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กิจกรรมสะเต็มศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 การปลูกผักลอยฟา 
 

สาระสําคัญ 

การซ้ือผักจากทองตลาดนั้นคอนขางมีราคาแพงและเต็มไปดวยสารเคมี    ในยามฉุกเฉิน เชน น้ํา

ทวม  ถนนขาด  อีกท้ังปญหาการจราจรติดขัด   การปลูกผักลอยฟาเหมาะสําหรับผูท่ีอยูในสังคมเมืองท่ีมีเนื้อท่ี

จํากัดหรือทุก ๆ สถานท่ีไมวาจะเปน ตึก อาคาร บานเชา เปนตนและผูท่ีไมคอยมีเวลาดูแลหรือรดน้ําก็สามารถ

ปลูกผักรับประทานเองไดและยังเปนการชวยประหยัดคาใชจาย ชวยสรางรายไดใหกับครอบครัวไดอีกดวย   

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและเกิดการตอยอดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

2. เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และใชกระบวน

ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบแกปญหาท่ีตองการ  

แนวทางสําหรับนักเรียน 

1. ในการทํากิจกรรมสะเต็มศึกษา นักเรียนตองศึกษาหัวขอกําหนด เง่ือนไขจากใบกิจกรรมท่ีครูแจก

ใหเกิดความขาใจท่ีชัดเจนภายในกลุม 

2. ตองมีการระดมสมองของสมาชิกภายในกลุม การใชเหตุผลในการแกปญหาหรือโตแยงเม่ือมีความ

คิดเห็นตาง 

3. ฝกทักษะการตั้งคําถามเพ่ือหาขอสรุปหรือคําตอบ  

4. ปรึกษาครูผูสอนเม่ือเกิดปญหา 

5. ในระยะเวลาของการทํากิจกรรมตองประเมินผลผลงานของกลุมเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงใหมี

คุณภาพ 

6. วางแผนการทํากิจกรรมใหสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพ

ของผลงาน 

คําช้ีแจง 

1. ใหนักเรียนจับกลุมกลุมละ 4-5 คน พรอมตั้งชื่อกลุม 

2. ศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับการทํากิจกรรมสะเต็มศึกษาจากใบกิจกรรมท่ีกําหนดให  

3. การทํากิจกรรมตองอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็น โตแยงจากประจักษพยานท่ีพบตลอดจนทํา

กิจกรรมเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพและตองมีความคิดสรางสรรค โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับ

จากการทํากิจกรรม 

4. การเตรียมความพรอมท่ีจะนําเสนอผลงานในกลุมของตนเอง 

 

 

 



หัวขอท่ีกําหนด : การปลูกผักลอยฟา 

สถานการณ 

เด็กชายโปลิศ พ่ึงยายจากจังหวัดลําปางเขามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในกรุงเทพมหานคร โปลิศพักอาศัยใน

คอนโดมิเนียมกับคุณอา  โปลิศตองการปลูกผักสวนครัวเพ่ือทานเองเหมือนตอนท่ียังอยูท่ีลําปาง คุณอา

อนุญาตใหโปลิศปลูกผักในบริเวณระเบียงหลังหองพักซ่ึงมีพ้ืนท่ีขนาด 1 เมตร x 3 เมตร 

เง่ือนไข 

 ถานักเรียนเปนโปลิศ นักเรียนจะออกแบบพ้ืนท่ีปลูกผักบริเวณระเบียงหองอยางไร และจะใชวิธีปลูก

ผักอยางไรจึงจะเหมาะกับคอนโดมิเนียมท่ีนักเรียนอยู 

หลักการ 

 การดึงน้ําไปหลอเลี้ยงดินจะใชหลักการดูดน้ํามันของไสตะเกียงในสมัยกอน เม่ือเราจุดไฟท่ีไสตะเกียง 

น้ํามันท่ีอยูในเชือกจะถูกเผาเปนเชื้อเพลิง เม่ือน้ํามันท่ีอยูดานบนเชือกถูกใชไป น้ํามันดานลางก็จะซึมมาแทนท่ี 

ทําใหเกิดการติดไฟอยางตอเนื่องการปลูกผักก็เชนกัน เราจะใชเชือกผูกรองเทาหรือเชือกท่ีสามารถซึมซับน้ํา

ไดมาเปนสวนท่ีจะทําหนาท่ีดูดน้ําข้ึนมา 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกผักลอยฟา 

S :วิทยาศาสตร 

หลักการดึงน้ําเขาสูดินและผักท่ีปลูก 

T :เทคโนโลยี 

- การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

- การใชเครื่องมือในการประดิษฐ 

  ภาชนะปลูก 

E :วิศวกรรมศาสตร 

- การออกแบบการปลูกผักบนเนื้อท่ีท่ี 

  กําหนด 

- การออกแบบภาชนะในการปลูกผัก 

M :คณิตศาสตร 

- การคํานวณพ้ืนท่ีภาชนะท่ีปลูกผัก

เพ่ือตัดใหตรงตามตําแหนงของการ

เติบโตของผัก 

- การจดสถิติของการเจริญเติบโตของ

ผักท่ีปลูกในแตละสัปดาห 



 

ใบกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

เร่ือง การปลูกผักลอยฟา 
 

ชื่อกลุม...................................................................................................................................................... 

สมาชิก  1. ................................................................................................................................................ 

 2. ................................................................................................................................................ 

 3. ................................................................................................................................................ 

 4. ................................................................................................................................................ 

 5. ................................................................................................................................................ 

1. ระบุปญหา / สิ่งท่ีตองพัฒนา 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 เหตุผล 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2. ศึกษาคนควาเอกสาร / ภูมิปญญาทองถ่ิน/ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหานั้น  

    เขียนเฉพาะหลักการสําคัญ) 

 2.1 วิทยาศาสตร 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 2.2 คณิตศาสตร 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 2.3 วิศวกรรมศาสตร 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 2.4 เทคโนโลย ี

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 



3. ออกแบบวิธีการแกปญหา (คํานึงถึงปญหา) 

 3.1 วัสดุอุปกรณ (เลือกวัสดุอุปกรณ) 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 3.2 วิธีทํากิจกรรม / รูปแบบ 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

4. การวางแผนและดําเนินการแกปญหา (ใหบันทึกปญหาท่ีพบ  การระดมสมองเพ่ือแกปญหา การโตแยงจาก

ประจักษพยานท่ีพบ ตลอดจนการทํากิจกรรมจนสําเร็จ) 

 4.1 ประชุมระดมสมองสมาชิกภายในกลุมเพ่ือวางแผนทํางานและแบงหนาท่ี 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

4.2 การออกแบบพ้ืนท่ีปลูกผักบริเวณระเบียงหอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3 ดําเนินงานตามข้ันตอนการแกปญหา 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 



5. ผลการดําเนินกิจกรรม (ใหนักเรียนบันทึกผลการทดลอง) 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

6. การประเมินผลการนําเสนอวิธีการแกไขปญหา (แนวทางในการพัฒนา/ผลิตภัณฑ/การประยุกตใช/การ

ออกแบบวิธีการนําเสนอผลการทํากิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู 

เรื่อง การปลูกผักลอยฟา 
 

การปลูกผักสวนครัวก็สามารถสรางสรรคใหเกิดความสวยงามไดไมนอยเชนกัน โดยการใชภาชนะปลูก

ท่ีมีน้ําหนักเบา สามารถดัดแปลงใหมีขอสําหรับแขวน หรือ เก่ียวได และนําไปแขวนตามจุด หรือมุมตางๆ ของ

ท่ีพักอาศัย เหมาะสําหรับท่ีพักอาศัยท่ีมีขนาดเล็ก มีพ้ืนท่ีวางเล็กนอย เชน ตามกําแพง ริมรั้ว ระเบียง ริม

หนาตาง  

การปลูกผักสวนครัวในกระถาง กระสอบ หรือภาชนะ ไมวาจะเปนกะละมัง ตะกรา หมอ ชาม แมแต

กลองโฟม ก็นํามาใชไดเชนกัน อยางไรก็ตาม ตองเลือกชนิดผักใหเหมาะสมนั่นก็คือ ผักรากหยั่งตื้น ไดแก ผักชี 

ตนหมอ คะนา ผักบุงจีน ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักกาดหอม กะหล่ําปลี สะระแหน ข้ึนฉาย ตั้งโอ เปนตน 

สวนผักรากหยั่งลึกปานกลาง ไดแก กะเพรา โหระพา แมงลัก พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงกวา ถ่ัวแขก และ

ถ่ัวฝกยาว เปนตน 

วัสดุอุปกรณ 

        1. ขวดพลาสติก 

        2. มีดสําหรับตัดขวดพลาสติก  เชน มัดพับ  มีดคัดเตอร  เปนตน 

        3. เชือก ตองเปนเชือกท่ีมีความแข็งแรงพอสมควร เชน  เชือกฟาง  เชือกปาน เปนตน              

        4. ตะปูหรือลวดสําหรับเจาะรูขวด 

        5. เมล็ดพันธุพืช 

        6. วัสดุสําหรับปลูกพืช เชน ดินรวน ขุยมะพราว  ถานแกลบ  เปนตน 

วิธีทํา 

1. นําขวดน้ํา 1.5 ลิตร ตัดออกตามภาพดานลาง โดยเหลือสวนดานบนไวมากกวา 
2. เจาะรูท่ีฝาขวด ขนาดกวางเทากับเชือกท่ีเรามี ใชสวานหรือมีดเจาะก็ได 
3. นําเชือกผูกรองเทาหรือเชือกท่ีซับน้ําได ใสในรูท่ีเจาะไวตามภาพดานลาง โดยใหเชือกอยูในขวดท้ัง

ดานบนและลาง 
4. นําขวดท่ีตัดออกมาวางซอนกันตามภาพดานลาง แลวเติมน้ําดานลางและลองเทสดูวา เม่ือเวลาผานไป 2-

3 ชั่วโมง เชือกดานบนท่ีไมเคยเปยกน้ํามากอน จะดูดน้ําดานลางข้ึนมาใหเชือกเปยกชื้นไดหรือไม ถา
เชือกดานบนเปยกชื้น แปลวาใชได 

5. เตรียมเพาะเมล็ดผักไว อานวิธีเพาะไดท่ี เทคนิคการเพาะเมล็ดผัก 
6. นําดินและปุยอินทรียหรือมูลไสเดือนใสในขวดดานบน ในอัตราสวน ดิน 2 สวน มูลไสเดือน 1 สวน โดย

มูลไสเดือนหรือปุยทุกชนิดตองใสเฉพาะบริเวณขอบๆของขวด เหลือพ้ืนท่ีตรงกลางไวใหรากพืชไดเจริญ
ลงไป 

7. จัดเชือกใหเชือกคงอยูไวตรงกลางขวด เพ่ือกระจายความชื้นออกดานขาง  
8. นําเมล็ดผักท่ีงอกแลว ลงปลูกและรดน้ํา 1 ครั้ง ใหดินชุม 
9. เสร็จเรียบรอย ไมตองรดน้ําอีก เพราะเชือกจะคอยดูดน้ําข้ึนมาท่ีละนอย เราแคดูวาน้ําท่ีกนขวดดานลาง

ใกลจะหมดหรือยัง ก็เติมน้ําไว โดยสามารถเติมน้ําปุยเขาไปไดดวย 
 

https://www.blog-cocosth.com/2018/01/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81/?fbclid=IwAR05jTqwKCnVw2A2qytx8NrrD_-1d8_2kkwrGS7sp47hm3wlhsMnJNihCGY


 

 

 

 

 

 

 

ตัดขวดออกตามภาพ โดยเหลือดานบนไวมากกวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหเชือกอยูในขวดท้ังดานบนและลาง 

 

  ท่ีมา https://www.blog-cocosth.com/2019/02/ปลูกผักในขวด/ 

https://www.blog-cocosth.com/2019/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดใหเชือกคงอยูไวตรงกลาง เพ่ือกระจายความชื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือน้ําดานลางใกลจะหมด ก็คอยเติมไว ซ่ึงใชเวลาหลายวันกวาผักจะดูดน้ําไปใชหมด 

 

 

  ท่ีมา https://www.blog-cocosth.com/2019/02/ปลูกผักในขวด/ 
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