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โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดท าขาเทียมพระราชทาน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลการบริหารและจัดการปัญหามลพิษของประเทศ 
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไดต้ระหนักถึงปัญหามลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา
ขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือนก็จะลดปัญหาพ้ืนที่ฝังกลบ ลดปัญหา
การตกค้างของขยะมูลฝอยและสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  
เป็นการลดใช้ทรัพยากรของประเทศ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดท า
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ 
ตั้งจุดรับบริจาคอะลูมิเนียม เพ่ือลดปริมาณการตกค้างของอะลูมิเนียมในขยะมูลฝอย ซึ่งหากตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
จะท าให้สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการฝังกลบเนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
โดยบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้วให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อน ามาใช้เป็นต้นทุนในการจัดท าอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ 
เบ้า แกน หน้าแข้ง  เท้าเทียม และไม้เท้า เพ่ือช่วยเหลือคนพิการขาขาด โดยเริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จนถึงปัจจุบัน 
 กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงได้ประสานความร่วมมือกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
เพ่ือร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทาน โดย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
จะสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิควิชาการด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียมเพ่ือรวบรวมน าไปใช้ประโยชน์ ไม่ให้เกิดการตกค้างเป็นขยะมูลฝอย
ในสิ่งแวดล้อม และเกิดการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๒.๑ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้เกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วย 
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการลงมือปฏิบัติ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาและประชาชน เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดปริมาณขยะมูลฝอย 
 ๒.๒  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามวงจรการใช้ประโยชน์อะลูมิเนียมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย 
ผู้บริโภค และผู้รวบรวมน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมที่เหลือใช้จากขั้นตอนต่าง ๆ  
มาใช้ประโยชน์ 

 เอกสารแนบ 



-๒- 
 
 ๒.๓ เพ่ือน าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว ได้แก่ อะลูมิเนียม น ามาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส 
โดยการน าอะลูมิเนียมมาเป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ๒.๔  สร้างเสริมคุณธรรมและจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า  
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรวบรวมอะลูมิเนียมและน าไปจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่าเพ่ือน าไปใช้เป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียมส าหรับมอบให้แก่คนพิการขาขาด 
 ๓.๒ ประชาชนเกิดความเคยชินสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 กรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศไทย  
 
๕. หน่วยงานด าเนินการ 
 ๕.๑  กรมควบคุมมลพิษ  
 ๕.๒  กรุงเทพมหานคร 
 ๕.๓  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖ 
 ๕.๔  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
 ๕.๕ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 ๕.๖ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 ๕.๗ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จ ากัด 
 ๕.๘ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 ๕.๙ บริษัท สยามกลการเซลส์ จ ากัด 
 ๕.๑๐ บริษัท เอส. เอส. อินกอต อลูมิเนียม ๑๙๙๙ จ ากัด 
 ๕.๑๑ หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
    
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ๗.๒ ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด ลดปริมาณอะลูมิเนียมตกค้างในกองขยะ และช่วยให้เกิดการน า
อะลูมิเนียมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
 ๗.๓ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการรวบรวมอะลูมิเนียมและน าไปจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า
เพ่ือน าไปใช้เป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียมส าหรับมอบให้แก่คนพิการขาขาด 
 
๘. แนวทางการด าเนินโครงการ 
 เนื่องจากอะลูมิเนียมที่กรมควบคุมมลพิษได้รับบริจาคจะไม่ได้ใช้ส าหรับท าเป็นอุปกรณ์ขาเทียม
โดยตรง แต่กรมควบคุมมลพิษ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจากโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวรับซื้อ
อะลูมิเนียมจากกรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของกรมควบคุมมลพิษ คือ ต้องการให้ประชาชน 
เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์ เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ ซึ่งหากคัดแยกขยะ  
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยการคัดแยกขยะอาจจะเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ โดยการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล ซึ่งในที่นี้ก็คือ อะลูมิเนียม ที่ได้รับบริจาคและน ามาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิขาเทียม 
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ปัจจุบัน อะลูมิเนียมที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับการบริจาค ไม่ได้
น ามาท าเป็นอุปกรณ์ขาเทียมเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากอะลูมิเนียมที่ได้จากการบริจาคจะเป็นอะลูมิเนียมที่ มี
คุณภาพไม่เหมาะสมตามมาตรฐานของขาเทียมของคนพิการ ISO 10328 ซึ่งหากน าไปใช้เป็นส่วนประกอบใน
การท าขาเทียมโดยตรงอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการท า  
ขาเทียมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ISO 10328 โดยใช้วัสดุ ๒ อย่าง คือ อะลูมิเนียมเกรดสูงและเหล็กกล้าไร้สนิม  
(สเตนเลสสตีล) ซึ่งจะมีความยืดหยุ่น เหนียว และแข็งแรงคงทนมากกว่าอะลูมิเนียมธรรมดา จึงต้องน า
อะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคส่งจ าหน่ายให้กับบริษัทอะลูมิเนียมหรือร้านรับซื้อของเก่า เพ่ือส่งเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีบางส่วนที่สามารถรีไซเคิลน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอุปกรณ์
ขาเทียมได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อะลูมิเนียมที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคนั้นมีประโยชน์ บางส่วนก็ย้อนกลับมาเพ่ือเป็น
วัตถุดิบในการท าอุปกรณ์ขาเทียม และรายได้จากการจ าหน่ายอะลูมิเนียมที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนนีได้รับโดยตรงนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่คนพิการ  
ยังเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พัก และค่าอาหารของคนพิการที่มาขอรับบริการ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย 

ดังนั้น แนวทางที่กรมควบคุมมลพิษและมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สามารถใช้ในการด าเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทานที่เหมาะสมกับสภาวะใน
ปัจจุบันมีดังนี้ 
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๘.๑ รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ แล้วน าไปจ าหน่ายให้กับ 
ร้านรับซื้อของเก่าและน าเงินจากการขายบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ซึ่งแนวทางนี้จะได้ประโยชน์หลายต่อ ทั้งช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอะลูมิเนียม 
และได้ร่วมท าบุญให้กับคนพิการ โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิขาเทียม” 

 - ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่  
   เลขที่บัญชี ๕๙๙-๒-๑๖๘๐๒-๐ 
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี ๐๐๑-๔-๗๖๐๐๐-๘ 
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๕๖๖-๒-๕๐๓๗๕-๓ 
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโชตนา (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๗๑๔-๒๐๘๓๖๘-๑ 
 - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี ๔๗๑-๒-๐๒๓๙๔-๐ 
 - ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๐-๑๕๒๖๐-๔ 

 ๘.๒ ในกรณีที่ประชาชนไม่สะดวกท่ีจะขายอะลูมิเนียมให้กับร้านรับซื้อของเก่า สามารถบริจาคตามจุด
รับบริจาคต่าง ๆ ได้แก่ 
  - กรมควบคุมมลพิษ 
  - ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต 
  - ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑-๑๖ 
  - ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
  - มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  - จุดรับบริจาคท่ีเป็นเครือข่ายของโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทาน 
  โดยเครือข่ายที่เป็นจุดรับบริจาคจะส่งต่อให้กับเครือข่ายร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวมารับอะลูมิเนียม 
ที่ได้รับบริจาคไปจ าหน่าย พร้อมทั้งน าเงินจากการจ าหน่ายมอบโดยตรงให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 
 ๘.๓ ในกรณีที่ประชาชนไม่สะดวกที่จะขายอะลูมิเนียมให้กับร้านรับซื้อของเก่าและไม่สะดวกที่จะ
น ามาบริจาคในจุดรับบริจาค สามารถบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด รับขนส่งอะลูมิเนียม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงท าความสะอาด บรรจุกล่อง ชั่งน้ าหนักแล้วไม่เกิน ๕ กิโลกรัม และส่งมาที ่
 

“โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทาน 
กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐” 

   
 ตามแนวทางทั้ง ๓ ข้อนี้ อะลูมิเนียมที่ได้รับการบริจาคก็จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาขาเทียมของประเทศไทย ช่วยให้คนพิการมีอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะท่ีต้องก าจัด และถ้าประชาชนทั่วไปสามารถคัดแยกขยะที่มี



-๕- 
 
อะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ แล้วน าไปจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าแล้วน าเงินจากการขายบริจาคให้กับ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เอง ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ช่วยประหยัด
ทรัพยากร และท าให้การช่วยเหลือไปถึงมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย 
 



กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ pcd_epu 
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 ส่วนลดและใชป้ระโยชนข์องเสยี กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย โทรศพัท์ 0 2298 2495-9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 
 

https://1th.me/RODyj 

สื่อประชาสัมพันธ (โปสเตอร)  
โครงการบริจาคอะลูมิเนยีมเพ่ือจัดทําขาเทียมพระราชทาน 
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