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ร่วมคราวด์ฟันดิง้สร้างสรรค์สังคมคน “ไม่ทิง้” กัน คืนชีวติให้ผืนดนิโดยเชื่อมวงจรจาก 

“ผัก” สู่ “ผัก” 

1. เร่ืองราวของผักDone 

การเดินทางของผกัDone เร่ิมมาจากความใฝ่ฝันในการพึง่พาตนเอง โดยการน าขยะอาหารมาผ่าน

กระบวนการหมกัเป็นปุ๋ ย แล้วน าไปใช้ในการปลกูพืชผกัเพ่ือรับประทาน เม่ือความใฝ่ฝันนัน้เติบโตขึน้เป็น

ความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมความเป็นอยู่ของสงัคมคนเมืองขึน้ใหม่ท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ จงึ

น ามาสู่การจดัการทรัพยากรอย่างยัง่ยืน โดยการจดัการขยะอาหารในครัวเรือนอย่างง่ายๆ เปล่ียนจาก

ขยะกลบัสู่ทรัพยากรดินเพ่ือสร้างอาหารอีกครัง้ 

 
 

 

 

  

Connecting Food Scraps to Food Source by PakDone 

Raising Awareness of “Waste Not” Community 

through social media, events and edutainment 

Tools: Compost Box, Compost Tumbler, 

Worm Bin 

System and Process: Waste Hub, Journey 

of Waste to Resource Creation 

Products from “waste”: Plants and 

vegetables, multi-purpose wash, soap, 

compost and living soil set 

Raising 
Awareness

Developing 
Tools and 
Process

Increasing 
the value 
chain of 
waste

MISSION 

VISION 

The world practicing 

the culture of 

sustainable living 

through connecting 

waste back to 

resource 

+ 
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2. เก่ียวกับแคมเปญ  

การระดมทนุในครัง้นีเ้กิดขึน้จากความต้องการท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือก าจดัขยะอาหาร และ

กระบวนการจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถก าจดัขยะในปริมาณท่ีมากขึน้ภายในระยะเวลา

ท่ีสัน้ลง และสร้างจดุรับปุ๋ ย (Compost Drop-Off Site) เพ่ือเช่ือมต่อกบัเกษตรกร จากผกัสู่ผกัอย่างครบ

วงจร 

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ และรายละเอียดการใช้ทุน 

3.1 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ: กนัยายน 2561 – ธนัวาคม 2562 

  

November 2018 

New Model 

of Household 

Composting 

Bin Available 

March 2019 

June 2019 

December 2019 

Faster 

Composting 

Process 
From currently 4 

weeks to1 week 

Compost 

Drop-Off Site 

Available 

Bridging the 

resource cycle 

Developing 

larger capacity 

composting 

Expecting 50 – 100 kg. of food 

waste composted per day 
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3.2 รายละเอียดการใช้ทนุ 

เปา้หมายในการระดมทนุรวม 1,700,000 บาท แผนในการใช้ทนุท่ีระดมทนุได้ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

3.2.1 ส าหรับ 200,000 บาทแรกที่ระดมทนุได้ จะน าไปใช้ในการพฒันาและผลิตถงัหมกัขยะ

อินทรีย์แบบดินเผา ซึง่สามารถใช้งานสะดวกมากขึน้ ก าจดัความชืน้ได้ดีมากขึน้ซึง่ส่งผล

เป็นการเร่งกระบวนการย่อยสลายขยะอาหารเป็นปุ๋ ย และน าไปพฒันาจลุินทรีท่ีใช้ใน 

compost starter (วสัดตุัง้ต้นท่ีใช้ในการหมกั) เพ่ือท าให้ย่อยสลายขยะอาหารได้รวดเร็ว

ยิ่งขึน้ 

3.2.2 ส าหรับ 500,000 บาทถัดมาที่ระดมทนุได้ จะน าไปใช้ในการออกแบบ ก่อสร้างจดุ

บริการรับปุ๋ ยเพ่ือส่งต่อให้เกษตรกร (Compost Drop-Off Site) รวมทัง้เป็นค่าบริหารจดัการ

สถานท่ี และค่าเช่า (หากมี) 

3.2.3 ส าหรับ 1 ล้านบาทถัดมาที่ระดมทนุได้ จะน าไปใช้พฒันา ออกแบบ และผลิตเคร่ืองมือ

ก าจดัขยะอาหารขนาดใหญ่ ซึง่ผกัDone มีเปา้หมายท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือก าจดัขยะท่ี

สามารถรองรับการก าจดัขยะอาหารได้โดยเฉลี่ย 50 – 100 กิโลกรัมต่อวนั 

3.2.4 ทัง้นี ้ส าหรับทนุท่ีได้รับจากการระดมทนุผ่านของตอบแทน (Reward) ประเภท “จดุบริการ

รับปุ๋ ยเพ่ือส่งต่อให้เกษตรกร ตามพืน้ท่ีท่ีท่านเลือก พร้อมช่ือของท่าน และ/หรือโลโก้ แสดง

บนจดุให้บริการ พร้อมส่วนลด 10% ส าหรับการซือ้ผลิตภณัฑ์ของผกัDone ครัง้ต่อไป” ตาม

ข้อ 4.1.5 จะถกูแยกมาเพ่ือใช้ส าหรับวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3.2.2 ก่อนโดยเฉพาะ หากผกั

Done เห็นว่ามีการสร้างจดุรับบริการดงักล่าวเพียงพอแล้ว ผกัDone สงวนสิทธ์ิในการน า

ทนุในส่วนดงักล่าวมาใช้ส าหรับเคร่ืองมือก าจดัขยะอาหารขนาดใหญ่ตามวตัถปุระสงค์ท่ี

ระบไุว้ในข้อ 3.2.3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนบัสนนุทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้จะมีการแจ้งให้

ผู้สนบัสนนุทราบถึงการเปล่ียนแปลงในภายหลงั 
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3.2.5 ในกรณีท่ีทางผกัDone ได้รับทนุจากการระดมทนุเกินกว่าเปา้หมายท่ีก าหนด ผกัDoneจะ

น าทนุดงักล่าวไปใช้เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือก าจดัขยะต่อไป หรือจดักิจกรรม หรือใช้เพ่ือการ

ใดๆ ท่ีเป็นการสนบัสนนุแนวคิดการคืนขยะอาหารสู่ทรัพยากรอนัเป็นวตัถปุระสงค์หลกัของ

ธุรกิจเพ่ือสงัคมผกัDone ต่อไป 

3.2.6 ผกัDone จะมีการแจ้งให้ผู้สนบัสนนุทราบถึงความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ 

 

4. ของตอบแทน และเงื่อนไข 
4.1 ของตอบแทน 

ของตอบแทนส าหรับการมอบทนุ มีดงันี ้

4.1.1 สมทบทนุ 300 บาท: น า้ยาท าความสะอาดอเนกประสงค์ออร์แกนิค 500 มิลลิลิตร 

(พร้อมจดัส่งตามท่ีอยู่ท่ีแจ้ง) 

ก าหนดวันรับของ: ภายใน 1 สปัดาห์นบัจากได้รับทนุ 

 

 

 

 

  

Multi-Purpose 

Wash (50 ml.) – 

Baht 300 
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4.1.2 สมทบทนุ 500 บาท: ถงัหมกัไซส์มินิ ความจ ุ2 ลิตร พร้อม compost starter ส าหรับ 3 

เดือน1 (พร้อมจดัส่งตามท่ีอยู่ท่ีแจ้ง)  

ก าหนดวันรับของ: ภายใน 1 สปัดาห์นบัจากได้รับทนุ 

 

 

 

 

 

4.1.3 สมทบทนุ 1,000 บาท: ถงัหมกัขนาดปกติ ความจ ุ40 ลิตร พร้อม compost starter 

ส าหรับ 3 เดือน2 (พร้อมจดัส่งตามท่ีอยู่ท่ีแจ้ง)  

ก าหนดวันรับของ: ภายใน 1 สปัดาห์นบัจากได้รับทนุ 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 จ ำนวนเดือนละ 1 ถงุ รวมทัง้หมด 3 ถงุ 
2 จ ำนวนเดือนละ 1 ถงุ รวมทัง้หมด 3 ถงุ 

Mini Composting 

Box  

+ 3-month compost 

starter supply – 

Baht 500 

Regular 

Composting Box  

+ 3-month compost 

starter supply – 

Baht 1,000 
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4.1.4 สมทบทนุ 2,000 บาท: ถงัหมกัดินเผา พร้อม compost starter ส าหรับ 3 เดือน3 และ

ส่วนลด 5% ส าหรับการซือ้ผลิตภณัฑ์ของผกัDone ครัง้ต่อไป (พร้อมจดัส่งตามท่ีอยู่ท่ีแจ้ง) 

ก าหนดวันรับของ: เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ผู้สนบัสนนุท่ีได้ท าการให้ทนุ

ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2561 คาดว่าจะได้รับของตอบแทนภายในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 ส าหรับผู้สนบัสนนุท่ีได้ท าการให้ทนุหลงัจากนัน้ คาดว่าจะได้รับของตอบแทน

ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มอบทนุ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 จ ำนวนเดือนละ 1 ถงุ รวมทัง้หมด 3 ถงุ 

Household 

Composting Bin  

+ 3-month 

compost starter 

supply 

+ 5% off your 

next purchase 

 

Baht 2,000 
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4.1.5 สมทบทนุ 20,000 บาท: จดุบริการรับปุ๋ ยเพ่ือส่งต่อให้เกษตรกร ตามพืน้ท่ีท่ีท่านเลือก 

พร้อมช่ือของท่าน หรือช่ือองค์กร (และ/หรือโลโก้) แสดงบนจดุให้บริการ พร้อมส่วนลด 

10% ส าหรับการซือ้ผลิตภณัฑ์ของผกัDone ครัง้ต่อไป 

ก าหนดวันเร่ิมให้บริการ Compost Drop-Off Site: เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

โดยมีการส่งอีเมลเป็นการส่วนตวั พร้อมภาพถ่ายจดุให้บริการท่ีมีช่ือของผู้สนบัสนนุ และ/

หรือโลโก้ขององค์กรผู้สนบัสนนุ และการ์ดแทนค าขอบคณุ 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ: ในกรณีท่ีไม่สามารถหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในชมุชนท่ีผู้สนบัสนนุเลือกได้ 

หรือหากผกัDone ได้รับทนุส าหรับเขตพืน้ท่ีดงักล่าวเพียงพอแล้ว ผกัDone สงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงเขตพืน้ท่ีท่ีตัง้ Compost Drop-Off Site โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อย่างไรก็ตาม จะมีการแจ้งให้ผู้สนบัสนนุทราบถึงการเปล่ียนแปลงในภายหลงั 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผกัDone เห็นว่ามีการตัง้ Compost Drop-Off Site อย่างเพียงพอแล้ว ผกั

Done จะใช้ทนุท่ีได้รับจากการระดมทนุจากของตอบแทนประเภทนีต้ามแผนการใช้ทนุใน

ข้อ 3.2.4 และจะมีของตอบแทนอย่างอ่ืนให้แก่ผู้สนบัสนนุเป็นการทดแทน 

  
Compost Drop-

Off Site with your 

name and/or 

logo 

+ 10% off your 

next purchase 

 

  

Baht 20,000 
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4.1.6 สนบัสนนุโครงการของผกัDone ในมลูค่าต ่ากว่า 300 บาท โดยไม่เลือกของตอบแทน 

(Give What You Can) 

4.2 เงื่อนไข 

4.1.7 ระยะเวลาในการระดมทนุเร่ิมตัง้แต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 

4.1.8 การมอบทนุ หรือการรับทนุตามเอกสารเง่ือนไขการระดมทนุฉบบันี ้ถือว่าเกิดขึน้เม่ือ

ผู้สนบัสนนุได้กรอกรายละเอียด ท าค าสัง่ซือ้ของตอบแทน และแสดงข้อมลูการโอนเงินทนุ

ให้แก่ผกัDone ผ่านช่องทางท่ีก าหนด และผู้สนบัสนนุได้รับอีเมลตอบกลบัจากผกัDone 

เพ่ือยืนยนัค าสัง่ซือ้ของตอบแทน และยืนยนัการได้รับเงินทนุตามท่ีผู้สนบัสนนุได้แจ้งไว้ 

4.1.9 ก าหนดวนัท่ีในการส่งมอบของตอบแทน และวนัท่ีเปิดให้บริการ Compost Drop-Off Site 

ท่ีแจ้งในเอกสารเง่ือนไขการระดมทนุนี ้เป็นการคาดการณ์ของผกัDone ทัง้นีผ้กัDone จะใช้

ความพยายามตามสมควรในการน าส่งของตอบแทน และเปิดให้บริการ Compost Drop-

Off Site ตามเวลาท่ีก าหนด 

4.1.10 กรณีท่ี ผกัDone ระดมทนุได้ไม่ถึงเปา้หมายตามก าหนดเวลา ผกัDoneจะได้รับทนุตาม

จ านวนท่ีระดมทนุได้ และผู้สนบัสนนุจะได้รับผลตอบแทนตามท่ีสัง่ซือ้ไว้ 

4.1.11 ผู้สนใจสนบัสนนุโครงการระดมทนุของผกัDone สามารถส่งค าสัง่ซือ้ของตอบแทนได้ท่ี 

https://goo.gl/forms/v3pZ2y1iF0kpdN543 หรือ  

 

 

 

(รายละเอียดการโอนเงินเพื่อสนบัสนนุโครงการของผกัDone เป็นไปตามแบบฟอร์มค าสัง่

ซือ้) 

https://goo.gl/forms/v3pZ2y1iF0kpdN543
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ผักDone ขอขอบคุณที่ “ไม่ทิง้” กัน 

ตดิตามเร่ืองราวของผักDone หรือสอบถามเพิ่มเตมิได้ที่: 

 

 

PakDoneThailand 

 

www.pakdone.org 

 

pakdone.se@gmail.com 

 

@pakdone 

 

http://www.pakdone.org/

