
 
 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสร3างเด็กและเยาวชนต3นแบบ รู3 รัก สามัคคี และสำนึกความเป?นไทย 

 

๑. ช่ือทีม SAGU SRM จังหวัด ตรัง 

   โครงการ อนุรักษ8และฟ=>นฟูพ้ืนท่ีปGาสาคู ต.โคกสะบKา อ.นาโยง จ.ตรัง 

 

๒. สถานท่ีดำเนินการ   

- โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

- พ้ืนท่ีปGาสาคู หมูUท่ี ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 

๓. ผู3รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

    (๑) นายธนภัทร ชัยณรงค8 

    (๒) นางสาวชญานิน คงอUอน 

    (๓) นายณัฐพนธ8 กKงเมKง 

 

๔. วัตถุประสงคOโครงการ 

    (๑) เพ่ืออนุรักษ8และฟ=>นฟูปGาสาคูในพ้ืนท่ีตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง     

    (๒) เพ่ือสรKางเครือขUายความรUวมมือในการอนุรักษ8และฟ=>นฟูพ้ืนท่ีปGาสาคูระหวUางเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีกับ  

         หนUวยงานในทKองถ่ิน 

    (๓) เพ่ือใหKเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบนิเวศปGาสาคู 

 

๕. เปQาหมาย หรือผลลัพธOของโครงการท่ีกำหนดไว3 

 เปeาหมายของการแกKปfญหา คือ สรKางเด็กและเยาวชนใหKเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของ

ระบบนิเวศปGาสาคู จนเกิดเครือขUายความรUวมมือระหวUางเยาวชนในพื้นที่รUวมกับชุมชน หนUวยงานภาครัฐ และ

เอกชนในการอนุรักษ8และฟ=>นฟูพื้นที่ปGาสาคูในอำเภอนาโยง จังหวัดตรังอยUางยั่งยืนผUานการจัดกิจกรรมท่ี

สรKางสรรค8 

 เปeาหมายเชิงปริมาณ : สามารถฟ=>นฟูพ้ืนท่ีปGาสาคูในพ้ืนท่ีไดKเพ่ิมข้ึนรKอยละ ๖๐ (ปลูกเพ่ิมและมีอัตรารอด

มากกวUา ๖ ตKน) และมีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีรUวมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน 

 เปeาหมายเชิงคุณภาพ : เกิดเครือขUายความรUวมมือในการฟ=>นฟูและอนุรักษ8พื้นที่ปGาสาคูระหวUางเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่กับหนUวยงานในทKองถิ่น และเด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของระบบนิเวศน8ปGาสาคู 

 



๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ต้ังแตUวันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ถึง วันท่ี ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุข้ันตอนวUาทำอะไร ท่ีไหน กับใคร อยUางไร ในชUวงเวลาใด) 

 

ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

๑. ข้ันวางแผน (Plan)  

- ศึกษาสภาพปfญหา สาเหตุปfญหา และรUวมกันวิเคราะห8ปfญหา 

สาเหตุและแนวทางในการแกKปfญหา โดยประชุมทีมงาน ครูท่ี

ปรึกษาโครงการผUานระบบออนไลน8 เพื่อสรKางความเขKาใจ ความ

ตระหนักและความรUวมมือในการดำเนินโครงงาน  

- รUวมกันวางแผน/กำหนดปฏิทิน/จัดสรรงบประมาณ/ออกแบบ

การจัดกิจกรรมอนุรักษ8และฟ=>นฟูพ้ืนท่ีปGาสาคู 

- ติดตUอประสานงานการจัดกิจกรรมตUาง ๆ รUวมกับโรงเรียนสวัสด์ิ

รัตนาภิมุข (ประสานงานผUานนายจุมพล ทวีตา ผู Kอำนวยการ

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข) ,ชุมชนหมูUที่ ๑ ตำบลโคกสะบKา อำเภอ

นาโยง จังหวัดตรัง และชุมชนหมูUที่ ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนา

โยง จังหวัดตรัง รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน หมูUที่ ๖ ตำบลโคกสะบKา  

(ประสานงานผUานนายถาวร หนูวงค8 ผูKใหญUบKานหมูUที่ ๖ ตำบลโคก

สะบKา)  

- ประชาสัมพันธ8โครงการผUานเพจ Facebook รUวมไปถึงผUาน

โรงเรียนและชุมชน และเป{ดรับสมัครสมาชิกเขKารUวมโครงการ ผUาน 

Google form 

 

๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

๗ - ๑ ๓  พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น 

๒๕๖๔ 

๑๔ – ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

๑๔ – ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

 

๒. ข้ันดำเนินการ (Do)   

ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ไดKเขียนไวKอยUางเป�นระบบและมี

ความตUอเน่ือง 

- ดำเนินการสำรวจพ้ืนท่ี/ลงพ้ืนท่ีพัฒนาฟ=>นฟูปGาสาคู รUวมกับชุมชน 

หมูUที่ ๑ และผูKบริหาร บุคลากร โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ต.โคก

สะบKา อ.นาโยง จ.ตรัง  

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่/ลงพื้นท่ีประสานงาน วางแผน/พัฒนา

อนุรักษ8 ฟ=>นฟู และปรึกษารUวมกับชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมไปถึง

ทีมผู Kบริหาร โรงเรียนสวัสดิ ์ร ัตนาภิมุข การจัดกิจกรรม ของ

โครงการ ณ หมูUท่ี ๖ ต.โคกสะบKา อ.นาโยง จ.ตรัง 

- ดำเนินการจัดกิจกรรม SAGU SRM Camp ในรูปแบบออนไลน8 

ผUาน zoom cloud meeting , Onsite และกิจกรรมรณรงค8ดูแล

 

 

 

๒๘  พฤศจ ิ ก ายน   –       

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

๑๓  –  ๒๕  ธ ั น ว าคม 

๒๕๖๔ 

 

 

๖ ธ ันวาคม ๒๕๖๔ –       

๒ มกราคม ๒๕๖๕ 



ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

รักษารวมไปถึงฟ=>นฟูปลูกปGาสาคู รUวมกับสมาชิกในโครงการ โดย

แบUงเป�นกิจกรรมสรKางสรรค8ตUาง ๆ ดังน้ี  

• กิจกรรมอบรม SAGU SRM online activities ใหKความรูK

และแนะนำโครงการ และจัดกิจกรรม “เรียนรูKลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร8ของสาคู” ผUานระบบ zoom cloud 

meeting ซึ่งไดKรับเกียรติวิทยากร จากโครงการงานสวน

พฤกษศาสตร8โรงเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  เพื่อใหK

ผูKเขKารUวมโรงการมีความรูKความเขKาใจถึงสภาพปfญหาและ

สาเหตุ สรKางความตระหนักและความรUวมมือในการดำเนิน

โครงการ 

• กิจกรรม SAGU SRM Mini camp “เรียนรู Kการทำขนม

หวานจากแปeงสาคู การใชKประโยชน8 และนำไปตUอยอดเป�น

อาชีพ” รUวมกับ วิสาหกิจชุมชนหมูUที่ ๖ ตำบลโคกสะบKา 

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ณ 

หอประชุมใหญU โรงเร ียนสว ัสด ิ ์ร ัตนาภิม ุข ภายใตK

สถานการณ8การแพรUระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 

• กิจกรรมจัดทำปeายและรUวมกันรณรงค8การดูแลรักษาพื้นท่ี

ปGาสาคู ณ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

รวมกัน โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข และชุมชน 

• กิจกรรม SAGU SRM Camp “ลUองเรียนรูK ปลูกปGาสาคู 

ฟ= >นฟูความอุดมสมบูรณ8” รUวมกับตัวแทนสมาชิกใน

โครงการ ชุมชนหมูUที ่ ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง 

จ ังหวัดตร ัง และโรงเร ียนสวัสดิ ์ร ัตนาภิม ุข ภายใตK

สถานการณ8การแพรUระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

 

๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๑๗  มกร าคม  –  ๑๙ 

กุมภาพันธ8 ๒๕๖๕  

 

 

 
 

 

 

 

๒๐ - ๒๘ ก ุมภาพันธ8  

๒๕๖๕ 
 

 

 

๒๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๕ 

 

 

 

๓. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแตUละข้ันตอนของแผนงานวUามี

ปfญหาอะไรเกิดข้ึน จำเป�นตKองเปล่ียนแปลงแกKไขแผนงานใน

ข้ันตอนใด 

- มีการประชุม เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม ทีมงานและนักเรียนแกน

นำ เพ่ือใหKเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูKและนำไปปฏิบัติเพ่ือการตUอ

ยอดพัฒนา 

 

 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - 

๒๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๕ 

 



ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

๔. ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Act)  

ปรับปรุงแกKไขสUวนท่ีมีปfญหา หรือถKาไมUมีปfญหาใด ๆ ยอมรับ

แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดKผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใชKในการ

ทำงานคร้ังตUอไป 

- สรุปและรายงานผลโครงงาน 

- ปรับปรุงแกKไข และพัฒนาการดำเนินงานใหKเหมาะสมย่ิงข้ึน โดย

อาศัยความรUวมมือของทุกฝGายท่ีเก่ียวขKอง 

๒๙ กุมภาพันธ 8 – ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๑๔,๗๓๕.- บาท   

    งบประมาณท่ีไดKรับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชKไปจำนวน ๑๔,๗๓๕.- บาท 

    คงเหลือ จำนวน ๑๕,๒๖๕.- บาท  

โดยมีรายการคUาใชKจUายตUาง ๆ มีดังน้ี 

ลำดับท่ี รายการคUาใชKจUาย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 

๑. การประชาสัมพันธ8โครงการทั้งในรูปแบบออนไลน8และผUานปeาย

โครงการ รวมไปถึงการจัดทำปeายรณรงค8การดูแลรักษาปGาสาคู 

๕,๙๕๐.- 

๒. กิจกรรมอบรม SAGU SRM online activities “เรียนรู Kลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร8ของสาคู” 

๒๕๐.- 

๓. กิจกรรม SAGU SRM Mini camp “เรียนรูKการทำขนมหวานจาก

แปeงสาคู การใชKประโยชน8 และนำไปตUอยอดเป�นอาชีพ” 

๕,๑๓๐.- 

๔. กิจกรรม SAGU SRM Camp “ลUองเรียนรูK ปลูกปGาสาคู ฟ=>นฟูความ

อุดมสมบูรณ8”  

๓,๔๐๕.- 

รวมเป�นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๗๓๕.- 

 

๙. บุคคล หนkวยงาน หรือเครือขkายท่ีให3ความรkวมมือและมีสkวนรkวมในการดำเนินการ 

 ๙.๑ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง 

  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดKเขKามาใหKความรUวมมือและสนับสนุนในการดำเนินโครงการของพวก

เราอยUางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคณะผูKบริหาร คณะครู ที่เห็นถึงความสำคัญของโครงการของพวกเรา โรงเรียนจึง

ไดKใหKการอนุเคราะห8สถานที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม SAGU SRM Mini camp “เรียนรูKการทำขนมหวาน

จากแปeงสาคู การใชKประโยชน8 และนำไปตUอยอดเป�นอาชีพ” และยังไดKใหKการอนุเคราะห8วิทยากรผูKเชี่ยวชาญ

ดKานลักษณะทางพฤกษศาสตร8ของตKนสาคู มาบรรยายใหKผูKเขKารUวมโครงการทราบในการจัดกิจกรรมอบรม

นักเรียนแกนนำฯ นออกจากนี้โรงเรียนยังใหKการอนุเคราะห8ในดKานของยานพาหนะ การนำนักเรียนผูKเขKารUวม

โครงการ เดินทางไปยังพ้ืนท่ีปGาสาคู 

  



 

๙.๒ ผูKใหญUบKาน หมูUท่ี ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

  เนื่องจากพื้นที่ที่เป�นที่ตั้งของปGาสาคู อยูUในบริเวณริมคลองลำชาญ พื้นที่หมูUที่ ๖ ต.โคกสะบKา       

อ.นาโยง จ.ตรัง เพราะฉะนั้นในการดำเนินโครงการของพวกเรา จึงไดKติดตUอประสานงานกับทางทUานผูKใหญUบKาน

ถาวร หนูวงค8 ผูKใหญUบKาน หมูUที่ ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตั้งแตUริเริ่มวางแผนโครงการ 

จนกระทั่งเสร็จสิ ้นโครงการ ทUานผูKใหญUบKานไดKคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมใหKกับพวกเรา 

ตลอดจนประสานงานกับวิทยากรทKองถ่ิน เพ่ือมาใหKความรูKกับทางผูKเขKารUวมโครงการของพวกเรา 

 ๙.๓ กลุUมวิสาหกิจชุมชน หมูUท่ี ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

  เนื่องจากพวกเราอยากใหKเด็กและเยาวชนที่เขKารUวมโครงการนี้ เขKาใจถึงวิถีชีวิตของตKนสาคูท่ี

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวบKานในทKองถิ่น พวกเราจึงไดKติดตUอ ประสานงานไปยังกลุUมรัฐวิสาหกิจ

ชุมชน หมูUที่ ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อมาเป�นวิทยากรทKองถิ่น และเป�นพี่เลี้ยงในการ

ดำเนินโครงการใหKกับพวกเรา โดยพวกเราไดKรับความรUวมมือจากพี่ ๆ กลุUมรัฐวิสาหกิจชุมชนเป�นอยUางดี ทำใหK

โครงการสามารถดำเนินการสำเร็จไดK 

๑๐. ผลสำเร็จและประโยชนOของกลุkมเปQาหมายท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

      ๑๐.๑ ประโยชน8ตUอผูKเขKารUวมโครงการ 

              (๑). เด็กและเยาวชนที่เขKารUวมโครงการ จำนวน ๘๐ คน มีความรูK ความเขKาใจเกี่ยวกับความสำคัญ

ของระบบนิเวศปGาสาคูสู Uวิถีชีวิตของชุมชนมากยิ ่งขึ ้น ผUานกิจกรรมอบรม SAGU SRM online activities 

“เรียนรูKลักษณะทางพฤกษศาสตร8ของสาคู”และกิจกรรม SAGU SRM Mini camp “เรียนรูKการทำขนมหวาน

จากแปeงสาคู การใชKประโยชน8 และนำไปตUอยอดเป�นอาชีพ”โดยเด็กและเยาวชนที่เขKารUวมโครงการ รKอยละ 

๑๐๐ ผUานเกณฑ8การทดสอบวัดความรูKเบ้ืองตKนเก่ียวกับระบบนิเวศปGาสาคู 

              (๒). เด็กและเยาวชนที่เขKารUวมโครงการ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบนิเวศปGา

สาคู มีแนวคิดรUวมกันในการอนุรักษ8พื้นที่ปGาสาคู โดยการจัดทำสื่อรณรงค8ประชาสัมพันธ8ในพื้นที่ปGาสาคูและ

รUวมพูดคุยกับแลกเปลี่ยนเรียนรูKกับชาวบKานใหKรUวมกันอนุรักษ8ปGาสาคู นอกจากนี้ ยังไดKรUวมกันฟ=>นฟูพื้นที่ปGาสาคู 

ผUานกิจกรรม SAGU SRM Camp “ลUองเรียนรูK ปลูกปGาสาคู ฟ=>นฟูความอุดมสมบูรณ8”  ในบริเวณริมคลอง        

ลำชาน จำนวน ๑๐ ตKน ในพื้นที่หมูUที่ ๖ ตำบลโคกสะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยตKนสาคูที่เด็กและ

เยาวชนของโครงการไดKรUวมกันปลูก มีอัตรารอดและเจริญเติบโตตUอไป คิดเป�นรKอยละ ๑๐๐ 

๑๐.๒ ประโยชน8ตUอชุมชนและสังคม 

              เกิดเครือขUายความรUวมมือในการอนุรักษ8และฟ=>นฟูพื้นที่ปGาสาคู ระหวUางเด็กและเยาวชนในพื้นที่กับ

หนUวยงานในทKองถิ่นอยUางเป�นรูปธรรม เนื่องจากในอดีตการอนุรักษ8และฟ=>นฟูพื้นที่ปGาสาคูนั้น จัดเป�นเรื่องที่ไกล

ตัว ไมUมีคนสนใจ ใหKคUา และคิดวUาไมUใชUภาระท่ีตนจะเขKาไปยุUงเกี่ยว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่แทบจะ

ไมUรูKจักตKนสาคูอีกแลKว แตUเมื่อพวกเราไดKขับเคลื่อนโครงการนี้รUวมกับทางผูKใหญUบKานในพื้นที่และกลุUมวิสาหกิจ

ชุมชน รวมถึงชาวบKานในทKองถิ่น สUงผลใหKเกิดกระแสของการอนุรักษ8ตKนสาคูกลับขึ้นมาอีกครั้งเป�นวงกวKาง    

ทุก ๆ ภาคสUวนเขKามาใหKการสนับสนุนโครงการ โดยจากการจัดกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ ชาวบKานในพื้นที่ใหK

การสนับสนุนเป�นอยUางดี สUวนเด็กและเยาวชนที่เขKารUวมโครงการก็ใหKความรUวมมือในทุกกิจกรรม ทำใหKการ

อนุรักษ8และฟ=>นฟูพื้นที่ปGาสาคู เป�นไปตามแผนที่กำหนดไวK และในอนาคตพวกเราก็จะไมUหยุดเพียงแคUนี้ แตUจะมี



การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ตUอไปอีกเรื่อย ๆ เพื่อคงกระแสการอนุรักษ8ปGาสาคูไวK จนเกิดเป�นวิถีชีวิตของชุมชน

ตUอไป เพ่ือใหKปGาสาคูสามารถอยูUเคียงคูUไปกับชุมชนไดKอีกตราบนานเทUานาน 

๑๑. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถนำไปตkอยอดหรือพัฒนาในระยะตkอไป 

  ในตอนนี้พวกเราไดKดำเนินการปลูกเพิ่มตKนสาคู บริเวณริมคลองลำชาน พื้นที่หมูUที่ ๖ ตำบลโคก

สะบKา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวน ๑๐ ตKน และมีอัตรารอดรKอยละ ๑๐๐ แตUก็ยังตKองดูแล ติดตามอยUาง

ตUอเนื่อง ในระยะตUอไปพวกเราจึงอยากที่จะติดตามพัฒนาการของตKนสาคูท่ีปลูกเพิ่ม รวมทั้งจะมีการจัด

กิจกรรมในลักษณะของโครงการนี้ตUอไป เนื่องจากตอนนี้กระแสของการอนุรักษ8และฟ=>นฟูพื้นที่ปGาสาคูในชุมชน

กำลังเกิดขึ้นแลKว โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป�นแกนนำรUวมกับชาวบKานในชุมชน เมื่อพวกเราไดKจุดไฟแหUง

การอนุรักษ8และฟ=>นฟูขึ้นมาแลKว พวกเราก็อยากที่จะทำตUอไปใหKดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก เพื่อสรKางเด็กและเยาวชนแกน

นำรุUนใหมU จากรุUนสูUรุUน ในการทำกิจกรรมเชิงสรKางสรรค8ในลักษณะนี้ตUอไป เพื่อที่จะไดKเห็นปGาสาคูอยูUคูUกับวิถี

ชีวิตชาวนาโยงตUอไป ช่ัวลูกหลาน  

 

๑๒. ปmญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใช3ในการแก3ไขปmญหา 

 ปfญหาหลัก ๆ ที่พวกเราเจอในการจัดดำเนินโครงการก็คือ การแพรUระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) ในพื้นที่อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งเป�นพื้นที่หลักสำหรับจัดโครงการของพวกเรา ทำใหKพวกเรา

ตKองวางแผนการจัดกิจกรรมใหมUอยูUหลายครั้ง และตKองเลื่อน/ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางอยUางที่รวมคน

เยอะ ๆ  ซึ่งสUงผลตUอปฏิทินการดำเนินงานของพวกเราอยUางมาก เชUน การจัดกิจกรรม SAGU SRM Camp 

“ลUองเรียนรูK ปลูกปGาสาคู ฟ=>นฟูความอุดมสมบูรณ8”  ก็ตKองประสบกับปfญหาที่ไมUสามารถรวมผูKเขKารUวมโครงการ

ไดKมากกวUา ๓๐ คน ตามมาตรการปeองกันการแพรUระบาดของโรคติดเชื้อจังหวัดตรัง ทำใหKมีผูKเขKารUวมโครงการ

กวUาอีกครึ่งที่ไมUสามารถมารUวมกิจกรรมนี้ไดK พวกเราจึงตKองประชุม วางแผนใหมUกันอีกครั้งรUวมกับชุมชนวUาจะ

ทำอยUางไรใหKทุกคนทั้งที่เขKารUวมกิจกรรมและไมUไดKเขKารUวมกิจกรรมไดKเขKาใจตรงกัน พวกเราจึงไดKจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูKออนไลน8ขึ้น เพื่อใหKทุก ๆ คนที่เขKารUวมโครงการไดKทราบถึงกิจกรรมที่จัดในวันนั้น และรับฟfง

การแชร8ประสบการณ8จากเพื่อน ๆ คนที่ไปรUวมกิจกรรม SAGU SRM Camp “ลUองเรียนรูK ปลูกปGาสาคู ฟ=>นฟู

ความอุดมสมบูรณ8” อยUางแนUนอน (ถึงแมKโครงการจะสิ้นสุดไปแลKวก็ตาม) และหลังจากนี้หากสถานการณ8ดีข้ึน 

พวกเราก็จะพาผูKเขKารUวมโครงการคนที่เหลือ ไปรUวมกิจกรรม ตKองขอขอบคุณทางชุมชน ที่เขKาใจถึงบริบทของ

ปfญหา และพรKอมท่ีจะปรับ/เปล่ียนกิจกรรมใหKสอดคลKองกับสถานการณ8ไปพรKอม ๆ กับพวกเรา  

 

๑๓. ข3อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการตkอไป  

 - จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อยUางตUอเนื่อง แตUจะขยายพื้นที่ปลูกและจำนวนตKนในการปลูกเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

และจะปรับรูปแบบกิจกรรมตUอยอดจากครั้งนี้ โดยจะเนKนการติดตาม ดูแลตKนสาคูที่ปลูกใหมUมากยิ่งขึ้น เพื่อใหK

เกิดการอนุรักษ8อยUางย่ังยืน 

 - ขยายเครือขUายเด็กและเยาวชนอนุรักษ8ปGาสาคูไปสูUโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อใหKเกิดเครือขUายเด็กและ

เยาวชนในวงกวKางมากข้ึน เม่ือมีเด็กเยอะข้ึน การขับเคล่ือนกิจกรรมก็จะสUงผลในวงกวKางมาย่ิงข้ึนตามไปดKวย 



 - ใชKกระบวนการทางวิทยาศาสตร8 มาเป�นแนวทางในการขยายพันธุ8ตKนสาคู เนื่องจากตอนนี้วิธีการ

ขยายพันธุ8หลัก ๆ จะเป�นการใชKหนUอจากตKนแมU ซึ่งใชKเวลาคUอนขKางนาน พวกเราจึงอยากนำเนื้อเยื่อของตKนสาคู

มาทำการทดลองในหKองปฏิบัติการชีววิทยา ในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ เพ่ือดูประสิทธิภาพในการขยายพันธุ8ตUอไป 

 

๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบตUาง ๆ เชUน Infographic หรือ วีดิทัศน8ความยาวไมUเกิน 

๕ นาที (ถKามี) 

 

 

(ลงช่ือ) .................................................... หัวหนKาทีม 

                                                  (นายธนภัทร ชัยณรงค8) 
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                                               (นางสาวชญานิน คงอUอน) 

                                    วันท่ี ....๑๘.... เดือน ..มีนาคม.......... พ.ศ. .....๒๕๖๕........ 
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