
ค ำน ำและกติติกรรมประกำศ 
 โรงเรียนวดัโสภา อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนท่ีจดัอาหารกลางวนั       
ใหก้บัเดก็นกัเรียนรับประทานทุกวนัในวนัเปิดเรียน วตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร          
ส่วนใหญ่สั่งซ้ือมาจากตลาด ซ่ึงเป็นผกัท่ีผูผ้ลิตนั้น ฉีดยาป้องกนัแมลงและเร่งการเจริญเติบโต   
จะไดพ้ืชผกัท่ีงามแต่ไม่ปลอดภยัจากสารพิษ เป็นอนัตรายส าหรับนกัเรียนและผูบ้ริโภค ซ่ึงทาง
โรงเรียนไดร่้วมกนัหารือระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครอง ไดข้อ้ตกลงร่วมกนัวา่                         
จะจดัโครงการปลูกพืชผกัสวนครัวไม่ตอ้งกลวัสารพิษ เพื่อใหไ้ดผ้กัท่ีปลอดสารพิษส าหรับ
ประกอบอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียน และไดข้ยายผลลงไปสู่บา้นของนกัเรียน และชุมชน    
โพประจกัษด์ว้ย 
 จากการด าเนินงานตามโครงการปรากฏวา่ นอกจากจะมีพืชผกัสวนครัวไวรั้บประทาน 
ผูป้กครองและชุมชนไดต่ื้นตวั ปลูกพืชผกัสวนครัวท่ีบา้นกนัอยา่งมีความสุข และลดค่าใชจ่้าย
ของครอบครัวไดอ้ยา่งน่ายนิดี ประกอบกบัโครงการปลูกพืชผกัสวนครัวไม่ตอ้งกลวัสารพิษ 
ไดรั้บการสนบัสนุนโครงการจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) 
โดยจดัสรรงบประมาณมาให ้ ซ่ึงสร้างก าลงัใจใหแ้ก่สมาชิก ซ่ึงเป็นนกัเรียนโรงเรียนวดัโสภา
และผูป้กครองนกัเรียนและงบประมาณท่ีทาง (สสส.) จดัสรรใหม้าน้ีทางโรงเรียนจะปลูกพืชผกั
สวนครัวใหแ้ก่นกัเรียนตลอดไป จึงขอขอบคุณส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เป็นอยา่งยิง่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปย่อกำรด ำเนินงำน 
 ปัจจุบนัมีสารปนเป้ือนเจือปนอยูใ่นพืชผกัสวนครัว ท่ีประชาชนน ามาประกอบอาหาร
โดยผูผ้ลิตมิไดค้  านึงถึงอนัตรายอนัเกิดจากการน ามาฉีดฆ่าแมลง และใชเ้ป็นปุ๋ยบ ารุงพืชผกัสวน
ครัว เม่ือผูบ้ริโภคเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะเกิดพิษภยัอยา่งร้ายแรง ทางโรงเรียนจึงไดจ้ดัใหมี้โครงการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ ส าหรับประกอบอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียน ซ่ึงนอกจากจะปลอดภยั   
ต่อสุขภาพของนกัเรียนแลว้ ยงัประหยดังบประมาณค่าอาหารกลางวนัลงไปไดอี้กเป็นอยา่งมาก
ส่ิงท่ีทางโครงการมีความภาคภูมิใจร่วมกนักบัสมาชิกโครงการคือ การท่ีผูป้กครองมาร่วม
กิจกรรมและน าผกัไปปลูกขยายต่อท่ีบา้น และในชุมชนสร้างความรักและความสุขใหก้บั
โรงเรียนผูป้กครอง และสมาชิกในชุมชนเป็นอยา่งยิง่ ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการน้ี      
ทั้งนกัเรียนครูผูป้กครอง และสมาชิกในชุมชน มาร่วมรับรู้และฝึกปฏิบติัในการท าปุ๋ยหมกัและ
ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอกร่วมกนั นอกจากจะไดพ้ืชผกัปลอดสารพิษรับประทานแลว้ยงัไดค้วาม
สามคัคีเขา้ใจ และร่วมมือกนัในการจดักิจกรรมระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครองและสมาชิกใน
ชุมชนอีกดว้ย ส่ิงท่ีตามมาคือโรงเรียนใกลเ้คียง ไดม้าศึกษาดูงานตามโครงการและน าไปขยายผล
ในโรงเรียนและชุมชนของตนเองอีกดว้ย การประเมินผลการจดักิจกรรมจากสมาชิก                   
ตามโครงการ นกัเรียนผูบ้ริหารครูอาจารยใ์นโรงเรียนนั้น มีความพอใจเป็นอยา่งยิง่ ส าหรับ
ผูป้กครองและชุมชน นอกจากจะพอใจแลว้ทุกคนมีความสุขท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และน าผลงาน
จากกิจกรรมไปใชใ้นครอบครัว เพราะนอกจากจะไดพ้ืชผกัปลอดสารพิษไวรั้บประทานแลว้      
ยงัจะประหยดัค่าครองชีพไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลกัษณะของโครงกำรโดยรวม 
 ปัจจุบนัพืชผกัผลไมท่ี้ประชาชนบริโภค มีสารพิษปนเป้ือนเกือบทุกชนิดซ่ึงเป็นภยั         
ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในฐานะท่ีเป็นครูสอนการเกษตรปลูกพืชผกัสวนครัวแก่เดก็นกัเรียน
โรงเรียนวดัโสภา ต าบลโพประจกัษ ์ อ าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสิงห์บุรี ไดคิ้ดและร่วมหารือกบั          
เดก็นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน ถึงพิษภยัท่ีปนเป้ือนมาจากพืชผกัท่ีเราใชบ้ริโภค ไดข้อ้สรุปวา่
ต่อไปเราจะปลูกพืชผกัสวนครัวส าหรับรับประทานกนัเอง และไดส้อบถามนกัเรียนกบั
ผูอ้  านวยการโรงเรียนแลว้ มีความเห็นชอบดว้ย จึงร่วมการจดัโครงการพืชผกัสวนครัวไม่ตอ้ง
กลวัสารพิษ โดยมอบใหค้รูวชิาเกษตรเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ โดยมีกิจกรรมสร้างความ
ตระหนกัร่วมกนัถึงพิษภยัของสารพิษท่ีปนเป้ือนมากบัผกัผลไม ้ ใหค้วามรู้และร่วมกนัปลูกผกั
แปลงสาธิตท่ีโรงเรียนขยายแปลงพืชผกัไปสู่บา้นของนกัเรียน และชุมชน ร่วมกนัท าปุ๋ยชีวภาพ
จากพืชผกัผลไมแ้ละขยายผลไปสู่บา้นและชุมชน ตรวจเยีย่มและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมการ
ปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษไปทัว่ชุมชน มีกิจกรรมแนะน าการประกอบอาหารจากพืชผกั
ปลอดสารพิษใหมี้คุณภาพ และเป็นประโยชนต่์อสุขภาพ และมีกิจกรรมสนทนาพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนั และกนัขยายผลกิจกรรมตามโครงการไปยงัโรงเรียน
และชุมชนใกลเ้คียง สรุปประเมินผลและรายงานในการจดักิจกรรมตามโครงการ ใชพ้ื้นท่ีใน
โรงเรียน บา้นนกัเรียนและพื้นท่ีในชุมชน เป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรม โครงการน้ีมีนกัเรียน
โรงเรียนวดัโสภาเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 80 คน 
 
วตัถุประสงค์  
1. เพื่อใหน้กัเรียนและผูป้กครองชุมชนมีผกัปลอดสารพิษรับประทาน  
2.เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งโรงเรียนผูป้กครองและชุมชน  
 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562  
 
 
 
 



กลุ่มเป้ำหมำย  
นกัเรียนผูป้กครองและสมาชิกชุมชน 80 คนดงัน้ี  

- นกัเรียนจ านวน 40 คน  
- ผูป้กครองจ านวน 20 คน  
- สมาชิกชุมชนจ านวน 20 คน  

 
กำรด ำเนินกจิกรรมตำมโครงกำร 

1.สร้างความเขา้ใจและตระหนกั ใหก้บัผูป้กครอง นกัเรียน ชุมชน เพื่อใหท้ราบถึงพิษภยั                     
ท่ีไดรั้บประทานพืชผกัซ่ึงมีสารพิษเจือปนเน่ืองจากผูผ้ลิตไม่ไดค้  านึงถึงผูบ้ริโภคจนผูบ้ริโภคผกั
ท่ีปนเป้ือนสารพิษ แลว้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพซ่ึงเราแกปั้ญหาน้ีไดด้ว้ยการปลูกผกั 
เพื่อรับประทานเอง โดยใชปุ๋้ยและสารชีวภาพแทนสารเคมี ซ่ึงนอกจากจะประหยดัและ      
ปลอดภยัแลว้ ยงัลดค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวติอีกดว้ย ซ่ึงทั้งผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนเห็น
ดว้ยและร่วมกนัด าเนินโครงการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษไวรั้บประทานกนัเอง  
2.เชิญเกษตรต าบล และเกษตรอ าเภอ มาใหค้วามรู้แนะน าปฏิบติั เก่ียวกบัการปลูกพืชผกัสวนครัว
แก่สมาชิกทั้งครู นกัเรียน ผูป้กครอง และสมาชิกชุมชน พร้อมทั้งลงปฏิบติัท าแปลงผกัสาธิต    
เป็นตวัอยา่งใหแ้ก่สมาชิก  
3.เพาะพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว ในการสาธิตและแนะน าผกัไปปลูกในแปลง ทั้งในโรงเรียน บา้น  
และชุมชน  
4.ร่วมกนัหมกัปุ๋ยชีวภาพ โดยใชพ้ืชผกัผลไม ้ และขยายผล ใหส้มาชิกน าความรู้ และวธีิการ        
ไปท าปุ๋ยชีวภาพท่ีบา้นต่อไป  
5.ติดตามผล การปลูกพืชผกัสวนครัว ทั้งท่ีในโรงเรียน และแปลงพืชสวนครัวในชุมชน                 
โดยวทิยากรไปร่วมแนะน า วธีิการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ในการปลูกพืชผกัสวนครัว เพื่อให้
พืชผกัเจริญเติบโตและสัมฤทธ์ิผล ในการด าเนินการตามโครงการ ซ่ึงไดรั้บความพึงพอใจ         
จากสมาชิกโครงการ และชุมชนเป็นอยา่งยิง่ พร้อมทั้งแนะน าวธีิการปรุงอาหารส าหรับบริโภค
เพื่อถนอมคุณค่าทางอาหาร ของพืชผกัสวนครัว และร่วมกนัรับประทานอาหาร จากผลผลิต     
ของตนเอง สร้างความสุขและความพึงพอใจใหแ้ก่สมาชิกโครงการและชุมชนเป็นอยา่งยิง่  
6.จดัใหมี้การพูดคุย เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ของสมาชิกทั้งนกัเรียน ครู ผูป้กครอง  และ
ชุมชน เก่ียวกบักิจกรรมท่ีด าเนินการ ตามโครงการซ่ึงสมาชิกทุกคนใหค้วามคิดเห็นร่วมกนั   



อยา่งเป็นกนัเองมีความสุข และไม่มีช่องวา่งระหวา่งสมาชิกตามโครงการจดัการประเมินผล
สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
 
ปัญหำอปุสรรค  
 ในการด าเนินโครงการ ไม่มีปัญหาใด นอกจากเป็นช่วงท่ีฝนท้ิงช่วง ขาดน ้าส าหรับ          
รดพืชผกัสวนครัว แต่สมาชิกไดร่้วมกนัแกปั้ญหา โดยการจดัรถเขน็น ้ามารดแปลงผกัในช่วงฝน
ท้ิงช่วงเท่านั้น โดยสมาชิกมีความเห็นร่วมกนัวา่เม่ือเกิดปัญหาตอ้งร่วมกนัแกไ้ข และเป็นปัญหา
ท่ีท าใหส้มาชิกรัก และสามคัคีกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนัวา่สมาชิกโครงการ และพี่นอ้งนกัเรียน
ตอ้งมีผกัปลอดสารพิษไวรั้บประทานเป็นอาหารกลางวนัทุกคน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชนต่์อสุขภาพ ของนกัเรียน ผูป้กครอง และสมาชิก
ชุมชนจึงมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินการโครงการน้ีต่อไป และควรขยายกิจกรรมโครงการน้ีไปยงั
โรงเรียนและชุมชนอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำพกจิกรรมประกอบโครงกำร 
 

 
จดัท าแปลงส าหรับปลูกผกั 

 

 
ปรับปรุงดินและพื้นท่ีส าหรับปลูกผกั 



 

 
เตรียมดินและหวา่นเมลด็ 

 

 
ช่วยกนัรดน ้า ดูแล 

 



 

 
อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร 

 

 
พืชผกัเจริญเติบโต 

 
 



 
ติดตั้งสปริงเกอร์ 

 
 

 
แบ่งปันใหชุ้มชน 


