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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 

 

 

 

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 

 

ศูนย์การเรียนรู้  การปลกูผักประหยดัพืน้ทีแ่ละการแปรรูป

 

 

http://www.namkladtai.ac.th/
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

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 โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวทิยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในองคค์วามรู้และมีประสบการณ์ดา้นการปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและแบบประหยดั

พื้นที่ 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 

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

  3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล(Check) จดัให้มีการทดสอบการไดรั้บความรู้ ทดสอบเฉพาะความรู้หลงั

การอบรมโดยตรวจสอบจากคุณภาพผลผลิต ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละรายวชิา 

  4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง(Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผนใน

ระยะต่อไป  
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบว่าโครงการปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและแบบ

ประหยดัพื้นที่ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลัดใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการ

ดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูร่้วมกิจกรรม ทั้งส้ิน 45 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 27 คน จากจาํนวน 33 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

5. มีโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 6 โรงเรียน ดงัน้ี โรงเรียนบา้นหนองรี , โรงเรียนบา้นสามเรือน , 

โรงเรียนพพุลู , โรงเรียนท่าตะคร้อ , โรงเรียนหนองหญา้ปลอ้ง และ โรงเรียนบา้นปากรัตน ์

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

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 

โรงเรียนบา้นคัน่กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 

โรงเรียนบา้นพนุํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.

กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบา้นห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบ                    

คีรีขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยการจดันิทรรศการ เช่น   จดันิทรรศการงานแข่งขนัทกัษะวิชาการ 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 61 จงัหวดักาญจนบุรี และคร้ังที่ 62 จงัหวดัระยอง  

 10. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยดึหลกัคุณธรรมนาํความรู้ สร้าง

ความตระหนกัสาํนึกในคุณคา่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัประเทศไทย

ประสบกบัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจความเป็นอยูข่องประชาชนฝืดเคืองมีภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั ใชจ่้ายเงินทอง

อยา่งฟุ่มเฟือย  
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

มวัเมาในอบายมุข ขาดคุณธรรมประจาํใจ ทุจริตคอรัปชัน่ เอารัดเอาเปรียบไม่มีความเอ้ืออาทร ทางโรงเรียนบา้น

ยางนํ้ ากลดัใต ้จึงนอ้มนาํเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั มาปรับใชใ้นโรงเรียนจนถึงปัจจุบนั 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

    การเตรียมการ เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการประเด็นปัญหา 

จากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

    การดําเนินงานหรือให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยาการท่ีมีความเช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์จากกรมที่ดินที่ 11 จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 36 ชัว่โมง ( 3 วนั 2 คืน) ดงัน้ี 

     การทาํปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ การจาํกดัศตัรูพชืจาํนวน 12 ชัว่โมง  

 การปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและแบบประหยดัพื้นที่ จาํนวน 12 ชัว่โมง  

 การแปรรูปผลิตภณัฑ ์และการบรรจุหีบห่อ จาํนวน 12 ชัว่โมง  

    คุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดฯ ไม่จาํกดัความรู้ของผูรั้บการถ่ายทอด 

    วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม ต่อเน่ือง

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

    ส่ือที่ใชใ้นการถ่ายทอดฯ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการบรรยาย และผลผลิตทางการเกษตร ตน้แบบ 

ในแต่ละวชิา 

    การทดสอบการไดรั้บความรู้ก่อนและหลงั ทดสอบเฉพาะความรู้หลงัการอบรม 

     การติดตามและประเมินผล 

 ทาํการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมโดยการสอบถาม สงัเกตการณ์ปฏิบติังานและแบบสาํรวจ  

ตามรูปแบบใบประเมินผลเม่ือจบการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละรายวชิา 

 ติดตามประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือนหลงัจบการอบรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาเพิม่เติม ภายหลงัการถ่ายทอด เพือ่ใหมี้การนาํผลงานนั้นไปใช ้

ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

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 ซ่ึงทางโรงเรียนไดต่้อยอด

มาเป็นกิจกรรมการปลูกผกัแบบประหยดัพื้นที่ และ ไฮโดรโปนิกส์ แบบไม่ใชดิ้น  การปลูกผกัแบบประหยดั

พื้นที่ เป็นกิจกรรมเพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การใชธ้าตุอาหารที่จาํเป็นในพื้นที่  ที่จาํกดัโดยไม่ใชดิ้นแต่ใชว้สัดุ

อ่ืนๆแทน  เช่น ถุงดาํ เศษวสัดุเหลือใช ้ 

ทั้งน้ี ส่งผลใหไ้ดผ้ลิตผลคือ ผกัปลอดสารพษิ เขา้สู่โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื และยงัมี

ประโยชน์เพือ่ใหร่้มเงาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตทางการเกษตรจากการปลูกผกัแบบแปลงสาธิต และแบบประหยดัพื้นที่ 
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ผลการดาํเนินการ  

จากการสงัเกตและเก็บขอ้มูล จะเห็นไดช้ดัวา่ผูอ้บรมเขา้รับการถ่ายทอดกลุ่มน้ี มีการนาํไปประกอบเป็น

อาชีพรวมไปถึงการพฒันา และมีการต่อยอดความรู้ที่เป็นอยา่งดีและสมัฤทธ์ิผลอยา่งชดัเจนผูเ้ขา้ร่วมถ่ายทอด

เทคโนโลยีมีการประกอบอาชีพและมีรายไดท้ี่เพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปจุนเจือครอบครัวเป็นรายได้เสริม

สาํหรับบุคคลทัว่ไป และเป็นรายไดห้ลกัของผูป้ระกอบอาชีพดา้นน้ีโดยตรง การอบรมถ่ายทอดน้ีสามารถสร้าง

อาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบักลุ่มชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างอาชีพอย่างย ัง่ยืน 

โครงการน้ีจดัทาํขึ้นมาให้ผลประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นอยา่งมาก เพราะผู ้

อบรมสามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงตนเองและสร้างอาชีพใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนงานและการดาํเนินงานจริง 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ 

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนบั) 

หมายเหตุ 
ตามแผนงาน 

ตามผลการ

ดาํเนินงาน 

1.จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอด(คน) 30 45 ตามขอ้มูลในใบสมคัร 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการ

ถ่ายทอดฯ 
80 

มากกวา่ร้อยละ

90 
ตามแบบประเมินความพงึพอใจ 

3.ร้อยละผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ 70 100.00 

ร้อยละ 81.2 เม่ือเทียบจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.จาํนวนสถานประกอบการที่นาํ

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
3 3 ตามเอกสารการนาํผลงานวจิยัไปใช ้

จากผลการดาํเนินงานที่ไดพ้บว่าในปีงบประมาณ 2556 พบว่าโครงการปลูกผกัแบบแปลงสาธิตและ

แบบประหยดัพื้นที่ โรงเรียนบ้านยางนํ้ ากลัดใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตาม

แผนการดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอด ทั้งส้ิน 45 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 40 คน จากจาํนวน 45 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

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

โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียนบา้นสามเรือน โรงเรียนวดัหนองปรง และศูนยเ์ครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก 

จาํนวน 6 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลัย                      

ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

โรงเรียนเพลินพฒันากรุงเทพฯ คณะกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

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

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 

โรงเรียนบา้นคัน่กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 

โรงเรียนบา้นพนุํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.

กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบา้นห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบ                         

คีรีขนัธ ์เขต 2 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงาน เช่น   จดันิทรรศการงานแข่งขนัทกัษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ัง

ที่ 61 จงัหวดักาญจนบุรี และคร้ังที่ 62 จงัหวดัระยอง เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม ณ 

กระทรวงศึกษาธิการ จดันิทรรศการ Best Practice ณ จงัหวดัอยธุยา  

 10. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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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 

ศูนย์การเรียนรู้  การปลกูการปลกูผักไร้ดิน (ผักไร้ดิน (HHyyddrrooppoonniicc)) 
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หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล   

 จากการสาํรวจขอ้มูลสุขภาพงานอนามยัในโรงเรียนพบว่านักเรียนโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต้

ส่วนใหญ่มีปัญหาในการรับประทานผกัอันเน่ืองมาจากนักเรียนมีความคิดที่ว่าผกัมีรสขม เหม็นเขียวไม่น่า

รับประทาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนมีความคิดที่จะส่งเสริมการตั้งแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการปลูกผกัต่างๆ

รวมทั้ง การปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) ดว้ยเพื่อให้นักเรียนมีความคุน้ชินกบัผกัไดป้ลูกไดดู้แลดว้ยตนเอง ได้

แปรรูปผกั ไดท้ดลองรับประทานผกัและไดรั้บประทานผกัที่ปลอดสารพษิ และในที่สุดโรงเรียนหวงัใหน้กัเรียน

หันมารับประทานผกัจนเป็นนิสัย มีความชอบผกั อยากรับประทานผกั และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก

หน่วยงานภายนอกโรงเรียนจึงไดมี้การขอการสนับสนุนในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ ที่ใชใ้นการเพาะปลูกต่างๆ 

เม่ือไดรั้บการสนบัสนุนแลว้โรงเรียนดาํเนินการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) จาํนวน 5 แปลง 

แปลงละ 75 ตน้ เร่ิมปลูกคร้ังแรกราวเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในตอนแรกโรงเรียนไดท้าํการจดัจาํหน่าย

เพือ่ใหผู้ป้กครองที่สนใจนาํไปประกอบอาหารรับประทานที่บา้น แต่เน่ืองจากผกัมีปริมาณที่ค่อนขา้งมากทาํให้

จดัจาํหน่ายไดไ้ม่หมดในคราวเดียว ประกอบกบัจากการศึกษาพบวา่หากเราตอ้งการให้ไดว้ิตามินและเกลือแร่ที่

ครบถว้นจากพชืผกั จะตอ้งรับประทานสดโดยไม่ผา่นความร้อนหรือการปรุง ทางผูรั้บผดิชอบโครงการการปลูก

ผกัไร้ดิน (Hydroponic) จึงไดร่้วมกนัคิดจดัทาํเป็นผดัสลดัพร้อมทานเพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บประทานผกัสดปลอด

สารพิษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และส่งผลการต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทาง                
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การเรียนต่อไปนอกจากน้ีจากการที่โรงเรียนไดจ้ดัตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ การปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) ทาํให้มี

ผูส้นใจทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและประชาชน ชุมชนใกล้เคียงต่างให้ความสนใจการปลูกผกัไร้ดิน 

(Hydroponic) ส่งผลใหเ้กิดการแผข่ยายองคค์วามรู้ปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) อยา่งต่อเน่ือง  เนื่องจากการปลูก

พืชโดยใชดิน พืชสามารถดูดสารพิษเขาไปไดดวยในขณะท่ีการปลูกพืชไรดินเราสามารถควบคุมธาตุท่ีมีความ

จําเปนเฉพาะการเจริญเติบโตของพืชและความปลอดภัยตอผูบริโภคเทานั้นนอกจากนี้จะเห็นวาการปลูกผักแบบ

ไรดิน เปนนวัตกรรมใหมทําไดโดยไมตองมีพ้ืนที่ที่กวางขวางมากนัก และเปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูสนใจที่จะ

ทําการเกษตรในแนวนี้ ทั้งเปนการชวยเหลือผูบริโภคในอีกทางหนึ่งดวย เพราะในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญ

หันมาใหความสําคัญกับการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษกันมาขึ้น อีกท้ังยังเปนการลดปญหาส่ิงแวดลอม

และปญหาตอสุขภาพตอเกษตรกรและผูบริโภคดวย 

วัตถุประสงคการดําเนินงวัตถุประสงคการดําเนินงานาน 

1. เพ่ือถายทอดองคความรูในการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) และความรูในทําแปลงผกัไร้ดิน 

(Hydroponic) ดวยตนเองอยางงายสําหรับปลูกที่บานนักเรียนหรือผูที่สนใจ 

2. เพ่ือนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการบริโภคผัก หันมาสนใจและรับประทานผักและสงผลให

นักเรียนไดรับวิตามินและเกลืออันทําใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดฝกความรับผิดชอบจากการท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลผักต้ังแตเร่ิมตนเพาะ

จนจะทั่งเก็บผลผลิต 

4. เพ่ือนํารายไดจากการดําเนินงานเขากองทุนโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนของโรงเรียน 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

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 โดยกดลงไปประมาณ 1/2 ซ.ม. เท่านั้น (หากลงลึกเกินไป

เมล็ดจะแตกใบออกมาชา้ และหากต้ืนเกินไปเมล็ดจะงอกรากชา้)  เมล็ดพนัธุท์ี่เหลือควรเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 

 2. เม่ือนาํเมล็ดลงในฟองนํ้ าครบทุกกอ้นเรียบร้อยแลว้ รดนํ้ าให้ชุ่ม เชา้ - เยน็ และเก็บกระบะเพาะ

ไวใ้นที่ร่ม  

 3. ประมาณวนัที่ 2-3 หลงัจากการเพาะ จะเห็นตน้กลา้เล็กๆ งอกออกมา 

 การอนุบาลต้นกล้า 

 1. ตน้กล้าที่งอก อายุประมาณ 1 วนั นํากระบะเพาะตน้กล้าออกมารับแสงแดดประมาณ 5 - 6 

ชัว่โมง จากนั้นนาํไปเก็บไวใ้นที่ที่มีแสงสวา่ง ทาํเช่นน้ีประมาณ 4 - 5 วนั และคอยเติมนํ้ าเปล่า โดยเติมดา้นขา้ง

ของฟองนํ้ าใหร้ะดบันํ้ าอยูป่ระมาณ 1/2 ฟองนํ้ า ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าแหง้ 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 2. เม่ือตน้กลา้มีอายปุระมาณ 7 วนั หรือมีใบจริง(ใบที่ 3)  งอกออกมา และจะมีรากโผล่ออกมาจาก

กอ้นฟองนํ้ าเล็กน้อย ให้เติมนํ้ าที่ผสม สารละลายธาตุอาหาร A และ B อยา่งละ 5 ซี.ซี. ต่อนํ้ า 1 ลิตร ให้สูง

ประมาณ 1/2 ฟองนํ้ า และหมัน่ตรวจสอบระดบันํ้ าอยูเ่สมอ ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าแหง้ 

 

 การลงรางปลูก (ควรทาํเวลาเยน็) 

 1. ตน้กลา้อายไุดป้ระมาณ  14 วนั  ก่อนนาํลงราง

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

6.5  (ให้วดัค่า pH ก่อน แลว้อ่านค่า ถา้เป็นนํ้ าประปา จะไดค้่า 

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

pH ทาํสลบักนัไปจนปรับค่า 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 ามากขึ้นก็สามารถยา้ยลงราง

ปลูกได ้(ควรทาํเวลาเยน็)  

 4. การลงรางปลูก ให้ดึงกอ้นฟองนํ้ าท่ีมีตน้กลา้ สอด

เขา้ไปทางกน้ถว้ยปลูกสีขาว ประมาณ 1/2 ฟองนํ้ า 

การดูแลระหว่างการปลูก (อายผุกั ระหวา่งวนัที่ 14 - 45 วนั) 

1. หมัน่ตรวจเช็คสภาพความเป็นกรด - ด่าง ของนํ้ า 

ให้อยูร่ะหว่าง pH  5.5 - 6.5 ในระบบรวมทั้งตรวจดูระดบันํ้ าในถงั

นํ้ 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 ใหง้ดเติมสารละลายธาตุอาหาร ให้เติมนํ้ าเปล่าแทนเพื่อลดความ

เขม้ขน้ของสารละลายธาตุอาหาร 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 

 

 

 

  

  

  

ผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงาน  

1. เกิดองคความรูในการปลูกผักไร้ดิน  (Hydroponic)  และความรูในทําแปลงผักไร้ดิน 

(Hydroponic) ดวยตนเองอยางงายซ่ึงสามารถเคลื่อนยายไปยังที่ตางๆไดสะดวกและผูสนใจสามารถประกอบเอง

ไดโดยไมตองส้ินเปลืองเงินซ้ือ 

2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการบริโภคผัก หันมาสนใจและรับประทานผักเปนจํานวนมากสังเกต

ไดจากการที่เมื่อทางโรงเรียนมีการประกอบอาหารสลัดพรอมรับประทานคร้ังใดนักเรียนก็จะใหความสนใจเปน

จํานวนมากและผลผลิตก็หมดทุกคร้ัง สงผลใหนักเรียนไดรับวิตามินและเกลืออันทําใหนักเรียนมีสุขภาพ

รางกายสมบูรณ แข็งแรง 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบจากการที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผักต้ังแตเร่ิมตนเพาะจนจะทั่งเก็บ

ผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โรงเรียนมีรายไดจากการดําเนินงานเขากองทุนโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนของ

โรงเรียน 

การแบงหนาท่ีรับผิดชอบนักเรียนดูแลผักการแบงหนาท่ีรับผิดชอบนักเรียนดูแลผักไร้ดนิ (ไร้ดนิ (HHyyddrrooppoonniicc))    

1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจและอาสาดูแลการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic)  

2. แบ่งนกัเรียนรับผดิชอบแต่ละแปลง แปลงละ 3 คน หนาที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

2.1   เติมน้ําเปลาพรอมทั้งปรับคาความเปนกรด- เบส  

2.2  เติมสารละลาย A B  พรอมทั้งวัดคาสารอาหาร 

                      2.3  นักเรียนผูรับผิดชอบหมั่นตรวจสอบระดับน้ําเพ่ือใหแตละรางไหลในปริมาณที่เทากัน

และเหมาะสม 

  2.4 แปรรูปเปนสลัดพรอมทาน และจําหนาย 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

องคความรูแปลงปลูกผักไรดินแบบถอดสําเร็จเคล่ือนที่ไดองคความรูแปลงปลูกผักไรดินแบบถอดสําเร็จเคล่ือนที่ได     

หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล   

 จากการที่โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตข้องเราไดรั้บรางวลัโรงเรียนตน้แบบสถานศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพยีง เม่ือทางโรงเรียนมีโครงการการปลูกผกัไร้ดินเกิดขึ้นมา ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้ใน

การปลูกผกัไร้ดินไปยงัชุมชน รวมทั้งผูท้ี่สนใจเพื่อให้ชุมชน ประชาชนที่สนใจสามารถที่จะนาํความรู้ที่ไดไ้ป

ปลูกผกัที่ทั้งปลอดสารพษิและยงัช่วยประหยดัเงินในการที่จะตอ้งไปซ้ือผกัมารับประทานเองซ่ึงมีราคาค่อนขา้ง

แพง นอกจากน้ีเป็นหน้าที่โดยตรงของโรงเรียนที่จะตอ้งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้แก่

ชุมชน ดงันั้นทางโรงเรียนจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์ตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได 

ขึ้นมาเพือ่เป็นตน้แบบแก่ชุมชนต่อไป โดยมีการประดิษฐใ์น 2 รูปแบบคือ จากท่อพลาสติก PVC และจากไมไ้ผ ่ 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

วัตถุประสงคการดําเนินงานวัตถุประสงคการดําเนินงาน  

1. เพ่ือสรางตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได เพ่ือถายทอดองคความรูการ

ทําตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได และความรูในการทําตน้แบบแปลงปลูกผักไรดิน 

แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได ดวยตนเองอยางงายสําหรับทําปลูกที่บานนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หรือผูที่สนใจ 

2. เพ่ือใหชุมชนเกิดเครือขายการทําแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได เพ่ือใหชุมชน

มีแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ได และสามารถปลูกผักรับทานเอง ที่ปลอดสารพิษได 

3. เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอการบริโภคผักในชุมชนให หันมาสนใจและรับประทานผักและสงผล

ใหนักเรียนไดรับวิตามินและเกลืออันทําใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณ 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 ไม่ใชส้ารเคมี

กาํจดัแมลง 100% และไม่มีปัญหาในการกาํจดัวชัพชืในพื้นท่ีปลูก 

             3. ประหยดันํ้ าและปุ๋ ยเพราะสามารถควบคุมไดต้ามที่พชืตอ้งการ 

             4. ไมต้อ้งไถพรวน สามารถลดการทาํลายหรือชะลา้งหนา้ดิน 

             5. มีผลผลิตสมํ่าเสมอ และอายเุก็บเก่ียวเร็วขึ้น เน่ืองจากพชืสามารถนาํธาตุอาหารไปใชไ้ดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอ 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

             6. ผลผลิตที่ไดมี้ความสะอาด สด คุณภาพดี และที่สาํคญัคือ ปลอดสารพษิ 

             7. สามารถพฒันาการปลูกไปในเชิงพาณิชยไ์ด ้

 

    องค์ความรู้ที่ องค์ความรู้ที่ 11  ต้นแบบแปลงต้นแบบแปลงปลูกปลูกผักไร้ดินแบบผักไร้ดินแบบถอดสําเร็จถอดสําเร็จเคลื่อนทีไ่ด้จากท่อพลาสติก เคลื่อนทีไ่ด้จากท่อพลาสติก PPVVCC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัดุอปุกรณ์ 

1.  ขอ้งอ  8 ตวั  7. สามทาง 1 น้ิว  24   ตวั 

2. ต่อตรง   2.5  น้ิว 3 ตวั  8. แป๊ป  2.5  น้ิว(8.5) 1 ท่อน 

3. แป๊ป  1   นิ้ว(8.5) 4 ท่อน  9. น๊อต   6 ตวั 

4. ฝาปิด 2.5 น้ิว  6 ตวั  10. 4 ทาง 1  4 ตวั 

5. กาว   1 กระปุก  11.  ต่อตรง 2.5  น้ิว 3 ตวั 

6. ตวัอดัแป๊บ  6 ตวั 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

ผลการดาํเนินงาน 

1. เป็นการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่เนน้การพึ่งพาตนเองเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 

ของตนเอง 

2. สามารถนําตนแบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบ

เคลื่อนที่ไดจากท่อพลาสติก PVC   นําไป

เผยแพร่ ขยายผลแก่ผูท้ี่สนใจได้เป็นเครือข่าย 

ไดแ้ก่ นายเจริญพร สถาพล นายวิเชียร วงศน์้อย 

ความรู้แปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จ

เคลื่อนที่ไดจากท่อพลาสติก PVC   ในชุมชน 

 

3. สามารถยา้ยแปลงผกัไปยงับริเวณที่ตอ้งการได้

โดยสะดวก ในกรณีที่ตอ้งการยา้ยซ่ึงแปลงผกัสาํเร็จรูปไม่สามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

4. ชุมชน ผูท้ี่สนใจสามารถทาํตามได้เน่ืองจากใช้

งบประมาณไม่มาก และสามารถประดิษฐเ์องไดไ้ม่ยุง่ยาก 

5. นักเรียนให้ความสนใจ เน่ืองจากมีขนาดเล็ก

กะทดัรัด และเป็นส่ิงที่แปลกใหม่ที่ยงัไม่เคยเห็นมาก่อน 

6. ชุมชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนมากยิง่ขึ้น 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

       องค์ความรู้ที ่องค์ความรู้ที ่22 ตนแบบแปลงผักไรดิน แบบตนแบบแปลงผักไรดิน แบบถอดสําเร็จถอดสําเร็จเคล่ือนท่ีไดเคล่ือนท่ีไดจากไม้ไผ่จากไม้ไผ่   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ชุมชนสามารถน้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเองเขา้มาประยกุต์ใชใ้น

ชีวิตของตนเอง เน่ืองจากไม่ไผ่เป็นส่ิงที่มีอยูใ่นชุมชนอยูแ่ลว้ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากยิง่ขึ้น ไม่ไผ่

สามารถหาได้ง่าย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดขยะของเสียท่ีเป็นพิษ เม่ือไม่ใช้หรือ

หมดอายกุารใชง้าน สามารถกาํจดัไดง่้ายไม่เป็นพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม  

2. สามารถนาํตนแบบแปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนที่ไดนาํไปเผยแพร่ ขยายผลแก่ผูท้ี่สนใจ

ไดเ้ป็นเครือข่ายความรู้แปลงปลูกผักไรดิน แบบถอดสําเร็จเคลื่อนท่ี ไดแก นายสมจิต  นอยสวาท นาย

สมบัติ ศรีสะอาด  แบบเคลื่อนที่ไดจากไมไ้ผใ่นชุมชน 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

3. สามารถยา้ยแปลงผกัไปยงับริเวณที่ตอ้งการไดโ้ดยสะดวก ในกรณีที่ตอ้งการยา้ยซ่ึงแปลงผกัสาํเร็จรูปไม่

สามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

4. ชุมชน ผูท่ี้สนใจสามารถทาํตามไดเ้น่ืองจากใชง้บประมาณไม่มาก และสามารถประดิษฐเ์องไดไ้ม่ยุง่ยาก 

5. นกัเรียนใหค้วามสนใจ เพราะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ท่ียงัไม่เคยเห็นมาก่อน                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการดาํเนินกิจกรรม 

 1. นกัเรียนสามารถปลูกปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) สาํหรับใชใ้นการเกษตรของโรงเรียนตามโครงการ

อาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื 

 2. กิจกรรมการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponic) สามารถพฒันากิจกรรมใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน 

ใหค้วามรู้กบันกัเรียน ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน และคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 3. โรงเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื 

ร้อยละ 30 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 4. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียน จาํนวน   1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นมะขามโพรง  และศูนยเ์ครือข่าย

ผูป้กครอง จาํนวน 2 คน คือ นายเจริญพร สถาพล นายวเิชียร วงศน์อ้ย 

 5. มีคณะศึกษาดูงาน 19 หน่วยงาน  

 6. หน่วยงานที่สนบัสนุนไดแ้ก่  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี , บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนั

ชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

 

 

ช่ือผู้นําเสนอ   

1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. เด็กหญิงอญัชุลีกร เนียมทอง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3. เด็กหญิงอาํพาพร  ประกอบกิจ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3. นางวรรณา  อินทร์มี   ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 4. นางงามจิต  หลาํเบญ็สะ  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 5. นางสาวยธุารัตน์  สังขส์น  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

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

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 

หน่วยงานทีใ่ห้การดูแล 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

สถานทีด่าํเนินการ  

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

ระยะเวลาดาํเนินการ    

18 เมษายน พ.ศ.  2556  -  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

วตัถุประสงค์การดาํเนินงาน 

1. เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นส่ิงทอเร่ืองการยอ้มผา้ การทอผา้และการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก ผา้

ทอกะเหร่ียง สู่กลุ่มชุมชนยางนํ้ ากลดัใต ้คณะผูศึ้กษาดูงาน โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานท่ีสนใจ 

2. เพือ่พฒันาและส่งเสริมการผลิตผลิตภณัฑข์องชุมชนยางนํ้ ากลดัใตมี้มาตรฐานตามหลกัเกณฑ ์

สินคา้ OTOP 

 3. เพือ่นาํรายไดจ้ากการดาํเนินงานเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืของโรงเรียน 

 

คลนิิกเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าทอ
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการ 

ประเด็นปัญหาจากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

2. ขั้นปฏิบติัการ(Do) การดาํเนินงานหรือใหบ้ริการ โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวทิยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในองค์ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการยอ้มผา้ การทอผา้ และการออกแบบ 

ประกอบดว้ย 3 องคค์วามรู้ ดงัน้ี 

    2.1  การยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนั และการทอผา้ดว้ยก่ีเอวและก่ีกระตุก 

  2.2  การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง 

    2.3  การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP  

     วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรมต่อเน่ือง 

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

  3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล(Check) จดัให้มีการทดสอบการไดรั้บความรู้ ทดสอบเฉพาะความรู้หลงั

การอบรมโดยตรวจสอบจากคุณภาพช้ินงานตามมาตรฐานสินคา้ OTOP ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละ

รายวชิา 

  4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง(Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผนใน

ระยะต่อไป  

ผลการดาํเนินงาน 

จากการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบวา่คลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑ์

ผา้ทอกะเหร่ียงโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการ

ดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 33 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 27 คน จากจาํนวน 33 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการทีน่าํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

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

โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียนบา้นสามเรือน โรงเรียนวดัหนองปรง และศูนยเ์ครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก 

จาํนวน 6 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราช
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ภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

โรงเรียนเพลินพฒันากรุงเทพฯ คณะกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

 6. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1  ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียนบา้นคัน่

กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบา้นพุ

นํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนัง สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.กาํแพงเพชร 

เขต 2 โรงเรียนบา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยร่วมแสดงผลงานที่เป็นเลิศดา้นผา้ทอกะเหร่ียง จาํนวน 15 คร้ัง 

เช่น จดันิทรรศการงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จดันิทรรศการผลิตภณัฑผ์า้ทอ

กะเหร่ียงงานแข่งขนัทกัษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 61 จงัหวดักาญจนบุรี และคร้ังที่ 62 จงัหวดั

ระยอง เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ จดันิทรรศการ Best Practice 

ผา้ทอผะเหร่ียง ณ จงัหวดัอยธุยา นําเสนอผลงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง จงัหวดัชลบุรี เผยแพร่ผลงาน

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงงานเพชรบุรีดีจงั จาํนวน 2 คร้ัง 

 10. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

              คลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง จดัขึ้น  ณ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดั

ใต ้ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี เดิมชุมชนน้ีมีช่ือเรียกว่า “บา้นกะเหร่ียงโปร่ง” 

ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เช้ือสายกะเหร่ียง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหร่ียงดั้ งเดิมเช้ือสาย

“กะเหร่ียงยาง”จึงสนันิษฐานไดว้า่เป็นที่มาของช่ือตาํบลยางนํ้ ากลดัใตน้อกจากน้ียงัมีประชากรชาวไทยภูเขาเช้ือ

สายกะเหร่ียงที่มีวฒันธรรมการทอผา้เป็นของตนเองมีลายผา้และวธีิทอผา้ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั       

การดาํเนินงานโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตจึ้งไดสื้บทอดวฒันธรรมประเพณีชาวกะเหร่ียงน้ี โดยจดัตั้ง

กลุ่มผา้ทอกะเหร่ียงประยกุต ์ซ่ึงผา้ทอกะเหร่ียงเป็นผา้ทอมือที่ ชาวกะเหร่ียง  สืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ มีการ

อนุรักษ ์และรักษาผา้ทอทอ้งถ่ินเอาไว ้เช่น เส้ือ ผา้ถุง  ยา่ม ดงันั้นโรงเรียนจึงไดป้ระยกุตง์านผา้กะเหร่ียงเพือ่การ

นาํไปประดิษฐ์ให้เกิดความหลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะการทอผา้ ไดมี้การ

ออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยยอ้มผา้ดว้ยสีธรรมชาติ เช่น ขม้ิน อญัชนั ฝาง ใบหูกวาง หมาก มะเกลือ กระเจ๊ียบ สนิม

ตะป ู ซ่ึงจะใหสี้ต่างกนั แลว้นาํมาทอเป็นผืนผา้ และมีการประยกุตผ์า้ทอให้เป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจาก

เส้ือผา้ที่สวมใส่ยงัประยุกตผ์า้ทอให้เป็นผลิตภณัฑ์ที่แปลกใหม่ ไดแ้ก่ ตุ๊กตา รูปสัตว ์เช่น ชา้ง สุนัข กระต่าย 

แมว หนู เต่า  ประยุกตเ์ป็นอุปกรณ์ของใช้ เช่น ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ ซองใส่ตะเกียบ ท่ีรองจาน ท่ีรองแก้ว               
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ผา้ปูโตะ๊ ซองใส่โทรศพัท ์กระเป๋า และกรอบรูป สามารถนาํไปเป็น ของฝาก ของชาํร่วย ในโอกาสต่างๆ  อีกทั้ง

ยงัเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ช้ินงานเป็นการอนุรักษผ์า้ทอ และ

สร้างรายไดช่้วยเหลือครอบครัว สร้างความภาคภูมิใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตวัเองและยงัสามารถเผยแพร่

วฒันธรรมน้ีไปสู่ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  

หลงัจากการดาํเนินงานดงักล่าวทาํให้โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตจ้ดัตั้งกลุ่มผา้ทอก่อรัก เป็นศูนยร์วม

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการกา้วสู่

อาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้งเป็นแหล่งการจา้งงานของกลุ่มแม่บา้นในชุมชนอีกทางหน่ึง ปัจจุบนั

กลุ่มทอผา้ฯ ปัจจุบนัโรงเรียนไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยก์ารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้

ทอกะเหร่ียง เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์

บางส่วนจากบริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จาํกดั(มหาชน)  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นงบประมาณ จากวิทยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต้

สนับสนุนงบประมาณ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและ

บริษทั Elvira จาํกดั อนุเคราะห์วิทยากรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ ไดรั้บความช่วยเหลือทางวิชาการ/เทคโนโลยี

จากมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรีและสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี จึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือ

ในการพฒันา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในสังคม และองคค์วามรู้ที่บูรณาการกบัการเรียนการ

สอนในวชิาทอผา้ เป็นกลไกหลกัในการพฒันาถ่ายทอดเทคโนโลยศูีนยก์ารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้

ทอกะเหร่ียง สู่กลุ่มชุมชนยางนํ้ ากลดัใต ้จ.เพชรบุรี โดยใหโ้รงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตเ้ป็นคลินิกเทคโนโลยกีาร

พฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการยอ้มผา้ การทอผา้และการแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง ใหก้บัโรงเรียนเครือข่าย คณะศึกษาดูงาน ชุมชน และหน่วยงานท่ีสนใจ  

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

    การเตรียมการ เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการประเด็นปัญหา 

จากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

    การดําเนินงานหรือให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยาการท่ีมีความเช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์จากคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบประกอบดว้ย  3  องคค์วามรู้ จาํนวน 72 ชัว่โมง ( 9 วนั 

8 ชัว่โมง/วนั) ดงัน้ี 

     การยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนั และการทอผา้ดว้ยก่ีเอวและก่ีกระตุกจาํนวน 24 

ชัว่โมง จาํนวนผา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ลวดลาย 

 การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง จาํนวน 24 ชัว่โมง ใชว้สัดุจากผา้ทอและเศษผา้  

จาํนวนผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 รูปแบบ 
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 การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP จาํนวน จาํนวน 24 ชัว่โมง ทาํผลิตภณัฑจ์าก 

ผา้ จาํนวนผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 รูปแบบ 

    คุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดฯ ไม่จาํกดัความรู้ของผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

    วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม ต่อเน่ือง

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

    ส่ือที่ใชใ้นการถ่ายทอดฯ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการบรรยาย และช้ินงาน ตน้แบบในแต่ละวชิา 

    การทดสอบการไดรั้บความรู้ก่อนและหลงั ทดสอบเฉพาะความรู้หลงัการอบรมโดยตรวจสอบ จาก

คุณภาพช้ินงานตามมาตรฐานสินคา้ OTOP ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละรายวชิา 

     การติดตามและประเมินผล 

 ทาํการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมโดยการสอบถาม สงัเกตการณ์ปฏิบติังานและแบบสาํรวจ  

ตามรูปแบบใบประเมินผลเม่ือจบการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละรายวชิา 

 ติดตามประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือนหลงัจบการอบรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาเพิม่เติม ภายหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่ใหมี้การนาํผลงานนั้นไป 

ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

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.สาํรวจความตอ้งการของกลุ่ม - - - - - - -   - - - 

2.ติดต่อประสานงาน - - - - - - -   - - - 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประเมินผล - - - - - - -   - - - 

4.ติดตามผลการถ่ายทอด - - - - - - -    - - 

5.สรุปผลการดาํเนินงาน - - - - - - - - -    
 

กจิกรรมคลนิิกเทคโนโลยีการพฒันาและแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง ได้จดัรูปแบบการ

ดาํเนินงานเป็น 3  ศูนย์การเรียนรู้ ดงันี ้
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

ศูนย์การเรียนรู้ที ่1 องค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติด้วยหม้ออดัแรงดนั และการทอผ้า

ด้วยกีเ่อวและกีก่ระตุก 

องค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติด้วยหม้ออัดแรงดัน 

ในปัจจุบันการยอ้มสีธรรมชาติเป็นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เน่ืองจากเป็นการนาํวตัถุดิบที่มีอยูต่ามธรรมชาติมาใช ้และยงัเป็นการช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ลดการใชส้ารเคมี ที่

ทาํให้เกิดโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการสะสมของสารเคมี เพราะสี

ธรรมชาติเป็นสีที่บริสุทธ์ิ ไม่มีพษิต่อร่างกาย ไม่ก่อใหเ้กิดโรคต่างๆ  แต่ส่วนมากการสกดัสีในแต่ละคร้ังจะตอ้ง

ใช้วตัถุดิบจาํนวนมาก แต่ได้สียอ้มไม่มากนักและความเขม้ของสียงัไม่เท่าที่ตอ้งการ และพืชบางชนิดที่เรา

ตอ้งการนาํสีมาใชก้็อาจจะหาไดย้ากในทอ้งถ่ินท่ีเราอาศยัอยู ่

            ความรู้เก่ียวกับการนําพืชหลายชนิดมาใช้เป็นสียอ้มธรรมชาติ นับว่าเป็นองค์ความรู้ของชุมชนใน

ทอ้งถ่ินที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ ์จะเห็นไดว้า่ผา้จากสีธรรมชาติเป็นผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ ความสวยงาม แปลกตา น่า

ใช ้และดูมีเสน่ห์ แต่เม่ือมีการสังเคราะห์สียอ้มจากสารเคมีขึ้นซ่ึงให้สมบติัในการยอ้มรวมทั้งเร่ืองความคงทน

ต่างๆดีกวา่ จึงทาํใหค้วามนิยมในการใชสี้ยอ้มธรรมชาติลดลง แต่ในปัจจุบนักระแสการอนุรักษธ์รรมชาติและ

พลังงานรวมถึงในเร่ืองของความปลอดภยัของผูบ้ริโภคได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทาํให้ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคกลบัมาใหค้วามสาํคญักบัสียอ้มธรรมชาติอีกคร้ัง 

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตไ้ดท้าํโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินการยอ้มผา้จากสีธรรมชาติ การทอ

ผา้กะเหร่ียง และผา้ทอกะเหร่ียงประยกุต ์โดยชมรมผา้ทอก่อรัก  กลุ่มทอผา้กะเหร่ียงโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต้

อยูแ่ลว้ แต่ความเขม้ของสีผา้ที่ยอ้มไดคุ้ณภาพยงัไม่เขม้และสวยงามพอ อีกทั้งยงัส้ินเปลืองพลงังานมากตอ้งใช้

เวลาในการยอ้มนานหลายชัว่โมง  จากปัญหาดังกล่าว  จึงทาํให้เกิดความสนใจในการศึกษาการสกดัและการ

ยอ้มผา้จากสีธรรมชาติด้วยการใช้หม้ออัดแรงดัน ซ่ึงจะช่วยส่งผลในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้วตัถุดิบ

นอ้ยลง โดยในการสกดัสียอ้มแต่ละคร้ังเราอาจจะใชว้ตัถุดิบในปริมาณที่น้อยลงหรือเท่าเดิม แต่จะให้ความเขม้

ของสีดีมากกว่าเดิมและไดป้ริมาณนํ้ าสีมากขึ้นกว่าเดิม และหมอ้อดัแรงดนัสามารถรักษาอุณหภูมิไดดี้กว่าวิธี

ดั้งเดิมในเร่ืองของการลดพลังงานและในการให้ความร้อน  อีกทั้งยงัเป็นการต่อยอดโดยเป็นการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ เพราะเป็นกระบวนการที่แปลกและใหม่ น่าสนใจ และประสบผลสาํเร็จที่ดีมาก 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

การยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนัมีขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

วัสดุและอุปกรณ์ 

            1. ดา้ยที่ผา่นการกาํจดัส่ิงสกปรกและฟอกขาวแลว้ 

            2. เคร่ืองชัง่ 

            3. หมอ้อดัแรงดนั 

            4. หมอ้ยอ้มระบบเปิด 

            5. เตาแก๊ส 

            6. แก่นฝาง 

            7. ขม้ินชนั 

            8. หมากแหง้ 

            9. ดอกอญัชนั 

 10. สารสม้ 

 

วิธีการย้อม 

1.การเตรียมวตัถุดิบ 

         นาํ แก่นฝาง  ขม้ินชนั   หมากแหง้และดอกอญัชนั   ไปหัน่หรือสบัเพือ่ใหว้สัดุเป็นช้ินเล็กๆ เพือ่ให้

สีหลุดออกมาจากตวัวสัดุไดง่้ายขึ้น 

2. การสกดัสียอ้มธรรมชาติ 

ภาวะการสกดัสี  ทาํการสกดัสีดว้ยวธีิดั้งเดิมและการใชห้มอ้อดัแรงดนั ภาวะในการสกดัสี โดยนาํ

วตัถุดิบในการสกัดสีใส่ลงในหม้อแบบดั้ งเดิมและหม้ออัดแรงดันโดยใช้อัตราส่วนวสัดุต่อนํ้ ายอ้ม 1:10  

อุณหภูมิ 100 oC  เวลา 45 นาที แลว้นาํสีมาเปรียบเทียบวตัถุดิบ  แก่นฝาง  ขม้ินชนั   หมากแหง้และดอกอญัชนั   

3. การยอ้มสีธรรมชาติ 

ภาวะในการยอ้ม  ทาํการยอ้มที่อุณหภูมิ 100 oC เวลา45 นาที โดยนาํดา้ยมาเปรียบเทียบ และ 

สารกนัการตกสีและสารเพิม่ความเขม้ขน้ของสี คือ เกลือ กรดอะซิติก  

 

 

 

การย้อมผ้าแบบดั้งเดมิและการย้อมผ้าโดยใช้หม้ออดัแรงดนั 

http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

ตารางที่ 1  ผลการยอ้มสีจากวสัดุธรรมชาติประเภทต่าง ๆ 

ประเภท 

ผลความเขม้สี   

การเปล่ียนแปลง 

(%) 

ลกัษณะทางกายภาพ 

วธีิ

ดั้งเดิม 

หมอ้อดั

แรงดนั 
      วธีิดั้งเดิม หมอ้อดัแรงดนั 

 

หมากแหง้ 

 

1.01 

 

2.18 

 

115.84 

  

 

ขม้ิน 

 

3.54 

 

6.22 

 

75.71 

 

 

 

 

แก่นฝาง 0.92 

 

1.29 

 

40.22 

  

ดอกอญัชนั 1.07 2.10 96.26 

  

 

หมายเหตุ   

 

จากผลการทดลองการยอ้มสีเปรียบเทียบระหวา่งการยอ้มสีดว้ยวธีิดั้งเดิมและการยอ้มในหมอ้อดัแรงดนั 

แสดงผลดว้ยค่าความเขม้สี และการเปล่ียนแปลงความเขม้สีของการยอ้มในหมอ้อดัแรงดนัเม่ือเทียบกบัวิธีการ

ยอ้มดั้ งเดิม ผลการศึกษาพบว่าการใช้หม้ออัดแรงดันให้ความเขม้สีสูงกว่าการใช้วิธีดั้ งเดิม ค่าความเขม้สีที่

เพิม่ขึ้นมีค่าระหวา่ง 40.22 – 115.84% โดยหมากแหง้ให้ค่าความเขม้สีเพิ่มขึ้นจากวิธีเดิมมากที่สุด และแก่นฝาง

ใหค้วามเขม้สีเพิม่ขึ้นนอ้ยที่สุด เม่ือพจิารณาจากโครงสร้างของวตัถุดิบที่ใชใ้นการสกดัสีและยอ้มสี พบว่าหมอ้

อดัความดนัมีความสามารถในการทาํลายผนงัเซลลข์องวตัถุดิบทาํใหว้ตัถุดิบมีความเป่ือยยุย่และสามารถดนัให้

อนุภาคสีที่มีอยูภ่ายในออกมาไดม้ากขึ้นโดยเฉพาะส่วนประกอบของวตัถุดิบที่มาจากเน้ือของผลซ่ึงมีความอ่อน

นุ่มมาก ส่วนแก่นไม้มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงมาก เม่ือใช้หมอ้อดัแรงดนัเพื่อทาํให้ผนังเซลล์เป่ือย แต่ผนังเซลมี

ความแข็งแรง ผลการสกัดสีและนําไปยอ้มสีจึงมีค่าท่ีน้อย ส่วนขม้ินชัน แม้ว่าลักษณะจะมีความอ่อนนุ่ม

เช่นเดียวกันกับดอกอัญชนั   แต่ลกัษณะเฉพาะตวัของขม้ินชันเม่ือโดนแรงดนัจากการสกดัสีและยอ้มสีจนมี

รูปทรงที่เป่ือยยุ่ย เสียรูป จึงส่งผลให้ความเขม้ออกมาไดเ้พียงระดบัหน่ึงเท่านั้น หลงัจากนั้นจะเสียรูปและไม่

สามารถนาํมาใชใ้นการยอ้มสีได ้จึงสามารถกล่าวไดว้่าการยอ้มและสกดัสีดว้ยการใชห้มอ้อดัแรงดนัสามารถ

เพิม่ความเขม้สีไดดี้กว่าวิธีการดั้งเดิม โดยมีองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของลกัษณะโครงสร้างของวตัถุดิบที่ใช ้

การเปล่ียนแปลง (%) =                              x 100 

 

(ค่าความเขม้สีหมอ้แรงดนั) – (ค่า ความเขม้สี วธีิดั้งเดิม)               

 
  (ค่า ความเขม้สีวิธีดั้งเดิม)            
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

ควรเป็นวตัถุดิบที่มีความอ่อนนุ่ม มีผนงัเซลลท์ี่ไม่ซบัซอ้น ไม่เกิดการเสียรูปเม่ือทาํการสกดัและยอ้มสีดว้ยหมอ้

อดัแรงดนั 

องค์ความรู้การทอผ้าด้วยกี่เอวและกี่กระตุก 

ศูนยก์ารศึกษาและวฒันธรรมพื้นบา้น โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้ไดสื้บทอดวฒันธรรมประเพณีชาว

กะเหร่ียง โดยเฉพาะการทอผา้โดยเชิญ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น นางสร้อย  อน้ทอง และนางนภาพร  ศรีสวสัด์ิ 

มาสอนนักเรียนในการทอผา้ ได้จดัตั้งกลุ่มเพื่อจดัทาํผลิตภณัฑข์องชุมชน โดยใชช่ื้อกลุ่มว่า กลุ่มผา้ทอก่อรัก 

โดยทอดว้ยหูก (เคร่ืองทอผา้แบบโบราณ) ซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวกบัการทอผา้และดา้ยที่นาํมายอ้มสีตามธรรมชาติ  

เป็นศิลปะการทอผา้  ที่สืบทอดต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยภูเขา โดยอาศยั

ส่ิงที่มีอยูใ่นธรรมชาติ เป็นผา้ทอมือที่ ชาวกะเหร่ียง สืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ มีการอนุรักษ ์และรักษาผา้ทอ

ทอ้งถ่ินเอาไว ้โดยการทอจะมีการทอหลายอยา่ง เช่น เส้ือ ผา้ถุง ยา่ม โดยชาวบา้นจะปลูกฝ้าย สตรีชาวกะเหร่ียง

จะเก็บฝ้ายจากไร่มาทอผา้ และยอ้มดว้ยสีธรรมชาติ มีลวดลายสีสนัสวยงาม  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอ 

 1. ทาเบลิง คือ ไมซ้างมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 4 น้ิวคร่ึง ยาว 3 น้ิว เจาะเป็นรู 

 2. บ่าย ทาํจากไมเ้หลาใหมี้ลกัษณะกลม  ๆเสน้ผา่ศูนยก์ลางคร่ึงน้ิว ยาว 1 ศอก ใชจ้าํนวน 5 ช้ินต่อการทอ   

แต่ละชุด 

 3. ณีบา ทาํดว้ยไม ้มีลกัษณะคลา้ย ๆ มีด เพือ่เอาไวก้ระตุก 

 4. คองไท ้ทาํดว้ยไมก้ลม ๆ  แลว้นาํมาผา่คร่ึง จะกลายเป็นหลงัเต่า 2 ช้ิน แลว้นาํมาประกบกนัคีบผา้ เวลาทอ 

5. ยา่กลองเพิย่ หรือหนงัรัดเอว ทาํจากหนงัสตัว ์หรือสายพาน 

6. ฝ้ายสีต่าง ๆ หรือ ไหมพรมสีต่าง ๆ 

7. เทียนไขหรือขี้ผึ้ง 

 ข้ันตอนการทอ 

 1. นาํฝ้ายทีจ่ดัหามามว้น หรือป่ันใหเ้ป็นรูปกลม  

 2. นาํทาเบลิงวางไวใ้หพ้อเหมาะกบัความตอ้งการ กะระยะใหไ้ดข้นาด ที่จะทอ นาํอุปกรณ์เสียบไวต้าม

รูที่ตอ้งการ  

 3.คลอ้งฝ้ายไปมาลกัษณะคลา้ยแถวเรียงหนา้กระดานใหไ้ดข้นาดตามความตอ้งการแลว้ยกลง  

 4.ถอดออกมาทั้งหมดวางลงในแนวนอนดึงอุปกรณ์ออกจากทาเบลิง  
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 5. เสียบไมใ้หไ้ดข้นาด 45 องศา แลว้เร่ิมทาํการทอไปเร่ือย ๆ การยกดอก หรือลายต่าง ๆ แลว้แต่

จินตนาการของผูท้อ 

6.นาํผา้มาเยบ็ต่อเป็นผนื แลว้แต่ความตอ้งการ ผา้ทอกะเหร่ียงส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มใน

ครอบครัวชาวกะเหร่ียง แต่ไม่ไดใ้ชทุ้กวนั ทุกคนตอ้งมีอยา่งนอ้ยคนละ 1 ชุด เพือ่ใส่ ในงานพธีิสาํคญั เช่น 

ประเพณีแต่งงาน ประเพณีเวยีนศาลา ประเพณีกินขา้วห่อ (อัง๊หม่ีทอง)  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที ่2 องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์จากผ้าทอกะเหร่ียง 

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียงสามารถทาํใหเ้ด็กและเยาวชน ไดใ้ชจิ้นตนาการและ

ความคิดสร้างสรรคใ์นการประยกุตผ์า้ทอมือ ใหเ้ป็นเคร่ืองใชอ้ยา่งอ่ืนได ้ถือวา่เป็นพฒันาการและกิจกรรมที่

น่าสนใจมาก ผลผลิตจากผา้ทอมือของกลุ่มชมรมผา้ทอก่อรักน้ี ส่งผลใหผู้เ้รียนยงัสามารถประดิษฐด์ดัแปลงเป็น

ของใชใ้นชีวติประจาํวนัอ่ืนๆ ได ้เช่น กระเป๋า ผา้พนัคอ ผา้ปูโตะ๊ ตุก๊ตา ซ่ึงสะทอ้นความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน

ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มผูเ้รียน เพราะมีการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นทีมโดยมีการแบ่ง 

หนา้ที่งานของแต่ละคน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ 

 1. จกัรเยบ็ผา้ 

 2. ผา้ทอกะเหร่ียง 

 3. เขม็ ดา้ย  

 4. กรรไกร 

 5. ชอลก์สี 

 6. กระดาษวาดแบบ 

การทอผ้ากะเหร่ียงโดยใช้กีเ่อวและการทอผ้ากะเหร่ียงโดยใช้กีก่ระตุก 

ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง 
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 7. ไมบ้รรทดั 

 8. ใยสงัเคราะห์ 

ข้ันตอนการตัดเย็บ 

1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์

2. นาํแบบมาร่างลงบนกระดาษวาดแบบ 

3. ตดัแบบและวาดลงผา้ 

4. เยบ็ตามแบบ 

5. กลบัผา้เพือ่ยดัใยสงัเคราะห์ 

6. เยบ็ส่วนประกอบต่างๆ  

7. เก็บรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เศษดา้ย 
 

ศูนย์การเรียนรู้ที ่3 องค์ความรู้ด้านการทาํผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสินค้า OTOP 

 การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP เป็นการสร้างสินคา้โดยใช้ปัจจยัการผลิตเพื่อ

สนองความตอ้งการมีวตัถุประสงคข์องการพฒันาการผลิต คือ เป็นการผลิตไดค้รบวงจรตั้งแต่วตัถุดิบ การผลิต 

และการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เพือ่ใหป้รับตวัเขา้กบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัได ้มีรายไดจ้ากการขายผลผลิต และผลิต

ผลิตภณัฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของตลาด ใชทุ้นนอ้ย ผลิตไดม้าก มีคุณภาพ และนาํเทคโนโลยมีาใช้

เพิม่ผลผลิต 

การพฒันาการผลิต มีวธีิการดงัน้ี 

1.  ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ปริมาณการผลิตใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของตลาด 

2. พฒันารูปแบบและบรรจุภณัฑต์ามเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

3. สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยกีารผลิตมาใชใ้นการผลิต 

4. จดัทาํเอกสารขอ้มูลเผยแพร่ดา้นแหล่งทุน การพฒันาอาชีพ เผยแพร่ใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มอาชีพ 

5. สนบัสนุนข่าวสารการผลิตและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ในการบริหารการผลิต เป็นการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและการ

จดัการระบบการผลิตเป็นส่ิงที่มีความสาํคญัต่อการพฒันาการผลิต ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัการผลิต การแปร

สภาพผลผลิตที่มีคุณภาพ และติดตามควบคุมให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในการผลิตยงัจาํเป็นตอ้งมีการ

กาํหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดคุณลักษณะที่กลุ่มต่าง ๆ ได้กาํหนดไว ้นอกจากเป็นการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานแลว้ ยงัเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือไดอี้กดว้ย  
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       ผลจากการนําความรู้ไปใช้งานพบว่ากลุ่มผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ใหม่ๆ ในการทาํผลิตภณัฑ์เพื่อ

การคา้มากขึ้นถึงร้อยละ 85.20 และผูเ้ขา้ร่วมอบรมบางส่วนเป็นขา้ราชการครู จึงทาํหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษาแก่

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมส่วนใหญ่อีกร้อยละ 11.10 ทั้งน้ีทางกลุ่มผ้าทอก่อรักได้นําความรู้ที่ได้ทําผลิตภัณฑ์ และได้รับการ

รับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่ากลุ่มประยุกต์ผ้าทอกะเหร่ียง ได้รับอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนกับกระเป๋าผ้า  มาตรฐานเลขที่ มผช.417/2547  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  

ดงันั้นจึงถือไดว้า่การใหค้วามรู้เพือ่พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้มีความสมัฤทธ์ิผลและมีแนวโนม้ใน

การพฒันาแบบยัง่ยนืต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินการ  

จากการสงัเกตและเก็บขอ้มูล จะเห็นไดช้ดัว่าผูอ้บรมเขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีลุ่มน้ี มีการนาํไป

ประกอบเป็นอาชีพรวมไปถึงการพฒันา และมีการต่อยอดความรู้ที่เป็นอย่างดีและสัมฤทธ์ิผลอย่างชัดเจน

ผูเ้ขา้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการประกอบอาชีพและมีรายไดท้ี่เพิม่มากขึ้น สามารถนาํไปจุนเจือครอบครัวเป็น

รายไดเ้สริมสาํหรับบุคคลทัว่ไป และเป็นรายไดห้ลกัของผูป้ระกอบอาชีพดา้นน้ีโดยตรง การอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยน้ีีสามารถสร้างอาชีพและยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบักลุ่มชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นการ

สร้างอาชีพอยา่งย ัง่ยนื โครงการน้ีจดัทาํขึ้นมาให้ผลประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เป็นอยา่งมาก คุม้ค่ากบัเวลาที่ใชใ้นการอบรมจากทางคลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอ

กะเหร่ียงสู่ประชาชนอยา่งมาก เพราะผูอ้บรมสามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงตนเองและสร้างอาชีพให้กบั

ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

 

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงทีผ่า่นการรับรองคุณภาพจากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนงานและการดาํเนินงานจริง 

ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ 

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนบั) 

หมายเหตุ 
ตามแผนงาน 

ตามผลการ

ดาํเนินงาน 

1.จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย(ีคน) 30 33 ตามขอ้มูลในใบสมคัร 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการ

ถ่ายทอดฯ 
80 

มากกวา่ร้อยละ

90 
ตามแบบประเมินความพงึพอใจ 

3.ร้อยละผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ 70 100.00 

ร้อยละ 81.2 เม่ือเทียบจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.จาํนวนสถานประกอบการที่นาํ

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
3 3 ตามเอกสารการนาํผลงานวจิยัไปใช ้

 

จากผลการดาํเนินงานที่ไดพ้บวา่ในปีงบประมาณ 2556 พบว่าคลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูป

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการ

ดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 33 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 27 คน จากจาํนวน 33 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

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

โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียนบา้นสามเรือน โรงเรียนวดัหนองปรง และศูนยเ์ครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก 

จาํนวน 6 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราช

ภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

โรงเรียนเพลินพฒันากรุงเทพฯ คณะกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

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

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 

โรงเรียนบา้นคัน่กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 

โรงเรียนบา้นพนุํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.



37 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบา้นห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรี

ขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยร่วมแสดงผลงานที่เป็นเลิศดา้นผา้ทอกะเหร่ียง จาํนวน 15 คร้ัง 

เช่น   จดันิทรรศการงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จดันิทรรศการผลิตภณัฑผ์า้

ทอกะเหร่ียงงานแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 61 จงัหวดักาญจนบุรี คร้ังที่ 62 จงัหวดั

ระยอง และคร้ังที่ 63 จงัหวดัเพชรบุรี เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

จดันิทรรศการ Best Practice ผา้ทอกะเหร่ียง ณ จงัหวดัอยุธยา นําเสนอผลงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง 

จงัหวดัชลบุรี เผยแพร่ผลงานผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงงานเพชรบุรีดีจงั 

10. ผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียงที่พฒันาจากองค์ความรู้ใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพฒันา

ชนบท กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(ผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP) และไดรั้บ

การรับรองจากสาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ว่ากลุ่มประยกุตผ์า้ทอกะเหร่ียง ได้รับอนุญาตให้

แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนกบักระเป๋าผา้  มาตรฐานเลขที่ มผช.417/2547  เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 

2556 

 11. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ในการดาํเนินการได้วางแผนการดาํเนินงานเพิ่มเติมต่อเน่ือง ในปีงบประมาณ 2557 ในการนาํองค์

ความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสังคม คลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง   

จะดาํเนินการประเมินผลและใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความมัน่คงต่อเน่ือง 

และย ัง่ยืนเป็นการแก้ปัญหากับชุมชนอย่างย ัง่ยืนและสอดคลอ้งกับนโยบายของภาครัฐในการสร้างสังคมที่

สามารถพึ่งพาตวัเองได้ตอบรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  และเป็นการสนับสนุน        

โครงการาหารกลางวนัอยา่งย ัง่ยนื 
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การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการนาํเสนอผลงานผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียง 



39 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 

วจิารณ์ พานิช, ศ.นพ. (2548). การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. เอกสารประกอบการประชุมสมัมนา. 

    วชิิตวงศ ์ณ ป้ อมเพชร. (2546). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย. 

    วทิยากร เชียงกูล. (2548). เศรษฐกิจไทยปัญหาและทางแก้. (พมิพค์ร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ : สายธาร. 

    ศุภชยั รตโนภาส. (2541).   รายงานการวิจัย ศักยภาพการปลูกผักที่บริโภคสดในระบบไฮไดรโปนิกส์.    

                สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ศุภลกัษณ์แป้นเพชรและสมพศิเดชทอง.(2550). ผลของกรดควันไม้ที่ได้จากยูคาลปิตัส 

     สมบติั สิงฆราช. (2549). เศรษฐกิจไทย 1. พมิพค์ร้ังที่ 1. เชียงใหม่ : แพรวการพมิพ.์ 

     สุทธิชยั ปทุมล่อง. (2554).เห็ดพืชเศรษฐกิจยังยืน. นนทบุรี : สาํนกัพมิพธ์ารบวัแกว้” 

     สุภาณีพมิพส์มาน.(2550). นํ้าส้มควันไม้.[online]. Available : http:// www.khonkaenlife.  

    http://bantanthai.tarad.com/product.php?cat=225733&lang=th 

    http://www.chaimongkol.net/site/index.php/saiboon-julakatin/cotton-2 

   http://www.charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/charcoal_fun3.php 

   http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000-867.html 

   http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=67764.0;wap2 

   http://www. ku.ac.th/e-magazine/july47/agri/hen.html 

    http://www.namkladtai.ac.th 

      http://www. oknation.net/blog/print.php?id=827901  

    http://www.pantown.com/board.php?id=2888&area=4&name=board6&topic=16&action=view 

 http://www.pradid.com/doll-pattern.php 

     http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid=61 

   www.rum.psu.ac.th/index.php/energy/ 

      www.songkhlaportal.com  

      http://www. stdm4.taphanhin.ac.th/m42552/47/g1/p2.htm  

   

 
 

  เติมพงศ ์ แสงปกรณ์กิจ.  (2552). เห็ดนางฟ้า. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพเ์กษตรสยามบุค๊.  

    ปัญญา โพธิฐิติรัตน์. (2538). เทคโนโลยีการเพาะเห็ด . พมิพค์ร้ัง 2. กรุงเทพฯ : 

   ไพบูลยบ์ุญชยั. (2543). ปลูกพืชอย่างไรปลอดภยัจากสารเคมทีางการเกษตร.โรงพมิพมิ์ตร 

   ภูวนาถ  มนตรี . (ม.ป.ป.). การเลีย้งไก่ไข่. พมิพค์ร้ังที่ 2. กรุงเทพ ฯ : โครงการหนงัสือเกษตรชุมชน.  

   มานิต  สุวเทพ . (2536).การเลีย้งไก่ไข่ “แม่ดํา” RA 501 . พมิพค์ร้ังที่ 3 กรุงเทพ ฯ : ฟาร์มรุ่งรักษ ์.  

   ลา แพน จอมเมืองและสุทธิพงษ ์วสุโสภาผล. (2546). ผ้าทอไทลือ้ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง. 

เอกสารอา้งอิง 

http://bantanthai.tarad.com/product.php?cat=225733&lang=th
http://www.chaimongkol.net/site/index.php/saiboon-julakatin/cotton-2
http://www.charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/charcoal_fun3.php
http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000-867.html
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=67764.0;wap2
http://www.chaimongkol.net/site/index.php/saiboon-julakatin/cotton-2
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=827901
http://www.pantown.com/board.php?id=2888&area=4&name=board6&topic=16&action=view
http://www.pradid.com/doll-pattern.php
http://www.qsds.go.th/qthaisilk/inside.php?com_option=page&aid=61
http://www.rum.psu.ac.th/index.php/energy/
http://www.songkhlaportal.com/
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=67764.0;wap2

	การพัฒนาการผลิต มีวิธีการดังนี้

