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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เป็นการศึกษาการลดปริมาณผักตบชวาเพื่อน าไปสร้างธุรกิจขนาดย่อม 
(SME)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อแนวทางและความจ าเป็นในการลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ าล าคลอง
ใน ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้ท าแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
จากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตลาดกระบัง  การวิจัยพบว่ามีบางกลุ่มที่คิดว่าผักตบชวานั้นไม่ได้เป็นปัญหาหรือสร้างความ
เดือดร้อนใดๆเลย  เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้อาศัยประโยชน์จากแม่น้ าล าคลองเลยและก็ไม่ได้อาศัยอยู่ติดริมคลองด้วย  
บุคคลกลุ่มนี้จึงถือผักตบชวานั้นไม่ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แต่เฉพาะผู้สัญจรทางน้ าแต่เพียงเท่านั้น   ในขณะที่อีก
กลุ่มหนึ่งกล่าวว่าผักตบชวานั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาเป็นอย่างมาก  เนื่องจากกีดขวางแม่น้ าล าคลองท าให้การ
สัญจรทางเรือล าบากแล้วนั้น  ยังท าให้แม่ล าคลองเน่าเสียด้วยรวมถึงเป็นปัญหาในการท าลายอีก  หากมีการน าผักตบชวา
มาใช้ประโยชน์คงจะส่งผลดีในหลายๆ ด้าน 
 

ค าส าคัญ: ผักตบชวา, ธุรกิจขนาดย่อม 
 

Abstract 
 

 This study is a qualitative research.  A Study to Reduce The Amount of Water Hyacinth to 
Create Small and Medium Enterprise in Luang prot – Tan liam Lat Krabang, Bangkok in order to study  
the opinions of people in the area following the guidelines and the need to reduce the amount of 
water hyacinths in canal. Interview was used for tool of this research to collect information. The 
research has shown that some think  water-hyacinth is not a problem or create any trouble because 
this group does not take advantage of the river, and they do not live along the canal. On the other 
hand, another group said that water hyacinth cause a lot of trouble due to it was barrier in the river 
which make transportation is not convenience. Moreover, it also cause the water in the canal is 
pollution. Thus, this group supported that implementation water hyacinth should utilize in many 
beneficial ways. 
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บทน า 
ผักตบชวาเป็นพืชน้ าที่เจริญเติบโต และแพร่

พันธุ๋ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อ
แหล่งน้ าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีปัญหาที่พบบ่อยใน
การเดินทางโดยใช้เรือ  ปัญหาที่พบมาเป็นเวลา
ยาวนานหลายสิบปี  คือ  ปัญหาของปริมาณผักตบชวา
ที่พบในแม่น้ าล าคลองมีปริ มาณมากขึ้น  อีกทั้ ง
ผักตบชวายังเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิดน้ าเน่าเสีย  การ
สัญจรไป-มาทางน้ าติดขัด  ปัจจุบันมีการด าเนินการ
ควบคุมหลายวิธี อาทิเช่น การท าลายโดยตรงโดยใช้
สารเคมี ใช้วิธีกล และใช้วิธีระบบชีวภาพ ซึ่งการท าลาย
ผักตบชวายังเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือก่อให้เกิด
มลพิษทางน้ า และหากจะก าจัดผักตบชวาโดยการเผาก็
จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศซ้ าอีก  แต่ถ้าหากไม่มี
การก าจัดผักตบชวาก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง  
อาทิเช่น  การสัญจรโดยเรือเป็นไปอย่างล าบาก  หรือ
อาจจะท าให้แม่น้ าล าคลองเน่าเสีย เป็นต้น  

จากพระราชบัญญัติส าหรับก าจัดผักตบชวา
ท าให้ทราบว่า ผักตบชวาถูกน าเข้ามาจากอินโดนีเซีย 
เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่มีลักษณะทรงพุ่มและใบ
สวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีลักษณะดอกและช่อดอกที่
สวยงามมาก คือมีกลีบที่มีลวดลายสวยงาม มีสีฟ้า เป็น
ช่อตั้ง ดังนั้น จึงท าให้ผู้ที่พบเห็นได้น าไปปลูกตามที่
ตางๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ จุดเริ่มต้น
อยู่ท่ีชวา หรือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน และต่อมา
จึงได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคนี้ 
ในประเทศไทย ได้มีผู้น าเข้ามาตั้งแต่ปี 2444 และได้
แพร่ออกไปได้รวดเร็วมากจนกระทั่งทางการต้องตรา
พระราชบัญญัติเป็นพืชต้องห้ามที่ต้องพยายามจ ากัด
หรือท าลาย เมื่อปี 2456 และจนถึงปัจจุบัน ส าหรับ
สาเหตุของการแพร่กระจายนั้นเนื่องจากผักตบชวาเป็น
พืชที่ขยายพันธุ์งาย จึงท าให้มีผู้นิยมน าไปปลูกกันมาก
ขึ้น ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ผักตบชวาก็แพร่หลาย
ทั่วไปจนลงไปถึงแหล่งน ้าตามธรรมชาติและยิ่งเพิ่ม
จ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผักตบชวานี้เป็นพืชที่
ทนทานมาก จึงมีโอกาสแพร่ไปได้ไกลๆ โดยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนบางคน เช่น การอนุรักษ์และ
ปลูกเลี้ยงโดยคนบางประเภทในประเทศไทย เช่นเดียวกับ
ในหลาย ๆ ประเทศที่รณรงค์ก าจัดผักตบชวาอยู่ในขณะนี้ 
มีบุคคลที่เป็นนักอนุรักษ์นิยม ที่มองทางด้านบวกของ
ผักตบชวาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่มิได้
ค านึงถึงผลกระทบในภาพรวมของระบบลุ่มน ้าที่เป็นเรื่อง
ส าคัญกว่าเมื่อเป็นประเด็นปัญหาที่มันก่อให้เกิดขึ้น (กรม
ทรัพยากรน ้า, 2546) [1] 
 จากปัญหาที่พบเจอในปัจจุบัน  จึงท าให้คณะ
ผู้จัดท าเกิดแนวความคิดในการน าเอาผักตบชวามาสร้าง
คุณค่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดขึ้น  คือ  การน าเอา
ผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อน าใช้ประโยชน์ 
นอกจากได้ลดปริมาณผักตบชวาลงแล้ว  ยังสามารถ
ก่อให้เกิดธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวหรือชุมชน
เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสรรเพชญ 
(2541) [2] ได้กล่าวว่า การควบคุมปริมาณของผักตบชวา
โดยการน าไปใช้ประโยชน์เป็นท่ีนิยมมากกว่าที่จะน าไป
ท าลายโดยตรง ซึ่งจะเป็นการสูญเสียเปล่า 
 ในปัจจุบันนี้การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทุก
บริษัทจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก  หากเรามีการน าเอาแนวความคิดในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมการท าธุรกิจนั้น  ก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมเป็นอย่างมาก  
หรือที่เรียกกันในภาษานักการตลาดว่า  Corporate Social 
Responsibility  หมายถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สั งคม   หากเราท าธุ รกิ จที่ จั ดท าขึ้ น เพื่ อมุ่ ง เน้น
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  ก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก  การน าเอาผักตบชวามาสร้างธุรกิจจะช่วยใน
หลาย ๆ ด้านดังนี้   
 1.  ลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ าล าคลอง 
 2.  สามารถน ามาประกอบธรุกิจได้ 
 3.  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
 4.  ก่อให้เกิดรายได ้
 5.  สร้างความสามัคคีในครอบครวัและชุมชน 
 6.  ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
 7.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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อีกทั้งสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ (2555) [3] ได้เสนอว่าแหล่งน ้าที่มี
ผักตบชวาขึ้นอยู่ เป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถจะใช้
ประโยชน์ของแหล่งน ้านั้นๆ ได้เต็มตามเป้าหมาย เราจงึ
จ าเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ก่อนที่จะหา
วิธีการ ควรจะพิจารณาถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้  

1. แหล่งน า้แห่งนั้นมีวัตถปุระสงคจ์ะใช้เพื่ออะไร  
2. วิธีการที่จะใช้มีความปลอดภัยต่อตัวท่าน

เองและสิ่งแวดล้อมเพียงใด  
3. วิธีการที่จะใช้นั้น สามารถจนแก้ปัญหา

ระยะสั้นหรือระยะยาวได้มากน้อยเพียงใด  
4. วิธีการนั้นประหยดัเพียงใด 
 

 จากการเลือกท าวิจัยในครั้งน้ี  คณะผู้จัดท าได้
เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเปน็ส าคัญ  จึงได้เกิดความคิด
ในการลดปริมาณผักตบชวาและน ามาสร้างเป็นธุรกิจ
ขนาดย่อมขึ้น  เพื่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ ๆ ควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตกรและชุมชนได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อ
แนวทางและความจ าเป็นในการลดปริมาณผักตบชวา
ในแม่น้ าล าคลองใน ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม  เขต
ลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนีเ้ครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย  

1. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Dept 
Interview)  เพื่อเก็บข้อมูลราย ละเอียดด้านภูมิปัญญา 
จักสานผักตบชวา  

2. การสนทนากลุม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

3. แบบบันทึกการสนทนากลุม่ การจดบันทึก 
เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ  

4. การสังเกต แบบการจดบันทึกการสังเกต 
และผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียน-

นักศึกษา  ข้าราชการและประชากรที่อาศัยอยู่ภายใน
ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม  เขตลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  
22  คนโดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างซึ่งมีวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างดังนี้  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลที่ต้องการศึกษาใน
ที่นี้   คือ  นักเรียน -นักศึกษา  ข้าราชการ  และ
ประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม 
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 22 
คน โดยแบ่งเป็น 

1) ข้าราชการ จ านวน  2  คน   
2) นักเรียน-นักศึกษา จ านวน  2  คน  
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน  6  คน  
4) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  2  คน  
5) ประชาชนท่ัวไป จ านวน  10  คน  

เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการลดปริมาณผักตบชวาเพื่อน าไปสร้างธุรกิจขนาด
ย่อม  โดยท าการสัมภาษณ์  ข้าราชการ  นักเรียน -
นักศึกษา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวและประชาชนทั่วไป  เพื่อต้องการให้ค าตอบ
หรือข้อมูลที่ได้มามีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์การ
วิจั ยจึ งอาศั ยวิ ธี การสุ่ มตั วอย่ า งแบบสโนว์บอล  
(Snowball Sampling)  ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างใน
ลักษณะการสร้างเครือข่ายข้อมูล  โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
คนแรกที่สามารถตอบค าถามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นและ
เสนอผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อๆ ไป  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างคือ  
นักเรียน-นักศึกษา  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัย
ในชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม  เขตลาดกระบัง  จังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร โดย ใ ช้วิ ธี กา รสั มภาษณ์แบบ  
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(Snowball Sampling)  คือ  สัมภาษณ์จากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  ที่ประสบกับเหตุการณ์เดียวกัน
เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อ ๆ ไปโดยหัวข้อในการสัมภาษณ์นั้น
จะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษานักเรียน-
นักศึกษา  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประชาชนทั่วไป  ที่อยู่ใน
พื้นที่ ชุมชนหลวงพรต -ท่านเลี่ยม  เขตลาดกระบัง  
จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
หลักการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก คือการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัยข้อเท็จจริง
จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ท าการศึกษา และ การ
สัมภาษณ์หรือเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมเพื่อน ามาสร้างข้อสรุปของ
การศึกษาท่ีสามารถอธิบายค าถามของการวิจัยที่มีความ
เป็นนามธรรมให้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

สรุปผลการวิจัย 
ประเด็นที่  1  ท่านเคยได้ยินหรือรู้จักกับผัก 

ตบชวาหรือไม่  และผักตบชวาเป็นปัญหาและสร้าง
ความเดือดร้อนหรือไม่อย่างไร 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าความคิดเห็น
ส่วนใหญ่แบ่งเป็นสองแนวความคิดคือ แนวความคิดที่  
1  กลุ่มบุคคลที่คิดว่าผักตบชวาไม่ได้สร้างความ
เดือดร้อน เนื่องจากกลุ่มที่คิดว่าผักตบชวานั้นไม่ได้เป็น
ปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆเลย  เนื่องจาก
บุคคลกลุ่มนี้ไม่ไดอ้าศัยประโยชน์จากแมน่้ าล าคลองเลย
และก็ไม่ได้อาศัยอยู่ติดริมคลองด้วย  บุคคลกลุ่มนี้จึงถือ
ผักตบชวานั้นสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แต่เฉพาะผู้
สัญจรทางน้ าแต่เพียงเท่านั้น      
 ในขณะที่แนวความคิดที่  2  กลุ่มบุคคลที่คิด
ว่าผักตบชวานั้นเป็นปัญหา เพราะบุคคลกลุ่มนี้กล่าวว่า
ผักตบชวานั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาเป็นอย่าง
มาก  เนื่องจากกีดขวางแม่น้ าล าคลองท าให้การสัญจร

ทางเรือล าบากแล้วนั้น  ยังท าให้แม่น้ าล าคลองเน่าเสีย
ด้วยรวมถึงเป็นปัญหาในการท าลายอีก  หากมีการน า
ผักตบชวามาใช้ประโยชน์คงจะส่งผลดีในหลายๆด้าน 
 ประเด็นที่  2  ผักตบชวาในความคิดของท่าน
มีประโยชน์หรือไม่  และถ้ามีประโยชน์จะมปีระโยชน์ใน
ด้านใดบ้าง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผักตบชวานั้น
ไม่มีประโยชน์เนื่องจากไม่คนน ามาสร้างประโยชน์และ
หาข้อมูลการท า หรือวิจัยอย่างจริงจัง  จึงมีน้อยคนนัก
ที่สนใจท าอย่างจริงจังประโยชน์จากผักตบชวานั้น แต่
อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องของผักตบชวาจะให้
ความรู้ว่าผักตบชวาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการ
บ าบัดน้ าเสีย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mahamadi & 
Zambara (2013) [4] ที่ได้ศึกษาการน าผักตบชวามา
ดู ด ซึ ม โ ล ห ะ ห นั ก ใ น น้ า นั้ น ก็ คื อ ทอ ง แ ด ง  (Cu) 
ผลการวิจัยนี้พบว่า ผักตบชวาสามารถดูดซับทองแดง
ซึ่งเป็นโลหะหนักจากอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ผักตบชวาจึงมีคุณสมบัติที่ดีในการลดพิษของโลหะหนัก
จากสภาพแวดล้อมในนน้ า  อีกทั้งมีการทดลองใช้
ผักตบชวาในบึงมักกะสัน เพื่อดูดซับความสกปรก และ
สารพิษต่างๆ จากน ้าเน่าเสีย (จิรากรณ์: 2551) [5] 
หากศึกษาและท าความเข้าใจให้ดีจะรู้ว่า ผักตบชวานั้น
สามารถน ามาสร้างประโยชน์และรายได้ได้อย่าง
มากมาย  อาทิเช่น  น าไปใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะน าไป
ปลูกข้าวหรือท าปุ๋ยก็ดี  หรือจะน ามาท าหัตถกรรมงาน
ฝีมือหรือเครื่องจักสานเป็น  กระเป๋า  รองเท้า  เสื่อ  
กระดาษหรืออ่ืนๆที่สามารถสร้างรายได้และใช้เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดหรืออาจจะเป็นการสร้าง
แนวความคิดทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ได้ 
 ประเด็นที่  3  หากน าผักตบชวามาสร้างเป็น
ธุรกิจขนาดย่อมหรือผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ท่านคิดว่า
จะสามารถท าได้หรือไม่หากท าได้จะจัดท าในรูปแบบ
ใดบ้าง 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นสองกลุ่ม
คือ มีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการน าผักตบชวามา
สร้างเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 
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โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลโดยสรุปได้ว่าผักตบชวาไม่
สามารถน ามาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือธุรกิจขนาดย่อม
ได้เนื่องจากการจัดตั้งนั้นใช้งบประมาณสูง  อีกทั้งยัง
ต้องใช้ผู้ช านาญการและผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นอย่างมากรวมถึงความต้องการทางท้องตลาดมีน้อย  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะต้องมีก าลังซื้อสูง  อาจ
เสี่ยงต่อการขาดทุนทางธุรกิจได้ แต่ยังบางกลุ่มที่พร้อมจะ
ให้ความร่วมมือหากชุมชนมีการสนับสนุนและมีการบุกเบิก
หรือมีการจัดอบรมแต่ยังคงติดปัญหาหลายๆด้าน ดังนี้ 
 1.  ไม่มีเงินทุน 
 2.  ไม่มีเครื่องจักร 
 3.  ไม่มีผู้บุกเบิก 
 4.  ไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีมีความรู้ด้านงานฝีมือ 
 หากจะมีการจัดจะต้องท าอย่างจริงจัง  ต้องมี
การท างานอย่างเป็นระบบมีกระบวนการท าที่ ได้
มาตรฐาน  ที่ส าคัญต้องท าให้คนส่วนใหญ่เห็นว่า
สามารถท าได้จริง      

ในขณะที่ผู้ที่เห็นด้วยให้เหตุผลโดยสรุปได้ว่า
การน าผักตบชวามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือธุรกิจ
ขนาดย่อมได้นั้น  เนื่องจากเล็งเห็นการสร้างประโยชน์จาก
ผักตบชวาเป็นส าคัญแล้วยังมองถึงการสร้างรายได้เพิ่มที่
เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนภายในชุมชนนั้นๆ  เพื่อให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   และลดปัญหาในเรื่องของการก าจัด
ผักตบชวาเป็นส าคัญ ชุมชนจะได้มีรายได้แต่จะต้องจัดท า
ในรูปแบบสหกรณ์ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  หาตลาด  น า
คนในชุมชนมารวมกลุ่มท ากันเอง  อาจจะลองขายภายใน
ตลาดชุมชนดูก่อน แต่จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 1.  มีผูเ้ชี่ยวชาญมาสอน 
 2.  ท าให้สินค้ามีความหลากหลาย 
 3.  เอาความคดิของคนในชุมชนมาร่วม
พัฒนา 
 4.  หาตลาดรองรับ 

ดังที่การน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ โดย 
เฉพาะการน ามาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ มี
ใน หลายพื้นที่ของประเทศไทย ยกตัวอย่าง กลุ่มอาชีพ
ศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพการจักสานผักตบชวา 
บ้านห้วยหวาย ต าบลโคกช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบ้านที่น่ี ได้เริ่มต้นจักสานผัก ตบ
ชวาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาได้รับ 
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถผลิตจ าหน่าย
ทั้งใน และต่างประเทศ เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น อิตาลี สร้าง
รายได้ให้ กับกลุ่มชาวบ้านไม่ต่ ากว่า 1.2–1.8 ล้านบาท
ต่อปี (Point Thailand: 2553) [6] 
 ซึ่งหากจะน ามาจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมนั้น 
ต้องมีความรู้และเงินทุนในการจัดตั้ง  แต่หากจัดตั้งได้
นั้นจะเป็นเรื่องดีมากเพราะสามรถสร้างอาชีพได้  
ปัจจัยในการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมนั้นประกอบด้วย   

1.  ความรูค้วามช านาญ 
2.  ตลาดรองรับ 
3.  ดีไซน์ 
4.  ความแปลกของผลิตภณัฑ ์
5.  กลุ่มลูกค้าเปา้หมาย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมหรือ

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนโดยการน าผักตบชวามาใช้เป็น
วัตถุดิบเพื่อลดปริมาณของผักตบชวาของชุมชนหลวง
พ ร ต -ท่ า น เ ลี่ ย ม   เ ข ต ล า ด ก ร ะ บั ง   จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานครให้ประสบความส าเร็จสอดคล้องกับ
กลุ่มชุมชนต าบลภูเงิน      อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ชวลิต  น าภา: 2550) [7] กลุ่มชุมชนบ้านสัน
ป่าม่วง  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา (สุภัสรา: 
2550) [8] และบ้านห้วยเคียนเหนือ ต าบลบ้านต๊า  
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา(ธนธร: 2550) [9]  
สามารถสรุปเป็นตารางที่ 1 ดงันี ้
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ตารางที่  1 สรปุการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมหรือผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนโดยการน าผักตบชวามา
ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณของผักตบชวาของ สี่ชุมชน 

ชุมชน การฝึกอบรม 
การสนับสนุน 
จากภาครัฐ 

การจัดการ 
ด้านตลาด 

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลีย่ม   
เขตลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

มีการติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญมา
สอน 

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

หาตลาด
รองรับ 

เอาความคิดของ
คนในชุมชน
มาร่วมพัฒนา 

กลุ่มชุมชนต าบลภูเงิน  อ าเภอเสลภูมิ   
จังหวัดร้อยเอ็ด 

มีการจัดการ
อบรมเพ่ือการ
ผลิต 

มีการประสานงาน
กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  ทั้ง
ภาครัฐ  เอกชน  
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

มีการส่งเสริม
การตลาดของ
ผลิตภัณฑ ์

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชนมีผลต่อ
การพัฒนากลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์

กลุ่มชุมชนบ้านสันป่าม่วง   
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนา
แรงงาน 

มีหน่วยงานท่ีให้
การสนับสนุนมา
โดยตลอด 

พัฒนาการ
บริหารจดัการ
ด้านการตลาด   

ให้ความส าคญัใน
การมีส่วน
ร่วมกับสมาชิก
และสังคม 

บ้านห้วยเคียนเหนือ ต าบลบ้านต๊า   
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

มีการพัฒนา
แรงงาน 

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

มีการวางแผน
การตลาดที่จะ
กระจาย
ผลิตภณัฑ ์

ได้รับความ
ร่วมมือจากคน
ในชุมชน 
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