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ที่มาและความส าคัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และ
ถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้ อย่างยั่งยืน ให้
ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนวัดพืชนิมิต อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า เป็นชุมชนเมือง 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนอาชีพด้านการเกษตรกรรมมีเพียงเล็กน้อย 
สมาชิกในชุมชนไม่ได้มีการรวมกลุ่มท างานกันชัดเจน ซึ่งผู้น าชุมชนเองก็มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอยู่แล้ว ทั้ง
ด้านการรักษาความเป็นธรรมชาติในชุมชน การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณถนนและริมคลอง การจัดการขยะ การส่งเสริมอาชีพ 
เยาวชน การศึกษา 

 จากการส ารวจและแจกแบบสอบถามในชุมชนพบว่ามี 1 ครัวเรือนที่มีความสนใจในการร่วมพัฒนาอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน คือ นายสมชาย นิรัสสัย ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 4 คน ประกอบอาชีพท าสวนมะพร้าว และนาบัว 
และครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาสวนมะพร้าว ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต และท า
เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน แต่การเพิ่มผลผลิตมะพร้าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงมีการตกลงกันกับครัวเรือนเป้าหมาย จัด
กิจกรรมที่จะช่วยเสริมรายไดใ้ห้มีเงินหมุนเวียนในระยะสัน้ๆ จากท่ีบ้านกลุ่มเป้าหมายมีพื้นฐานทางด้านการเกษตรอยู่แล้ว และ
อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เคยจัดการอบรมการเพาะต้นอ่อนเพื่อสุขภาพให้กับเทศบาลเมืองท่าโขลงซึ่งได้รับการ
ตอบรับที่ดี ทางคณะท างานจึงแนะน าให้น้าเตี้ยลองปลูกต้นอ่อนเพื่อสุขภาพ เพราะได้ผลผลิตเร็วและไม่ต้องใช้พื้นที่มาก  ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้าร่วม จ านวน 6 คน และสร้างไลน์กลุ่มกัน มีการส่งผลงานเข้าในไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 4 คน 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน มกราคม - กรกฎาคม 2562 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและส ารวจพื้นที่ชุมชน 
จากการส ารวจชุมชน และสัมภาษณ์คุณสุทัศน์ ความคุ้นเคย ประธานชุมชน รวมถึง

การแจกแบบสอบถามให้ชาวบ้าน ท าให้เราพบว่า “ชุมชนวัดพืชนิมิตเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนอาชีพ
ด้านการเกษตรกรรมนั้นมีเพียงเลก็น้อยเท่าน้ัน” สมาชิกในชุมชนไมไ่ด้มีการรวมกลุ่มท างานกัน
ชัดเจน ซึ่งประธานชุมชนเองก็มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอยู่แล้ว ท้ังด้านการ
รักษาความเป็นธรรมชาติในชุมชน การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวบรเิวณถนนและรมิคลอง การจดัการ
ขยะ การส่งเสรมิอาชีพ เยาวชน การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบัลดาลใจ 
           บ้านของ น้าสมชาย มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน 
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร มีพ้ืนท่ีท าสวนมะพร้าว  
สวนกล้วย นาบัว ผักสวนครัว เลี้ยงไก่ และมรี้านจ าหน่าย 
ผลผลติซึ่งสินค้าหลักคือ มะพร้าวจากสวน แต่ระยหลังมานี ้
ประสบปัญหาผลผลติลดลง ทางคณะท างานจึงแนะน าและ 
ไปดูงานท่ีสวนมะพร้าว จะได้ความรู้มาปรับปรุงสวนมะพรา้ว 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาดูงาน / อบรมเชิงปฏิบัติการ การส ารวจดิน และการท าฮอร์โมนไข่ 
 
 
 
 

 
 
 
ศึกษาดูงานสวนมะพร้าว ณ สวนคณุประเสริฐ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน หลังจากท่ีไดไ้ปดูงานแล้ว จึงเริ่มจากการส ารวจ

และวิเคราะหด์ิน โดย อ.ธนา กั่วพานิช และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยภีูมิทัศน์ พบว่า ดินมีอินทรียวตัถุค่อนข้างดี แต่ดินเป็น
กรดเริ่มไม่เหมาะสมกับการปลูกมะพร้าว จึงได้ท าการปรับปรุงดินดว้ยปูนขาว และให้ปุ๋ยบ ารุงต้นมะพร้าวเพิ่มเติม รวมถึง
แขวนลูกเหม็นเพื่อไล่หนูและแมลง และท าปุ๋ยฮอร์โมนไข่ไว้ฉดีพ่นเพิ่มผลผลติอีกด้วย 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการท าเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน และการเพาะต้นอ่อน 

การท าเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน น าทีมโดย 
อ.หรรษา เวียงวลัย และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งใช้มะพร้าวจากสวนเพียง
ไม่กี่ลูกก็จะได้เต้าฮวยหอมหวานแสนอร่อยเป็น 10 แก้ว 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต น้าเตี้ยเห็นว่าคนใน
ชุมชนน่าจะได้รับประโยชน์ในการอบรมครั้งนี้ด้วย  

จึงอาสาชวนคนในชุมชนมาร่วมถึง 20 คน มากกว่า 
ที่ตั้งเป้าหมายไว้มาก ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะ 
ท าให้คนในชุมชนเริ่มเข้ามารวมกลุ่มกัน ช่วงระหว่าง 
รอมะพร้าวออกช่อใหม่ในรุ่นถัดไป ทางคณะท างาน 
จึงแนะน าให้น้าเตี้ยลองปลูกต้นอ่อนเพื่อสุขภาพเพราะ 
ได้ผลผลิตเร็วและไม่ต้องใช้พื้นที่มากซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม 
จ านวน 6 คน และสร้างไลน์กลุ่มกัน มีการส่งผลงานเข้าในไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 5 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล พัฒนาเทคนิคการปลูก ท าฉลากติดผลิตภัณฑ์ 

 

หลังจากท่ีทดลองปลูกครั้งแรก บางคนปลูกแล้วมีปญัหาต้นยาวเกินไป เมล็ดงอกไม่สม่ าเสมอ คณะท างานจึงมอบหมายให้
นักศึกษาในแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งก าลังเรยีนรายวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงมาช่วยแนะน าเทคนิคการปลูก 
รวมถึงลองสั่งเมล็ดพันธ์ุจากลพบุรมีาใช้ ผลปรากฏว่าครั้งนีไ้ดผ้ลผลติที่สมบรูณ์ขึ้น ล าต้นอวบสวยน่าทานทีเดียว นอกจากน้ี
นักศึกษาไดล้องออกแบบฉลากเพือ่ให้ข้อมูลการตดิต่อซื้อขายเป็นสติกเกอร์ส าหรับติดหน้าถุงให้ทุกคนดูด้วย ทุกคนในกลุ่ม
พอใจมาก ช่วยกันตั้งช่ือจึงได้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพืชนิมิต” 

 

ผลความส าเร็จของโครงการ 
กลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพืชนิมิต ผลิตผักต้นอ่อน 
เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน และท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
• เริ่มต้นกลุ่ม วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 
• ลงทุนเริ่มแรกคนละ 500 บาท  

ประกอบด้วยถาดเพาะ วัสดุปลูก และเมล็ดพันธ์ุ 
• โดยเมลด็พันธ์ุทานตะวัน 1 กก.ราคา 80 บาท  

จะเพาะได้ 6 ถาด ได้ต้นอ่อนทานตะวันประมาณ  4 กก.  
• บรรจุถุงขายถงุละ 200 กรัม ราคา 20 บาท รายได้ประมาณ 400 บาท 

รายได้เฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้นต่อคน 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมกลุม่ผักปลอดสารพิษชุมชนวัด

พืชนิมิต 
 

รายได้ต่อคนเดิม
โดยประมาณ 
(บาท/เดือน) 

รายได้ต่อคนเดิม 
ที่เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

1 นางเยาวลักษณ์ อินทนัย  
(สมาชิกของครัวเรือนเปา้หมาย) 

10,000 10 

2 นางพรกมล พ่วงอ่างทอง - 100 

แนวทางการต่อยอดโครงการในอนาคต 
1)  ควรขยายการผลิตให้ได้ผลผลิตที่สม่ าเสมอ มีผักปลอดภัยจ าหน่ายทุกวัน  และท าการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม

ช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากข้ึน  
2) ควรทดลองปลูกผักปลอดสารพิษชนิดอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และวิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้บริโภคว่ามีความต้องการับประทานผักชนิดใด เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษให้ตรงกับความต้องการของตลาด อันส่งผลให้รายได้
เพิ่มมากข้ึน 


