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ผลการดำเนินการโครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่น
จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการโครงการหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 4 เทคโนโลย ี โดยประกอบด้วย 

1. การทำปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวา  
2. การใช้เครื่องสับย่อยผักตบชวา/การทำข้าวเกรียบเห็ด 
3. การสร้างครูวิทยากร 
4. การตลาดออนไลน์ 
ทางผู้รับผิดชอบโครงการขอเสนอผลการดำเนินโครงการในรูปแบบของ SWOT Analysis ดังต่อไปนี้  
S จุดแข็ง Strength 
จากการดำเนินโครงการพบว่า ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับโครงการ

เป็นอย่างดี มีทรัพยากรที่สามารถนำมาต่อยอดในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 
ชุมชนหมู่ 8 หมู่บ้านท้ายลาด ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดย

ปลูกข้าวและผักเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงวัว จึงมีความเหมาะสมในการเลือกเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบการทำปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวา และยังสามารถต่อยอดการขยายผลของการใช้ปุ๋ยหมัก
ธรรมชาติในการทดลองปลุกผักปลอดภัยเพ่ือเป็นตัวอย่างของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจริง และสังเกตผลที่
เกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินการต่อไปคือการสร้างปุ๋ยให้มีมาตรฐานของธาตุอาหารหลักตามเกณฑ์สากล และขยาย
ผลิตภัณฑ์ไปสู่การจำหน่ายผักปลอดภัย จากกิจกรรมที่ผ่านมา หมู่ที่ 8 สามารถจัดตั้งกลุ่มและสร้างรายได้จาก
การทำปุ๋ยหมักได้ รวมทั้งมีบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการปันผลให้กับสมาชิก ปัจจุบันมีลูกค้าประจำในพ้ืนที่
ไกล้เคียง 

ชุมชนหมู่ 16 หมู่บ้านหนองกระดี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
ปลูกข้าวและเคยเพาะเห็ดนางฟ้า ทำให้สมาชิกในชุมชนบางคนในหมู่บ้านมีทักษะในการเพาะเห็ด จึงมีความ
เหมาะสมในการเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกเห็ดด้วยวัสดุจากผักตบชวา และเมื่อคณะกรรมการมาตรวจ
เยี่ยมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งทางผู้จัดทำโครงการได้ปรับเปลี่ยนชนิด
ของเห็ดโดยเพ่ิมการเพาะเห็ดมิลกี้ขึ้น นอกเหนือจากเห็ดฟาง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ใน
โครงการปีที่ 2 ยังขยายผลการต่อยอดไปยังเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพ่ือสุขภาพ  

W จุดอ่อน Weakness  
จากการดำเนินโครงการได้ประสบปัญหาดังต่อไปนี้  
1. ในชุมชนมีเวลาว่าหรือสะดวกไม่ตรงกันเนื่องจากต้องดูแลผลผลิตหรือปฏิบัติงานของตนเอง และบาง

คนขาดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม ทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงพยายามให้ความรู้แก่ชาวบ้านและพยายาม
สร้างวิทยากรตัวแทนเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถนำไปสอนแก่ชาวบ้านคนอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตสื่อเพ่ืออธิบายวิธีการ
ขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าผักตบชวา 
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2. แรงงานค่อนข้างหายาก เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในชุมชนช่วงวัยแรงงงานมักออกไปหางานทำนอกพ้ืนที่
หรือออกไปตามชุมชนเมืองทำให้สมาชิกชุมชนที่เหลืออยู่ค่อนข้างมีอายุทีม่าก ดังนั้น ทางผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงต้องออกแบบกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายและไม่ต้องใช้แรงงานมาก เพ่ือสอดคล้องกับ
บริบทของต้นทุนทางแรงงานที่มีอยู่ 

3. บางขั้นตอนของกิจกรรมต้องอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี เข้ามาช่วย ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบ
โครงการได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี มาช่วยดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ ในกิจกรรม เช่น เครื่องสับผักตบชวา 
และจากคำแนะนำของกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมยังสามารถขอความร่วมมือจากคลินิคเทคโนโลยีอ่ืนๆ ใน
เครือข่ายเดียวกัน  

4. ชาวบ้านขาดทักษะการสื่อสาร และการทำตลาดออนไลน์ ดังนั้น ทางผู้รับผิดชอบจึงจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการเป็นวิทยากร และขยายผลฝึกการเป็นวิทยากรสู่โรงเรียนในพ้ืนที่ รวมทั้งฝึกการเป็นแอดมินเพจ 
ชวาบางลี่ ในการขายของ และไลฟ์สด นำเสนอผลิตภัณฑ์ 

O โอกาส Opportunity  
จากการดำเนินโครงการ พบว่า มีเครือข่ายและองค์กรภายนอกให้ความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือ 

เช่น 
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยากร ที่มีความร่วมมือต้องการให้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ซึ่งเป็น           

ยุวเกษตรกร ได้เรียนรู้ และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
กรมการพัฒนาชุมชน อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลชุมชน และพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้ 
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับผักตบชวา 
ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ อำนวยความสะดวกในการทดลองใช้พ้ืนที่ หรือ

แนะนำประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกผั กปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยหมัก
ธรรมชาติจากผักตบชวา 

T อุปสรรค Threat 
จากการดำเนินโครงการพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานได้แก่ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท – 19 ซึ่งในพ้ืนที่ตำบลบางลี่เกิดการแพร่ระบาดจำนวนมาก จึงไม่

สามารถเข้าไปดำเนินการจัดกิจกรรมได้ และมีข้อจำกัดในการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรม  
สภาพแวดล้อมของอากาศมีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรม เช่น การผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติ หรือ การ

เพาะเห็ด ปัจจัยทางด้านความชื้น ความร้อน มีผลต่อการผลิตสินค้าคู่แข่ง เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการผลิตปุ๋ย
หมักธรรมชาติออกมามากมาย ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถแข่งขัน
กับสินค้าจากแหล่งอ่ืน ตลอดจนต้องวางแผนการตลาด หาตลาดในการจำหน่ายสินค้า 

จากการดำเนินการที่ผ่านมาด้านความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จากการสัมภาษณ์ 
สอบถาม พบว่า มีความพึงพอใจมาก เนื่องจากหมู่บ้านของตนเองยังไม่เคยได้ปฏิบัติกิจกรรมเริ่มต้นจากความ
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ต้องการของชาวบ้านที่เห็นว่าผักตบชวามีมาก และไม่ทราบว่าสามารถนำมาสร้างมูลค่าได้ ดังนั้นโครงการนี้จึง
ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มจากศูนย์ เป็นส่งที่สมาชิกในชุมชนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการร่วมมือ
ของหน่วยงานกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอืน่ในท้องถิ่นท่ีลงมาปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือชาวบ้าน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ผลของการประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2564 ได้ผลดังนี้ 

กิจกรรมครั้งที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการสร้าง
มูลค่าผักตบชวาแบบมืออาชีพ   สถานที่จัดกิจกรรม คือ กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ 4 , ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่ จำนวน 45 คน ลักษณะกิจกรรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ
ปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวา ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 94.62 
 กิจกรรมครั้งที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้แก่โรงเรียนให้เกิดโรงเรียนตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียงจากการสร้างมูลค่าผักตบชวา  สถานที่จัดกิจกรรม คือ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ชาวบ้านจากหมู่บ้านท้ายลาด 
และชาวบ้านจากบ้บานหนองกระดี่ จำนวน 30 คน ลักษณะกิจกรรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวา การใช้เครื่องสับย่อยผักตบชวา และการทำเห็ดจากผักตบชวา ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจค่าร้อยละ 
92.27 

กิจกรรมครั้งที่ 3  อบรมการสร้างครูวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงเรียนในชุมชนหรือโรงเรียน
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  สถานที่จัดกิจกรรม บ้านท้ายลาดหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ และ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 คน ลักษณะกิจกรรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครูวิทยากร ผล
การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมี
ความพึงพอใจร้อยละ 94.29 

กิจกรรมครั้งที่ 4  การสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน เพ่ือนำไปสู่แหล่งการเรียนรู้ชุมชน  สถานที่จัดกิจกรรม คือโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยชาวบ้านจากชาวบ้านจากหมู่บ้านท้ายลาด ชาวบ้านจากบ้าน
หนองกระดี่ และครู และนักเรียน จำนวน 30 คน ลักษณะกิจกรรม คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวัสดุ
จักสานจากผักตบชวา  ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 95.33 
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บทที่ 1 
ข้อมูลหมู่บ้าน 

 

1.1 ความเป็นมา สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

หมู่บ้านท้ายลาด บ้านคุ้งเทโพ และ บ้านหนองกระดี่ เป็นหมู่บ้านในตำบลบางลี่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 28,125 ไร่ หรือ 45 ตารางกิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ 

ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้านทิศ

ตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมุจรินท์ ตำบลเขาสมอคอน ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก 

ติดต่อกับ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเส้นทางคมนาคม

เพียงทางเดียว คือทางรถยนต์ มีทางหลวงจังหวัด (ท่าวุ้ง-หนองปลาดุก) เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในการ

เดินทางไปสู่อำเภอทาวุ้ง และจังหวัดลพบุรี ภายในหมู่บ้านต่าง ๆ มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน มีแม่น้ำ

ชัยนาท ป่าสัก 2 จำนวน 1 สาย และคลองชลประทาน 6 แห่ง  

เนื้อที ่

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร พ้ืนที่ตำบลบาง

ลี่ พ้ืนที่ทั้งสิ้น 28,125 ไร่ หรือ 45 ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้   ติดกับ  ตำบลบางคู้ , ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตำบลโคกกระเทียม , ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลมุจลินท์ , ตำบลบางงา , ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด

ลพบุรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึง มีแม่น้ำบางขาม(คลองบางขาม)ไหลผ่าน  และมีคลอง

ชลประทาน ถึง 6 แห่ง 
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การปกครอง 

ตำบลบางลี่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านไผ่วงษ์ , หมู่2 บ้านบางมะยม , หมู่3 บ้านบางมะยม , 

หมู่4 บ้านคุ้งเทโพ , หมู่5 บ้านบางลี่ , หมู่6 บ้านบางลี่ , หมู่7 บ้านบางลี่ , หมู8่ บ้านท้ายลาด , หมู่9 บ้านช้าง

ทะลุ , หมู่10 บ้านหนองกลม , หมู่11 บ้านดอนกระทุ่ม , หมู่12 บ้านหนองหลวง , หมู่13 บ้านหนองระแหง , 

หมู่14 บ้านหนองกอไผ่ , หมู่15 บ้านหัวดอน , หมู่16 บ้านหนองกระดี่ 

อาชีพ 

อาชีพ ประชากรตำบลบางลี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืช สำคัญที่ทำการเพาะปลูกได้แก่ 

ข้าว อาชีพที่ทำรายได้รองลงมาจากเกษตรกรรมคือ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด วัว รวมทั้งประมงน้ำจืด  

1.2 การวิเคราะห์สำรวจ ประเด็นปัญหา 

ตำบลบางลี่มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งสมัยก่อนเป็นเส้นทางเดินเรือไปยังตำบลใกล้เคียงทำให้มีปลาชุกชุม 

ชาวบ้านทั่วไปใช้วัสดุจับปลาที่เรียกว่า "ลี่" เมื่อมีผู้มาจับปลามากข้ึนและตั้งบ้านเรือนตามชื่อของวัสดุจับปลาว่า 

"บางลี่" คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และรับราชการตามลำดับ ลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และคลองชลประทานถึง 6 แห่ง ส่งผลให้ประสบปัญหา

ผักตบชวาที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งผักตบชวาเป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ มีถิ่น

กำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ได้มีการนำเข้ามาปลูกครั้งแรกไว้ที่วังสระปทุมในกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2444 

แต่จากการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและเกิดน้ำท่วมจึงทำให้ผักตบชวาหลุดรอดออกมา และเกิดการ

แพร่กระจายไปทั่ว จนกลายเป็นวัชพืชน้ำที่รุนแรง ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยผักตบชวานั้นจัดเป็นพืชน้ำล้มลุกมีอายุหลายฤดู มีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตาม

ซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ลำต้นมีลักษณะอวบน้ำ ผิวลำต้นเรียบเป็นสีเขียวอ่อนและเข้ม ลำต้น

จะมีขนาดสั้นหรือยาวจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ ก้านใบจะพองออกตรงช่องกลาง ภายในมี

ลักษณะเป็นรูพรุน จึงช่วยพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้ รากจะแตกออกจากลำต้นบริเวณข้อ สามารถขึ้นบนบกก็ได้ 

มีความทนทานต่อแมลง ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี แต่จะไม่ทนน้ำเค็ม ผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว 

โดยการแยกกอหรือใช้ไหล อย่างไรก็ตามในผักตบชวานั้นมีธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและไนโตรเจน เหมาะ

กับการนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวัชพืชชนิดดังกล่าวในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และผักตบชวาสามารถเป็น

อาหารเสริมเมื่อนำไปผสมกับวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือนำมาใช้ในการเพาะเห็ดได้อีกด้วย นอกจากนี้เส้นใยของผักตบชวา

มีความเหนียวและทนทานสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องจักสานที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  

จากการเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าวของผักตบชวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือ

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
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ต้องการหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผักตบชวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงมีแนวทางในการสร้างมูลค่า

ผักตบชวาอย่างครบวงจรทั้งการให้ความรู้ในการควบคุมปริมาณการขยายพันธุ์ การนำผักตบชวามาแปรรูปเป็น

ปุ๋ยอินทรีย์ การนำผักตบชวาไปใช้ในการเพาะพันธุ์เห็ดและการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน การแนะนำช่องทาง

การจำหน่ายผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา การเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความร่วมมือ

ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยการผสานความรู้กับสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 การศึกษาข้อมูลจากชุมชน 
ปัจจุบันคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเป็นเกษตรกร ปลูกข้าว และปลูกผัก 

โดยผู้ที่มีช่วงอายุในวัยทำงานจะทำงานในเมืองหลวง ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านส่วนใหญ่คือเด็กที่ผู้พ่อแม่ ให้
ตายายเลี้ยงดู ผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุ โดยทั้งสามหมู่บ้านมีคลองน้ำไหลผ่าน ผลกระทบที่ตามมาคือมี
ผักตบชวากระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง ขัดขวางการไหลของน้ำ  

หมู่บ้านท้ายลาด มีจำนวนประชากรแบ่งออกเป็นเพศชาย 190 คน เพศหญิง 212 รวมทั้งสิ้น 402 คน 
เป็นหมู่บ้านที่แต่เดิมทำการเกษตรปลูกข้าวเป็นหลัก แต่ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวของตัวเมือง คนวัยหนุ่มสาว
และวัยทำงานนิยมทำงานโรงงานและ ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นวัยกลางคน และ
ผู้สูงอายุ โดยทำการเกษตร โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจคือมะเขือพันธุ์บ้านท้ายลาดที่เคยได้รับความ
นิยมมาแต่ดั้งเดิมท่ีกล่าวกันว่ามีรสชาติที่อร่อยและมีรสหวาน แต่ในปัจจุบันเหลือน้อยลงเนื่องจากสภาพของดิน
เกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา มีการสนับสนุนให้คนในชุมชนเลี้ยงเป็ดแต่ต่อมา
ประสบปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านอาหารสำหรับเป็ดและการดูแลที่ต้องมีคนคอยดูแลและให้อาหารอย่าง
สม่ำเสมอ นอกจากนี้บริเวณที่เลี้ยงเป็ดของชุมชนอยู่ใกล้กับคลองน้ำที่มีผักตบชวาจำนวนมาก มีพ้ืนที่ติดริม
คลองที่สามารถใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ย หรือการต่อยอดไปสู่การปลูกผัก ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินงาน
และชุมชนเห็นร่วมกันว่าสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่จัดทำโรงเรือนปุ๋ยหมักและทดลองปลูกผักได้ 

หมู่บ้านคุ้งเทโพ มีจำนวนประชากรแบ่งออกเป็นเพศชาย 235 คน เพศหญิง 213 รวมทั้งสิ้น 448 คน 
เป็นหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันของคนในชุมชนจักสานตระกร้าจากเส้นพลาสติกแต่ต่อมาไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากประสบปัญหาด้านต้นทุนของวัสดุซึ่งชุมชนไม่สามารถผลิตได้เองต้องพ่ึงพาจากแหล่งอ่ืนนอกจากนี้ ยัง
ไม่มีการวางแผนด้านการตลาดและการผลักดันให้เกิดความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการจึงร่วมกันสำรวจความ
ต้องการชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการ พบว่าชาวบ้านกลุ่มจักสานมีพ้ืนฐานในการสานเส้นพลาสติกมีแนวโน้มใน
การพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาได้ และมีความสนใจในการร่วมมือจัดทำผลิตภัณฑ์จัก
สานจากผักตบชวา 
 หมู่บ้านหนองกระดี่ มีจำนวนประชากรแบ่งออกเป็นเพศชาย 162 คน เพศหญิง 182 รวมทั้งสิ้น 344 
คน เป็นหมู่บ้านที่เดิมมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการปลูกเห็ด โดยการรวมกลุ่มกันจากผู้นำชุมชน แต่ต่อมาได้ล้มเลิก
ไปเนื่องจากขาดกำลังทรัพย์ในการซื้อเชื้อเห็ด รวมถึงก้อนเห็ดมาเพาะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเมื่อได้ผลผลิต
เห็ดมา ยังไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ ที่ช่วยถนอมอาหารให้ผลิตเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย
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เก็บได้นาน จากประเด็นดังกล่าวทางคณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นว่าชาวบ้านมีพ้ืนฐานด้านการเพาะปลูก
เห็ด ดังนั้นสามารถมาต่อยอดความรู้ดังกล่าวมาช่วยสร้างมูลค่าผักตบชวาโดยการทำก้อนเห็ดโดยใช้ส่วนผสมที่
มีผักตบชวาเป็นวัตถุดิบเพ่ือช่วยลดต้นทุน 
 จากข้างต้นทำให้สรุปได้ว่า ลักษณะของชุมชนที่มีแหล่งน้ำประสบปัญหาผักตบชวาเกิดขึ้นและ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนั้น การปรับมุมมองของคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกับผักตบชวาโดยการใช้ประโยชน์เพ่ือ
การสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ โดยการเริ่มต่อยอดจากความรู้พ้ืนฐานที่ชุมชนมีอยู่ และเริ่มต้นนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกันจึงเป็นการเริ่มต้นพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเริ่มจาก
คนในชุมชน 
 
1.3 การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา 
 จากการสำรวจชุมชน ตำบลบางลี่  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในประเด็นการสร้างมูลค่าจาก
ผักตบชวาโดยสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนโดยใช้ประโยชน์จาก
ผักตบชวา เพ่ือให้คนในชุมชนมีการสร้างอาชีพนอกเหนือจากการรับจ้างทั่วไป และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
สมาชิกในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และเทคโนโลยีในการใช้เครื่องย่อยสับ 
สามารถช่วยลดเวลาในการหมัก และได้พัฒนาสูตรดินปลูกเพ่ือจำหน่าย ลดระยะเวลาในการรอคอยการหมัก
ปุ๋ย สามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอนาน    

2. ด้านการจัดทำวัสดุปลูกจากผักตบชวาโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติโดยมี
ผักตบชวาเป็นส่วนประกอบ โดยต้นทุนของการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติจากผักตบชวาที่ผลิตได้ประมาณ 5,000 
กิโลกรัม ต่อ 1 บ่อหมักปุ๋ย ราคาต้นทุนประมาณ 3,000 บาท สามารถขายปุ๋ยได้ราคาประมาณ 10,000 บาท 
ใช้ระยะเวลาในการหมักลดน้อยลง จากเวลาประมาณ 45 วัน ลดเวลาเหลือประมาณ 7 วัน สามารถนำไป
จำหน่ายได้ทันที 

3. ด้านการสร้างครูวิทยากร โดยการขยายผลสู่โรงเรียน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนท่า
วุ้งวิทยาคาร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการนำเทคโนโลยีไปถ่ายทอด ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก 
เพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด ให้กับยุวเกษตรกร ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รวมทั้งสร้างแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนอีกด้วย 

4. ด้านการตลาด ได้เกิดแหล่งจำหน่ายวัสดุปลูก ภายใต้ตราสินค้า “ชวาบางลี่” บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้าน
ท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเปิดเพจขายออนไลน์ใน Facebook โดยสมาชิกเรียนรู้
วิธีการโปรโมท สร้างคอนเทนต์ การขายไลฟส์ด เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิต                
ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าผักตบชวา  
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บทที่ 2  
ผลการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน 
  
 ในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงดังแผนภาพด้านล่าง 
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 แผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาซึ่งเป็นปัญหาตามแนวนโยบายของ
จังหวัดลพบุรี ที่มีความต้องการให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยในการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนประกอบกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีแนวนโยบายเปิดโอกาส
ให้คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลงพ้ืนที่เพ่ือไปช่วยแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่เกิดขึ้นด้วยการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาความต้องการ
จำเป็นและพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่เพ่ือมาต่อยอดความรู้ ซึ่งประกอบด้วยการวางแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือให้เพ่ิมมูลค่าจากผักตบชวา ประกอบด้วย การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วัสดุในการเพาะเห็ด ผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สาน ซึ่งผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ คือการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนจากการ
จำหย่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ผักตบชวาเป็นวัตถุดิบ ด้านสังคม คือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ทางการเกษตร ประชาชน และ ด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากผักตบชวาโดยให้คนในชุมชนอยู่
ร่วมและใช้ประโยชน์จากผักตบชวาได้ 
 
 
2.2 กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การดำเนินโครงการประกอบด้วยกระบวนการตามที่คณะกรรมการดำเนินงานได้วางแผนการ
ปฏิบัติงานไว้ระยะเวลาจำนวน 3 ปี  
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 ในการดำเนินกิจกรรมแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปีที่ 1  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวา ซึ่งถือได้ว่าโครงการเป็นโครงการที่
เริ่มต้นการดำเนินการในระยะแรกซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและผักตบชวาซึ่งมีมากในลำคลองและสนับสนุนให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งใน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน
ทางคณะกรรมการดำเนินงานและชุมชนมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาในปีแรกเป็นการผลิตเพื่อทดลองใช้กับ
ตนเองและชุมชนเป็นหลักและเริ่มวางแผนพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่การตลาดในปีที่ 2 ต่อไป 
 ปีที่ 2 เป็นการพัฒนางานวิจัย ยกระดับผลิตภัณฑ์ ไปถึงการสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือ
ยกระดับความรู้และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและมีคุณภาพ ขยายตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลาย  
 ปีที่ 3 เป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างวิทยากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา เผยแพร่ไปยังโรงเรียนในชุมชน และชุมชนอ่ืนๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันเพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือ ไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ขั้นตอนการดำเนินงานและกจิกรรมที่ดำเนินการไปในปีท่ี 3 (พ.ศ.2564) 

ปีท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม  

2563  2564  
รวมเงิน 

(บาท)  ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4  

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการสรา้งวิทยากรชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์

ความรู้เทคโนโลยีการสร้างมลูค่าผกัตบชวาแบบมืออาชีพ   

(ท้ัง 3 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ)  

                        60,000  

2. ติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

วิทยากรชุมชน   
                        5,000  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้แก่โรงเรยีนให้เกิด

โรงเรียนตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากการสร้างมูลคา่

ผักตบชวา  

                        30,000  

4. อบรมการสร้างครูวิทยากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

โรงเรียนในชุมชนหรือโรงเรียนท่ีมบีริบทใกล้เคียงกัน  
                        45,000  

5. การติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

โรงเรียนและการสร้างครูวิทยากร  
                        5,000  

6. การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน

ใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีบรบิทใกล้เคียงกัน เพื่อนำไปสู่แหล่ง

การเรยีนรู้ชุมชน  

                        40,000  

7. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ                          10,000  

แผนเงิน : ตามไตรมาส  
 

135,000  50,000  10,000  195,000  

* ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ  
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หน่วยงานในพื้นที่ที่ทำการสนับสนุน 
 

ช่ือหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน  

1. กศน.ตำบลบางลี ่ ติดต่อประสานงาน การบูรณาการความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จาก

พืชในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า การถา่ยทอดเทคโนโลย ี

2. โรงเรยีนท่าวุ้งวิทยาคาร ติดต่อประสานงาน เอื้อเฟ้ือสถานที่ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี ่ ติดต่อประสานงาน ประชาสมัพันธ์ข่าวสารชุมชน การลงพื้นที่ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

3. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที4่,8,16 ตำบลบางลี ่ ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธข์่าวสารชุมชน สำหรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
2.3 ผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน 
 
 จากการดำเนินงานในปีที่ 3 (พ.ศ.2564) ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการดำเนินการ 

1 2-4 มิ.ย. 64 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
วิทยากรชุมชนเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผักตบชวาแบบ
มืออาชีพ   
สถานที่ กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ 4 , ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8,  บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 
ตำบลบางลี่ 
 

ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเห็นความสำคัญ
และสนใจทีเ่ข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 45 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 
94.62 

2 14 พ.ย.64 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์
ความรู้แก่โรงเรียนให้เกิดโรงเรียนตามแนว
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากการสร้างมูลค่า
ผักตบชวา  
สถานที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่า
วุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 

โรงเรียน (ครูและนักเรียน) และชาวบ้าน
เห็นความสำคัญและสนใจที่เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่า
ผักตบชวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.27 
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3 18-19 ธ.ค.
64 

อบรมการสร้างครูวิทยากรเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีในโรงเรียนในชุมชนหรือ
โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  สถานที่ 
บ้านท้ายลาดหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ และ 
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 

โรงเรียน (ครูและนักเรียน) และชาวบ้าน
เห็นความสำคัญและสนใจที่เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่า
ผักตบชวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.29 

4 26 ธ.ค.64 กิจกรรม การสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชน
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือนำไปสู่แหล่ง
การเรียนรู้ชุมชน  
สถานที่ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่า
วุ้ง จังหวัดลพบุรี 

โรงเรียน (ครูและนักเรียน) และชาวบ้าน
เห็นความสำคัญและสนใจที่เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่า
ผักตบชวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 

 
ผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

วันที ่2 - 4  มิถุนายน 2564 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชนเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผักตบชวา
แบบมืออาชีพ   
สถานที ่กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ 4 , ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที ่8,  บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่  
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม.  45 คน  
ผลการดำเนินงาน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.62 
ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
ค่าใช้จ่าย  60,000 บาท 
ภาพกิจกรรม   
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้แก่โรงเรียนให้เกิดโรงเรียนตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจาก
การสร้างมูลค่าผักตบชวา  
สถานที ่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
ผลการดำเนินงาน  
ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.27 
ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท 
ภาพกิจกรรม   
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วันที่ 18-19  ธ.ค. 2564 
กิจกรรม อบรมการสร้างครูวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงเรียนในชุมชนหรือโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน  
สถานที ่บ้านท้ายลาดหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ และ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน  
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.29  
ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
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วันที่ 26 ธันวาคม 2564 

กิจกรรม การสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือ

นำไปสู่แหล่งการเรียนรู้ชุมชน  

สถานที ่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 95.33 

ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
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บทที่ 3  
ผลการประเมินและการติดตาม 

 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้อนุมัติให้คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา 

(การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี) พบว่าหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ในตำบลบาง

ลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการ
สร้างมูลค่าผักตบชวาแบบมืออาชีพ   

สถานที่จัดกิจกรรม คือ กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ 4 , ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,  บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 
ตำบลบางลี่ จำนวน 45 คน ลักษณะกิจกรรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำปุ๋ยหมักธรรมชาติจาก
ผักตบชวา ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยมีความพึงพอใจร้อยละ 94.62 

 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1. . มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อน
อบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทำให้ท่านได้รับ
ความสะดวกแค่ไหน 77.78 22.22 0.00 0.00 0.00 
2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง 86.67 13.33 0.00 0.00 0.00 
3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มี
พร้อมในการอบรม 57.78 42.22 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1 
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่
ไหน 86.67 13.33 0.00 0.00 0.00 
5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่
ไหน 55.56 44.44 0.00 0.00 0.00 
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6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 77.78 22.22 0.00 0.00 0.00 
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 48.89 51.11 0.00 0.00 0.00 
8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/
เดือน/ฤดูที่อบรม) 75.56 24.44 0.00 0.00 0.00 
9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

91.11 8.89 0.00 0.00 0.00 

 
 กิจกรรมครั้งที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้แก่โรงเรียนให้เกิดโรงเรียนตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียงจากการสร้างมูลค่าผักตบชวา  

สถานที่จัดกิจกรรม คือ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ชาวบ้านจากหมู่บ้านท้ายลาด และชาวบ้านจากบ้บานหนอง
กระดี่ จำนวน 30 คน ลักษณะกิจกรรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา การใช้เครื่อง
สับย่อยผักตบชวา และการทำเห็ดจากผักตบชวา ผลการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจค่าร้อยละ 92.27 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1. . มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อน
อบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทำให้ท่านได้รับ
ความสะดวกแค่ไหน 

70.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง 

73.33 26.67 0.00 0.00 0.00 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มี
พร้อมในการอบรม 

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1 

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่
ไหน 

66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่
ไหน 

53.33 46.67 0.00 0.00 0.00 
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6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

58.62 41.38 0.00 0.00 0.00 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/
เดือน/ฤดูที่อบรม) 

56.67 43.33 0.00 0.00 0.00 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 

กิจกรรมครั้งที่ 3  อบรมการสร้างครูวิทยากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงเรียนในชุมชนหรือ
โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 

สถานที่จัดกิจกรรม บ้านท้ายลาดหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ และ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี จำนวน 30 คน ลักษณะกิจกรรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างครูวิทยากร ผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 94.29 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1. . มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อน
อบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทำให้ท่านได้รับ
ความสะดวกแค่ไหน 

93.33 6.67 0.00 0.00 0.00 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง 

60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มี
พร้อมในการอบรม 

53.33 46.67 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1 

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่
ไหน 

83.33 16.67 0.00 0.00 0.00 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่
ไหน 

76.67 23.33 0.00 0.00 0.00 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

70.00 30.00 0.00 0.00 0.00 



18 
 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 67.74 32.26 0.00 0.00 0.00 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/
เดือน/ฤดูที่อบรม) 

67.74 32.26 0.00 0.00 0.00 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

74.19 22.58 3.23 0.00 0.00 

 
กิจกรรมครั้งที่ 4  การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่มี

บริบทใกล้เคียงกัน เพื่อนำไปสู่แหล่งการเรียนรู้ชุมชน  
สถานที่จัดกิจกรรม คือโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วยชาวบ้านจากชาวบ้านจากหมู่บ้านท้ายลาด ชาวบ้านจากบ้านหนองกระดี่ และครู และนักเรียน 
จำนวน 30 คน ลักษณะกิจกรรม คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวัสดุจักสานจากผักตบชวา  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความ
พึงพอใจร้อยละ 95.33 

รายละเอียดผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 

1. . มีข้ันตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อน
อบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทำให้ท่านได้รับ
ความสะดวกแค่ไหน 

90.00 10.00 0.00 0.00 0.00 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง 

66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มี
พร้อมในการอบรม 

73.33 23.33 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1 

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่
ไหน 

76.67 23.33 0.00 0.00 0.00 

5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่
ไหน 

76.67 23.33 0.00 0.00 0.00 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

83.33 16.67 0.00 0.00 0.00 
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7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่ 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/
เดือน/ฤดูที่อบรม) 

76.67 23.33 0.00 0.00 0.00 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

83.33 16.67 0.00 0.00 0.00 

 
 
กิจกรรมครั้งที่ 5 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงาน  
พ้ืนที่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น 20 คน ผลการดำเนินงาน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

16,500 บาทต่อเดือน  

ข้อมูลการประเมินผลโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ID_Personal ชื่อ นามสกุล ติดตามผล 
นำไปใช้
ประโยชน์ 

ผลทาง
เศรษฐกิจ 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าผักตบชวา 

1 บุญนะ เปรมจิต 0 1   

2 ทวาย มีทรัยพ์ 0 1   

3 สมคิด ทองสุข 0 1   

4 กิตติศักดิ์ ขำคง 0 1   

5 วัชรินต ์ ชมชายผล 0 1   

6 สาธิต โฉมงาม 0 1   

7 ละมูล สุคนธรังสี 0 1   

8 วุฒิชัย โฉมงาม 0 1   

9 อนุพงษ์ โฉมงาม 0 1   

10 เพ็ชรน้ำค้าง ชนะทุกข์ 1 1 1,000 

11 ทองอยู่ ชนะทุกข์ 1 1 1,000 

12 วิทยา แสงสว่าง 1 1 1,000 

13 วารินทร์ กลิ่นน้ำหอม 0 1   

14 สงวน ชูศรี 0 1   

15 บุญฤทธิ์ ชูศรี 0 1   
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16 อารมณ์ รอดสกุล 0 1   

17 วิษณุ ปานเจริญ 0 1   

18 แสวง ปานเจริญ 1 1 1,000 

19 นงเยาว์ กลิ่นน้ำหอม 1 1 500 

20 จินดา กลิ่นน้ำหอม 0 1   

21 ธงชัย อาคเนย์ 0 1   

22 อนันท์ กันทุกข์ 0 1   

23 สุดใจ กันทุกข์ 0 1   

24 สุมาลี คงทวี 0 1   

25 สันติยา เรียบทวี 1 1 1,000 

26 ทองหล่อ คงทวี 1 1 1,000 

27 เพ็ญศรี กุลวงษ์ 1 1 1,000 

28 รุ่งชัย กุลวงษ์ 0 1   

29 วนิดา ธัญถาวร 0 1   

30 ประนอม พ่ึงธรรม 0 1   

31 รัศมี บัวหอม 1 1 500 

32 อนงค์ ทองวงษ์ 1 1 500 

33 พิพัฒพล ภูมมา 0 1   

34 สมพร ต้องเชื้อ 0 1   

35 มาลี อินสกุล 0 1   

36 ลำพึง ทองดี 0 1   

37 อำนวย เกิดชัย 0 1   

38 พรภิรมย์ อินสกุล 0 1   

39 จงลักษณ์ เกิดชัย 0 1   

40 อำนวย โตงาม 0 1  500 

41 ละมัย พวงแพ 0 1   

42 นริศรา จันทร์แตง 0 1   

43 เตือน จันทร์แตง 0 1   

44 ปิ่น จันทร์แตง 0 1   
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45 ประเทือง ภูมมา 0 1   

46 สภาพรรณ เกิดชัย 0 1   

47 สมควร จันทร์แตง 0 1   

48 ดาวเรือง ทองดี 0 1   

49 โผน ทองดี 0 1   

50 สุคนธ์ สร้อยดี 0 1   

51 วิภาวรรณ โตงาม 0 1   

52 มานิตย์ บัวหอม 0 1   

53 ขันทอง ต้องเชื้อ 0 1   

54 สวิท จันทร์แตง 0 1   

55 อำนวย สร้อยดี 1 1   

56 วิชัย ต้องเชื้อ 1 1   

57 ไพฑูรย์ ศรีด ี 1 1 1,000 

58 ประณต คำจันทร์ 0 1   

59 จรูญ เกิดชัย 0 1   

60 สะอาด จันทร์แตง 0 1   

61 อนันต์ ดุสิต 0 1   

62 สมหวัง แสงแดง 0 1   

63 บรรเจิด ทองหล่อ 0 1   

64 สมคิด จันทร์แตง 0 1   

65 สมนึก ลานทอง 1 1 1000 

66 ละเอียด จันทร์แตง 1 1 1,000 

67 กุหลาบ จันทร์ศิริ 0 1   

68 ออมสิน สร้อยดี 0 1   

69 จารุวรรณ ทองวงษ์ 0 1   

70 พยอม ทองดี 0 1   

71 ประคอง บุญครอบ 0 1   

72 จำลอง เกิดชัย 0 1   

73 มานัส บัวหอม 0 1   
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74 สมพร โตงาม 0 1   

75 สุวรรณ แสงแจ้ง 0 1   

76 สังวาลย์ จันทร์แตง 0 1   

77 สุวรรณ มีลาภ 0 1   

78 ละเมียด ศรีเมือง 0 1   

79 ไถ้ ลานทอง 0 1   

80 สายฝน ฟักมาลี 0 1   

81 แตงอ่อน ประเสริฐ 0 1   

82 สุเวส เพียรทำ 0 1   

83 สมใจ เพียรทำ 1 1 1,000 

84 นิลาวรรณ ทัดทอง 1 1 1,000 

85 เบญจา แก้วกระจ่าง 1 1 1,000 

86 เกสร เพ็ชรสุข 1 1 1,000 

87 เกสร เสือสะอาด 0 1   

88 พิมนภา เซี๊ยะสกุล 0 1   

89 กชกร เซี๊ยะสกุล 0 1   

90 กรรณิกา ทวีโครต 0 1   
 
 จากผลการดำเนินการติดตาม  จำนวน 20 คน พบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน 
ผลการดำเนินงาน เพ่ิมรายได้รวม 16,500 บาท/เดือน 
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บทที่ 4  
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและแนวทางดำเนินงานในอนาคต 

 
 จากการดำเนินการของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่า
ผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี) ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในปีที่ 3 พ.ศ. 
2564 นั้น ทางคณะดำเนินการได้ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา โดยเป็นการ
เริ่มต้นนำความรู้การบูรณาการจากภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมกับการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นการนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มาสร้างมูลค่าให้กับชุมชน และต่อยอดในการใช้
ประโยชน์ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างมูลค่าของผักตบชวาต่อไป 
 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหมู่บ้านต้นแบบ
สร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี) ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยจัดให้มี
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ และผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ได้แก่ 
การผลิตปุ๋ยจากผักตบชวานำไปต่อยอดเป็นวัสดุปลูก ที่สามารถขนส่งได้ง่าย และมีบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
เองตามธรรมชาติ 

2. สร้างมาตรฐานที่น่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มาตรฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ  
3. ขยายผลเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี) 

โดยการขยายผลไปยังชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน  
4. การสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยเป็นแม่

ข่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยากรท้องถิ่นตลอดจนวางแผนการผลิตการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ เพื่อตระหนักถึงการนำ
สิ่งที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า 

5. การประเมิน ติดตามและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จากคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ข้อมูลผู้รับบริการ 
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ชุมชนหมู่ 8 หมู่บ้านท้ายลาด ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

 

ลำดับ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อาชีพ 
1. นางบุญนะ เปรมจิต เกษตรกร 
2. นางสาวทวาย มีทรัพย ์ เกษตรกร 
3. นางสมคิด ทองสุข เกษตรกร 
4. นายกติติศักดิ์ ขำคง เกษตรกร 
5. นางสาววัชรินต์ ชมชายผล เกษตรกร 
6. นายสาธิต โฉมงาม เกษตรกร 
7. นางสาวละมูล สุคนธรังส ี เกษตรกร 
8. นายวุฒิชัย โฉมงาม เกษตรกร 
9. นายอนุพงษ์ โฉมงาม เกษตรกร 
10. นางเพ็ชรน้ำค้าง ชนะทุกข ์ เกษตรกร 
11. นายทองอยู่ ชนะทุกข์ เกษตรกร 
12. นายวิทยา แสงสว่าง เกษตรกร 
13. นางสาววารินทร์ กลิ่นนำ้หอม เกษตรกร 
14. นางสงวน ชูศรี เกษตรกร 
15. นางบุญฤทธ์ิ ชูศรี เกษตรกร 
16. นางอารมณ์ รอดสกลุ เกษตรกร 
17. นายวิษณุ ปานเจริญ เกษตรกร 
18. นางแสวง ปานเจริญ เกษตรกร 
19. นางนงเยาว์ กลิ่นน้ำหอม เกษตรกร 
20. นางจินดา กลิ่นน้ำหอม เกษตรกร 
21. นายธงขัย อาคเนย ์ เกษตรกร 
22. นายอนันท์ กันทุกข์ เกษตรกร 
23. นางสุดใจ กันทุกข์ เกษตรกร 
24. นางสุมาลี คงทวี เกษตรกร 
25. นายสันตยิา เรียบทว ี เกษตรกร 
26. นางทองหล่อ คงทวี เกษตรกร 
27. นางเพ็ญศรี กุลวงษ ์ เกษตรกร 
28. นายรุ่งชัย กุลวงษ ์ เกษตรกร 
29. นางวนิดา ธัญถาวร เกษตรกร 
30. นางประนอม พ่ึงธรรม เกษตรกร 
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ชุมชนหมู่ 16 หมู่บ้านหนองกระดี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
 

ลำดับ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อาชีพ 
1. นางรัศมี บัวหอม เกษตรกร 
2. นางอนงค์ ทองวงษ์ เกษตรกร 
3. นายพพิัฒน์ ภูมมา เกษตรกร 
4. นางสมพร ต้องเชื้อ เกษตรกร 
5. นางมาลี อินสกลุ เกษตรกร 
6. นางลำพึง ทองดี เกษตรกร 
7. นางอำนวย เกิดชัย เกษตรกร 
8. นายพรภริมณ์ อินสกุล เกษตรกร 
9. นางจงลักษณ์ เกิดชัย เกษตรกร 
10. นางอำนวย โตงาม เกษตรกร 
11. นายละมัย พวงแพ เกษตรกร 
12. นางละมัย เสมศร ี เกษตรกร 
13. นางสาวนริศรา จันทร์แตง เกษตรกร 
14. นางสาวเตือน จันทร์แตง เกษตรกร 
15. นางปิ่น จันทร์แตง เกษตรกร 
16. นางประเทือง ภูมมา เกษตรกร 
17. นางสภาพรรณ เกดิชัย เกษตรกร 
18. นางสมควร จันทร์แตง เกษตรกร 
19. นางดาวเรือง ทองดี เกษตรกร 
20. นางสุคนธ์ สร้อยด ี เกษตรกร 
21. นางวิภาวรรณ โตงาม เกษตรกร 
22. นายมานิตย์ บัวหอม เกษตรกร 
23. นางสาวขันทอง ต้องเชื้อ เกษตรกร 
24. นายสวิท จันทร์แตง เกษตรกร 
25. นายอำนวย สร้อยด ี เกษตรกร 
26. นายวิชัย ต้องเชื้อ เกษตรกร 
27. นายไพฑูรย์ ศรีด ี เกษตรกร 
28. นายประณต คำจันทร ์ เกษตรกร 
29. นายจรูญ เกิดชัย เกษตรกร 
30. นายอนันต์ ดุสติ เกษตรกร 
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ชุมชนหมู่ 4 หมู่บ้านคุ้งเทโพ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
 

ลำดับ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อาชีพ 
1. นางสาวสายฝน ฟักมาล ี รับจ้าง 

2. นางแตงอ่อน ประเสริฐพร รับจ้าง 

3. นางสุเวส เพยีรทำ รับจ้าง 

4. นางสาวสมใจ เพียรทำ รับจ้าง 

5. นางสาวสุภาพร เพียงทำ รับจ้าง 

6. นางสาวนิลาวรรณ ทัดทอง รับจ้าง 

7. นางเบญจา แก้วกระจ่าง รับจ้าง 

8. นางสาวเกสร เพ็ชรสุข รับจ้าง 

9. นางสาวเกสร เสือสะอาด รับจ้าง 

10. นางสาวพิมนิภา เซีย๊ะสกุล รับจ้าง 

11. นางสาวกชกร  เซี๊ยะสกุล รับจ้าง 

12. นางสาวกรรณิกา ทวีโคตร รับจ้าง 
13. นางอุบล ฟักนาค ี รับจ้าง 

14. นางสาวน้ำฝน ภริมยโ์พธิ ์ รับจ้าง 

15. นางแป้งหอม เจริญสุข เกษตรกร 
16. นางสุนทร แสงปานแก้ว เกษตรกร 
17. นางสาวปราณี ทองแก้ว รับจ้าง 
18. นางสาวสมนึก ทองแก้ว รับจ้าง 
19. นางสาวช่อทิพย์ อินโต รับจ้าง 
20. นางสวิด วงศ์เจรญิ เกษตรกร 
21. นางทองล้วน ผาสุก เกษตรกร 
22. นางสาวศิริรตัน์ พลอยตา เกษตรกร 
23. นางยุพา พันธ์พูล เกษตรกร 
24. นางลักษณา จินดา ค้าขาย 
25. นางสาวรุ่งอรุณ ปานแก้ว เกษตรกร 
26. นางสาวศิรลิักษณ์ ปานแก้ว ค้าขาย 
27. นางสาวลลิดา โชติอัครนิตย ์ รับจ้าง 
28. นางสาวรำเพย จำปาคง รับจ้าง 
29. นางละมัย แสงปานแก้ว เกษตรกร 
30. นางสายทอง เจ้าสกลุ เกษตรกร 
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ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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วันที ่2 - 4  มิถุนายน 2564 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชนเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าผักตบชวา
แบบมืออาชีพ   
สถานที ่กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ 4 , ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที ่8,  บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่  
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม.  45 คน  
ผลการดำเนินงาน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.62 
ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
 

 

 
กศน.ตำบลบางลี่ หมู่ที่ 4 
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ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

 
 

บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่ 
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วันที่ 14 พ.ย.64 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้แก่โรงเรียนให้เกิดโรงเรียนตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงจาก
การสร้างมูลค่าผักตบชวา  
สถานที ่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 
ผลการดำเนินงาน  
ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.27 
ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
ภาพกิจกรรม 
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วันที่ 18-19  ธ.ค. 2564 
กิจกรรม อบรมการสร้างครูวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโรงเรียนในชุมชนหรือโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน  
สถานที ่บ้านท้ายลาดหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ และ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน  
ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.29 
ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
ภาพกิจกรรม 
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วันที่ 26 ธ.ค.2564 

กิจกรรม การสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือ

นำไปสู่แหล่งการเรียนรู้ชุมชน  

สถานที ่โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 

ผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจ 95.33 

ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์โควิท 2019 จำเป็นต้องรักษาระยะห่าง และผู้เข้าร่วมโครงการบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม รักษาระยะห่าง และขยายเวลาเพื่อรอเวลาสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
ภาพกิจกรรม  
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ภาพตราสินค้า 

 
 



41 
 

ภาพผลิตภัณฑ์ 
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ตราสนิค้า และ เพจ ชวาบางลี่ 
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แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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สื่อประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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สื่อประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 


