
 

 

 

 

 

๑. ชื่อทีม   ลูกวาสุกรี ชโินรสวิทยาลัย 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  บ้านช่างหลอ่ GREEN  ท้า • ให้ • ท้ิง 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได ้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

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

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ  ชุมชนบ้านช่างหลอ่    เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร   

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
  สภาพปัญหาเรื่องขยะของชุมชนบ้านช่างหล่อ นับได้ว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีปัญหา เรื่องขยะเพราะ
ชุมนุมนี้เป็นชุมชนเก่าแก่มีการปลูกบ้านเรือนเป็นบ้านห้องแถวบ้านเช่าหรือบ้านเรือนที่ติดกันมักจะมีการจัดการ
ขยะที่ไม่เป็นระบบจากที่สังเกตจะเห็นว่าคนในชุมชนมักจะเอาขยะที่เหลือจากบ้านเรือนของตนเอง ห้องพัก
ตนเองมากองไว้ที่หน้าบ้าน หรือที่ถังขยะเกิดเป็นประติมากรรมที่ไม่เหมือนกันสักวัน เป็นประติมากรรมที่ไม่ได้
อยากเห็นตามท้องถนนหรือมุมถนนทุกบ้านจะผลักภาระบ้านตนเองให้ที่ว่างๆหรือที่มีถังขยะกองไว้เป็นส่วนที่
รับผิดชอบไปที่เห็นจนชินตาอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น ๆ ต้องมารับผิดชอบขยะก็กลายเป็นสิ่งแหล่งรวมปฏิกูลอื่นๆเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเราเห็นว่า
พฤติกรรมส่วนหนึ่งของคนในชุมชนมักจะนำของต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือไม่ก็เป็นวัสดุมากองรวมกันหรือ
เศษอาหารที่พบบ่อยครั้งในบ้านเรือนในแต่ละวันจนเก็บไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก่อนจะมาทิ้งกันเมื่อวานยังเห็น
ประโยชน์ของพวกมันอยู่เลยแต่เมื่อไม่มีประโยชน์สำหรับคน ๆ นั้นก็กลายเป็นขยะในแวบเดียวจนอาจคิดไปว่า
ถ้าเราทำขยะให้เป็นประโยชน์ขยะมันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ได้ไปคุยกับชุมชนต่างเห็นแนวคิด
เดียวกัน-ทิ้งขยะไปเพราะไม่ได้ใช้ที่บ้านมีเยอะก็ท้ิงแบบนี้ทุกวันเก็บที่บ้านไม่มีพ้ืนเก็บเก็บไว้ที่บ้านก็รกให้รถขยะ
นำไปทิ้งหรือใครสนใจก็เอาไปใช้ดีกว่าดีกว่ากองที่บ้านสิ่งเหล่านี้เราเห็นคำตอบเกือบจะทุกบ้านจนเป็นคำตอบที่
สามารถเดาคำตอบล่วงหน้าได้อย่างดี แล้วเราจะทำยังไรให้คนชุมชนของเราเห็นค่าของขยะและสามารถสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชนได้ 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการ 
# เด็กอวด (ทำ) ด ี

เลขที ่
.................................. 

สำเนาถูกต้อง  
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๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
  ปัญหาขยะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอย ขวดพลาสติก กล่องโฟม กระดาษลัง
หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปคือคุณค่าที่มันมีอยู่ในตัวของขยะเราอาจจะมองไม่เห็น
คุณค่าของสิ่งเหล่านี้เพราะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดจากความเคยชินของแต่ละบุคคลและระยะเวลาที่จะต้องการ
จัดการขยะไม่เพียงพอไม่มีเวลาในการคัดแยกจึงรวม ๆ ขยะเอาไว้และสิ่งสำคัญที่สุดคือมุมมองทุกคนมีมุมมองที่
แตกต่างบางคนอาจจะเห็นขยะที่คนส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์ แต่กลับสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนส่วนน้อยที่เห็น
ค่าของขยะแล้วสามารถดำเนินชีวิตตามไปได้ 
  คณะผู้จัดทำจะเริ่มจากการที่ตั้งเป้าหมายครัวเรือน จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ที่จะทำการทดลองเป็น
อันดับแรกก่อนว่าจะให้ชุมชนนี้ทำเป็นอย่างระบบและหลังจากนั้นก็จะต่อยอดไปถึงชุมชนบ้านช่างหล่อโดยที่ถูก
ได้รับการคัดเลือกนี้ช่วงแรกคณะผู้จัดทำจะจัดตั้งกลุ่ม Line และ LINE Official ของพวกเราและคนในชุมชนทาง
เราจะจัดหาความรู้และสร้างสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการที่เราจะทำและบอกถึงประเภทของขยะมีอะไรบ้างที่
สามารถใช้ประโยชน์และสร้างประโยชน์ได้อย่างไรแล้วขยะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑)   เพ่ือต้องการสร้างแนวคิดในการจัดการเรื่องขยะในครัวเรือน และในชุมชน  
  ๒) เพ่ือลดปริมาณขยะที่เกิดจากการบริหารการจัดการของคนในชุมชนบ้านช่างหล่อ   
  ๓) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนบ้านช่างหล่อ ผ่านการจัดการ ท้า ให้ ทิ้ง  
              ๔)   เพ่ือเสริมสร้างวินัยในการแยกขยะให้คนในชุมชนบ้านช่างหล่อ ให้สร้างเป็นวัฒนธรรมที่ดีกับขยะ  

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
  เป้าหมายของโครงการ  คือ  จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน ๕๐ ครัวเรือนผู้ นำชุมชน 
วัดชิโนรสาราม วัดครุฑ คิดเป็นจำนวน ประมาณ ๕๐๐ คน  จากนั้นขยายผลไปสู่รอบชุมชนในอนาคต     
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  ๑. เป้าหมายที่ได้รับเราคาดว่าจะได้ให้แก่ชุมชนของเรากลับมาสะอาดจะไม่เห็นขยะตามแม่น้ำลำ
คลองหรือตามบ้านเรือนหรือกองขยะที่ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วเราคาดว่าเป้าหมายของตัวโครงการเราจะ
เสริมสร้างระเบียบวินัยในการจัดการขยะและแยกขยะให้แก่คนในชุมชน ตามนโยบายของเราคือสอนให้คนใน
ชุมชนได้รู้ถงึความเชื่อมั่นของตัวเองว่าตัวเองสามารถจัดการขยะได้จริง 
  ๒. สร้างความตระหนักรู้ให้ชาวบ้านว่าถ้าชาวบ้านรู้จักการแยกขยะแล้วมันจะดียังไงกับชุมชนของเรา
ชุมชนของเราจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราไม่แยกขยะหรือทิ้งขยะให้ถูกจะเกิดผลเสียยังไงทำแล้วจะได้อะไร 
  ๓. ให้ความรู้กับคนในชุมชนสอนให้เขาได้รู้จักการแยกขยะว่ามันสนุกแค่ไหนแล้วถ้าเขาแยกขยะแล้ว
ขยะของเราจะไปไหนแล้วเขาจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาผลผลิตของเราที่อยากเห็นคือโครงการของเรา
สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดจากการบริหารงานของคนในชุมชนได้จริงๆตามแบบฉบับชุมชนสวยด้วยมือเราและ
สามารถสร้างแนวคิดให้แก่คนในชุมชนในแนวทางการจัดการขยะอย่างเป็นระบบแล้วเราอยากใช้ตัวโครงการของ
เราเป็นแบบอย่างที่ทำให้เห็นการแยกขยะเป็นเรื่อง ๆ ง่ายแล้วทำได้จริง 

สำเนาถูกต้อง  
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๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จัดให้มีการแยกขยะในชุมชนตามวัดและบ้านเรือนโดยที่เราจะจัดตั้งเป็นกองกลางเราจะมีถัง
ขยะที่เป็นสีๆและถุงขยะที่เป็นสีๆให้ตามบ้านเรือนในชุมชนตามลักษณะของขยะโดยที่เราจะแสดงลักษณะและ
สัญลักษณ์ให้ชัดเจนเช่นถังขยะสำหรับขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่
ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี  เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก 
ขวดน้ำ กล่องกระดาษลัง และอ่ืน ๆ  โดยนำมาผ่านกระบวนการ     
 ๑ ) กระดาษอย่างหนังสือพิมพ์ โบชัวร์ นิตยสาร นำมารวบรวมเป็นกองเดียวและมัดด้วยเชือกฟางหรือใส่ 
           ถุงพลาสติก 
 ๒ ) กล่องกระดาษต่างๆรวมถึงลูกฟูก อย่างกล่องรองเท้า กล่องขนม กล่องทิชชู่ ให้คลี่กล่องออกมาจนเป็น 
           แผ่น มัดรวมกันแยกเป็นอีกกอง 
 ๓ ) สำหรับกล่องนม น้ำผลไม้ หรือกล่องที่ใส่ของเหลว ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ตากให้แห้ง  
           และมัดรวมกันแยกเป็นอีกกอง 
 -  ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล  (สีเหลือง) 
ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวด
พลาสติก,ถุงพลาสติก,ขวดแก้ว,กระป๋อง,กล่องกระดาษ,กระดาษ 
วิธีกำจัดขยะ : 
 ๑) แยกฝาพลาสติกและแกะฉลากพลาสติกออกจากขวด (ตามประเภทขวด) 
 ๒) เทน้ำที่กินเหลือทิ้งให้หมดล้างด้านในขวดหรือกระป๋องด้วยน้ำสะอาด 
 ๓) บีบหรือเหยียบให้แบนเพ่ือลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะของทางเขต(กระป๋อง และ ขวดพลาสติก) 

ประชุมการวางแผน  /สร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์
ปัญหา  /ลงพ้ืนที่ เพื่อหาปัญหา 

นำปัญหาจากการใช้เครื่องมือ หรือการสอบถามจาก
ชุมชนเพื่อนำมาออกแบบกิจกรรม 

ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ตามแผนงาน 
 บ้านช่างหล่อ GREEN ท้า ให้ ท้ิง  

การรวบรวบรวมข้อมูลเพื่อต่อยอดแผนงานและสร้าง
ความย่ังยืนแก่ชุมชนบ้านช่างหล่อ  

 

P=PLAN  

 

  D=DO  

 

C=CHECK  

 

A= ACT  

สำเนาถูกต้อง  
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 ๔) ใส่ถุงแยกเป็น ๓ ถุงกระป๋องอลูมิเนียม/ขวดแก้ว/ขวดพลาสติกมัดให้เรียบร้อย 
 -  ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง) 
ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น 
ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์เศษแก้วแตกหรือเซรามคิ 
 วิธีกำจัดขยะ : 
 ๑) ถ่านหรือแบตเตอร์รี่ใส่ถุงเล็กแยกต่างหาก 
 ๒) เศษแก้วแตกควรหากระดาษห่อและติดเทปให้แน่นหนาเขียนบนห่อเตือนไว้ด้วยว่าแก้ว/เซรามคิแตก                          
 ๓) ส่วนขยะที่เหลืออ่ืนๆใส่ถุงเดียวกันและมัดให้เรียบร้อย 
 -   ถังขยะสีดำจะเป็นเศษอาหาร 
 วิธีกำจัดขยะ : ขยะประเภทนี้สามารถใส่ถุงรวมกันแล้วมัดให้สนิทได้เลย ในกรณีท่ีเป็นเศษอาหารที่มีน้ำ
เป็นส่วนผสมให้กรองเนื้อกับน้ำออกจากกัน แล้วนำเศษอาหารที่กรองได้ใส่ถุงซ้อน เพ่ือกันน้ำไหลออกจากถุง 
 -   ถังสำหรับของที่สามารถบริจาค  เช่น เสื้อผ้า รองเท้า สมุดหนังสือเรียน กระเป๋า  ของเล่นที่ยังไม่พัง
ที่ไม่ได้เล่นแล้วเป็นต้นเพื่อเอาของพวกนี้ไปบริจาคให้คนที่ไม่มีและของที่เราทำการแยกขยะแล้วเราจะไปขายให้
รถซาเล้งแล้วนำเงินกับมาให้ชาวบ้านค่ะ 
  เพื่อให้ความรู้ความเชื่อมั่นและความตระหนักรู้กับชาวบ้านค่ะและในทุกๆละแวกพื้นที่มีการ
กำหนดวันและเวลาในการเก็บขยะไม่เหมือนกันทำให้เรามีช่องทางติดตามข่าวสารว่าวันนี้เราจะเก็บขยะอะไรกัน
โดยผ่านไลน์กรุ๊ป เพจ เฟสบุ๊ค โอเพนแชท ทางไอจี และในทุกๆช่องทาง Social และเราจัดตั้งแอพพิเคชั่น           
เพื่อเก็บแต้มการทิ้งขยะ เพื่อเสริมสร้างระบบวินัยให้แก่คนในชุมชนค่ะโดยที่เราจะเก็บแต้มให้ครบ ๑๐๐ แต้ม
เพื่อเอาไปแลกของรางวัลแบบเหมือนการเก็บแสตมป์ในเซเว่นเพราะสังคมไทยของเราคนจะไม่ทำถ้าไม่มี
ประโยชน์ที่มากกว่านั้น และคนไทยเป็นคนที่สบายๆที่มีอะไรที่ยุ่งยากไปจะไม่ทำทำให้ เราต้องทำที่เก็บแต้ม
เพราะจะได้ทำให้ต้องทำทุกวันค่ะเพราะต้องก็บแต้มให้ครบทำให้เป็นระบบปลูกฝังระบบวินัยไปในตัวค่ะส่วน
เวลาจะเป็นเวลาที่รถขยะมาเก็บโดยคร่าว ๆ ควรวางก่อนรถขยะมา ๑ ชั่วโมง หรือถ้าต้องออกจากที่พักก่อน          
ก็สามารถวางในตอนเช้าๆของวันนั ้นได้เลยค่ะและถุงขยะของเราจะเป็นถุงกระดาษค่ะเพราะเรารณรงค์              
ไม่ใช้ถุงพลาสติกกันหรือถ้าบ้านไหนไม่มีเวลาสามารถท้ิงเป็นถุงพลาสติกก็ได้ เพ่ิมเติมนะถังขยะกองกลางของเรา
จะอยู่ที่วัดเป็นหลักค่ะเพราะชุมชนของเราใกล้วัดในกรณีถ้าเป็นบ้านพักสามารถวางไว้บนถนนหน้าบ้านได้เลยค่ะ 
ระบบกำจัดขยะถึงจะดูยุ่งยากซับซ้อน แต่ทั้งนี้ก็เพื่อลดมลภาวะทางขยะ โดยการนำขยะที่รีไซเคิล ได้ไปแปรรูป
และนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถลดการเกิดขยะได้มากมหาศาลและช่วยลดภาวะโลกร้อนแถมเป็นการฝึก
ระเบียบวินัยของคนในชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะโดยที่เราจัดทำโครงการนี้มาเพราะชื่นชอบการจัดการขยะ
ของคนญี่ปุ่นมาก ๆ เลยค่ะและระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นมาก ๆ เราเลยลองคิดว่าถ้าทำที่ชุมชนบ้านช่างหล่อ มัน
คงจะเป็นเรื่องที่ดี และขยะรีไซเคิล สามารถนำไปชั่งกิโลขายได้เงินด้วยนะคะ ช่วยรักษาโลกใบนี้โดยเริ่มทีละเล็ก
ทีละน้อยด้วยมือเราและเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนไหนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร ทางทีมงานจะใช้
การให้ความรู้ผ่านโปสเตอร์เพื่อบอกข่าวสารและให้หัวหน้าชุมชนในการช่วยกระจายข่าวสารของโครงการ ทาง
ทีมงานมีการประเมินผลเป็นระยะ ด้วยแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Application เพ่ือติดตามความเคลื่อไหวของ
โครงการ เพ่ือมาปรับปรุงและเพ่ิมเติมในจุดที่เป็นปัญหาของโครงการเพ่ือให้โครงการได้รับประโยชน์สุงสุด     

สำเนาถูกต้อง  

 



๕ 
 

 

๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

P=   PLAN 
๑. การวางแผนเพ่ือสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
    ในรูปแบบออนไลน ์

     

๒. นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อดู 
    ความคงที่ของข้อมูล   

     

๓. นำเครื่องมือไปให้ชุมชนบ้านช่างหล่อ ในการทำ 
    และเก็บข้อมูลจริง   

     

D = DO 
๔. นำข้อมูลที่สร้างและจากการเก็บข้อมูลนำมาวิ 
    เคราะห์ปัญหาและทิศทางเพ่ือออกแบบกิจกรรม   

     

๕. ประชุมกับเครือข่ายชุมชน บ้านช่างหล่อ และผู้นำ 
    ชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมกับปัญหาด้าน 
    สิ่งแวดล้อม( ขยะ )    

     

๖. ขอความร่วมมือกับคนในชุมชนและหัวหน้าชุมชน       
๗. ทำช่องทางการติดตามข่าวสารใน Socialทั้งทาง  
    เพจ facebook Line Open ChatInstagram  
    Twitter YouTube tiktok  

    

๘. จัดทำถังขยะ/ถุงผ้า/ติดต่อกับรถซาเล้ง / รถขยะ      
๙.  จัดทำ Application สะสมแต้มแลกของรางวัล  
     และสร้างการกระตุ้นในการคัดแยกขยะ   

    

๑๐. จัดตั้งถังขยะที่กองกลางหรือสถานที่เป็น 
      ศูนย์กลางของชุมชน เช่น วัด  ทางเข้าซอยใน 
      ชุมชน 

     

๑๑. แจกจ่ายถุงผ้าคัดแยกขยะตามบ้านเรือนหรือที่ 
      วัด ที่เป็นสีตามขยะ เพ่ือจัดการขยะในแต่ละวัน   

     

๑๒. เข้าไปให้ความรู้แก้ครัวเรือนและใช้สื่อออนไลน์ 
      ในการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ผ่านระบบ 
      ห้องเรียนออนไลน์ หัวข้อ  การจัดการขยะง่าย 
      แค่ลงมือทำการถ่ายทอดวิธีการจัดการขยะแบบ      

   

 

 

สำเนาถูกต้อง  

 



๖ 
 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

C =  CHECK 
๑๓.  ตรวจสอบ ประเมิน เป็นระยะในการปฏิบัติการ 

     

๑๔.  ประชุมเพ่ือวางแผนในการแก้ปัญหาตามผลการ 
       ประเมินติดตามโครงการ  

     

A = ACT 
๑๕.  สร้างเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อสรุป 
       กิจกรรม 

     

๑๖. ประชุมเพ่ือรายงานผล ตลอดระยะเวลา ในการ 
      ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการต่อ 
      ยอดสู่ความยั่งยืน 

     

๑๗. จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อต้นสังกัดโครงการ      

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ   จำนวน ...............๓๐,๐๐๐....................... บาท 
  งบประมาณท่ีเสนอขอ   จำนวน ................๓๐,๐๐๐......................  บาท 

  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน ..............................  บาท 
 

รายการ จำนวน ราคา/ชิ้น ราคารวม หมายเหตุ 
๑. ป้ายไวนิล  ขนาด ๓ x ๓   ๒ ผืน ๑,๐๐๐         ๒,๐๐๐  
๒. ถุงผ้า คละสี ๔ สี  สีละ ๕๐ ถุง    ๒๐๐ ถุง ๕๐       ๑๐,๐๐๐  
๓. ตู้ขยะปัน ปัน  ๔ ตู้ ๑,๐๐๐         ๔,๐๐๐  
๔. สติกเกอร์ติดหน้าบ้านเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ใบ ๒๐          ๒,๐๐๐  
๕. อาหารว่างในการประชุมเครือข่าย ๑๐๐  คน ๒๐         ๒,๐๐๐  
๖. เย็บเล่มเอกสารรายงานโครงการ ๖  เล่ม ๕๐          ๓๐๐  
๗. ถังขยะ  ขอรับจากเขตบางกอกน้อย  ๑๖  ใบ - - มาสกรีนเป็นชื่อโครงการ  

๘. จัดทำเอกสารประกอบโครงการ   ๕๐ ชุด ๕๐           ๒,๕๐๐  

๙. อบรมเรื่อง สร้าง Application ค่าอบรม        ๓ คน  ๕๐๐          ๑,๕๐๐  

๑๐. รางวัล ของใช้สอยในครัวเรือน       ๕๐ ชิ้น  แบบคละราคา         ๔,๐๐๐  

รายการอ่ืน ๆ ถัวเฉลี่ย  - -            ๑,๗๐๐   
รวมงบประมาณ ( สามหม่ีนบาทถ้วน )        ๓๐,๐๐๐  

 
 
 

สำเนาถูกต้อง  

 



๗ 
 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
   ได้เพ่ิมประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะนี่เป็นโครงการแรกท่ีได้ลองทำอาจจะมีความ
คิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ถือว่าได้เพิ่มประสบการณ์ไปในตัวและได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคำแนะนำต่างๆจาก  
ทุกคนที่สามารถเอาไปต่อยอดได้และได้เรียนรู้ที่จะทำอะไรเพื่อสังคม จากปกติที่จะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมก็เริ่มปรับเปลี่ยนความคิด เช่น ตอนกำลังทิ้งขยะที่ตอนยังไม่ทำโครงการนี้จะคิดว่าทิ้งตรงไหนก็ทิ้งใน
เมื่อคนอื่นทิ้งได้เราก็ทิ้งหรือไม่เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บไปเองแต่พอได้เริ่มทำได้เริ่มเรียนรู้โครงการนี้ความคิดเดิมก็
หายไปคิดถึงทุกสิ่งรอบข้างมากข้ึนเห็นใจคนอ่ืนมากขึ้นได้ทำอะไรเพ่ือสังคมมากขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่ในหัวข้อแบบ
ที่ทำโครงการอย่างสิ่งแวดล้อมแต่ก็ได้ทำเพื่อสังคม โดยให้ทีมของเราได้กล้าที่จะทำสิ่งในสิ่งที่ทุกคนกำลังจะแก้
เรื่องขยะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ทีมเราคงเป็นอีกกลุ่มเยาวชนหนึ่งที่กล้ าจะมาเล่นเรื่องนี้ และอยากเห็น
เยาวชน คนรุ่นใหม่ หันมาเล่นกันเยอะๆ เพราะยิ่งมาก  พลังจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายได้  เชื่อพลังความตั้งใจ 
และเชื่อพลังของความมุ่งมั่น ว่าสักวันโครงการจะต้องได้รับการยอม จากชุมชนและสังคมต่อไป   

   

 ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
   ชุมชนในพ้ืนที่ดำเนินการได้รับการส่งเสริมพัฒนาและได้รับความรู้ความสามารถเกี่ยวการจัดการขยะ
อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างในการจัดการช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของขยะ ให้คนในชุมชนได้จัดการขยะ
กันเองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนารูปแบบของชุมชนนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมไปกับสังคมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน  ได้อย่างถาวร แต่สิ่งอื่นใดต้องทำให้ชุมชนยอมรับ 
และหันมามีส่วนร่วมกับโครงการ บ้านช่างหล่อ GREEN  ท้า ให้ ทิ้ง  จะเกิดแนวทางที่ดีในการจัดการขยะและ
เข้าใจคุณค่าของสิ่งต่างๆว่าวัสดุบางประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเงิน
ได้คนในชุมชน สร้างสุขภาพดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนก็ใช้ประโยชน์จากขยะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ในประเทศจะดีขึ้นตามลำดับเราจะเห็นทุกครัวเรือนให้ความสำคัญของขยะและนำขยะมาสร้างวัฒนธรรม เป็น
ตัวเชื่อมชุมชนให้มีความรัก สามัคคี และยั่งยืนชุมชนบ้านช่างหล่อ  

 

 ๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 

  ๑. ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการเป็นอย่างดีเพราะถ้าเราเข้าใจในตัวโครงการของเราจริงเรา
สามารถเอาโครงการของเราไปบอกต่ออีกทีได้แล้วจะเกิดการบอกต่อค่ะเช่นคนในทีมของเราเอาความเข้าใจ
รายละเอียดของโครงการของเราที่ถูกต้องให้แก่ชุมชนแล้วหัวหน้าชุมชนเอาไปบอกแต่ละครัวเรือนอีกทีย่อมจะ
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติได้สำเร็จ 

  ๒. ทักษะและความสามารถของทีมงานเพราะถ้าคนในทีมไม่เต็มใจหรือไม่มีความสามารถเราก็จะไม่
สามารถทำโครงการให้สำเร็จอย่างเป็นระบบได้ สำเนาถูกต้อง  

 



๘ 
 

 

  ๓. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะถ้าเราสามารถสื่อสารได้ถูกต้องกับคนในทีมกับผู้นำชุมชนและ
ชาวบ้านพวกเขาจะเข้าใจในนโยบายของโครงการเราได้มากขึ้นเราสามารถให้ความรู้กับพวกเขาให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้นในโครงการก็จะเห็นผลสำเร็จไปอีกข้ัน 

  ๔. การทำงานเป็นทีมและการทำงานเป็นทีมเวิร์คจะทำให้เราปฏิบัติโครงการได้สำเร็จได้เร็วที่สุดและ
เป็นแบบแผนที่จะเห็นผลมากที่สุดและที่สำคัญ ทีมเรามีสมาชิกในกลุ่มเพื่ออาสา ในโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ที่
เตรียมร่วมผนึกกำลังในการสร้างสรรค์ สิ่งดี ๆ ให้ชุมชนของเรา  

  ๕. การได้รับทรัพยากรที่พอเพียงแน่นอนว่าโครงการทุกโครงการต้องการทรัพยากรที่เพียงพอเพราะ
ถ้าเราไม่มีทรัพยากรหรือแรงสนับสนุนตัวโครงการของเราจะไม่ประสบความสำเร็จ โดยฉพาะทรัพยากรบุคคลที่
สำคัญ ที่ทีมของเรามองว่า เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ในการผลักดันโครงการให้สำเร็จ   

 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
  อยากให้ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ผู้นำท้องถิ่นชุมชนบ้านช่างหล่อ ส่วนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย               
เป็นหน่วยงานที่ทีมเราสังกัดอยู่ สามารถบริหารการจัดการได้อย่างเต็มที่ เข้ามาสนับสนุนโครงการของเราเพ่ือ
เพ่ิมความหน้าเชื่อถือของโครงการของเราและอยากให้ท่านได้เขามาช่วยให้ความรู้ในการแยกขยะให้คนในชุมชน
และอยากให้ท่านเสริมสร้างวินัยให้แก่ในชุมชนในการร่วมมือกับคนในชุมชนของเราในการปฏิบัติแนวทางการ
จัดการขยะอย่างเป็นระบบและอยากให้ท่านช่วยหาแนวร่วมกลับหน่วยงาน ๆ อ่ืนเพื่อส่งเสริมโครงการของเราให้
เป็นระบบมากขึ้น และอยากให้ท่านหาลือกันกับทางภาครัฐให้ส่งเสริมการจัดการขยะที่ถูกต้องและเสริมสร้าง
วินัยให้คนในชุมชนของเราได้รู้จักการแยกขยะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและประเทศของเราต่อไปและให้โอกาส
ทีมเราได้แสดงพลังเยาวชนในการจัดการขยะ  

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
  Akira Sakano ค่ะเธอคือประธานของ Zero Waste Academy องค์กรที ่ขับเคลื ่อนเรื ่องขยะใน        
คามิคัตสึ ค่ะและเธอยังเป็นหนึ่งในสมาชิก Global Shapers Community เครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อน
องค์กรเพื่อสังคมทั่วโลกและเมื่อต้นปี2019เธอยังเป็นผู้หญิงชาวเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 
ประธานร่วมของการประชุม World Economic Forum ประจำปี 2019 ที่เมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ที่มีผู้นำจากประเทศต่างๆ และผู้นำองค์กรระดับโลกมากมายเข้าร่วมค่ะเหตุผลที่เธอคือบุคคลในฝันคงจะการที่
เธอทำให้เมืองเล็กๆในญี่ปุ่นปลอดขยะและเธอได้สร้างวินัยในการแยกขยะให้คนญี่ปุ่นค่ะเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็น
ต้นแบบของโครงการแยกขยะในหลายๆโครงการหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะทั้ง  ๆ ที่เธอเป็นผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆ
แต่เธอกลับทำใหเราเห็นว่าถ้าเราพยายามในการแยกขยะแล้วมันจะมีผลตอบแทนเรากลับมาแน่  ๆ ค่ะและ
โครงการแยกขยะของเธอยังเป็นแบบอย่างของโครงการเราด้วยเพราะเราอยากเห็นประเทศไทยของเราปลอด
ขยะเพราะถ้าในชุมชนของเราตามบ้านเรือนของเราไม่มีขยะกองสิ่งแวดล้อมภายในก็จะดีขึ้นค่ะ 
 
 สำเนาถูกต้อง  

 

http://zwa.jp/en/


๙ 
 

 

❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน ที่แนบทุก
ฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ                                     ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
     (นางสาวสารีนา  ชื่นชุ่มทรัพย์) 

วัน/เดือน/ปี ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
   

 
   ลงชื่อ                                  ผูส้มัคร (สมาชิกทีม) 

      ( นางสาวน้ำค้าง ผาสุขกิจ )         
  วัน/เดือน/ปี ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

   
 
   ลงชื่อ                                   ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

    (  นางสาวณัฐวดี  รุกขชาติ  ) 
วัน/เดือน/ปี ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

  

 

สำเนาถูกต้อง  

 


