
โครงการกระบวนการละครพฒันาอาหาร

ศูนยเ์ด็กเลก็ชุมชน   “เชฟจิว๋กนิเปลี่ยนโลก”

❖เพื่อขยายความรู ้“แนวทางการฝึกอบรมเชฟนอ้ยกนิเปลีย่น

โลก” ว่าดว้ยการพฒันาความมัน่คงทางดา้นอาหารระดบัศูนย์

เด็กเลก็

❖เพื่อสนับสนุนการจดัการอาหารในโรงเรยีนและศูนยเ์ด็กเลก็ให ้

มีอาหารปลอดภยัอาหารทอ้งถิ่น ปลูกเอง ปรุงเอง และสามารถ

เช่ือมโยงกบัเกษตรกรอนิทรยีใ์นทอ้งถิ่นเพื่อความยัง่ยนื



❖ผลติสือ่รณรงคใ์หเ้ด็กครู และผูป้กครองมีสว่นร่วมในการวางแผน

ปลูก ปรุง กนิผกัผลไมใ้นเด็กเลก็มากข้ึน

❖ถอดบทเรยีนการใชเ้ครื่องมือ “แนวทางการฝึกอบรมเชฟนอ้ยกนิ

เปลี่ยนโลก” เพื่อเป็นขอ้มูลในการสนับสนุนการขยายผลอาหาร

ปลอดภยัในศูนยเ์ด็กเลก็เกดิเมนูอาหารผกั ผลไมอ้นิทรยีต์ามฤดู

การใหเ้ดก็เลก็ไดม้ทีางเลอืกมากขึ้น



กลุม่เป้าหมาย

ครู / ผูป้กครอง ศูนยเ์ด็กเลก็อ าเภอสนัก าแพงและ อ าเภอสนั

ทราย จ.เชียงใหม่ 2 (ศูนยเ์ด็กเลก็ตน้แบบ)

เด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็ 2 ศูนยเ์ด็กเลก็ ใน 2 อ าเภอ อาย ุ3-6 

ขวบ (ศูนยเ์ด็กเลก็ตน้แบบ)

เด็กเลก็ในศูนยเ์ด็กเลก็ 10 ศูนยเ์ด็กเลก็ ในสองอ าเภอ จ านวน 

500 คน อาย ุ3-6 ขวบ



จ านวน 3 ศูนยเ์ด็กเลก็

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.หว้ยทราย อ.สนัก าแพพง

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเจดยีแ์พมค่รวั อ.สนัทราย

 ศูนยเ์ดก็เลก็โรงเรยีนบา้นท่าเกวยีน อ.สนัทราย



อาหารกลางวนั

ของเด็กในศูนย์

เด็กเลก็มาจาก

การปรุง 3 แบบ

*เหมาท าจาก

ผูผ้ลติ

*ครูท าให ้

*จา้งคน

ท าอาหาร



❖ อาหารเด็กมีผกัจากแหลง่ผลติที่ไม่รูท้ี่มา 

จ านวนผกันอ้ย

นมโรงเรยีนเด็กไม่ชอบกนิ  

นมจากครูและพอ่แม่จดัใหม้ีน ้าตาลมาก



ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  50 คน



ครู 41 ท่าน / แม่ครวั 6 ท่าน  / ผูดู้แลพื้นที่ปลูก 3

ท่าน



ปลอดภยั 1 ท่าน /

ไม่ปลอดภยั 30 คน /  เสี่ยง 19 คน



สถานการณ์อาหารไม่ปลอดภยัรอบๆ ตวั





ตรวจสารเคมีในผกัจาก

แหลง่ที่เคยซื้อ

มาท าอาหารใหเ้ด็ก







ปรุงซปุส าหรบัท าอาหารเด็ก



ชิมน ้ าซุป



เทคนิคเจยีวไข่น ้ามนันอ้ย



แนะน าผกัยนืตน้ ปลูกใหเ้ด็กกนิในศูนยเ์ด็ก

คะนา้แมก๊ซิกนั หรอื  ไชยา



อะไรอยู่ในขนม นม อาหารเดก็ในสหกรณ์

รา้นคา้รอบศูนยเ์ดก็เลก็





ท าแผนปลูกและท าอาหาร



เชฟจิว๋ สรา้งแพรงจูงใจเรื่องอาหารมปีระโยชนต์ามฤดูกาลใหเ้ดก็



❖ ทมีวทิยากรทดลองสอนเดก็เดก็

ขนมดงัโงะ๊/มพัฟินแพป้งขา้วเหนยีวด า / 

สรุปแพละถอดมาเป็นวธิกีารสอนเดก็





❖ Workshop วธิกีารสอนใหค้รูแพละผูป้กครอง



รูจ้กัวตัถดุบิแพละอปุกรณ ์มอบอปุกรณใ์หส้อนต่อ



การใชเ้ตากบัเด็ก



ครูสอนเด็ก

สรา้งแรงจูงใจส าหรบั

เด็กเลก็กนิอาหารจาก

วตัถดุิบทอ้งถิ่น







เชฟน้อย+เชฟจิ๋วกนิเปล่ียนโลก

โรงเรียนศนูย์เดก็เลก็ เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว อ.สนัทราย จ. เชียงใหม่

ศนูย์เดก็เลก็เทศบาลต าบลหนองแสะ
อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 

งานที่ผ่านมา เร่ละครรณรงค์ในศูนย์เดก็เลก็ 6 รอบการ
แสดง ผู้ชม 600 คน อายุ 3-12 ปี



เชฟน้อย/เชฟจิ๋วกนิเปล่ียนโลก

ละครเร่เร่ือง “กระตา่ยเคมี กบั เตา่อินทรีย์ “



เชฟน้อย/เชฟจิ๋วกนิเปล่ียนโลก



เชฟน้อย/เชฟจิ๋วกนิเปล่ียนโลก



ขยายรูปพืน้ที่ปลูก\จองแปลงปลูกเพื่อเพิ่ม
ผักและผลไม้ท้องถิ่นจากเครือข่ายเกษตร

อนิทรีย์ในมือ้อาหารกลางวัน

โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนบ้านทา่เกวียน



ขยายรูปพืน้ที่ปลูก\จองแปลงปลูกเพื่อเพิ่ม
ผักและผลไม้ท้องถิ่นจากเครือข่ายเกษตร

อนิทรีย์ในมือ้อาหารกลางวัน

สนับสนุนเมด็พันธ์ุจาก 
Seed Exchange และ 
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา





 ปัจจุบัน

 มีพืน้ที่ปลกูกิน  85% ของ
พืน้ที่ว่างในศนูย์เด็กเลก็

 การจองแปลงปลกู10%

 อีก 5% ซือ้ท่ีตลาด

สรุปการขยายพืน้ที่ปลูกในโรงเรียน

 ก่อน

 พืน้ท่ีปลกูกิน มีประมาณ 
10% ของพืน้ท่ีว่างในศนูย์
เด็กเล็ก

 จองแปลงปลกู 0%

 อีก 90% ซือ้จากตลาดทัว่ไป



วชิาเชฟจิ๋วในศูนย์เดก็เลก็บรรจุการสอนเดก็ด้วยวชิา
ท าอาหาร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เดก็อนุบาลรู้จกัผักพืน้บ้าน

และผลไม้ท้องถิ่นมากขึน้

ข้าวเหนียวเปียกล าไย / ข้าวจี่เกลือ





สรุปความพงึพอใจของครูและนักเรียน

 เค้าชอบวิชาเชฟจ๋ิวและจะท าเชฟจ๋ิวตอ่ไป
 ต้องปรับปรุงให้ใช้วตัถดุิบในท้องถ่ินให้มากท่ีสุด
 เราไมใ่ช้แป้งในอตุสาหกรรมเราใช้แป้งอินทรีย์
 ความพงึพอใจ
 เดก็ได้กินอาหารกลุม่ผกัและผลไม้ท่ีหลากหายมากขึน้ เช่น  
อย่างในศนูย์เดก็เลก็ ก็ได้กินอาหารหลากหลายมากขึน้



สนับสนุนพืน้ที่ ต่อเน่ือง



สนับสนุนพืน้ที่ ต่อเน่ือง







2.ท่านชอบกจิกรรมอะไรเป็นพเิศษ เพราะอะไร

-การปลูกผกัสวนครวั ทีเ่ป็นผกัพื้นบา้นทกุชนิด เพราะไดรู้จ้กัผกั

พื้นบา้นมากขึ้น

-การหาอาหารปลอดภยัในทอ้งตลาด เพราะมปีระโยชนม์าก

-การตรวจหาสารเคมใีนผกัต่างๆ เพราะ ไดรู้ว้า่ผกัชนิดใดมสีาร

ตกคา้งมากทีสุ่ด

-กจิกรรมสรรทนาการ เพราะรูส้กึผ่อนคลาย

-การแพสดงบทบาทสมมต ิเพราะไดลุ้น้แพละไดท้ดสอบความจ าว่า

เป็นโฆษณาอะไร

-การวเิคราะห ์ขนม-เครื่องดื่ม เพราะไดรู้ว้า่อะไรอยู่ในอาหารบา้ง



 3.ทา่นคดิวา่การฝึกอบรม “การจดัการอาหารเทา่ทนัการบริโภคส าหรบัเด็กในศูนย์

เด็กอนุบาล” น่าจะปรบัปรุงอะไรบา้ง
-แพมค่รวั ตอ้งไดร้บัการอบรมในการวดั เตรียมอาหารส าหรบัเดก็นอ้ย ปีละ 2 ครัง้

-เครื่องปรุงอาหาร ควรเลอืกซื้อทีเ่ป็นจ าพวกผลติภณัฑจ์ากอนิทรีย์

-การจดัหาอาหารทีม่ปีระโยชน์

-แพหลง่ผกัปลอดสารพษิทีป่ลอดภยั

-ระยะเวลาอบรมควรมากกวา่นี้

-ควรใหค้วามรูผู้ป้กครองใหม้ากขึ้นกวา่ทีเ่ป็นอยู่

-อาหารควร อ่อนหวาน รสจดื แพละสะอาดสดใหม่

-สามารถน าเดก็บางสว่นเขา้ร่วมการอบรมหรือ มกีารอบรมใหเ้ดก็ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบั

สิง่ทีเ่ดก็ควรรบัประทาน



4. ท่านอยากเรยีนรูส้ิง่ใดเพิม่เตมิหลงัจากอบรม “การจดัการ

อาหารเท่าทนัการบรโิภคส าหรบัเดก็ในศูนยเ์ดก็อนุบาล” 

-การปลูกผกัอนิทรยี ์แพละการจดัหาผกัทีม่ปีระโยชน์ เพือ่บรโิภค
ในโรงเรยีนแพละชมุชน

-การส่งเสรมิใหเ้ดก็ทานผกั

-ใหผู้ป้กครองแพละเดก็ไดม้สี่วนร่วมในการรบัรูข้า่วสารหรอืจดั

อบรมเกี่ยวกบัอาหารแพละการบรโิภคใหถ้กูวธิี

-การท าอาหาร / การท าขนม 

-อาหารทีเ่สรมิพฒันาการของเดก็แพต่ละวยั



 5.อืน่ๆที่อยากบอก

-สนบัสนุน การปลูกพชือนิทรยี์

-อยากใหม้วีทิยากร สอนการปลูกผกัอนิทรยี์

-ขอบคุณวทิยากรทีใ่หค้วามรู ้

-เป็นโครงการทีด่ ีอยากใหม้ต่ีอๆไปค่ะ

-วทิยากรเป็นกนัเองมาก อาหารแพละสถานทีจ่ดังานก็เหมาะสมค่ะ

-การเลอืกปรุงอาหาร ไม่ควรใชเ้ครือ่งรสใดเพราะจะท าใหเ้ดก็ตดิรสนัน้ๆ

-การเลอืกขนม น า้อดัลม นมเปรี้ยว

ชอบการจดัท าโครงการนี้ ท  าใหไ้ดร้บัความรูม้ากมายเหน็ถงึโทษ แพละประโยชน์

จากอาหารทีเ่ราไม่เคยทราบมาก่อนค่ะ



เพิม่พื้นทีป่ลูก

ในศูนยเ์ดก็เลก็



เพิม่พื้นทีป่ลูก



ฐานขอ้มูลการผลติ


