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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA  
ชื่อโครงการ(640382) สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 

โครงการย่อยที่ 1 ปลูกผักสลัดกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
โครงการย่อยที่ 2 ฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ  
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

❑  แบบสาธารณะ  (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

❑ การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 
❑ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
❑ ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาติ 

 
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ (*ข้อมูลท่ีกรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 
ชื่อโครงการ(640382) ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท้ังปัญหาในระดับโลก ระดับประเทศ และในระดับชุมชน ล้วนเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกระดับ การป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นอยู่  และรวมถึงการ
ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ ท่ีเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็น 
และมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระดับชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสังคม สมาชิกในชุมชนไม่เพียงแต่จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนของตนหรือชุมชนท่ีเกี่ยวเนื่อง แต่ยังพบว่ากิจกรรมต่าง ๆใน
ชุมชนเป็นสาเหตุสำคัญท่ีนำไปสู่การเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ียากต่อการแก้ไข การสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้คนในชุมชนหัน
มาร่วมมือกัน ป้องกัน แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และร่วมมือกันปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนด้วยตนเองจึงเป็นวิถีทาง
หนึ่ง ท่ีจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ใส่ใจกับการพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับการ 
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานดังกล่าวมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร“ส่ิงแวดล้อมศึกษา
สู่การพัฒนาชุมชน” ให้กับบุคลากรและผู้สนใจท้ังในหน่วยงานรัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถานศึกษา 
เพื่อให้นำความรู้จากหลักสูตรดังกล่าวถ่ายทอดสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้น ๆ 
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ต่อไป จึงได้ริเริ่มโครงการ“ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน”ขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อการ
เรียนรู้ (Learning Experience) องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของชุมชน เช่น ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ การจัดการของเห ลือท้ิง(ขยะ) การสร้างคาม
ตระหนักในการลดปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในบ้านของตน และร่วมถึงการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมชุมชน เป็นต้น ให้แก่ชุมชนใน
พื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบ การจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมดังกล่าว มุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนและ
เยาวชน เกิดการรับรู้(awareness) ถึงสถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของตน 
เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการป้องกัน แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตด้วยตนเองให้ได้ และคาดหวังว่าชุมชนจะนำความรู้ดังกล่าวขยายผลต่อคนในชุมชน
ของตนและเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
 สำหรับการวางโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน ในปีการศึกษานี้ (2564)  ได้ดำเนินการล่วงหน้าไป
ก่อนหน้านี้ โดยประชุมร่วมกับผู้นำชุมขน (ชุมชนวัดรังสิต อำเภอเมืองปทุม และชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ  อำเภอสามโคก 
)ในช่วงต้นปี 2564 ท่ีผ่านมา ได้ข้อสรุปว่า ทางชุมชนมีความประสงค์ให้จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมท่ี
เกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในบ้านพักอาศัย และแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศให้กับสมาชิกในชุมชน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2564  จึงได้ร่วมมือกับชุมชน วางโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนไว้ 2 โครงการย่อย คือ 1) 
“ปลูกผักสลัดกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษส่ิงแวดล้อม” โดยดำเนินการให้กับชุมชนวัดรังสิต  ตำบลหลักหก 
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ2) โครงการจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ (ตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ) 
 
ชื่อโครงการ(640382)   โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน  
โครงการย่อยที่ 1 “ปลูกผักสลัดกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม” 
                                 
วัตถุประสงค์ :    
1.1วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ (awareness) ถึงสถานการณ์ สาเหตุและผละกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนของตน 

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสำนึกสาธารณะในการป้องกัน แก้ไข และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนด้วยตนเอง 
 

 สำหรับโครงการเป็นผลสืบเนื่อง จากการวิเคราะสภาวการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน พบว่า 
ความเส่ียงจากการบริโภคผักท่ีปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรจากแหล่งการค้าต่างๆ เป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนท่ี
สำคัญ เพราะเป็นสาเหตุของการป่วยเจ็บ การใช้ยาเพื่อการรักษาโรค แม้จะมีความจำเป็น แต่ในอีกมิติหนึ่งนั้น กล่าวได้ว่า
ผลจากการใช้ยาในการรักษาอาการป่วยเจ็บ เป็นสาเหตุของการเกิดยาเหลือท้ิง ยาท่ีเส่ือมคุณภาพ เกิดขยะยา(สารเคมียา) 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการตกค้างสารเคมียาในส่ิงแวดล้อม การคิดหาแนวทางในการจัดการปัญหา และลดผลกระทบจากปัญหา
เหล่านี้จึงเป็นส่ิงท่ีผู้นำชุมชนวัดรังสิตให้ความสนใจ (วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1)  ซึ่งแนวคิดลดการป่วยเจ็บของคนในชุมชน เพื่อ
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ลดการกินยา ลดขยะยา  โดยการเพิ่มทักษะการปลูกผักไว้กินเอง กินผักเพื่อสร้างภูมิต้านโรค นอกจากจะเป็นจุดเริ่มของ
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการป้องกัน แก้ไข และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน (วัตถุประสงค์ข้อท่ี2) แล้วยังช่วย
ลดความเส่ียงจากการป่วยเจ็บท่ีเกิดจากการบริโภคผักจากแหล่งการค้าต่างๆ (ท่ีมักพบการปนเปื้อนของสารเคมีทาง
การเกษตร) โดยหันมาปลูกผักไว้กินเอง กินผักเพื่อสร้างภูมิต้านโรค จึงเป็นจุดเริ่มของการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการ
ป้องกัน แก้ไข และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน (วัตถุประสงค์ข้อท่ี2)   
 
1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์. 

• กลุ่มเป้าหมายสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์สลัด ย้ายต้นกล้าผักสลัด ภายใต้คำแนะนำ  

• กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลต้นกล้าจนเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้กินในครัวเรือนได้สำเร็จ 
 
ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 

1) วิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน  
2) วางโครงการลดมลพิษส่ิงแวดล้อมในบ้าน ร่วมกับชุมชนวัดรังสิต  ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง 

ในครั้งนี้ใช้ช่ือโครงการว่า “ปลูกผักสลัดกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษส่ิงแวดล้อม”สำหรับการวางโครงการครั้ง
นี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด Learning Experience : LE มาเป็นหลักในการออกแบบ 

3) รูปแบบของโครงการ มีลักษณะเป็นแบบผสมผสาน ท้ัง onsite & online เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
COVID19 

3.1 จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ แบบ onsite  ในวันท่ี  26 ธันวาคม 2564  : 9.00-12.00 น โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ท้ังการอธิบายประกอบการสาธิต ฝึกปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของวิทยากร  การตอบ
ข้อซักถาม  การให้คำแนะนำ  ใช้ส่ือช่วยสอนรูปแบบต่างๆ: clip  ส่ือของจริง แผ่นภาพ 

3.2 จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ แบบ online อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 29 วัน ต้ังแต่วันท่ี 27 ธค 64 -24 มค 
2565 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการใหค้ำแนะนำ การตอบข้อซักถาม  การให้คำแนะนำ  ใช้ส่ือช่วยสอน 
รูปภาพ ผ่านส่ือ online 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช ้ 
การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ต้ังไว้ในระบบ

งบ 
ที่แนบไว้ใน
ภาคผนวก 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ (เดิมต้ังไว้ 20 คน แต่จาก
สถานการณ์โรคระบาดและจากการหารือ
ร่วมกับชุมชน เห็นตรงกันว่าควนจำนวนลง
เหลือเพียง 10 คน เพือ่ลดความเสี่ยงจาก 
COVID19) 

ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ร้อยละ 100 รายชื่อผู้เข้าอบรม สำเนาเอกสารรายชื่อผู้เข้า
อบรม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ  ร้อยละ80ของผู้ เข้า ร่วม
โครงการสามารถปลูกผัก 
ดูแลผักสลัดจนได้ผลผลิต  

ร้อยละ 100 ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมในรายงาน 
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**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีต้ังในระบบ...20...คน เพื่อลดความเส่ียงจาก สถานการณ์ COVID19 จึงต้องปรับ
จำนวน กลุ่มเป้าหมายเหลือ เพียง 10 คน  

2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน...................................10..................คน 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก)… 7 คนจากผู้ตอบ 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.5) 

 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
ผลดำเนินงานการวิเคราะห์สภาวะการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนร่วมกับชุมชน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนวัดรังสิตในโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ช่วงต้น ปี 2564 พบปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในชุมชนหลากหลายลักษณะ ภายหลังการประชุม
ร่วมกับชุมชน ได้ข้อสรุปว่า ทางชุมชนมีความประสงค์ให้จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในบ้านพักอาศัย  
ผลการวางโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์โรคระบาด 
 จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID 19 ท่ียังยากต่อการควบคุม ได้ส่งผลต่อกระทบต่อการดำเนินชีวิตของ
คนในชุมชน ท้ังความกังวลต่อการเกิดโรค ข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ และความต้องการในการดูแลสุขภาวะเพื่อรับมือ
กับสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว จึงได้หารือร่วมกับผู้นำชุมชนรอบท่ี 2 เพื่อจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยได้
ข้อสรุปร่วมกันว่าทาง ชุมชนมีความต้องการท่ีจะพัฒนาทักษะการปลูกพืช โดยเริ่มจากการปลูกไว้กินเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ลดความเส่ียงใน การบริโภคพืชผักท่ีปนเปื้อนสารเคมี อีกท้ังพืชผักหลากหลายชนิดมีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิ
ต้านทานโรค ซึ่งหากสมาชิกในชุมชนมีทักษะการปลูกพืชไว้กินเองได้ ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีช่วยให้คนในชุมชนสามารถ
ดูแลสุขภาวะแบบง่ายๆได้ด้วยตนเอง และ ประการสำคัญ ทางชุมชนมีแนวคิดท่ีฝึกทักษะการปลูกพืช เพื่อต่อยอดจนเป็น
อาชีพในอนาคต ซึ่งในครั้งนี้ชุมชนมีความประสงค์ท่ี จะเรียนรู้ถึงองค์ความรู้ในการ “ปลูกผัดสลัด” และการทำ “น้ำสลัด
สูตรต่างๆ” จึงได้วางโครงการจัดอบรม “ปลูกผักกินเอง สร้าง ภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษส่ิงแวดล้อม” ขึ้นในครั้งนี้ 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ COVID 19 ในปัจจุบัน ทำให้การวางโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็น
สถานการณ์ท่ีทำได้อย่างยากลำบาก  ในครั้งนี้จึงได้ใช้ Learning Experience : LE (แนวคิดของศาสตราจารย์ Ralph W. 
Tyler) เป็นเครื่องมือสำหรับวางโครงการ และออกแบบการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ โดยได้นำองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม
การเกษตร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางชีววิทยา ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้
คนในชุมชนมีความเข้าใจถึงส่ิงแวดล้อมการเกษตรท่ีส่งผลให้สามารถทำการเกษตร(ในท่ีนี้คือการปลูกพืช) ได้สำเร็จ ด้วย
ตนเอง 
 การวางโครงการครั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆเข้าร่วมเป็นวิทยากรของ โครงการ 
ประกอบด้วย ผศ ณิชกานต์ กล่ินกุสุม อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการใช้
ความรู้ทางชีววิทยา เพื่อค้นส่ิงแวดล้อมการเกษตรท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่างๆ อีกท้ังยังเป็นวิทยากรหลักของ
โครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (10 ปี) ร่วม
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เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรม  ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์ ผู้มีประสบการณ์การทำงานในชุมชนตำบลหลักหกเป็นผู้
ประสานงานหลักกับชุมชนในสถานการณ์ท่ียากลำบากจาก COVID19  นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากผศ.ดร.อติ
รัฐ มากสุวรรณ และอาจารย์วราพล เกษมสันต์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านส่ิงแวดล้อมการเกษตร และด้าน Learning 
Experience : LE  มาร่วมวางโครงการครั้งนี้ด้วย  
 
 

 
ภาพ บรรายากาศการอบรม onsite ฝึกทกัษะการปลูกผกัสลดั สาธิตการท าน ้าสลดัสูตรต่างๆ 
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ภาพ บรรยากาศ (บางส่วน)  ของการอบรม online ผ่าน  
 

 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 

- ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
    ชุมชนเสนอให้จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง มลพิษส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน ให้หลากหลายมากขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนต่อไป 

- ส่ิงท่ีได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
    ผลจากข้อเสนอแนะของชุมชนข้างต้น จึงได้วางโครงการประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ มลพิษส่ิงแวดล้อม
ในบ้านให้กับชุมชนวัดรังสิต  ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา โดยในปีนี้เน้นการเพิ่ม
ทักษะปลูกผักไว้กินเอง เพื่อลดความเส่ียงการบริโภคผักปนเป้ือนสารพิษ อีกท้ังสร้างภูมิต้านโรค เป็นจุดเริ่มของการสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะในการป้องกัน แก้ไข และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน   
 

- ผลการประเมินในคราวนี้ 
ผลการประเมิน การอบรม onsite  (26 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น) พบว่า 

1) ผู้เข้าอบรม ร้อยละ 100 (จำนวน 10 คน)  สามารถเพาะเมล็ดผักสลัดได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนท่ีกำหนด 
2) ผู้เข้าอบรม ร้อยละ 100 (จำนวน 10 คน)  สามารถย้ายต้นกล้าผักสลัดลงกระถางได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนท่ี 

กำหนด 
3) หลังเสร็จส้ินการจัดอบรมการอบรม onsite  (26 ธันวาคม 2564)ได้สอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม 
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จำนวน 8 คน จาก 10 คน (2 คน ติดภารกิจ จึงไม่ได้ตอบแบบสอบถาม) เกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจาก่การอบครั้งนี้ ร้อยละ 
87.5 ได้รับประโยชน์ในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีร้อยละ 12.5 ได้รับประโยชน์ในระดับมาก ขณะท่ีร้อยละ 50 ระบุว่า หลังจาก
ได้เรียนรู้และฝึกปลูกผักสลัดไว้กินเองแล้ว จะเร่ิมฝึกปลูกผักสลัดไว้บริโภคเองจนชำนาญเพื่อปลูกไว้ขายต่อไป และมี
เพียงร้อยละ 20 เท่านั้นท่ี ระบุว่า หลังจากได้เรียนรู้และฝึกปลูกผักสลัดไว้กินเองแล้ว ต้องทดลองปลูกผักสลัดให้ครบวงจร
ก่อน จึงจะตัดสินใจได้ว่าจะนำส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับส่ิงใด ส่วนกลุ่มผู้เข้าอบรมถึงร้อยละ 87.5 ระบวุ่า หลังจากได้
เรียนรู้และฝึกปลูกผักสลัด จะปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  
 สำหรับอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน  ในการอบรม onsite ครั้งนี้ ไม่พบอุปสรรคใดๆ ผู้เข้าอบรมให้ความ
สนใจ  ใส่ใจลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างเต็มที่ 
 
การประเมินผลการอบรม online ( วันที่ 27  ธค 64 -24 มค 65 : 29 วัน) 
 พบวา่ สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันอยู่ดูแลผักสลัดท่ีย้ายลงกระถางทุกต้น และดูแลเมล็ดผักสลัดท่ีเพาะไว้ 
3 ถาด ภายใต้คำแนะนำของวิทยากร โดยรายงานผลทุกวัน (29 วัน) อย่างต่อเนื่องผ่าน line application  
 ผลจากการดูแลต้นผักสลัดและ ถาดเพาะเมล็ดผักสลัดพบว่า 
 1. ผู้เข้าอบรมช่วยกันดูแลผักสลัดท่ีย้ายลงกระถางทุกต้น จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และสามารถดูแลผัก
สลัดจนได้ ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี (ไม่มีรสขม) 
. 2. ผู้เข้าอบรมช่วยกันดูแล เมล็ดผักสลัดท่ีเพาะ จนสามารถย้ายต้นกล้าลงสู่กระถาง ได้สำเร็จ 
 จากประสบการณ์ในการดูแลผักสลัดท่ีทำ
การเพาะกล้า และผักสลัดท่ีเมล็ดพันธุ์ย้ายลง
กระถาง ครบ 29 วัน จนเก็บสามารถเก็บผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพดีได้แล้ว ส่งผลให้ชุมชนสามารถสรุป
ผลได้ด้วยตนเองว่า  ส่ิงแวดล้อมการเกษตรท่ีทำ
ใหป้ลูกผักสลัดได้สำเร็จ และได้ผักสลัดท่ีมี
คุณภาพ คือ อะไร และได้เริ่มวาง แผนการ
ทดลองทางการเกษตรแบบง่ายๆ เพื่อค้นหา
นวัตกรรมท่ีจะช่วยให้การ ปลูกผักสลัดท่ีสะดวก
ขึ้น ง่ายข้ึนแล้ว รวมถึงทดลองคัดเลือก ต้นผัก
สลัดสำหรับ เพาะเมล็ดพันธ์ ซึ่งได้รับแจ้งทาง
ชุมชนเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2565 ว่ากำลังจะได้
เมล็ดพันธุ๋ผักเพื่อทำการทดลองปลูกผักสลัดใน
รอบต่อไป ดังภาพ 
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 ในการอบรม online ครั้งนี้ ไม่พบอุปสรรคใดๆ ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ  ใส่ใจปฏิบัติตามคำแนะนำของ
วิทยากร และทำการรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกวัน  
 

 การตรวจสอบผลการดำเนินการ การนำเสนอประสบการณ์การนำไปใช ้สรปุและอภิปรายผล บทสรุปความรู้
หรือความรู้ท่ีค้นพบใหม่ 
 จากวัตถุประสงค์การวางโครงการจัดอบรม“ปลูกผักกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษสงิ่ แวดล้อม” 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ดังต่อไปนี้  
 1.สามารถเพาะเมล็ดผักสลัดได้  2.สามารถย้ายต้นกล้าลงกระถางได้  3 สามารถดูแลการเพาะเมล็ด ผักสลัดให้
เติบโตได้ และดูแลต้นกล้าผักสลัดท่ีย้ายลงกระถางๆ ได้สำเร็จจนได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี และ4) เรียนรู้การผลิตน้ำสลัด 
สูตรต่างๆ   ซึ่งจากการประเมินผลจะเห็นได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคน สามารถเพาะเมล็ดผักสลัดได้ สามารถย้ายต้น
กล้าลงกระถางได้ สามารถดูแลการเพาะเมล็ดผักสลัดให้เติบโตได้ และดูแลต้นกล้าผักสลัดท่ีย้ายลงกระถางได้สำเร็จจน
ได้ผลผลิต และสามารถปลูกสลัดท่ีมีคุณภาพดีไว้กินเองได้ อีกท้ังยังเกิดความเข้าใจถึงส่ิงแวดล้อมการเกษตรท่ี
เหมาะสมในการปลูกผักสลัด รวมทั้งยังได้เร่ิมวางแผนการทดลองทางการเกษตรแบบง่ายๆท่ีสามารถทำได้ด้วย
ตนเอง  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสลัดให้ได้ด้วยตนเอง    
 นอกจากนั้นยังพบอีกว่า สมาชิกในชุมชนบางรายสามารถนำความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการปลูกและดูแล
ผักสลัด ไปประยุกต์ใชกับการปลูกต้นไม้ ชนิดอื่นๆ เช่น นำไประยุกต์ใช้กับการปลูกต้นกระท่อม เป็นต้น และประการ
สุดท้ายหลังจากผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการ ทำและได้ทดลองชิมน้ำสลัดสูตรต่างๆ พบว่า ร้อยละ 87.5 ระบุ
ว่า จะนำสูตรน้ำสลัดท่ีได้เรียนรู้ไปทดลองทำ และปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

 จากผลข้างต้นหากพิจารณาตามทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมแล้ว กล่าวได้ว่า ผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
นอกจากจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการยอมรับนวัตกรรมและนำความรู้ไป
ใช้จริง ซึ่งถือเป็นขัน้สูงสุดของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม (adoption process) อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในอนาคตหรือการดำเนินการเพื่อสามารถนำไปสู่การเป็น  Good Practice * 
 รูปแบบการวางโครงการท่ีออกแบบโดยใช้ “Learning Experience : LE” ท่ีพฒันาขึ้นในการบริการวิชาครั้งนี้
จัดเป็นนวัตกรรม (innovation) ดังนั้นส่ิงท่ีจะดำเนินการต่อ คือ การนำรูปแบบการวางโครงการท่ีออกแบบโดยใช้ 
“Learning Experience : LE” ในการวางโครงการกับชุมชนรูปแบบอื่นๆ ท้ังในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีไม่
ปกติ (สถานการณ์การเกิดโรคระบาด COVID 19) ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา (R&D research) การวางโครงการ
ในลำดับต่อไป ซึ่งผลจากการวิจัยและพัฒนา จะเป็น จุดเริ่มต้นท่ีจะนำไปสู่การพิสูจน์ว่าเป็น  Good Practice หรือไม่
ในท้ายท่ีสุด 

 ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ)   
1. กลุ่มผู้เข้าอบรมครั้งนี้ มีทักษะในการปลูกผักเป็นอาหารในครัวเรือนได้ เกิดการเรียนรู้และสามารถต่อยอดใน

การปลูกพืชต่างๆ ทำให้มีโอกาสลดความเส่ียงในการลดการบริโภคผักท่ีปนเป้ือนสารเคมีทางการเกษตรได้  
2. กลุ่มผู้เข้าอบรมครั้งนี้ มองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพจากทักษะการปลูกผักไว้กินเอง ดังจะเห็นได้จาก มีผู้

เข้าอบรมถึงร้อยละ 87.5 ระบุว่า หลังจากได้เรียนรู้และฝึกปลูกผักสลัด จะปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป  
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3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนวัดรังสิตกับทีมวิทยากรท้ังจากมหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ลดปัญหาและผลกระทบจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนในมิติต่างๆ 
ท้ังด้านการจัดการ และการสร้างเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับชุมชนในอนาคต 

 สำหรับอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน ในการอบรม onsite ครั้งนี้ ไม่พบอุปสรรคใดๆ ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ  
ใส่ใจลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างเต็มท่ี ดังจะเห็นได้จาก ผู้เข้ารับการอบรมมีการรายงานผลการดูแลผัก
สลัดอย่างต่อเนื่องถึง 24 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำจากวิทยากรท่ีให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเช่น 
 
ผลการประเมินวิทยากร 
 พบว่า ผู้รับการอบรมร้อยละ 100 เห็นว่า วิทยากรอธิบายและตอบคำถามข้อสงสัยในทุกเรื่องท่ีเข้าใจได้ง่าย  (ดัง
กราฟ) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้ จึงทำให ้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สามารถเรียนรู้และสามารถเพิ่มทักษะการ
ปลูกผักไว้กินเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ (ผู้นำชุมชน) เห็นว่า การจัด
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ รูปแบบนี้เพื่อ
ขยายผล เพราะประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น นอกจาก
ช่วยลดปัญหาและผลกระทส่ิงแวดล้อมแลว 
ยังทำให้เกิดอาชีพกับชุมชนอีกด้วย ดังภาพ  
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ภาคผนวก 
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ชื่อโครงการ(640382)   โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชมุชน 
โครงการย่อยที ่2 ฐานข้อมูลต้นไมเ้พื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ 
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 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 

โครงการย่อยที่ 2 ฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ  
 
ประเภทการบริการวิชาการ 

❑  แบบสาธารณะ  (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบให้เปล่า / ❑ แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
(องค์ความรู้จากการสอนประยุกต์ใช้กับการบริการวิชาการ) 
❑  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 
❑ การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต   ❑ วิจัย / นวัตกรรม(ด้านรูปแบบการวางโครงการ) 
❑ ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
❑ ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร   ❑ ความเป็นนานาชาติ 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ  
ชื่อโครงการ(640382)  โครงการย่อยที่ 2 ฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต บา้นศาลาแดงเหนอื  
หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท้ังปัญหาในระดับโลก ระดับประเทศ และในระดับชุมชน ล้วนเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกระดับ การป้องกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ และรวมถึงการ
ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ ท่ีเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็น 
และมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระดับชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสังคม สมาชิกในชุมชนไม่เพียงแต่จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนของตนหรือชุมชนท่ีเกี่ยวเนื่อง แต่ยังพบว่ากิจกรรมต่าง ๆใน
ชุมชนเป็นสาเหตุสำคัญท่ีนำไปสู่การเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ียากต่อการแก้ไข การสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้คนในชุมชนหัน
มาร่วมมือกัน ป้องกัน แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และร่วมมือกันปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนด้วยตนเองจึงเป็นวิถีทาง
หนึ่ง ท่ีจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ใส่ใจกับการพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับการ 
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานดังกล่าวมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร“ส่ิงแวดล้อมศึกษา
สู่การพัฒนาชุมชน” ให้กับบุคลากรและผู้สนใจท้ังในหน่วยงานรัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถานศึกษา 
เพื่อให้นำความรู้จากหลักสูตรดังกล่าวถ่ายทอดสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการพัฒนาชุมชนนั้น ๆ 
ต่อไป จึงได้ริเริ่มโครงการ“ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน”ขึ้นในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดประสบการณ์เพื่อการ
เรียนรู้ (Learning Experience) องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของชุมชน เช่น ด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ การจัดการของเหลือท้ิง(ขยะ) การสร้างคาม
ตระหนักในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตน และร่วมถึงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น ให้แก่ชุมชน
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ในพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบ การจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมดังกล่าว มุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนและ
เยาวชน เกิดการรับรู้(awareness) ถึงสถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของตน 
เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการป้องกัน แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตด้วยตนเองให้ได้ และคาดหวังว่าชุมชนจะนำความรู้ดังกล่าวขยายผลต่อคนในชุมชน

ของตนและเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
 
หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ เป็นชุมชนริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ต้ังอยู่ในพื้นท่ีตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอสมาโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ท่ีต้ังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งก่อมลพิษส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ  ท้ั งเรื่องของน้ ำเสีย ขยะ และ ฝุ่น 
PM2.5 เช่น  นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า 

กิจกรรมการเผาศพ  โซโลเก็บสินค้าการเกษตร  การเผาตอซังและการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชในพื้นท่ีนา และ
สนามกอล์ฟ  จากสถานการณ์ดังกล่าว แกนนำของชุมชน บ้านศาลาแดงเหนือ (คุณทรรศนพร ใจชอบ) จึงได้ประสานขอ
ความร่วมมือมายังคณะทำงานโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่า  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำฐานต้นไม้ในมิติต่างๆ ท้ังในเชิงพฤกษศาสตร์และคุณสมบัติด้านการจดการส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้คุณประโยชน์ของต้นไม้ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านการลดมลพิษส่ิงแวดล้อมของชุมชน คณะทำงานจึงได้
วางโครงการฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือขึ้น 
 
 โครงการ ฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ  
วัตถุประสงค์ :    
 เพื่อใหชุ้มชน มีแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการป้องกัน แก้ไข และปกปักรักษาส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนและชุนโดยรอบ 
เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค.์  

เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำฐานต้นไม้ของชุมชน 
 

ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 
4) วิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชนร่วมกับแกนนำของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ (awareness) ถึง 

สถานการณ์ สาเหตุและผละกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตน และหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมชุมชนร่วมกับชุมน 

5) วางโครงการจัดทำโครงการฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก  
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จังหวัดปทุมธานี โดยในเบ้ืองต้นได้กำหนดการจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตไว้ในรูปแบบของการจัดทำแผนท่ีต้นไม้จัด
แสดงในชุมชน และจัดติดป้ายช่ือต้นไม้ของชุมชน แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ทำให้ไม่สามารถเข้าทำกิจกรรมใน
พื้นท่ีได้ จึงได้หารือกับทางชุมชนเพื่อปรับรูปแบบของของการจัดฐานข้อมูลท่ีแสดงในชุมชนมาเป็นฐานข้อมูล online แทน  

6) ดำเนินการโดยประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ผ่าน social media ต่างๆ  ได้แก่ การติดต่อส่งภาพ  
ข้อความ  ผ่าน line application และคณะทำงาน ได้ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตให้กับชุมชน โดยเน้น
รูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีชุมชนสามารถเข้าดูแลและใช้ประโยชน์ได้ง่าย และใช้ได้จริง 

7) คณะทำงานออกแบบ “ฐานข้อมูลต้นไมเ้พื่อชีวิตของชุมชน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 สร้างแผนท่ีฐานข้อมูล “ต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ” 
ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลต้นไม้ของ บ้านศาลาแดงเหนือ (ช่ือต้นไม้ ภาพถ่ายต้นไม้ ตำแหน่งต้นไม้ และ 

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และคุณสมบัติในการจัดการส่ิงแวดล้อม (คุณสมบัติการดูดซับสารพิษท่ีปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมของ
ต้นแต่ละชนิด)ในรูปแบบของไฟล์อิเลคทรอนิกส์ 

ขั้นตอนท่ี 3 การนำเข้าข้อมูล (ข้อมูลตัวอักษร ภาพ) และจัดระเบียบข้อมูล  
ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้รู้ของชุมชน  
ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบการใช้งานในฐานข้อมูล การบันทึก update ข้อมูล โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน 

เรื่องต่างๆ เหล่านี้ผ่านช่องทาง google meet  
 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช ้ 
การประเมินโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ต้ังไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย 
เอกสารแนบรายงาน

โครงการ 

ที่ต้ังไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ 
ท่ีต้ังไว้ใน
ระบบงบ 

ท่ีแนบไว้ใน
ภาคผนวก 

โครงการต้นไม้ลดมลพิษให้กับ
ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ตำบล
เชียงรากน้อย อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 
การประเมินโครงการ เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้
กำหนดไว้ ( ได้เรียนรู้ถึงแนว
ทางการป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยตนเอง) 

ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่
ได้กำหนดไว้ คอื ได้เรียนรู้ถึง
แนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ด้วยตนเอง  ซึ่ ง ในที่ น้ี  คื อ  
การจัดทำแหล่งเรียนรู้เร่ือง
ต้นลดมลพิษในสถานที่จริง 

1. ไม่ สามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID19 

2.  แ ต่ป รับ เป็ นการจัดกิจกรรม ผ่ าน 
social media และสาม ารถ จัดท ำ
ฐานข้อมูลต้นไม้ลดมลพิษของชุมชน 
แบบ  ออนไลน์ จนสำเร็จ ซึ่ งทำให้
ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ใช้
ประโยชน์ได้ตามท่ีคาดหวัง 

3. ดำเนินการโดยมิได้ใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้ 

- แบบแสดงความ
คิ ด เห็ น จ า ก
ชุมชน 

**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
          หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  ได้สอบถามความคิดเห็นผู้ใช้ประโยชน์ (แกนนำชุมชน) ต่อโครงการ พบว่า 
โครงการฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต เป็นโครงการท่ีชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ง่าย ไม่ยุงซับซ้อน และชุมชนสามารถ
นำไปต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านต่างๆเ ดังรายละเอียดในภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
1. ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

 หลังจากได้ทำการวิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน ได้ข้อสรุปตรงกันว่า การสร้างฐานข้อมูล
ต้นไม้ของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เร่ืองต้นไม้ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นท่ีชุมชนจะสามารถต่อยอดเพื่อ ใช้
ต้นไม้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  ดังนั้นจึงได้ร่วมกันวางโครงการ
จัดทำฐานข้อมูล โดยใช้ว่า “ฐานข้อมลูต้นไม้เพื่อชีวิต บ้านศาลาแดงเหนือ”ขึน้  
 ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ เฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม และสามารถ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดฐานข้อมูลอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านต่างๆในอนาคตได้ จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดทำ
โครงการจากการลงพื้นท่ีจริง มาเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ และส่ิงสำคัญก็ก็คือ สามารถทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นไม้ลด
มลพิษของชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชุมชนมีเป้าหมายสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ท้ังคนในชุมชนและ
ผู้สนใจได้เกิดการรับรู้ (awareness) ถึงสถานการณ์ สาเหตุและผละกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดในชุมชนของตน
และส่ิงแวดล้อมโดยรวม  โดยใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมืออีกด้วย   
 ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 

ภาพ  ศึกษาแผนท่ีบ้านศาลาแดงเหนือ ผ่าน google map เพื่อใช้ออกแบบการทำฐานข้อมูลต้นไม้ของชุมชน  
 
ขั้นตอนท่ี 1 สร้างแผนท่ีฐานข้อมูล “ต้นไม้เพื่อชีวิตของหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ”คณะทำงานประกอบด้วย 

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และแกนนำชุมชน ร่วมกัน
ออกแบบ  โดยกำหนดขอบเขตเฉพาะ 
แนวต้นไม้บริเวณวัดศาลาแดงเหนือ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีสำหรับ
จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ฯ  ดังภาพ 
 
ภาพ กำหนดขอบเขตในการสำรวจต้นไม้
ภายในชุมชน เฉพาะบริเวณโดยรอบวัด
ศาลาแดงเหนือ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูล
ต้นไม้ของหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ การ

สำรวจต้นไม้ในครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตเฉพาะ ต้นไม้ท่ีพบ ณ บริเวณหน้าวัดศาลาแดงเหนือ โดยทีมงานจากชุมชน นำโดย
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คุณทรรศนพร ใจชอบ เยาวชนชุมชน 1บ้านศาลาแดงเหนือ   ทำการสำรวจช่ือต้นไม้ท่ีพบในบริเวณพื้นท่ีโดยรอบวัดศาลา
แดงเหนือ  บันทึกภาพ ระบ ุLocation ของตำแหน่งต้นไม้เพื่อกำหนดจุดในฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตของชุมชน ตามข้ันตอน
ท่ี 1   
 หลังรวบรวมข้อมูลแล้ว ทำการจัดส่งข้อมูลผ่าน Line application  ดังภาพ เพื่อนำเข้าข้อมูลภาพ ข้อความ 
จัดเก็บในฐานข้อมูลต้นไม้ฯ ในลำดับต่อไป 

ภาพ การสำรวจต้นไม้ภายในวัดศาลาแดงเหนือ โดยบันทึกภาพ ระบุช่ือต้นไม้ และกำหนด Location เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
เก็บไว้ในฐานข้อมูลท่ีได้สร้างไว้  
 

 
1

 ปัจจุบนั รับผิดชอบงานดา้นวิเคราะห์นโยบายและแผน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงรากนอ้ย 
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 หลังจากนั้น ทางชุมชนจะทำการรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และคุณสมบัติในการจัดการส่ิงแวดล้อมของต้นไม้แต่
ละชนิด (เช่น คุณสมบัติการดูดซับสารพิษท่ีปนเปื้อนในส่ิงแวดล้อมของต้นไม้แต่ละชนิด) จัดทำในรูปแบบของไฟล์
อิเลคทรอนิกส์ เป็นรายละเอียดสำหรับศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 การนำเข้าข้อมูล (ข้อมูลตัวอักษร ภาพ) และจัดระเบียบข้อมูล ลงในฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตของ
ชุมชนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการช่ือต้นไม้ การกำหนดจุดท่ีพบต้นไม้และข้อมูลรายละเลียดด้านพฤกษศาสตร์และข้อง
มูลคุณสมบัติการจัดการส่ิงแวดล้อมของต้นไม้แต่ละชนิด 
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(ต่อ)ภาพ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายการช่ือต้นไม้ การกำหนดจุดท่ีพบต้นไม้และข้อมูลรายละเลียดด้านพฤกษศาสตร์และ
ข้องมูลคุณสมบัติการจัดการส่ิงแวดล้อมของต้นไม้แต่ละชนิด 
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ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แกนนำชุมชนนำข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบช่ือ ช่ือต้นไม้ 
ตำแหน่งจุดท่ีพบต้นไม้ ภาพต้นไม้ โดยผู้รู้ของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเช่ียวชาญเรื่อง
พันธ์ไม้ ภายในชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ทดสอบการใช้งานในฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูล การ update และแก้ไขข้อมูล โดยได้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ผ่านช่องทาง google meet ให้แก่แกนนำของชุมชน(คุณทรรศนพร ใจชอบ 
เยาวชนรุ่นใหม่บ้านศาลาแดงเหนือ) เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประกอบด้วย ผศ.ดร.ลาวัณย์  
วิจารณ์ (หัวหน้าโครงการ)  ผศ.
ณิชกานต์ กล่ินกุสุม (ผู้เชียวชาญ
ทางด้านพฤกษศาสตร์)   
ด ร .อิ น ทิ ร า  แ ถ ม พ ยั ค ฆ์  ( ผู้
ประสานงานกับชุมชน) จากคณะ
วิท ยาศาสตร์  ม .รั ง สิต   แล ะ
อาจารย์วราพล เกษมสันต์ จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส ถ าบั น เท ค โน โล ยี ป ทุ ม วั น 
(ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดทำแผนท่ี
มลพิษ และเครือข่ายเฝ้าระวัง
ส่ิงแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ บรรยากาศจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการนำเข้าข้อมูลต้นไม้ ในฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตของชุมชนบ้าน
ศาลาแดงเหนือ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565   
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(ต่อ)ภาพ บรรยากาศจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการนำเข้าข้อมูลต้นไม้ ในฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตของชุมชนบ้าน
ศาลาแดงเหนือ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565   
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(ต่อ)ภาพ บรรยากาศจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการนำเข้าข้อมูลต้นไม้ ในฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตของชุมชนบ้าน
ศาลาแดงเหนือ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565   
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(ต่อ)ภาพ บรรยากาศจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการนำเข้าข้อมูลต้นไม้ ในฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิตของชุมชนบ้าน
ศาลาแดงเหนือ เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565   
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ส่วนที่ 5   สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 
    - ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานคร้ังก่อน    แกนนำชุมชนมีความประสงค์ท่ีจะจัดทำโครงการต้นไม้ลดมลพิษ 
จึงได้ประสานความร่วมมือมายังคณะทำงานโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย 
             - สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคร้ังก่อน คณะทำงานโครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ได้ประสานกับเครือข่าย (อ วราพล เกษมสันต์  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ) ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนท่ีมลพิษ ร่วมดำเนินโครงการ จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวติของชุมชน ในครั้งนี้ 
              - ผลการประเมินในคราวนี้ 
      1) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ทำให้ชุมชนมีฐานข้อมูลต้นไม้เพื่อชีวิต สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถทำได้จริง โดยใช้ต้นไม้ท่ีสามารถพบเห็นได้ภายในชุมชนของตน เช่น เป็นแหล่ง
เรียนรู้การลดมลพิษส่ิงแวดล้อมของชุมชน และประชาชนผู้สนใจ นอกจากนั้นยังสามารถใช้องค์ความรู้เหล่านี้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้สนับสนุนการท่องเท่ียวของชุมชน  
     2) ชุมชนมีแนวคิดต่อยอด ฐานข้อมูลท่ีได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ พัฒนาเป็นฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมชุมชน 
และด้านอื่นๆของชุมชนต่อไป  เช่น สามารถใช้ต่อยอดในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
ลดมลพิษส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชนในชุมชน เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ท่ีลดมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่น ในครัวเรือน  ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน เช่น การส่งเสริมขยายพันธ์ไม้ท่ีมีคุณสมบัติลดมลพิษส่ิงแวดล้อม เพื่อ
การค้าในอนาคต และต่อยอดการใช้แผนท่ีแสดงฐานข้อมูลต้นไม้ ในโครงการนี้เพื่อพัฒนาโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใน
ตำบลเชียงรากน้อย  (รายละเอียดดังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการฯ ในภาคผนวก) 
 สำหรับอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน   
 ในเบ้ืองต้นพบว่า สถานการณ์COVID19 เป็นอุปสรรคสำคัญท่ีทำให้ ไม่สามารถเข้าจัดกิจกรรมในชุมชนได้โดยตรง 
ส่งผลให้ต้องปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนเพื่อแนวทางการลดอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการจัด
กิจกรรมจาก onsite มาเป็น online นับเป็นการพลิกวิกฤตให้เกิดโอกาสในการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ ท่ีนอกจากจะทำ
ให้สามารถจัดกิจกรรมได้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการสำคัญท่ีกำหนดไว้แล้ว ยังทำเกิดแนวทางในการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนท่ีหลากหลายรูปแบบขึ้น และเป็นเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนอีกด้วย 
 การตรวจสอบผลการดำเนินการ การนำเสนอประสบการณ์การนำไปใช ้สรุปและอภิปรายผล บทสรุป
ความรู้หรือความรู้ที่ค้นพบใหม่ 
 ผลการดำเนินการครั้งนี้ เป็นอีกกรณีตัวอย่างหนึง่ ท่ีคณะทำงานได้ใช้ “Learning Experience : LE”มาเป็น
เครื่องมือในการออกแบบการวางโครงการร่วมกับชุมชน ท่ีเน้นการจัดกิจกรรมแบบ online เต็มรูปแบบ  
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในอนาคตหรือการดำเนินการเพื่อสามารถนำไปสู่การเป็น Good Practice*  
 ดังนั้นส่ิงท่ีจะดำเนินการต่อ ก็คือ การนำรูปแบบการวางโครงการท่ีออกแบบโดยใช้ “Learning Experience : 
LE” ในการวางโครงการกับชุมชนรูปแบบอื่นๆ ท้ังในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ (สถานการณ์การเกิด
โรคระบาด COVID 19) ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา (R&D research) การวางโครงการในลำดับต่อไป ซึ่งผลจาก
การวิจัยและพัฒนา จะเป็น จุดเริ่มต้นท่ีจะนำไปสู่การพิสูจน์ว่าเป็น  Good Practice หรือไม่ในท้ายท่ีสุด 

 
 ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ)   
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- 
ภาคผนวก  

ความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการฯ 
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ผลการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
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