
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษ ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 งบประมาณ   :  264,800 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ประเด็นการแก้ปัญหา   :   สิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ :  การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชิวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พ้ืนที่นามน ตั้งอยู่ที่ต าบลสงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ อยู่ใกล้กับหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน
ขึ้นกับต าบลสงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับตั้งแต่มีการตั้ง
มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2542 ชมุชนมีการขยายตัวเรื่อยมามีการก่อสร้างร้านค้าและหอพักต่างๆ ท าให้มีขยะเกิดขึ้นจาก
ชุมชนและการประกอบการของแม่ค้าปริมาณมากข้ึนทุกปี แม้รัฐบาลจะมีการณรงค์ให้แยกขยะ แต่จากการสังเกต
องค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั้งร้านค้าและครัวเรือน ยังมีขยะอินทรีย์ปนกับขยะพลาสติกก่อให้เกิดกลิ่น
เหม็นและมีปริมาณขยะมากเกินความจ าเป็น ท าให้เป็นภาระของเทศบาลสงเปลือยในการขนย้ายไปทิ้งแหล่งฝังกลบ
ซึ่งห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรและท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนมีการแพร่กระจายของกองขยะ
พลาสติกลงคลองข้างถนนท าให้เกิดสารพิษที่ปนมาในขยะแพร่กระจายลงไปยังพ้ืนที่การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลายหลายสาขารวมทั้งวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขศาสตร์  ได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีโครงการชุมชนปลอดขยะและสารพิษ 
เป็นการน านักศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ เพ่ือลดปัญหาจากขยะและน าขยะไปใช้ประโยชน์เช่น การคัดแยก
ขยะเพ่ือจ าหน่าย การน าขยะอินทรย์ไปท าสารก าจัดศตรูพืชแบบชีวภาพโดยใช้นวัตกรรมการหมักจุลินทรีย์สูตรต่างๆ 
เช่น พด.2 พด.3 และไตรโคเดอรมา ซึ่งสอดคล้องกับสถาณการปัจจุบันที่มีการยกเลิกการใช้สารอันตราย พาราควอท 
ไกลโฟเสต คลอไพรีฟอส  จะเป็นจุกเริ่มต้นในการสร้างชุมชนปลอดสารพิษและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต  

วัตถุประสงค์   

1) เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดขยะและสารพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการวิชา
เทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอย (SC 013015) นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปี3 วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(SC-011-203) นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปี2 และวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข (PH-011-

102)นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี1 ให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
   2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการขยะใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เหลือใช้โดยใช้
นวัตกรรมการหมักจุลินทรีย์สูตรต่างๆ เช่น พด.2 พด.3 และไตรโคเดอรมา 
 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมโครงการลดขยะแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากหารหมักขยะ
อินทรีย์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่นแทนยาก าจัดศตรูพืช 
พ้ืนที่ด าเนินการ   :  บ้านหัวงัว หมู่ 4, 5 และ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ การอบรมจัดที่วัดโพธิชัยเหล่า
สวนขิง  
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

1. ลงพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์โครงการ  



2. คัดเลือกร้านค้าและครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการ จากร้านค้าขายอาหาร 5 ร้าน ครัวเรือน 20 ครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น 65 คน   

3. อบรมเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยก การจ าหน่ายขยะ และแนะน าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จากร้านค้าขายอาหาร 5 ร้าน ครัวเรือน 20 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 65 คน  ณ วัดโพธฺชัยเหล่าสวนขิง 

4. อบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ในการท าปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภาพก าจัดศตรูพืชสูตรต่างๆ เช่น 
พด.2 พด.3 และไตรโคเดอรมา ณ วัดโพธฺชัยเหล่าสวนขิง 

5. ทดลองใช้สารชีวภาพในพ้ืนที่ จัดตั้งกลุ่มคณะท างานชุมชนต้นแบบปลอดขยะสารพิษ  
6. ติดตามและและประเมินผล  
7. สรุปผลการปฏิบัติงานและรวบรวมเอกสารจัดท าเป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชน ณ วัดโพธฺชัยเหล่าสวนขิง     

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 ชุมชนมีความรู้เรื่องการแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะเช่นการจ าหน่ายขยะ (ร่วมกับโครงการรับ
ซื้อขยะของเทศบาลต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์) 
 2. ชุมชนได้ผลิตสารชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ปุ๋ย และสารชีวภาพก าจัดหญ้า กลุ่มผักปลอดสารและเกษตร
อินทรีย์ในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ ทดแทนสารก าจัดศตรูพืชที่มีการห้ามเช่น พาราควอท ไกลโฟเสต คลอไพรีฟอส   
 3. ชุมชนมีรายได้จากการแยกขยะ มีสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถร่วมกับกลุ่มผักปลอดสารพิษและ
กลุ่มข้าวอินทรีย์ และได้ชุมชนต้นแบบปลอดสารพิษแบบครบวงจร   

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1.อ.ดรอรัญญา นนทราช วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (SC-011-203) นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปี 2 
2. อ.ดร.ธันวา ใจเที่ยง วิชาเทคโนโลยีการบ าบัดขยะมูลฝอย (SC 013015)นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปี3   
3. อ.นิตยา แสงประจักษ์ วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข(PH-011-102)นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นป1ี  

รายละเอียดงบประมาณ  

รายละเอียดหมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท)  
หมวดค่าตอบแทน  
- ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษา  3 คนx 10วันx 300บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 11 คน 180 บาทx 10 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน 4 วัน วันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ600 

 
9,000 
19,800 
50,400 

รวม 79,200 
หมวดค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 80 คน X 4 วัน X 
110 บาท  
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม     
 จ านวน 80 คน X 4 วัน X 2 ครั้ง X 35 บาท 

 
 

35,200 
 

22,400 
 



- ค่าจ้างเหมาบริการ 
-       1) จ้างท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
-  จ านวน 65 ชุด X 120 บาท  
-      2) จ้างท าเอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
-  จ านวน 65 เล่ม X 120 บาท  
-      3) จ้างท ากระเป๋าบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
-          จ านวน 65 ใบ X 100 บาท  
-      4) จ้างท าปูายไวนิล ขนาด 1.5 X 4 เมตร X 300 บาท/เมตร2      
-          x 25 แผ่น  
-      5) จ้างท าปูายและเอกซ์สแตน ขนาด  

        0.8 เมตร X 1.8 เมตรx 8 อัน X 700 บาท 

 
7,800 

 
7,800 

 
6,500 

 
45,000 

 
5,600 

รวม 130,300 
หมวดค่าวัสดุ 

- วัสดุส านักงาน 
-         1) ค่ากระดาษ A4 จ านวน 20 รีม X 120 บาท = 2,400บาท 
-         2) ค่าหมึกปริ้นซ์ 2 อันๆละ 2,800  
-         3) ปากกา จ านวน 160 ด้าม X 5 บาท 

-    วสัดุอื่น ๆ  
       1) กากน้ าตาล จ านวน 30 ถัง X 350 บาท = 10,500 บาท 
       2) มีด จ านวน 45 ด้าม X 150 บาท = 6,000 บาท 
       3) ถังแยกขยะในครัวเรือน  75 ถัง x 200 บาท =12,000 
       4) ถังหมักปุ๋ยชีวภาพ 45 ถัง x100 =4,000 
       5) เครื่องฉีดพ่นของเหลว 16 ลิตร  25 อัน x 750 = 15,000 

 
 

2,400 
5,600 
800 

 
10,500 
6,000 
12,000 
3,000 
15,000 

รวม 55,300 
รวมทั้งสิ้น 264,800 

  
5.การติดตามและการประเมินผล (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน) 
   
 ผลผลิต (Output) ครัวเรือน 20 ครัวเรือนและร้านค้า 5 ร้านมีความรู้การจัดการขยะที่เพ่ิมข้ึน มีปริมาณ
ขยะที่ลดลง ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้การผลิตสารชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ครัวเรือน 20 ครัวเรือนและร้านค้า 5 ร้านมีรายได้จากการขายขยะ มีปุ๋ยชีวภาพและ
สารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน 

  ผลกระทบ (Impact)   ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดีข้ึนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 
ประวัติ 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1) นางสาวอรัญญา นนทราช  บัตรประชาชน 3469900035969  

  สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
  โทรศัพท ์ 089 - 7133478   Email Aranyako@hotmail.com 
  ประวัติการศึกษา 
 1.  วท.บ. เทคนิคการแพทยม์หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534 
 2.  วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2543  
 3. Ph.D (Toxicology) มหาวิทยาลัยมหดิล (2556) 
 งานผลงานวิจัยและตีพิมพ ์ 
 1) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกับวิถีชีวิตของประชาชนในเขตปุาดอนปุาซี ต าบลหนองห้าง  อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(หัวหน้าโครงการ) ปีท่ีพิมพ์ : 2545แหล่งทุน : โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พวส.) ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
 2)  การศึกษาอาหารภไูทเพ่ือสุขภาพ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ(์หัวหน้าโครงการ)   ปีท่ีพิมพ์ : 2548 
แหล่งทุน  : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 3) โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม :เครื่องมือด้านการบรหิารจัดการเพื่อ        การลดความยากจนและเพิ่มความ
เข้มแข็งในประเทศไทย  กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ(์หัวหน้าโครงการ)  ปีท่ีพิมพ์ : 2548  แหล่งทุน  : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย  
 4) การพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์ (หัวหน้าโครงการ)ปีท่ีพิมพ์: 2549 
แหล่งทุน  : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 5) การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย(์Home Stay) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน  
ต าบลหนองห้าง  อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ (หัวหน้าโครงการ)ปีท่ีพิมพ์: 2550     
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