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ช่ือเร่ือง      ศูนย์การเรียนรู้แปลงผักไร้ดิน (แปลงผักไร้ดิน (HHyyddrrooppoonniiccss)) 

 

ช่ือผู้รับผดิชอบ  

1. เด็กชายสงกรานต ์ ขนุยวง   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 2. เด็กชายพพิรรธ  อยูสู่ง   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 3. เด็กชายปราโมทย ์ ปรางนวล  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 4. เด็กชายอภิเดช  สาวแกว้  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 5. เด็กชายธีรโชติ  แจง้เรือง  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 6. เด็กยทุธนา  หตัถกรรม   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 7. เด็กชายสุริยา  ทองมาลี   นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 8. นายวีระพงศ ์ สวา่งลาภ  ครูที่ปรึกษา 

 9. นางสาวศรัณยา  นอ้ยสง่า  ครูที่ปรึกษา 

 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

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

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 
 

สถานทีด่าํเนินการ  

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้
 

หน่วยงานสนับสนุน 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จาํกดั(มหาชน)  

  

ระยะเวลาดาํเนินการ    

กรกฎาคม พ.ศ.  2556  -   ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล  

 จากการสาํรวจขอ้มูลสุขภาพงานอนามยัในโรงเรียนพบวา่นกัเรียนโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตส่้วน

ใหญ่มีปัญหาในการรับประทานผกัอนัเน่ืองมาจากนักเรียนมีความคิดที่ว่าผกัมีรสขม เหม็นเขียวไม่น่ารับประทาน 

เป็นเหตุใหท้างโรงเรียนมีความคิดที่จะส่งเสริมการตั้งแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกบัการปลูกผกัต่างๆรวมทั้ง การปลูกผกัไร้

ดิน (Hydroponic) ด้วยเพื่อให้นักเรียนมีความคุน้ชินกับผกัได้ปลูกได้ดูแลด้วยตนเอง ได้แปรรูปผกั ได้ทดลอง

รับประทานผกัและไดรั้บประทานผกัที่ปลอดสารพษิ และในที่สุดโรงเรียนหวงัใหน้กัเรียนหนัมารับประทานผกัจน

เป็นนิสยั มีความชอบผกั อยากรับประทานผกั และเพือ่ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียนจึงไดมี้

การขอการสนับสนุนในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ ที่ใชใ้นการเพาะปลูกต่างๆ เม่ือได้รับการสนับสนุนแลว้โรงเรียน

ดาํเนินการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) จาํนวน 5 แปลง แปลงละ 75 ตน้ เร่ิมปลูกคร้ังแรกราว

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในตอนแรกโรงเรียนได้ทาํการจดัจาํหน่ายเพื่อให้ผูป้กครองที่สนใจนาํไปประกอบ

อาหารรับประทานที่บ้าน แต่เน่ืองจากผกัมีปริมาณที่ค่อนขา้งมากทาํให้จดัจาํหน่ายได้ไม่หมดในคราวเดียว 

ประกอบกบัจากการศึกษาพบวา่หากเราตอ้งการใหไ้ดว้ติามินและเกลือแร่ท่ีครบถว้นจากพืชผกั จะตอ้งรับประทาน

สดโดยไม่ผา่นความร้อนหรือการปรุง ทางผูรั้บผิดชอบโครงการการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) จึงไดร่้วมกนัคิด
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จดัทาํเป็นผดัสลดัพร้อมทานเพื่อให้นักเรียนไดรั้บประทานผกัสดปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แขง็แรง และส่งผลการต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไปนอกจากน้ีจากการที่โรงเรียนได้

จดัตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ การปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) ทาํใหมี้ผูส้นใจทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและประชาชน 

ชุมชนใกลเ้คียงต่างใหค้วามสนใจการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) ส่งผลให้เกิดการแผ่ขยายองคค์วามรู้ปลูกผกัไร้

ดิน (Hydroponic) อยา่งต่อเน่ือง  เนื่องจากการปลูกพืชโดยใชดิน พืชสามารถดูดสารพิษเขาไปไดดวยในขณะที่การ

ปลูกพืชไรดินเราสามารถควบคุมธาตุที่มีความจําเปนเฉพาะการเจริญเติบโตของพืชและความปลอดภัยตอผูบริโภค

เทานั้นนอกจากนี้จะเห็นวาการปลูกผักแบบไรดิน เปนนวัตกรรมใหมทําไดโดยไมตองมีพ้ืนท่ีท่ีกวางขวางมากนัก 

และเปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูสนใจที่จะทําการเกษตรในแนวนี้ ท้ังเปนการชวยเหลือผูบริโภคในอีกทางหนึ่งดวย 

เพราะในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญหันมาใหความสําคัญกับการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษกันมาขึ้น อีกทั้ง

ยังเปนการลดปญหาส่ิงแวดลอมและปญหาตอสุขภาพตอเกษตรกรและผูบริโภคดวย 

วัตถุประสงคการดําเนินงานวัตถุประสงคการดําเนินงาน  

1. เพ่ือถายทอดองคความรูในการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) และความรูในทําแปลงผกัไร้ดิน 

(Hydroponic) ดวยตนเองอยางงายสําหรับปลูกที่บานนักเรียนหรือผูที่สนใจ 

2. เพ่ือนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการบริโภคผัก หันมาสนใจและรับประทานผักและสงผลใหนักเรียน

ไดรับวิตามินและเกลืออันทําใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกความรับผิดชอบจากการที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผักต้ังแตเร่ิมตนเพาะจนจะ

ทั่งเก็บผลผลิต 

4. เพ่ือนํารายไดจากการดําเนินงานเขากองทุนโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

~ 3 ~ 
 



4 

 

แผนการดาํเนินงาน 

 

กิจกรรม 

2555 2556 

เดือน เดือน 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค 

1. คน้ควา้หาขอ้มูลที่

เก่ียวขอ้ง 

              

2. ติดต่อประสานงาน

วทิยากรใหค้วามรู้ 

              

3. ติดตั้งแปลงผกั               

4. ดาํเนินการปลูกผกั               

5. ถ่ายทอดองคค์วามรู้               

  

รูปแบบวธีิดาํเนินการรูปแบบวธีิดาํเนินการ  

 การเพาะเมล็ดด้วยฟองนํ้า 

 1. นําแผ่นฟองนํ้ าใส่ลงไปในกระบะเพาะตาม

จาํนวนกอ้นฟองนํ้ าที่เราตอ้งการจะเพาะเมล็ดหรือเกินจาํนวน

ไวส้ักเล็กน้อย และรดนํ้ าลงไปในกระบะเพาะพร้อมกับกด

ฟองนํ้ าเพื่อให้ฟองนํ้ าอุ ้มนํ้ าไวเ้ต็มที่ นําเมล็ดพนัธุ์กดลงใน

ฟองนํ้ าที่มีรอยบากที่เป็นเคร่ืองหมายบวกเอาไวแ้ลว้ โดยกดลง

ไปประมาณ 1/2 ซ.ม. เท่านั้น (หากลงลึกเกินไปเมล็ดจะแตกใบออกมาชา้ และหากต้ืนเกินไปเมล็ดจะงอกรากชา้)  

เมล็ดพนัธุท์ี่เหลือควรเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

 2. เม่ือนาํเมล็ดลงในฟองนํ้ าครบทุกกอ้นเรียบร้อยแลว้ รดนํ้ าให้ชุ่ม เชา้ - เยน็ และเก็บกระบะเพาะไว้

ในที่ร่ม  

 3. ประมาณวนัที่ 2-3 หลงัจากการเพาะ จะเห็นตน้กลา้เล็กๆ งอกออกมา 

 การอนุบาลต้นกล้า 

 1. ตน้กลา้ที่งอก อายปุระมาณ 1 วนั นาํกระบะเพาะตน้กลา้ออกมารับแสงแดดประมาณ 5 - 6 ชัว่โมง 

จากนั้นนาํไปเก็บไวใ้นที่ที่มีแสงสวา่ง ทาํเช่นน้ีประมาณ 4 - 5 วนั และคอยเติมนํ้ าเปล่า โดยเติมดา้นขา้งของฟองนํ้ า

ใหร้ะดบันํ้ าอยูป่ระมาณ 1/2 ฟองนํ้ า ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าแหง้ 
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 2. เม่ือตน้กลา้มีอายปุระมาณ 7 วนั หรือมีใบจริง(ใบท่ี 3)  งอกออกมา และจะมีรากโผล่ออกมาจาก

กอ้นฟองนํ้ าเล็กนอ้ย ใหเ้ติมนํ้ าที่ผสม สารละลายธาตุอาหาร A และ B อยา่งละ 5 ซี.ซี. ต่อนํ้ า 1 ลิตร ให้สูงประมาณ 

1/2 ฟองนํ้ า และหมัน่ตรวจสอบระดบันํ้ าอยูเ่สมอ ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าแหง้ 

 

 การลงรางปลูก (ควรทาํเวลาเยน็) 

 1. ต้นกล้าอายุได้ประมาณ  14 วนั  ก่อนนําลงราง

ปลูก ให้เติมนํ้ าลงถงันํ้ า 50 ลิตร  ปรับค่ากรด - ด่าง pH  5.5 - 6.5  

(ให้วดัค่า pH ก่อน แล้วอ่านค่า ถ้าเป็นนํ้ าประปา จะได้ค่า pH 

ประมาณ 6.8 ขึ้นไป ให้ใส่ pH down ทีละ 10 cc. แลว้วดัค่า pH ทาํ

สลบักนัไปจนปรับค่า pH ที่ 5.5 - 6.5)  

 2. .ใหเ้ติมสารละลายธาตุอาหาร B  ก่อนประมาณ 30 

นาที อยา่งละ 250 cc. ต่อนํ้ า 50 ลิตร อตัราส่วน 1 : 200  

 3. เม่ือตน้กลา้อายปุระมาณ 14 วนั หรือมีรากโผล่ออกมาจากฟองนํ้ ามากขึ้นก็สามารถยา้ยลงรางปลูก

ได ้(ควรทาํเวลาเยน็)  

 4. การลงรางปลูก ให้ดึงกอ้นฟองนํ้ าท่ีมีตน้กลา้ สอด

เขา้ไปทางกน้ถว้ยปลูกสีขาว ประมาณ 1/2 ฟองนํ้ า 

 

 การดูแลระหว่างการปลูก (อายผุกั ระหว่างวนัท่ี 14 - 

45 วนั) 

1. หมัน่ตรวจเช็คสภาพความเป็นกรด - ด่าง ของนํ้ า ให้อยูร่ะหว่าง pH  5.5 - 6.5 ในระบบรวมทั้ง

ตรวจดูระดบันํ้ าในถงันํ้ า (ถา้เติมนํ้ าในถงั 10 ลิตร ใหเ้ติมสารละลายธาตุอาหาร A และ B อยา่งละ 

50 cc. หรือในกรณีที่มีเคร่ืองวดั EC  ใหค้วามเขม้ขน้ของสารละลายอยูท่ี่ประมาณ 1.2 ) 

 การเก็บเกี่ยวผลผลิต (อายผุกั ประมาณ 45 - 55 วนั) 

 ก่อนเก็บเก่ียวประมาณ 1 - 2 วนั ให้งดเติมสารละลายธาตุอาหาร ให้เติมนํ้ าเปล่าแทนเพื่อลดความ

เขม้ขน้ของสารละลายธาตุอาหาร 
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ผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงาน  

1. เกิดองคความรูในการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) และความรูในทําแปลงผกัไร้ดิน (Hydroponic) 

ดวยตนเองอยางงายซ่ึงสามารถเคลื่อนยายไปยังท่ีตางๆไดสะดวกและผูสนใจสามารถประกอบเองไดโดยไมตอง

ส้ินเปลืองเงินซ้ือ 

2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการบริโภคผัก หันมาสนใจและรับประทานผักเปนจํานวนมากสังเกตได

จากการที่เมื่อทางโรงเรียนมีการประกอบอาหารสลัดพรอมรับประทานคร้ังใดนักเรียนก็จะใหความสนใจเปน

จํานวนมากและผลผลิตก็หมดทุกคร้ัง สงผลใหนักเรียนไดรับวิตามินและเกลืออันทําใหนักเรียนมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณ แข็งแรง 
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3. นักเรียนมีความรับผิดชอบจากการที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผักต้ังแตเร่ิมตนเพาะจนจะท่ังเก็บ

ผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โรงเรียนมีรายไดจากการดําเนินงานเขากองทุนโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนของโรงเรียน 

การแบงหนาท่ีรับผิดชอบการแบงหนาท่ีรับผิดชอบนักเรียนดูแลผักนักเรียนดูแลผักไร้ดนิ (ไร้ดนิ (HHyyddrrooppoonniicc))    

1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจและอาสาดูแลการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic)  

2. แบ่งนกัเรียนรับผดิชอบแต่ละแปลง แปลงละ 3 คน หนาที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

2.1   เติมน้ําเปลาพรอมทั้งปรับคาความเปนกรด- เบส  

2.2  เติมสารละลาย A B  พรอมทั้งวัดคาสารอาหาร 
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                      2.3  นักเรียนผูรับผิดชอบหมั่นตรวจสอบระดับน้ําเพ่ือใหแตละรางไหลในปริมาณที่เทากัน

และเหมาะสม 

  2.4 แปรรูปเปนสลัดพรอมทาน และจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

องคความรูแปลงองคความรูแปลงปลูกปลูกผักไรดินผักไรดินแบบถอดสําเร็จแบบถอดสําเร็จเคล่ือนที่ไดเคล่ือนที่ได     

หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล  

 จากการที่โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลัดใตข้องเราได้รับรางวลัโรงเรียนตน้แบบสถานศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง เม่ือทางโรงเรียนมีโครงการการปลูกผกัไร้ดินเกิดขึ้นมา ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้ใน

การปลูกผกัไร้ดินไปยงัชุมชน รวมทั้งผูท้ี่สนใจเพือ่ใหชุ้มชน ประชาชนที่สนใจสามารถท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปลูก

ผกัที่ทั้งปลอดสารพิษและยงัช่วยประหยดัเงินในการที่จะตอ้งไปซ้ือผกัมารับประทานเองซ่ึงมีราคาค่อนขา้งแพง 

นอกจากน้ีเป็นหนา้ที่โดยตรงของโรงเรียนที่จะตอ้งเป็นแหล่งใหค้วามรู้แก่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน ดงันั้น

ทางโรงเรียนจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์ตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได ขึ้นมาเพื่อเป็น

ตน้แบบแก่ชุมชนต่อไป โดยมีการประดิษฐใ์น 2 รูปแบบคือ จากท่อพลาสติก PVC และจากไมไ้ผ ่ 
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วัตถุประสงคการดําเนินงานวัตถุประสงคการดําเนินงาน  

1. เพ่ือสรางตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได เพ่ือถายทอดองคความรูการทํา

ตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได และความรูในการทําตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอด

สําเร็จเคลื่อนที่ได ดวยตนเองอยางงายสําหรับทําปลูกที่บานนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หรือผูที่สนใจ 

2. เพ่ือใหชุมชนเกิดเครือขายการทําแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได เพ่ือใหชุมชนมี

แปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได และสามารถปลูกผักรับทานเอง ที่ปลอดสารพิษได 

3. เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอการบริโภคผักในชุมชนให หันมาสนใจและรับประทานผักและสงผลให

นักเรียนไดรับวิตามินและเกลืออันทําใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง 

4. เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพา ตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วธีิการดาํเนินงานวธีิการดาํเนินงาน  

1. ศึกษาขอ้มูลการทาํตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได  

2. ร่างแบบการทาํตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได  

3. จดัหาวสัดุอุปกรณ์ตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได  

4. ขยายผลองคค์วามรู้แปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได  

5. สร้างเครือข่ายการทาํแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได 

องค์ความรู้การปลกูพชืไร้ดนิ     

 

             1. สามารถปลูกพชืไดท้ั้งปีเป็นการเพิม่มูลค่าของผลผลิตใหสู้งขึ้นกวา่แบบเก่า 50-100% และยงั

สามารถออกแบบใหป้ระหยดัพื้นที่การปลูกไดด้ว้ย 

             2. ดูแลไดท้ัว่ถึงเน่ืองจากเป็นระบบที่ง่ายต่อการควบคุมและป้องกนัโรคและแมลง ไม่ใชส้ารเคมีกาํจดั

แมลง 100% และไม่มีปัญหาในการกาํจดัวชัพชืในพื้นท่ีปลูก 

             3. ประหยดันํ้ าและปุ๋ ยเพราะสามารถควบคุมไดต้ามที่พชืตอ้งการ 

             4. ไมต้อ้งไถพรวน สามารถลดการทาํลายหรือชะลา้งหนา้ดิน 

             5. มีผลผลิตสมํ่าเสมอ และอายเุก็บเก่ียวเร็วขึ้น เน่ืองจากพชืสามารถนาํธาตุอาหารไปใชไ้ดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอ 
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             6. ผลผลิตที่ไดมี้ความสะอาด สด คุณภาพดี และที่สาํคญัคือ ปลอดสารพษิ 

             7. สามารถพฒันาการปลูกไปในเชิงพาณิชยไ์ด ้

 

    องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ 11  ต้นแบบแปลงต้นแบบแปลงปลูกปลูกผักไร้ดินผักไร้ดินแบบแบบถอดสําเร็จถอดสําเร็จเคลื่อนทีไ่ด้เคลื่อนทีไ่ด้  จากท่อพลาสติก จากท่อพลาสติก PPVVCC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัดุอปุกรณ์ 

1.  ขอ้งอ  8 ตวั 

2. สามทาง 1 น้ิว  24   ตวั 

3. ต่อตรง   2.5  น้ิว 3 ตวั 

4. ท่อนํ้ า PVC  2.5  น้ิว 1 ท่อน 

5. ท่อนํ้ า PVC    1   น้ิว 4 ท่อน 

6. น๊อต   6 ตวั 

7. ฝาปิด 2.5 น้ิว  6 ตวั 

8. 4 ทาง 1  4 ตวั 
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9. กาว   1 กระปุก 

10.  ต่อตรง 2.5  น้ิว 3 ตวั 

11. ตวัอดัท่อนํ้ า PVC   6 ตวั 

 

ผลการดาํเนินงาน 

1. เป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเองเขา้มาประยกุต์ใชใ้นชีวิตของ

ตนเอง 

2. สามารถนําตนแบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบ

เคลื่อนที่ไดจากท่อพลาสติก PVC   นาํไปเผยแพร่ 

ขยายผลแก่ผูท้ี่สนใจไดเ้ป็นเครือข่าย ไดแ้ก่ นาย

เจริญพร สถาพล นายวิเชียร วงศ์น้อย ความรู้

แปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนท่ีได

จากท่อพลาสติก PVC   ในชุมชน 

 

3. สามารถยา้ยแปลงผกัไปยงับริเวณท่ีตอ้งการไดโ้ดยสะดวก ในกรณีที่ตอ้งการยา้ยซ่ึงแปลงผกัสาํเร็จรูปไม่

สามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

4. ชุมชน ผูท่ี้สนใจสามารถทาํตามได้เน่ืองจากใช้

งบประมาณไม่มาก และสามารถประดิษฐเ์องไดไ้ม่ยุง่ยาก 

5. นักเรียนให้ความสนใจ เน่ืองจากมีขนาดเล็ก

กะทดัรัด และเป็นส่ิงที่แปลกใหม่ที่ยงัไม่เคยเห็นมาก่อน 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนมากยิง่ขึ้น 
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       องค์ความรู้ที ่องค์ความรู้ที ่22   

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัดุอปุกรณ์ 

1. ไมไ้ผ ่ขนาด เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 3 น้ิว ความยาว 1.30 เมตร จาํนวน  3 กระบอก 

2. ไมไ้ผข่นาดเสน้ผา่น ศูนยก์ลาง  1.5 น้ิว ความยาว 1 เมตร จาํนวน 18 ท่อน 

3. น็อตจบั 2 หุน ความยาว 3 น้ิว 45 ตวั 

ผลการดาํเนินงาน 

1. ชุมชนสามารถน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเองเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

ของตนเอง เน่ืองจากไม่ไผเ่ป็นส่ิงที่มีอยูใ่นชุมชนอยูแ่ลว้ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากยิง่ขึ้น ไม่ไผ่สามารถหา

ไดง่้าย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อให้เกิดขยะของเสียที่เป็นพิษ เม่ือไม่ใชห้รือหมดอายกุารใชง้าน 

สามารถกาํจดัไดง่้ายไม่เป็นพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม  

2. สามารถนาํตนแบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนท่ีไดนาํไปเผยแพร่ ขยายผลแก่ผูท้ี่สนใจได้

เป็นเครือข่ายความรู้แปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนท่ี ไดแก นายสมจิต  นอยสวาท นายสมบัติ 

ศรีสะอาด  แบบเคลื่อนที่ไดจากไมไ้ผใ่นชุมชน 

ตนแบบแปลงผักไรดิน แบบตนแบบแปลงผักไรดิน แบบถอดถอดรูปเคล่ือนท่ีไดรูปเคล่ือนท่ีไดจากไม้ไผ่จากไม้ไผ่ 
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3. สามารถยา้ยแปลงผกัไปยงับริเวณที่ตอ้งการไดโ้ดยสะดวก ในกรณีที่ตอ้งการยา้ยซ่ึงแปลงผกัสาํเร็จรูปไม่

สามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

4. ชุมชน ผูท้ี่สนใจสามารถทาํตามไดเ้น่ืองจากใชง้บประมาณไม่มาก และสามารถประดิษฐเ์องไดไ้ม่ยุง่ยาก 

5. นกัเรียนใหค้วามสนใจ เพราะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ท่ียงัไม่เคยเห็นมาก่อน                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้แบบแปลงผกัไร้ดิน แบบตน้แบบแปลงผกัไร้ดิน แบบถอดถอดรูปเคล่ือนท่ีได้รูปเคล่ือนท่ีได้จากไมไ้ผ่จากไมไ้ผ ่
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ผลจากการดาํเนินกิจกรรม 

 1. นกัเรียนสามารถปลูกปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) สาํหรับใชใ้นการเกษตรของโรงเรียนตามโครงการ

อาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื 

 2. กิจกรรมการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) สามารถพฒันากิจกรรมใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ให้

ความรู้กบันกัเรียน ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน และคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 3. โรงเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื 

ร้อยละ 30 

 4. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียน จาํนวน   1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นมะขามโพรง  และศูนยเ์ครือข่าย

ผูป้กครอง จาํนวน 2 คน คือ นายเจริญพร สถาพล และนายวเิชียร วงศน์อ้ย 

 5. มีคณะศึกษาดูงาน 19 หน่วยงาน  

 6. หน่วยงานที่สนบัสนุนไดแ้ก่  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี , บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ 

จาํกดั (มหาชน) 
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