
 
โครงงานคุณธรรม 

เรื่อง  ผักสวนครัวรั้วกินได ้

 

 
 

โดย 

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงราย 



 

 

 

 

โครงงานเร่ือง ผักสวนครัวรั้วกินได ้

 

1.  ชื่อโครงงาน ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  นางสาววรารัตน์   คำยองและนางสาวปรียาภรณ์   วังม่วงแงว  
4.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาต่างๆรุมเร้ามากมาย โดยเฉพาะสถานการณ์     
โควิดที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งส่งผลให้ เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้               
เราควรที่จะตระหนักถึงความสำคัญในแนวพระราชดำริของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวง ร.9 ได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน เพราะหากเรายังยึด
ติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป ก็อาจนำมาซึ่งปัญหาต่างๆได้หลายคนคงได้ยินเรื่องราวช่วง วิกฤต
ฟองสบู่แตก วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันมากมาย
ขนาดนี้ ถ้าทุกคนใช้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดถือในการดำเนินชีวิตของเรา 

หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะรู้สึกว่าไม่ได้ตอบ
โจทย์ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการ จนลืมนึกไปว่า จริงๆแล้วนั้นแค่ “พอเพียง” นั่นแหละ ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตเรา
ต้องการพอแล้วพอเพียงไม่ใช่การต้องกลับไปปลูกข้าว ทำนา ทำเกษตร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ หรือ ทำสวนอะไร
พวกนั้น แล้วไม่ต้องไขว่คว้าเพิ่ม ไม่ต้องหามาเพ่ิม ไม่ต้องเก่งขึ้น ไม่ต้องพยายามพัฒนาตนเอง แบบนั้นไม่ใช่ 

ความพอเพียงคือการรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ตนเองมี พอใจในสิ่งที่ตนเองสร้าง เเละอยู่ได้ด้วยการสร้าง
ของตนเอง อยู่ด้วยลำเเข้งตนเอง โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอ่ืน เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นมา เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี
เราก็สามารถท่ีจะยืนด้วยขาเราโดยที่เราไม่ล้ม มันสามารถใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ ทุกตำแหน่งงาน ทุกระดับชั้น 
ไม่จำเป็นต้องเฉพาะเกษตรกรเสมอไปเพียงแค่เรารู้จักพิจารณาชีวิตตามหลักความเป็นจริงได้ว่า สิ่งสำคัญที่สุด 
ไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ภายนอกท่ีเราต้องการ หรือตามหาไขว่คว้ากันอยู่ทุกวันนี้ แต่มันคือ ความสุขในการใช้ชีวิต 
ความสุขที่ใจ ความพอดี พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัว เช่น ตอนนี้เรามีเงินเดือนหนึ่งหมื่น เราก็ใช้เท่าที่มี 
พออยู่พอกินในระดับหนึ่งหมื่น เป็นอยู่ให้สมกับฐานะ และ รายได้ ไม่ฟุ่มเฟือย พยายามใช้ให้พอมีเหลือเก็บ แต่
ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น มีรายได้มากขึ้น เพื่อยกระดับฐานะตนเองไปด้วยนิสัยคนไทย
มักจะชอบทำอะไรตามกระแส ตามๆกันไป ของแบรนด์เนมที่ใช้แล้วดูเก๋ก็แห่กันไปซื้อ รถหรูที่แพงๆก็พยายาม
กัดฟันผ่อน โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ยังไม่ทันจะตกรุ่น เมื่อออกรุ่นใหม่มาก็ซื้อแล้ว โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงว่า
เราต้องการอะไร ต้องการใช้งานจริงๆ หรือ เพียงแค่อยากแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราก็มี เราก็ซื้อได้ 

ในด้านการเกษตรก็เหมือนกัน อะไรที่คนเห็นว่าดี ขายดี ก็ขายเหมือนกันหมด อะไรที่ปลูกแล้วได้ราคา
สูงโค่นต้นไม้ทิ้งหมด แล้วหันไปปลูกตามกัน สุดท้ายราคาตก เกิดเป็นหนี้เป็นสินตามมาอีก แต่ ถ้าเราปลูกแค่



พอประมาณ เขาว่าดี ก็ปลูกแค่พอดี ถ้าราคามันตก ก็ยังมีอย่างอ่ืนที่ปลูกไว้ เอาไปขายได้อีกหลายอย่าง แบบนี้
เขาเรียกว่า กระจายความเสี ่ยง หารายได้จากหลายๆช่องทาง อยู่อย่างพอเพียง ไม่เหนื่อยดิ้นรนตัวเอง
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ให้นักเรียนรู้จัก
การดำเนินชีวิตตามรอยพระราชดำริ ความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข  
มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ำใจงาม” แม้จะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กและมีจำนวนนักเรียนไม่มากนัก แต่กลับพบว่าผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ล้วนแต่
ประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนเพ่ือนกิน เหลือก็นำออกขาย ดังนั้นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จึงเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพดังกล่าวและต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและ
เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนสามมารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจในหลักการความรู้และการปฏิบัติได้อย่างเข้าใจมากข้ึน 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความความรู้ 
ความเข้าใจ และการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นที่ฝึกฝน            
สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจให้กับนักเรียนเป็นหลัก โดยใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการดำเนินงาน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีรับผิดชอบ สามารถต่อยอดทางความรู้ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จึงตระหนักและต้องการที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยการจัดโครงการ ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
5.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

       1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมากขึ้น 

       2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

6.  วิธีดำเนินงาน 

          1.  ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
2.  แบ่งงานและศึกษาค้นหาข้อมูลกับโครงงานที่จัดทำ 
4.  วางแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 



5.  ประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้น 
6.  ลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ณ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
7.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8.  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการและขอรับการสนับสนุนโครงการ จากโรงเรียนวัดถ้ำปลา 

7.  แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม  
ระยะดำเนินการ ( 1 มิถุนายน 2564  -  30 กันยายน 2564 ) 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย

เหต ุมิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.ชี้แจง สร้างความ
ตระหนักภายในห้องเรียน 

         

 
นักเรียน 
ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 

2/1 

 

2.ประชุมวางแผน
เตรียมการดำเนินการ 

          

3. แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัด 

          

4. ลงมือปฏิบัติจริง           

5. ประเมินผลการทำงาน 
 

          

6.นำเสนอผลงาน            

8. งบประมาณ          -       บาท            

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

       2. นักเรียนทราบแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

       3. นักเรียนมีภูมิคุมกันและสามารถดำเนินชีวิตได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศเกิดปัญหาวิกฤติ

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- รูปภาพการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


