
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม  disTRASH 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ข.ขยะ 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได ้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิง่แวดลอ้ม 
  ❑ ด้านสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 
 
๓. พ้ืนที่ด าเนินการ หมู่บ้านวรารมย ์ประชาอุทศิ 98 จ.สมุทรปราการ   

ข้อมูลพ้ืนที่ : เขตโซน 2 ของหมู่บ้านวรารมย์ จํานวนทั้งหมดประมาณ 150 หลัง ตั้งเป้าให้มี

จํานวนเข้าร่วมในโครงการ Phase 1 จํานวน 40 หลัง เเละPhase2 รวมทั้งหมด 80 หลังตามความสมัคร

ของผู้อาศัย  

 

 
 

เลขที ่

.................................. 
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๔. สภาพปัญหาพรอ้มสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ 
 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเป็นจํานวนมากในหมู่บ้านที่ทิ้งขยะโดยไม่มีการแยกขยะ เนื่องจากผู้อยู่อาศัย

หลาย ๆ คนในชุมชนไม่ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการแยกขยะ รวมถึงขาดความรู้ในเรื่องของการแยก

ขยะ จึงทําให้กระทบต่อการทํางานของหน่วยงานรถขยะ ที่เกิดการรวมทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ที่ไม่สมควร

นํามารวมกัน เช่น ขยะอันตราย,ติดเชื้อ,และขยะทั่วไป ไว้อยู่ในถุงเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความยากลําบาก

ในกระบวนการจัดเก็บและแยกขยะของทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมความ

เสี่ยงของการติดเชื้อของพนักงานเก็บขยะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากขยะติดเชื้อที่ไม่ได้

มีการแยกทิ้งอย่างถกูวิธ ีเช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือสิ่งที่ติดเชือ้ได ้นอกจากนี้ยังทําให้ขยะประเภท

รีไซเคิลหลายประเภทที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่ต้องการ ถูกกําจัดทิ้งอย่างน่า

เสียดาย 
สาเหตุที่ 1 ชุมชนยังขาดความรู้ในการจัดการขยะทีถู่กตอ้ง, ความตระหนักรูถ้ึงผลกระทบที่

ตามมา และขาดการลงมือทาํอย่างจรงิจัง 
สาเหตุที่ 2 ขาดคนกลาง/ผู้คนไมเ่ข้าถึงโครงการที่จะรับนําขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดนํ้า

พลาสติก ไปส่งต่อใหก้ับโครงการที่สามารถนาํขยะประเภทนี้ไปสร้างประโยชนต์่อสงัคม 
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๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
ปัญหาการสร้างขยะจํานวนมากในประเทศไทย เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของประชากร 

และทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก ทําให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในหลายๆชุมชน ซึ่งเป็นภาระของ

ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเหตุผลหลักเกิดขึ้นจากการที่ชุมชนสร้างขยะอย่างขาดความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
จากสถิติจากกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีจํานวนมากถึง 25.67 

ล้านตัน ขยะเฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการขยะของ

ตัวเอง  ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้แยกขยะผ่านนโยบายและสวัสดิการของรัฐเพ่ือ

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และการนําขยะไปสร้างประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า และ 3Rs ขยะมูลฝอยเพียง 

32.9 % ถูกนํากลับมาใช้ประโยชน ์มีขยะเพียง 9 ล้านตัน จาก 25  ล้านตัน ที่ถูกกําจัดอย่างถูกตอ้ง และมี

ขยะตกค้างสูงถึง 4.25 ล้านตัน ในปี 2563 โดยในโครงการนี้มีความประสงค์ที่จะต้องการรณรงค์การนํา

ขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ 
• Reuse การนําของเสียที่เกิดขึ้น นํากลับไปใช้ซํ้า โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนสภาพ 

ทําให้ลดการก่อเกิดของขยะประเภทต่างๆ 
• Reduce การลดการใช้ของสิ้นเปลือง หรือ ใช้ของให้ประหยัดมากที่สุด เพื่อลดปริมาณ

ของเสียที่จะเกิดขึ้น 
• Recycle การนําของเสียหรือวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปหรือปรับปรุ ง

คุณภาพ เพ่ือให้ของเสียกลับมามีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้

วัตถุดิบใหม่  
โดยรวมของขั้นตอนการดําเนินงาน : ปลูกฝังนิสัยการแยกขยะในชุมชน สร้างความตระหนักรู้ถึง

ผลดีของการแยกขยะ นําขยะรีไซเคิลไปส่งต่อให้กับโครงการที่รับขยะไปแปรรูปเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่

ตามมาจากการไม่แยกขยะ และการสนับสนุนการแยกขยะอย่างเป็นกิจวัตร 
๒) เพ่ือเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างคนในชุมชนและโครงการ/หน่วยงานต่างๆ ในการ

รวบรวมนําขยะที่สามารถถูกนําไปใช้ใหม่ ไปส่งต่อให้กับโครงการที่รับขยะรีไซเคิลไปแปรรูปเพ่ือสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๓) เพื่อบรรเทาภาระหน้าที่หน่วยงานจัดการขยะ ให้กระบวนของการคัดแยกหรือจัดการขยะของ

หน่วยงาน สามารถทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
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๔) เพ่ือทดสอบเเละพัฒนาโมเดลการจัดการขยะ ที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกๆชุมชน ให้มี

ประสิทธิภาพเเละประสิทธิพลเพียงพอให้ยั่งยืน เพื่อการนําไปต่อยอดเป็นเครือข่ายระบบจัดการขยะ เเละ

ผลักดันให้ภาครัฐมีส่วนร่วม 

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
๑) คนในชุมชนเข้าใจถึงการจดัการขยะที่ถูกต้อง และตระหนกัรู้ถงึผลกระทบและความสําคัญของ

การแยกขยะ 
๒) ขยะจําพวกขยะรีไซเคิลถูกส่งต่อให้ได้มากที่สุด เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด 
๓) กระบวนการจัดการขยะหลังการจัดเก็บมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 

Phase 1 ในโครงการ: Demo and study case หาบ้านเข้าร่วมโครงการ จํานวน 40 หลัง

ของชุมชนก่อนจึงขยายขนาดโครงการให้ครอบคลุมบ้านทั้งหมด 80 หลัง 

1. ค้นคว้าวิจัยเรื่องการแยกขยะ และสรุปผลข้อมูลที่จะนําไปใช้เพ่ือประกอบสื่อแนวทางการ

แยกขยะที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมที่สุด  
2. ติดต่อกับโครงการที่รับขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ เช่น โครงการวน  bamboo school  และ 

ecobrick  
3. ติดต่อกับผู้นํา/ฝ่ายนิติของชุมชนเพื่อขอเข้าไปดําเนินโครงการ 
4. ติดต่อกับหน่วยงานเก็บขยะ เล่าถึงโครงการและโมเดลการแยกขยะในหมู่บ้านให้ฟัง 
5. สร้างศูนย์รวมขยะรีไซเคิลขนาดเล็กในชุมชน  
6. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับคนในชุมชนผ่านกลุ่มไลน์ชุมชนและใบปลิว 
7. จัดซื้อถุงสําหรับการแยกขยะประเภทต่างๆพร้อมแปะคู่มือแนะนําการแยกขยะและ

ตารางเวลาในการมารับขยะรีไซเคิลเพื่อส่งต่อไปให้โครงการต่างๆแต่ละอาทิตย์ ไปแจกจ่าย

ให้กับบ้านแต่ละหลังในชุมชน 
a. โมเดลการแยกขยะ แยกขยะตามถุงขยะสี่ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ

อันตราย ขยะเปียก และ ขยะรีไซเคิล โดยแต่ละสัปดาห์จะมีถุ งพิเศษที่นําขยะ

เจาะจงประเภทท่ีจะส่งไปให้โครงการต่างๆกัน 
8. ติดต่อกบัขนส่งเพื่อนําขยะประเภทรไีซเคิลจากหลายๆบา้นมารวมส่งไปให้กบัโครงการต่างๆ

ตามตารางที่กาํหนด 
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Phase 2 ในโครงการ: Full-scale Experiment on one community ประเมินผลจากการ

ทดลองดําเนินโครงการในบา้น40 หลัง ของชุมชน เพื่อทําการปรบัปรงุแก้ไข และขยายโครงการให้

ครอบคลุมบา้นทั้งหมด 80 หลัง  

9. สร้างศนูย์รวมขยะรีไซเคิลขนาดเล็กอีกแหง่ (หากจาํเปน็) 

10. เริ่มดําเนินงานตามขั้นตอน 6, 7, และ 8 

11.  ประเมนิผลโครงการ 

**ขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่ได้ใน Phase 2** 

Phase 3 การต่อยอดโครงการ1: Full-scale Operation on one community (การต่อ

ยอดหลังจบโครงการเด็กอวด(ทํา)ดีหากได้รับการสนับสนุนเพิ่ม) ทําให้เกิดระบบที่สามารถจัดการในขยะ

ในชุมชนได้อย่างยั่งยื่นด้วยโมเดลที่พัฒนาขึ้น พร้อมมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงรองรับ

การทํางานในส่วนนี้ 

Phase 4 การต่อยอดโครงการ2 Long-term Ultimate Plan (การต่อยอดหลังจบโครงการ

เด็กอวด(ทํา)ดีหากได้รับการสนับสนุนเพ่ิม) ทําโครงการที่เป็นเครือข่ายหลายๆชุมชนร่วมกันในพ้ืนที่

ใกล้เคียง พร้อมผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุน  

 
โครงการนี้จะยั่งยืนได้ด้วยจากการปลูกฝังนิสัยการแยกขยะ การแสดงให้คนในชุมชนเห็นว่าการ

แยกขยะอย่างถูกวิธีไม่ได้ยากและความร่วมมือของทุกคนสามารถช่วยให้กระบวนการหลังจากการทิ้งขยะ

มีความสะดวกมากขึ้นจริงๆ จะทําให้คนหันมาแยกขยะกันมากขึ้น หลังจากจบโครงการ แม้จะไม่มีถุงขยะ

ที่แจกให้ต่อไป คนในชุมชนยังสามารถนําความเคยชินและความรู้ที่ได้รับจากการแขกขยะตลอด 2-3 
เดือน มาปรับใช้ในการกําจัดขยะต่อไป นอกจากนี้คนในชุมชนยังสามารถใช้ศูนย์รวมขยะรีไซเคิลเพื่อรวม

ขยะไปส่งต่อได้ต่อไปในอนาคต 
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๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 

๒๕๖๕ 
กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ค้นคว้าวิจัยเรื่องการแยกขยะเพ่ิมเติม 
 

    
ติดต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง     

เริ่มดําเนินงานโครงการ Phase 1 ในบา้น 40 หลัง ระยะเวลา 1 เดือน 
สร้างศนูย์รวมขยะรีไซเคิลขนาดเล็กในชมุชน, ให้

ความรู้ดา้นการแยกขยะ และประชาสัมพนัธ์โครงการ

, แจกจา่ยถุงขยะใหบ้้านทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

     

เริ่มใช้งานระบบเก็บขยะ      
ประเมินผล และ หาแนวทางปรับปรงุแกไ้ข      

เริ่มดําเนินงานโครงการใน Phase 2 ในบ้าน 80 หลัง  ระยะเวลา 1 เดอืน 
ประชาสัมพันธ์ และ แจกจา่ยถุงแยกขยะใหแ้ต่ละ

บ้านเพิ่มเตมิ  
  

 
  

เริ่มโครงการในบ้าน 40 หลงัที่เพิ่มขึน้ของชุมชน    
ประเมินและสรุปผลโครงการ      

หมายเหตุ: โครงการใน Phase 3 เเละ Phase 4 คือเเผนดําเนนิงานในชว่งการตอ่ยอด หากไดร้ับ

การสนบัสนนุเพ่ิมเติมหลักจบระยะโครงการเด็กอวด(ทาํ)ด ี
 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน 30,000 บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน 30,000 บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จ านวน 0 บาท 
 

ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าเดินทางเพ่ือสํารวจพ้ืนที่ 1,000 บาท 
2. อุปกรณ์ ( ถุงขยะ, กล่อง/ลัง, ฯลฯ)   

a. ถุงขยะ (ประเมินราคาถุงละ 3.5 บาท) รวม 1,520 ถุง คิดเป็น 5,320 บาท  
i. Phase 1 เวลาหนึ่งเดือน: บ้านหลังละ 4 ถุง สําหรับ 40 หลัง  คิดเป็น 160 ถุง

ต่อหนึ่งสัปดาห์  เเละรวมเป็น 240 ถุง ต่อเดือน 



๗ 
 

 

ii. Phase 2 เวลาหนึ่งเดือน บ้านหลังละ 4 ถงุ สําหรับ 80 หลัง คิดเป็น 320 ถุงต่อ

หนึ่งสัปดาห์ เเละรวมเป็น 1280 ถุง  ต่อเดือน 
b. ภาชนะสําหรับใส่ขยะรีไซเคิลเฉพาะชนิด ให้บ้านที่สนใจเข้าร่วมส่งขยะให้โครงการที่รับ

ขยะรีไซเคิลชนิดนั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์ 3,280 บาท 
c. ศูนย์รวมขยะชุมชนหนึ่งที่ คิดเป็น 5,000 บาท 

3. ค่าขนส่งขยะรีไซเคิลให้โครงการรีไซเคิล  
ค่าจ้าง 1,000 บาท ต่อ สัปดาห์  ระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมเป็น 8,000 บาท 

4. ค่าจ้างบุคคลที่ 3/คนงานในหมู่บ้านเพื่อตามเก็บขยะรีไซเคิล (ถ้าไม่มีอาสมัคร) คิดเป็น  
ค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมเป็น 2,400 บาท  

5. งบประมาณสํารอง  5,000 บาท 

รวมทั้งหมด 30,000 บาท 
 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 

1. มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการแยกขยะในชุมชน 
2. ได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะ และ ประสบการณ์จากการลงมือทําจริง 
3. เรียนรู้ project management และการทํางานเป็นทีม 

   

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
1. คนในชุมชนเห็นความสําคัญและแยกขยะกันอย่างเป็นประจํา 
2. ช่วยให้การทํางานปลายทางของคนที่ทําหน้าที่จัดการขยะ ง่ายขึ้น 
3. ทําให้สังคมสามารถจัดสรรปันส่วนขยะรีไซเคิลได้ดีขึ้นและสามารนําไปใช้ประโยชน์

ต่อได้ 
4. โมเดลการแยกขยะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับชุมชนอื่นและถูกนําไปต่อยอดได้ใน

อนาคต 
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๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 
• ความร่วมมือเเละการมีสว่นร่วมอยา่งเปน็เจ้าของ (Sense of Place and Sense of Belonging) 

โดยต่อเนือ่งของคนในชุมชน  
• สื่อการสอน หรือ คู่มือ เกี่ยวกับการแนะนําเรื่องการคัดแยกขยะที่เขา้ใจง่ายและสามารถทาํได้

จริง  
• การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง เพ่ือให้มีผู้เข้าร่วมในชุมชนเเละถ่ายทอดความรู้ให้เเก่ผู้ทีส่นใจนอก

ชุมชน 
• ความร่วมมือจากโครงการอืน่ ๆ และเครือขา่ยภายนอก 

 

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ีอ่ยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 
• โครงการวน  

เพ่ือส่งพลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่สะอาดและแห้ง ไปรีไซเคิล โดยพลาสติกที่

ได้รับมาทุก 1 กิโลกรัม โครงการวนจะแปลงเป็นเงิน 5 บาทเพ่ือนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม เเละพลาสติกที่ได้มาจะนําวนกลับไปผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ลดการสร้างขยะใหม่ 
• Bamboo School Ecobrick  

เพื่อนําขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาตมิาบรรจุใส่ขวดพลาสติกมาสร้างเป็นก้อน

อิฐให้กับโรงเรียน Bamboo School จ.กาญจนบุรี 
• โครงการหลังขาเขียวฯ  

เพื่อส่งต่อขยะรีไซเคิลที่เป็นกล่องนม กล่องเครื่องดื่ม เพื่อนําไปสร้างหลังคา 
• กรมควบคุมมลพิษ  

เพื่อส่งขยะประเภทอลูมิเนียมไปทําขาเทียม เเละขอสนับสนุนรถเก็บขยะ 
• เเละโครงการอื่นๆที่สามารถติดต่อได้เเละสนใจเข้าร่วม 

 
โครงการเหล่านี้มีประสบการณ์ด้านการรับนําขยะมารีไซเคิลและใช้ใหม่  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

สังคมในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและเกิดผลจริง  
 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
สิงห์ วรรณสิงห์ เพราะเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันเรื่องการจัดขยะในไทย

มาอย่างยาวนาน 
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❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สําแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม

ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        

ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (หวัหน้าทมี) 
    (                                      ) 

วัน/เดือน/ป ี     
 

   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 
    (                                      ) 

วัน/เดือน/ป ี     
 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

    (                                      ) 
วัน/เดือน/ป ี    
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