
 

 

 

 

 

๑. ชื่อทีม  Sunchild 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ถังสร้างชีวติ 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได ้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑    ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิง่แวดลอ้ม 
  ❑ ด้านสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ แปลงเกษตรทดลองโครงการพฒันาเศรษฐกิจระดับชมุชน ตำบลบางจาก จงัหวัด
นครศรีธรรมราช (โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิรัชกาลที่ 9) 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
 เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที ่มีครัวเรือนรวม 
2,150 ครัวเรือน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย-Thailand Information Center,2564) ซึ่งนับว่ามีจำนวน
มากพอสมควร รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบางจาก ยังเป็นพื้นที่ตั ้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ขยะอาหารในแต่ละมื้อของนักเรียนมีจำนวนมากถึง 
300 กิโลกรัมต่อมื้อ และจากการสำรวจทางโรงเรียนนำขยะอาหารไปเป็นอาหารของสุกร ซึ่งอาจมี
ปริมาณมากเกินไป จึงเหลือขยะอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ ประกอบกับพื้นที่ตำบลบางจากยังเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ซึ่งในบางพื้นที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ผลผลิตมีสารเคมีปนเปื้อน และยังส่งผลต่อสภาพทาง
กายภาพของดินคือ ปุ๋ยเคมีไปเร่งการสลายตัวของอินทรีย์วตัถุในดนิและทำให้จุลินทรยี์บางชนดิที่อาศยัอยู่
ในดินมีจำนวนลดลง และนี่คือ 2 สภาพปัญหาหลักในพื้นที่การดำเนินโครงการ ได้แก่  ปัญหาขยะอาหาร 
และปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี จึงเป็นสาเหตุหลักในการเลือกพื้นที่ส่วนนี้เป็นพ้ืนที่ในการดำเนินโครงการเพราะ
ทางคณะผู้ดำเนินโครงการต้องการแก้ไขปัญหาทั้งสองส่วนไปพร้อมกันให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยยึด
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และการร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และเข้าใจซึ่งกันและ
กัน 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่าปัจจัย 4 แต่ใน

ความเป็น จริง 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตมาในโลกนั้นกลายเป็นขยะอาหารหรือเศษอาหารที่ไม่สามารถ

นำมารับประทานต่อได้ จึงจำเป็นต้องทิ้ง ซึ่งเมื่อขยะอาหารจากหลายครัวเรือนมารวมกันก็ย่อมทำให้เกิด

ขยะในปริมาณมาก ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆตามมา เช่น  การแพร่กระจายของเชื้อ

โรคต่างๆตามแม่น้ำลำคลอง เนื่องจากขยะอาหารเป็นพาหะของโรค อีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็นและส่งผลต่อ

แบบเสนอโครงการ 

#เดก็อวด (ท า) ดี 

เลขท่ี .................................. 
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สุขลักษณะในการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้คนส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะ

ทั่วไปทำให้ยากต่อการแยกขยะก่อนนำไป Recycle และทำการกำจัดขยะอาหารเป็นไปอย่างยากลำบาก 

นอกจากนี้ภายในชุมชนมีการใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ผลผลิตมีสารเคมีปนเปื้อน และยังส่งผลต่อสภาพทาง

กายภาพของดินคือ ปุ๋ยเคมีไปเร่งการสลายตัวของอินทรีย์วตัถุในดนิและทำให้จุลินทรยี์บางชนดิที่อาศัยอยู่

ในดินมีจำนวนลดลง จากการศึกษาพบว่าขยะอาหารสามารถนำทำปุ๋ยอินทรยี์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ในพื้นที่ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในบางพื้นที่มีการใช้

ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตร ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค 

 ซึ่งทางคณะผู้ดำเนินการโครงการ ได้ตระหนักถึงพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรม  

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ความว่า 

 “...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้

สร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของ

ประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็

เพราะการเกษตรของเรา เจริญ...” 

       ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท                                                                                                            

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                        

วันท่ี ๙ กรกฎาคม  ๒๕๐๗ 

 ประกอบกับปัจจุบันทางสหประชาชาติ (United Nations) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคม          

ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเปา้หมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งปัญหาขยะอาหารเชื่อมโยงกับ SDGs ในข้อที่ 12 ที่มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุม

ประเด็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียที่เป็นอาหาร  ส่วนปัญหาการใช้

ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ทำให้จุลินทรีย์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในดินมีจำนวนลดลง เชื่อมโยงกับ SDGs ในข้อที่ 15 ซึ่ง

มีเป้าประสงค์ส่วนหนึ่งในการหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ด้วยเหตุผลประการนี้ผู้จัดทำ จึงคิดที่จะสร้าง นวัตกรรมถังสร้างชีวิต โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย

เพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้นได้แก่ ถังพลาสติกขนาดใหญ่ 1 ใบ ถังพลาสติกขนาดเล็ก 1 ใบ ตะกร้าที่มีรู 1 ใบ 

และแผ่นอลูมิเนียม 1 แผ่น โดยถังมีลักษณะคือ ถังและตะกร้าประกบคล้ายโคนไอศกรีมโดยถังใบเลก็นั้น

จะอยูข่้างในถังใบใหญ่ และมีแผ่นอลูมิเนียมกั้นตรงกลาง(แผ่นอลูมิเนยีมสามารถเปิดปิดได)้ โดยมีหลักการ

ทำงานดังนี้ เทเศษอาหารลงไปภายในถังจากนั้นใส่น้ำให้ท่วม ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปประมาณ 3 ขีด ใส่

หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปประมาณ 250 ซีซี จากนั้นปิดฝาทิ้งไวป้ระมาณ 2 วัน หลังจากนั้นครบ 2 วันทำการ

ปล่อยขยะอาหารที่อยู่ในถังลงตะกร้าที่มีรู โดยมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของการย่อยสลาย(ท่ี

แบ่งถังเป็น 2 ชั้นเพื่อกักเก็บความร้อนเป็นที่หมุนเวียน ของอากาศ) และดินช่วยในการดูดซับกลิ่นและ

ป้องกันการเกิดแมลงวัน พร้อมทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในธรรมชาติสามารถเข้า-ออกในถังเก็บของเสียได้

อย่างอิสระเพื่อย่อยสลายของเสียในถัง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนเพื่อลดการ

เกิดแก๊สมีเทนและสารอาหารที่เป็นของเหลวหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้นั้นจะไหลลงสู่พื้นที่โดยรอบ หน่วยงานที่
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ทางคณะผู้ดำเนินโครงการทำอยากจะร่วมงานด้วยคือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบาง

จาก โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(ตราวัวชน) ซึ่งนวัตกรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งภายในครัวเรือน

และชุมชน เพราะเป็นการช่วยลดปัญหาการกำจัดอาหารภายในชุมชน และนำไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ย

อินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งมีต้นทุนในการจัดทำที่ต่ำแต่เกิดประโยชน์มหาศาล และเป้าหมายที่สำคัญ

คือทางคณะผู้ดำเนินโครงการ ต้องการสร้างแปลงเกษตรเป็นโมเดลที่สามารถใช้ ถังสร้างชีวิตได้ เพื่อเป็น

ตัวอย่างให้แก่ครัวเรือน และชุมชน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างพร้อมทั้งต่อยอดได้ในอนาคต ความหวัง

สูงสุดของคณะผู้ดำเนินโครงการคือต้องการให้ถังสร้างชีวิต สามารถประยุกต์ใช้และมี ประโยชน์ต่อ

โครงการ  “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งเป็นการออกแบบพ้ืนที่ตามศาสตร์พระราชา ที่สามารถนำมาปรับ

ใช้ได้ทั้งพื้นที่เล็กหรือใหญ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑)  เพื่อกำจัดและเพิ่มคุณค่าของขยะอาหารด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทำให้กลายเปน็
ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรได้  
  ๒) เพื่อสร้างถังสร้างชีวิตที่มีต้นทุนต่ำสามารถใช้งานได้นาน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และต้องการที่จะสร้างแปลงเกษตรที่สามารถเป็นโมเดลในการใช้ถังสร้างชีวิตได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่
ครัวเรือน และชุมชน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ในอนาคต โดยทุกคนสามารถทำถังสร้างชวีิตมาใชไ้ด้
เอง ทั้งยังต่อยอดเป็นช่องทางในการรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทาง 
  ๓) เพื่อนำความรู้ที่ทางคณะผู้ดำเนินโครงการมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด 
เนื่องจากผู้จัดทำได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการ และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของสังคม โดยในที่นี้คณะผู้ดำเนินโครงการได้นำความรู้ที่มี มาสร้างนวัตกรรมที่มีชื่อ
ว่า “ถังสรา้งชีวติ”  
  ๔) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นสังคมเกษตรกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน โดย
พัฒนาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งถังสร้างชีวิตก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหมเ่ขา้มาช่วยแต่ก็ทำเพ่ือสง่เสรมิสังคมเกษตรกรรมให้มคีวามยั่งยืน และสมดุล  

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 

  ๑)  มีการกำจัดและเพิ่มคุณค่าของขยะอาหารด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทำให้
กลายเป็นปุ ๋ยอินทรีย์ ซ ึ ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนปุ ๋ยเคมีในการทำการเกษตรได้ ทำให้ผลผลิต               
ทางการเกษตรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

  ๒) สามารถทำถังสร้างชีวิตที่มีต้นทุนต่ำสามารถใช้งานได้นาน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และมีแปลงเกษตรที่สามารถเป็นโมเดลในการใช้ถังสร้างชีวิตได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ครัวเรือน และ
ชุมชน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ในอนาคต โดยทุกคนสามารถทำถังสร้างชีวิตมาใช้ได้เอง ทั้งยัง      
ต่อยอดเป็นช่องทางในการรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทาง 

  ๓) ได้นำความรู้ที ่ทางคณะผู้ดำเนินโครงการมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด 
เนื ่องจากผู้จัดทำได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ซึ ่งเน้นเกี ่ยวกับกระบวนการ และการคิดค้น           
สิ ่งใหม่ๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของสังคม โดยในที่นี ้คณะผู้ดำเนินโครงการได้นำความรู ้ที ่มี มาสร้าง
นวัตกรรมที่มีชื่อว่า “ถังสร้างชีวิต”  
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  ๔) ส่งเสริมความเป็นสังคมเกษตรกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน โดยพัฒนาควบคู่
ไปกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งถังสร้างชีวิตก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแต่ก็ทำเพ่ือส่งเสริมสังคมเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนและสมดุล  

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
แผนท่ี 1 กรณีการแพรข่องโควดิ-19 คลี่คลายลงแลว้ ทำให้สามารถทำงานนอกสถานทีไ่ด้ 
 1.ทำถงัสร้างชีวติโดยมวีิธีการทำดงัต่อไปนี้ 
  1.1 เตรียมอุปกรณ์ในการทำถังสร้างชวีิต ไดแ้ก่ ถังพลาสติกขนาดใหญ่ 1 ใบ ถังพลาสตกิ  
ขนาดเล็ก 1 ใบ ตะกร้าที่มรี ู1 ใบ และแผน่อลูมเินียม 1 แผน่ 
  1.2 คว่ำถังพลาสติกขนาดเล็กลงในตะกร้า โดยให้มีความลึกลงไปจากปากตะกร้าประมาณ    
5-10 เซนติเมตรโดยจะต้องเหลือช่องของตะกร้าขึ้นมาจากปากถังที่คว่ำลงไป ประมาณ  2 ช่อง จากนั้น
ทำการตัดก้นถังพลาสติกใบเล็กออกจากนั้นคว่ำถังพลาสติกขนาดใหญ่ลงบนปากตะกร้าให้พอดี แล้วนำ
เชือกมาผูกมัดให้ติดกัน ตัดก้นถังใบใหญ่ออกและส่วนที่ตัดออกนำมาทำเป็นฝาปิด โดยระหว่างตะกร้ากับ
ถังพลาสติกมีแผ่นอลูมิเนียมที่มีหน้าที่เปรียบเสมือนประตูเลื่อนกั้นไว้ เมื่อเราต้องการปล่อยปุ๋ยอินทรีย์    
ที่หมักไว้ลงสู่พ้ืนดิน ให้ทำการหมุนที่เปิด-ปิดแผ่นอลูมิเนียม  
 2.ติดตั้งและทดลองใช้งานถังสร้างชีวิต 
  2.1 เลือกพื้นที่ในการติดตั้งถังสร้างชีวิต โดยเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดเวลา ไม่ควร
อยู่ใต้ร่มเงาไม้ หรือแสงแดดรำไร ซึ ่งพื ้นที ่ที ่เลือกคือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
  2.2 ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าตะกร้า และมีความลึกมากกว่ารอยต่อของตะกร้าและ         
ถังพลาสติกใบใหญ่เมื่อวางลงไป 
  2.3 นำถังสร้างชีวิตที่ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยวางลงไปกลางหลุมที่ขุดไว้ และกลบด้วย
ดินที่ขุดขึ้นมา โดยการกลบจะต้องกลบแบบหลวมๆ ไม่อัดดินให้แน่น 
  2.4 จากนั้นก็นำเศษอาหารที่เหลือมาเททิ้งใส่ถัง โดยระมัดระวังไม่ให้เศษอาหารตกเข้าไปใน
ช่องระหว่างถังพลาสติกใบเล็กและถังพลาสติกใบใหญ่ จากนั้นใส่น้ำให้ท่วม ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป
ประมาณ 3 ขีด ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปประมาณ 250 ซีซี จากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน หลัง   
จากนั้นครบ 2 วันทำการปล่อยขยะอาหารที่อยู ่ในถังลงตะกร้าที ่มีรู ซึ ่งกระบวนการนี้จะทำให้เกิด         
ปุ๋ยอินทรีย ์
  2.5 สังเกตและดูการเจริญเติบโตของพืชที่อยู่บริเวณโดยรอบของถังสร้างชีวิต 
 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่คณะผู้ดำเนินโครงการอยากร่วมงานด้วย 
  3.1 เล่าถึงที ่มาและการดำเนินการของโครงการของพวกเรา ให้ผู ้ด ูแลโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบางจาก ได้รับทราบถึงสิ่งที่พวกเราได้ดำเนินการพร้อมทั้งขอคำปรึกษา 
คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาในส่วนที่มีความบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 
  3.2 ขอติดตั้งถังสร้างชีวิตลงในแปลงเกษตรทดลองของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ตำบลบางจาก และเฝ้าติดตามของพืชในแปลงเกษตร โดยใช้แปลงเกษตรนี้ให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้
ต่อไป 
 



๕ 
 

 

 4.เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
  4.1 ร่วมมือกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบางจาก เพื่อเผยแพร่ความรู้ของ   
ถังสร้างชีวิตออกสู่สังคมต่อไป โดยอาจจะให้ทางโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีคณะผู้ดำเนิน
โครงการให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่สนใจ  
  4.2 คณะผู้ดำเนินโครงการจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ความรู้กับถังสร้างชีวิตอย่างละเอียด รวมทั้ง
วิธีการหาซื้ออุปกรณ์ต่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจ และภายในเว็บไซต์ยังมีการขายถังสร้างชีวิต  
ที ่ชาวบ้านเป็นผู ้ทำ สำหรับผู ้ที ่สนใจแต่ไม่ต้องการทำด้วยตนเอง เพื ่อเป็นรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีก           
ช่องทางหนึ่ง 
  4.3 เผยแพร่สู่สังคมการใช้โปสเตอร์และแผนผับ เพื่อการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เวบ็ไซต์ในการเผยแพร่ความรูแ้ละการขายสินค้าของชุมชน 
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 5.การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 
  เมื่อดำเนินการเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทางคณะผู้ดำเนินการโครงการ จะทำการติดต่อ
สำนักงานพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอโครงการนี้ไปทดลองใช้ในโครงการ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการที่กระจายไปสู่ทุกชุมชนในประเทศไทย ทางคณะผู้ดำเนินโครงการเล็งเหน็วา่ถ้าได้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โครงการของพวกเราจะเป็นที่รู ้จักและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติได้มากขึ้น 
แผนที่ 2 กรณีที่คณะผู้ดำเนินโครงการสามารถกลับเข้าโรงเรียนได้แต่ไม่สามารถออกไปนอกโรงเรียน
 การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน จากแผนที่ 1 คือข้อ 3.2 จะไม่มีการไปติดตั้งถังสร้างชีวิตใน
แปลงเกษตร และจะติดต่อผู้ดูแลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบางจากเป็นแบบออนไลน์ 
แทนการไปพบคุยกันต่อหน้า และปรับเปลี่ยนข้อ 4.1 เป็นทางคณะผู้ดำเนินโครงการจะรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับถังสร้างชีวิตให้กับทางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบางจาก เผยแพร่ให้ชาวบ้าน
ผ่านทางไลน์กลุ่มต่อไป 
แผนท่ี 3 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง 
 การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน จากแผนที่ 1 คือเปลี่ยนจากการทดลองถังสร้างชีวิตที่โรงเรียน 
เป็นการติดตั้งที่บ้านของคณะผู้ดำเนินโครงการแต่ละคน ส่วนที่เหลือปฏิบัติการดำเนินงานตามแผนที่ 2 

STORY BOARD 

ลำดับ Story Board รายละเอียด 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           พื ้นที ่ตั ้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช      
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ขยะอาหารในแต่ละ
ม ื ้อของน ักเร ียนม ีจำนวนมากถ ึง 300 
ก ิโลกร ัมต ่อม ื ้อ และจากการสำรวจทาง
โรงเรียนนำขยะอาหารไปเป็นอาหารของสุกร 
ซึ ่งอาจมีปริมาณมากเกินไป จึงเหลือขยะ
อาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ 
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ลำดับ Story Board รายละเอียด 
2         ประกอบกับพื้นที่ตำบลบางจากยัง

เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งในบางพื้นที่มีการ
ใช ้ป ุ ๋ยเคม ีส ่งผลให ้ผลผล ิตม ีสารเคมี
ปนเป ื ้อน และย ังส ่งผลต ่อสภาพทาง
กายภาพของดินคือ ปุ ๋ยเคมีไปเร่งการ
สลายตัวของอินทรีย์วัตถุในดินและทำให้
จ ุล ินทรีย ์บางชนิดที ่อาศ ัยอยู ่ในด ินมี
จำนวนลดลง  

3         เตรียมอุปกรณ์ในการทำถังสร้างชีวิต 
ได้แก่ ถังพลาสติกขนาดใหญ่ 1 ใบ  
 ถังพลาสติกขนาดเล็ก 1 ใบ ตะกร้าที่มีรู 
1 ใบ และแผ่นอลูมิเนียม 1 แผ่น 
 

5 
 

       ติดตั้งและทดลองใช้งานถังสร้างชีวิต
โดยเลือกพื้นที ่ในการติดตั้งถังสร้างชีวิต 
โดยเล ือกพ ื ้นท ี ่ท ี ่ ม ี แสงแดดส ่องถึ ง
ตลอดเวลา ไม่ควรอยู ่ใต้ร ่มเงาไม้ หรือ
แสงแดดรำไร ซึ่งพื้นที่ที่เลือกคือ โรงเรียน
ว ิทยาศาสตร ์จ ุฬาภรณราชว ิทยาลั ย 
นครศรีธรรมราช 
 

6 

 

       เล่าถึงที่มาและการดำเนินการของ
โครงการของพวกเรา ให้ผู ้ดูแลโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบาง
จาก ได ้ร ับทราบถ ึงส ิ ่ งท ี ่พวกเราได้
ด ำ เน ิ นการพร ้ อมท ั ้ งขอคำปร ึกษา 
คำแนะนำเพื ่อนำไปพัฒนาในส่วนที ่มี   
ความบกพร่องให้ดียิ ่ง ขอติดตั ้งถังสร้าง
ชีวิตลงในแปลงเกษตรทดลองของโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบาง
จ า ก  แ ล ะ เ ฝ ้ า ต ิ ด ต า ม ข อ ง พ ื ช ใ น           
แปลงเกษตร โดยใช้แปลงเกษตรนี ้ให้
ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป 
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ลำดับ Story Board รายละเอียด 
8 

 

       ร่วมมือกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน ตำบลบางจาก เพื่อเผยแพร่
ความรู้ของ  ถังสร้างชีวิตออกสู่สังคมต่อไป 
โดยอาจจะให้ทางโครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้และมีคณะผู ้ดำเนินโครงการให้
ความรู้แก่ชาวบ้านที่สนใจ 

9 

 

       เม ื ่อดำเน ินการเป ็นไปได ้อย ่าง
สมบ ูรณ ์แบบ ทางคณะผ ู ้ดำเน ินการ
โครงการ จะทำการติดต ่อกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื ่อเสนอ
โครงการน ี ้ ไปทดลองใช ้ ในโครงการ     
“โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการ
ที ่กระจายไปสู ่ทุกชุมชนในประเทศไทย 
ทางคณะผู้ดำเนินโครงการเล็งเห็นว่าถ้าได้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โครงการของ
พวกเราจะเป ็นท ี ่ ร ู ้ จ ั กและสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้มาก
ขึ้น 
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ภาพที่ 2 Flowchart “ถงัสร้างชวีิต” 

 

 



๑๐ 
 

 

๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1 ทำถังสร้างชวีิต       
2 ติดตั้งและทดลองใชง้านถังสร้างชวีิต      
3 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่คณะผูด้ำเนิน

โครงการอยากรว่มงานด้วย  
    

4 เผยแพร่ความรู้สู่สังคม       
5 การพัฒนาต่อยอดในอนาคต       

 หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่การดำเนินงานจะอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน 29,955.00 บาท 
 ตารางที่ 1 งบประมาณสำหรับแผนที ่1 
ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม (บาท) 

1 ถังพลาสตกิใบใหญ ่ 6 ใบ 500.00  3,000.00  
2 ถังพลาสตกิใบเล็ก 6 ใบ 350.00 2,100.00 
3 แผ่นอลมูิเนียม 3 แผน่ 145.00 435.00 
4 ตะกร้า 3 ใบ 25.00 75.00 
5 หัวเชือ้จุลินทรีย์ 2 ลิตร 70.00 140.00 
6 น้ำตาล 3 กโิลกรมั 45.00 135.00 
7 ค่าจัดสง่ 12 รายการ 60.00 720.00 
8 ค่าสร้างเวบ็ไซต ์ 1 ป ี 2,000.00 2,000.00 
9 ค่ายานพาหนะ - 1,500.00 1,500.00 

10 ของสมนาคุณ 30 คน 100.00 3,000.00 
11 ค่าจัดทำโปสเตอร์และแผน่พับ 150 รายการ 15.00 2,250.00 
12 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 3 มื้อ 35 คน 60.00 6,300.00 
13 ค่าสถานที ่ 3 ครัง้ 2,500.00 7,500.00 
14 ค่าใช้จ่ายในการตดิตอ่สื่อสาร - 800.00 800.00 

รวม 29,955.00 
หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 งบประมาณที่เสนอขอ จำนวน 29,955.00 บาท 
 งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จำนวน - บาท 
 



๑๑ 
 

 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน 17,655.00 บาท  
 ตารางที่ 2 งบประมาณสำหรับแผนที ่2 
ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม (บาท) 

1 ถังพลาสตกิใบใหญ ่ 6 ใบ 500.00  3,000.00  
2 ถังพลาสตกิใบเล็ก 6 ใบ 350.00 2,100.00 
3 แผ่นอลมูิเนียม 3 แผน่ 145.00 435.00 
4 ตะกร้า 3 ใบ 25.00 75.00 
5 หัวเชือ้จุลินทรีย์ 2 ลิตร 70.00 140.00 
6 น้ำตาล 3 กโิลกรมั 45.00 135.00 
7 ค่าจัดสง่ 42 รายการ 60.00 2520.00 
8 ค่าสร้างเวบ็ไซต ์ 1 ป ี 2,000.00 2,000.00 
9 ของสมนาคุณ 30 คน 100.00 3,000.00 

10 ค่าจัดทำโปสเตอร์และแผน่พับ 150 รายการ 15.00 2,250.00 
11 ค่าใช้จ่ายในการตดิตอ่สื่อสาร - 2,000.00 2,000.00 

รวม 17,655.00 
หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 งบประมาณที่เสนอขอ จำนวน 17,655.00 บาท 
 งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จำนวน  -  บาท 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน 19,755.00 บาท  
 ตารางที่ 2 งบประมาณสำหรับแผนที ่2 
ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวม (บาท) 

1 ถังพลาสตกิใบใหญ ่ 6 ใบ 500.00  3,000.00  
2 ถังพลาสตกิใบเล็ก 6 ใบ 350.00 2,100.00 
3 แผ่นอลมูิเนียม 3 แผน่ 145.00 435.00 
4 ตะกร้า 3 ใบ 25.00 75.00 
5 หัวเชือ้จุลินทรีย์ 2 ลิตร 70.00 140.00 
6 น้ำตาล 3 กโิลกรมั 45.00 135.00 
7 ค่าจัดสง่ 42 รายการ 60.00 2520.00 
8 ค่าสร้างเวบ็ไซต ์ 1 ป ี 2,000.00 2,000.00 
9 ของสมนาคุณ 30 คน 100.00 3,000.00 

10 ค่าจัดทำโปสเตอร์และแผน่พับ 150 รายการ 15.00 2,250.00 
11 ค่าใช้จ่ายในการตดิตอ่สื่อสาร - 2,000.00 2,000.00 
12 ค่าไฟฟ้า 3 รายการ 700.00 2,100.00 

รวม 19,755.00 



๑๒ 
 

 

หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 งบประมาณที่เสนอขอ จำนวน 19,755.00 บาท 
 งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จำนวน   -  บาท 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
 เป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ให้ตนเองทั้งในด้านการใช้ความคิด การใช้ความรู้ที่เรียน
มา และการฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันผู้อื่น ได้มิตรภาพท่ีดีกับเพ่ือนต่างภูมิภาค ได้ทำความรู้จักกับสิ่ง
ใหม่ๆ คนใหม่ๆ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเราได้มากมาย แต่สิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ
การที่ได้คิดและลองทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ทำให้ได้รู้ว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะเป็นเพียงประชากรตัวเล็ กๆ แต่เราก็สามารถคิดและ     
ลงมือทำในสิง่ที่ยิ่งใหญ่ดว้ยสองมือของเราได้  
  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 

 ครัวเรือน  ได้กำจัดขยะอาหารอย่างมปีระสิทธิภาพและชว่ยเพ่ิมคุณค่าของขยะอาหาร 

 ชุมชน/ท้องถิ่น ได้ลดปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะอาหาร โดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นเกษตรกรรมจะได้
ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการกำจัดขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จาก
ขยะอาหารทดแทนปุ๋ยเคมทีำให้ประหยัดและปลอดภัยมากยิ่งขึน้ รวมทั้งการต่อยอดในการรวมกลุ่มกนัทำ
ถงัสร้างชีวิตขาย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในอีกช่องทางหนึ่ง 

 ประเทศชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนประชากรกว่า 69 ล้านคน จึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ขยะอาหารอย่างเรื้อรังและหาทางแก้ไขได้ยาก ประกอบกับประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการทำ
เกษตรกรรมเป็นจำนวนแต่ก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีให้การทำการเกษตร ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โครงการ
ของพวกเราจึงสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขสองปัญหานี้ โดยการทำถังสร้างชีวิตที่สามารถกำจัดขยะ
อาหารและแปลงขยะอาหารออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งตัวถังสามารถทำได้ง่าย และใช้งานได้กับทุกพื้นที่   
ทั่วประเทศไทย จึงนับได้ว่าโครงการของพวกเรามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประเทศชาติและยังช่วย
ส่งเสริมการเกษตรที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานให้ดำรงอยู่ได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
 เงินทุน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นได้ก็จะต้องใช้เงินทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ
ถังสร้างชีวิต และค่าเดินทางไปในแต่ละสถานที่ 

 สมาชิกในทีม ถ้าหากขาดสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งไปคงไม่เกิดโครงการนี้ขึ ้นมาอย่างแน่นอน 
เพราะโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากความคิด ความรู้ และความร่วมมือกันของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างในสิ่งที่
สมาชิกในทีมคิดว่าดีและมีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 ครูที่ปรึกษา ขอบคุณท่านที่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนความคิดของพวกเราตั้งแต่เริ่ม ส่วนไหน
บกพร่องท่านก็คอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด ถ้าหากไม่มีท่านพวกเราก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าโครงการของ
พวกเราจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร 



๑๓ 
 

 

 พ่ีๆYGG และวิทยากรทุกๆท่าน แม้ในวันนี้โครงการของพวกเรายังเปน็แค่การคิดริเริ่ม แต่เพียงแคไ่ด้
เริ ่มคิดพวกเราก็เชื ่อว่านั ่นเป็นความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่        
คอยดูแล ให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นโครงการและให้ความรู้ในด้านต่างๆอย่างรอบด้าน 

  คนในชุมชน ถ้าขาดความร่วมมือและความสนใจในตัวโครงการของคนในชุมชนไป โครงการนี้ก็ยาก
ที่จะประสบความสำเร็จ เพราะวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการก็เพื่อให้คนในชุมชนสามารถทำถังสร้างชีวิต
ขึ้นมาใช้เองได้ และใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้เสริม 

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม  ทางคณะผู้ดำเนินโครงการต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที ่ได้จัดทำโครงการเด็กอวด (ทำ)ดีขึ ้นมา พวกเรามองว่าโครงการนี้เป็น
โครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ใครหลายๆ คน รวมถึงพวกเรา กล้าที่จะลุก
ขึ้นคิดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถ้าพวกเราได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการนี้จนเสร็จ
สมบูรณ์จนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ พวกเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของพวกเราจะมีประโยชน์มากมาย     
ในวงกว้าง  

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพราะ ต้องการให้โรงเรียนเป็นพ้ืนที่
ในการทดลองการดำเนินโครงการในระยะแรก คือสร้างและทดลองใช้ถังสร้างชีวิต พร้อมกั บติดตามผล 
ประกอบกับขยะอาหารที่โรงเรียนมีเป็นจำนวนมากสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการได้ 

 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบางจาก (โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ตราวัวชน) เพราะ
ต้องการพื้นที ่ในการทดลองใช้งานถังสร้างชีวิต ประกอบกับโครงการนี้ยังมีการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ซึ่ง
สอดคล้องกับสิ่งที่คณะผู้ดำเนินโครงการคิดที่จะทำ ทางคณะผู้ดำเนินโครงการจึงอยากให้ผู้ดูแลโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ตำบลบางจาก คอยให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา ในด้านการเกษตรและ
การทำปุ๋ยอินทรีย์  

 สำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช เพราะ เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จ
อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้ว ทางคณะผู้ดำเนินโครงการก็อยากเสนอโครงการนี้ไปทดลองใช้ในโครงการ 
“โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งในการเสนอก็ต้องผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับด้านการทำ
การเกษตรรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งยังต้องการใช้เป็นช่องทาง
ในการขอคำปรึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่อยากพบท่านเป็นเพราะท่านดำรงตำแหนง่รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการทีคณะผู้ดำเนินโครงการได้คิดขึ้น ประกอบกับ
ทางคณะผู้ดำเนินโครงการเล็งเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถ มากประสบการณ์ ถ้าหากได้เข้าพบ 
ท่านคงจะสามารถให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรได้เป็นอย่างดี 



๑๔ 
 

 

❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานท่ี
แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ 
 ลงชื่อ      ผู้สมัคร (หวัหน้าทีม) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี     

 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี     
 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 สงิหาคม 2564 

5 สงิหาคม 2564 

5 สงิหาคม 2564 

นางสาวอญัชสิา คงสุข 

นางสาวชลลดา อกัษรกุล 

นายกรวชิญ์ ดว้งฉีด 



๑๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารโครงการ “ถงัสรา้งชวีติ” 



-ขยะอาหารที่เหลือจากครัวเรือน
และสถานที่ต่างๆมีจ านวนมาก
-ขยะ อาหารท าให้เกิดมลพิษต่างๆ 
เช่น การ กระจายของ เชื้อโรคใน
แม่น้ าล าคลอง
-มีการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร 
ท าให้เกิด ผล เสีย ต่อร่างกายของ
ผู้ใช้และผู้บริโภค

-การท าถังสร้างชีวิตเพื่อใช้ในการก าจัดและ เพิ่ม คุณค่า ของขยะ อาหารโดย 
การท าให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลง เกษตร
( ถังสร้างชีวิต สามารถท าได้ง่าย และ สะดวกต่อการใช้งาน )

- การท าถังสร้าง ชีวิตขาย ท าให้เกิดรายได้
- ขายพืชผักที่เจริญเติบโต จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้

-เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 
สามารถ เข้าถึงได้ง่าย

- ท าถัง สร้างชีวิต โดยตัวถัง
จะประกอบด้วย ถังพลาสติกขนาด
ใหญ่ 1 ใบ ถังพลาสติก 1 ใบ ตะกร้า
ที่มีรู 1 ใบ และ แผ่นอลูมิเนียม 1
แผ่น
- ท าปุ๋ย อินทรีย์ โดยใช้ขยะ                  
อาหาร น้ าตาลทราย และหัว
จุลินทรีย์ ถัง สร้างชีวิต

- วิธีก าจัดและเพิ่ม คุณค่าของ
ขยะอาหารโดยการท าเป็นปุ๋ย
อินทรีย์โรค จาก ถังสร้างสุข เป็น
วิธีที่สามารถท าได้ง่าย  สะดวกต่อ
การ ใช้งานและมีต้นทุนที่ด า ท าให้
ทุก คนสามรถเข้าถึงได้และ เหมาะ
ต่อการใช้งานเป็นอย่างย่ิง   

- เป็นวิธีก าจัดขยะ อาหารที่ ดี 
- เป็นวิธีที่จะ เพิ่มคุณค่าให้ขยะ 
อาหาร 
- ต้นทุนในการผลิตต่ า
- แปลงเกษตรปลอดภัยมากขึ้น
จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ถังสร้างชีวิต

- เว็บไซต์
- คลิปวิดีโอ
- สื่อออนไลน์
- ช่องทาง อินเทอร์เน็ต
- ประชาสัมพันธ์ของโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชนต.บางจาก
- กระทรวง การ เกษตรและสหกรณ์

- น าขยะอาหารไปเททิ้ง
- ใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร

- เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 
สามรถท า และใช้งานถังสร้าง
ชีวิต -เกษตรกร ครัวเรือน และบุคคล

ทั่วไปที่ต้องการก าจัดขยะอาหารให้
เกิดคุณค่าและมีประสิทธิภาพ

- การใช้ถังสร้างชีวิตสามรถท าให้เกิด การ
ก าจัดขยะอาหารที่มีประสิทธภิาพและ เป็น
การเพิ่มคุณค่าของขยะอาหารไปในตัว 
- ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จาก ถังสร้าง ชีวิต เป็น
ปุ๋ยที่ปลอดสารเคมี ต้นทุนต า และเหมาะ
ต่อการใช้งานในแปลง เกษตร 



สังคม สิ่งแวดล้อมวัตถุวัฒนธรรม

ถอดบทเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ
ท ำถังสร้ำงชีวิตให้มี

จ ำนวนพอดีกับพ้ืนท่ีของ
แปลงเกษตรในพ้ืนท่ี

ถัง
สร้ำง
ชีวิต

ความมีเหตุผล
1.สร้ำงถังสร้ำงชีวิตขึ้นมำเพือ่
ก ำจัดขยะอำหำรภำยใน

ครัวเรือน
2.เพื่อกำรท ำปุ๋ยชีวภำพให้

พื้นที่แปลงเกษตร

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1.กำรใช้ขยะอำหำรท ำให้
เกิดประโยชน์มำกที่สุด
2.เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆใน
กำรท ำถังสร้ำงชีวิตให้พรอ้ม

ไม่ขำดตกบกพร่อง
3.มีแปลงเกษตรที่ใช้ใน

กำรทดลอง

ควำมรู้
1.มีควำมรู้เก่ียวกับกำรท ำถังสร้ำงชวีิตเป็นอย่ำงดี
2.มีควำมรู้เก่ียวกับกำรท ำแปลงเกษตร และปุ๋ย

ชีวภำพเปน็อย่ำงดี

คุณธรรม
1.มีควำมรอบคอบ         2.มีควำมตั้งใจจริง
3.มีควำมโอบอ้อมอำรี     4.มีกำรวำงแผน
5.มีควำมเมตตำ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น

เงื่อนไข

ควำมสมดุลใน 4 มิติ

เผยแพร่ควำมรูสู้่
เก่ียวกับกำรท ำถัง

สร้ำงสุขสู่ชุมชน และ
สังคมต่อไป

กำรส่งเสริม
เกษตรกรรมที่เปน็
อำชีพหลักของคน
ไทยมำอย่ำงช้ำนำน

วัสดุที่ใช้ในการท าถังสร้าง
ชีวิต ได้แก่ ถังพลาสติกขนาด
ใหญ่ 1 ใบ ,ขนาดเล็ก 1 ใบ,
ตะกร้าท ี ่ม ีร ู  1 ใบ และแผ่น
เหล็ก 1 แผ่น 
วัตถุดิบ คือ น ้าตาลทรายแดง 
ขยะอาหาร และน ้าเชื้อจุลินทรีย์

-ขยะอำหำร
-พืช ผัก

-แปลงกำรทดลอง





ถัง
สรา้ง
ชวีติ

SUNCHILD

เพื�อเป�นการลดป�ญหาการป�ญหาขยะอาหาร
และลดป�ญหาการใช้ปุ�ยเคมีอีกทั�งยังเป�นการ

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ณ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

ขอเชิญชวนทุกคนเข้ าร่ วมโครงการ



โครงการ

S U N C H I L D
Agriculture & Innovation

PCSHS NST

กรมพัฒนาชุมชน

ส านักงานเกษตร

โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับ

ชุมชน

SUNCHILD

ค รั ว เ รื อ น ไ ด้ ก า จั ด ข ย ะ อ า ห า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มคุณค่าของขยะอาหาร

ชุมชน/ท้องถิ่น ได้ลดปัญหามลพิษที่เกิดจาก
ขยะอาหาร โดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นเกษตรกรรมจะได้
ประโยชน์ในหลายๆด้าน 

ประเทศชาติ จึงท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะ
อาหารอย่างเรื้อรังและหาทางแก้ไขได้ยาก ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการท าเกษตรกรรม
เป็นจ านวนแต่ก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีให้การท าการเกษตร ท าให้
เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา โครงการของพวกเราจึงสามารถ
ตอบโจทย์ในการแก้ไขสองปัญหานี้ โดยการท าถังสร้างชีวิต
ที่สามารถก าจัดขยะอาหารและแปลงขยะอาหารออกมาเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งตัวถังสามารถท าได้ง่าย และใช้งานได้กับทุก
พื้นที่  ทั่วประเทศไทย

เป็นการท างานร่วมกันใน 6 ภาคีหลัก คือ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง  โรงเรียนวิทยาศาสตร์   
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน ต าบลบางจาก (โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ตราวัว
ชน) ภาคเกษตรกร และภาควิชาการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ
ถังสร้างชีวิต

075-399-123
sunchild@gmail.com
SUNCHILD

http://www.SUNCHILD.go.th/

MODEL



1) เพื่อก าจัดและเพิ่มคุณค่าของขยะอาหาร
ด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยท าให้กลายเป็นปุ๋ยอนิทรีย์ 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตรได้ 

2) เพื่อสร้างถังสร้างชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
ต้องการท่ีจะสร้างแปลงเกษตรที่สามารถเป็นโมเดลในการใช้ถัง
สร้างชีวิตได้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ครัวเรือน และชุมชน

3) เพื่อน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เน่ืองจากผู้จัดท าได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นเกี่ยวกับ
กระบวนการ และการคิดค้นส่ิงใหม่ๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของสังคม

4) เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสังคมเกษตรกรรม
โดยพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งถังสร้าง
ชีวิตก็ตอบโจทย์ในส่วนน้ีได้เป็นอย่างดี เพราะมีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยแต่ก็ท าเพื่อส่งเสริมสังคมเกษตรกรรมให้มี
ความยั่งยืน และสมดุล

โครงการถงัสร้างชีวิต
ความหวังสูงสุดของคณะผู้ด าเนินโครงการ

คือต้องการให้ถังสร้างชีวิต สามารถประยุกต์ใช้และมี
ประโยชน์ต่อโครงการ  “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่ง
เป็นการออกแบบพื้ นที่ ต ามศาสตร์พร ะร าช า          
ที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งพื้นที่เล็กหรือใหญ่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื่องด้วยพื้นที่ต าบลบางจาก อ า เภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีครัวเรือนรวม 2,150 ครัวเรือน 
(ศู น ย์ ข้ อ มู ล ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย - Thailand Information 
Center,2564)ซึ่งนับว่ามีจ านวนมากพอสมควร รวมทั้งใน
พื้นที่ต าบลบางจาก ยังเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจ า ขยะอาหารในแต่ละมื้อของนักเรียนมีจ านวนมากถึง 300 
กิโลกรัมต่อมื้อ ซึ่งอาจมีปริมาณมากเกินไป จึงเหลือขยะอาหาร
ที่ไม่เกิดประโยชน์ ประกอบกับพื้นที่ต าบลบางจากยังเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม ซึ่งในบางพื้นที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ผลผลิตมี
สารเคมีปนเปื้อน และยังส่งผลต่อสภาพทางกายภาพของดินคือ 
ปุ๋ยเคมีไปเร่งการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุในดินและท าให้
จุลินทรีย์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในดินมีจ านวนลดลง และนี่คือ 2 
สภาพปัญหาหลักในพื้นที่การด าเนินโครงการ ได้แก่ปัญหา    
ขยะอาหาร และปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี จึงเป็นสาเหตุหลักในการ
เลือกพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ในการด าเนินโครงการเพราะทางคณะ
ผู้ด าเนินโครงการต้องการแก้ไขปัญหาทั้งสองส่วนไปพร้อมๆกัน
ให้ มีประสิท ธิภาพสู งที่สุด โดยตั้ ง ยึดตามหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนอย่างม่ันคง 
เข้มแข็ง และเข้าใจซึ่งกันและกัน

จากข้อมูลดังกล่าว ทางคณะผู้ด าเนินโครงการ จึงจัดท า 
ถังสร้างสุข เพื่อลดขยะอาหารและน านวัตกรรมเกษตรนี้ ไปใช้
พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก
ตนเอง ชุมชน และประเทศ

โครงการถังสรา้งชวีติ

อุปกรณ์
1.ถังพลาสติกขนาดใหญ่ 1 ใบ
2.ถังพลาสติกขนาดเล็ก 1 ใบ
3.ตะกร้าที่มีรู 1 ใบ
4.แผ่นอลูมิเนียม 1 แผ่น

วิธีการท า
1. คว่ าถังพลาสติกขนาดเล็กลงในตะกร้า โดยให้

มีความลึกลงไปจากปากตะกร้าประมาณ 5-10
เซนติเมตรโดยจะต้องเหลือช่องของตะกร้าขึ้นมาจาก
ปากถังที่คว่ าลงไป ประมาณ  2 ช่อง 

2. ท าการตัดก้นถังพลาสติกใบเล็กออกจากนั้น
คว่ าถังพลาสติกขนาดใหญ่ลงบนปากตะกร้าให้พอดี 
แล้วน าเชือกมาผูกมัดให้ติดกัน

3. ตัดก้นถังใบใหญ่ออกและส่วนที่ตัดออกน ามา
ท าเป็นฝาปิด โดยระหว่างตะกร้ากับถังพลาสติกมีแผ่น
อลูมิเนียมที่มีหน้าที่เปรียบเสมือนประตูเล่ือนกั้นไว้ 

4. เม่ือเราต้องการปล่อยปุ๋ยอินทรีย์ ที่หมักไว้ลง
สู่ พื้ น ดิ น  ใ ห้ ท า ก า ร ห มุ น ที่ เ ปิ ด - ปิ ด แ ผ่ น
อลูมิเนียม


