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สภาพ “ดิน” ที่มีลักษณะเป็น “ดินลูกรัง” ในโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 

อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ แห้งแล้ง ซ้ำายังมี

พื้นที่จำากัด ส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาเกษตรของโรงเรียนไม่สัมฤทธิผล

เท่าที่ควร  

แม้ผู้อำานวยการโรงเรียนจะหาทางแก้ไขด้วยการทำาถังน้ำาขนาดใหญ่ตั้งไว้ 

ด้านหลังโรงเรียน	 และต่อท่อสำาหรับใช้รดน้ำาผักเมื่อคราวต้องเรียนวิชาเกษตร 

ของนักเรียน	แต่ก็ไม่ได้ผล	เพราะแหล่งน้ำาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการนำามาใช้รดน้ำา

ในแปลงเกษตรของโรงเรียน	

ทำาใหน้กัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีนวดับอ่ทรพัย	์5	คนท่ีกำาลัง

เรียนวิชาเกษตรกับ	ครูสุมาลี พร้อมมูล	ประกอบด้วย	ลลิตา สว่าง	หรือ	“มาย”  

วราภรณ์ อำาพะสุโร	หรือ	“กุ๊กไก่” ยุวดี  อีชะโรจน์	หรือ	“มา” บุษบากร อีชะโรจน์ 

หรือ	“เจน” และ วรวิทย์ มะลิวัลย์	หรือ	“นัท”	คิดหาวิธีปลูกผักเพื่อรับประทาน

กันเองภายในโรงเรียน	 ผนวกกับครูสุมาลีซึ่งมีแนวคิดอยากจะพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนวิชาเกษตรใหม่	เพื่อเชิญชวนนักเรียนให้หันมาสนใจวิชาเกษตร

มากขึ้น	 โดยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล	 และเป็นที่ปรึกษาให้กับ

เด็กกลุ่มนี้ด้วยความเต็มใจ

เกษตรแนวตั้ง 
ทางเลือกใหม่บนผืนดินที่แห้งแล้ง
กลุ่มรักษ์โลกสีเขียว

“ ตั้งแต่จำาความได้	อาหารแต่ละมื้อที่รับประทานไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน	
จะมีเนื้อสัตว์มากกว่าผักเสมอ	เพราะในชุมชนแห่งนี้มีข้อจำากัดเรื่องสภาพดิน 
ที่ใช้สำาหรับเพาะปลูก		จึงคิดปลูกผักเพราะที่โรงเรียนมีแปลงเกษตรอยู่	”
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 เกษตรแนวตั้ง ทางเลือกใหม่ในผืนดินท่ี
แห้งแล้ง

มายเล่าว่า	 ตั้งแต่จำาความได้	 อาหารแต่ละมือที่รับประทานไม่ว่าจะเป็น 

ทีบ้่านหรอืท่ีโรงเรยีนจะมเีนือ้สตัวม์ากกวา่ผัก	เธอจงึคดิปลกูผกัในแปลงเกษตรของ

โรงเรียน	แต่ชุมชนแห่งนี้มีข้อจำากัดเรื่องสภาพดินที่ใช้สำาหรับเพาะปลูก	เนื่องจาก

ดนิสว่นใหญเ่ปน็ดนิลกูรงั	มคีวามแขง็ตัวมาก	จงึตอ้งใชแ้รงในการขดุมากเปน็พเิศษ	

พอฝนตกก็มีน้ำาขัง	 ลงแปลงลำาบาก	 ผักที่ปลูกไว้จึงไม่ค่อยเติบโต	 ต้องคอยตาม 

แก้ปัญหาทุกระยะ	 เช่น	 ทำาปุ๋ยมูลสัตว์แห้ง	 หรือน้ำาหมักชีวภาพ	 เพื่อปรับสภาพ

และบำารุงดิน		

คำาบอกเล่าแสดงถึงความสนใจในการปลูกผักเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ	 

แต่แกนนำาในกลุ่มไม่มีใครรู้เรื่องการเกษตรอย่างชัดเจน	 ตอนที่เขียนโครงการส่ง 

สงขลาฟอรัม่		เด็กๆ	หวงัเพียงแคจ่ะนำางบประมาณทีไ่ดม้าซือ้อปุกรณก์ารเกษตร

เพิ่ม	 เช่น	บัวรดน้ำา	 วัสดุทำาปุ๋ยอินทรีย์	 เป็นต้น	 เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่านั้น	

หากคำาถามชวนคิดจาก	ดวงแก้ว แกล้วทนงค์	 หรือ	 “พ่ีกล้วย”	 พ่ีเล้ียงโครงการ	 

ท่ีบอกว่าต้นตอปัญหามาจากความแห้งแล้ง	 ดินไม่ดี	 ถ้าทำาเกษตรในรูปแบบเดิม

ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือ	 ขณะเดียวกันยังแนะนำาให้ดูรูป

ตัวอย่างของการทำาเกษตรแนวต้ัง	 ซ่ึงปลูกได้แม้จะมีพ้ืนท่ีจำากัด	 และยังประหยัดน้ำา

อีกด้วย	เพียงแค่หาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาใช้ทดแทนดินลูกรังในการเพาะปลูก

จำานวนหนึ่งให้ได้เท่านั้น		

เมื่อมองเห็นทางเลือกใหม่	เด็กๆ	จึงให้ความสนใจทันที	แต่เนื่องจากการ

ปลูกพืชเกษตรแนวต้ัง เป็นวิธีการใหม่ที่ทั้งครูและนักเรียนยังไม่มีความรู้ 

มากพอ ครูสุมาลีจึงพยายามค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับตนเองเพื่อ

ถา่ยทอดสูแ่กนนำา	เชน่เดยีวกบัพีก่ลว้ยทีม่กัจะนำาวดีิโอหรอืคลปิความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับการทำาเกษตรแนวต้ังไปให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู้	 พร้อมท้ังให้คำาแนะนำาและให้กำาลังใจ

อย่างสม่ำาเสมอ	

  ร่วมเรียนรู้...สานสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

ความรูด้า้นการทำาเกษตรแนวตัง้ทีไ่ดร้บัจากพ่ีเลีย้งทำาให้

เด็กๆ	 ต่ืนตัวและมีแนวคิดพัฒนาการปลูกผักแนวต้ังให้เป็น 

ศนูย์การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน	ครสูมุาลจีงึคดิท่ีจะจดัอบรมเพือ่เพิม่

ความรู้ให้กับแกนนำาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	โดยเชิญปราชญ์

จากอำาเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ที่ทำาเกษตรแนวต้ังมาเป็น

วทิยากร	แตเ่มือ่ถงึวนัอบรมวทิยากรไมส่ามารถเดนิทางมารว่ม

กิจกรรมได้	เพ่ือให้เด็กๆ	เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจากของจริง	

ครูและพี่เลี้ยงจึงพาผู้เข้าอบรมไปดูการปลูกผักไร้ดินที่โรงเรียน

วัดเปรมศรัทธาซึ่งอยู่ในอำาเภอเดียวกัน	 เพื่อนำาความรู้กลับมา

ลงมือปฏิบัติจริงที่โรงเรียน	

เน่ืองจากแกนนำาส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง ขาดความรู้

และทักษะทั้งงานช่างและงานเกษตร ประกอบกับในภาค

ปฏิบัติต้องมีการตัดไม้ ข้ึนโครงวัสดุ ซ่ึงเด็กๆ ไม่มีกำาลัง

พอที่จะดำาเนินการเองได้ทั้งหมด จึงพาผู้ปกครองมาร่วม

อบรมด้วย...ภาพของความร่วมมือร่วมใจของพ่อลูกที่ 

ช่วยกันต่อเติมรางปลูกผักคนละไม้คนละมือ ก่อนลงมือ

เตรยีมดนิเพือ่เพาะปลกู หรอืขะมกัเขมน้ชว่ยกนัทำาปุย๋หมกั

มูลสัตว์แห้ง กลายเป็นสีสันที่ทำาให้บรรยากาศในวันนั้น

อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข

ไม้ไผ่และขวดพลาสติกถูกนำามาเลื่อยและตัดแต่งเป็น 

รางแขวนหรือคอนโดมิเนียม	 เมื่อจุดินท่ีเตรียมไว้แล้วก็ใช้ปลูก

พืชผัก	เช่น	ผักบุ้ง	ผักกาดขาวลงไปได้	ใช้เวลาในการดูแลรดน้ำา

ให้ปุ๋ยราว	 2	 -	 3	 เดือน	 ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช	 ก็สามารถ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนได	้

และดว้ยรปูแบบงา่ยๆ เชน่นี ้ ยงัทำาใหเ้ดก็นกัเรยีนสามารถ

กลับไปปลูกผักท่ีบ้านเพ่ือเป็นการหารายได้เสริมอีกทางหน่ึง 

ถือเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆ กลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่

พวกเขาทำาไม่เพียงแต่ทำาให้พวกเขามีพืชผักไว้บริโภคใน

โรงเรยีนและชมุชนเพิม่ขึน้เทา่นัน้ แตพ่วกเขายงัสามารถใช้

วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดแทนท่อพีวีซีตามแบบที่ดูจาก

คลิปวิดีโอได้ และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทำาให้

พวกเขามีต้นทุนในการเพาะปลูกน้อยลง ขณะเดียวกัน 

การลองผดิลองถูกทำาให้พวกเขาได้เทคนิคการปลูกผักแนวต้ัง

ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ย่ิงข้ึน เช่น การใช้ยางผูกวัสดุที่ใช้ทำา 

คอนโดแทนตะปู เป็นต้น 

 ดึงดูดนักเรียนให้สนใจวิชา
เกษตร

มายบอกว่า	 ผลผลิตที่ได้หลังจากส่งเข้าโครงการ

อาหารกลางวันของโรงเรียนแล้ว หากเหลือก็ขายให้กับ

คนในชุมชนต่อ ด้วยเงินลงทุนซ้ือเมล็ดพันธ์ุผักเพียง 20 บาท 

แต่สามารถขายได้ถึง 150 บาท ทำาให้เด็กๆ ทุกคนในกลุ่ม

ดีใจมาก นำารายได้น้ีเก็บสะสมไว้เป็นกองกลางสำาหรับใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในการซ้ือเมล็ดพันธ์ุรอบต่อไป และผลพลอยได้

ท่ีเกิดข้ึนก็คือ น้องๆ หลายคนเร่ิมให้ความสนใจ จากเดิมท่ี

ต้องขุดดินทำาแปลงผักท้ังร้อนและเหน่ือย เม่ือเปล่ียนเป็นการ

ปลูกผักแนวต้ัง ทำาให้น้องๆ สนุกกับกิจกรรมน้ีมากข้ึน บางคน

อาสาเข้ามาช่วยดูแลผักในคอนโดที่ปลูกไว้ ร่วมเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ไปด้วยกัน โดยแกนนำาทุกคนในกลุ่มก็พร้อม

ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ ด้วยความเต็มใจ 

“	คำาถามชวนคิดจาก...
พี่เลี้ยงโครงการที่บอกว่า	
ต้นตอปัญหามาจาก
ความแห้งแล้ง	ดินไม่ดี	
ถ้าทำาเกษตรในรูปแบบเดิม
ด้วยการซื้ออุปกรณ์เพิ่มจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือ...
ทำาให้เด็กๆ	มองเห็น 
ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าเดิม	”
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“ตอนนี้ไม่เพียงแค่ปลูกผักในโรงเรียนเท่านั้น เห็นหลังบ้านมีพ้ืนที่ 

ว่างอยู่ก็ปลูกผักด้วย ช่วงที่มาโรงเรียนพ่อกับแม่ก็ช่วยรดน้ำา ส่วนในโรงเรียน

พวกเราก็พากนัไปพูดคยุกบัผูอ้ำานวยการ ขอใชพ้ืน้ทีร่อบสนามฟตุบอลทีเ่คย

ปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับเปลี่ยนมาปลูกผักประเภทผักกาดขาว ผักกาด

กวางตุ้ง หรอืผกับุง้แทน โดยใหเ้หตุผลวา่การปลกูดอกไมไ้ดแ้คค่วามสวยงาม 

แต่ถ้าปลูกผักเราสามารถนำามาเป็นอาหาร หรือหารายได้เข้าโรงเรียนได้  

ซึ่งผู้อำานวยการก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เปิดโอกาสให้เราได้ใช้พ้ืนที่เต็มที่”  

มายอธิบาย

ในช่วงท้ายของโครงการ	พบว่ามีน้องๆ	ผู้ชาย	3	คน	ท่ีกำาลังเรียนอยู่ช้ัน	ม.1	

และ	ม.2	สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้อย่างจริงจัง	และนำากลับไปทำาที่บ้านของตนเอง	

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ขยายผลโครงการนี้ให้เป็นโครงการหลักของ

โรงเรียน ด้วยการกำาหนดให้นักเรียนทุกชั้นปีต้องปลูกผักแนวตั้ง 1 ชุด แล้ว

มอบใหค้รปูระจำาชัน้ชว่ยดแูล เพือ่ใหค้รทูกุคนไดม้สีว่นรว่มในกิจกรรมครัง้นี ้

ดังนั้นในช่วงปีแรกของโครงการจึงเหมือนเป็นระยะทดลอง	 พืชผักที่ปลูก 

จึงมีค่อนข้างจำากัดและไม่แพร่หลายเท่าที่ควร	แต่แกนนำาและเด็กนักเรียนก็	“เกิด

กระบวนการเรียนรู้”	ซึ่งถือเป็นสิ่งสำาคัญ	เพราะการเกษตรจะทำาให้เด็กสามารถ

ยึดเป็นอาชีพท่ีสุจริต	 สามารถยืนได้ด้วยลำาแข้งของตนเองหลังจากเรียนจบ	 

หากลงมือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ	มีภูมิคุ้มกัน	มีเหตุผล	

และมีความพอประมาณ	เนื่องจากบางคนอาจไม่มีโอกาสศึกษาต่อ	ขณะเดียวกัน

การปลกูพชืเกษตรแบบแนวต้ังยงัชว่ยจนุเจอืเศรษฐกิจในครอบครวัไดอ้กีทางหนึง่

 คนปลูกผัก...ผักปลูกคน
แตส่ิง่ที	่“เตบิโต”	และ	“งอกงาม”	นอกเหนอืจากผกัในแปลงหรอืในกระถาง

ไม้ไผ่แล้ว	กลับเป็นเด็กๆ	กลุ่มรักษ์โลกสีเขียวทั้ง	5	คน	โดยเฉพาะ	 ลลิตา สว่าง 

หรือ “มาย” ที่บอกว่าคนอย่างเธอเป็นคนใจร้อน	...	คงปลูกผักไม่ขึ้น		

“การปลูกผักช่วยให้ใจเย็นลงมาก เป็นการฝึกความอดทน เพราะกว่า

ผักจะเติบโตต้องใช้เวลา ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ถ้าเราละเลยผักก็จะตาย  

ถ้าเราอยากรับประทานผักที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เราก็ต้องอดทนรออย่าง

ใจเยน็ ขณะเดยีวกนักร็ูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดป้ลูกผกัเปน็อาหารกลางวันใหน้อ้งๆ 

ในโรงเรียน และยังได้นำาความรู้กลับไปทำาต่อที่บ้านได้”

สำาหรับ	วราภรณ์ อำาพะสุโร หรือ	“กุ๊กไก่” บอกว่า นอกจากการปลูกผัก

แลว้	สิง่ทีเ่ธอไดเ้รยีนรูร้ว่มกบัเพือ่นๆ	พี่ๆ 	และนอ้งๆ	คอื	ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการทำางาน	

โดยแกนนำาทกุคนจะแบง่หนา้ท่ีทำากจิกรรมตามความถนดั		การทำาโครงการนีท้ำาให้

เธอเกดิความเปลีย่นแปลงในตนเองคือ	เดิมเปน็คนไมก่ลา้พดู	ขีอ้าย	ใครถามอะไร

ก็จะไม่ตอบ	 ยิ้มอย่างเดียว	 ตอนหลังเม่ือได้ทำาโครงการ ได้ลงมือทำาเอง 

ทุกขั้นตอน ก็ตอบได้ คุยได้ สามารถสอนน้องๆ ได้ จึงรู้สึกภูมิใจมาก และ

ดีใจที่สามารถปรับปรุงตัวเองให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

ส่วน	ยุวดี  อีชะโรจน์ หรือ “มา” บอกว่า จากที่คิดว่า

ผักต้องปลูกในดินเท่านั้น	 โครงการนี้ทำาให้เธอค้นพบแนวทาง

ใหม่ในการปลูกผัก โดยเฉพาะผักแนวต้ังซึ่งเป็นทางเลือกที่

เหมาะสมสำาหรบัพืน้ทีใ่นโรงเรยีนและชุมชน	และยงัสามารถนำา

ไปปฏบิตัไิดจ้รงิ	เพราะตน้ทนุไมส่งูเกนิไป	สามารถดดัแปลงวสัดุ

ใกล้ตัวให้เป็นที่ปลูกผักได้	เช่น	ไม้ไผ่	ขวดพลาสติก	ยางรถยนต์	

หรือแม้กระทั่งกะละมังเก่าๆ	 ทุกอย่างเก็บมาใช้ประโยชน์ได้

อยา่งมคีณุคา่	นอกจากนีย้งัดใีจทีไ่ดถ้า่ยทอดความรูใ้หน้อ้งๆ 

เป็นการฝึกความกล้าให้กับตัวเอง จากที่ค่อนข้างเก็บตัว 

เงียบๆ ตอนนี้สามารถพูดเพื่อบอกเล่า หรือแสดงความ 

คดิเหน็จากสิง่ท่ีเรยีนรูแ้ละจากประสบการณ์จรงิไดม้ากขึน้

แม้การปลูกผักคอนโดจะเป็นรูปธรรมความสำาเร็จ

ของโครงการนี้ แต่ความสำาเร็จที่ย่ิงใหญ่กว่านั้นซึ่งอาจ 

มองไมเ่หน็ และจบัตอ้งไมไ่ดใ้นวนันี ้นัน่คือการท่ีเดก็มธัยม

กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาจากโจทย์ใกล้ๆ ตัว 

และที่สำาคัญประโยชน์นั้นยังส่งผลถึงคนอื่นๆ ใน

โรงเรียนด้วย...

.....

“	การปลูกผักช่วยให้ 
ใจเย็นลงมาก	เป็นการฝึก
ความอดทน	เพราะกว่า 
ผักจะเติบโตต้องใช้เวลา 
ต้องคอยดูแลเอาใจใส่... 
ขณะเดียวกันก็รู้สึก 
ภาคภูมิใจที่ได้ปลูกผัก 
เป็นอาหารกลางวันให้ 
น้องๆ	ในโรงเรียน	และ 
ยังได้นำาความรู้กลับไป 
ทำาต่อที่บ้าน	”

โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โครงการปลูกพืชผักเกษตรแนวตั้ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มรักษ์โลกสีเขียว
เด็กหญิงลลิตา	สว่าง

เด็กหญิงวราภรณ์	อำาพะสุโร

นางสาวยุวดี	อีชะโรจน์

นางสาวบุษบากร	อีชะโรจน์

เด็กชายวรวิทย์	มะลิวัลย์	

ที่ปรึกษาโครงการ:	ครูสุมาลี	พร้อมมูล 


