
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม    ด.ส.ขอเกบ็ผักตบ 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  คลองใส ไรผ้ักตบ เพ่ิมรายได ้
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได ้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิง่แวดลอ้ม 
  ❑ ด้านสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนทีด่ำเนินการ คลองสำโรง โรงเรียนมธัยมวัดด่านสำโรง 

๔. สภาพปญัหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
 จากการศึกษาพบว่าบริเวณคลองสำโรงนั้นประสบปญัหาผักตบชวาซึ่งผกัตบชวา เปน็วัชพืชน้ำล้มลุก 
ลำต้นอวบน้ำและมีไหลทอดไปตามผวิน้ำแล้วเจริญเปน็ตน้อ่อนทีป่ลายไหล ผวิลำต้นเรียบมีสีเขียวออ่น
และเข้ม ก้านใบจะพองออกตรงชอ่งกลาง ภายในเปน็รพูรุน ชว่ยพยุงลำตน้ให้ลอยน้ำได้ แผ่นใบเป็นรูป
หัวใจ ฐานใบจะเว้าเข้าหากา้นใบ รากมีสมี่วงดำ แตกออกมาจากลำตน้บริเวณข้อ ผักตบชวาสามารถทน
ต่อความแหง้แลง้ได้ด ีแต่จะไม่ทนน้ำเค็ม ปัจจุบนัผักตบชวาจดัเปน็วัชพืชต่างถิ่นทีแ่พร่ระบาดรกุราน 
ก่อให้เกดิความเสียหายต่อระบบนิเวศและก่อใหเ้กดิปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทาน และ
ส่งผลต่อสขุภาพอนามัย ทำให้การควบคุมวัชพืชดงักล่าวเปน็ไปได้ยาก ซึ่งในบริเวณคลองสำโรงนั้น ก็พบ
สาเหตุมากมายเนื่องจากผักตบชวาเป็นอปุสรรคสำคญัทีก่ีดขวางการสญัจรทางนำ้ ทำให้การสญัจรทางเรือ
เป็นไปได้ยากลำบาก ทั้งเปน็ที่อยู่อาศัยของสตัว์ทีเ่ปน็พาหะนำโรค เช่น หอยไบธีเนยีที่เป็นพาหะนำโรค
พยาธิใบไม้ในตับ เปน็ที่อยู่อาศัยของลกูน้ำยงุลาย ผกัตบชวาจะไปแย่งนำ้และอาหารจากพืชที่ปลูก แพ
ผักตบชวาทีไ่หลมาตามน้ำจะเปน็แหล่งเพาะพันธุข์องศตัรูพืชนานาชนดิ เชน่ หนแูละศัตรูอื่นๆ ผักตบชวา
ที่ขึ้นหนาแนน่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของปลาและการจบัปลา ทำใหแ้หลง่น้ำตื้นเขิน และ
ผักตบชวาทีอยูร่วมกันเปน็กลุ่มใหญ่ ทำให้การไหลของนำ้ช้าลงกว่าปกต ิ และพวกกอผักตบที่ลอยตามนำ้
ก็มักจะลอยไปกองรวมกัน ทำให้ขวางทางไหลของน้ำ 

 

 

 

เลขท่ี .................................. 



๒ 
 

 

 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
 เนื่องจากปญัหาสภาพแวดลอ้มบริเวณคลองสำโรงทีเ่กดิจากผักตบชวาทำใหเ้ป็นปัญหาในการสัญจร
และระบบนิเวศในคลองสำโรงทำใหเ้กิดปัญหานำ้เนา่เสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทัศนียภาพสิ่งเเวดล้อมในชุมชน
ของตำบลสำโรงเหนือและชมุชนใกล้เคียงเปน็ลบ ซึง่ก่อนหนา้นี้เทศบาลตำบลสำโรงเหนือไดม้ีการจัดการ
กับปญัหาผกัตบชวาระบาด โดยการลงพ้ืนทีเ่ก็บแลว้นำไปทิ้งที่กำจดัขยะแห่งหนึง่ ซึง่ไม่มกีารนำไปตอ่ยอด
หรือนำไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในเรือ่งใดเลย จากปัญหาดังกลา่วทำให้ทีมด.ส.ขอเกบ็ผักตบซึง่เปน็นกัเรียน
โรงเรียนมธัยมวัดด่านสำโรงที่ใช้ชีวิตประจำวนัเเละอยู่ในพื้นที่ใกล้คลองสำโรง จงึมองเหน็ปญัหาทีเ่กดิจาก
ผักตบชวา และต้องการนำปญัหาดังกลา่วมาปรับปรุงเเกไ้ขเเละให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยเราจะนำ
ผักตบชวามาสร้างรายไดเ้สรมิ ผ่านกระบวนการรไีซเคิลแปรรูปเป็นทีก่ันกระแทกเเละส่งออกจำหน่าย 
เพือ่สร้างมูลค่าควบคู่ไปกับการรกัษาสิ่งแวดล้อม  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพือ่เพิ่มออกซิเจนในน้ำและลดการส่งกลิน่เหม็นภายในคลองสำโรง 
  ๒) เพือ่ลดปรมิาณของผักตบชวาในคลองสำโรง 
  ๓) เพือ่สร้างรายได้มูลค่าควบคูก่ับการรักษาสิง่แวดล้อม 

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
 โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) โดยมีเป้าหมายเพือ่เพ่ิม
ออกซิเจนในน้ำและลดการสง่กลิ่นเหมน็ภายในคลองสำโรง เพือ่ลดปริมาณของผกัตบชวาในคลองสำโรง 
เพือ่สร้างมูลค่าควบคู่กับการรักษาสิง่แวดลอ้ม ผลผลติที่จะได้จะเป็นที่กนักระแทกโดยใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ และย่อยสลายไดเ้อง และสร้างรายได้ภายในชุมชนตำบลสำโรงเหนือ ทำให้คลองสำโรงสะอาด
ไร้ผักตบชวา 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
  ๑. คิดหัวข้อโครงการที่สนใจจะแกไ้ขปัญหาในชุมชนตำบลสำโรงเหนือ 
  ๒. ศึกษาคน้คว้าความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผกัตบชวาและการแปรรูปที่กันกระแทกจากผกัตบชวา 
  ๓. ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ 
  ๔. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเสน้ทางและวางแผนการดำเนนิงาน 
  ๕. ปฏิบัตติามแผนการดำเนินงานที่เตรียมไว้ 
  ๖. นำผักตบชวาทีเ่ก็บไดม้าแปรสภาพ 
  ๗. ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์  
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๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑.ตดิต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ       
๒.ลงพ้ืนที่เพื่อสำรวจเส้นทางและวางแผนการ
ดำเนินงาน 

     

๓.ปฏิบตัิตามแผนการดำเนนิงานที่เตรียมไว ้      
๔.นำผกัตบชวาทีเ่ก็บไดม้าแปรสภาพ       
๕.ออกจำหนา่ยเพื่อเพ่ิมรายได้ผ่านช่องทางออนไลน ์
Facebook : DS Student Council 2563 
Instragram : Student_Council 2564   

    

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ...............๔๐๐๐....................... บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน ...............๔๐๐๐............................... บาท 
   -ค่าวสัดุอปุกรณโ์ดยรวม ประมาณ ๓๐๐๐ บาท 
   -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างโดยรวม ประมาณ ๑๐๐๐ บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนนุ (ถา้มี) จำนวน ...............ไม่มี........................ บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
 ได้ฝึกทกัษะ เรียนรู้การใช้ความรูค้วามสามารถในการจดัทำเเละดำเนนิงาน เเละยงัเพิ่มประสบการณ์
การทำงานกับสว่นรวม 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรอืประเทศชาต ิ
 น้ำคลองไม่สง่กลิน่เนา่เหม็น ทางน้ำไหลสะดวก ปริมาณผักตบชวาลดนอ้ยลงทำให้ทศันียภาพ
โดยรอบ สิง่เเวดล้อมตา่งๆของชุมชนในตำบลสำโรงเหนอืดีขึน้ เเละยังเป็นการเพิ่มมลูค่า สรา้งรายไดเ้สริม
โดยนำผักตบชวามาเปน็ที่กนักระแทก 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
 ชุมชนในตำบลสำโรงเหนือและหนว่ยงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ
อุปกรณ ์การลงพ้ืนที่สำรวจเเละลงมอืปฏิบตัิ นอกจากนีท้ี่ขาดไม่ได้กค็ือพี่ๆจากทีมงานเด็ก(อวด)ทำด ีที่
คอยให้คำปรึกษาต่างๆ คณะครูเเละเพ่ือนรว่มทีมทีค่อยช่วยเหลอื สามคัครี่วมกันทำโครงการในครัง้นี้ 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือใหเ้กดิผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 
 หนว่ยงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพราะ คลองที่เราจะดำเนินการเก็บผกัตบชวานัน้เปน็พื้นที่ที่อยู่
ในการดูเเลซึ่งเราจำเป็นจะต้องไดร้ับอนุญาติเเละขอความช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ตา่งๆ 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พ่ีเอ้) เพราะพี่เอ้เคยผิดหวังสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังไม่ได้ 
อับอายทำให้พ่อแม่เสียใจ แต่สุดท้ายความผิดหวังและความเสียใจแปรเปลี่ยนเป็นพลังฮึดเพราะว่าไม่
จำเป็นต้องดีพร้อม หรือสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่อง หากเราไม่ยอมแพ้ มีความพยายาม กล้าคิด กล้าทำ  
กล้าเปลี่ยนและทุกคนจะประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับทีมของเราท่ีจะไม่ยอมแพ้และมีความพยายามที่
อยากจะเข้าสู่รอบระดับพลอย 50 ทีม เพื่อไปทำประโยชน์ต่อชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
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❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อทีมุ่ม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พรอ้มกบัลงลายมอืชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทกุฉบับไว้เป็นทีเ่รียบร้อยแลว้ 
 

             ผู้เสนอโครงการ 
   ลงชื่อ นภาภรณ์ ชอบศิลป์   ผู้สมัคร (หัวหน้าทมี) 

    (นางสาวนภารณ์ ชอบศลิป์) 
วัน/เดือน/ป ี๐๕/๐๘/๒๕๖๔ 

 
   ลงชือ่ สรสิช แย้มอาษา ผูส้มัคร (สมาชกิทีม) 

    (นายสรสิช แย้มอาษา) 
วัน/เดือน/ป ี๐๕/๐๘/๒๕๖๔ 
 
 ลงชื่อ แกว้เบญจกาญจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้สมัคร (สมาชกิทีม) 

    (นางสาวแกว้เบญจกาญจน์ ทรัพย์สมบูรณ)์ 
วัน/เดือน/ป ี๐๕/๐๘/๒๕๖๔ 

 


