพร้า นาํกลบัไปเป็นเชืEอเพลิงทีเรียกวา่ RDF / จาม ชาม จากฝาขวดพลาสติกสร้างเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ /และ
อืนๆ 

๑๑. ผลงานหรือผลผลติที$สามารถนําไปต่อยอดหรือพฒันาในระยะต่อไป
*Zero Waste คือผลงานทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดน้าํเสนอขยะแต่ละประเภทสามารถนาํกลบัไปใช้
ประโยชน์เพือใหเ้กิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไดจ้ริง รวมถึงการช่วยกนัรักษาธรรมชาติและสิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั
เราไดอี้กเช่นกนั ระยะเวลาโครงการเดก็อวด(ทาํ)ดี ทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มดาํเนินโครงการ..เริมทีตวัเรา 
ครอบครัวเรา สู่สงัคม นัEนเป็นแค่ช่วงเวลาสัEนๆ ทีทางทีมฯ นาํเสนอให้เห็นการคดัแยกขยะแต่ละประเภทและ
ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกทีมชุมชนรักษแ์วดลอ้มทัEงในหมู่บา้นสิทธารมย ์หมู่บา้นอินทนนท ์เพือนพี
นอ้งทีติดตามทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มต่อเนืองเห็นถึงความตัEงใจจริง ความต่อเนืองในการทาํงานดา้นสิง
แวดลอ้ม การต่อยอดการพฒันานวตักรรมส่งเสริมดา้นสิงแวดลอ้มจากบุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่าย ซึ ง
ทัEงหมดนีE สิงสาํคญัทีสุดคือ..การไดรั้บความร่วมมือทีดีจากการกระทาํทีชดัเจนของทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม



๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ รวมถึงวธีิการที$ใช้ในการแก้ไขปัญหา
*ทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มจดัพืEนทีทาํงานแยกเป็น t ส่วนคือทีหมู่บา้นสิทธารมย ์จ.กรุงเทพฯ และโรงเรียน
กาํเนิดวิทย ์จ.ระยอง เนืองจากสมาชิกในทีมทัEงหมดพกัและอาศยัอยูใ่นโรงเรียน ถูกจาํกดัพืEนทีและการพบปะ
ช่วงโควิด ๑๙ ระเบิดรุนแรง โดยโรงเรียนเขา้สู่ระบบ Sandbox ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ ง
ตอ้งปฎิบติัตามอยา่งครัดเคร่ง การทาํกิจกรรมตอ้งนาํเสนอเนน้ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ 
ลงเพจชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่ และพืEนทีปฎิบติังานอยูที่หมู่บา้นสิทธารมย ์จ.กรุงเทพฯ โดยที
ปรึกษาโครงการและสมาชิกหมู่บา้นสิทธารมย ์ซึ งทีมฯใชสื้อในการแกไ้ขสือสารสมาชิกทีม ชกัชวนเพือน
สมาชิก และทาํกิจกรรมกบัเพจดา้นสิงแวดลอ้มผา่นสือในภาพรวมทัEงหมดตามวิถีชิวิตใหม่ปัจจุบนั

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป 
*โครงการเดก็อวด(ทาํ)ดี เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนนาํเสนอโครงการฯหลากหลายดา้นทีเยาวชนใหค้วามสนใจ
จดัเป็นหมู่หมวดแลว้ดาํเนินโครงการฯในช่วงทีเกิดโรคระบาดโควิด ๑๙ ทียงัไม่สามารถควบคุมโรคระบาด
ไดใ้นช่วงโครงการฯ ซึ งมีผลกระทบทัEงโครงการเดก็อวด(ทาํ)ดี และทุกทีมทีเขา้รอบ ๕๐ ทีมสุดทา้ยระดบั
พลอย ทาํใหโ้ครงการฯ ตอ้งปรับเปลียนตามความเหมาะสม และส่งเสริมทุกทีมในระดบัหนึง โดยทัEง ๕๐ 
ทีมแยกเป็นกลุ่มพีเลีEยงเฉพาะเจาะจง แยกนาํเสนอขอ้มูลแต่ละกลุ่มอีก ทาํใหไ้ม่เกิดปฎิสมัพนัธ์ของแต่ละทีม
เสมือนการทาํงานทีมใครทีมมนั ไม่มีกิจกรรมร่วมกนัให้แชร์ความรู้ การทาํงาน ความผกูพนัธ์ และช่วยเหลือ
ซึ งกนั ซึ งจาก ๕๐ ทีมทัวประเทศน่าจะมีประโยชน์กบัทุกๆ ทีมทีเขา้ร่วมโครงการฯ ครัE งนีE  รวมถึงพีเลีEยงซึ ง
ตอ้งศึกษาขอ้มูลตามทีมทีดูแลมีปฎิสมัพนัธ์สือสาร t ทางดว้ยเช่นกนัเพือให้เกิดความผกูพนัธ์สนิมสนมการ
ทาํโครงการทีสร้างความประทบัใจครัE งหนึง

๑๔. จัดทําสื$อเพื$อนําเสนอผลการดาํเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วดีทัิศน์ความยาวไม่เกิน
๕ นาที (ถ้ามี)
* คลปิวดิโีอทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อมกบัสมาชิกทีมฯ ที$โรงเรียนกาํเนิดวทิย์ กบัเครือข่ายด้านสิ$งแวดล้อม
และผู้สนับสนุนทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อม



*คลปิวดิโีอทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อมและสมาชิกทีมฯ ที$โรงเรียนกาํเนิดวิทย์กบัการแนะนําการจัดทํา
พลาสอฐิหรือ Ecobricks จากขยะแต่ละประเภท อกีกจิกรรมของทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อม



*โปสเตอร์ทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อมกบัสมาชิกทีมฯ ที$โรงเรียนกาํเนิดกบักจิกรรมโครงการ..เริ$มที$ตัวเรา 
ครอบครัวเรา สู่สังคม



























*เสื7อทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อม



*โลโก้ทีมชุมชนรักษ์สิ$งแวดล้อม
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