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1.

กิตติกรรมประกาศ
การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรูโ้ ตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายฃที่กำหนดด้วยดี
เป็นผลจากการสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิ่งของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และความอนุเคราะห์จาก
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นอกจากนี้ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอยุธยา และว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้งานของศูนย์ฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนดังกล่าวข้างต้นต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ขอขอบคุณ ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ที่มีส่วนให้คำแนะนำและช่วยรวบรวมข้อมูลในการเขียนรายงาน
ประจำปี 2562 ฉบับนี้
อย่างไรก็ดีถึงแม้คณะผู้จัดทำจะได้รับคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ จากผูท้ ี่สนับสนุนที่กล่าวถึงข้างต้นก็ตาม
แต่ความรับผิดชอบในเนื้อหายังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ และผู้เขียนรายงานฉบับนี้ทั้งหมด

คณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา
ผู้จัดทำรายงาน
มีนาคม 2563
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2.

รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นการรรายงานกิจกรรมทีด่ ำเนินการมาตลอด 11 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2562
ถึง มีนาคม 2563
ศูนย์การเรียนรูโ้ ตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา เป็นพื้นที่ที่พัฒนามาจากเรือนจำเก่า เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
และมอบให้มลู นิธิฯ เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2562 สถานที่นี้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
กับผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชนรอบเกาะเมืองอยุธยาฯ ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณหลักจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้เข้ามาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 24,124 คน แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ดังนี้
กลุ่มผูม้ าศึกษาดูงาน 1,209 คน
ผู้มาชมนิทรรศการ 5,857 คน
ผู้มาร่วมทำกิจกรรม DIY ประจำเดือน 6 ครั้ง รวม 196 คน
ผู้ใช้พื้นที่เพื่อสันทนาการ 12,690 คน
อื่น ๆ เช่น การเสวนา และหน่วยราชการใช้บริการประชาชนเฉพาะกิจ 4,172 คน
ตั้งแต่มูลนิธฯิ เข้ามารับงานได้เริม่ เก็บข้อมูลความมากชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในศูนย์ฯ พบพืช 49 ชนิด สัตว์ 52
ชนิด (นก 44 ชนิด และสัตว์ขาปล้องบก 8 ชนิด) ต้นไม้ในพื้นที่ป่าปลูก 644 ต้น
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีบริการรถพลังงานไฟฟ้า HAMO เป็นยานยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นตัวขับเคลื่อน ณ วันที่รายงาน มีการใช้ไปแล้ว 29 ชั่วโมง
ในด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้จดั ทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ โดยการจัดทำ
Facebook fanpage ของตนเอง ชื่อ “ศูนย์การเรียนรูโ้ ตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา”
(https://www.facebook.com/ToyotaGreentownAyutthaya) มีการโพสต์ไปแล้ว 35 โพสต์
เป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่ทำ มีผู้ติดตาม 293 คน
จำนวนบุคลากรในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธฯิ มี 2 คน ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่ผ่านมา 10 เดือน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของมูลนิธิฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสนับสนุนการดูแล
รักษาพื้นที่ และรักษาความปลอดภัย ซึ่งจัดจ้างโดย บริษัท โตโยต้าฯ อีกจำนวนหนึ่ง
เนื้อหาสรุปผลงานที่ทำทั้งหมด สรุปไว้ในภาพ infographic แล้ว
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3.

บทนำ
ความเป็นมา
ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โตโยต้า
เมืองสีเขียว อยุธยา ปรับปรุงเรือนจำเก่าของจังหวัดอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ตำบล หัวรอ อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 8 ไร่ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ดา้ นสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่
โรงงานโตโยต้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดอยุธยา
เป็นแหล่งให้บริการความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน คือ
1. การอนุรักษ์น้ำ
2. การเพิ่มพื้นที่สเี ขียว
3. การเดินทางอย่างยั่งยืน
4. การจัดการขยะ และ
5. การใช้พลังงานทางเลือก
จากประสบการณ์และชื่อเสียงด้านให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษา ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ประเทศไทย) บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ไว้วางใจมอบให้มูลนิธิฯ เข้ามาบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2652
ขอบเขตของรายงาน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้เข้ามารับบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562
และ รอบปีงบประมาณของบริษัทโตโยต้าฯ คือ เมษายน - 31 มีนาคม ดังนั้น ระยะเวลาการรายงานฉบับนี้
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รายงานประจำปี 2562” เนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562- 31 มีนาคม 2563
และเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีฉบับแรกที่ได้จัดทำขึ้น เนื้อหาของรายงานประจำปี 2562 คือ
การสรุปผลงานของโตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ใน 3 เรื่องหลัก คือ
1. ผู้มาใช้บริการ: เป็นข้อมูลสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการในรูปแบบต่าง ๆ
ในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและด้านการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม
2. สิ่งแวดล้อม: รายงานถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่พบในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ
3. กิจกรรมอื่น ๆ: ทำกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนในพื้นที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์การเรียนรูฯ้
นอกจากรายงานประจำปีที่แยกออกเป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษแล้วศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังผลิต
รายงานประจำเดือน อย่างต่อเนื่องเป็นทั้งสองภาษาเช่นเดียวกัน
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4.

ผู้มาใช้บริการ
เนื่องจากเรามีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้มาใช้บริการในพื้นที่นี้ จึงมีหลายประเภท ด้วยวัตถุประสงค์ตา่ งๆ กัน
มีรายละเอียดแสดงดังข้างล่างนี้
4.1. ประเภทของผู้ใช้บริการ
โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน นักเรียน
และประชาชนทั่วไป ผู้มาใช้บริการของศูนย์แยกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ผู้มาศึกษาดูงาน
2. ผู้มาชมนิทรรศการ
3. ผู้ร่วมกิจกรรมประจำเดือน DIY
4. ผู้ใช้พื้นที่เพื่อสันทนาการ
5. อื่น ๆ
4.1.1. ผู้มาศึกษาดูงาน
กลุ่มนี้ส่วนมากจะติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานผ่านทาง บริษัท โตโยต้าฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5 ด้าน ที่แสดงในอาคารนิทรรศการ (รายละเอียดในข้อ 3.1) นอกจากนี้
กลุ่มผูม้ าศึกษาดูงานยังได้มโี อกาส เข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น การทำถุงผ้าจากเสื้อยืดเก่า
เป็นต้น มีผเู้ ข้าใช้บริการทั้งปี รวม 1,209 คน
4.1.2. ผู้มาชมอาคารนิทรรศการ
เป็นกลุ่มคนทีส่ ัญจร (walk-in) เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อมาชมนิทรรศการภายในอาคาร
มีผู้เข้าชมทั้งปีรวม 5,857 คน รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารดูในข้อ 6.6.1
4.1.3. ผู้ร่วมกิจกรรมประจำเดือน DIY
โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ได้จัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นกิจกรรม DIY คือ การประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อใช้ประโยชน์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรืออื่น ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา จัดกิจกรรม 6 ครัง้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 196 คน
4.1.4. ผู้ใช้พื้นที่เพื่อสันทนาการ
เป็นกลุ่มที่มจี ำนวนผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สดุ ส่วนใหญ่เข้าใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
เช่น ออกกำลังกาย และพักผ่อนเป็นต้น เริ่มเก็บข้อมูลจากเดือนกรกฎาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บริการตลอดปี
รวม 12,690 คน
4.1.5. อื่น ๆ
เป็นกลุ่มที่มจี ำนวนผู้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น ประชุมและเสวนา งานอาสาสมัคร
บำเพ็ญประโยชน์ ผู้มาเข้าร่วมงานฉลองครบรอบหนึ่งปีของ ศูนย์โตโยต้าเมืองสีเขียว และหน่วยงานที่มาขอใช้พื้นที่
เพื่อบริการประชาชน เป็นครั้งคราว เป็นต้น ผู้เข้ามาใช้บริการตลอดปี รวม 4,172 คน
4.2.

ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
ในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่ได้มกี ารประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เนื่องจากแบบฟอร์ม
อยู่ในระหว่างออกแบบ และทดสอบ ให้เป็นลักษณะออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มของ Google
และคาดว่าจะได้ใช้แบบฟอร์มนี้ใน ปี 2563
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5. สิ่งแวดล้อม
ศูนย์การเรียนรูฯ้ มีกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อติดตามข้อมูลของสิ่งมีชวี ิต และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้
5.1. ความมากชนิด
มูลนิธิฯ ได้เข้ามารับจัดการพื้นที่เพื่อให้บริการความรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเดือนพฤษภาคม
2562 และก่อนหน้านั้นไม่มีข้อมูลสิ่งมีชีวิตใด ๆ บันทึกไว้เป็นเอกสารที่แน่ชัด มูลนิธิฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์การเรียนรูฯ้ รับผิดชอบการเฝ้าดูตดิ ตาม “สิ่งมีชีวิตที่พบใหม่” ในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ณ ปัจจุบันได้มีการสำรวจชนิดของต้นไม้ยืนต้น และเฝ้าสังเกต นก
และสัตว์ขาปล้องบกด้วยแล้ว
5.1.1. พืช
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ชีวพนาเวศ ได้ช่วยสำรวจชนิดของต้นไม้ยืนต้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
พบต้นไม้ในบริเวณป่าปลูก 38 ชนิด ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้สำรวจเอง และในเดือน มกราคม
2563 พบพืชในพื้นที่นอกป่าปลูกพบต้นไม้อีก 11 ชนิด รวมพบไม้ยนื ต้นในบริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้งหมด 49 ชนิด
5.1.2. สัตว์
การเฝ้าสังเกตจำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบใหม่ในพื้นที่ ที่ผ่านมา พบเฉพาะ 2 กลุ่ม คือ นก
และสัตว์ขาปล้องบก รวมทั้งสิ้น 52 ชนิด มีรายละเอียด ดังนี้
5.1.2.1. นก
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ได้สนับสนุนให้มีการสำรวจชนิดของนกในพื้นที่ โดยได้ส่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนกของมูลนิธิฯ มาช่วยดำเนินการ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 และการสำรวจครั้งที่ 2 จากทีม Birdlife
เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน พบนกแล้ว 44 ชนิด
5.1.2.2. สัตว์ขาปล้องบก
สัตว์ขาปล้องบกที่ไม่เคยพบมาก่อน และจะเป็นการรายงานครั้งแรกของพื้นที่นี้ คือ 8 ชนิด/taxa
การเฝ้าติดตามชนิดของสัตว์ขาปล้องบก ที่ผ่านมาใช้วิธีการถ่ายภาพและส่งให้นักวิชาการที่มคี วามรูเ้ ฉพาะด้าน
วิเคราะห์ชื่อ ตัวที่ไม่สามารถระบุได้ถึงชนิดจะระบุเป็นกลุม่ ของสัตว์ตามระบบอนุกรมวิธานระดับหนึ่ง (taxa) เท่านั้น
สัตว์ขาปล้องบกที่พบในศูนย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของผีเสื้อซึ่งมีความหลายหลายของชนิดมาก เช่น ผีเสื้หนอนใบรัก
Danaus chrysippus ซึ่งเป็นวัยอ่อนของผีเสื้อหนอนใบรักที่กำลังกินน้ำหวานจากดอกโมกอยู่ (ภาพที่ 1)
นอกจากนั้นยังมีตัวเต็มวัยที่บินหาอาหารอยู่ในบริเวณของศูนย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา ถึง ณ เดือนมีนาคม 2563 แยกเป็น
แมลง 7 ชนิด/taxa กิ้งกือ 1 ชนิด/taxa

11

ภาพที่ 1. ผีเสื้อหนอนใบรัก Danaus chrysippus กำลังกินน้ำหวานจากดอกโมก
ถ่ายที่ศูนย์การเรียนรูโ้ ตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
5.2.

การติดตามการรอดชีวิตของต้นไม้
จากการสำรวจต้นไม้ในพื้นที่ครั้งแรกได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรูฯ้ ชีวพนาเวศ
มาทำการสำรวจเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 พบจำนวนต้นไม้เริ่มต้น 674 ต้น ได้ทำหมายเลขประจำต้นไม้ และติดชื่อชนิดไม้
ในการสำรวจครั้งแรก และหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ สำรวจต่อด้วยตนเองทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
เป็นต้นมา ปัจจุบันในเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีต้นไม้ในพื้นที่คงเหลือจำนวน 645 ต้น
5.3.

การจัดการขยะ
ศูนย์การเรียนรูฯ้ จัดให้มจี ุดการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ครบวงจร ส่งเสริมให้คนรู้จักการ

ทิ้งขยะอย่างถูกวิธีเพื่อง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล โดยผู้ที่มาเข้าชมศูนย์ฯ จะได้ร่วมเล่นเกม “ทิ่งถูกที่ ดีต่อการจัดการ”
(ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นเกมส์เกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ตรงกับประเภทของถังขยะเพื่อง่ายต่อการจัดการต่อไป อีกทั้งยัง
มีตัวอย่างของหลังคา ที่ผลิตจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เป็นต้นแบบของการรีไซเคิลขยะอย่างถูกวิธีจัดแสดงในพื้นที่
นอกจากนั้นศูนย์เรียนรู้ฯเองก็ได้มกี ารแยกขยะประเภทใบไม้แห้งออกจากขยะทั่วไปเพื่อให้เทศบาลนำไปทำปุ๋ยหมักชีว
ภาพเป็นการลดขยะและลดค่าใช้จ่าย
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ภาพที่ 2. นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองบัว เรียนรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ
และวิธีการจัดการ ผ่านการเล่นเกม
5.4.

พลังงานทางเลือก
ในขณะที่โตโยต้าเมืองสีเขียวพยายามที่จะใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ ในปี 2562 มีการติดตั้ง
แผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์พื้นที่กว่า 504 ตร.ม. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง แต่ยงั ไม่มีการติดตาม
ตรวจวัดปริมาณการใช้และการผลิต จึงไม่มีการรายงานถึงการลด CO2 footprint จากการใช้พลังงานทางเลือกนี้
คาดว่าในปีหน้าจะมีการติดตามตรวจวัดในเรื่องนี้ และจะสามารถรายงานเรื่องนี้ได้ในรายงานประจำปีฉบับต่อไป
5.5.

รถโตโยต้า ฮาโม
รถโตโยต้า ฮาโม (Toyota HAMO) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต กับระบบ Harmonios Mobility
Network เป็นนวัตกรรมการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV car sharing) โดยนำไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นตัวขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีรถยนต์โตโยต้า HAMO ทั้งหมด 3 คัน
นำมาให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อได้สัมผัสกับพลังงานทางเลือก โดยเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเช่าขับ เพื่อนำไปท่องเที่ยว
ตามสถานทีต่ ่าง ๆ รอบเกาะเมืองอยุธยา โดยคิดอัตราค่าบริการ 110 บาท ต่อ 2 ชั่วโมงนอกจากนั้นผู้ที่ติดต่อ
เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ ยังสามารถทดลองขับรถโตโยต้า HAMO ในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะของศูนย์ฯ
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ภาพที่ 3) ตั้งแต่มูลนิธฯิ เข้ามาจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ มีผู้ใช้บริการรถยนต์โตโยต้า HAMO
รวมแล้ว 29 ชั่วโมง

13

ภาพที่ 3. ผู้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ รับฟังคำแนะนำวิธีการขับรถโตโยต้า HAMO
จากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะทดลองขับจริง

6.

กิจกรรมอื่น ๆ
6.1.

นักศึกษา "Young troop"
เรามีโครงการ “Young troop” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง ปีที่ 4
จากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) หาประสบการณ์จากการทำหน้าที่
เป็นผู้แนะนำและบรรยายเนื้อหาทีแ่ สดงในอาคารนิทรรศการ โดยได้รับค่าตอบแทน
6.2. อาคารนิทรรศการ
อาคารนิทรรศการ เป็นสถานที่ที่ปรับปรุงมาจาก อาคารที่ทำการเรือนจำ มีพื้นที่ประมาณ 183 ตารางเมตร
ประตูทางเข้าอยูด่ ้านถนนอู่ทองเพื่อสะดวกต่อผู้ที่สญ
ั จรผ่านและสามารถเข้าถึงพื้นที่อื่นของศูนย์การเรียนรู้ ได้ด้วย
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 -17.30 น. แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นนิทรรศเกีย่ วกับประวัติศาสตร์อยุธยา
อีกส่วนหนึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าและผลกระทบจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม (Small action Big impact) ผู้นำชมเป็นนักศึกษา (รายละเอียดในข้อ 6.1) สำหรับผูเ้ ข้าชมกลุ่มอื่น
ที่ติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานจะได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ความรู้และนำชมนิทรรศการ
6.3.

กิจกรรมประจำเดือน (DIY)
โตโยต้าเมืองสีเขียวอยุธยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
คนในพื้นที่เป็นหลักจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นประจำเพื่อเป็นให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ได้รับทราบถึงปัญญาและวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีโดยถ่ายทอด
ผ่านทางกิจกรรม DIY บริษัท โตโยต้าฯ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กำหนดเรื่องของกิจกรรม ในแต่ละเดือน
และวันที่จัดกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมาจัดไปแล้ว 6 ครั้ง ดังนี้
1. 23 มิถุนายน 2562 - กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จากถาดไข่”
2. 20 กรกฏาคม 2562 - กิจกรรม “ประดิษฐ์ถุงผ้าจากเสื้อยืดเก่า” (ภาพที่ 5)
3. 12 ตุลาคม 2562
- กิจกรรม “ประดิษฐ์ที่รองภาชนะจากเศษผ้า”
4. 11 พฤศจิกายน 2562 - กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก”
5. 14 ธันวาคม 2562 - กิจกรรม “ประดิษฐ์ถุงผ้าจากเสื้อยืดเก่า”
6. 15 กุมภาพันธ์ 2563 - กิจกรรม “ทำสวนในขวดแก้ว”
โดยกิจกรรม “ประดิษฐ์ถุงผ้าจากเสื้อยืดเก่า” ได้มีการจัด 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม
และไม่มีการจัดกิจกรรม DIY ในเดือนสิงหาคม และกันยายน
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ภาพที่ 5. เด็กๆ ทำถุงผ้าใบใหม่ที่ได้มาจากเสื้อยืดเก่าทีไ่ ม่ใช้แล้ว
6.4.

กิจกรรมพิเศษ
โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา เป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในวันสำคัญ
หรืองานพิเศษต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 3 งาน ดังนี้
1. “ล่องเรือ เลาะวัง ชมเมือง เล่าเรื่องอยุธยา” และ “ปั่น กรีน กรีน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2562 โดยบริษัท โตโยต้าฯ โดยใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่เปิดงาน และจุดปล่อยนักปั่นกรีน
2. ฉลองครบรอบ 1 ปี โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา จัดเมื่อ 14 ธันวาคม 2562
มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
มีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวมีวงดนตรีและปั่นจักรยานรอบเกาะเมืองอยุธยาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์
อื่นๆ และมอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
3. งานวันเด็กแห่งชาติ “การละเล่นเด็กไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563:
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) จัดเจ้าหน้าที่จากศูนย์อื่น ๆ
ของมูลนิธิฯ มาสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร จำนวน 138 คน
กิจกรรมที่จดั เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกจิตสำนึกให้กบั เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข
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6.5.

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
ศูนย์การเรียนรูฯ้ ยินดีให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ กับการจัดกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
ในปีที่ผ่านมา เราให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พสิ ูจน์หลักฐาน พระนครศรีอยุธยาใช้พื้นที่ทดสอบสมรรถภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2562
2. รายการ “เป็นเมือง” ใช้พื้นที่เป็นกองถ่าย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
3. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใช้พื้นที่เพื่อเป็นจุดบริการตัดแว่นให้ประชาชน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
4. โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของจราจร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล
โดยมีตำรวจจราจรแนะนำ
การขี่จักรยาน 3 ล้อ ในพื้นที่ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
5. ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พสิ ูจน์หลักฐาน พระนครศรีอยุธยา ใช้พื้นที่ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ในวันที่ 23
มกราคม 2563
6.6. การประชุมสัมมนา
นอกจากการให้บริการด้านต่างๆแล้วศูนย์การเรียนรู้ฯยังมีการสนับสนุนให้มีการใช้พื้นที่เพื่อการประชุมสัมมนา
ของคณะบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
1. วันที่ 26 พฤษภาคม 2562: ชมรมกรุงธนบุรีศึกษา และสำนักพิมพ์ตายูอีบุ๊คส์ จัดประชุมเสวนาเรื่อง
“พระยาพิชัย ทีมพระเจ้าตาก”
2. วันที่ 24 มิถุนายน 2562: ศูนย์การเรียนรู้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการของมูลนิธสิ ิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) องค์กรแม่ที่บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ สถานทีน่ ี้
6.7. การประชาสัมพันธ์
6.7.1. สื่อออนไลน์
6.7.1.1. Facebook
Facebook: Facebookของศูนย์การเรียนรู้ฯ
(https://www.facebook.com/ToyotaGreentownAyutthaya/) นำเสนอไปแล้ว 35 โพสต์
เรื่องราวของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้มาใช้บริการร่วมทำกิจกรรมของเรื่องราวของพืชและสัตว์ที่พบ
และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม มีผู้ตดิ ตาม
รวม 293 คน
6.7.1.2. เว็บไซต์มูลนิธฯิ
ภายใต้เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ (http://www.feedthailand.org)
ซึ่งเป็นองค์กรที่เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรูฯ้ สังกัดอยู่ เราได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของศูนย์ฯ
ไว้ที่หัวข้อห้องเรียนธรรมชาติแล้ว
6.8. สื่อมวลชน
มีการประชาสัมพันธ์หนึ่งครั้ง โดยการบันทึกเทปในรายการ “Sutthichai Live”
(https://www.youtube.com/watch?v=7zC_B4MAmbk) และออกเผยแพร่ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทาง
Facebook Live และช่อง Youtube
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7. การพัฒนาพื้นที่และการบำรุงรักษา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ได้มีการเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่ของโตโยต้า เมืองสีเขียว ให้เหมาะสม
กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และบริษัท โตโยต้า ฯ
ได้รับทราบแผนและเชิญบริษัทที่เสนอรับงาน มาสำรวจพื้นที่และประเมินค่าใช้จ่ายเมื่อปลายปี 2562
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาปฎิบัติงานที่ศูนย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และบำรุงรักษาพื้นที่ดังนี้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ห้องควบคุม (Control room)
ติดตั้งถังทิ้งน้ำเสีย เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นจากน้ำเสียของร้านกาแฟ (Cook and Cofe)
ซ่อมแซมสายไฟใต้ดินที่เสียหายจากการปักเสายึดเต้นท์ ใช้ในงานปั่นจักรยานกรีน กรีน
เปลี่ยนพื้นบริเวณทางเข้าอาคารนิทรรศการจากพื้นลามิเนทเป็นพื้นกระเบื้อง
ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
รื้อถอนสวนแนวตั้งบริเวณกำแพงด้านนอกศูนย์ฯ เพื่อติดตั้งเหล็กดัดงานศิลปะแทน

8. คลังภาพ
ณ ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ถ่ายภาพ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เข้ามาดำเนินการที่ศูนย์การเรียนรู้
โตโยต้าเมืองสีเขียวฯ นี้ เก็บไว้ในคลังภาพแล้ว รวม 2,327 ภาพ

9. เจ้าหน้าที่
9.1.

อัตรากำลัง
มูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ 2 คน รับผิดชอบในกิจกรรมที่ปรากฎและเป็นผู้เขียนรายงานฉบับนี้
นอกจากบุคลากรของมูลนิธิฯ แล้วยังมีบุคลกรอื่น ๆ ในพื้นที่อีก 4 กลุ่ม คือ
1. นักศึกษาจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ฯ (Young troop) ทำงานวันจันทร์- ศุกร์วันละ 1 คน และวันเสาร์ อาทิตย์วันละ 2 คน (ทั้งหมด 8 คน ผลัดกันทำงาน) หน้าที่แนะนำและนำเสนอสิ่งที่แสดงในห้องนิทรรศการ
แก่ผู้เยี่ยมชม จ้างโดย บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น รีแพร์ จำกัด (Inter Construction Repair Co., Ltd)
และกำกับดูแลโดย มูลนิธิฯ
2. รปภ. 2 คน (กะเช้า 1 คน กะเย็น 1 คน) บริหารจัดการพื้นที่จอดรถของศูนย์ฯ จ้างโดยบริษัท
อินเตอร์คอนสตรัคชั่น รีแพร์ จำกัด (Inter Construction Repair Co., Ltd) และกำกับดูแลโดย มูลนิธิฯ
3. คนสวน แม่บ้าน รวม 4 คน จ้างโดยบริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่น รีแพร์ จำกัด (Inter Construction Repair
Co., Ltd) และกำกับดูแลโดย บริษัท ทรัพย์มหาศาล 88 จำกัด (Submahasarn 88 Co., Ltd)
4. รปภ. 2 คน ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ จ้างโดย บริษทั รักษาความปลอดภัย กัทส์
อินเวสติเกชั่น จำกัด (Guts Investigation Security Guard) จ้างและกำกับดูแล บริษัทโตโยต้าฯ
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9.2.

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ในพื้นที่ ๆ สำคัญ 2 แห่ง คือ
1. วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ 1 คน
ไปฝึกการทำงานที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู)
เพื่อเรียนรูร้ ูปแบบการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เยี่ยมชมแหล่งแบ่งปันความรูด้ ้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
ลำตะคลอง จังหวัดนครราชสีมา

10.

การจัดการในช่วงการระบาดของ COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
ศูนย์การเรียนรูฯ้ ได้มีมาตรการในการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1. สวนสาธารณะเปิดบริการตามปกติ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ ยกเว้นนักศึกษา Young troop
2. ปิดอาคารนิทรรศการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาน
3. งดใช้สนามในการซ้อมตะกร้อ ตาม “คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1045/2563”
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
4. ปรับเปลีย่ นเวลาให้บริการห้องน้ำจากเดิม 06.00 - 20.00 น. เป็น 07.00 - 16.00 น.
5. ให้พนักงานและเจ้าหน้าทีส่ วมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบตั ิหน้าที่
และให้ทิ้งช่วงห่างจากบุคคลข้างเคียงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
6. ติดประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปและวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยต่อการระบาดของโรค
7. จัดสบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผมู้ าใช้พื้นที่
8. ประสานให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2563
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1. รายชื่อโรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในเดือนพฤษภาคม2562-มีนาคม 2563
ลำดับที่

โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

จังหวัด

จำนวน (คน)

1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

นครราชสีมา

25

2

โรงเรียนประชาศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

135

3

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

42

4

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

37

5

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

พระนครศรีอยุธยา

163

6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

43

7

โรงเรียนวัดหนองบัว

พระนครศรีอยุธยา

126

8

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ลพบุรี

30

ภาคผนวก 2. รายชื่อบริษัท องค์กร และหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
บริษัท องค์กร และหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ในเดือนพฤษภาคม2563-มีนาคม 2563
ลำดับที่

บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน

จังหวัด

จำนวน
(คน)

1

ตำรวจกองสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

20

ขอใช้พื้นที่ทดสอบสมรรถภาพ

2

ชมรมกรุงธนบุรีศึกษาและสำนักพิมพ์ตายูอีบุ๊คส์

-

30

ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเสวนา

3

กองถ่ายรายการ "เป็นเมือง" ช่อง ThaiPBS

-

7

ขอใช้พื้นที่ถ่ายทำรายการ

4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นนทบุรี

70

5

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัน (มหาชน)

6

Toyota Finance Unit

35
กรุงเทพฯ

21

หมายเหตุ

20

บริษัท องค์กร และหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ในเดือนพฤษภาคม2563-มีนาคม 2563
ลำดับที่

บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน

จังหวัด

จำนวน
(คน)

7

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ

19

8

Toyota Indonesia

-

5

9

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑

กรุงเทพฯ

55

10

บริษัท เคฮิน ออร์โตพาร์ทส์ (ประเทศไทย)

พระนครศรีอยุธยา

10

11

ลูกค้าToyota สระบุรี

สระบุรี

50

12

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

13

องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อ.สามพราน

นครปฐม

20

14

Toyota India

-

5

15

บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

-

25

16

พนักงานฝ่ายจริยธรรมองค์กร
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

สมุทรปราการ

15

17

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 7 พิษณุโลก

พิษณุโลก

17

18

ฝ่ายส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

สมุทรปราการ

56

19

ผู้เข้าร่วมโครงการ "ลดเปลี่ยนโลก"

-

70

20

ฝ่ายผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล(PC)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

สมุทรปราการ

37

21

จิตอาสาโครงการ "หน้าบ้านน่ามอง"

500

22

นักเรียนจากโครงการลดเปลี่ยนโลก

80

2,109

หมายเหตุ
ขอใช้พื้นที่จัดประชุม

ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

21

