
 
 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 
 
๑. ชื่อทีม รักษ์สยาม  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
   โครงการ การผลิตกระถางต้นไม้จากขยะอาหารเพ่ือวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำคอลงลัดมะยม    
 
๒. สถานที่ดำเนินการ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม    
ชื่อประธาน  นายชวน   ชูจันทร์  ที่อยู่  เลขที่ 4812 หมู่ที่  15  หมู่บ้าน - ซอย สุขาภิบาลบางระมาด  ถนน  กาญจนา
ภิเษก  อำเภอ/เขต  ตลิ่งชัน  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์10170  
 วิสาหกิจชุมนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม  แต่เดิมเป็นคลาดน้ำเล็กๆ พอให้ชาวบ้านได้จับจ่ายใช้
สอยหรือแลกเปลี่ยนข้าวของกัน มายุคท่ีมีการคมนาคมทางถนนมากข้ึน ทำให้การค้าที่ตลาดน้ำสู่สาธารณชน เมื่อมีการ
ขยายตัวของพ้ืนที่ มีผู้ประกอบการเพิ่มข้ึนมากกว่า 500 ร้านค้า เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม)  
 (๑) นายศุภกร     บุตรพรมมา 
 (๒) นางสาวกมลมาศ   ศิริสงค์   
 (๓) นายปราณนต์   สุขเกษม 
 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
    (๑) สร้างเครื่องมือในการผลิต พัฒนากระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนเมือง                                                                         
     (๒) ผลิตกระถางจากวัสดุเหลือใช้จากร้านค้าและครัวเรือน รอบชุมชน                                           
     (๓) นำความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกระถางจากวัสดุเหลือใช้จากร้านค้าครัวเรือนมาทำธุรกิจ   
     (๔) ลดขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อประดิษฐ์และแปรรูปขยะอินทรีย์  
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 
 

เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการ 
เป้าหมาย ผลผลิตเชิง/ปริมาณ-คุณภาพ ผลลัพธ์/ผลกระทบ 



1.มีเครื่องผลิต/ขึ้นรูปกระถาง 
การออกแบบเครื่องจักร จำนวน ๑ 
เครื่อง 

ได้เครื่องขึ้นรูปใช้ในชุมชน 
ได้เครื่องจักรท่าทมารถใช้งานได้ 
จำนวน 2 เครื่อง  

ถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องมือ 
ให้กับชุมชน ๓ ชุมชน และโรงเรียน 
จำนวน ๓ โรงเรียน  

 
การผลิตเครื่องจักร ในการขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์  
๒.ผลิตกระถาง/อ่ืนๆ ทำการผลิต ตาม
กระบวนการ 
 

ได้ผลผลิต/กระถาง/จาน นำไป
ทดลองใช้และจัดจำหน่าย  
 

กระถาง/จานย่อยสลายได้เอง 
นำเครื่องจักรไปทำการผลิต แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
การรวบรวม วัตถุดิบ เพื่อนำมาแปรรูป  
๓.เปิดร้านค้าธุรกิจชุมชน 
จำนวน ๑ ร้านค้า  

มีรา้นค้าชุมชน ในตลาดเพ่ือจัด
จำหน่ายสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

มีรายได้จากการขาย มีรายได้ต่อ
เดือน ๕,000-๘,000 บาท 

 
นำผลผลิตมาจัดจำหน่าย  
๔.แปรรูปขยะอาหาร 
วัตถุดิบคงเหลือ นำไปแปรรูปเป็นปุ๋ย
ดิน อินทรีย์ 

โรงเรือน/ปุ๋ยอินทรีย์ ทำการหมักปุ๋ย
ดิน เพ่ือนำมาใช้ในการปลูกพืชผัก 

ปลูกพืชผัก เกษตรอินทรีย์ นำไป
จำหน่ายในตลาดลัดมะยม 



 
การใช้ดิน เพาะปลูกพืชผักในโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ เพ่ือนำมาจำหน่าย สร้างรายได้ ในตลาดชุมชนลัดมะยม 

 

เป้าหมาย ผลผลิต ผลกระทบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ลดขยะอาหาร จากการบริโภค
และการค้าในชุมชนเมือง 

ลดปริมาณขยะอาหาร
และขยะอินทรีย์ในพื้นที่ 

ได้ เดือนละ ๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

ลดกลิ่นเหม็น และมลมา
วะในชุมชน 

ชุมชนสะอาด น่า
ท่องเที่ยว เกิดอาชีพ
รายได้ที่ม่ันคงในชุมชน 

ส่งเสริมและพัฒนางานด้าน
ธุรกิจ 

เปิดร้านค้าชุมชน ๑ ร้าน มีพ้ืนที่จำหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในชุมชน 

เกิดรายได้จากการแปรูป
ขยะ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีเครือข่ายชุมชน 
จำนวน ๓ เครือข่าย  

สร้างความรู้ รัก สามัคคี 
ให้เกดิในชุมชนและสังคม 

ชุมชนเมืองน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมดขีึ้น 

 
. ปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และท่ีเป็น
ปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน คือปัญหามลพิษในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ ซึ่งการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพควรมีการลดปริมาณขยะตั้งแต่จากแหล่งกำเนิด โดยการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ
มากขึ้น การที่เราเลือกวัสดุจากธรรมชาติมาใช้งานนั้น จะเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น การที่เรานำเอาผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติเข้ามาใช้ จะตอบโจทย์ทำให้ประเทศสุขภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้น 
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึง วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๕  รวม
ระยะเวลา ๕ เดือน  
 

ช่วงเวลา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
ช่วงเวลา/เดือน การดำเนินงาน/กิจกรรม ผลที่ได้ หมายเหตุ 

ตุลาคม  ๒๕๖๔ ๑.จัดเก็บวัตถุดิบ/ขยะอาหาร/แปรรูป  คัดแยกขยะอินทรีย์  



พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๒.ทดสอบส่วนผสมและสร้างองค์ประกอบเพ่ือการ
ขึ้นรูป 

ได้รูปแบบการผลิต  

ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓.สร้างแม่พิมพ์ ทำการขึ้นรูปและทดสอบคุณภาพ ออกแบบและจัดทำ
แม่พิมพ์ 

 

๔.ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ นำผลผลิตทดลองใช้  
มกราคม ๒๕๖๕  ๕.ออกบูธทดสอบตลาดและจัดจำหน่าย งานลอยกระทง 

งานเกษตรแฟร์ 
 

๖.นำข้อมูลจากผู้ใช้มาปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ปรับปรุงการผลิต  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๗.พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องจากวัตถุดิบเหลือใช้
จากตลาด 

แปรรูปขยะอาหารเป็น
ปุย๋ดินเกษตร 

 

๘.ร่วมมือกับหน่วยงานเพ่ือขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ร่วมกับ สนง.เกษตร
พ้ืนที่3  

 

๙.นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาทำการตลาด นำสินค้าไปจำหน่ายใน
ชุมชน  

 

มีนาคม  ๒๕๖๕ สรุปผลการดำเนินการ  รายงาน จัดส่ง 
 
 
๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

ลำดับที่ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ผู้มีส่วนร่วม ช่วงวัน/เวลา 

๑ ๑.๑ ทีมรักษ์สยาม ดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี โดยพัฒนา
กิจกรรมต่อเนื ่องจากโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน จากปี 
๒๕๖๒-๒๕๖๓-๒๕๖๔ ณ วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน  

ลุงชวน ชูจันทร์ 
ประธานชุมชน 

๑-๗ ตุลาคม  
๒๕๖๔ 

๑.๒ ทีมรักษ์สยาม ดำเนินการประชุมชุมหารือกับผู ้นำชุมชนและ
เครือข่ายเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาขยะอาหารในชุมชน เพื่อนำมาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชนและจำหน่าย โดยมีแนวคิดร่วมกัน 
คัดแยกขยะจากร้านค้าชุมชน เพื่อนำมารวมเก็บไว้ที่โรงเรือนเกษตร
อินทรีย์  

สมาชิกชุมชน ๘-๑๕ 
ตุลาคม
๒๕๖๔ 



๑.๓ ทีมรักษ์สยาม ดำเนินการสร้างออกแบบและกรบวนการผลิต 
เสนอโปรโตไทป์ เพื่อแปรรูปขยะอาหาร ให้เป็นกระถางต้นไม้และดิน
เกษตรอินทรีย์ ณ โรงเรือนเกษตรอินทรีย์ตลาดน้ำคลองลัดมะยม   

สมาชิกร้านค้า
ชุมชน 

๑๕-๒๑
ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๒ ๒.๑ ทีมรักษ์สยามและสมาชิกจิตอาสา ทำการรวบรวมขยะอาหาร 
จากร้านค้ามาทำการตากแห้งผสมกับใบไม้ เพื่อผลิตเป็นดินเกษตร
อินทรีย์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักแปลงใหญ่เขตตลิ่งชัน โดยการ
บดย่อยขยะให้มีขาดเล็กและนำมาผสมกับจุลินทรีย์แล้วกองหมักทิ้งไว้
ประมาณ ๑ เดือน 

สมาชิกทีม ๒๒-๓๑
ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๒.๒ ทีมรักษ์สยามและสมาชิกจิตอาสา ทำการตากแห้งขยะอาหาร นำ
ขยะที่ตากแห้งแล้วมาผสมกับใยมะพร้าวเพ่ือขึ้นรูปเป็นกระถาง 
 

สมาชิกทีมและ
กลุม่เกษตรกร 

๑-๑ค 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๓ ๓.๑ ทีมรักษ์สยาม ดำเนินกรรมกรรม ลอยกระทงเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดย
จัดกิจกรรมลอยกระทงโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเกษตรกร
และสำนักงารเกษตรพ้ืนที่ ๓ ร่วมกิจกรรม 

สมาชิกทีมและ
กลุ่มเกษตรกร 

๑๖-ภ๐
พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๓.๒ ทีมรักษ์สยาม ร่วมกับชุมชนและกล่มเกษตรกร สำนักงานเขตตลิ่ง
ชัน ทำปุ๋ยหมักและปลูกผักยกแคร่  ในพื้นทชื้นที่โรงเรือน 

สมาชิกทีมและ
กลุ่มเกษตรกร 

๑-๑๕ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

๔ ๔.๑ ทีมรักษ์สยาม รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ โครงการ
เด็กอวด(ทำ)ดี  

คณะกรรมการ
สมาชิกทีมและ
กลุ่มเกษตรกร 

๑๖-๓๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

๔.๒ ทีมรักษ์สยาม กิจกรรมปีใหม่รักษ์สิ ่งแวดล้อม การเก็บขยะ
อินทรีย์และนำไปย่อยสลายเพ่ือทำเป็นปุ๋ยเกษตรอินทรีย์   

สมาชิกทีมและ
กลุ่มชุมชน 

๑-๑๖ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

๕ ๕.๑ ทีมรักษ์สยาม อว. BCG Market ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม  
จดแสดงผลงาน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สมาชิกทีมและ
กลุ่มชุมชน 

๑๖-๓๑ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

๕.๒ งานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ให้ผู้ค้านำสินค้า
ชุมชนจัดจำหน่ายเพื่อเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายและรายได้ชุมชน  

สมาชิกทีมและ
กลุ่มชุมชน 

๑-๑๕  
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๖ ๖.๑ ทีมรักษ์สยาม ลงพื้นที่ชุมชนร่วมประชุมเพ่ือขยายผลโครงการกับ
ประธานชุมชนและเครือข่าย 
 เพ่ือดำเนินกิจกรรมในปี ๒๕๖๕  

สมาชิกทีมและ
เครือข่าย 

๑๖-๒๘ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 



๗ ๗.๑ ลุงชวน ชูจันทร์ ได้นำเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือจัดทำ
กิจกรรมขยายผลการพัฒนาชุมชน   

ประธานชุมชน
และสมาชิกทีม 

๑-๑๕ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 ๗.๒ ทีมรักษ์สยามและคณะกรรมการชุมชน จะจัดกิจกรรมขยายผล 
ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยสยาม  

เครือข่ายชุมชน
และผู้สนับสนุน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

 
๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท 
    คงเหลือ(ขาด) จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ  บริษัท KSM   
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 

๑ ค่าจัดคอกและลานตากแห้งขยะ   ๑๒,๐๐๐ 

๒ ค่าอุปกรณก์ารผลิตและเครื่องมือการเกษตร  ๖,๕๐๐ 

๓ ค่าปุ๋ยคอก/จุลินทรีย์  ๓,๕๐๐ 

๔ ค่าอาหารสมาชิก ๓,๐๐๐ 

๕ ค่าเดินทาง ๓,๐๐๐ 

๖ ค่าตกแต่งร้านค้า ๓,๐๐๐ 

๗ ค่าจัดแสดงผลงาน ๒,๐๐๐ 

๘ ค่าเครื่องจักรและแม่พิมพ์ 65,000 บาท (ได้รับการสนับสนุน) ๖๕,๐๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๐๐๐ 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 ๙.๑. กลุ่มเกษตรกรปลูกผักแปลงใหญ่ เขตตลิ่งชัน 
 ๙.๒ กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่ เขตตลิ่งชัน 
 ๙.๓ สำนักงานเกษตรพ้ืนที่ ๓ กรุงเทพมหานคร 
 ๙.๔ สำนักงานเขตตลิ่งชัน   
 ๙.๕ มหาวิทยาลัยสยาม   
๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ   

ผลสำเร็จและประโยชน์ ของโครงการ 



ผลสำเร็จ ประโยชน์ 
๑.พ้ืนที่แปรรูปขยะอินทรีย์    จัดการขยะอินทรีย์ ในชุมชนลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๒.ผลิตกระถางชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ย่อยสลายตามธรรมชาติใช้ทดแทน ภาชนะจากพลาสติก 
๓.รวมกลุ่มเครือข่ายชุมชน เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
๔.ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีพ้ืนที่กระจายสินค้าท่ีผลิตได้ สร้างรายได้หมุนเวียน 

 
       ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              (๑) ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากทีมพ่ีเลี้ยงและวิทยากร จากโครงการเด็กอวดทำดี 
              (๒) ได้รู้จักเพ่ือนๆ พี่ๆ น้อง ๆ และเรียนรู้จากโครงการของแต่ละทีม 
   
  ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
              (๑) สร้างมูลค่าของขยะเศษอาหารเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่  จากปัญหาขยะ เปลี่ยนเป็นสินค้าชุมชน  
              (๒) ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีลดปัญหาขยะอินทรีย์ กลิ่นเหม็นและเชื้อโรค            
       (๓) เกิดแนวคิดการพัฒนางานธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม   
              (๔) สร้างแนวความคิดการประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในการพัฒนางานด้านอ่ืนๆ 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
 โครงการเด็กอวดทำดี แก้ปัญหาขยะอินทรีย์ ทีมรักษ์สยามสามารถขยายโอการทางการพัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ที่
มีต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมเนื่องจากมีแนวคิดในการนำขยะอินทรีย์มาแปรรูปด้วยวิธิการง่ายๆและสร้างผลผลิตกลับมาสู่ชุมชน
และขยายผลการเรียนรู้ไปสู่สถานศึกษาต่างได้อย่างครบวงจร   
........................................................................................................................... ................................. 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 
ที ่ ปัญหาและอุปสรรค วิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
๑ โรคระบาด โควิค-19 ใช้มาตราการสาธารณสุข 
๒ โครงการแปรรูปขยะ มีความซับซ้อน อาศัยผู้นำชุมชนและทีมงานที่เข้มเข็ง 
๓ การรวมกลุ่มชุมชน อดทน รู้ รัก สามัคคี 
๔ เงินทุนไม่เพียงพอ หาผู้สนับสนุน 

 
............................................................................................................................. ............................... 
  



 
๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 โครงการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ในชุมชน เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากเนื่องจาก ขยะเกดิจากการบริโภคทุกวัน วันละ 3 
เวลา ขยะมีการเน่าเสียเร็ว จึงต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนที่เข้มแข็ง เสียสละ จึงจะเกิดผลดี 
.................................................................. ..........................................................................................  
  
 
๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน ๕ นาที 

(ถ้ามี) สื่อ วิดิโอ 5 นาที  
  https://www.youtube.com/watch?v=snYJOLOmHQE 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... หวัหน้าทีม 
                                                     (นายศุภกร   บุตรพรมมา) 
                                    วันที่ ๑๕  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                                   (นางสาวกมลมาศ  ศิริสงค์ ) 
                                    วันที่  ๑๕  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                                  (นายปราณนต์ สุขเกษม) 
                                    วันที่  ๑๕  เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕  
 

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง  
                                                       (นายธิติ        ศิริสงค์) 
                                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 
                                              วันที่  ๑๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 



ภาคผนวก  
ที ่ กิจกรรม รูปภาพ 
1 ทีมรักษสยาม กิจกรรมสร้างพื้นที่ โรงเรือน

แปรรูปขยะอินทรีย์ 

 
  

 การรวบรวมใบไม้และขยะอินทรีย์มาผสม
เพ่ือผลิตเป็นปุ๋ย ดินเกษตรอินทรีย์ 

     

 
2 การพลิกลับส่วนผสมดินเกษตรอินทรีย์ 

 
 

 



3 การนำดินที่ผลิตได้มาปลูกพืชผักยกแคร่ 

 
 

4 นำดินมาบจจุถงุเพ่ือปลูกผัก 

 

 
5 พืชผัก ที่ผลิตได้ในโรงเรือน พร้อมจำหน่าย 

 

 



 เก็บผลผลิต นำไปจำหน่ายในตลาดชุมชน  

 

 
กระบวนการผลิต ขึ้นรูปชิ้นงาน 

6 การข้ึนรูปกระถางชีวภาพ 

 
  

7 ผลผลิตจากการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสูง 
 

 
 

 



 นำไปจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชน 

 

 
 ส่งจำหน่ายในร้านค้าชุมชน 

 
 

 
 การนำไปใช้ ร่วมกับการขายสินค้าอ่ืนๆ 

  



 ทีมงานกระทรวง อว. ร่วมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

 

 
 ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี แสดงความชื่นชม

ผลงาน 

 

 
 ทีมรักษ์สยามร่วมกิจกรรม 

 

 



 ทีมรักษ์สยามร่วมประชุม พัฒนาและต่อ
ยอดการพัฒนาโครงการ ในช่วงเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 
 เครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม ชุมชนทำด ีใน
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ 
มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเตรียมงานจัด
กิจกรรมชุมชนยั่งยืนในลำดับต่อไป  

 
 
 

 
 

 



ประเมินโครงการ 
เด็ก(อวด)ทำดี      

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
โครงการ การผลิตกระถางต้นไม้จากขยะอาหารเพื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำคอลงลัดมะยม    

ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

  
  การสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน จากซึ่ง
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ณ 
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตลาดน้ำคลองลัดมะยม  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   ซึ่งดำเนินโครงการโดย ทีมรักษ์
สยาม  โดยมีผลการสำรวจดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทผู้ตอบแบบสำรวจ  
     ผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยสมาชิกชุมชน มากที่สุด จำนวน   430 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.4 และ
นักศึกษา อาจารย์ สมาชิกจิตอาสา หน่วยงานสนับสนุน จำนวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตามลำดับ 
2. สถาบันสังกัดของผู้ตอบแบบสำรวจ  
     ผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยสมาชิกชุมชน ทีมจิตอาสาและอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกชุมชนตลาดน้ำ   จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 2) นักท่องเที่ยว     จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 21 
 3) ทีมนักศึกษาจิตอาสา    จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
 4) โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง    จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
 5) กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก   จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
 6) กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยไม้   จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
 7) หน่วยงานราชการ ผู้สนับสนุน  จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 8) ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว   จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจรายหัวข้อ ประเด็น 

ข้อ หัวข้อ/ประเด็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ แปลผล 
 ด้านวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ  4.36 พึงพอใจมาก 

1.1 โครงการนีส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.44 พึงพอใจมาก 

1.2 โครงการนีส้ามารถสร้างการมสี่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและทีมอาสาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได ้

4.28 พึงพอใจมาก 



ข้อ หัวข้อ/ประเด็น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ แปลผล 
1.3 แนวคิดในการนำสิ่งใกลต้ัวในชุมชนเช่นของเหลือใช้

ในท้องถิ่นมาใช้สร้างบรรจุภณัฑร์กัษ์สิ่งแวดล้อม 
4.35 พึงพอใจมาก 

 ด้านการดำเนินโครงการ 4.29 พึงพอใจมาก 
2.1 การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกชุมชนเข้า

ร่วมโครงการในครั้งนี ้
4.19 พึงพอใจมาก 

2.2 กิจกรรมการให้ความรู้ก่อนการสรา้งผลิตภัณฑ์มี
เนื้อหาและการนำเสนอที่เหมาะสม 

4.25 พึงพอใจมาก 

2.3 การสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรม
ให้แกผู่้ร่วมกิจกรรม 

4.28 พึงพอใจมาก 

2.4 รูปแบบของการสร้างผลิตภณัฑ์จากขยะอาหารที่
นำเสนอแกผู่ร้่วมกิจกรรม 

4.35 พึงพอใจมาก 

2.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การรวบรวมขยะ
อาหาร การสร้างผลิตภัณฑ์ และแนวคิดการสร้าง
ผลิตภณัฑ ์

4.28 พึงพอใจมาก 

2.6 ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดเชิงสรา้งสรรค์ในการ
ดำเนินโครงการและกิจกรรม 

4.25 พึงพอใจมาก 

2.7 รูปแบบการดำเนินโครงการมคีวามเหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19  

4.40 พึงพอใจมาก 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 4.25 พึงพอใจมาก 
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมไดร้ับการปลกูฝังแนวคิดดา้นการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มจากการเข้าร่วมโครงการ 
4.23 พึงพอใจมาก 

3.2 แนวคิดในการผลิตบรรจภุัณฑ์จากขยะอาหาร 
สามารถเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ
ประยุกตส์รา้งอาชีพได ้

4.21 พึงพอใจมาก 

3.3 โครงการนี้มปีระโยชน์ เห็นควรใหด้ำเนินการอีกใน
ครั้งต่อไป 

4.32 พึงพอใจมาก 

 รวม 4.29 พึงพอใจมาก 

 

 

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

ค่าเฉลี่ย

4.36

4.29

4.25
ด้านวัตถุประสงค์โครงการ

ด้านการด าเนินโครงการ

ประโยชน์ท่ีได้รับ



  จากผลการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อด้านวัตถุประสงค์โครงการ มากที่สุด (4.36)  
ด้านการดำเนินโครงการ (4.29) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (4.25) ตามลำดับ  โดยทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  
  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในประเด็น 
โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากท่ีสุด (4.44) และพึงพอใจในประเด็น การ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ต่ำที่สุด (4.19) โดยทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  
 

อันดับที่     ประเด็น 

อันดับที่ 1 โครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  (4.44) 
อันดับที่ 2  รูปแบบการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  (4.35) 
อันดับที่ 3  แนวคิดในการนำสิ่งใกล้ตัวในชุมชนเช่นใบไม้ในท้องถิ่นมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ภัณฑ์รักษ์ 
  สิ่งแวดล้อม (4.35) 
อันดับที่ 4  รูปแบบของการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอาหารที่นำเสนอแก่ผู้ร่วมกิจกรรม  (4.35) 
อันดับที่ 5  โครงการนี้มีประโยชน์ เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป  (4.32) 
อันดับที่ 6  โครงการนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและทีมอาสาเพ่ือการอนุรักษ์ 
  สิ่งแวดล้อมได้  (4.28) 
อันดับที่ 7  การสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม  (4.28) 
อันดับที่ 8  การมีส่วนร่วมของนักศึกษาตั้งแต่การรวบรวมขยะอาหาร การสร้างผลิตภัณฑ์ และการจัดทำ 
  รายงานแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์  (4.28) 
อันดับที่ 9  กิจกรรมการให้ความรู้ก่อนการสร้างผลิตภัณฑ์มีเนื้อหาและการนำเสนอที่เหมาะสม (4.25) 
อันดับที่ 10 ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการดำเนินโครงการและกิจกรรม  (4.25) 
อันดับที่ 11 ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝงัแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการเข้ารว่มโครงการ  (4.23) 
อันดับที่ 12 แนวคิดในการผลิตภัณฑ์จากขยะอาหาร สามารถเพ่ือต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ 
  ประยุกต์สร้างอาชีพได้  (4.21) 
อันดับที่ 13 การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ต่ำที่สุด (4.19) 
 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป (ถ้ามี) 
 เป็นกจิกรรมทีด่ ีไดเ้รยีนรู ้และลงมอืท ำดว้ยตนเอง เหน็ควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

****************************************** 
 


