
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม    รักษ์สยาม  

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการสรา้งเด็กและเยาวชนตน้แบบ รู้ รกั สามัคค ีและสำนึกความเป็นไทย 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได ้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

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

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ ตลาดนำ้คลองลดัมะยม 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
 ของเหลือ เศษอาหาร จากการผลิต ประกอบอาหารและบริโภคใน ธุรกิจร้านค้า ครวัเรือน และชุมชน 
มีปริมาณมากในปัจจบุัน  ก่อให้เกดิปญัหาขยะตกคา้งไม่สามารถจะกำจดัได้ทั้งหมด ทำให้เกิดวงจรของ
เชื้อโรค พาหะนำโรค(หนู,แมลงสาปฯ) และสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน เราจึงควรชว่ยกันลดและกำจดัขยะ
ตั้งแตแ่หลง่กำเนิด  โดยจดัการคัดแยกขยะตั้งแตต่้นทาง ร้านค้าหรือครัวเรือน โดยเนน้ไปที่ขยะอนิทรีย ์
มาผลิตเป็นกระถางชีวภาพ เพื่อนำมาใชป้ลูกต้นไม้ ส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ ซึ่งจะเปน็ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ที่จะช่วยสนับสนนุ การลดปัญหามลภาวะและปญัหาโลกร้อน ฝุน่ละอองในอากาศ ทั้งยังสามารถนำขยะ
มาแปรรปู ทำให้เกดิประโยชน์ จากการใชท้รัพยากรณ์เหลือใช้ ของชมุชนไดอ้ย่างคุม้ค่า  และเปน็สินคา้
ทดแทนกระถางพลาสติกและกระถางดนิเผา เมื่อนำไปใช้จะช่วยสร้างสิง่แวดล้อมทีด่ีได้แก่การปลูกพืชมาก
ขึ้นทั้งไมด้อกไม้ผลไม้ประดบั สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึน้ และยังชว่ยรณรงค์ใหเ้กิดวงจรการใช้
อย่างมีจติสำนกึอีกทางหนึ่งด้วย  

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
 ลดขยะอินทรียแ์ละปัญหาสิง่แวดล้อม เพื่อประดิษฐแ์ละแปรรปูขยะนำไปใช้ในการทำเกษตรอนิทรีย ์
โดยการนำเศษวัสดดุังกล่าวมาขึน้รูปเป็นกระถางปลูกตน้ไม้ จงึเปน็ทางเลือกทีม่ีคณุค่าต่อชุมชน เศษวัสดุ
จากการบรโิภคในธุรกิจ ร้านค้า ครวัเรือน และในชมุชน เชน่ ผักผลไม้ ก้าน ใบ เปลือกของลำต้น เปลือก
หุ้มผล แมป้ัจจุบนัจะมกีารจดัเกบ็ ไดร้ับการนำมาเป็นวตัถดุิบเพื่อไปทำลายจากหนว่ยงานของรัฐ  โดยการ
เผาท้ิง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมามากมาย หรือหากทิง้ไว้ในชุมชนก็จะก่อให้เกดิปญัหาในเรื่อง
มลภาวะเกดิกลิ่นเหมน็และเชื้อโรคต่างๆ จึงควรหาทางจดัการที่เหมาะสมให้มากวา่ปจัจุบัน  
 
 

เลขที ่
.................................. 
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๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อแก้ไขปญัหาปรมิาณขยะที่ย่อยสลายยาก มีกลิน่เหม็น และพาหะนำโรค  
  ๒) เพื่อสร้างมูลค่าของขยะเศษอาหาร  
  ๓) เพื่อสร้างแนวความคดิ การประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใชใ้นการพัฒนาด้านอื่น ๆ  

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ  

เป้าหมาย ผลผลิต ผลกระทบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ลดขยะเศษวัสดุในชุมชนเมือง รับและแปรรูปขยะได้
วันละ ๑,๕๐๐ กก./วัน 

ลดกลิ่นเหม็น ก๊าซเสียท่ี
เกิดจากขยะ 

ชุมชนสะอาดน่า
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
ธุรกิจ 

ได้ผลผลิตจากขยะ เป็น
กระถางต้นไม้   

ได้กระถางชีวภาพย่อย
สลายเองตามธรรมชาติ 

เกิดรายได้จากการ
แปรูปขยะ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ สมาชิกในชุมชน 
มากกว่า ๑๐๐ ราย  

เกิดความรู้ รัก สามัคคี  ชุมชนเมืองน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมดี 

 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน 

สำรวจหากลุม่เป้าหมาย แบง่กลุ่มเป้าหมายเปน็ 4 กลุ่ม 
๑.ผู้ค้า ๒.นักท่องเที่ยว ๓.ครัวเรือน/ชุมชน ๔.หน่วยงาน 

สอบถามปัญหาขยะใน
กระบวนการผลิตอาหาร  
ความต้องการหาที่กำจัด
ขยะและลดค่าจัดเก็บขยะ 

สอบถามปัญหา ที่ทิ้งขยะ
มีน้อย  
ความต้องการที่ทิ้งขยะ
แยกประเภท 

สอบถามปัญหาขยะ
อาหารไม่มีที่แยกท้ิงมีขยะ
สะสมในชุมชน 
ความต้องการการจัดการ
ขยะอาหารที่รวดเร็ว  

สอบถามปัญหา 
สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
ขยะอาหารเน่าเสียเร็ว มี
กลิ่นเหม็นและมีความ
ต้องการลดขยะจาก
ครัวเรือน ลดภาระของคน
เก็บขยะ 

รับทราบปัญหาและสิ่งที่
เกิดข้ึน ของผู้ค้า 

รับทราบปัญหาและสิ่งที่
เกิดข้ึนของนักท่องเที่ยว 

รับทราบปัญหาและสิ่งที่
เกิดข้ึนของครัวเรือน/
ชุมชน 

รับทราบปัญหาและสิ่งที่
เกิดข้ึนของหน่วยงาน/
สำนักงานเขต 

- หาแนวทางแก้ปัญหา 
ร้านอาหารแยกขยะ ตาม

- หาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยใช้ ถุงขาว/ถังขาว

- หาแนวทางแก้ปัญหา 
ถังขาวแยกขยะอาหาร

- หาแนวทางแก้ปัญหา 
ฝ่ายรักษาความสะอาด/
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ประเภทของผู้ค้า โดยใช้
ถุงขาว  

(ไม่ให้ซ้ำกับถุงดำ) ให้ใส่
ขยะอาหาร เพ่ือความ
ชัดเจนในการทิ้ง  

จากครัวเรือน ส่งเข้า
ระบบชุมชน  

สำนักงานเขต สนับสนุน
การ คัดแยกและ
เครื่องมือ  

- ลงมือปฏิบัติ 
ประชาสัมพันธ์ทำความ
เข้าใจ 
จัดทำสมาชิกร้านค้า คัด
แยกขยะอาหารจัดทำ
ฐานข้อมูล   

- ลงมือปฏิบัติ  
ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจกับ
นักท่องเที่ยวและตั้งจุดทิ้ง
ขยะอาหาร 
จัดทำฐานข้อมูล 

- ลงมือปฏิบัติ  
สำรวจ ประชาสัมพันธ์ 
จัดทำสมาชิกครัวเรือนคัด
แยกขยะอาหาร 
จัดทำฐานข้อมูล  
 

- ลงมือปฏิบัติ  
สำนักงานเขตตลิ่งชันร่วม
จัดตั้งเครือข่ายชุมชนคัด
แยกขยะอาหาร  
จัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย  

จัดเก็บรวบรวมขยะอาหาร จากธุรกิจร้านค้า ครัวเรือน ชุมชน มารวมไว้ที ่ศูนย์
เรียนรู้เกษตรชุมชน ซึ่งมีพ้ืนที่ ประมาณ ๕ ไร่ เพ่ือจัดเตรียมเข้าสู่กระบวนการแปร
รูป  

สำนักงานตลิ่งชัน/สำนัก
อนามัย เข้าเก็บข้อมูล 
การจัดเก็บขยะอาหาร  

ทำการแปรรูปขยะอาหาร โดยวิธีการตากแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ /อบแห้ง/
หมักด้วยจุลินทรีย์   

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมร่วมเก็บ
ข้อมูล 

ติดตั้งเครื่องจักร จัดทำแผนงานกระบวนการผลิต เพ่ือการแปรรูป ขยะอาหารที่
อบแห้งแล้วให้เป็นกระถางต้นไม้  

ผู้สนับสนุนพัฒนา
เครื่องจักรการผลิต  

นำไปใช้ในชุมชน/จัดจำหน่าย นำรายได้มาพัฒนาโครงการ  เครือข่ายสมาชิกชุมชน 
ติดตามผล การดำเนินการ โดยการสำรวจเก็บข้อมูล 

สมาชิกร้านค้าท่ีเข้าร่วม
โครงการและปริมาณขยะ
อาหาร 

นักท่องเที่ยวให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะ 

สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการและปริมาณขยะ 

สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
บันทึกข้อมูลด้าน ปริมาณ
ขยะ สุขอนามัยชุมชน 
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

สำรวจชมุชน เกบ็ข้อมูลแยกตามกลุ่มเปา้หมาย √     
จัดทำฐานข้อมูล แยกประเภท ดว้ยโปรแกรม √     
จัดทำสมาชิกชุมชน และขยายสมาชิก √ √ √ √ √ 
พัฒนาพ้ืนทีแ่ละตดิตั้งระบบการจดัการขยะอาหาร  √ √ √ √ 
จัดเกบ็ขยะอาหาร เข้าศนูย์เกษตรชมุชน  √ √ √ √ 
ทำการแปรูปและขยายเครอืข่ายคัดแยกขยะอาหาร   √ √ √ 
พัฒนาผลติภัณฑ์และชอ่งทางการจดัจำหน่าย    √ √ 
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ติดตามประเมนิผลรว่มกบัหน่วยงานราชการ     √ 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณค่าใช่จ่ายในการดำเนินโครงการ 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหต ุ
๑ ค่าเครื่องอบแห้งขยะอาหาร พลังงานแสงอาทิตย ์ ๓๐,๐๐๐ ผู้สนับสนุน 
๒ ค่าเครื่องผลติและแม่พิมพ์กระถาง ๓๐,๐๐๐ ผู้สนับสนุน 
๓ ค่าเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์การจดัเก็บขยะ(ถัง ถุงขยะ) ๑๐,๐๐๐  
๔ ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูล เอกสารสมาชกิเครอืข่าย ๑๐,๐๐๐  
๕ ค่าพัฒนาธุรกิจ ช่องทางการตลาด ๑๐,๐๐๐  
๖ ค่าเดินทางและตดิต่อประสานงานตลอดโครงการ ๑๐,๐๐๐ ผู้สนับสนุน 
รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  
                                 งบประมาณที่เสนอขอ ๓๐,๐๐๐  
ผู้สนับสนุน มหาวิทยาลัยสยาม สำนกังานเขตตลิ่งชัน บริษัท KSM อื่นๆ ๗๐,๐๐๐  

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
 การเรียนได้ความรู้จะทำให้ให้เรามีงานทำ ประสบการณ์ทำให้เราทำงานเปน็ โครงการนี้จะทำให้เกดิ
ความรู้และประสบการณ ์ ทัง้ความรู้จากทีมพี่เลี้ยง วิทยากร และประสบการณ์จากที่ได้ลงมือทำโครงการ
ในพ้ืนที่จริง จะทำให้ตนเองได้พัฒนาความคิดใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี  

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 
 กิจกรรมโครงการพัฒนาชมุชนนี้ จะส่งผลดตี่อเศรษฐกิจฐานรากของชมุชนและสง่ส่งผลดตี่อประเทศ
ของเรา และการลดปญัหาสิง่แวดล้อมในระดบัสากล     

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
 ทีมรักษ์สยาม ได้ดำเนนิกิจกรรมพัฒนาชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยมมาอย่างต่อเนื่อง จงึเปน็ตน้ทุน
สำคัญที่จะทำให้ โครงการจะประสบความสำเร็จได้อยา่งดี เนื่องจากมคีวามสัมพันธท์ี่ดีต่อชุมชน สามารถ
เข้าถงึพื้นที่ และเก็บข้อมูล และพัฒนาโครงการได้ในระยะเวลาทีก่ำหนดมาได ้  

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น   



๕ 
 

 

 ลุงชวน ชูจันทร์  ผู้ก่อตั้งตลาดและประธานชมุชน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความตั้งใจจรงิที่จะ
พัฒนาความเปน็อยู่ของชุมชนให้ดียิง่ขึ้น สำนักงานเขตตลิ่งชัน และบริษัทที่สนับสนนุกิจกรรม ได้เล็งเหน็
ความสำคัญของตลาดที่มี นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะสง่ผลดตี่อรายได้ของประเทศ
จากการท่องเที่ยว ในชุมชนแห่งนี้   
    

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
  อยากพบ น้าเน็ก เพราะนา้เน็ก เปน็คนที่คอยใหค้ำปรึกษาสรา้งแรงบันดาลใจ ให้กับทกุคนทีก่ำลัง
ประสบปัญหาชวีิต การทำงาน ในชว่งที่ทกุคนกำลงัเผชิญกับปญัหารอบตวัอยู่ในขณะนี้ และแนวคิด 
มุมมอง ของนา้เนก็ทำให้สามรถนำไปปรบัใช้ให้เกดิมมุมองใหม่ๆ ได้  

√❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ  
   ลงชื่อ   กมลมาศ  ศิริสงค ์  ผู้สมัคร (หวัหน้าทมี) 

    (นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์) 
วัน/เดือน/ป ี  06/08/64 

 
   ลงชื่อ     ศุภกร  บุตรพรมมา          ผู้สมัคร (สมาชิกทมี) 

    (นายศุภกร บุตรพรมมา) 
วัน/เดือน/ป ี   06/08/64 
 
   ลงชื่อ     ปราณนท ์ สุขเกษม          ผู้สมคัร (สมาชกิทีม) 

    (นายปราณนท์  สุขเกษม) 
วัน/เดือน/ป ี    06/08/64 

 


