
โรงเรียนปลกูคน คนปลกูอาหาร



เป้าหมายของงานศึกษา

1.เพื่อศึกษาการจัดการความม่ันคงทางอาหาร
ของโรงเรียนที่เช่ือมโยงหลายมติิ

2.เพื่อท าการวเิคราะห์หารูปแบบการสร้างความ
มั่นคงอาหารของโรงเรียน 

3.เพื่อพัฒนากรอบการศึกษาในระยะต่อไป



1.รร.บ้านผกับุ้ง ต.ดงแคนใหญ่ 
อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร
2.รร.บ้านนาค ู ต.หนองค ู
อ.เมือง  จ.ยโสธร 
3.รร.บ้านร้านหญ้า ต.ทุ่งหลวง 
อ.สวุรรณภมูิ  จ.ร้อยเอ็ด
4.รร. สมัมาสิกขาราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม
อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี 

1รร.อารียาศกึษา ต.ดอนทราย  
อ.ควนขนนุ  จ.พทัลงุ 
2. รร.เทศบาลจองถนน  (วดับางแก้ว)
ต.จองถนน  อ.เขาชยัสน  จ.พทัลงุ
3. รร.วดัประตเูขียน ต.ม่วงงาม 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
4. รร.บ้านคลองท่าแตง ต.ท านบ 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

1.รร. บ้านท่าเกวียน ต.หนองจ๊อม
อ.สนัทราย     จ.เชียงใหม่
2.รร. บ้านจนัทร์ ต.บ้านจนัทร์ 
อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่
3.รร. บ้านปางคาม
ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
4. รร.บ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปาง
มะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
5.รร.ลิตเติล้เมาต์เท้นโฮมสคลู
ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

1.รร. บ้านนาสวน ต.นาสวน
อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี

1. ร.ร.ปัญโญทยั แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กทม.

2. ร.ร.เพีย้นพินอนสุรณ์  แขวงบางนา 
เขตบางนา กทม.

3. ร.ร.สเุหร่าซีรอ (ราษฎร์สามคัคี) 
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.

1.ร.ร.ไตรพฒัน์ ต.บงึค าพร้อย 
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 
2. ร.ร.บ้านคลองใหม่ ต. คลองใหม่ 
อ. สามพราน จ. นครปฐม
3. ร.ร. วดัสรรเพชญ  ต. ยายชา  
อ. สามพราน จ.นครปฐม 

1. รร.บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
2.รร.ห้วยน า้ใส ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา

รวม 22 โรงเรียน





• มีการประเมินจากเอกสารและส ารวจ
เบือ้งต้นก่อนลงเกบ็ข้อมูลเพื่อประเมิน
ประสบการณ์การจัดการความม่ันคงทาง
อาหารของโรงเรียน

• ส่วนหน่ึงเป็นโรงเรียนภายใต้พืน้ที่เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก

• ใช้การศึกษาจากการลงเกบ็ข้อมูลและ
สัมภาษณ์เชงิลกึกับทางโรงเรียนที่ศึกษา 









นัยยะด้านการพึ่ง
ตนเองด้านอาหาร

นัยยะการจัดการ
และนโยบาย



การได้มาของอาหารจาก 4 ฐาน



ล าดับแหล่งที่มาของอาหาร

ซือ้ 80 %

ผลิต 15 %

ทรัพยากร 1 %

แลกเปลี่ยนแบ่งปัน/
ช่วยเหลือ 4%

1

2

3
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ภาพรวมด้านภาวะโภชนาการ

ยกเว้นบางโรงเรียนไม่ได้ใช้การวดัเชิง
ตวัเลขเป็นตวัตัง้ เชน่ โรงเรียนปัญโญทยั
โรงเรียนไตรพฒัน์ โรงเรียนสมัมาสิกขา
ราชธานีอโศก และ โรงเรียนลิตเติลสคลู

ต ่ากวา่
เกณฑ์
3%

ปกติ
87%

เร่ิมอ้วน
6%

อ้วน
4%

พบว่าเกือบทุกโรงเรียนมกีารประเมนิทางโภชนาการ โดยวัดน า้หนักส่วนสูง เพื่อ
ค านวณดัชนีมวลกาย ซึ่งพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เฉลี่ย 87% มีต ่ากว่าเกณฑ์ 3% เร่ิมอ้วน 6 อ้วน4% (จากเดก็อายุ 6-12 ปี รวม
3,504 คน)





• ทกุโรงเรียนมีการสง่เสริมด้านการเกษตร
• ทกุโรงเรียนมีพืน้ที่อาหาร ที่ท าการเกษตร  เลีย้งสตัว์  ฐานเรียนรู้เก่ียวกบัเกษตร
• แม้ทกุโรงเรียนจะมีฐานเกษตรและพืน้ที่ผลิตอาหาร แตส่ว่นใหญ่มีไว้ส าหรับสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ให้กบัเด็กนกัเรียน

• กรณีโรงเรียนบ้านทา่เกวียนและบ้านจนัทร์ ฐานการผลิต แบง่เบาภาระคา่อาหาร 
(5% และ  10% ตามล าดบั)  

• ส าหรับโรงเรียนสมัมาสิกขาราชธานีอโศก ใช้ฐานผลิตอาหารส าหรับเป็นอาหารให้กบั
นกัเรียน 90%

1.ใช้กจิกรรมด้านเกษตรและทกัษะชีวติ ตลอดจนการพึ่งตนเองด้านอาหาร



%พื้นท่ีอาหารของโรงเรียนต่างๆ 
(สดัส่วนพื้นท่ีอาหาร/พื้นท่ีของโรงเรียน) 5 รร.มีมากกวา่ 50%
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พืน้ทีโ่รงเรียนในการสร้างความมัน่คงทาง 

มีทัง้สิน้  3 ไร่  2 งาน  25  ตารางวา แบง่พืน้ที่ในการสร้างแหลง่อาหาร 

ดงันี ้แปลงผกัหลงัอาคารเก่า 5 แปลง หลงัอาคารเรียนอนบุาล 8แปลง 

โรงเรียนเทศบาลจองถนน จ.พทัลุง



โรงเรียนเทศบาลจองถนน จ.พัทลุง

มีทัง้สิน้  3 ไร่  2 งาน  25  ตารางวาได้แบ่งพืน้ท่ีในการสร้างแหล่งอาหาร 
ดงันี ้แปลงผกัหลงัอาคารเก่า 5 แปลง 
หลงัอาคารเรียนอนบุาล 8แปลง และกระสอบปุ๋ ยการปลกูพืชหมนุเวียนใน
ลกัษณะของผกัสวนครัวได้แก่ ผกักวางตุ้ง ผกับุ้ง แตงกวา ผกัคะน้า บวบ ถัว่
ผกัยาว พริก ผกัชีฝร่ัง  ตะไคร้ มะละกอ  มะนาว มะเขือเทศ  ผกัน า้  
ผกักาดขาว  มะเขือ ตะไคร้ ขา่ ขมิน้ กะเพรา โหระพา  กล้วย มะละกอ ไม้ยืน
ต้นท่ีเก็บผลผลิตได้ตลอดทัง้ปี ได้แก่ มะขาม พริกไทย ฝร่ัง  สวา มอ่นเบอร์ร่ี
ปาล์มน า้มนั มะพร้าว  ชะมวง และปลกูไม้ใช้สอย ได้แก่ ต้นตะแบก
ต้นมะขาม ต้นจก ต้นยอ ต้นไทร ต้นราชพฤกษ์ ต้นยคูาลิปตสั ต้นกามปู
เป้าหมายการปลกูเพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้การปลกูพืชผกัสวนครัวไว้บริโภคเอง 
ฝึกทกัษะการท างานเกษตร น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  น าไปจ าหนา่ยให้กบั
โครงการอาหารกลางวนัเพื่อบริโภคในโรงเรียน 



พืน้ท่ีอาหาร 50 %



ปลูกผัก/ท านา/สมุนไพร/
จัดเตรียมกล้าพันธ์ุ

โรงเหด็

เลีย้งไส้เดือน
เลีย้งปลา/กบ/

สัตว์ปีก

ปุ๋ ยอินทรีย์/ชีวภาพ

ฐานการผลิตท่ีสร้างความมัน่คงทางอาหาร



สัมมาสิกขาราชธานอีโศก จ.อุบลราชธานี



โรงเรียนบ้านนาคู จ.ยโสธร



โรงเรียนบ้านผักบุ้ง อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร



เรียนรู้เพื่อผลิตอาหารเอง โรงเรียนวดับ้านจนัทร์ 
(ชาติพนัธุ์กะเหร่ียง) จดัตัง้เป็นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎี
ใหมต่ามแนวพระราชด าริ ในปี 2552 ผลิตอาหารได้มากกว่า 50%



แหล่งพนัธุกรรม

• มีพนัธุกรรมพืช ไม่ซ า้ชนิดในโรงเรียนท่ีส ารวจมีกว่า 150 ชนิดพนัธุ์
พืชอาหาร 50  ชนิด (ผกั พืชสวน พืชล้มลกุ ไม้ผล)
แบ่งเป็นสมนุไพร    40 ชนิด
พืชไม้ใช้สอย  60 ชนิด
• กรณี โรงเรียนบ้านนาสวน นกัเรียนและครู จะช่วยกนัเพาะพนัธุ์กล้าไม้ เช่น 

มะค่า มะรุม ไผ่รวก มะกอกป่า ซึง่ปลกูขายให้กบัทางอทุยานและผู้สนใจ 
• กรณี โรงเรียนสมัมาสิกขาราชธานีอโศก การเพาะพนัธุ์ ขยายพนัธุ์ เก็บรักษา

เมล็ดพนัธุ์  ไม้การเตรียมเพ่ือใช้ต่อเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนทกุคนได้เรียนรู้
กลายเป็นแหล่งบริการพนัธุกรรมให้กบัชมุชน



• ร้านค้าสหกรณ์ที่ด าเนินการโดยผู้ปกครอง โรงเรียนปัญโญทยั กทม. 
และโรงเรียนไตรพัฒน์ จ.ปทมุธานี

2.ใช้แนวคดิการตลาดและเศรษฐกจิ  
สร้างการเรียนรู้  กับสังคม

ล้านปันสุข (ไตรพัฒน์)
ร้านสหกร (ปัญโญทยั)



การผลติ

แปรรูป

เศรษฐกิจ และ
การตลาด และ
เครือข่าย

การผลิต จนถงึ การตลาดเพื่อสร้างการเรียนรู้



วตัถดุิบส าหรับประกอบอาหารกลางวนัของโรงเรียน สว่นใหญ่มาจาก
ภายนอก โดยให้ผู้ผลิตจดัสง่มาที่โรงเรียนโดยตรง (โรงเรียนไตรพฒัน์) 

3. เน้นการรู้ที่มาของวัตถุดบิในการประกอบอาหาร

-ผัก มาจากวงัน า้เขียว เขาแผงม้า โครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม ่จ าหน่ายท่ี
จตจุกัร 2 (มีนบรีุ)
-ผลไม้ มาจากสวนในอ าเภอไทยเจริญ และอ าเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร (แก้ว
มงักร แคนตาลปู แตงโม ฝร่ัง มะละกอ มนัแครอท หมอ่น) จากอ าเภอฉวี 
จงัหวดัชมุพร (กล้วยเลบ็มือนาง กล้วยไข ่กล้วยหอม) จากคณุอีฟ บ้านฟ้า 
จงัหวดัระยอง (เงาะ มงัคดุ) จากสวนคณุนชุ อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
(กล้วยน า้ว้า กล้วยไข ่กล้วยเลบ็มือนาง กล้วยหอม)
-ไข่ไก่ มาจาก ฟาร์มซิกเนอเจอร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยอาหารท่ีใช้เลีย้งไก่คือ
ผกั ผลไม้ เลีย้งปลอ่ย เป็นโครงการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา



เน้ือปลานิล มาจากจงัหวดัตราด เป็นปลาที่เลีย้งในกระชงัในแหลง่น า้ธรรมชาติ อาหาร
ที่ใช้เลีย้งปลา คือ ผกัออร์แกนิกที่น ามาบดและปัน้เป็นก้อน ไม่ใช้อาหารเม็ด และอาหาร
เร่งโต
-สมุนไพรและของแห้ง ได้แก่ ฝาง กระเจ๊ียบแดงแห้ง มะตมู เก๊กฮวย ตะไคร้ พทุราจีน 
พริกไทยด า เก๋ากี ้วุ้นเส้นไม่ฟอกสี เส้นหม่ี เส้นเล็กข้าวกล้อง ดอกเกลือ เกลือทะเล ซือ้
จากสนัติอโศก
-เคร่ืองปรุง ซีอิ๊วขาวตราเมกาเชฟ ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภเูขาทอง ซอสเห็ดหอมตรา
เด็กสมบรูณ์ ซีอิ๊วด าตราเด็กสมบรูณ์ น า้ปลาแท้ตราปลาหมึก แป้งข้าวโพด ซือ้จากห้าง
โลตสัหรือห้างบิ๊กซี
-เต้าหู้ เป็นเต้าหู้ท าสดวนัตอ่วนั ไม่ใสส่ารกนับดู คนท าอยูท่ี่บ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 7 โดย
ครูจะไปซือ้ตอนเย็น แล้วน าเต้าหู้มาแช่น า้ และใสตู่้ เย็น ปรุงอาหารในวนัรุ่งขึน้



4. การจัดการอาหารที่เหมาะสมตามฤดูกาล         
และวิถีวัฒนธรรม  

• พจิารณาจากเมนูอาหาร ส่วนใหญ่โรงเรียนในพืน้ที่ชนบท จะมี
สัดส่วนเมนูอาหารเป็นอาหารท้องถิ่น ประมาณ 50% ของมือ้อาหาร
ในรอบปี

• ตัวอย่างโรงเรียนทางภาคใต้โรงเรียนอารียาศึกษา
ในส่วนของแหล่งท่ีมาของวตัถดุิบท่ีน ามาประกอบอาหารให้นกัเรียน

รับประทานในส่วนของพืชผกัต่างๆส่วนมากทางโรงเรียนโดยนกัเรียนและคณุครู
จะปลกูเองหรือไม่ก็ผู้ปกครองนกัเรียนของเราน ามาจ าหน่าย โดยเน้นใช้ของหรือ
วตัถดุิบจากพืน้ถ่ิน การประกอบอาหารก็เน้นเมนอูาหารประจ าถ่ิน เช่นต้มหมู
ชะมวง  แกงเลียงผกั แกงกะทิไก่หยวก ท าให้นกัเรียนเกิดความผกูพนั และ
ขณะเดียวกนัก็ได้เรียนรู้วิถีวฒันธรรมท้องถ่ินไปด้วยซึง่เหล่านีจ้ะติดตวันกัเรียน
ไป และสามารถใช้ได้จริงในการด ารงอยู่ในสงัคมต่อไป





โรงเรียนบ้านร้านหญ้า อ.สวุรรณภมูิ จ.ร้อยเอด็

มีครูภูมิปํญญามาสอน



• หลายโรงเรียนใช้กิจกรรมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ความมัน่คงทางอาหารและทกัษะชีวิต อาทิ โรงเรียนบ้านนาสวน 
โรงเรียนวดัสรรเพชญ โรงเรียนบ้านผกับุ้ง โรงเรียนห้วยน า้ใส โรงเรียน
บ้านจนัทร์ฯลฯ

5.เช่ือมโยงกับความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม



โรงเรียนบ้านนาสวน กจิกรรมที่โรงเรียนและนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม                      
ใน รอบ 1 ปี กับการดแูลป่าชุมชนสะมะแก

ท่ี เดือน กิจกรรม

1 มกราคม - ค่ายธรรม, ธรรมชาติ

- สืบชะตาป่า

2 กุมภาพันธ์ - ศึกษาวิถีชุมชน

- การเย็บใบพลวง

3 มีนาคม - สรุปบทเรียนจากป่า

- นิทรรศการป่า

4 เมษายน - ตรวจแนวเขตป่า

5 พฤษภาคม - เรียนรู้จากป่าและปราชญ์ชาวบ้าน

6 มิถุนายน - ขยายพันธุ์กล้าไม้

7 กรกฎาคม - เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ประจ าปี

8 สิงหาคม - ปลูกป่าสร้างฝายถวายพระแม่ของแผ่นดิน

9 กันยายน -

10 ตุลาคม - เรียนรู้จากป่าและปราชญ์ชาวบ้าน

11 พฤศจิกายน - ตรวจแนวเขตป่า

12 ธันวาคม - การท าแนวกันไฟ



• โรงเรียนสเุหร่าซีรอ-คิดเมนอูาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch แต่
มีปรับให้เข้ากบัเมนอูาหารมสุลิม และโรงเรียนบ้านจนัทร์ จงัหวดั
เชียงใหม ่

• โครงการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลกท่ีด าเนินการท่ีโรงเรียนบ้านท่าเกวียน  
การใช้การละคร  การเรียนรู้การท าอาหารเมนเูดก็ ฯลฯ

• โรงเรียนบ้านคลองใหมแ่ละโรงเรียนวดัสรรเพชญ กบัสามพรานโมเดล  ท า
ให้เกิดชดุเรียนรู้ด้านการเกษตร ท่ีเรียกว่า love model

6. ใช้นวัตกรรม และความคดิสร้างสรรค์  



โครงการเชฟน้อยกินเปล่ียนโลก
ด าเนินการตัง้แต่ปี 57



ความเปล่ียนแปลงหลงัจากมีหลงั
สตูรพฒันาความมัน่คงทางอาหาร

➢ เด็กมีทัศนคติท่ีดีกับอาหาร
ท้องถ่ินมากขึน้ 
➢ สนุกกับการกินผักมากขึ น้ 
โดยเฉพาะผกัท้องถ่ิน 
➢ ชอบท าอาหาร ดดัแปลงสตูร
อาหารจากวตัถดุิบท้องถ่ิน



ผกัปลกูคน เลิฟโมเดล
(โรงเรียนโรงเรียนวดัสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม )

• L (Like) ชอบอะไรก็ปลกูอนันัน้

• O (OK)   นกัเรียนโอเคกบัผกัชนิดไหน

• V (Vote) โหวดว่าจะปลกูอฟะไร

• E (Eat)   กิน ปลกูผกัท่ีกินได้ง่ายๆ
ถ้านกัเรียนสนใจจะกินอะไรก็ปลกูผกัชนิดนัน้ เม่ือมีผลิตในปริมาณมากขึน้
ก็จะมีการแบง่เอาให้กลบัไปกินที่บ้าน และมีการติดตาม เช่น เม่ือวานเอา
ผกัท่ีได้ไปท าอะไรกิน? เดก็นกัเรียนก็จะได้มีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอน 





7. สร้างเครือข่ายครอบครัวและชุมชน  
สังคมข้ามามีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ต.ทุ่งหลวง อ.สวุรรณภมูิ จ.ร้อยเอด็



• โรงเรียนบ้านนาสวน มีเครือขา่ย 
และคนจากข้างนอกมาท าผ้าป่า
ข้าวสารบริจาคให้โรงเรียนทกุปี

• โรงเรียนปัญโญทยั และ
ไตรพฒัน์เช่ือมโยง
เครือขา่ยผู้ผลิต  
ครอบครัว



• โรงเรียนสว่นใหญ่ใช้งบประมาณและแนวทางตามนโยบายรัฐและมีการปรับเพ่ิมเติม
ตามเงื่อนไขของแตล่ะโรงเรียนและนกัเรียน

• โรงเรียนวดัประตูเขียนได้รับงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน การจดัการเก่ียวกบัเร่ืองอาหารกลางวนัแก่เด็กนกัเรียน ซึง่ถ้าใช้แต่
งบประมาณสว่นนีใ้นการจดัการอาหารเพียงอยา่งเดียว น่าจะท าให้งบประมาณไม่
เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงปลกูฝังให้เด็กนกัเรียนปลกูผกักิน เพ่ือที่ว่าจะได้ซือ้ของจาก
ภายนอกให้น้อยที่สดุ โดยแม้ราคาของจะขึน้สงูขึน้จะได้ไม่กระทบกบัโรงเรียนมาก
เกินไป อีกทัง้โรงเรียนยงัปลกูฝังในเร่ืองการออมของนกัเรียน ในโครงการออมทรัพย์ 
โดยนกัเรียนทงัหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเข้าร่วมโครงการนี ้ตัง้แตเ่ด็กชัน้อนบุาล
จนถึงประถมศกึษาปีที่ 6 โดยเปิดบญัชีกบัธนาคารออมสิน ในทกุๆสิน้เดือนคณุครู
ประจ าชัน้ก็จะรวบรวมเงินออมทัง้หมดเพ่ือน าไปฝากธนาคารตอ่ไป

8.ผสมผสานนโยบายรัฐร่วมกับการสร้างช่องทางสนับสนุน





การสร้างพืน้ที่ความม่ันคงทางอาหารในฐานะเป็นพืน้ที่
เรียนรู้ของชุมชนและสังคม

• สร้างการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน
• พืน้ที่ฝึกทกัษะชีวิต
• สหกรณ์/ร้านค้า พืน้ที่แลกเปลี่ยนอาหาร
• สวนสขุภาพ สมนุไพร
• แหลง่เรียนรู้ด้านการเกษตร-เรียนรู้การท าปุ๋ ย-ฐานเร่ืองไส้เดือน
• แหลง่พนัธกุรรมของชมุชน เพาะกล้าไม้บริการชมุชน
• ความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ ใน

การพฒันาไปสู่ความม่ันคงทางอาหารของประเทศ

โรงเรียน

ชุมชน

สังคม



ขอบคุณครับ


