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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาพ้ืนที่และทดลองปลูกพืชผักปลอดภัย ส าหรับอาหารกลางวัน

ของโรงเรียนขนาดเล็ก และ 2) เสนอความรู้ความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนในการปลูกผักปลอดภัย โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม โรงเรียนบ้านดอนซาก โรงเรียน 
วัดไร่แตงทอง โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง โรงเรียนวัดหนองจิก และโรงเรียนวัดห้วยผักชี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และเอกสารความรู้เกี่ยวกับเรื ่องการปลูกปลอดภัยที่ผู้วิจัย
จัดท าขึ้น มีค่าความตรงด้านเนื้อหา ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตและ 
การสัมภาษณ์ผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการปลูกผักปลอดภัยของแต่ละโรงเรียน รวมทั้ ง  
การประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปบทเรียนและสะท้อนผลการด าเนินโครงการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัย พบว่า 1) โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 โรงเรียน มีพ้ืนที่หรือแปลง
ส าหรับการปลูกผัก จ านวน 5 โรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนวัดไร่แตงทอง ซึ่งครู นักเรียน และนักการ ได้ร่วมกัน
พัฒนาพ้ืนที่แปลงปลูกผักโดยการดายหญ้า ขุดดิน ซื้อดินและปุ๋ยคอกมาใส่ รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
ได้แก ่จอบ เสียม บัวรดน้ า หลังจากนั้นท าการปลูกผักระยะสั้นที่สามารถน ามาเป็นอาหารกลางวันได้เร็ว ได้แก่ 
ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง บางโรงเรียนมีการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่เพ่ิมเติม ผลการด า เนินการปลูกผัก ปรากฏว่า 
ผักที่ปลูกเจริญงอกงามดี สามารถน ามาท าเป็นอาหารในโครงการอาหารกลางวันได้ ส่วนที่เหลือน าไปขายให้
ร้านค้าในชุมชนและแบ่งปันให้เด็กนักเรียนน ากลับไปฝากผู้ปกครอง แต่มีบางโรงเรียนที่ปลูกผักใต้ต้นไม้ใหญ่ 
ท าให้ผักที่ปลูกมีลักษณะล าต้นเล็ก แคระแกรน ไม่ค่อยเจริญงอกงาม ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันจึงได้ท า

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
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แปลงผักใหม่โดยไปปลูกในสถานที่ที่มีแสงแดด 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยให้กับครู
และนักเรียน ได้ด าเนินการในระหว่างการติดตามผลโดยการให้ค าแนะน าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค และท าเป็น
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย จ านวน 13 เรื่อง เรื่องละ 1 หน้ากระดาษ เพ่ือให้สามารถอ่านได้
ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียน
และครู 

 

ค าส าคัญ: การปลูกผักปลอดภัย,  โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to: 1) develop the area and experimentally grow 

safe vegetables for school lunch in small-sized schools; and 2) provide the knowledge and 
understanding to teachers and students in growing safe vegetables by using action research. 
The target group was teachers and students in 6 small schools in Kamphaeng Saen Districts, 
Nakhon Pathom Province. The 6 schools included Wat Thungkrapanghom School, Ban Don 
Sark School, Wat Raitaengthong School, Ban Orkrathung School, Wat Nhongjik School, and Wat 
Hauypugchee School. The research instruments consisted of an interviewing form, an 
observational form, and information sheets on growing safe vegetables made by the 
researchers with content validity between 0.67 and 1.00. The data were collected by observing 
and interviewing all relevant parties who grew safe vegetables at each school. The seminar 
was also conducted to conclude and reflect the project implementation. Data were checked 
and analyzed by using content analysis. 

The research results revealed that: 1) 5 in 6 small schools in the project have already 
had area or agriculture patches for growing vegetables, except Wat Raitaengthong School. In 
this school, teachers, students, and janitors helped to develop area by cutting grass, plowing, 
and mixing soil with natural fertilizer. They also provided more agricultural equipment such as 
hoes, shovels, and watering cans. The fast-growing vegetables such as water spinach, Chinese 
kale, and choy sum were grown for school lunch. Some schools also raised catfish and egg-
laying chickens. The results showed that the vegetables grew well and could be used for 
school lunch. The surplus was sold to local market in the community and gave to students 
to bring home. However, in some schools, the patches were under big trees, so the vegetables 
did not growing well or had stunted growth. The teachers and students noticed the problem 
and together solved it by moving the plots to sunlighted area. 2) The knowledge and 
understanding of growing safe vegetables were provided to teachers and students during the 
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follow-up process of the project by giving suggestions for problems. The information sheets 
of safe vegetable growing in 13 topics was created, 1 page per topic. The content was made 
simple and suitable for elementary students to develop knowledge and understanding for 
students and teachers.   

 

Keywords: growing safe vegetable, small-sized school 

 

บทน า 
อาหาร เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษยชาติทุกคน สารอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 

วิตามินหรือแร่ธาตุ ซึ่งร่างกายเราจะน าไปสร้างพลังงาน กระตุ้นการเจริญเติบโต และที่ส าคัญท าให้เรามีชีวิต
ด ารงอยู่ได้ การได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เพียงพอจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ ในขณะเดียวกันการขาดอาหารส่งผลเสียต่อพัฒนาการด้านสมองและระดับสติปัญญาของ
เด็กโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน ดังนั้นการดูแลเรื่องอาหารการกินส าหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก 
โดยเฉพาะผู้ปกครองที่บ้านและครูที่โรงเรียน การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับก่ อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มโครงการอาหารกลางวัน
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2534 ในขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงทดลอง 
ท าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มาตั้งแต่ปี 2523 จ านวน 3 โรงเรียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการ รวมทั้งสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังมีเด็กนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารที่ดี เนื่องจากมีฐานะยากจน 
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนเด็กนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งกระจายอยู่ ในพ้ืนที่ชนบท 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตัวอย่างในกรณีของเขตพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีจ านวน 13 โรงเรียน 
การด าเนินการของโรงเรียนประสบปัญหาความขาดแคลนแทบทุกอย่าง  โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ 
ได้แก่ ขาดแคลนครูทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ขาดแคลนกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
ความมุ่งมั่นทุ่มเท ขาดแคลนงบประมาณ ต ารา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
และขาดแคลนความรู้ด้านบริหารจัดการ จึงส่งผลให้มีอุปสรรคอย่างมาก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2553) ในขณะที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน จ านวน 6 โรงเรียน 
พบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สุมิตร  สุวรรณ (2558) ได้กล่าวไว้ 

1. ครูมีจ านวนน้อย จบไม่ตรงวิชาเอก ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ มีภาระงานมาก 
2. ครูอัตราจ้างได้รับเงินเดือนน้อย 
3. เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน ขาดศักยภาพและความพร้อม มีพัฒนาการทางสมองช้า อ่านไม่ออก 

ติดเกม และมีเด็กต่างด้าวมาเรียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
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4. ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ ไม่มีเวลา ไม่สามารถสอนการบ้านได้ และมีค่านิยมส่งลูกไปเรียน
โรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนในเมือง 

5. ผู้บริหารมีการโยกย้ายบ่อยและต้องเดินทางไปประชุมไกล บางโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร 
6. หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เรียนมากและไม่ได้น าไปใช้ในชีวิตจริง 
7. ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
8. ขาดงบประมาณ 
9. ขาดการประชุมพูดคุยกับผู้ปกครอง 
10. คณะกรรมการสถานศึกษาหายากและไม่มาประชุม 
11. ไม่ได้รับการดูแลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
12. องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ เนื่องจากติดระเบียบหรือข้อกฎหมาย 
13. สถานที่ขาดความสะดวกสบาย 
โรงเรียนขนาดเล็กทั้งหลายเหล่านี้ จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยอาศัยภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีนักวิชาการ นิสิต และ  
องค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจากการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคี 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม” (สุมิตร สุวรรณ, 2558) พบประเด็นหนึ่ง
ที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการเรื่องอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน เนื่องจากงบประมาณ
ที่ได้รับมีจ านวนจ ากัด ในขณะที่โรงเรียนมีพ้ืนที่มากมายและเพียงพอส าหรับการปลูกพืชผักส าหรับการท าเป็น
อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับพืชผักที่ซื้อมาจากตลาดสดมักใช้สารเคมี 
ในการป้องกันและก าจัดแมลงโดยการฉีดพ่นในปริมาณที่มากเพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของผู้ซื้อ 
เมื่อน ามาบริโภคอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้น  

ดังนั้น หากมีการด าเนินการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับเด็กนักเรียน
ซึ่งจะได้น าผักที่ปลอดภัยมาท าเป็นอาหารกลางวันส าหรับรับประทานในโรงเรียน ส่วนที่เหลืออาจน าไป
รับประทานที่บ้านหรือจ าหน่ายได้ ท าให้สามารถลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน เพ่ิมรายได้ และ
นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียน
ขนาดเล็กในเขตอ าเภอก าแพงแสนดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการอยู่แล้ว คือ “โครงการ 9 บวร” (9 หมู่บ้าน 9 วัด 9 โรงเรียน) การวิจัยนี้
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการสานต่อกิจกรรมของโครงการ 9 บวร ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชนให้ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษามากข้ึน 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และทดลองปลูกพืชผักปลอดภัย ส าหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็ก  

ตามโครงการ 9 บวร 
2. เพ่ือเสนอความรู้ความเข้าใจให้กับครูและนักเรียนในการปลูกผักปลอดภัยส าหรับอาหารกลางวัน

โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร 
 

นิยามศัพท์ 
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนเด็กนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ประกอบด้วย โรงเรียน

วัดทุ่งกระพังโหม โรงเรียนบ้านดอนซาก โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง โรงเรียนวัดหนองจิก 
โรงเรียนวัดห้วยผักชี 

การปลูกผักปลอดภัย หมายถึง การปลูกผักที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารพิษในการก าจัดศัตรูพืชที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่อาจใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) มีข้ันตอนและการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ส ารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าแปลงปลูกพืชผัก และส ารวจความต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

หลังจากนั้นด าเนินการพัฒนาปรับปรุงดินและพ้ืนที่ให้เป็นแปลงส าหรับการปลูกพืชผัก  
2. ทดลองปลูกผักปลอดภัยส าหรับอาหารกลางวัน โดยการร่วมกันคิดเพ่ือก าหนดชนิดพืชผักท่ีจะปลูก

ระหว่างนักเรียน ครู และคณะผู้วิจัย หลังจากนั้นท าการปลูกพืชผักตามความสนใจของแต่ละโรงเรียน 
3. ติดตามดูแลการทดลองปลูกผักปลอดภัย การเจริญเติบโต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

ปลูกผักของแต่ละโรงเรียน 
4. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ทั้ง 6 โรงเรียน โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะผู้วิจัย   
5. สรุปบทเรียนและสะท้อนผลการด าเนินโครงการ โดยการจัดประชุมสัมมนาครู ตัวแทนผู้ปกครอง 

ตัวแทนนักเรียน และคณะผู้วิจัย 
 

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 6 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลก าแพงแสน 

ต าบลวังน้ าเขียว และต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง 
ได้แก่ 

1. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม ต าบลก าแพงแสน ครู จ านวน 5 คน เด็ก จ านวน 68 คน 
2. โรงเรียนบ้านดอนซาก ต าบลวังน้ าเขียว ครู จ านวน 6 คน เด็ก จ านวน 110 คน 
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3. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต าบลทุ่งลูกนก ครู จ านวน 5 คน เด็ก จ านวน 39 คน 
4. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ต าบลทุ่งลูกนก ครู จ านวน 4 คน เด็ก จ านวน 37 คน 
5. โรงเรียนวัดหนองจิก ต าบลทุ่งลูกนก ครู จ านวน 11 คน เด็ก จ านวน 125 คน 
6. โรงเรียนวัดห้วยผักชี ต าบลทุ่งลูกนก ครู จ านวน 5 คน เด็ก จ านวน 81 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และเอกสารความรู้เกี่ยวกับ 
การปลูกผักปลอดภัยที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน มีค่าความตรง
ด้านเนื้อหา ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ส าหรับเอกสารความรู้การปลูกผักปลอดภัย มีจ านวน 13 เรื่อง เรื่องละ  
1 หน้ากระดาษ เพ่ือให้สามารถอ่านได้ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในส่วนของแบบสัมภาษณ์
เป็นค าถามแบบกว้าง ๆ เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่หรือแปลงปลูกผัก ความสนใจที่จะปลูกผักต่าง ๆ 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการปลูกผัก ส่วนแบบสังเกตจะท าการสังเกตพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกผัก 
การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของผัก รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนและครูในแต่ละโรงเรียน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการปลูกผัก

ปลอดภัยของแต่ละโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน จ านวน 496 คน หลังจากนั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือติดตามผลการด าเนินการปลูกผักปลอดภัย มีการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนโดยใช้เอกสารความรู้ รวมทั้งด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปบทเรียนและสะท้อนผลการด าเนินโครงการ ได้แก่ ครู ตัวแทน
ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และผู้วิจัย 

 
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้น าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) หลังจากนั้นน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาความประกอบ
รูปภาพและการบรรยาย เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน และสร้าง
ข้อสรุปให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่และการทดลองปลูกผักปลอดภัย รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปลูกผักปลอดภัยส าหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละโรงเรียน 
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ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนาพ้ืนที่ การทดลอง และการติดตามผล

การปลูกผัก 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจการปลูกผักปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน  และ 3) สรุปบทเรียน
และสะท้อนผลการด าเนินโครงการ โดยการน าเสนอข้อมูลการด าเนินการที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 

1.  การพัฒนาพื้นที่ การทดลอง และการติดตามผลการปลูกผัก 
1.1 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม มีครูประจ าการ จ านวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน และ

นักเรียน จ านวน 60 คน มีพ้ืนที่ส าหรับการท าแปลงปลูกผัก แต่ยังไม่ได้ด าเนินการปลูกผัก จากการสัมภาษณ์
ครูมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกผักโดยการซื้อดินดีมาใส่แปลงปลูกผักก่อน และต้องการปุ๋ยขี้ไก่หรือ 
ปุ๋ยไส้เดือน รวมทั้งต้องการอุปกรณ์ในการท าแปลงผักเพ่ิมเติม ได้แก่ ถังน้ าส าหรับใส่น้ ารดผักแบบมีฝาปิดกันยุง
มาไข่ บัวรดน้ า ฟาง ปุ๋ยมะพร้าว ซึ่งครูมีความสนใจที่จะปลูกผักที่มีอายุสั้น สามารถท าเป็นอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนได้ เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนใจปลูกมะนาวในรองน้ า โดยใช้พ้ืนที่
ด้านข้างของโรงเรียน ดังนั้นครูและนักเรียนจึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แปลงปลูกผักโดยการดายหญ้าออก  
น าล้อยางรถยนต์มาวางและซื้อดินมาใส่เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการปลูกผัก เนื่องจากดินในบริเวณนี้ไม่ดี ผลการทดลอง
ปลูกผัก พบว่า ผักต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตงอกงามดี สามารถน ามาเป็นอาหารกลางวันได้ ส่วนการปลูกต้นมะนาว 
พบว่า ตายไป จ านวน 4 ต้น เนื่องจากรากอาจจะได้รับความสั่นสะเทือนในตอนปลูก 

1.2 โรงเรียนวัดไร่แตงทอง มีครูประจ าการ จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 4 คน นักการ 1 คน 
และนักเรียน 42 คน ไม่มีพ้ืนที่หรือแปลงส าหรับการปลูกผัก แต่มีพ้ืนที่บริเวณด้านข้างโรงเรียนสามารถท า
แปลงปลูกผักได้ โดยครูมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกผัก มีการปรับปรุงดิน มีความต้องการอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
ได้แก่ จอบ เสียม มีความสนใจที่จะปลูกผักที่มีอายุสั้น สามารถท าเป็นอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนได้ 
เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง เป็นต้น ดังนั้นครู นักเรียนและนักการ ได้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่แปลงปลูกผักโดยการขุดดิน
เพ่ือยกร่องท าเป็นแปลงส าหรับปลูกผักในบริเวณด้านหน้าของโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้น คือ ได้พัฒนาพ้ืนที่  
เป็นแปลงปลูกผัก ส่วนการปลูกผัก ได้แก ่ผักบุ้ง กวางตุ้ง พบว่า มีลักษณะต้นเล็กและแคระแกรน ไม่ค่อยเจริญ
งอกงาม เนื่องจากปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ส่วนต้นกระชายและตะไคร้ก าลังเจริญเติบโตงอกงามดี ในระยะต่อมาครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในการปลูกผักใต้ต้นไม้ จึงได้ย้ายแปลงปลูกผักไปปลูกในพ้ืนที่ที่มีแสงแดดมากขึ้น 
ผลที่เกิดขึ้น คือ ได้พ้ืนที่และแปลงปลูกผักใหม่ ซึ่งท าให้ผักท่ีปลูกเจริญงอกงามดี ได้ปริมาณมากเกินไปส าหรับ
การท าอาหารกลางวันของโรงเรียน ครูและนักเรียนจึงได้ช่วยกันเก็บผักไปขายให้ร้านค้าในชุมชนซึ่งนักเรียน  
ได้เรียนรู้การขาย โดยการน าของที่เหลือกินไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ได้  

1.3 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง มีครูประจ าการ จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน นักการ 1 คน 
และนักเรียน 43 คน มีพ้ืนที่พร้อมส าหรับการปลูกผัก มีแปลงปลูกผัก บ่อเลี้ยงปลาและเล้าไก่ แต่ไม่มี 
การด าเนินการใด ๆ โดยครูมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกผักและปรับปรุงดิน โดยการซื้อดินดี ๆ มาใส่ 
ในแปลงปลูกผัก มีความสนใจท าปุ๋ยหมักใบ้ไม้ โดยการคัดแยกขยะออกจากใบไม้ มีความต้องการอุปกรณ์
เพ่ิมเติม ได้แก่ บัวรดน้ า ซ่อมแซมเล้าไก่และมุ้งแปลงผัก และมีความสนใจที่จะปลูกผักที่มีอายุสั้น สามารถท า
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เป็นอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนได้ เช่น ผักบุ้ง คะน้า เป็นต้น ดังนั้นครู นักเรียนและนักการได้ร่วมกัน
พัฒนาพ้ืนที่แปลงปลูกผักโดยการขุดดินในแปลงเดิมส าหรับใช้ปลูกผักและท าปุ๋ยหมักใบ้ไม้ ผลการทดลองปลูกผัก 
พบว่า ผักแคระแกรน ไม่ค่อยโต และต้นมะนาวเป็นโรคแครงเกอร์ที่ใบ ส่วนใบกระเพรา กระชาย ฟักทอง 
คะน้า กวางกุ้ง เจริญเติบโตดีมากและสามารถเก็บมาท าอาหารกลางวันและแจกจ่ายได้ และในส่วนของ 
การเลี้ยงปลาดุก เริ่มเจริญเติบโต แต่น้ าในบ่อเลี้ยงมีน้ าน้อยเกินไป  

1.4 โรงเรียนวัดห้วยผักชี มีครูประจ าการ จ านวน 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน มีผู้อ านวยการ
โรงเรียนและแม่บ้านคอยท าอาหารให้นักเรียน และมีนักเรียน จ านวน 58 คน มีพ้ืนที่พร้อมส าหรับการปลูกผัก 
โดยผู้อ านวยการโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงดินเล็กน้อย มีการใส่ปุ๋ยหมัก มีความสนใจ  
ที่จะปลูกผัก เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง ฟัก มะละกอ เป็นต้น และเลี้ยงปลาดุก ดังนั้นครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนา
พ้ืนที่แปลงปลูกผักโดยการดายหญ้าออกและขุดดินในแปลง รวมทั้งท าบ่อเลี้ยงปลาดุกโดยก่อปูนซีเมนต์บริเวณ
ที่ว่างตรงโรงจอดรถยนต์ ผลที่ เกิดขึ้น คือ ได้บ่อเลี้ยงปลาดุกใหม่ ส่วนการปลูกผัก พบว่า แปลงผัก 
มีการเจริญเติบโตงอกงามดีมาก ส่วนปลาดุกที่เลี้ยงไว้ ประมาณ 1,000 ตัว มีการเจริญเติบโตดี สามารถน ามา
เป็นอาหารกลางวันและให้นักเรียนน ากลับไปกินที่บ้าน 

1.5 โรงเรียนวัดหนองจิก มีครูประจ าการ จ านวน 6 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ผู้อ านวยการ 1 คน 
และมีนักเรียน จ านวน 125 คน มีพ้ืนที่แปลงปลูกผักที่มีความพร้อมมาก มีโดมส าหรับการปลูกผักที่เลื้อย 
เป็นเถาได้ มีโรงเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนมีความสนใจที่จะเลี้ยงไก่ต่อไป รวมทั้งการปลูกพืชผั ก 
สวนครัวต่าง ๆ และมีความต้องการอุปกรณ์เพ่ิมเติม ได้แก่ จอบ เสียม รถเข็น บัวรดน้ า คราด กรรไกร เป็นต้น 
ดังนั้นครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ที่จะด าเนินการเพ่ิมเติม โดยการซื้อรองน้ ามาปลูกต้นแก้วมังกรและ
มะนาว มีการดายหญ้า ปลูกผัก และซื้อไก่ไข่มาเลี้ยง ผลที่เกิดขึ้น พบว่า โรงเรียนได้แบ่งพ้ืนที่กันรับผิดชอบ 
ออกเป็น 4 โซน คือ 1) โซนเด็กอนุบาล ปลูกผักในกระถาง 2) โซนแปลงผักเดิม ปลูกพริก ถั่ว ฟัก บวบ เลี้ยงไก่ 
3) โซนหลังโรงจอดรถรถ ปลูกพืชสมุนไพร ใบเตย อันชัน กระเจี๊ยบ ขิง ข่า  และ 4) โซนสนามฟุตบอล ปลูก
แก้วมังกรและมะนาว ผลการปลูกผักมีการเจริญเติบโตงอกงามดี ส่วนการเลี้ยงไก่ได้ออกไข่น ามารับประทานได้ 

1.6 โรงเรียนบ้านดอนซาก มีครูประจ าการ จ านวน 7 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน และมีนักเรียน
จ านวน 120 คน มีพ้ืนที่ในการปลูกผัก โดยครูมีความต้องการปรับปรุงดินในแปลงปลูกผักและต้องการอุปกรณ์
เพ่ิมเติม ได้แก่ บัวรดน้ า รองปลูกมะนาว มีความสนใจที่จะปลูกผักที่มีอายุสั้น สามารถท าเป็นอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนได้ เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้น พบว่า โรงเรียนบ้านดอนซากมีการปลูกผัก
จ านวนเล็กน้อยเท่านั้น และได้มีการซื้อต้นมะนาวมาปลูกด้านหลังอาคารของโรงเรียน จ านวน 6 ต้น  ซึ่งทาง
โรงเรียนมีภารกิจหรืองานอ่ืน ๆ มาก ไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยได้  
คณะผู้วิจัยจึงได้ยุติการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชผักปลอดภัยส าหรับอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านดอนซากในระยะที่หนึ่งเท่านั้น 
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2.  ปัญหาอุปสรรคและการสร้างความรู้ความเข้าใจการปลูกผัก 
2.1  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม การปลูกผักพบปัญหา คือ มีการปลูกต้นกวางตุ้งแน่นเกินไป 

เนื่องจากนักเรียนใส่เมล็ดผักมากไป ผู้วิจัยได้ให้ค าแนะน าโดยการให้ถอนออกไปปลูกในกระถางหรือ
ถุงพลาสติกบ้าง ส่วนผักบุ้งเจริญงอกงามดีเช่นกัน แต่นักเรียนอาจรดน้ าน้อยเกินไป ท าให้ดินแข็งมาก ซึ่งได้
แนะน าให้รดน้ ามากกว่านี้ และยังพบอีกว่าดินที่ใช้ปลูกผักบุ้งไม่ค่อยดี ควรใส่ขุยมะพร้าวเพ่ือช่วยรักษา 
ความชุ่มชื่นของดิน ในส่วนของต้นมะนาวที่ปลูกไว้ พบว่า ตายไป จ านวน 4 ต้น ซึ่งอาจเกิดจากรากสะเทือน 
ในตอนที่ปลูกลงดิน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจการปลูกผักแก่เด็กนักเรียน อีกท้ังยังได้
มีการบูรณาการระหว่างวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาเกษตร โดยการให้เด็กรู้จักค าศัพท์ของพืชผักบางชนิด  

2.2  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง พบปัญหาในการปลูกผัก คือ ผักบุ้งและกวางตุ้งล าต้นเล็กแคระแกรน 
ไม่ค่อยเจริญงอกงาม เนื่องจากมีการปลูกในที่ร่มใต้ต้นไม้ใหญ่ และมีการใช้สาร EM ในอัตราที่มากเกินไป 
คณะผู้วิจัยได้ให้ค าแนะน าว่า ควรย้ายแปลงผักไปปลูกในพ้ืนที่ที่มีแสงแดด ส่วนต้นกระชายสามารถปลูก  
ในพ้ืนที่ร่มได้ โดยครูที่รับผิดชอบ บอกว่า อยากให้เด็กนักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษและเอามากินเป็นอาหาร 
และสิ่งที่ส าคัญ คือ นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะชีวิตต่อไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนบางคนสามารถปลูกผักเป็น
อาชีพได้ ในขณะที่ครูได้พยายามแนะน านักเรียนว่าควรหยอดเมล็ดผักอย่างไร ผักแต่ละชนิดมีวิธีการปลูก  
ไม่เหมือนกัน การงอกและการปลูกให้เป็นแถวก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งครูได้ใช้ท่อพีวีซีขนาดเล็กแทนเชือกวัดและ  
กดลงบนพ้ืนเพ่ือให้เป็นเส้นตรงและขุดรูเล็ก ๆ หยอดเมล็ดผักลงไป ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า นักเรียนมีความตั้งใจดีมาก 
ถ้ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดเวลาเรียน เวลาที่เหลือสามารถให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ปลูกผัก 
เล่นกีฬา เล่นดนตรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ท าเอกสาร
ความรู้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน 

2.3  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง พบปัญหาในการปลูกผัก คือ ผักแคระแกรน ไม่ค่อยโต ผู้วิจัยได้
แนะน าว่า ควรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ประมาณ 2 อาทิตย์ต่อครั้ง ส่วนใบกระเพรามีการเจริญเติบโตดีมาก แต่ควร
เด็ดดอกทิ้งบ้าง เพ่ือไม่ให้สารอาหารไปเลี้ยงดอกมากเกินไป ต้นมะนาวพบปัญหาเป็นโรคแครงเกอร์ที่ใบ  
ควรเด็ดใบที่เป็นโรคออกและน าไปทิ้งไกล ๆ ต้นใบเตยมีการปลูกในกระถาง ควรย้ายไปปลูกในดินที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้น้ าหรือริมบ่อ ในร่มบริเวณริมรั้วของโรงเรียนอาจปลูกตะไคร้เพ่ิมเติมได้ ในส่วนของการเลี้ยงหมูป่า 
จ านวน 2 ตัว พบว่า กระโดดหนีออกจากคอก ควรท ารั้วที่แข็งแรงขึ้น ส่วนปลาดุก พบว่า น้ าในบ่อมี ปริมาณ
น้อยเกินไป ควรเติมน้ าและหาผักตบชวาหรือผักบุ้งมาใส่เพื่อป้องกันปลาดุกกระโดดออก รวมทั้งควรใส่ดินลงไป
เล็กน้อยเพ่ือให้ปลาดุกหลบอาศัยอยู่ได้ นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัย
ให้กับเด็กนักเรียนโดยการใช้เอกสารความรู้ 

2.4  โรงเรียนวัดห้วยผักชี พบว่า ผักกวางตุ้งที่นักเรียนปลูกเจริญงอกงามดีมาก โดยเด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้การทดลองปลูกผักโดยวิธีการหยอดหลุมกับการหว่าน ซึ่งการปลูกโดยวิธีการหว่านผักสามารถขึ้นได้
ดีกว่าการหยอดหลุม มีข้อสังเกตว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้การปลูกผักจากการช่วยผู้ปกครองท าที่บ้าน
ของตนเองอยู่แล้ว จึงมีความรู้และทักษะในการปลูกผักค่อนข้างดีมาก ในส่วนของการเลี้ยงปลาดุก ประมาณ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
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1,000 ตัว คณะผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่า น้ าด า ซึ่งอาจจะเน่า แต่ผู้อ านวยการโรงเรียนบอกว่าไม่เป็นอะไร จะทดลอง
ดูก่อน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ท าเอกสารความรู้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยให้กับนักเรียน 

2.5  โรงเรียนวัดหนองจิก การปลูกผักของโรงเรียนวัดหนองจิก ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนได้แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการปลูกผักเอาไว้อย่างดี นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ท าเอกสาร
ความรู้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน  

2.6 โรงเรียนบ้านดอนซาก การปลูกผักของโรงเรียนบ้านดอนซาก พบปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียน
มีภารกิจหรืองานอ่ืน ๆ มาก ไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยได้ 
 

3.  สรุปบทเรียนและสะท้อนผลการด าเนินโครงการ 
3.1  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 

ครูและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักและเทคนิคการดูแลรักษา ได้เรียนรู้กระบวนการ 
ที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถพัฒนาเด็กนักเรียนได้อย่างยั่งยืน เพ่ือไปสร้างแนวคิดให้กับผู้ปกครอง นอกจากนี้ 
เด็กนักเรียนได้รับประทานผักที่ปลูกโดยไม่ใช่สารเคมี รู้จักการแบ่งกันท างาน และมีการบูรณาการการเรียน 
กับวิชาอ่ืน ๆ รวมทั้งได้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือชุมชน การด าเนินโครงการมีปัญหา  
ในการประสานงานกับคณะผู้วิจัยบ้าง เนื่องจากผู้อ านวยการไม่ค่อยอยู่โรงเรียน เนื่องจากมีงานภายนอก
โรงเรียนต้องไปด าเนินการ สิ่งที่โรงเรียนจะท าต่อไป คือ การปลูกผักสวนครัวและการ เพาะเห็ด รวมทั้ง 
การพัฒนาวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ  

3.2  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 
ครูและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักและวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง นักเรียนรู้จักการปลูกผัก

ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ใช้สารเคมี และน าผักที่ปลูกมาเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเพ่ือเป็นอาหาร
รับประทาน ส่วนผักที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวัน ได้น าไปขายตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การด าเนินการปลูกผักในระยะแรกเป็นการลองถูกลองผิด มีปัญหาในการปลูก ซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง  
โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการปลูกผักและหาวิธีการที่ถูกต้องต่อไป  

3.3  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนได้สะท้อนความคิดเห็น สรุปได้ว่า ด้านการบริหาร สร้างภาวะ

ผู้น าให้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จ ซึ่งจะต้องมาดูแปลงผักทุกวันไม่ว่าจะไปราชการหรือ
วันเสาร์ อาทิตย์ ได้ก าลังใจจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านครูผู้สอน ได้จัดท าแผนการเรียนรู้
บูรณาการในงานพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพัฒนาสมอง มือ จิตใจ และสุขภาพของเด็กนักเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะชีวิตตามที่ตนเองถนัด 
ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีอาชีพเสริม การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย สิ่งที่
โรงเรียนวางแผนจะท าต่อไป คือ เด็กชั้นอนุบาลท าการเพาะถั่วงอก เด็กนักเรียนชั้น ป.1-2 ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ชั้น ป.3 เลี้ยงกบและปลาดุก ชั้น ป.4 เลี้ยงหมู และชั้น ป.5-6 ท าปุ๋ยชีวภาพ เพาะเห็ดนางฟ้า และผักไฮโดรโปนิกส์ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%87
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3.4  โรงเรียนวัดห้วยผักชี  
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เช่น การหว่านเมล็ดผัก การตีหลุมปลูก ได้เรียนรู้กับ

บุคคลภายนอกโรงเรียน มีความกล้าในการพูดคุยและซักถาม ได้ใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น การวางแผน การคิด 
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ก าไร ขาดทุน การหาตลาด อีกทั้งครู นักเรียน และบุคคลภายนอกได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการระดมทรัพยากรในโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ส่วนโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ตรงตามปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ในขณะที่โรงเรียนมีพ้ืนที่จ ากัดเป็นปูนซีเมนต์ พ้ืนดินข้างใต้เป็นดินลูกรัง 
ยากต่อการท าเกษตร ไม่มีอุปกรณ์และน้ าในการเพาะปลูก ต้องใช้น้ าประปาหมู่บ้าน และพ้ืนที่มีร่มไม้เยอะ  
ท าให้การปลูกผักไม่เจริญเติบโต ซึ่งโรงเรียนมีแนวคิดที่จะปลูกพืชในขวดหรือในถังหรือท าเป็นอุโมงค์ผักสวนครัว
ในสถานที่ท่ีเหมาะสมต่อไป 

3.5  โรงเรียนวัดหนองจิก 
ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเพ่ิมเติมในการท าการเกษตร มีการศึกษาค้นคว้า  

มีผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือสามารถน าไปขายได้ มีการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งนักเรียนได้กินไข่  
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้เรียนรู้ว่าจะเก็บไข่ตอนไหนและสามารถเอาขี้ไก่ไปท าอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ 
ยังเสริมสร้างนิสัยความรับผิดชอบให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ซึ่งในการด าเนินการเกษตรของโรงเรียนมีปัญหา
อุปสรรค เช่น พ้ืนที่ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ครูไม่มีความถนัด เป็นต้น  สิ่งที่โรงเรียนมีความสนใจ 
ที่จะด าเนินการต่อไป คือ การขยายพ้ืนที่เพ่ือให้นักเรียนได้ปลูกผักและขายเป็น การจัดเก็บน้ าฝนไว้ใช้ การปลูกพืช
ที่ไม่ใช้ดิน การท าปุ๋ยอินทรีย์ และการสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับครู  

3.6 โรงเรียนบ้านดอนซาก ไม่ได้สรุปบทเรียนและสะท้อนผลการด าเนินโครงการ 
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพ่ิมเติม สรุปได้ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ขนาดเล็ก มีร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี มีทักษะและความรู้จากประสบการณ์จริงในครอบครัวที่สามารถ
น ามาใช้ได้ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงของเด็กนักเรียนในชนบทอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี โรงเรียนควรส่งเสริมทักษะและ
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการตลาดหรือการขาย เพ่ือเป็นทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน  
ในลักษณะที่เรียกว่า “ปลูกได้ ขายเป็น” อีกท้ังโรงเรียนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีความพร้อมในเรื่องที่ดินส าหรับ
การเพาะปลูก ซึ่งอาจมีการปลูกต้นไม้ประเภทสวยงามหรือเป็นไม้ประดับตามฤดูกาล เช่น พริกสี ไม้ประดับ  
เป็นต้น แต่อาจขาดครูผู้เชี่ยวชาญที่จบตรงวิชาเอก คือ เกษตรกรรม 
 

อภิปรายผล 
การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยส าหรับอาหารกลางวันของ

โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 6 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 5 โรงเรียน มีพ้ืนที่และ
แปลงปลูกผักเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นโรงเรียนวัดไร่แตงทอง ซึ่งยังไม่มีแปลงปลูกผัก ในขณะที่โรงเรียนไม่ได้   
มีการด าเนินการปลูกผัก เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูที่จบตรงสาชาวิ ชาเอกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเกษตร นอกจากนี้โรงเรียนยังมีภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81
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การประกวด การแข่งขัน การอบรมครู การตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียน เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนไม่ได้  
ให้ความส าคัญกับวิชาเกษตรกรรมมากนัก แต่ได้ให้ความส าคัญกับกลุ่ มวิชาสาระหลักที่ต้องใช้ส าหรับ 
การทดสอบทางการศึกษา ในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ดังปรากฏให้เห็นในกรณีของโรงเรียนบ้านดอนซาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
โรงเรียนในชนบทวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนในชนบท
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกผักของโรงเรียนต่าง ๆ  จึงด าเนินไปได้ด้วยดี เพราะ 
เด็กนักเรียนมีทักษะในการท าเกษตรมาจากครอบครัวตั้งแต่เกิด ซึ่งการเตรียมแปลงปลูกผักเป็นขั้นตอน 
ที่ส าคัญมาก จะช่วยให้ผักท่ีปลูกเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยลดปัญหาจากการท าลายศัตรูพืชและที่ส าคัญ
ในการเตรียมดินที่ดีเป็นการป้องกันการงอกของวัชพืชที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการปลูกผักได้เป็นอย่างดี 
เมื่อพืชผักเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์เราก็ไม่จ าเป็นจะต้องใช้สารเคมีในการดูแลรักษา การเตรียมดินที่ดี
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและง่ายต่อการดูแลรักษา ท าให้การปลูกพืชผักปลอดสารพิษประสบผลส าเร็จ  
ซึ่งต้องมีการปรับพ้ืนที่ปลูกให้ราบเรียบ ไม่ควรให้เป็นแอ่งมีน้ าขัง มีช่องทางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าที่ให้มาก
จนเกินความจ าเป็นออกจากแปลง ก าจัดวัชพืชออกให้หมด เพ่ือไม่ให้วัชพืชขึ้นแข่งกับผักที่จะปลูก (อภิสรา   
ธนวงศ์ธร, 2556)  

การปลูกผักของแต่ละโรงเรียนจะเลือกปลูกผักคล้าย ๆ กันที่สามารถน ามาเข้าสู่โครงการอาหาร
กลางวันได้เร็ว เช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง เป็นต้น ซึ่งผักที่ปลูกเจริญงอกงามดี แต่บางโรงเรียนมีปัญหาบ้าง 
กล่าวคือ ปลูกผักใต้ต้นไม้ใหญ่ ท าให้ผักที่ปลูกมีลักษณะล าต้นเล็ก แคระแกรน ไม่ค่อยเจริญงอกงาม ครูและ
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันจึงได้ท าแปลงผักใหม่โดยไปปลูกในสถานที่ที่มีแสงแดด แต่ก็มีพืชผักบางชนิด 
ที่สามารถปลูกในที่ร่มได้ เช่น กระชาย นอกจากนี้บางโรงเรียนยังได้ท าการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่ ท าปุ๋ยหมัก
ใบไม ้โดยการคัดแยกขยะออกจากใบไม้ ปลูกพืชสมุนไพร เช่น ใบเตย อัญชัน กระเจี๊ยบ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย 
กระเพรา เป็นต้น ผลผลิตทั้งผักต่าง ๆ ปลาดุก และไข่ไก่ สามารถน ามาท าเป็นอาหารในโครงการอาหาร
กลางวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ช่วยเหลือด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ 
บางโรงเรียนสามารถปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ได้ปริมาณมาก ครูและนักเรียนได้ช่วยกันน าขายให้ร้านค้ 
าในชุมชนหรือแบ่งปันให้เด็กนักเรียนน ากลับไปฝากผู้ปกครองเพ่ือรับประทานที่บ้าน ผลของการด าเนินการ
วิจัยในครั้งนี้นอกจากครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องการขาย  
การเปลี่ยนผลผลิตให้ เป็นสินทรัพย์ และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในขณะที่ เสกสรร สิทธาคม (2557) ที่กล่าวไว้ว่า โครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนา  
ภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือให้โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่อยู่ห่างไกลมีสภาพความเป็นอยู่ขาดแคลน สามารถได้รับการช่วยเหลือและช่วยเหลือตัวเอง 
ในการผลิตอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
ครบถ้วนขึ้นในพ้ืนที่โรงเรียน อันได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร การด าเนินโครงการนี้ท าให้เด็กนักเรียน 
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ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ตลอดจนได้เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรกรรมให้นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้ง
ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 

อย่างไรก็ดี การด าเนินโครงการวิจัยนี้มีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก 
คณะผู้วิจัยได้ให้ค าแนะน าในระหว่างการติดตามผลและได้ท าเป็นเอกสารความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย 
จ านวน 13 เรื่อง เรื่องละ 1 หน้ากระดาษ เพ่ือให้สามารถอ่านได้ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและครูเพ่ิมเติม 
นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ เช่น วิชาเกษตรบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยการให้เด็กนักเรียนรู้จักค าศัพท์ของพืชผักบางชนิด เป็นต้น หรืออาจจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นหรือ 
แบบรวมเรียนช่วงชั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น เด็กนักเรียน
เหล่านี้ มีความสามารถในการเรียนรู้พร้อมกันได้ (บพิธ ศิริ , 2546 และปรีชา ทินโนรส, 2551) ในขณะที่ 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพ มีความสอดคล้องกับ “โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
และ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาสมอง มือ จิตใจ และสุขภาพของเด็กนักเรียน รวมทั้ง
ได้พัฒนาทักษะชีวิตตามที่ตนเองถนัด ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของในชนบท ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า
นักเรียนมีความสุขและรอยยิ้มจากการได้ท าโครงการปลูกผักนี้ ทั้งนี้สามารถใช้บุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยในงานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากร 
ในโรงเรียนขนาดเล็กและเติมเต็มในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถน าแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นมา
ปรับใช้เพ่ือการเรียนการสอนได้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งถือว่าจะเป็นส่วนส าคัญของการส่งเสริ ม
คุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก (สุรวิทย์  ธาดา, 2551) 
 

สรุป 
การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยส าหรับอาหารกลางวันของ

โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร จ านวน 6 โรงเรียน พบว่า 1) โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ  
มีพ้ืนที่หรือแปลงส าหรับการปลูกผัก ซึ่งครู นักเรียน และนักการ ได้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่แปลงปลูกผัก 
โดยการดายหญ้า ขุดดิน ซื้อดินและปุ๋ยคอกมาใส่ รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม ได้แก่ จอบ เสียม บัวรดน้ า 
หลังจากนั้นได้ท าการปลูกผักระยะสั้นที่สามารถน ามาเป็นอาหารกลางวันได้เร็ว ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง 
บางโรงเรียนมีการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่เพ่ิมเติม ผลการด าเนินการปลูกผัก ปรากฏว่า ผักท่ีปลูกเจริญงอกงามดี 
สามารถน ามาท าเป็นอาหารในโครงการอาหารกลางวันได้ ส่วนที่เหลือน าไปขายให้ร้านค้าในชุมชนและแบ่งปัน
ให้เด็กนักเรียนน ากลับไปฝากผู้ปกครอง แต่มีบางโรงเรียนที่ปลูกผักใต้ต้นไม้ใหญ่ ท าให้ผักที่ปลูกมีลักษณะ  
ล าต้นเล็ก แคระแกรน ไม่ค่อยเจริญงอกงาม ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันจึงได้ท าแปลงผักใหม่โดยไปปลูก
ในสถานที่ที่มีแสงแดด 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน  
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ได้ด าเนินการในระหว่างการติดตามผลโดยการให้ค าแนะน าสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค และท าเป็นเอกสารความรู้
เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย จ านวน 13 เรื่อง เรื่องละ 1 หน้ากระดาษ เพ่ือให้สามารถอ่านได้ง่ายและ
เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนและครู 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยเฉพาะในสาขาวิชาทางด้านเกษตรและ

ประมง ควรด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนี้ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัย การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ ส าหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถ 
น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายทั้งในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ปลูกผัก 
เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 

3. กระทรวงศึกษาธิการ ควรบรรจุข้าราชการครูให้ตรงกับวิชาเอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
โดยค านึงถึงบริบททั่วไปของสังคมไทย เช่น เกษตรกรรม  
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