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ช่ือเร่ือง     ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผกัประหยดัพืน้ทีแ่ละการแปรรูป 

 

ช่ือผู้นําเสนอ   

1. เด็กชายสนทยา   พระโยธา  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทองมาก  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.เด็กชายณรงคศ์กัด์ิ   ยิม้รอด  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

4.เด็กชายเมธาสิทธ์ิ   เทพาคุม้  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

5.เด็กชายวรัิตน์   ดุจเฉลิม   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

6.เด็กหญิงสุธาว ี  รกรัก   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

7.เด็กหญิงวไิลพร   อยูสู่ง   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

8.เด็กหญิงสุทธาทิพย ์  สีแตง  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

9. นางสมหมาย  เล่ือนแป้น  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 10. นางประศาสนี   เชยชิต  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

Website  http://www.namkladtai.ac.th  

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 

หน่วยงานทีใ่ห้การดูแล 

 1. วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 2. กรมพฒันาที่ดินที่ 11  จงัหวดัเพชรบุรี 

 3. เกษตรอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง  จงัหวดัเพชรบุรี 

สถานทีด่าํเนินการ  

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

ระยะเวลาดาํเนินการ    

20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.  2556  -  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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วตัถุประสงค์การดาํเนินงาน 

 1. เพือ่นาํผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเขา้สู่โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื 

 2. เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการปลูกผกั การแปรรูปผลผลิต และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 3. เพือ่สนบัสนุนใหน้กัเรียนฝึกการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 

 4. เพือ่ใหเ้ป็นร่มเงาของทางเดินระหวา่งอาคารเรียน 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการ 

ประเด็นปัญหาจากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

2. ขั้นปฏิบติัการ(Do) การดาํเนินงานหรือใหบ้ริการ โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวิทยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในองคค์วามรู้และมีประสบการณ์ดา้นการปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและแบบประหยดัพื้นที่ 

ประกอบดว้ย 3 องคค์วามรู้ ดงัน้ี 

    2.1  การเตรียมดินและวธีิการปลูก 

  2.2  การคดัเลือกพนัธพ์ชื 

    2.3  การดูแลและการกาํจดัศตัรูพชื 

 2.4 การทาํปุ๋ ยหมกั / การทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ 

 2.5 การเก็บเก่ียวผลผลิตและการแปรรูป 

 2.6 การบรรจุผลิตภณัฑ ์

 2.7 การทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย 

    วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรมต่อเน่ือง ตลอด

หลกัสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการถ่ายทอดไปใช้

ประโยชน์ไดทุ้กดา้น 

  3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล(Check) จดัให้มีการทดสอบการไดรั้บความรู้ ทดสอบเฉพาะความรู้หลงัการ

อบรมโดยตรวจสอบจากคุณภาพผลผลิต ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละรายวชิา 

  4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง(Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผนในระยะ

ต่อไป  

ผลการดาํเนินงาน 

จากการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบว่าศูนยก์ารเรียนเรียนรู้การปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและ

แบบประหยดัพื้นที่ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการ

ดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 45 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 
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3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 27 คน จากจาํนวน 33 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

5. มีโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 6 โรงเรียน ดงัน้ี โรงเรียนบา้นหนองรี , โรงเรียนบา้นสามเรือน , 

โรงเรียนพพุลู , โรงเรียนท่าตะคร้อ , โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้ง และ โรงเรียนบา้นปากรัตน์ 

 6. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียน ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียนบา้นคัน่

กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวทิยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบา้นพุนํ้ าร้อน 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียน

บา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้ งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยการจดันิทรรศการ เช่น   จดันิทรรศการงานแข่งขนัทกัษะวิชาการงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 61 จงัหวดักาญจนบุรี และคร้ังที่ 62 จงัหวดัระยอง , เผยแพร่ผลงานโครงการ 

นกัธุรกิจนอ้ยมีคุณธรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ,  จดันิทรรศการ Best Practice ณ จงัหวดัอยธุยา  

 10. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยดึหลกัคุณธรรมนาํความรู้ สร้างความ

ตระหนกัสาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัประเทศไทยประสบกบั

ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจความเป็นอยูข่องประชาชนฝืดเคืองมีภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั ใชจ่้ายเงินทองอยา่งฟุ่มเฟือย  

มวัเมาในอบายมุข ขาดคุณธรรมประจาํใจ ทุจริตคอรัปชัน่ เอารัดเอาเปรียบไม่มีความเอ้ืออาทร ทางโรงเรียนบา้นยาง

นํ้ ากลดัใต ้จึงนอ้มนาํเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

มาปรับใชใ้นโรงเรียนจนถึงปัจจุบนั 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

    การเตรียมการ เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการประเด็นปัญหาจาก 

กลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

    การดาํเนินงานหรือใหบ้ริการ ถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวิทยาการที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์

จากกรมที่ดินที่ 11 จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 36 ชัว่โมง ( 3 วนั 2 คืน) ดงัน้ี 
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     การทาํปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ การจาํกดัศตัรูพชืจาํนวน 12 ชัว่โมง  

 การปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและแบบประหยดัพื้นที่ จาํนวน 12 ชัว่โมง  

 การแปรรูปผลิตภณัฑ ์และการบรรจุหีบห่อ จาํนวน 12 ชัว่โมง  

    คุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดฯ ไม่จาํกดัความรู้ของผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

    วิธีการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม ต่อเน่ือง

ตลอดหลกัสูตร เพือ่ใหผู้รั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการถ่ายทอดไป

ใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

    ส่ือที่ใชใ้นการถ่ายทอดฯ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการบรรยาย และผลผลิตทางการเกษตร ตน้แบบ 

ในแต่ละวชิา 

    การทดสอบการไดรั้บความรู้ก่อนและหลงั ทดสอบเฉพาะความรู้หลงัการอบรม 

     การติดตามและประเมินผล 

 ทาํการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมโดยการสอบถาม สังเกตการณ์ปฏิบติังานและแบบสาํรวจ  

ตามรูปแบบใบประเมินผลเม่ือจบการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละรายวชิา 

 ติดตามประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือนหลงัจบการอบรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาเพิม่เติม ภายหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่ใหมี้การนาํผลงานนั้นไปใช ้

ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั 

2. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม 

2555 2556 

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.สาํรวจความตอ้งการของชุมชน          - - - 

2.ติดต่อประสานงาน          - - - 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประเมินผล          - - - 

4.ติดตามผลการถ่ายทอด           - - 

5.สรุปผลการดาํเนินงาน        - -   230 
 

โครงการปลูกผักได้จดัเป็นกจิกรรม2 แบบ ดงันี้ 

การปลกูผกัแบบแปลงสาธิต และแบบประหยดัพืน้ที่ 

กิจกรรมการปลูกผกัเป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื ซ่ึงทางโรงเรียนไดต่้อยอดมา

เป็นกิจกรรมการปลูกผกัแบบประหยดัพื้นที่ และ ไฮโดรโปนิกส์ แบบไม่ใชดิ้น  การปลูกผกัแบบประหยดัพื้นที่ เป็น

กิจกรรมเพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การใชธ้าตุอาหารท่ีจาํเป็นในพื้นที่  ที่จาํกดัโดยไม่ใชดิ้นแต่ใชว้สัดุอ่ืนๆแทน  เช่น 

ถุงดาํ เศษวสัดุเหลือใช ้ 
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ทั้งน้ี ส่งผลใหไ้ดผ้ลิตผลคือ ผกัปลอดสารพษิ เขา้สู่โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื และยงัมีประโยชน์

เพือ่ใหร่้มเงาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

ผลผลิตทางการเกษตรจากการปลูกผกัแบบแปลงสาธิต และแบบประหยดัพื้นที่ 
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ผลการดาํเนินการ  

จากการสังเกตและเก็บขอ้มูล จะเห็นไดช้ัดว่าผูอ้บรมเขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีลุ่มน้ี มีการนาํไป

ประกอบเป็นอาชีพรวมไปถึงการพฒันา และมีการต่อยอดความรู้ที่เป็นอยา่งดีและสมัฤทธ์ิผลอยา่งชดัเจนผูเ้ขา้ร่วม

ถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการประกอบอาชีพและมีรายไดท้ี่เพิ่มมากขึ้น สามารถนาํไปจุนเจือครอบครัวเป็นรายไดเ้สริม

สาํหรับบุคคลทัว่ไป และเป็นรายไดห้ลกัของผูป้ระกอบอาชีพดา้นน้ีโดยตรง การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยน้ีีสามารถ

สร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างอาชีพอยา่งย ัง่ยืน 

โครงการน้ีจดัทาํขึ้นมาใหผ้ลประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นอยา่งมาก เพราะผูอ้บรม

สามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงตนเองและสร้างอาชีพใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนงานและการดาํเนินงานจริง 

ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ 

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนบั) 

หมายเหตุ 
ตามแผนงาน 

ตามผลการ

ดาํเนินงาน 

1.จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(คน) 30 45 ตามขอ้มูลในใบสมคัร 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการ 

   ถ่ายทอดฯ 
80 

มากกวา่ร้อยละ

90 
ตามแบบประเมินความพงึพอใจ 

3.ร้อยละผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใช ้

   ประโยชน์ 70 100.00 

ร้อยละ 81.2 เม่ือเทียบจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.จาํนวนสถานประกอบการที่นาํ

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
3 3 ตามเอกสารการนาํผลงานวจิยัไปใช ้

จากผลการดาํเนินงานที่ไดพ้บว่าในปีงบประมาณ 2556 พบว่าโครงการปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและแบบ

ประหยดัพื้นที่ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลัดใต ้สามารถดําเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการตามแผนการ

ดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 45 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 40 คน จากจาํนวน 45 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

 5. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในสังกดั สพป.พบ. 1 จาํนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัเหนือ 

โรงเรียนบา้นพพุลู โรงเรียนบา้นสามเรือน โรงเรียนวดัหนองปรง และศูนยเ์ครือข่ายท่ีเป็นหน่วยงานภายนอก จาํนวน 

6 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น        
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จอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โรงเรียนเพลินพฒันา

กรุงเทพฯ คณะกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

 6. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียน ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียนบา้นคัน่

กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวทิยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบา้นพุนํ้ าร้อน 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียน

บา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้ งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงาน เช่น   จดันิทรรศการงานแข่งขนัทกัษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 61 

จังหวัดกาญจนบุ รี  และคร้ังที่  62 จังหวัดระยอง เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม ณ 

กระทรวงศึกษาธิการ จดันิทรรศการ Best Practice ณ จงัหวดัอยธุยา  

 10. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ในการดาํเนินการไดว้างแผนการดาํเนินงานเพิม่เติมต่อเน่ือง ในปีงบประมาณ 2557 ในการนาํองคค์วามรู้เพื่อ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม จะดําเนินการประเมินผลและให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายมีความมัน่คงต่อเน่ือง และย ัง่ยนืเป็นการแกปั้ญหากบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบันโยบายของ

ภาครัฐในการสร้างสงัคมที่สามารถพึ่งพาตวัเองไดต้อบรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  และเป็น

การสนบัสนุนโครงการาหารกลางวนัอยา่งย ัง่ยนื 
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