
 

 

 

 
 
1. ชื่อทีม    HT. DEVELOP  
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   Back to Zero, No More Waste. 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 
❑    ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 

  ❑ ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ❑ ด้านสังคม ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 
3. พื้นที่ด าเนินการ  หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 9 ต าบลหารเทา  อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง                 
4. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ด าเนินโครงการ 
  ชุมชนเทศบาลต าบลหารเทา มีการขยายตัวของชุมชน มีการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามา
ตั้งถิ ่นฐานในเทศบาลต าบลหารเทามากเพิ่มขึ้นเป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้ในชุมชนเทศบาลต าบลหารเทา มี
ปริมาณขยะมากเพิ่มขึ้น ประสบกับปัญหาการทิ้งขยะ มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ทิ้งขยะไม่ลงถัง  ประชาชนใน
ชุมชนไม่มีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งผลให้ขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ถูกทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์  และปัญหาการก าจัดขยะแบบผิดวิธีซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุสืบ
เนื่องมาจากประชาชนในชุมชนขาดความรู้หรือความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะ ขาดจิตส านึกและ
ความเอาใจใส่เรื่องของส่วนรวม  การไม่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎกติการ่วมกันของสังคม 
5. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ได้รับ
การพัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และปัญหาขยะได้กลายเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งของหลายๆประเทศ 
ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้น เพราะปัญหาขยะส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางในระดับโลก โดยปัญหาขยะได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน แม้ว่าหลายๆประเทศได้มีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา และมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าปัญหาขยะจะหมด
ไป     

ส าหรับประเทศไทยนั้น ปัญหาขยะก็ถูกจัดว่าเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆ โดยส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาอย่างช้านานและสามารถพบเจอได้ทั่วไปในทุกพ้ืนที่ ขยะที่
เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันของมนุษย์ ซึ ่งการทิ้งขยะก็อาจจะถือได้ว่าเป็นกิจวัตร
ประจ าวันของมนุษย์ไปแล้ว นานวันยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก็ท าให้ขยะที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งไม่จ าเป็นนั้นมีมากยิ่งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกแต่ไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะตามมาหลังจากนั้น จึงท าให้ปัญหาขยะนั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติและสามารถยอมรับหรือมองข้ามไปได้ 

แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ทำ) ดี 

เลขที่       
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ปัญหาขยะบางส่วนเกิดจากการขาดจิตส านึกและความมักง่ายของคนบางกลุ่ม  จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
Science Advances จากฐานข้อมูลการสร้างขยะใน 217 ประเทศของธนาคารโลก(ข้อมูลปี 2016) ไทยสร้าง
ขยะพลาสติก 70 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ ่งสูงที่สุดในอาเซียนและอยู่อันดับที่ 5 ในการสร้างขยะพลาสติกต่อ
ประชากรมากสุดในโลก  และจากการส ารวจของของกรมควบคุมมลพิษ(พ.ศ.2562)พบว่าประเทศไทยมี ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 
ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละมีจ านวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศ
สวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดการกับขยะในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับต้นๆ ของโลก มีจ านวนขยะ
จากครัวเรือนที่เกิดขึ้นปีละ 4.4 ล้านตัน ซึ่งครึ่งหนึ่งถูกน าไปเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยกระบวนการที่เรียกว่า 
waste-to-energy ส่วนที่เหลือน าไปรีไซเคิล ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วประเทศสวีเดนนั้นมีการจัดการขยะได้
ดีกว่าประเทศไทยเป็นอย่างมาก และจากการศึกษาข้อมูลของปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นในแต่ละปีได้แสดงให้เห็นว่า
ปริมาณขยะในประเทศไทยมีจ านวนมหาศาลซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีข้อปฏิบัติส าหรับ
ประชาชนโดยที่ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

ปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้หันมาใส่ใจ ให้ความส าคัญและร่วมกันรณรงค์เรื่องปัญหาขยะมากขึ้น จะ
เห็นได้จากการที่เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นับว่า
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาและรณรงค์ควบคู่กับการปลูกผังจิตส านึกให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้มีจิตส านึก มีวินัยในตนเอง มีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากตนเองและสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้อื่นได้ และในปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากขยะมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เช่น ภาวะโลกร้อน การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค 
ส่งผลต่อสุขภาพของคน เป็นต้น ซึ่งในฐานะของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ยังช่วยอะไรได้ไม่มากนัก แต่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น ซึ่งจะท าให้เรามีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ เพื่อน าไปถ่ายทอดและรณรงค์
ให้กับกลุ่มเพื่อนๆ และน้อง ๆ ในรั้วโรงเรียนของเรา และต่อยอดไปในระดับชุมชน หรืออาจจะต่อยอดไปสู่ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศในอนาคต 
 จากปัญหาดังกล่าว ทีม HT. DEVELOP จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ที่จะแก้ไขปัญหาขยะ จึงได้จัดท าโครงการ “Back to Zero, No More Waste” ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาขยะทุกรูปแบบ โดยจะจัดกิจกรรมเน้นปลูกฝังจิตส านึก 
ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตน ปลุกพลังให้ผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเน้นสร้างและ
ปลูกฝังจิตส านึกให้สมาชิกในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะ ซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกคนถือว่าเป็นก าลัง
ส าคัญในการช่วยกันแก้ปัญหาขยะ สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ปราศจากขยะและมลพิษ ด้วยความร่วมมือร่วม
ใจของสมาชิกในชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรม 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1) เพ่ือสร้างแกนน าเยาวชนในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ ๓Rsคือ 
การใช้น้อย ใช้ซ ้าและ น ากลับมาใช้ใหม่ 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ           
๓Rsคือ การใช้น้อย ใช้ซ ้าและ น ากลับมาใช้ใหม่ 
  3) เพ่ือสร้างสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกของการก าจัดขยะมูล
ฝอย และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4) เพ่ือรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชน และส่งเสริมให้หันมาใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ   
 
7. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) มีแกนน าเยาวชน  จ านวน 30 คน  
 2) มีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนในชุมชน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) แกนน าเยาวชนมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ 3Rsคือ การใช้น้อย ใช้ซ ้าและ น า
กลับมาใช้ใหม่ 
 2) ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ หลักการ 3Rsคือ การใช้น้อย ใช้ซ ้าและ 
น ากลับมาใช้ใหม่ 
 3)  มีสื่อสร้างสรรค์ในการรณรงค์สร้างความตระหนักและสร้างจิตส านึกของการก าจัดขยะมูลฝอย และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 4) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ   
8. วิธีการด าเนินการ 
 8.1 รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 
 กิจกรรมที ่1 HERO WASTE FLIM :  ผลิตสื่อสร้างสรรค์รณรงค์ อาทิ วิดีโอสั้น เทมเพลต Facebook Tik 
Tok เป็นต้น  
 กิจกรรมที่ 2 HERO ปราบขยะ : อบรมให้ความรู้แก่แกนน าสภานักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การ
จัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี และการใช้หลัก 3Rs โดยวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 
 กิจกรรมที่ 3  ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ :  อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การ
จัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี  และการใช้หลัก 3Rs โดยแกนน าสภานักเรียน และวิทยากรจากกรม
ควบคุมมลพิษ 
  กิจกรรมที ่ 4 SET ZERO NO PLASTIC : รณรงค์และสร้างจิตส านึกประชาชนปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
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8.2 แผนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอน/กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

กิจกรรมที ่1 HERO WASTE FLIM : ผลิตสื่อสร้างสรรค์
รณรงค ์อาทิ วิดีโอสั้น เทมเพลต Facebook Tik Tok  ✓ ✓    

กิจกรรมที่ 2 HERO ปราบขยะ : อบรมให้ความรู ้แก่
แกนน าสภานักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดการ
ขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี และการใช้หลัก 3Rs โดย
วิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ 

  ✓   

กิจกรรมที ่3  ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ :  อบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดการ
ขยะแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี และการใช้หลัก 3Rs โดย
แกนน าสภานักเรียน และวิทยากรจากกรมควบคุม
มลพิษ 

  ✓ ✓  

กิจกรรมที่ 4 SET ZERO NO PLASTIC : รณรงค์และ
สร้างจิตส านึกประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้
ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า หรือผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ 

    ✓ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ     ✓ 
9. งบประมาณรวมทั้งโครงการ     จ านวน  30,000  บาท 
  งบประมาณท่ีเสนอขอ     จ านวน  30,000  บาท 

  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี)  จ านวน       -  บาท 
  หมายเหตุ หน่วยงานที่สนับสนุน เป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์/ บุคลากร / หรืออ่ืนๆ  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 1)  ตนเอง 
  1) มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนแก้ปัญหาในชุมชน 
  2) ไดร้ับประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
 2)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
  1) ชุมชนมีจิตส านึกในการใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ ้าและน ากลับมาใช้ใหม่  
  2) ลดพฤติกรรมการก ากัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมของประชาชนในชุมชนได้ 
  3) สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ มีปริมาณขยะลดลง 
  4) ครัวเรือนมีการควบคุมและลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะในครัวเรือน 
  5) จิตส านึกประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า  



๕ 
 

 

11. ปัจจัยท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
  1) ได้รับความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน 
  2) ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเด็กอวด(ท า)ดี  
12. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
  1) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
  3) เทศบาลต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
  4) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  
13. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
  นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพราะอยากศึกษาเรียนรู้และรับฟังทัศนคติ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะ และอยากรับฟังนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการขยะที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานของประเทศ
ไทย ตลอดจนเสนอแนวคิดและแนวทางในฐานะเยาวชนไทยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและขยะของ
ประเทศต่อ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมถึงอยากเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล ซึ่ง
ถือเป็นประสบการณ์และความฝันของเด็กและเยาวชนไทยในการเข้าพบบุคคลส าคัญของประเทศ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน  ที่แนบทุก
ฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
             ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ                 ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
    (    นางสาวชาลิสา ยิ้มแก้ว    ) 

วัน/เดือน/ปี 16 กรกฎาคม 2564    
 

   ลงชื่อ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (นางสาวพัทธ์ธีรา สุวรรณชาตรี) 

วัน/เดือน/ปี 16 กรกฎาคม 2564    
 
   ลงชื่อ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

    (    นายธีรวุฒิ ชูแดง ) 
วัน/เดือน/ปี 16 กรกฎาคม 2564    


