
อาหารในโรงเรียนและนโยบาย: ส ารวจ
ระดบัโลกและตน้แบบการใชน้โยบายท่ี
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• ภาพรวมของโครงการอาหารในโรงเรียนระดบัโลก
• สถานการณ์ของอาหารในโรงเรียนระดบัโลก
• พลังของนโยบายส าหรับอาหารในโรงเรียน

• ตวัอย่างในการใช้นโยบายส าหรับอาหารในโรงเรียน ให้มีประโยชน์ตอ่เกษตรยัง่ยืน
• ตวัอย่าง: ประเทศบราซิล
• ตวัอย่าง: ประเทศโกตดิววัร์
• ตวัอย่าง: เทศบาลปีซา ประเทศอิตาลี



ภาพรวมของโครงการอาหารใน
โรงเรียนระดบัโลก







ตวัอยา่งในการใชน้โยบายส าหรับอาหารใน
โรงเรียน ใหมี้ประโยชน์ต่อเกษตรย ัง่ยนื



ตวัอยา่ง 1: ประเทศบราซิล
• โครงการอาหารในโรงเรียนของประเทศบราซิล เร่ิมในช่วง 1940s
และเป็นโครงการรวมศนูย์ แตเ่ปลี่ยนเป็นลกัษณะกระจายอ านาจ
จากสว่นกลางในปี1994 (พ.ศ. 2537)
• ปัจจปัุนโครงการอาหารในโรงเรียน ซึง่มีช่ือ Programa Nacional 

de Alimentacao Escolar (PNAE) เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ 
Fome Zero (Zero Hunger) ที่มีเป้าหมายที่จะท าให้ประเทศ
บราซิลมีความมัน่คงทางอาหารอย่างดีขึน้
• ในปี 2010 (พ.ศ. 2553) ประเทศบราซิลตัง้ให้อาหารเป็นสิทธิทาง
สงัคม โดยรัฐธรรมนญูของประเทศ
• ในปี2014 (พ.ศ. 2557) ทางโครงการได้รวบรวมถงึโรงเรียน

163,000แหง่



เป้าหมายของ PNAE

ให้อาหารในโรงเรียนกบันกัเรียนทกุคนในโรงเรียนของรัฐ ในลกัษณะที่เข้ากบั
วิธีการรับประทานในพืน้ท่ี

ให้อย่างน้อย20%ของความต้องการสารอาหารในแตล่ะวนัของนกัเรียน

ฝึกนกัเรียนให้รับประทานท่ีมีประโยชน์เชิงโภชนาการ

สนบัสนนุการพฒันาและการเรียนรู้ของนกัเรียน

สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยการซือ้อาหารจากเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่





ความก้าวหน้าทางนโยบาย: การเปลี่ยนโครงการอาหารในโรงเรียนถงึลกัษณะกระจายอ านาจ
จากสว่นกลาง(Law No. 8.913, 1994) และการให้มีการโอนงบจากรัฐบาลถงึระดบัรัฐหรือ

เทศบาลโดยตรง (Provisional Measure No. 1.784, 1998)

มีประสิทธิภาพมากขึน้

ความก้าวหน้าทางนโยบาย: มีแผนการทางนโยบายและเป้าหมายในระยะยาว เร่ืองของอาหาร
และความมัน่คงทางอาหาร (Food and Nutritional Security Law, No. 11.346, 2006) 

การอนมุตัิ National Policy on Food and Nutrition Security (PSAN)

สิทธิอาหาร
สขุภาพและ
โภชนาการ

การเข้าถงึน า้

ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ

นิเวศเกษตร วิจยัและ
การศกึษา

อธิปไตยทาง
อาหาร

ระบบการผลิตและ
จ าหน่ายอาหาร

กลุม่ท้องถ่ินและกลุม่
ปฏิรูปกรรมสิทธิท่ีดิน



ความก้าวหน้าทางนโยบาย: การสร้างNational School Feeding Policy + การก าหนดให้ซือ้
อย่างน้อย30%จากเกษตรกรรายย่อย (Law No. 11.947, 2009)

สร้างและสนบัสนนุหว่งโซ่
อปุาทานท้องถ่ินส ารหบัอาหาร

สนบัสนนุการผลิต
ระดบัพืน้ท่ี

ความก้าวหน้าทางนโยบาย: การตัง้ค าแนะน าในการซือ้สินค้าจากเกษตรกรรายย่อย (Article 

19, Resolution No. 26, 2013)

2012  รัฐและเทศบาล67%ได้ซือ้จาก
เกษตรกรรายย่อย และเทศบาล45%ได้ซือ้
อย่างน้อย30%จากเกษตรกรรายย่อย

เมนอูาหารจากนกั
โภชนาการ

การซือ้ภายในรัฐหรือเทศบาล
เดียวกนั

การให้เกษตรกรที่ใช้วิธีการเกษตร
ยัง่ยืนมีสิทธิพิเศษ

อาหารในโรงเรียนนบัเป็นสิทธิ
ส าหรับนกัเรียนทกุคน



ประสบการณ์จากประเทศบราซิล: จุดแขง็และความทา้ทาย
การมีอาหารในโรงเรียนถือเป็นสิทธิมนษุยชน

การร่วมมือกนัระหวา่งสว่นงานตา่งๆ

การให้มี PNAE ภายในนโยบายตา่งๆระดบัประเทศ

การเช่ือมโยงระหวา่งโรงเรียนและเกษตรกรรายย่อย โดยการซือ้สินค้าในพืน้ท่ี

ความเข้าใจและความร่วมมือจากชมุชน

สง่เสริมให้เกษตรกรน าวิธีการนิเวศเกษตรมาใช้

ให้เกษตรกรมีภาวะอิสระมากขึน้ โดยมีทางเลือกทางตลาดเพิ่มเดิม

การตัง้มาตรฐานทางโภชนาการ



ประสบการณ์จากประเทศบราซิล: จุดแขง็และความทา้ทาย
มีข้อก าจดัทางโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้ส าหรับโรงเรียนทัง้ส าหรับเกษตรกรรายย่อย

ระบบขนสง่และระบบการถนอมอาหารไมส่มบรูณ์

ขาดการเฝ้าตรวจคณุภาพอาหาร

มีจ านวนเทศบาลสงู ซึง่ท าให้มีอปุสรรคในการเฝ้าตรวจ

มีความท้าทายในการจดัการอปุสงศ์และอปุาทานส าหรับปริมาณสินค้าและชนิดสินค้า

กระบวนการในการท าสญัญาคงยากส าหรับเกษตรกรรายย่อย (high transactional cost)



ตวัอยา่ง 2: ประเทศโกตดิววัร์
• โครงการอาหารในโรงเรียนของประเทศโกตดิววัร์ เร่ิมในปี1960

(พ.ศ. 2503) ที่จะสนบัสนนุการศกึษา
• กระทรวงศกึษารับผิดชอบเร่ืองโครงการอาหารในโรงเรียน โดย

Direction Nationale des Cantines Scolaires (DNC)

• ในปี2009 (พ.ศ. 2552) ทางโครงการได้รวบรวมถงึโรงเรียน 
2,027แหง่และได้สง่เสริมกลุม่ผลิตสินค้าเกษตร 974กลุม่
• โครงการอาหารในโรงเรียนได้ด าเนินโดย geographic 

targeting พืน้ท่ีของโครงการถกูเลือกโดยตวับงชีส้ี่อย่าง: 1. การ
ขาดความมัน่คงทางอาหาร 2. การมีการขาดสารอาหาร 3. การ
เข้าทะเบียนในโรงเรียน และ 4. ระดบัความยากจน



เป้าหมายของโครงการอาหารในโรงเรียน

สง่เสริมการศกึษา ในการเข้าถงึ การเข้าห้องเรียน การเรียนจบ และความ
เสมอภาคทางเพศ

สง่เสริมให้ชมุชนสร้างทกัษะและความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรใน
พืน้ท่ี





ความก้าวหน้าทางนโยบาย: การจดัการโรงอาหารของโรงเรียน (Law No. 95-676, 1995)

ความก้าวหน้าทางนโยบาย: National School Feeding Strategy ให้มีความเป็นเจ้าของ
ส าหรับอาหารในโรงเรียนระดบัประเทศและระดบัพืน้ที่ ที่จะสูเ่ป้าหมายทางการศึกษาและ

โภชนาการ (2012)

มีการสนบัสนนุครอบครัว
ที่มีรายได้น้อย โดย
สวสัดิการทางอาหาร

ประกาศบทบาทของกลุม่
ผลิตสินค้าเกษตรและ
ชมุชนอย่างชดัเจน

ตัง้ให้มีการติดตามเร่ือง
การลงทะเบียนของ

นกัเรียน



ได้เพ่ิมจ านวนนกัเรียนท่ีเข้ามาเรียนในระบบ
โรงเรียน และให้มีความเสมอภาคทางเพศ

มากขึน้

มีการพฒันาการเกษตรโดยการสง่เสริม ซึง่ให้
มีผลที่ดีขึน้ทางปริมาณและทางคณุภาพ

ชมุชนมีความเป็นเจ้าของมากขึน้ โดยมีกลุม่
ผลิตสินค้าเกษตร

ให้เกษตรกรรายย่อยได้เข้าถงึตลาดมากขึน้

ขาดความสนใจจากหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่
โรงเรียน ในบางพืน้ที่

ก าไรของกลุม่ผลิตสินค้าเกษตรบางกลุ่มไม่
ตอ่เน่ือง

เมลด็พนัธุ์มีคณุภาพไมด่ีพอ และบางทมีีการ
สง่เสริมไมต่อ่เน่ือง

ผู้ผลิตขาดข้อมลูเร่ืองตลาด

จดุแข็ง ความท้าทาย
ประสบการณ์จากประเทศโกตดิววัร์: จุดแขง็และความทา้ทาย



ตวัอยา่ง 3: เทศบาลปิซาประเทศอิตาลี
• โครงการอาหารในโรงเรียนของประเทศอิตาลีเร่ิมตัง้แตช่่วง1970s

• มีการจดัการแบบกระจายอ านาจจากสว่นกลาง โดยมีการด าเนิน
ระดบัเทศบาล เทศบาลแตล่ะที่จะตดัสินใจวา่จะดแูลเองหรือวา่จะ
จ้างให้บริษัทบริการ
• สว่นนโยบายไมม่ีในระดบัเทศบาล แตม่ีในระดบัregion
ระดบัประเทศ และแม้แตร่ะดบัEuropean Union

• ยกตวัอย่างในระดบัเทศบาลเพราะวา่มีการก้าวหน้าในการปฏิบตัิ 
แตย่งัมีพืน้ฐานทางนโยบาย
• เทศบาลปิซามีโครงการอาหารในโรงเรียนที่ให้อาหารกลางวนักบั
นกัเรียน3200คน ในโรงเรียน41แหง่ (2012)



เป้าหมายของโครงการอาหารในโรงเรียน

สง่เสริมให้นกัเรียนมีอาหารกลางวนัท่ีมีคณุภาพทางโภชนาการ และที่เข้า
กบัวฒันธรรมอิตาลีทางอาหาร

สร้างระบบอาหารที่ไมส่ง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 





ความก้าวหน้าทางนโยบาย: สนบัสนนุให้มีสินค้าเกษตรอินทรีย์และที่เป็นอาหารประเพณี 
(L.R. n.18, 2002)

การศกึษาเร่ืองโภชนาการ

ความก้าวหน้าทางนโยบาย: สนบัสนนุให้มีหว่งโซอ่ปุทานในพืน้ที่ (2007)

เทศบาลปิซาหาทางท่ีจะมี
ห่วงโซอ่ปุทานในพืน้ที่ โดยมีความ
ร่วมมือจากกรรมการโรงอาหาร 
(Canteen Committee)



ความก้าวหน้าทางนโยบาย: Tuscany ให้การรับรองกบัNational Guidelines (2010) และ
ให้ข้อแนะน าเพิ่มเดิมส าหรับโรงเรียนอยู่ในregion

ความก้าวหน้าทางนโยบาย: การตัง้ Italian National Guidelines for School Catering 

Services (2010)

ให้คณุภาพอาหารเชิง
โภชนาการดีขึน้

ข้อแนะน าในการบริหารอาหารใน
โรงเรียน

การศกึษาเร่ือง
โภชนาการ

ให้มีอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับนกัเรียนแตล่ะวยั

ให้คณุภาพอาหารเชิง
โภชนาการดีขึน้

ข้อแนะน าในการบริหาร
อาหารในโรงเรียน

นิเวศเกษตร

ห่วงโซอ่ปุทาน
ท้องถ่ิน

การกินตาม
ฤดกูาล

อนามยัทาง
อาหาร

สิ่งแวดล้อม

โภชนาการ

รสชาติอาหารความสบาย
ของโรงอาหาร

การเฝ้าระหว่าง
และการประเมิน



ความก้าวหน้าทางนโยบาย: Tuscany สร้างเครือข่ายกลุม่เกษตร สหกรณ์ และบริษัทต่างๆที่
บริหารอาหาร (2012)

ความก้าวหน้าทางนโยบาย: การตัง้เกณฑ์ในการซือ้สินค้าโดย Handbook on Green Public 

Procurement (2011)

ให้ซือ้สินค้าผลิตโดยเกษตรอินทรีย์
และตามฤดกูาล

ให้ลดขยะในการบรรจสุินค้า

ให้น าสินค้าท่ีผลิตภายในTuscanyมาใช้
ส าหรับอาหารในโรงเรียน

มีเกณฑ์ระดบัEU แตก่าร
ปฏิบตัิในแตล่ะประเทศยงั

ไปไมถ่งึเป้าหมาย



ได้สร้างความเข้าใจระหว่างกลุม่ตา่งๆ และมี
สว่นรวมจากหลายกลุม่ที่เก่ียวของ

ใช้อาหารในโรงเรียนเป็นโอกาสที่จะให้
นกัเรียนเข้าใจอาหารและโภชนาการมากขึน้

ให้ผู้ ร่วมในกรรมการโรงอาหารมีบทบาทที่
ชดัเจนและมีความสามารถมากขึน้

ลดคา่ใช้จ่าย โดยมีผู้ปกครองเดก็เข้ามาร่วม
เป็นอาสาสมคัร

ใช้เวลาท่ีจะสร้างความไว้วางใจระหว่างกลุ่ม
ตา่งๆ

บางทีขาดความเข้าใจระหวา่งผู้ปกครองเดก็
นกัเรียนที่เข้ามาร่วมกรรมการโรงอาหารและ
ผู้ปกครองเดก็นกัเรียนที่ไมไ่ด้เข้ามาร่วม

ในTuscanyสินค้าเกษตรอินทรีย์มีน้อย ซึง่ยาก
ที่จะสร้างหว่งโซอ่ปุทานในพืน้ท่ี

จดุแข็ง ความท้าทาย
ประสบการณ์จากเทศบาลปิซา: จุดแขง็และความทา้ทาย



สรูป
• โครงการอาหารในโรงเรียนแตล่ะประเทศ มีผลประโยชน์ทางการศกึษา ทางสขุภาพ 
และทางครอบครัวนกัเรียน แตย่งัคงสามารถมีผลประโยชน์ได้ทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ี
และการพฒันาการเกษตร
• ถ้าจะมีทางสนบัสนนุเกษตรกรรายย่อย และให้มีทางเลือก
มากขึน้ในอาหารยัง่ยืน โดยอาหารในโรงเรียน 
ต้องมีการก้าวหน้าทัง้ระดบันโยบายและระดบัชมุชน
• ต้นแบบท่ีเหมาะสมจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในพืน้ที่



Thank you!



References

• Aliyar R, Gelli A, Hamdani SH. A Review of Nutritional Guidelines and Menu Compositions 
for School Feeding Programs in 12 Countries. Frontiers in Public Health 3:148, 2015.

• Drake L, Woolnough A, Burbano C, Bundy D, eds. Global School Feeding Sourcebook: 
Lessons from 14 countries. Imperial College Press, London: 2016.

• Galli F, Brunori G, Di Iacovo F, Innocenti S. Co-Producing Sustainability: Involving Parents 
and Civil Society in the Governance of School Meal Services. A Case Study from Pisa, 
Italy. Sustainability 6, 2014.

• Nielsen T, Nolting B, Kristensen NH, Loes A. A comparative study of the implementation 
of organic food in school meal systems in four European countries. Bioforsk Report Vol. 4 
No. 145, 2009.

• Wittman H and Blesh J. Food sovereignty and Fome Zero: Connecting public food 
procurement programmes to sustainable rural development in Brazil. Journal of Agrarian 
Change 17:1, 2017.

• World Food Programme. State of School Feeding Worldwide 2013. World Food Program, 
Rome: 2013.


