
 

 

 
 
 
 

  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประมวลองค์ความรู้ 
การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร 

ตามรอยพระยุคลบาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
จัดท าโดย 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 
 

ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
พ.ศ. 2558-2559  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

 
“...การที่นักเรียนปฏิบัติตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นอกจาก
จะได้ผลโดยตรง คือให้อิ่มท้องก็จะท าให้เด็ก ๆ เจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์
พร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียน และสร้างสรรค์
ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปได้ ผลดีอีกประการหนึ่ง
ของโครงการนี้ ที่หลายคนอาจมองไม่เห็น ก็คือเป็นการฝึกฝนให้เด็ก
นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งด้าน
การเกษตร การชลประทาน และโภชนาการ รวมทั้งให้รู้จักพึ่งตนเอง รู้จัก
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภายภาคหน้า 
นอกจากนี้ครูและผู้ปกครองก็จะเกิดความรู้ ความคิด ที่จะน าไปปรับใช้ให้
บังเกิดผลดีแก่การประกอบอาชีพของตน และเมื่อผู้อื่นได้เห็นก็จะน าไปปฏิบัติ
ตาม ผลจากการปฏิบัติตามตัวอย่าง ก็จะยิ่งก่อเกื้อประโยชน์ขยายออกไปทั่ว
ทั้งชุมชน นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ไม่ควรจะ
ละเลยมองข้ามความส าคัญของกิจกรรมแม้เล็กน้อย หากจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาให้ลึกซึ้งรอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วน ให้ทราบว่า ผลที่เกิดขึ้นจาก
โครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องกว้างไกลเพียงใด จักได้สามารถวางแผน
งานให้สอดคล้องต้องกันทุกส่วนทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุด...” 
 

พระบรมราโชวาท 
ในพธิีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
21 กรกฎาคม 2537 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

พระราชด ารัส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
 

“...เด็กมีความส าคัญ ในฐานะเป็นอนาคต เป็นความหวังของชาติ แต่ใน
ปัจจุบัน ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และสมอง เพราะไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกส่วน     
อันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัว หรือขาดความรู้เรื่องโภชนาการ ยิ่งยาม
ประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าจ านวนเด็ก
เหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้น  ในการพัฒนาเด็ก ถ้าไม่สามารถพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ในด้านสุขภาพและอนามัยก่อน  เด็กก็จะไม่มีความพร้อมส าหรับการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ไม่อาจนับว่าเป็นอนาคตของชาติได้ การที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้มี
โอกาสในเรื่องการกินดีขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังทุกฝ่าย…” 

 
การประชุมสมัมนา “ร่วมใจ…ปกป้องเดก็ไทยยามวิกฤต” 

กรุงเทพมหานคร 
8 มกราคม 2542  

 
  



 

 

  



 

 

 
ค าน า 

 

 
 
 
เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็น
ผู้น าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอย่างครบวงจรและยั่งยืน ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคีหลัก ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเห็นสมควรที่จะน้อมน าแนวพระราชด าริมาเป็นต้นแบบ
เพื่อให้เกิดการขยายผลไปทั่วประเทศ โดยการจัดท าโครงการเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids 
Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  
ในระยะแรกของโครงการนี้ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนิน
โครงการ “การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อ
พัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็ก ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน าไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน” 
ข้อมูลจากการศึกษารวบรวมครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าและเป็นแนวทางส าคัญในการ
ด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558-2559 สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ได้ด าเนินการประมวล
องค์ความรู้จากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส
ทั่วทุกภาคของประเทศ และได้จัดประชุมวิชาการ “ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการ 
และสุขภาพเด็กในโรงเรียน” ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อน าเสนอผลการประมวลองค์ความรู้
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงาน สมาคมโภชนาการ
แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งในการน้อม
น าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะท างาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการประมวลองค์ความรู้ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชน ในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติในโรงเรียน ชุมชน และครอบครัว เพื่อ



 

 

ส่งเสริมภาวะโภชนาการ สุขภาพ และสติปัญญาของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ
สืบไป 
 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงอุมาพร สุทัศน์วรวฒุิ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และอดีตนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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บทน า 

 

 
 
 
พ.ศ. 2558 นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-

กุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา อีกทั้งยังเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาครบ 35 ปี ด้วย
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชน และทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนัก
เพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี และองค์กรภาคีเครือข่ายจึงได้ริเริ่มจัดท า โครงการเด็กไทยแก้มใส หรือ Healthy 
Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ 
 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ โดยเสด็จพระราชด าเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
พื้นที่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ทรง
พบว่าราษฎรยังมีฐานะยากจน ครอบครัวและชุมชนขาดความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจ านวนมากขาดอาหาร ผอมแห้ง สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่สามารถ
พัฒนาตนเองได้เท่าเทียมกันทุกคน ท าให้สนพระทัยและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎร
เหลา่นั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เมื่อทรงส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีจึงทรงเริ่มต้นงานพัฒนาของพระองค์เป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2523 ด้วยการแก้ไขปัญหาการ
ขาดอาหารของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยทรงทดลองท าในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน1 จ านวนเพียง 3 โรงก่อนด้วยโครงการที่เรียกว่า โครงการอาหารกลางวัน ผัก
สวนครัว และขยายผลไปทั่วประเทศในปีถัดมา ในพ.ศ. 2525 จึงทรงเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน (1) 

                                                            
1 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเป็นโรงเรียนประถมศึกษำในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ตั้งอยู่ในถิ่น
ทุรกันดำรห่ำงไกลกำรคมนำคม ตำมแนวชำยแดนของประเทศ 
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เป้าหมายสูงสุดของการทรงงานพัฒนานี้ก็เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยทรง
พยายามศึกษาหารูปแบบการพัฒนาคนในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยในเริ่มต้นทรงตั้งเป้าหมายรองคือ
การแก้ไขปัญหาโภชนาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันบริโภคโดยใช้ผลผลิต
การเกษตรที่นักเรียนผลิตขึ้นเองมาประกอบเป็นอาหารกลางวันรับประทานกัน และผลพลอยได้คือ
นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็น
อาชีพได้ต่อไป ดังพระราชด ารัสว่า 

 

... แต่ก่อนในระยะแรกเริ่มขึ้นด้วยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องวิธีการที่จะพัฒนา
บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อแรกเริ่มคือประมาณพฤษภาคม 2522 ถึง 2523 
ประมาณนั้น ได้มีความสนใจในเรื่องนี้ แต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการที่จะ
ปฏิบัติมากนัก จึงหาโอกาสที่จะศึกษาโดยการขออาศัยโรงเรียนในสังกัดต ารวจตระเวน
ชายแดนเป็นแหล่งที่ศึกษาเพราะว่า เห็นว่าโรงเรียนในสังกัดต ารวจตระเวนชายแดนนั้น 
เป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นที่ห่างไกลการคมนาคม และมีภาวะที่ยากล าบากต่าง  ๆ      
ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไปในแง่ที่ว่า ท าอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น 
จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญา เพื่อการศึกษา
และพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิล าเนาและสังคมสืบต่อไป ในการจัดการก็ได้
ทดลองเริ่มด้วยการให้การศึกษาและช่วยเหลือในทางด้านเกษตร … 
 

พระราชด ารัส 26 สิงหาคม 2531 (2) 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนท าการเกษตร และน าผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเมล็ด
พันธุ์ผัก เครื่องมือการเกษตร เช่น บัวรดน้ า จอบ เครื่องครัวและเครื่องปรุงอาหารที่ผลิตเองไม่ได้ 
หลังจากนั้นก็ให้เด็กนักเรียนเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ท าปุ๋ยหมักใช้ ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การติดตา ต่อกิ่ง ปักช า และการเลี้ยงสัตว์ หลังจากที่ผลิตได้แล้วก็ให้นักเรียนน าผลผลิตของตนเอง
มาประกอบอาหารกลางวันรับประทานกัน ในระยะแรกผลผลิตทางการเกษตรที่ได้สามารถน ามา
ประกอบอาหารกลางวันได้เพียง 1 มื้อใน 1 เดือนเท่านั้น ต่อมาปริมาณผลผลิตค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจน
ท าให้สามารถประกอบอาหารกลางวันได้เพิ่มเป็น 2 วันต่อสัปดาห์ และในที่สุดก็เพียงพอส าหรับทุก
วันเรียนตลอดทั้งปี ในระยะต่อมาเมื่อผลผลิตมีปริมาณมากพอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงอนุญาตให้น ามาขายให้แก่ชุมชน ทรงน าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการ
จัดการ โดยให้นักเรียนน ามาจ าหน่ายผ่านร้านสหกรณ์โรงเรียน เพื่อจ าหน่ายต่อให้กับโรงครัวของ
โรงเรียน หากมีผลผลิตเหลือก็น าไปจ าหน่ายให้แก่ชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช้เป็น
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตครั้งต่อไป ในกระบวนการเหล่านี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการท าบัญชี 
การท างานเป็นกลุ่ม การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม พร้อมกับการปลูกฝังในเรื่องหลักการ
ประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความประหยัดด้วย 
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เมื่อมีพระราชด าริให้โรงเรียนด าเนินการแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารียังทรงติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนด้วยพระองค์เองและทรงจดบันทึกความก้าวหน้า ทรงส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามงานและทรง
ศึกษาจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ตลอดเวลา ท าให้ทรงพบปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับ
พระราชทานกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้แก่โรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ 
ต่อเนื่องกันมาอีกมากมาย ดังนั้นจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1 โครงการซึ่งเริ่มต้นมุ่ง
แก้ไขความหิวโหยของเด็กนักเรียน ด้วยการท าการเกษตร โครงการนี้ได้พัฒนาเรื่อยมาครอบคลุม
งานจนครบวงจรของอาหารและโภชนาการ และยังเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรม/โครงการการพัฒนาอื่น 
ๆ ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียนในเวลาต่อมา จนกลายเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
ในทุก ๆ ด้านทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา การอาชีพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

หลักการทรงงานพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3) 
ในการทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้
การศึกษาเป็นหลักในการท างานพัฒนา แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2550-2559 ได้สรุปหลักการส าคัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงใช้ในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไว้ดังนี้ 
 1. การพึ่งตนเอง ทรงเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับ
ความรู้และฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็น
ความรู้และทักษะที่น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง และในที่สุดสามารถด าเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 

(การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชด าริ จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนอย่างสมดุลกันทั้งด้านพุทธิศึกษา คือความรอบรู้วิชาการที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต
และการศึกษาเรียนรู้ต่อไป ด้านจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม ด้านหัตถศึกษา คือความรู้และทักษะ
ในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน และด้าน
พลศึกษา คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้องและการออกก าลังกายให้เหมาะสม 
รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย) 

2. โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่
รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน ท าให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและครอบคลุมได้ทั้งหมด ง่ายต่อการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานที่ที่มีผู้มีความรู้ คือครู ซึ่งเป็นแกนส าคัญในการ
ถ่ายทอดให้เด็กได้พัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ และยังเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย จึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการลงมือปฏิบัติ ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูก
ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน น าไปใช้พัฒนาชุมชนของตนเองได้ เป็นการเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็ง
ของชุมชน น าไปสู่การพึ่งตนเอง ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการด าเนินการ
พัฒนาในบางครั้งจ าเป็นต้องเสริมหรือสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่ชุมชนขาดแคลน ดังเช่น 
เทคโนโลยี ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด าเนินการบางส่วน ทั้งหมดนี้จ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะต้องมีการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกันแต่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

นอกจากนี้ในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนั้น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเน้นถึงความจ าเป็นของการมีแผนและการติดตามและ
ประเมินผล ดังที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คณะท างานการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน   
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริจึงได้จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละแผนจะจัดท า
ตัวชี้วัดและระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลความส าเร็จของงาน
พัฒนา อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการท างานต่อไปด้วย เพื่อให้งานพัฒนาของ
พระองค์บรรลุผลสูงสุดต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคน 
 

การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร 
ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ในพ.ศ. 2551 เมื่อประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการด าเนินการหรือจัดการ
ด้านอาหารในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย เพื่อร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ ฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงได้น าเสนอกรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย (4) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป็น 4 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยง
อาหาร โภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ประกอบด้วย 5 
กลยุทธ์ 10 ประเด็นการขับเคลื่อน ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้ ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 
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 หนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อนดังกล่าว คือเรื่องของรูปแบบการด าเนินงานอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียน ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เห็นว่าโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนั้นจัดเป็น
โครงการที่ประสบความส าเร็จ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
อย่างครบวงจร จึงได้มีการศึกษาถอดบทเรียน และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้จัดพิมพ์หนังสือ รูปแบบการบริหารจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีด้านการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เมื่อพ.ศ. 
2555 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป หนังสือเล่มนีเ้รียบเรียงขึ้นจาก
พระราชด ารัส บทพระราชนิพนธ์ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมาเป็นเวลากว่า 30 ปี (5) 
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เนื้อหาส าคัญในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงแนวพระราชด าริ วิธีการทรงงาน และองค์ประกอบ

หรือกิจกรรมส าคัญที่พระราชทานให้โรงเรียนด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปีจนถึง
ปัจจุบัน จนกลายเป็นรูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร 
(5) ซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบดังนี้ 

1. การเกษตรในโรงเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบอาหารส าหรับใช้ในการจัดอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนทุกคนทุกวันเรียน และพัฒนาเด็กนักเรียนทุกคนให้มีความรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีทางการเกษตรผสมผสาน เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตในอนาคต 

2. สหกรณ์นักเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมในการด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคม โดยกระบวนการสหกรณ์ และเพื่อฝึกฝนนักเรียน ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างานสหกรณ์ เช่น การท างานร่วมกัน การประชุม การบันทึกบัญชี การค้าขาย เป็นต้น 
นอกจากนี้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ท า
ให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ สมบูรณ์ขึ้น 

3. การจัดบริการอาหารของโรงเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัยบริโภคทุกวันเรียนตลอดปีการศึกษา และเพื่อพัฒนาแบบ
แผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ตามหลักโภชนาการ และสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

4. การติดตามภาวะโภชนาการ จุดมุ่งหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถติดตามและแก้ไข
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้ทันกาล และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทราบสถานการณ์ของภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนด้วย 

5. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในการสร้าง 
สุขนิสัยที่ดีด้วยตนเอง 
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6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน
พัฒนาทักษะในการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการพัฒนาลักษณะนิสัยของ
นักเรียนในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน 

7. การจัดบริการสุขภาพ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือแก้ไขการเจ็บป่วยใน
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงเสียชีวิตได้ 

8. การจัดการเรียนรู้: เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องของเกษตรยั่งยืน โภชนาการ และสุขภาพอนามัย 

 

โครงการเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) 

โครงการเด็กไทยแก้มใส เป็นโครงการที่คณะกรรมการกองทุน สสส. ได้สนับสนุน
งบประมาณให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด าเนินการร่วมกับองค์กร
ภาคีหลัก อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น โดยการน้อมน าเอารูปแบบการบริหาร
จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน (พ.ศ. 2555) มาขยายผลไปในโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ของการ
ด าเนินงานของโครงการเด็กไทยแก้มใส แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การประมวลองค์ความรู้
จากประสบการณ์ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง 2) การ
คัดเลือกและสนับสนุนการด าเนินงานในโรงเรียนอื่น ๆ และ 3) การติดตามประเมินผล สรุป
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานและขยายผล และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โครงการเด็กไทยแก้มใส
ได้จัดพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส” ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

ที่ส าคัญยิ่งคือ โครงการเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านัก
โภชนาการ) เป็นโครงการหนึ่งที่ได้เข้าร่วมเป็น “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

ส าหรับการด าเนินงานในปีที่ 1 พ.ศ.2557-2558 ที่ผ่านมา สมาคมโภชนาการแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับ
มอบหมายให้ท าการศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ การ
ประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาด้าน
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ -
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน าไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน 
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของครูในการจัดการทั้งด้านสถานที่ 
บุคลากร และวิธีการด าเนินงานของทั้ง 8 องค์ประกอบ พร้อมทั้งเทคนิค เกร็ดความรู้ และ
นวัตกรรมที่โรงเรียนได้พยายามคิดค้นพัฒนาขึ้นมา ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้และพัฒนาของนักเรียน (6) 

 

  
 
ในขณะเดียวกันก็มีการด า เนินงานควบคู่ กัน ไปคือ การคัด เลื อกโรง เรี ยนของ

กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการเด็กไทยแก้มใสจ านวนทั้งสิ้น 544 โรง (รายชื่อในภาคผนวก ข) เป็นโรงเรียนใน 4 
สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จ านวน 472 โรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 46 โรง ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 18 โรง และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ านวน 8 โรง 
โดยโครงการเด็กไทยแก้มใสสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเหล่านี้ในการน าองค์ประกอบทั้ง 8 
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตาม
รอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตาม
บริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 
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ดังนั้นในพ.ศ. 2558 นี้เมื่อโรงเรียนด าเนินการไปได้ประมาณ 1 ปี คณะท างานจึง
เห็นสมควรให้มีการประมวลองค์ความรู้ เพื่อน าผลการประมวลองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมขยายผลการด าเนินงานไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง
ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ จากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงคข์องการประมวลองค์ความรู้ 

 1. เพื่อประมวลองค์ความรู้จากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในการจัดการอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร เพื่อน าไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน 
 2. เพื่อสนับสนุนให้ครู พี่เลี้ยง และผู้น าชุมชน มีความสามารถในการสื่อสารความรู้จาก
การด าเนินงานพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส 
 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาด้านอาหาร
โภชนาการและสุขภาพเด็ก ระหว่างนักวิชาการผู้ท าการประมวลองค์ความรู้ กับผู้ด าเนินงานใน
โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อเกิดการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน ให้เด็กมีโภชนาการ
และสุขภาพที่ด ี
 4. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนอื่น ๆ 
ในการที่จะน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจการของโรงเรียนด้วยตนเองในอนาคต 
 5. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลลัพธ์จากการประมวล
องค์ความรู้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการประมวลองค์ความรู้ 

 

 
 
 
การประมวลองค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตาม

รอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ ด าเนินการด้วยวิธี
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) โดย 

1. ศึกษาจากพระราชนิพนธ์และพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม -
บรมราชกุมารี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ทบทวนรายงานการประมวลองค์ความรู้การด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทใน
โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใสใน 5 พื้นที่ (7-11) ได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 

การประมวลองค์ความรู้จากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทของโรงเรียนในโครงการ
เด็กไทยแก้มใสในแต่ละพื้นที่ ใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม (Field research) ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามในช่วง 1 ปีที่ด าเนินงาน โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2558 (ภาคเรียนที่ 1) และช่วงที่สองระหว่างเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคม 2559 (ภาคเรียนที่ 2) ผู้ศึกษาและคณะเดินทางไปสังเกตการณ์ในโรงเรียนแต่ละ
แห่ง และใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เช่น สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด ท า 
Focus group จัดเวทีชุมชนและโรงเรียน  ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งอาจเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ใหญ่ ครูผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน 

พื้นที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูล คัดเลือกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 
1 (พ.ศ. 2557-2558) ทั้งหมดจ านวน 30 แห่ง ใน 4 สังกัด ประกอบด้วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  สังกัด
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่กระจายตัวอยู่
ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ 

 ภาคกลาง จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนวัดโคกหม้อ จังหวัดลพบุรี (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด อปท.) 
โรงเรียนรอตเสวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สช.) 
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 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านดงเกตุ จังหวัดนครปฐม (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนวัดคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร (สังกัด กทม.) 
โรงเรียนศึกษาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ (สังกัด สช.) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์ (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรินทร์ (สังกัดสพฐ.) 
โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านกุดเรือค า จังหวัดสกลนคร (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม จังหวัดกาฬสินธุ์ (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านกุดรู จังหวัดขอนแก่น (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย์ (สังกัด อปท.) 
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สังกัด อปท.) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จังหวัดขอนแก่น (สังกัด อปท.) 

 ภาคเหนือ จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดหนองตางู จังหวัดนครสวรรค์ (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 จังหวัดตาก (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา จังหวัดล าปาง (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (สังกัด อปท.) 
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดล าพูน (สังกัด อปท.) 
โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดล าปาง (สังกัด สช.) 

 ภาคใต ้จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ จังหวัดพัทลุง (สังกัด สพฐ.) 
โรงเรียนบ้านล าทับ จังหวัดกระบี่ (สังกัดสพฐ.) 
โรงเรียนเทศบาล 3 เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สังกัด อปท.) 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) จังหวัดสตูล (สังกดั อปท.) 
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สังกัด สช.) 
โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา (สังกัด สช.) 
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กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ผลการประมวลองค์ความรู้ 

การสังเคราะห์ผลการประมวลองค์ความรู้จากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทของ
โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสในภาพรวม จะจ าแนกตามสังกัดของโรงเรียนที่ศึกษาในครั้งนี้ 
คือ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
2. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
3. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
4. โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
โดยกรอบของการวิเคราะห์จะเป็นไปตามเป้าหมาย แนวพระราชด าริและหลักการของการ

ทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 

1. กระบวนการขับเคลื่อน  

 การบริหารจัดการ 

 การพัฒนาศักยภาพของครู 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 โรงเรียน 

 นักเรียน 

 ครู 

 ชุมชน 
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พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา 
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ผลการประมวลองค์ความรู้ 

 

 
โรงเรยีนในสงักดั 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
 

 
 
 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ที่เป็นพื้นที่

เป้ำหมำยในกำรศึกษำครั้งนี้มีทั้งหมด 16 โรง กระจำยอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ภำคกลำง 2 โรง กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 2 โรง  พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 
โรง พื้นที่ภำคเหนือ 4 โรง และพื้นที่ภำคใต้ 2 โรง ผลกำรประมวลองค์ควำมรู้ของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ทั้ง 16 โรง มีดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนที่เป็นพื้นที่เป้ำหมำยในกำรศึกษำทั้งหมด 16 โรง เป็นโรงเรียนประถมศึกษำที่เปิด
สอนในระดับอนุบำลจนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 14 โรง มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 72 
คน จนถึง 651 คน และเป็นโรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำสอีก 2 โรง เปิดสอนในระดับ
อนุบำลจนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 489 ถึง 928 คน (ตำรำงที่ 1)  
โรงเรียนเหล่ำนี้ตั้งอยู่ในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน มีทั้งที่อยู่ในเขตเมือง ชำนเมือง และชนบท 
รวมทั้งพื้นที่สูงในภำคเหนือ ขนำดพื้นที่ของโรงเรียนก็แตกต่ำงกัน มีตั้งแต่โรงเรียนที่มีพื้นที่เฉพำะ
เป็นอำคำรเรียน ไม่มีที่ว่ำงเลย ไปจนถึงโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนำดใหญ่มีพื้นที่ว่ำงเหลือ ผู้ปกครองของ
นักเรียนและประชำชนโดยรอบโรงเรียนมีทั้งเป็นเกษตรกร ท ำนำ ปลูกข้ำว เลี้ยงสัตว์ บำงพื้น ท่ี
ประชำชนประกอบอำชีพค้ำขำย รับจ้ำงทั้งในภำคเกษตรกรรมและโรงงำน และบำงส่วนเป็น
ข้ำรำชกำร ท ำให้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจอยู่ในระดับปำนกลำงถึงต่ ำ 
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

โรงเรียน 
จ านวนนร./ 
ชั้นเรียน 

จ านวน
บุคลากร 

พื้นทีโ่รงเรียน 
(ไร่) 

อาชีพผู้ปกครอง 

ภาคกลาง 
1. รร.วัดกระโดงทอง  

จ.พระนครศรอียุธยำ  

 
212 

อนุบำล 1-ประถม 6 

 
15 

 
9 

 
รับจ้ำงในโรงงำน
อุตสำหกรรม 

2. รร.วัดโคกหมอ้  
จ.ลพบุร ี

83 
อนุบำล 1-ประถม 6 

9 10 รับจ้ำงทั่วไป 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
3. รร.บ้ำนดงเกตุ  

จ.นครปฐม  

 
 

320 
อนุบำล 1-ประถม 6 

 
 

18 

 
 
4 

 
 
รับจ้ำง – 
รำยไดค้่อนข้ำง
ต่ ำ 

4. รร.วัดคลองสวน  
จ.สมุทรปรำกำร 

928 
อนุบำล 1-มัธยม 3 

42 6 ท ำงำนโรงงำน 
รับจ้ำง ค้ำขำย 
ท ำกำรเกษตร 
(ปลำ หอย กุ้ง) 
ฐำนะปำนกลำง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
5. รร.บ้ำนหนองหญ้ำ

ปล้อง จ.บุรีรัมย์  

 
120 

อนุบำล 1-ประถม 6 

 
10 

 
5 

 
เกษตรกรรม 

6. รร.บ้ำนโคกจ ำเริญ  
จ.สุรินทร ์

214 
อนุบำล 1-ประถม 6 

10 45 เกษตรกรรม 

7. รร.บ้ำนพงสิม  
จ.ศรีสะเกษ 

132 
อนุบำล 1-ประถม 6 

12 12 เกษตรกรรม 

8. รร.บ้ำนกุดเรอืค ำ  
จ.สกลนคร 

651 
อนุบำล 1-ประถม 6 

40 20 รับจ้ำง ท ำนำ
เกลือ ค้ำขำย 
หัตถกรรม 
ข้ำรำชกำร 

9. รร.บ้ำนลำดวิทยำเสริม 
จ.กำฬสินธุ ์

162 
อนุบำล 1-ประถม 6 

15 17 เกษตรกรรมใน
เขตชลประทำน 
ท ำประมง 
รับจ้ำงต่ำงถิ่น 

10. รร.บ้ำนกุดรู  
จ.ขอนแก่น 

72 
อนุบำล 1-ประถม 6 

9 5 ท ำนำ 
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โรงเรียน 
จ านวนนร./ 
ชั้นเรียน 

จ านวน
บุคลากร 

พื้นที่โรงเรียน 
(ไร่) 

อาชีพผู้ปกครอง 

ภาคเหนือ 
11. รร.วัดหนองตำงู  

จ.นครสวรรค ์ 

 
489 

อนุบำล 1-มัธยม 3 

 
23 

 
21 

 
เกษตรกรรม 

12. รร.รวมไทยพฒันำ 6 
จ.ตำก 

201 
อนุบำล 1-มัธยม 3 

16 32 เกษตรกรรม 

13. รร.ทองทิพยว์ิทยำ  
จ.ล ำปำง 

124 
ประถม 1-มัธยม 3 

18 11 เกษตรกรรม 

14. รร.บ้ำนแม่ปำง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

85 
อนุบำล 1-ประถม 6 

5 12 เกษตรกรรม 

ภาคใต ้
15. รร.บ้ำนเกำะเสือ  

จ.พัทลุง 

 
72 

อนุบำล 1-ประถม 6 

 
8 

 
60 

 
นักเรียนส่วน
ใหญ่นับถือ
ศำสนำอิสลำม 

16. รร.บ้ำนล ำทบั  
จ.กระบี ่

1,113 
อนุบำล 1-ประถม 6 

53 24 รับจ้ำงกรีดยำง 
ร้อยละ 99 เป็น
ไทยพุทธ 

 
จำกกำรประมวลองค์ควำมรู้ในครั้งนี้ พบว่ำโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 โรงนี้มีกำรด ำเนิน

โครงกำรทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยหลำยโครงกำร โดยเฉพำะโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ที่โรงเรียนทั้ง 
16 โรงได้มีกำรด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องระยะหนึ่ง จนกระทั่งได้รับรำงวัลระดับทองและระดับ
เพชร นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรอื่น ๆ ที่มีกำรด ำเนินงำนในบำงโรงเรี ยนแตกต่ำงกันไป เช่น 
โครงกำรเด็กไทยท ำได้ โครงกำรเด็กกินอิ่มเรำยิ้มได้ โครงกำรกินดี ไม่มีอ้วน โครงกำรนักเรียน
แกนน ำ อย.น้อย กิจกรรม ฟ.ฟันสะอำดจัง โรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น โรงเรียนเครือข่ำย
โครงกำรโภชนำกำรดี ชีวีปลอดภัย ภำยใต้ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสุขภำพและ
ทักษะชีวิตเพื่อสุขภำวะที่ยังยืน โรงเรียนต้นแบบสุขบัญญัติสิบประกำร โรงเรียนต้นแบบเด็กไทย
สุขภำพดี โครงกำรเกษตรเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โครงกำรเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออำหำรกลำงวัน โครงกำร
อำหำรกลำงวันแบบยั่งยืน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรคือกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ (เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนจึงได้ก ำหนดเป็นจุดเน้นในกำรปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถี
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งพัฒนำให้โรงเรียนในสังกัดเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีบำงโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ
ในครั้งนี้ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง และบำงโรงเรียนได้พัฒนำจนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
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2. การเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส 

ผลกำรประมวลองค์ควำมรู้จำกโรงเรียนทั้ง 16 โรงพบว่ำ กำรน ำโครงกำรเด็กไทยแก้มใส
เข้ำสู่โรงเรียนขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของผู้บริหำรโรงเรียน ซึ่งก็คือผู้อ ำนวยกำรหรืออำจำรย์ใหญ่
ของโรงเรียนทั้ง 16 โรง โดยมีครูของโรงเรียนหรือหน่วยงำน เช่นโรงพยำบำล ศูนย์อนำมัยใน
พื้นที่ ซึ่งเป็นเครือข่ำยกันอยู่เดิมเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหำรของโรงเรียนแต่ละโรงมีอิสระในกำร
ตัดสินใจ ไม่ได้เป็นนโยบำยหรือกำรสั่งกำรจำกต้นสังกัด คือ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประเด็นส ำคัญที่ผู้บริหำรโรงเรียน
ใช้ในกำรตัดสินใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำร คือ 

 การให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพของนักเรียน ผู้บริหำรโรงเรียนเห็นว่ำเรื่องสุขภำพ
อนำมัยของเด็กนักเรียนเป็นเรื่องส ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก เมื่อโครงกำร
เด็กไทยแก้มใสเป็นโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภำพของนักเรียน จึงสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร 

 
... ควำมสนใจเรื่องอำหำรและโภชนำกำรในโรงเรียนมำคู่กัน เพรำะว่ำเด็กนักเรียนถ้ำ
ท้องอิ่ม สุขภำพกำยดี ย่อมท่ีจะมีสมองที่จะเปิดรับเอำองค์ควำมรู้เข้ำไปได้ นี่คือเรื่อง
จริง เพรำะถ้ำลูกศิษย์เรำมำแบบหิวโหย มำโรงเรียนโดยที่ไม่ได้กินข้ำวมำ ก็คงไม่มี
จิตใจที่จะมำนั่งเรียนหนังสือ เรำจึงต้องดูแลในเรื่องสุขภำพ กำรกินกำรอยู่ของเขำ 
แม้ว่ำเรำจะไปดูแลเขำถึงที่บ้ำนไม่ได้ แต่เมื่อมำโรงเรียน เรำมีโอกำสดูแลเขำได้เรำก็
ต้องดูแล ... 

โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

... ตั้งแต่ย้ำยมำอยู่ที่โรงเรียนนี้ปีพ.ศ. 2544 ก็พัฒนำงำนด้ำนอำหำรโภชนำกำรและ
สุขภำพนักเรียนต่อเนื่องมำตลอด เห็นคุณค่ำของสุขภำพ เป็นสิ่งที่จะท ำให้กำรพัฒนำ
ด้ำนอื่นดีขึ้นตำมไปด้วย เรื่องสุขภำพต้องมำก่อนอย่ำงอื่น ... 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย ์
 

 ความสอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการที่โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เห็นว่ำ
โครงกำรเด็กไทยแก้มใสมแีนวคดิสอดคล้องกับกิจกรรม/โครงกำรที่โรงเรียนด ำเนินกำร
อยู่ก่อนแล้ว แต่โครงกำรเด็กไทยแก้มใสท ำให้เห็นภำพได้ชัดเจน เห็นควำมเชื่อมโยงของ
กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน จึงสำมำรถช่วยพฒันำต่อยอดงำนที่มีอยู่เดมิให้ดีย่ิงขึ้น 
ท ำให้ท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนร่วมกัน นั่นคือมุง่ไปที่เด็กนกัเรียน 
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... ส่วนที่ดีอีกอย่ำงหนึ่งของโครงกำรเด็กไทยแก้มใสคือ สิ่งที่เรำด ำเนินกำรมำอยู่แล้ว 
แต่ว่ำเรำยังไม่ได้เอำมำเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน คือแยกกัน เช่น เกษตรก็ท ำไป สอน
หนังสือก็สอนไป ไม่ได้น ำมำเชื่อมกัน พอได้ประชุมคณะครูร่วมกัน เรำก็เห็นว่ำทุก
ส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลย เรำไม่เคยได้มำนั่งมองภำพอย่ำงนี้มำก่อน คือทั้ง 8 
องค์ประกอบนี้มีควำมเกี่ยวข้องกัน และเรำก็ได้มีกำรท ำอยู่แล้ว เพียงแต่เรำไม่ได้เอำ
มำเชื่อมโยงกัน พอมีโครงกำรเด็กไทยแก้มใสเข้ำมำเรำพยำยำมน ำทั้ ง 8 
องค์ประกอบมำเชื่อมกันให้ได้ คือเห็นเป็นรูปธรรมมำกขึ้น เห็นภำพในกำรท ำงำนที่
ชัดเจนขึ้น ... 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสรมิ จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
 

... โดยพื้นฐำนของโรงเรียนในประเทศไทย กำรท ำงำนในด้ำนกำรพัฒนำอำหำร 
โภชนำกำรและสุขภำพเด็กในโรงเรียนมีอยู่แล้ว แต่ภำพควำมส ำเร็จอำจจะแตกต่ำงกัน
ไป พอมีโครงกำรเด็กไทยแก้มใสเข้ำมำจึงเป็นควำมคิดรวบยอด คือเอำกิจกรรมทุก
กิจกรรมมำร้อยรวมท ำให้ภำพชัดเจนขึ้น มีรูปแบบกำรท ำงำน มีแนวทำงที่เด่นชัด
มำกขึ้นว่ำเรำควรจะเดินไปทำงไหน ... 

... โครงกำรเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนกุดเรือค ำจึงเป็นกำรต่อยอดจำกกิจกรรมเดิม
ที่เรำท ำอยู่ เนื่องจำกว่ำโครงกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยโรงเรียนท ำทุกกิจกรรมแล้ว 
โครงกำรเด็กไทยแก้มใสเป็นกำรต่อยอด ไม่ใช่ควำมซ้ ำซ้อนแต่ท ำให้เกิดภำพชัดขึ้น
กว่ำเดิม เป็นส่วนที่เสริมพลังและเน้นย้ ำให้ควำมส ำคัญกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนท ำอยู่
แล้วให้ เป็นรูปธรรมและเด็กได้ปฏิบัติมำกขึ้น มำเสริมในส่วนที่ท ำให้ เด็กมี
ประสบกำรณ์จริง ... 

โรงเรียนบ้านกุดเรือค า จังหวัดสกลนคร 
 

... โครงกำรเด็กไทยแก้มใสจริงๆ ที่เรำสนใจอย่ำงแรกเลย คือ เป็นแนวคิดเดียวกัน
กับควำมคิดโรงเรียน คือดูแลเด็กดูแลสุขภำพสอดคล้องกับกำรท ำงำนของโรงเรียน
อย่ำงมำก  กับอย่ำงที่สองเมื่อดูในเกณฑ์อะไรต่ำงๆ เรำก็มีอยู่แล้ว เรำท ำประจ ำอยู่
แล้ว พอมีส่วนนี้มำเสริมเข้ำไป ทั้งแนวทำงกำรพัฒนำตำมพระรำชด ำริ ที่ชัดเจน มุ่ง
เป้ำที่ตัวเด็ก มีงบประมำณเข้ำมำเป็นต้นทุนให้ท ำงำน เรำมองว่ำเป็นเงินจะต้องใช้ไม่
หมด ต้องหมุนเวียนและงอกเงย เพื่อเติมเต็มให้เรำได้ดูแลเด็กได้ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เรำ
ไม่ได้มองที่เงินอย่ำงเดียว แต่มองว่ำปลำยทำงโครงกำรมุ่งที่เด็กจริง ๆ ... 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรินทร ์
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... เป็นโครงกำรของสมเด็จพระเทพฯ ต้องท ำจริง ต้องท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมมำก
ขึ้น เน้นควำมส ำคัญเรื่องอำหำร จัดอำหำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน โดย
เน้นกำรใช้ผลผลิตจำกโรงเรียนให้มำกขึ้น และโครงกำรนี้เป็นกำรต่อยอดจำก
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรอยู่แล้ว ... 

โรงเรียนบ้านเกาะเสอื จังหวัดพัทลงุ 
 

 การท างานเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อทรำบว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนตำมรอยพระยุคลบำทสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทุกคนจึงพร้อมใจกันท ำงำนนี้ 

 
... โดยเฉพำะกำรท ำตำมแนวพระรำชด ำริ เจริญรอยตำมพระยุคลบำท หมำยควำม
ว่ำได้ ท ำงำนสนองพระองค์ท่ำน ตั้งแต่เรื่องของอำหำรกลำงวันแล้ว มองว่ำพระองค์
ท่ำนเดินทำงไป รร.ตชด.ตลอด เดินตำมป่ำตำมเขำตลอด แล้วก็คุยกับครูว่ำ แม้แต่
ท่ำนยังเดินได้ แล้วเรำละ อยู่ตรงนี้ สะดวกสบำยกว่ำมำก ท ำไมจะดูแลตัวเองไม่ได้ 
เรำท ำตรงนี้เพื่อเจริญรอยตำมพระยุคลบำทของพระองค์ท่ำน ... 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรนิทร ์
 
 

... ส่วนส ำคัญที่ท ำให้โครงกำรเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนได้รับควำมร่วมมือมำก คือ 
เมื่อผู้ปกครองรู้ว่ำโครงกำรเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงกำรเจริญรอยตำมพระยุคลบำท 
สมเด็จพระเทพฯ เรำขอควำมร่วมมือในกำรให้เข้ำมำช่วยเหลือปรับปรุงเขำจะยินดี
และเต็มใจมำก คือ เขำภูมิใจมำกที่โรงเรียนเรำได้ท ำโครงกำรนี้ เรำจะร่วมกันท ำทุก
อย่ำงเพื่อสนองแนวพระรำชด ำริของพระองค์ รวมทั้งของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวด้วย ซึ่งหลำย ๆ อย่ำงที่เรำด ำเนินกำรอยู่ก็ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
จุดนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่โน้มเหนี่ยวจิตใจว่ำนอกจำกเรำจะท ำเพื่อเด็กนักเรียนแล้ว ยัง
จะเป็นกำรถวำยพระรำชกุศลแด่พระองค์ท่ำนทุกพระองค์ ซึ่งเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของชุมชนตลอดมำ ... 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสรมิ จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

3. การขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

เมื่อโรงเรียนได้รับกำรตอบรับให้เข้ำร่วมโครงกำรเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 พ.ศ. 2557-2558 
พร้อมทั้งน ำองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบของกำรจัดกำรอำหำรและโภชนำกำรในโรงเรียนอย่ำง
ครบวงจร ตำมรอยพระยุคลบำทสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีมำด ำเนินกำร
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ในโรงเรียนทั้ง 16 โรง ผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรงมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนนี้ โดยโรงเรียนแต่ละ
โรงมีวิธีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน สำมำรถสรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี้ 

3.1 การประชุมชี้แจง นับเป็นจุดเริ่มต้นของกำรขับเคลื่อนที่ส ำคัญ เพรำะเป็นตัวก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน โดยผู้บริหำรโรงเรียนจะแจ้งหรือหำรือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครูและ
บุคลำกรของโรงเรียน กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนภำคีเครือข่ำยที่ให้กำร
สนับสนุน เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบว่ำจะมีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน และโรงเรียนก ำลังจะเดินทำง
ไปในทิศทำงใด เป็นกำรสร้ำงวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยร่วมกัน เกิดเป็นควำมร่วมแรงร่วมใจ 
ขับเคลื่อนงำนไปในทิศทำงเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำมมีบำงโรงเรียนที่ก ำหนดเป็นนโยบำยหรือเป็นวำระ
ของโรงเรียน 

3.2 การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ  ผู้บริหำรโรงเรียนก ำหนดครูผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/กิจกรรม โดยทั่วไปจะใช้หลักในกำรพิจำรณำมอบหมำยงำน เช่น ให้สอดคล้องกับภำระ
งำนที่ครูรับผิดชอบ หรือก ำหนดตำมควำมสำมำรถหรือควำมถนัดหรือควำมสนใจของครูแต่ละคน  
ส ำหรับบำงโรงเรียนใช้โครงสรำ้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพรำะท ำให้ครูไม่รู้สึกว่ำเป็นภำระงำนที่เพิ่มขึ้น 
ดังค ำอธิบำยเพิ่มเติมของผู้บริหำรโรงเรียนบ้ำนกุดเรือค ำ จังหวัดสกลนคร ว่ำ 

 
... .กำรจัดสรรแบ่งงำนมอบหมำยหน้ำที่ ใช้โครงสร้ำงกำรท ำงำนเดิมของบุคลำกร
โรงเรียน เช่น มีครูเกษตร ครูอนำมัย ครูอำหำรกลำงวัน ครูสหกรณ์ ฝ่ำยส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม ฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพอยู่แล้ว เป็นคณะท ำงำนในกำรขับเคลื่อนงำนใน
โครงกำรเด็กไทยแก้มใส จึงไม่ใช่ปัญหำในกำรด ำเนินโครงกำรและไม่ใช่กำรเพิ่มงำน 
แต่คือกำรบูรณำกำรต่อยอดกัน ... 

โรงเรียนบ้านกุดเรือค า จังหวัดสกลนคร 
 

ส ำหรับโรงเรียนขนำดใหญ่ ดังเช่นโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) จังหวัด
สมุทรปรำกำร มีครู 42 คน ผู้บริหำรโรงเรียนจึงมอบหมำยให้ครู 1 คนรับผิดชอบ 1 กิจกรรม 
หลังจำกนั้นครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมจะจัดหำทีมด ำเนินกำรของตนเอง และมีกำรประชุม
ปรึกษำหำรือกันเดือนละ 1-2 ครั้ง ผู้บริหำรโรงเรียนได้อธิบำยถึงวิธีกำรมอบหมำยงำนว่ำ 
 

... กำรแบ่งงำนก็แบ่งครูตำมสำยงำน ตำมกลุ่มงำนทั้ง 4 กลุ่มนะครับ งำนวิชำกำร 
บริหำรทั่วไป งบประมำณ แล้วก็เรื่องของบุคคล เรำแบ่งงำนจะไม่ให้เป็นภำระหนัก
ของคนใดคนหนึ่ง กำรท ำงำนก็จะท ำงำนเป็นทีมให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีผู้น ำผู้ตำม มี
ทีมงำนจะได้เกิดควำมเข้มแข็ง ... 

โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ 
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นอกจำกนี้บำงโรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนในลักษณะของคณะกรรมกำร โดยผู้บริหำร
โรงเรียนออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินงำนภำยในโรงเรียน องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย ครูและกรรมกำรสถำนศึกษำ ในบำงโรงเรียนยังได้แต่งตั้งให้ผู้แทน
จำกภำคีเครือข่ำยเดิมที่เคยให้กำรสนับสนุนเป็นคณะกรรมกำรด้วย  ดังตัวอย่ำงโครงสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนบ้ำนล ำทับ จังหวัดกระบี่ 
 

 
                                             โรงเรียนบ้านล าทับ จังหวัดกระบี ่

 
 บำงโรงเรียน ดังเช่นโรงเรียนบ้ำนโคกจ ำเริญ จังหวัดสุรินทร์ จะมอบหมำยครูแต่ละชั้น
เรียนรับผิดชอบแต่ละองคป์ระกอบ และท ำงำนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน 
 

... ผู้บริหำรมอบหมำยให้คุณครูแต่ละระดับชั้นและผู้ปกครองนักเรียนในชั้นนั้นๆ 
ช่วยกันดูแลชั้นเรียนละ 1 องค์ประกอบเป็นคณะท ำงำนร่วมกัน กระบวนกำรท ำงำน
ของโรงเรียนเรำ จึงเป็นกำรกระจำยอ ำนำจ ควำมรับผิดชอบทั้ง 8 องค์ประกอบให้
คณะครูทุกคนได้ช่วยกันท ำได้ ช่วยกันรับผิดชอบ โดยมีเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน
แต่ละระดับชั้นมำร่วมท ำ ส่วนหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรคือช่วยก ำกับติดตำมดูแลแต่ละ
กิจกรรมตำมองค์ประกอบ ... 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรนิทร ์
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3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  ครูที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือองค์ประกอบจัดท ำ
แผนงำนและน ำเสนอต่อที่ประชุมครู ดังตัวอย่ำงของโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ก ำหนดให้ครูผู้รับผิดชอบน ำเสนอแผนงำนต่อที่ประชุมกรรมกำรของ
โรงเรียนในทุกภำคกำรศึกษำเพื่อร่วมกันพิจำรณำโครงกำรและงบประมำณที่จะใช้ในกำรด ำเนินงำน 

3.4 การนิเทศติดตามงานและประเมินผล จะเห็นตัวอย่ำงได้ชัดเจนจำกโรงเรียนวัดคลอง
สวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ผู้บริหำรโรงเรียนก ำหนดให้ครูที่รับผิดชอบแต่
ละโครงกำร/กิจกรรมจะต้องมำน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตลอดภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 1 
ครั้ง เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ 

อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มีกำรกล่ำวถึงเป้ำหมำยและตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจนในทั้ง 16 โรงเรียนที่
ท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ 

3.5 การเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียน ครูและบุคลำกรของ
โรงเรียนได้มีโอกำสในกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำนโดยทีมของโครงกำร
เด็กไทยแก้มใส ได้แก่กำรอบรมโปรแกรม Thai School Lunch หรือกำรอบรมโดยทีมพี่เลี้ยงดัง
ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ภำคใต้ ซึ่งหลักสูตรที่ใช้จะแตกต่ำงกัน (ภำคผนวก ค) 
และกลุ่มเป้ำหมำยในกำรฝึกอบรมมีทั้งผู้บริหำรโรงเรียน ครู แม่ครัว ผู้ปกครอง นักเรียนแกนน ำ 
ตลอดจนแม่ค้ำ และตัวแทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3.6 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนมีกระบวนกำรในกำร
กระตุ้นให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนหลำกหลำยวิธี
แตกต่ำงกัน ขึ้นกับควำมสำมำรถของผู้บริหำรโรงเรียน ตัวอย่ำงเช่น  

 กำรประชุมชี้แจงเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และขอควำมร่วมมือ 
 

... โรงเรียนได้สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองให้เห็นควำมส ำคัญในกำรท ำโครงกำรฯ 
กำรดูแลสุขภำพเด็ก และเชิญผู้ปกครองมำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ มำเป็น
ปรำชญ์สอนกำรเกษตร ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นจะเป็นเครือข่ำยคุณครูที่รับผิดชอบ
แต่ละองค์ประกอบใน 8 องค์ประกอบ 
... นอกจำกจะดูแลลูกหลำนของเรำในโรงเรียนแล้วเรำยังดูแลที่บ้ำนเขำด้วย เช่นใน
เรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรอำบน้ ำ กำรแปรงฟัน ผู้ปกครองและชุมชนที่นี่ประทับใจ
โรงเรียนและให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนอย่ำงดีมำก ... 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรนิทร ์
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 วิธีกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับชุมชน ดังค ำอธิบำยของผู้บริหำรโรงเรียนบ้ำนหนอง
หญ้ำปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ำ 

 
... สังคมของชุมชนทุกสังคมมีควำมคล้ำยคลึงกันมำกที่สุด ไม่มีสังคมไหนที่แตกต่ำง
กัน มีควำมยำกจนที่คล้ำยๆ กันมีควำมขำดแคลนที่คล้ำยๆ กัน ชุมชนในเมืองก็มี
ควำมขำดแคลนแต่ขำดแคลนอีกแบบหนึ่ง ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่โรงเรียน
ต่ำงหำกที่ท ำให้ชุมชนเกิดควำมแตกต่ำง ไม่ใช่ชุมชนเกิดควำมแตกต่ำงมำก่อน แต่
ท่ำทีของโรงเรียน หน่วยงำนที่เข้ำไปในชุมชนท ำให้ชุมชนเกิดควำมแตกต่ำงกันออกไป 
ถ้ำมองพื้นฐำนจริงๆ แล้วชุมชนมีควำมเหมือนกันมีควำมคล้ำยกันหมดคือมีควำม
ห่วงใยโรงเรียน มีควำมรักลูกหลำน มีควำมรักลูกศิษย์ ชุมชนอยำกให้โรงเรียนเห็น
ควำมส ำคัญของลูกหลำนตนเอง มีควำมมุ่งหวังเป้ำหมำยอันเดียวกันทั้งหมด แต่กำร
ที่ชุมชนจะเข้ำถึงโรงเรียนหรือไม่อยู่ที่ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ว่ำจะแสดงศักยภำพให้
ชุมชนเชื่อมั่นได้มำกน้อยเพียงใด ถ้ำชุมชนเชื่อมั่นแล้ว ทุกชุมชนเหมือนกันหมดจะให้
ควำมร่วมมือดีมำก เพรำะว่ำโรงเรียน พื้นที่ทุกตำรำงนิ้วเป็นของชุมชนทั้งหมด...”... 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย ์
 

 ครูท ำเป็นตัวอย่ำง  ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ปำง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อธิบำยว่ำ 
 

... ต้องท ำให้ชำวบ้ำนเห็นว่ำเรำท ำได้ ชำวบ้ำนจะท ำตำมเรำ เรำต้องท ำที่สุด เขำก็จะ
ให้ที่สุดกลับมำ และไว้ใจเรำ ... 

โรงเรียนบ้านแม่ปาง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 ผลกำรประมวลองค์ควำมรู้จำกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 โรงพบว่ำ ในช่วงปีแรก พ.ศ. 
2557-2558 โรงเรียนทั้ง 16 โรงด ำเนินกิจกรรมครบทั้ง 8 องค์ประกอบของกำรจัดกำรอำหำร
และโภชนำกำรในโรงเรียนอย่ำงครบวงจร ตำมรอยพระยุคลบำท  มีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำง
เกิดขึ้นในทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของภำพรวมของโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลำกรของโรงเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน  ดังค ำบอกกล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้ 

4.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง 
สิ่งที่ปรำกฏอย่ำงชัดเจนในทุกโรงเรียนคือ กิจกรรมกำรเกษตรในโรงเรียนที่มีกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงจริงจังขึ้น มีทั้งกำรเพิ่มขนำดพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ทำงกำรเกษตร กำรปลูก
พืชผักที่หลำกหลำยชนิดมำกขึ้น ตลอดจนกำรปลูกด้วยเทคนิคต่ำง ๆ เช่น ปลูกในแนวตั้ง ปลูกใน
กระถำง ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิก 
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... 1 ปีของกำรท ำโครงกำรเด็กไทยแก้มใส ท ำให้ได้ท ำกิจกรรมเพิ่มขึ้นและท ำทุกส่วน
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีชีวิตของนักเรียน จำกเมื่อก่อนก็เป็นแค่บ่อน้ ำ เป็นแค่เล้ำไก่
เฉย ๆ พอท ำโครงกำรเด็กไทยแก้มใสมีกำรจัดวำงแผนท ำเมนูอำหำรกลำงวันตำม 
Thai School Lunch เพื่อเรำจะได้วำงแผนกำรผลิตทำงกำรเกษตรและน ำผลผลิต
ป้อนโครงกำรอำหำรกลำงวันเป้ำหมำยคือจะพยำยำมผลิตให้ได้ครบวงจร ... 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรนิทร ์
 

 กำรเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่ำง ๆ 
 

... ตอนนี้กำรปลูกผักของเรำมีผลผลิตแล้ว แต่ก่อนเรำก็น ำมำใช้ในกิจกรรมอำหำร
กลำงวันบ้ำง แต่เรำไม่ได้ขำยผ่ำนสหกรณ์ ส่งตรงถึงโรงครัวเลย พอเข้ำร่วม
โครงกำรก็ขำยผ่ำนสหกรณ์ น ำเงินมำหมุนเวียนท ำกิจกรรมต่อ เด็กๆ ได้ฝึกคิด
ต้นทุนก ำไร ท ำกิจกรรมทั้งเกษตร สหกรณ์ อำหำรกลำงวันที่เชื่อมโยงกัน ... 

... เมื่อก่อนโรงเรียนจะแค่ปลูกผัก ก็ตำมแค่ฤดูกำล แต่พอมีโครงกำรเด็กไทยแก้มใสนี้
ก็ขยำยขึ้นมำอีก เป็นเลี้ยงหมูเลี้ยงปลำ ซึ่งปลำบ่อเดิมไม่พอก็ท ำบ่อใหม่ท ำให้ลูก ๆ ใน
โรงเรียนของเรำนี่ฝึกทักษะอะไรได้เพิ่มมำกขึ้น … 

... เป็นภำพควำมเชื่อมโยงของอำหำรที่ท ำให้เด็กเห็นที่มำที่ไปของสิ่งที่ตัวเองกิน และ
รู้สึกถึงคุณค่ำของสิ่งที่ตนเองท ำ เด็ก ๆ พร้อมที่จะท ำกิจกรรมและมีควำมสุข คุณครู
ก็เกิดควำมภำคภูมิใจในแต่ละท่ำนที่ได้ด ำเนินกำรมำ ได้ช่วยเหลือนักเรียนมำทุก
กระบวนกำร ถือว่ำเป็นโครงกำรที่ดีมำก ๆ ... 

โรงเรียนบ้านกุดเรือค า จังหวัดสกลนคร 
 
 

. . . ก่อนหน้ำนี้ผลผลิตกำรเกษตรไม่ได้ผ่ำนสหกรณ์ แต่ก็เอำไปใช้ในโรงอำหำร 
ปัจจุบันโรงเรียนได้ท ำสหกรณ์แล้วจะได้ต่อยอดตำมโครงกำรเด็กไทยแก้มใสที่คำดหวัง
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องกำรท ำบัญชี คิดก ำไรขำดทุนต่ำง ๆ ผลผลิตกำรเกษตร
จะได้ผ่ำนสหกรณ์ เดิมโรงเรียนมีสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์ร้ำนค้ำ ซึ่งก็เป็น
สหกรณ์นักเรียน นักเรียนท ำเอง แต่ก่อนในเรื่องกำรออม คุณครูจะเป็นคนรับฝำก
และจัดกำรให้ สหกรณ์ร้ำนค้ำ ครูจะซื้อของมำ เด็กเป็นคนขำย ในระบบบัญชีไม่ได้
ชัดเจน ซื้อมำและขำยไป ไม่มีกำรท ำบัญชีจ ำนวนเท่ำไหร่ ตอนนี้ก ำลังปรับเรื่อง
สหกรณ์อยู่ ไม่มีหน่วยงำนอื่นเข้ำมำให้ค ำแนะน ำ ... 

โรงเรียนบ้านเกาะเสอื จังหวัดพัทลงุ 
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 กำรฟื้นฟูกิจกรรมที่เคยท ำ 
 

... โรงเรียนมีกำรฟื้นฟูพัฒนำกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำและกิจกรรมออมทรัพย์กลับมำ
ด ำเนินกำรอีกครั้ง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมกำรสหกรณ์เป็น
ผู้ด ำเนินกำรเองทั้งกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ กำรบันทึกบัญชี และกำรเชื่อมโยงกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน กิจกรรมกำรเกษตรในโรงเรียน และกิจกรรมอำหำรกลำงวัน ... 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย ์
 

 กำรพัฒนำปรับปรุงระบบน้ ำใช้และห้องส้วม 
 

... เมื่อก่อนที่ห้องน้ ำพังและระบบน้ ำก็ไม่ดีเลยไม่ค่อยสะอำด เรำก็ได้ปรับปรุงห้องน้ ำ 
และเมื่อก่อนระบบน้ ำยังไม่ดี กำรปลูกผักก็ไม่งอกงำมและดินก็เป็นดินเค็ม เรำก็ได้
ปรับปรุงระบบน้ ำเจำะน้ ำขึ้นมำใช้เพื่อให้มีผักส่งไปโรงอำหำร เรำก็ได้เลี้ยงวัว และ
เอำเงินจำกที่ขำยวัวมำสร้ำงห้องส้วมเพิ่มเติม ก็เป็นเงินหมุนเวียนในโรงเรียนของเรำ 
คือได้เงินมำแล้วก็ต้องท ำให้เงินเพิ่มมำกขึ้นโดยคิดต่อยอดไปเรื่อยๆ ในกำรบริหำร ... 

โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 กำรสร้ำงนวัตกรรม ตัวอย่ำงเช่น กำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบ       
สหวิทยำกำรของโรงเรียนบ้ำนล ำทับ จังหวัดกระบี่ โดยกำรบูรณำกำรกิจกรรมเกษตร 
อำหำร และโภชนำกำรเข้ำกับ 8 กลุ่มสำระวิชำ ก ำหนดเวลำ แผนกำรสอน และ
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด อย่ำงชัดเจน 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 

 
กำรบูรณำกำร 8 กลุ่มสำระวิชำกำรกับควำมรู้ เกี่ยวกับผัก ผลไม้และ

โภชนำกำร จ ำนวน 40 ชั่วโมงต่อปี ประเมินควำมรู้และทักษะนักเรียน ด้ำน
กำรเกษตร อำหำรและโภชนำกำร ในทุก 8 กลุ่มสำระวิชำ ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมี
สื่อและฐำนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรเกษตร อำหำร และโภชนำกำร 
และเพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนควำมรู้ อำรมณ์และสังคม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ควำมสนใจใฝ่รู้และสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กำรบูรณำกำร เกษตร อำหำร และโภชนำกำร ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชื่อหน่วย โภชนำกำร เวลา 9 ชั่วโมง 

 

ที ่
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
ชื่อแผน 

ระยะเวลา
/ชั่วโมง 

มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

1 ภำษำไทย กำรเขียนบันทึกควำมรู้
เมนูเพื่อสุขภำพ 

1 ท 1.1 ป 6/2, 
ป 6/5 

2 คณิตศำสตร ์ กำรแก้โจทย์ปัญหำด้วย
สมกำร 

1 ค 4.2 ป 6/1 

3 วิทยำศำสตร ์ กำรค ำนวณปริมำณ 
แคลอรี ่

1 ว 1.1 ป 6/3 
ว 8.1 ป 6/4 

4 สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กำรจดักำรทรัพยำกร
อำหำร 

1 ส 3.1 ป 6/2 

5 สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

อำหำรและผลิตภัณฑ์
สุขภำพ 

1 พ 4.1 ป 6/3 

6 ศิลปะ ละครสร้ำงสรรค์ 
เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ
เมนูอำหำรที่เหมำะสมใน
แต่ละวนั 

1 ศ 3.1 ป 6/6 

7 กำรงำนอำชพี
และเทคโนโลย ี

กำรจดัและประกอบ
อำหำรตำมวยัที่มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร 

2 ง 1.1 ป 6/1,  
ป 6/2, ป 6/3 

8 ภำษำ 
ต่ำงประเทศ 

FBDG and Nutrition 
Flag 

1 ต 1.3 ป 6/2, 
ป 6/3 

รวม 9 
 

กำรบูรณำกำร เกษตร อำหำร และโภชนำกำร ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชื่อหน่วย ผกัและผลไม ้เวลา 11 ชั่วโมง 

 

ที ่
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
ชื่อแผน 

ระยะเวลา
/ชั่วโมง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

1 ภำษำไทย กำรเขียนร้อยกรองอำหำร
ดีมีประโยชน ์

1 ท 2.1 ป 6/4 

2 คณิตศำสตร ์ กำรเปรียบเทียบทศนิยม 1 ค 1.1 ป 6/2 
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ที ่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ชื่อแผน 
ระยะเวลา
/ชั่วโมง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

3 วิทยำศำสตร ์ สีจำกผักและผลไม ้ 1 ว 1.1 ป 6/3 
4 สังคมศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

สมุนไพรใกล้ตัว 1 ส 3.1 ป 6/2 

5 สุขศึกษำและ
พลศึกษำ 

สุขภำพดีด้วยผักและผลไม ้ 1 พ 4.1 ป 6/3 

6 ศิลปะ กำรแสดงละครสร้ำงสรรค์
กินดีมีสุข 

1 ศ 3.1 ป 6/3, 
ป 6/6 

7 กำรงำนอำชพี
และเทคโนโลย ี

กำรขยำยพันธุ์ไม้ผล 4 ง 1.1 ป 6/1, 
ป  6/2, ป 6/3 

8 ภำษำ 
ต่ำงประเทศ 

Vegetables 1 ต 1.2 ป 6/5 

รวม 11 
 

โรงเรียนบ้านล าทับ จังหวดักระบี ่
 

4.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม โดยมีกำรแบ่งมอบงำนให้นักเรียนได้รับผิดชอบและลง

มือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้  

 โรงเรียนบ้ำนล ำทับ จังหวัดกระบี ่
 ท ำในรูปของ "ชมรม" มีจ ำนวนหลำยชมรมที่นักเรียนจะต้องเลือกเข้ำร่วมสังกัด ท ำให้
นักเรียนมีกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติต่อเนื่อง เกิดกำรเรียนรู้ทั้งในชั่วโมงชมรมและนอก
ชั่วโมงเรียน เกิดควำมภูมิใจในผลงำนของตนเอง พร้อมทั้งมีสมำชิกชมรมเข้ำมำร่วมใหม่ต่อเนื่องทุก
ปี ก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ และเป็นค่ำนิยมของโรงเรียนอย่ำงชัดเจน 

 โรงเรียนบ้ำนเกำะเสือ จังหวัดพัทลุง 
เดิมโรงเรียนท ำโครงกำร “พ่อถำง แม่ปลูก ลูกรักษำ” โดยมอบหมำยให้นักเรียนชั้นประถม 

3-6 เข้ำร่วม เมื่อด ำเนินงำนตำมรอยพระยุคลบำทด้วยโครงกำรเด็กไทยแก้มใส จึงได้ขยำยกำร
เรียนรู้เรื่องกำรเกษตรให้ครอบคลุมไปถึงชั้นเด็กเล็ก โดยให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสลงแปลงเกษตร
สัปดำห์ละ 3 วัน และก ำหนดพื้นที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

• อนุบำล-ป.1 ดูแลแปลงปลูกผักบุ้ง  
• ป.2 ดูแลแปลงปลูกกวำงตุ้ง  
• ป.3 ดูแลแปลงปลูกผักกำดขำว  
• ป.4 ดูแลแปลงปลูกกวำงตุ้ง  
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• ป.5 ดูแลแปลงปลูกคะน้ำ  
• ป.6 ดูแลพืชผักล้มลุก เช่น มะเขือ มะละกอ ฟักเขียว ผักกูด 

 โรงเรียนบ้ำนแม่ปำง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นชุมนุมย่อย ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับ 8 
องค์ประกอบของกำรจัดกำรอำหำรและโภชนำกำรในโรงเรียนอย่ำงครบวงจร ตำมรอย
พระยุคลบำทสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อพัฒนำทักษะ
นักเรียน ซึ่งจัดในทุกวันจันทร์ ในแต่ละชุมนุมจะมีเด็กนักเรียนคละชั้น โดยให้พี่ดูแลน้อง 

 โรงเรียนบ้ำนพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหำรโรงเรียนและครู ได้เล่ำถึงกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กว่ำ 
 

... เด็กได้รู้แนวทำงที่จะน ำควำมรู้ตรงนี้ไปใช้ที่บ้ำน เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจที่บ้ำน
ของนักเรียนไม่ค่อยดี คิดว่ำหลังจำกที่เขำท ำตรงนี้แล้ว เขำเอำไปท ำที่บ้ำนอย่ำงน้อย
เขำจะได้มีกินที่บ้ำน ปกติ ป.3 เขำจะมีกำรปลูกผักสวนครัว เมื่อสัปดำห์ที่แล้วเพำะ
ถั่วงอก เพิ่งขำยไปได้ 25 บำท สังเกตเห็นว่ำตอนที่เด็กเขำเก็บถั่วงอกขึ้นมำเขำกิน
ไปด้วย กินสดๆ เขำกล้ำกินเพรำะว่ำเรำพำเขำท ำเอง ต่อไปเวลำท ำเสร็จ เก็บแล้วจะ
ให้เด็กเอำกลับไปที่บ้ำนเลยคนละขวด ... 

... เด็กชั้นป.4-6 ก็เริ่มน ำสิ่งที่มีในโรงเรียนไปท ำที่บ้ำน โดยเฉพำะพี่ป.6 ก็ได้ไปปลูก
ผักปลอดสำรพิษที่บ้ำนของเขำ ... 

โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4.3 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับคร ู
นอกจำกครูจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรควำมร่วมมือกันระหว่ำงโรงเรียนและ

ชุมชนแล้ว ครูยังมีกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของตนเองด้วย ดังตัวอย่ำงและค ำบอกเล่ำต่อไปนี้ 

 โรงเรียนบ้ำนแม่ปำง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูร่วมกันท ำกิจกรรมที่หลำกหลำย เช่น 
 จัดกิจกรรม ค่ายโภชนาการหรรษาสัมพันธ์  โดยประชุมกับผู้ปกครองเพื่อ

วำงแผนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เชิญแพทย์มำให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลรักษำ
สุขภำพ เชิญผู้ปกครองที่ลูกมีปัญหำด้ำนโภชนำกำรมำประชุมเพื่อจัดท ำข้อตกลงใน
กำรช่วยกันแก้ปัญหำให้เด็ก และมีกำรประเมินผลโครงกำรเพื่อปรับปรุง  

 จัดกิจกรรม ตลาดนัด เพื่อกระจำยพืชผักซึ่งเป็นที่ต้องกำรของชุมชน 
 แจกเมล็ดพันธุ์ให้นักเรียนไปปลูกที่บ้ำน และครูไปเยี่ยมบ้ำน ดูกำรปลูกผักที่บ้ำน 

รวมทั้งดูเรื่องของสุขอนำมัยด้วย  
 จัดกิจกรรม กำรประกวดบ้ำนที่มีสุขอนำมัยดี  
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 โรงเรียนบ้ำนพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ ครูได้เล่ำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของตนเองว่ำ 
 

... นอกจำกเด็กได้แล้วครูก็ได้ด้วย มำเติมเต็มครูด้วย เพรำะว่ำครูก็ชอบ แต่ไม่เคยได้
มีโอกำสได้ลงมือท ำ คือครูเมื่อได้มำดูตรงนี้แล้วครูได้น ำไปใช้ด้วย เมื่อก่อนที่บ้ำนก็
กินแต่ผักที่ซื้อมำจำกตลำด แต่เมื่อเรำได้มำท ำตรงนี้ก็ได้ศึกษำจำกอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม ได้ศึกษำว่ำท ำอย่ำงไร คิดว่ำต่อไปจะท ำผักไฮโดรโปรนิก คือกำรปลูกพืช
แบบใช้น้ ำด้วย เพรำะว่ำง่ำยๆ คิดว่ำจะต่อยอดไปอีกให้เด็กน ำไปใช้ได้ ... 

โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ 
 

4.4 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนได้หลำยรูปแบบ 

ดังเช่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและสมำชิกใน
หมู่บ้ำนมำร่วมแรงกันในกำรพัฒนำโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่กำรเกษตรของโรงเรียน หรือมีกำรหำรือ
ร่วมกับโรงเรียนเพื่อร่วมมือกันในกำรติดตำมเฝ้ำระวังโภชนำกำรและสุภำพอนำมัยของนักเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบได้เล่ำถึงควำมร่วมมือจำกชุมชนว่ำ 
 

... ในช่วงเริ่มต้นปรับปรุงแปลงเกษตร ท ำเล้ำไก่ บ่อปลำ ชำวบ้ำนก็มำเต็มโรงเรียน 
มำร่วมกันท ำ เหงื่อแตกไหลไคลย้อยมำทำนข้ำวร่วมกัน ทุกคนมำร่วมท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข เพรำะมีศรัทธำร่วมกันนี่คือประเด็นส ำคัญของโครงกำร ... 

... เรำท ำอย่ำงเต็มก ำลงั เต็มที่ ด้วยควำมภำคภูมิใจ เพรำะเรำศรัทธำต่อพระองค์ท่ำน ... 

โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรนิทร ์
 

 
... ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม เช่น เป็นวิทยำกรในกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ 
และให้ควำมรู้ ขั้นตอนในกระบวนกำรผลิต เพื่อน ำไปใช้ในแปลงผักปลอดสำรพิษ 
และผลผลิตทำงกำรเกษตรมำเป็นอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนในโรงเรียน 

... ผู้ปกครองช่วยสอนท ำนำ กำรท ำผักไฮโดรโปนิกส์ สอนท ำขนม สนับสนุนพันธุ์
สัตว์ และช่วยขำยผัก ... 

... โรงเรียนจัดเวทีประชุมเพื่อสื่อสำรกับผู้ปกครอง โดยได้รับควำมร่วมมือดี ส่งผล
กำรติดตำมภำวะโภชนำกำรให้ผู้ปกครอง และแนะน ำกำรปฏิบัติตัวที่บ้ำน เช่น เด็ก
อ้วน ลดปริมำณอำหำรที่มีไขมัน ลดขนม มีกำรติดตำมผล นอกจำกนี้ มีกลุ่มสตรี
ล ำทับมำให้ควำมรู้เรื่องกำรออกก ำลังกำย แม่ไม้มวยไทย และมีผู้ปกครองมำร่วม
ด้วย 

โรงเรียนบ้านล าทับ จงัหวดักระบี ่
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โรงเรียนวัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 
     

 

   

 



 

หน้า | 34 

โรงเรียนวัดโคกหม้อ จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



 

35 | หน้า 

โรงเรียนบ้านดงเกตุ จังหวัดนครปฐม 
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โรงเรียนวัดคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ 
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โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรินทร์ 
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โรงเรียนบ้านพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 
     

 

   

 
     

 

 

 

 

 
     

  

 

  

     

 

 

 

 

 



 

หน้า | 40 

โรงเรียนบ้านกุดเรือค า จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



 

41 | หน้า 

โรงเรยีนบ้านลาดวิทยาเสริม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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โรงเรียนบ้านกุดรู จังหวัดขอนแก่น 
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โรงเรียนวัดหนองตางู จังหวัดนครสวรรค์ 
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โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 จังหวัดตาก 
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โรงเรียนทองทิพย์วิทยา จังหวัดล าปาง 
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โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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โรงเรียนบ้านเกาะเสือ จังหวัดพัทลุง 
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โรงเรียนบ้านล าทับ จังหวัดกระบ่ี 
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ผลการประมวลองค์ความรู้ 

 

 
โรงเรยีนในสงักดั 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
 

 
 
 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่คัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายใน

การศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 8 โรง กระจายอยู่ใน 4 ภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ภาคกลาง 
1 โรง  พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โรง  พื้นที่ภาคเหนือ 2 โรง และพื้นที่ภาคใต้ 2 โรง 
ผลการประมวลองค์ความรู้ของโรงเรียนในสังกัด อปท. มีดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 8 โรง เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนประถมศึกษาขยาย
โอกาสเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยม 3) จ านวนนักเรียนมี
ตั้งแต่ 55 คนจนถึงมากที่สุด 1,135 คน โรงเรียนในสังกัด อปท. มักจะมีพื้นฐานมาจากสังกัดอื่น 
แล้วถูกโอนให้มาอยู่ในการก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายโรงเรียนตั้งอยู่เขต
รอยต่อระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอใกล้เคียง จึงมีเด็กจากอ าเภอใกล้เคียงเดินทางมาเรียน เป็น
จ านวนมาก และเด็กมีพื้นฐานแตกต่างกันตามบริบทของครอบครัวและชุมชน ผู้ปกครองจึงมีอาชีพ
หลากหลายตั้งแต่เป็นเกษตรกร รับจ้าง และข้าราชการ 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โรงเรียน จ านวนนร./ชั้นเรียน 
จ านวน
บุคลากร 

พื้นที่โรงเรียน 
(ไร่) 

อาชีพผู้ปกครอง 

ภาคกลาง 
1. รร.เทศบาลวัดเขียน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
942 

อนุบาล 1-มัธยม 3 

 
57 

 
2 

 
ค้าขาย ท างาน
โรงงาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. รร.เทศบาล 3   

จ.บุรีรัมย ์

 
574 

อนุบาล 1-ประถม 6 

 
15 

 
50 

 
เกษตรกรรม 
ข้าราชการ 
รับจ้าง 

3. รร.บ้านสิริขุนหาญ  
จ.ศรีสะเกษ 

1,135 
อนุบาล 1-ประถม 6 

53 17 รับจ้าง ท านา 
ท าสวนยาง 

4. รร.เทศบาลบ้านหนอง
แวง จ.ขอนแก่น 

245 
อนุบาล 1-ประถม 6 

25 13 รับจ้างทั่วไป 

ภาคเหนือ 
5. รร.บ้านดอนแก้ว  

จ.เชียงใหม่ 

 
176 

อนุบาล 1-ประถม 6 

 
15 

 
11 

 
รับจ้าง 
เกษตรกรรม 

6. รร.เทศบาลสันป่ายาง
หลวง จ.ล าพูน 

302 
อนุบาล 1-ประถม 6 

22 2 รับจ้างในนิคม
อุตสาหกรรม 

ภาคใต ้
7. รร.เทศบาล 3  

วัดสมุทราราม  
จ.สุราษฎร์ธานี 

 
235 

อนุบาล 1-ประถม 6 

 
12 

 
4 

 
รับจ้างทั่วไป 
เป็นพนักงาน
โรงแรม รีสอร์ท 

8. รร.เทศบาล 4  
(บ้านศาลากันตง)  
จ.สตูล 

400 
อนุบาล 1-ประถม 6 

33 3 รับจ้างประมง 
เก็บของทะเล 
มาขาย 
ไทยพุทธ:มุสลิม 
50:50 

ที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัด อปท. ทั้ง 8 โรงมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัยและโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ โครงการ
โภชนาการสมวัย โครงการนักเรียนแกนน า อย.น้อย กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาดจัง โครงการออกก าลัง
กาย โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กิจกรรมทานข้าวหมดจาน การท าเกษตรในโรงเรียนโดยการ
ท านาและปลูกผักหมุนเวียนเพื่อการเรียนรู้ตามฤดูกาล การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
โครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน การฝากเงินออม โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและการประดิษฐ์
ของใช้จากขยะรีไซเคิล นอกจากนี้บางโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองด้วย 
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2. การเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส 

 โรงเรียนในสังกัด อปท. 8 โรงที่สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสในปีที่ 1 (พ.ศ. 
2557-2558) ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความสอดคล้องของกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยู่เดิม
กับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบ
วงจร ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงท าให้ง่ายต่อ
การตัดสินใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่ตัดสินใจ 
 

... แนวคิดของโครงการเด็กไทยแก้มใสตอบโจทย์ทุกอย่าง เหมือนมาเติมเต็ ม 
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้สามารถพัฒนาได้ง่ายขึ้น ...  ก็ถือว่าเป็น
โครงการที่ดีมากที่มาสนับสนุนโครงการที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว ... 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
 
 

... โครงการเด็กไทยแก้มใสมาต่อยอดได้ทุกเรื่อง เช่น โครงการกินผักสีเขียว หรือใน
เรื่องความปลอดภัย การสร้างภูมิคุ้มกัน และต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างดี มีเหตุ มีผล สามารถบูรณาการเข้ากับทุกโครงการของโรงเรียนได้ จึงไม่ใช่
ภาระ ... 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 
 

... ไม่คิดว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มภาระ เพราะว่าทั้ง 8 องค์ประกอบเราสามารถ
บูรณาการกิจกรรมเข้ากับแผนการเรียนการสอนได้ สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งนี้
สามารถบูรณาการกันได้ สามารถทดแทนกันได้ สามารถรวมกลุ่มเข้าร่วมกับ
โครงการอื่นๆ ที่โรงเรียนได้ท าอยู่แล้วได้ ... 

โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย ์
  
 นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพของนักเรียน ดังเช่นที่ผู้บริหาร
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า 
 

... พอทราบเรื่องโครงการเด็กไทยแก้มใสก็สมัครเข้าไป แต่พอวันไปรับนโยบาย มี
ความหนักใจอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่แน่ใจว่าเราจะท าได้ตามที่
วางไว้หรือไม่ แต่สู้ คิดว่าถ้าโรงเรียนไม่เน้นเรื่องสุขภาพ อย่างอื่นมันก็จะไม่ดีแน่นอน 
เช่น ไม่สบาย สุขภาพไม่แข็งแรง เราจะไปหวังเรื่องผลการเรียนที่มีคุณภาพก็เป็นไป
ไม่ได้ ก็เลยคิดว่าสุขภาพที่ดีจะช่วยนักเรียนเราได้ ถึงแม้จะไม่เก่งเลิศเลอ แต่ว่าก็จะได้
ตามสภาพ ... 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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 ที่ส าคัญยิ่ง คือความศรัทธาและความภาคภูมิใจที่จะได้มีส่วนในการท างานเพื่อทูลเกล้าฯ 
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ดังค าบอกเล่าของผู้บริหารโรงเรียนว่า 
 

... เรื่องการเรียนเด็กโรงเรียนเราอาจจะสู้ในเมืองไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้คือ
ทักษะชีวิตตามที่พระองค์ท่านมีพระราชด าริ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเด็กจะได้ไม่ลืม
ก าพืดของตัวเอง ไม่ลืมสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของตัวเอง เพราะว่าต่อไปสังคมเราจะอยู่
ยากมากขึ้น เราเป็นสังคมเกษตร ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าเรายังมีที่ดินอยู่สามารถท า
การเกษตรได้ เราก็จะอยู่รอดได้ สิ่งเริ่มต้นที่เราสามารถท าได้ตอนนี้คือ ปลูกฝัง
จิตส านึกให้เค้ามีความรักในเรื่องการเกษตร ในเรื่องการเพาะปลูกอะไรต่างๆ  โดย
แนวทางที่เราได้จากพระองค์ท่าน ทั้งสมเด็จพระเทพฯ  พระเจ้าอยู่หัวของเรา พระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงพาท า ที่เราเห็นทุกครั้งจากในภาพที่เราเห็นพระ
ราชกรณียกิจของท่าน คิดว่าท่านเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ท่านยังไม่ลืมสิ่งเหล่านี้...นี่
คือแนวทางที่เราจะปลูกฝังให้ลูกศิษย์ก็คือ โรงเรียนเน้นให้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้
ซึมซับในภารกิจของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่ห่วงใยประชาชนทุกคน แล้วเราเป็น
ใครเราไม่ห่วงใยตัวเอง ... 

โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย ์
 
 

... พวกเราภูมิใจที่ได้ท างานโครงการนี้ และได้ประจักษ์ชัดในใจว่าพระองค์ทรงท าเพื่อ
มนุษยชาติ พวกเราเป็นไม้ซีกเล็ก ๆ จะเคลื่อนงานตามแนวพระราชด าริของพระองค์
ท่านด้วยความศรัทธาร่วมกัน เราจะใช้เกษตร อาหาร โภชนาการ กล่อมเกลาสังคม
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข ... 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
 

 

3. การขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

ในการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 เพื่อตามรอยพระยุคลบาทในการจัดการ
อาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร โรงเรียนในสังกัด อปท.หลายโรงไม่ได้ด าเนินการ
ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ แต่จะเลือกด าเนินการเฉพาะบางองค์ประกอบที่โรงเรียนมีความต้องการ
และความพร้อมด้วย ดังที่ผู้บริหารโรงเรียนกล่าวว่า 
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... ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราอาจไม่ต้องท าให้ยิ่งใหญ่ แต่ท าตามสิ่งที่โรงเรียนมี
และท าได้อย่างเต็มที่แต่จะเน้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก ... 

... แต่ละองค์ประกอบในโครงการเด็กไทยแก้มใส สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพียงแต่ใน
ความพร้อมของโรงเรียนต้องค่อยๆ ท าแบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพและเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียน ในการด าเนินงานโรงเรียนจะขยายผลในเชิงการท า
ให้ต่อเนื่องและพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ... 

โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย ์
 

ตัวอย่างเช่น 
โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มต้นที่องค์ประกอบที่ 1 การเกษตรในโรงเรียนเป็น

อันดับแรก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนมีการด าเนินโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ก่อน จึงบูรณาการ
กัน พัฒนาพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ เป็นสวนพฤกษศาสตร์กินได้ โดยเริ่มต้นจาก
การปรับปรุงพื้นที่ จัดวางแผนผังแปลงใหม่ ในการด าเนินการมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
แบ่งกลุ่มนักเรียนให้รับผิดชอบหลักคือนักเรียนระดับชั้นประถม 4 -6  นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
โครงการขยะรีไซเคิล จึงน าถุงบรรจุนมและภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพาะต้นกล้า
พืชผัก และปลูกไม้กินได้เป็นไม้ประดับในเกือบทุกห้องเรียน 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ในช่วงเริ่มต้นเน้นที่การพัฒนากิจกรรมเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรม
การจัดบริการอาหาร และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดล าพูน  เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ 2 ไร่ ตั้งอยู่ใน
พื้นที่วัด โรงเรียนเลือกท าการเกษตร เฉพาะการเพาะเห็ด เนื่องจากพื้นที่มีจ ากัด และมีผู้ปกครอง
ของนักเรียนด าเนินการอยู่แล้ว จึงได้ก้อนเห็ดมาจากผู้ปกครอง 

ภายหลังจากที่โรงเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 โรงเรียน
มีวิธีการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทดังนี้ 

3.1 การประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนประชุมครูเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงเรื่องโครงการ
เด็กไทยแก้มใส และเกิดเป็นความเห็นร่วมกันที่จะท าโครงการนี้ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยัง
ชี้แจงให้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงโครงการ และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ช่วย
ชี้แจงผู้ปกครองว่าโครงการมีความส าคัญอย่างไร 

3.2 การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ  ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายครูผู้รับผิดชอบ 
หรือบางโรงเรียนอาจท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ 
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... การท าโครงการเด็กไทยแก้มใส ต้องมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่เหมือนที่เราท า 
แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบในส่วนไหน แล้วก็การท างานต้องให้เกิดผลเชิง
ประจักษ์ คือเห็นผลจริงแล้วก็สามารถน าไปต่อยอดได้ ... 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 

ตัวอย่างการจัดโครงสร้างและการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการโครงการเด็กไทยแก้มใส
ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกองค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตาม
รอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส 
ประกาศเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใสมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม 

ดูแล และส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้า และธนาคารโรงเรียน มีหน้าที่ขาย

สินค้า ตรวจรับสินค้า ลงทะเบียนซื้อสินค้าของสมาชิก ตรวจเช็คสินค้าที่ขาด
หรือที่สมาชิกต้องการ รับฝากเงิน จัดท าบัญชีร่วมกับครู ท าความสะอาด
สหกรณ์ จัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ทางสหกรณ์จัดให้มี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ครูที่ปรึกษามอบหมาย 

3) คณะกรรมการกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเกษตรสาธิต 
การปลูกผักสวนครัว ผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์  

4) คณะกรรมการจัดบริการอาหารในโรงเรียน มีหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดของ
โรงอาหาร โต๊ะอาหารและภาชนะพร้อมทั้งจัดเตรียมภาชนะส าหรับใส่อาหาร
กลางวัน จะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นและคราบสกปรก 

5) คณะกรรมการติดตามภาวะโภชนาการนักเรียน มีหน้าที่ดูแลการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูงและแปลผลภาวะโภชนาการของนักเรียน 

6) คณะกรรมการพัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน มีหน้าที่ดูแล
สุขภาพอนามัยนักเรียน ส่งเสริมการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ล้างมือให้ถูกต้องทุก
ขั้นตอน ดูแลเรื่องความสะอาดห้องน้ า 

7) คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีหน้าที่ดูแลความสะอาด
บริเวณโดยรอบของโรงเรียน และให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

 
 



 

57 | หน้า 

8) คณะกรรมการกิจกรรมบริการด้านสุขภาพ (ห้องพยาบาล) มีหน้าที่ดูแลเรื่อง
ความสะอาดของห้องพยาบาลและตู้ยา การจัดยาให้อยู่ในที่ปลอดภัย มีป้าย
ก ากับเพื่อบอกประเภทยา ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกข้อมูลผู้มาใช้
บริการ 

9) คณะกรรมการกิจกรรมบริการด้านสุขภาพนักเรียน มีหน้าที่เป็นผู้น าเต้นแอโรบิค
ในตอนเช้าทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และน าเต้นแอโรบิคให้กับนักเรียนที่มี
น้ าหนักเกินเกณฑ์ในตอนเช้าทุกวัน 

10) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่จัดท าแบบสอบถามส าหรับประเมิน
กิจกรรม จัดท าเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมเสนอผู้บริหารสถานศึกษา บันทึกภาพการจัดกิจกรรม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางเว็ปไซต์ 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 นอกจากนี้ในการแบ่งบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนจะมอบหมายตามความถนัดของครู เช่น 
ครูที่มีความรู้เรื่องการเกษตร ให้ดูแลเรื่องการเกษตร และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มาช่วย 

3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน   
ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) จังหวัดสตูล ที่ก าหนด

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน 
 

โครงการเด็กไทยแก้มใสโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 

วัตถุประสงค์ที่ 1 : เพื่อน้อมน าแนวทางการด าเนินงาน ความส าเร็จของการบริหาร
จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารและการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพในระยะยาว มีกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีสุขภาพแข็งแรง เช่น คะน้า ผักบุ้ง 
ผักกาดขาว แตงกวา ตะไคร้ มะเขือ ถั่วพลู ดอกแค หมุนเวียนปลูกตาม
ความเหมาะสม 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ (อ.ย.น้อยในโรงเรียน) 

- โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  

- โครงการเพาะถั่วงอก ใช้ถั่วมันคัดพิเศษ 

- โครงการทดสอบสมรรถภาพ เช่น กิจกรรมวิ่งเก็บของ วิ่ง 50 เมตร 
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วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อสร้างกระบวนการ ประเมินติดตามและเฝ้าระวังและ
แก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน มีกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการติดตามนักเรียนน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 

- โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ (แปรงฟันหลังรับประทานอาหารเที่ยง) 

วัตถุประสงค์ที่ 3 : เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนแนวทางด าเนินงานความส าเร็จของการบริหารจัดการ
อาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร มีกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการอาหารเช้า ส าหรับนักเรียนน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) จังหวัดสตูล 
 
3.4 การนิเทศติดตามงานและประเมินผล มีทั้งอย่างเป็นทางการคือการรายงานในการ

ประชุมครูประจ าเดือน และอย่างไม่เป็นทางการโดยครูเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนได้เลย เพื่อแก้ไข
ปัญหาในทันที 

 
... มีการแทรกวาระการประชุม ทบทวนความเข้าใจของครู ติดตามแผนครู ครูทุกคน
ในโรงเรียน จะรู้หมด ไม่เฉพาะคนที่รับผิดชอบปัญหา ... 

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.5 การเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียน จะเห็นตัวอย่างได้ชัดใน

พื้นที่ภาคใต้ซึ่งจัดการอบรมโดยทีมพี่ เลี้ยง รายละเอียดของหลักสูตรแสดงในภาคผนวก ค  
หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ครูที่เข้ารับการอบรมสะท้อนให้เห็นว่า การอบรมก่อนเริ่ม
ด าเนินงานจะท าให้เข้าใจและเห็นภาพของความเชื่อมโยงของทั้ง 8 องค์ประกอบ ได้รับค าแนะน า
จากวิทยากรในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ เช่น แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กไม่ชอบกินผัก เป็นต้น 

นอกจากการอบรมโดยทีมพี่เลี้ยงแล้ว ครูยังเพิ่มพูนความรู้ของตนเองโดยการอ่านเอกสาร
วิชาการ ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันด้วย นอกจากนี้การศึกษาดู
งานโรงเรียนที่ด าเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยท าให้ครูมีความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 

3.6 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย 
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด อปท. การมีส่วนร่วมของชุมชนมักจะเป็นในรูปแบบของผู้ปกครอง

นักเรียนเป็นรายบุคคลมาช่วยเหลือโรงเรียนตามศักยภาพที่ตนมีอยู่ เช่น 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดล าพูน ผู้ปกครองแบ่งก้อนเห็ดมาให้โรงเรียน 
เพราะที่บ้านมีการเพาะเห็ดอยู่ หรือที่โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ปกครองเป็นคุณ
ยายของเด็กนักเรียนเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาให้โรงเรียน บางคนร่วมเป็นวิทยากรสอนเรื่องการท านา 
โดยใช้ที่นาของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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หรือในบางพื้นที่ที่มีกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งจะเป็นตัวเชื่อมชุมชนกับโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี เช่นในกรณีของโรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย์ ดังค าบอกเล่าว่า 

 
.. . โรงเรียนของเรามีความโชคดีที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งที่คอย
ช่วยเหลือโรงเรียนในทุกด้านจึงเป็นก าลังใจอีกแรงที่ท าให้คุณครูในโรงเรียนนี้พร้อม
จะสู้ต่อไป 

... ในส่วนผู้ปกครองพอเราท าเกษตร ก็มาช่วยตอนเย็นบ้าง เราขอความร่วมมือใน
กรณีที่จะให้เด็กน าปุ๋ยคอก ต้นกล้าพันธุ์ผักมาจากบ้าน ผู้ปกครองก็จะช่วยสนับสนุน 
หรือไม้ไผ่ไม้ส าหรับท ารั้วผู้ปกครองจะสนับสนุนให้ความร่วมมือทุกครั้งเป็นอย่างดี … 

โรงเรียนเทศบาล 3  จังหวัดบุรีรัมย ์

 
ส าหรับบทบาทของโรงเรียนในการกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียน ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมในรายงานผลการประมวลองค์ความรู้ในทุกพื้นที่ 

4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จากการที่คณะท างาน 4 พื้นที่ลงไปเก็บข้อมูลประมวลองค์ความรู้ในโรงเรียนในสังกัด 
อปท. ทั้ง 8 โรง ได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ดังนี้ 

4.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง 

 การเพิ่มกิจกรรมการเกษตร ทั้งการเพิ่มพื้นที่โดยการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่
เกษตร การเพิ่มประเภทของกิจกรรมการผลิต ทั้งการผลิตพืชผักที่หลากหลายขึ้น และ
การเลี้ยงสัตว์  

ดังตัวอย่างของโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผู้บริหารโรงเรียนก าหนด
นโยบายให้เป็นโรงเรียนพื้นที่สีเขียวจากพืชผักที่กินได้  จึงมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ว่างใน
โรงเรียนเป็นแปลงเกษตร จัดวางแผนผัง ด าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ น าเศษ
วัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นภาชนะส าหรับปลูกผัก แบ่งกลุ่มให้นักเรียนรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
ได้แก่ การปลูกพืชผักหมุนเวียนอายุสั้น การปลูกผักในภาชนะแบบแขวน การปลูกกล้วย การเลี้ยง
ปลาในกระชัง เป็นต้น  

ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ ขายให้โรงครัวโดยตรงเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ขาย
ให้ผู้ปกครองบ้างเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และบางส่วนมอบให้กับนักเรียนกลับไปกินที่บ้านเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการร่วมท ากิจกรรม 
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... ตอนนี้ที่ท าเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพืชผักสวนครัว สัตว์ก็มีการเลี้ยงกบเพิ่มขึ้น 
เมื่อก่อนปลูกผักเชิงเดี่ยวชนิดเดียว ตอนนี้ก็มีการปลูกผสมผสานมากขึ้น เช่น มุมที่
ปลูกไม้ประดับ ก็ได้มีการน าไม้พวกถั่ว ผัก ต้นทานตะวัน มาปลูกแซม เราเน้นการ
ผสมผสานเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น ต้นกล้วยพอต้นกล้วยปลูกติดแล้วก็ให้กล้วยเป็นพืช
หลักเพื่อที่จะดูดน้ าเก็บไว้แล้วก็เอาพืชอื่นๆ มาปลูกแซม เช่นพริก มะละกอ  
มะเขือเทศ มาปลูกเป็นพืชด้านล่าง ให้มันได้ดูแลซึ่งกันและกัน ... 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 
 
... พอท ากิจกรรมเกษตรในโรงเรียน เช่น ผัก ไข่ไก่ ที่เป็นผลผลิตก็น ามาสนับสนุน
โครงการฯ นี้ โดยการขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน ไข่ที่ขายได้กลับมาซื้อ
อาหารเลี้ยงไก่ ... 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
 

 การพัฒนาเมนูอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch ดังตัวอย่างของโรงเรียน
เทศบาลวัดเขียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน
พยายามปรับเปลี่ยนเมนูอาหารโดยการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้ได้
ปริมาณสารอาหารอย่างเพียงพอ 

 การพัฒนาแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเกษตรเป็นหน่วยเรียนรู้การงานอาชีพ ดัง
ตัวอย่างของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดล าพูน ที่ด าเนินกิจกรรมการเพาะ
เห็ด และพยายามจัดให้เป็นเรื่องการงานอาชีพ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่การ
เพาะเห็ด การดูแล การควบคุมคุณภาพ การเก็บผลผลิต การขายผลผลิต การจัดท า
บัญชีให้เป็นระบบ  นอกจากนี้ยังท าเป็นหน่วยเรียนรู้ตามอัธยาศัยส าหรับผู้ปกครองด้วย 

4.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
โรงเรียนทุกโรงได้พยายามจัดเวลาให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกิจกรรมการเกษตร ดังตัวอย่างกิจกรรมและค าบอกเล่าของครูและคณะท างานดังนี้ 

 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกลุ่มนักเรียนเข้ามาร่วมท ากิจกรรม โดย
แบ่งพื้นที่แปลงให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ระดับชั้นเด็กเล็กถึงประถมต้นจะได้
จ านวนแปลงน้อยกว่าพี่ชั้น ป4-ป.6 ในการปลูกและการดูแลแปลงผักจะมีครูประจ าชั้น
แต่ละชั้นเรียนเป็นผู้ให้ค าแนะน าก ากับติดตาม 

 นอกจากนี้ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ยังให้ความเห็นเพิ่มเติม
ดังนี้ 
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... เราได้สอนให้เด็กเรียนรู้ในการท าการเกษตร ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาที่พบเจอไป
ด้วยกัน เช่น จะมีวิธีการท าอย่างไรให้ผักที่ปลูกมีความกรอบ ไม่เหนียวและแข็ง และ
เด็กจะทราบว่าควรจะรดน้ าผักอย่างไรผักจึงจะสมบูรณ์น่ารับประทาน ... 

... จากการท างาน 1 ปีได้เห็นความสุข รอยยิ้มของเด็ก เด็กมีความสุขกับการที่ได้รับ
ผลผลิตทางการเกษตรที่เขาเป็นคนปลูกเอง แม้ว่าผลผลิตจะออกมาไม่มาก และไม่ได้
น าไปขาย และได้ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนทุกคน ... 

... ชอบโครงการนี้มากอยากที่จะท าให้ต่อเนื่อง เพราะได้พาเด็กลงมือท า เด็กเขาจะมี
ความสุขและมีทักษะมั่นใจในการตอบจากการท ากิจกรรมและจากที่ครูสอน เช่น ครูก็
จะถามว่าปัจจัยในการเจริญเติบโตมีอะไรบ้าง เด็กจะตอบได้เพราะเขาได้ลงมือปลูกพืช
เองและได้ดูแลเอง ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีการดูแลที่แตกต่างกัน นี่เป็น
เทคนิคและกระบวนการที่ครูได้สอนให้กับเด็ก เช่น ก่อนการปลูกพืชเราต้องเตรียม
อะไรบ้าง และเด็กจะท าด้วยความตั้งใจใส่ใจในการดูแล ท าให้ครูภูมิใจในตัวเด็กที่
สามารถสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการท าการเกษตรให้เขารู้จักท าเป็น คิดเป็น และรู้จัก
การน าไปใช้ รวมทั้งรู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ … 

โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย ์
 
 
... โครงการ นี้ช่วยให้เกิดการพัฒนาของเด็กทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองและ
ท าให้เด็กเมื่อออกจากโรงเรียนไปแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ … 

... โครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงการที่ดีมาก คือเด็กไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องเรียน 
เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเลี้ยงปลา การปลูกผัก เด็กบางคนที่บ้านไม่
เคยท า หรือเคยท าแต่อาจจะไม่รู้วิธีการ ... 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 

 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีสุขนิสัยที่ดีขึ้น 
 

... สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือเด็กจะมีจิตส านึกที่ดี เช่น เวลาก่อนรับประทานอาหารเด็กจะ
ไปล้างมือและเมื่อรับอาหารมาแล้วเด็กจะนั่งรอเพื่อนและกล่าวค าขอบคุณก่อนที่จะ
รับประทานอาหาร และเมื่อเสร็จจะไปล้างภาชนะด้วยตนเอง มีจิตส านึกที่ดี รักความ
สะอาด จากนั้นจะมีการแปรงฟัน การแต่งกายก็สะอาดขึ้นกว่าเมื่อก่อน รู้จักรักษา
ความสะอาดมากขึ้น การใช้ห้องน้ าก็ใช้เป็นมากขึ้น และเด็กรู้จักการแบ่งปัน เช่น ซื้อ
ขนมมาแล้วมีการแบ่งปันให้เพื่อนที่ไม่มีเงินกินด้วย ครูรู้สึกภูมิใจในจุดนี้ ... 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
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 นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเปลี่ยนแปลงบริโภคนิสัยจากไม่ชอบกินผัก
มาเป็นชอบกินผัก จากการที่นักเรียนได้ลงมือปลูกผักด้วยตนเอง ดังเหตุการณ์ค าบอก
เล่าจากครูโรงเรียน  
 

... น าขวดน้ าพลาสติกมาใช้เป็นภาชนะปลูกผักและประดับเป็นรั้ว เป็นความคิดของเด็ก
ที่อยากจะท าเอง คุณครูก็ให้ท า เด็กมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ถ้าใครรดน้ าต้นไม้ให้ 
เด็กจะโกรธเพราะเขาไม่ได้ท าเอง เด็กจะมีความรู้สึกภูมิใจมาก ผักหนึ่งต้นเอาไปที่บ้าน 
จากที่ไม่ชอบกินผัก ก็หันมาเริ่มกินผักมากขึ้น เริ่มจากกินผักที่ตัวเองปลูกเอง … 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

 ความคิดเห็นจากนักเรียนที่ได้ร่วมในโครงการ เช่น 
 

... สิ่งที่พวกเราร่วมกันท าในโครงการเด็กไทยแก้มใส คือ เพาะเห็ด เราไปรดน้ า มี
การเปลี่ยนเวรกันไปดูแล เลี้ยงไก่ เราได้ไปให้อาหารไก่ และเวลาไก่ไข่ก็เข้าไปเก็บไข่ 
มีเลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา ปลูกผัก มีแปลงผักเช่น กะหล่ า ต้นหอม ต้นทานตะวัน เราไป
ดูแลสม่ าเสมอเราได้รดน้ าวันละ 2 เวลา คือเช้ากับเย็น ตอนเที่ยงไม่ได้รดน้ าแค่ไปดู
ว่าผักตายไหม พรวนดินและเอาใบไม้ที่หล่นจากต้นไม้มาใส่แปลงผักเพื่อท าปุ๋ย ได้กิน
ผักสด ไม่ฉีดยา ปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมี และน ากลับไปเล่าให้ตายายฟังว่าที่
โรงเรียนเรามีการปลูกผักกินเอง ตายายว่าดีแล้วที่โรงเรียนมีเวลาพาท ากิจกรรมแบบ
นี้ แม่เลยอยากให้ท า ... 

... สิ่งที่พวกหนูวาดมานี้เป็นสิ่งที่พวกหนูได้ท าจริง จะมีผู้หญิงก าลังรดน้ าต้นไม้ กับ
เด็ก 2 คนก าลังให้อาหารไก่และเป็ด และมีโรงเลี้ยงไก่และโรงเพาะเห็ด พวกหนูชอบ
เลี้ยงไก่มาก ๆ เลย เพราะมันเป็นสัตว์ที่ออกไข่ให้เรากิน ได้ให้อาหารไก่ด้วย และ
ชอบปลูกผักเราจะได้พรวนดินและถอนหญ้าเราก าลังเตรียมดินจะปลูกต้นหอม การ
เพาะเห็ดเราต้องช่วยกนัรดน้ า ทั้งเลี้ยงกบตัวใหญ่ในอ่างน้ า ได้รดน้ าผักและผักโตสวย
ดี ได้ช่วยเหลือกัน ได้ความสามัคคี ... 
 

 

 

 

 

 

... พวกเราได้ช่วยกันปลูกผัก มีแปลงผักของเราเอง ครูก็มาสอน พวกเรารดน้ าผัก 
วันละ 2 ครั้ง เราเข็นผักไปส่งโรงอาหาร แม่ครัวท าอาหารที่อร่อย มีประโยชน์ให้
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เรากิน เรามีการเพาะเห็ด ไก่ก าลังกินข้าว ลุงภารโรงช่วยเลี้ยงไก่ ที่วาดเด็กหน้ายิ้ม
เพราะว่าเราดีใจที่ได้ปลูกผัก มีความสุข ที่เราได้แบ่งผักกันและยิ่งตอนที่เราเก็บแล้ว
ได้เอากลับไปให้พ่อแม่ที่บ้านยิ่งดีใจมาก ... 
... สิ่งที่เราได้จากการท าแก้มใสร่วมกันคือ ได้ใบหน้าใส ๆ จากการกินผัก เพราะเป็น
ผักที่ปลอดสารพิษ ได้ประสบการณ์ในการท าการเกษตร ได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักและ
ได้น าความรู้ไปปลูกที่บ้าน ได้ท างานร่วมกันกับเพื่อน ได้มีความสามัคคี มีความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือกัน ... 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
 
 
... เด็กที่ได้รับการคัดเลือกในระดับมัธยม จะเป็นเด็กที่มีความตั้งใจ สนใจและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมาก ... 

... ไม่ต้องคอยควบคุมก ากับให้เด็กมาดูแลแปลงของตนเอง เด็กจะมีความสุขที่ได้มา
ดูแลแปลงของตนเอง ... 

... เด็กบอกว่ามีความภูมิใจที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้มาดูแลแปลงผักของตนเอง 
เวลาที่ผักโตและสามารถเก็บได้ เด็ก ๆ จะมาช่วยกันเก็บอย่างสนุกสนาน ... 

... หลายคนบอกว่าอยากจะปลูกผักเป็นอาชีพเมื่อโตขึ้น ... 

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
4.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับคร ู
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพบว่า ครูมีความสามัคคีและรู้จักการท างานเป็นทีม ครูมีความ

ยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ท าให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งเนื้อหา
วิชาการ และยังได้พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การสังเกต การคิดวิเคราะห์ การตั้งค าถาม 
เป็นต้น นอกจากนี้การด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด้วยโครงการเด็กไทยแก้มใสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างให้ครูมีนิสัยรักการอ่านการ
ค้นคว้า ซึ่งลักษณะนิสัยที่ดีเหล่านีส้ามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไปได้ 

 
... ในส่วนของคุณครูที่ได้จากโครงการนี้คือ ความสามัคคี และเมื่อเด็กยิ้มได้ครูก็ยิ้มได้ ... 

... สิ่งที่ได้จากการท าโครงการ 1 ปีคือ ความร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคณะ
ครู ดีใจและมีความสุขที่คณะครูสามัคคี เพราะจะท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ท า
ให้องค์กรเรามีความสุขและท างานกันด้วยความสุข เม่ือครูทุกคนมีความสุขก็จะส่งผล
ไปถึงเด็กให้เด็กมีความสุขได้ด้วย ... 

โรงเรียนเทศบาล 3  จังหวัดบุรีรัมย ์
 

  



 

หน้า | 64 

... คุณครูเราที่รับผิดชอบเกษตร อาจจะไม่จบเกษตรโดยตรง แต่คุณครูก็พยายามหา
ความรู้ในจุดนั้นซึ่งไม่ได้เกินพยายามของครูเรา มีการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ มา
เพื่อที่จะมาสอนให้ลูกเรารู้ว่า การเลี้ยงปลา การท ากระชัง นี่คุณครูเราท าเอง ก็คือมี
วัสดุอะไรที่เหลือมีบางอย่างที่เราได้ซื้อ เด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เห็นคุณครูเริ่มท า
กระชัง มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ท ายังไง ขั้นตอนวิธีการ จนเอาไปลงที่สระ เอาไป
ลงแล้วมันต้องท ายังไง ทางโรงเรียนก็ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปที่ส านักงาน
ประมง ท่านผู้อ านวยการประมงที่ส านักงานประมงใจดีมาก เรียกเข้าไปคุยแล้วก็ให้
พันธุ์ปลาเรามา ก็มาซื้ออาหารปลา เด็กก็จะเรียนรู้ว่าการให้อาหารปลานั้นจะต้องให้
เป็นเวลา … 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 
 
... จากความรู้เกษตรในโรงเรียนก็ได้น ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนใน
ส่วนของวิชาการงานอาชีพในชั้น ป.1 คือในแผนการเรียนก็จะให้เด็กปลูกผักสวนครัว
เล็กๆ ที่เด็กสามารถช่วยผู้ปกครองปลูกได้ เช่น น ารากผักชีที่เหลือจากเรากินมาปลูก
ในกระถางจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก มาประดิษฐ์ใช้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
รวมถึงส่วนของผักที่เหลือจากการรับประทานก็สามารถเอามาปลูกได้ … 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 

นอกจากนี้การที่ครูได้ร่วมท ากิจกรรมกับนักเรียน ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพของครูเองด้วย 

 
... เมื่อมีโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้ามาแล้วก็ดีมาก เหมือนมาสะกิดจิตใจของเราให้มา
ดูแลสุขภาพ และคิดว่าจะรับประทานอะไรก็ต้องคิดก่อน หรือจะซื้อจะหาสิ่งที่จะเอา
มาบริโภคเข้าสู่ร่างกายเราก็ต้องคิดก่อน คือท าให้เราได้ฉุกคิด ... 

... แม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆ ที่เราท าได้แต่มันจะส่งผลเรื่องสุขภาพเด็กในระยะยาว ... 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 

4.4 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผู้ปกครองและชุมชน 
จากค าบอกเล่าของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จะเห็นได้ว่า การ

ด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย
โครงการเด็กไทยแก้มใสมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่ความร่วมมือกัน ดังค าบอกเล่าต่อไปนี้ 
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... การต่อยอดโครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนอีกด้านหนึ่ง จะเป็นลักษณะว่า
โรงเรียนกับชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเด็ก
สามารถเรียนรู้ได้ แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่สนใจส่งเสริมให้ปลูกพืชผักใน
ชุมชน แล้วน ามาส่งขายให้โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเราก็จะได้พืชผักที่
ปลอดภัย ผู้ปกครองมีรายได้ ... 

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 
 
 

การท าโครงการยังท าให้เราเข้าถึงชุมชนได้รับความร่วมมือดีมากขึ้น  และได้
ช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน เช่น ผลผลิตจากโครงการเด็กไทยแก้มใส น ามาใช้จัด
อาหารให้คนขาดแคลนในโครงการอิ่มอุ่นและอิ่มใจใกล้บ้าน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
 
 

.. ผลเกิดจากแก้มใส คือเราเข้าถึง เข้าใจชุมชนได้มากขึ้น สามารถท าให้เราคุยกับ
ผู้ปกครองได้ว่า ถึงจะมีเสื้อผ้าเก่า ๆ สะอาดได้ไหม ถึงจะขาดแคลนแต่เป็นคนมีวินัย
ได้ไหม ไม่ลักขโมยมาช่วยกันปลูกมาช่วยกันเก็บกิน โรงเรียนเปิดตลอดเวลาส าหรับ
คนในชุมชน โรงเรียนจะท ากองทุนแก้มใสให้ขยายผลให้ได้ ท าเป็นข้าวเปลือกให้ได้ 
เพื่อขยายผลต่อไป นี่คือแนวทางการขยายผลของโรงเรียน ... 

... สิ่งที่เห็นตอนนี้ คือเห็นแล้วว่า ชุมชนร่วมมือดีขึ้น สะอาดขึ้น มีการแบ่งปันมาก
ขึ้น ... 

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จงัหวัดขอนแก่น 
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โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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โรงเรียนเทศบาล 3  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  จังหวัดขอนแก่น 
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โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
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โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดล าพูน 
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โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) จังหวัดสตูล 
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ผลการประมวลองค์ความรู้ 

 

 
โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร 

 

 
 
 
การประมวลองค์ความรู้ในครั้งนี้ด าเนินการในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 1 

โรง คือ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ซึ่งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 106 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ 
ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและใช้แรงงาน จึงมีรายได้ในระดับต่ า  โรงเรียนมีครูประจ า
ทั้งหมดจ านวน 10 คน และมีเจ้าหน้าที่ทั่วไปจ านวน 5 คน 

โรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ของวัด
กัลยาณมิตร ด้านหน้าติดกับบริเวณวัดกัลยาณมิตร ด้านหลังเป็นบ้านเรือนของประชาชนในชุมชน
วัดกัลยาณมิตร จึงมีข้อจ ากัดของการใช้พื้นที่ 

ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานคร 

โรงเรียน จ านวนนร./ชั้นเรียน 
จ านวน
บุคลากร 

พื้นที่โรงเรียน 
(ไร่) 

อาชีพผู้ปกครอง 

รร.วัดกัลยาณมิตร 106 คน 
อนุบาล 1-ประถม 6 

15 1 อ า ชี พ รั บ จ้ า ง
ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ใ ช้
แรงงาน ฐานะ
ยากจน 
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2. การเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส 

 นายอนันต์ เอี่ยมหงษ์เหม ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นคนที่รับเอาโครงการเด็กไทยแก้มใส 
เข้ามาด าเนินการในโรงเรียน ด้วยเห็นว่าโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมทางด้านโภชนาการและ
สุขภาพของนักเรียนตามนโยบายของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครอยู่แล้ว และกิจกรรมที่
ด าเนินการอยู่นั้นมีความสอดคล้องกับ 8 องค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นส่วนใหญ่ จึงน่าจะน ามาพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ผู้อ านวยการยังเห็นประโยชน์ของโครงการ 
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนด้วย ดังค ากล่าวของผู้อ านวยการว่า 
 

... ปีที่แล้วทางโครงการเด็กไทยแก้มใส เปิดรับสมัคร เราก็ได้รับเอกสารมา พออ่าน
เอกสาร ทั้งแปดกิจกรรมเราท าอยู่แล้ว ยกเว้นอันเดียวที่เราไม่ได้ท าคือสหกรณ์ คิด
ว่าส าหรับโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร คงมาเสริม คงมาเป็นแนวทางหรือตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโรงเรียน ... 

โรงเรียนวัดกลัยาณมิตร 
 

3. การขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

ภายหลังจากการรับโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้าสู่โรงเรียนแล้ว การด าเนินงานของโรงเรียน
กัลยาณมิตรในช่วงเริ่มต้นมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดกิจกรรมการเกษตรขึ้นในโรงเรียน โดยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี ดังนั้นกระบวนการเริ่มต้นจะให้
ความส าคัญตั้งแต่การหาพื้นที่ในการท าการเกษตร การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ และการปลูกผัก
เพื่อให้ได้ผลผลิตส่งโรงครัว และเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ผู้อ านวยการโรงเรียนมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

3.1 การประชุมชี้แจง ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งในที่ประชุมครูประจ าเดือน สร้างความ
ตระหนักให้ครูทุกคนเห็นความส าคัญและประโยชน์การด าเนินโครงการ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการ 

3.2 การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอ านวยการ ด้านด าเนินงาน ด้านการเงิน และ
ด้านการประเมินผลและการจัดท ารายงาน และมอบหมายครูแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 
ส าหรับหลักเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการใช้ในการพิจารณาผู้รับผิดชอบ คือดูจากงานที่ครูรับผิดชอบอยู่เดิม 
ความสามารถ ความเหมาะสม และจุดเด่นของแต่ละคน เช่น ครูผู้ชายเหมาะกับการด าเนินงาน
ด้านการเกษตร ครูที่มีประสบการณ์หรือครูอาวุโสที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ท าหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายของโรงเรียนเพื่อหาแหล่งสนับสนุนโครงการ ดังค าบอกเล่าต่อไปนี้ 
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… คือใครที่ท าอะไรอยู่แล้วผมให้เขาท า ครู ท. ก็เรื่องปลูกผัก เรื่องอาหารกลางวัน
เป็นครู อร. ที่ดูแลอยู่เดิม กิจกรรมเสริมเป็น ครู พ. เรื่องสร้างเสริมสุขนิสัย ครู
ออม นี่เป็นครูอนามัย พวกนี้ก็จะเป็นงานของเขาอยู่เราก็จะจัดตามนี้” … 

... การมอบหมายผมให้ครู ท. เป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าเขาเป็นครูผู้ชาย บ้าน
อยู่ต่างจังหวัด แล้วก็คิดเป็นกระบวนการ ส่วนครู ธ. เป็นคุณครูอาวุโสที่นี่ เป็น
คุณครูที่สัมพันธ์กับชุมชน เราต้องเอาไว้ส าหรับสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ มนุษย-
สัมพันธ์ดีเรื่องหาทุนหาเงิน คนนี้ใช้ได้” … 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัยาณมิตร  
 
 

... ครูผู้ดูแลหลักในการท าแปลงเกษตร เป็นครูผู้ชายรวมผอ. 3 คน ภารโรง ด้านครู
ผู้หญิงที่เหลือจะช่วยเตรียมน้ า การดูแลเด็กต่าง ๆ และตอนเก็บผลผลิต … 

... อย่างโรงเพาะเห็ดผมเป็นคนวาดแปลน แต่ภารโรงเป็นคนก่อสร้างตามที่ออกแบบ … 

... ในช่วงปิดเทอม ภารโรงก็จะเป็นคนรับผิดชอบรดน้ าต้นไม้ในแปลงเกษตรให้ … 

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร 
 

ครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในโรงเรียน เป็นก าลังหลักส าคัญในการด าเนินโครงการฯ 
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก จะเป็นการด าเนินการแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
ความสามารถ โดยครูรุ่นใหม่จะเป็นก าลังหลักในการด าเนินงาน และครูอาวุโสจะเป็นที่ปรึกษาและ
ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  เช่น ภารโรง ก็เป็นส่วนส าคัญในการช่วยเหลือทุก ๆ 
กระบวนการโดยเฉพาะกิจกรรมในแปลงเกษตร เช่น การจัดท าโรงเพาะเห็ด การรดน้ าและดูแล
พืชผักในแปลงเกษตร เป็นต้น 

3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  เน้นการพัฒนาทางด้านงานเกษตรในโรงเรียนและการ
พัฒนาสุขนิสัยนักเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน วิธีการที่
ส าคัญคือ การบูรณาการให้เข้ากับการด าเนินการที่มีอยู่ก่อน และจัดท าให้เป็นระบบมากขึ้น 

3.4 การนิเทศติดตามงานและประเมินผล ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 

3.5 การเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียน  จะมีเพียงครูผู้รับผิดชอบ
ที่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai 
School Lunch 

3.6 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย โดยผู้บริหารถือว่าเป็นหน้าที่
หลักที่จะต้องแสวงหาทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ ทั้งงบประมาณสนับสนุน 
แรงงาน และความรู้เทคนิคต่าง ๆ ติดต่อประสานงานเครือข่ายที่มีในการสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน 
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... หน้าที่ของผู้บริหาร คือการเอาทรัพยากรของที่ได้มาจัดสรรมาให้แต่ละปี เพราะ
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องสอดส่ายสายตามองดูว่า ภายในท้องถิ่นของเรามี
องค์กรอะไร 

การท าให้ดูเป็นต้นแบบ ลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กับครูผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ครูเกิด
การเรียนรู้และเห็นประโยชน์ 

เราต้องสอนว่า อย่างการท าแฟ้ม ในมหาวิทยาลัยไม่มีสอน พวกนี้ เป็น
ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ต้องได้รับการถ่ายทอดกัน เวลาท าผมก็จะ
ท าเพื่อสอน จะท าเพื่อสอนว่า ดูนะ ท าอย่างนี้ ... 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลัยาณมิตร 
 

4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ในช่วงปีแรกของการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท พบการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

4.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง 
พื้นที่ว่างและรกร้างด้านหลังโรงเรียนได้ถูกปรับเป็นแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อ

พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรแก่นักเรียนและชุมชน และสอดคล้องกับโครงการ ท่ี
รับมา โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ผู้อ านวยการได้เล่าเพิ่มเติมว่า 

... เนื่องจากเป็นโรงงานท าปี๊บเก่าและถูกเวรคืน ท าให้เป็นที่รกร้าง ชาวบ้านจึง
น าขยะมาทิ้ง เราต้องขอจากท่านเจ้าอาวาสในการขอใช้พื้นที่ในการท าการเกษตร 

เรื่องแปลงเกษตร เราก็ขอก าลังจากงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตธนบุรี ส่งคนมาช่วยเราสองวัน วันละสามสิบกว่าคน มาช่วยท าความ
สะอาด มาช่วยเก็บขยะ งานโยธามาเก็บขยะ 

พอเสร็จแล้ว เราก็ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเกษตร
มาช่วยดูแปลง ดูแบบว่าพื้นที่ตรงนี้จะลงอะไรดี ตรงนี้จะปลูกอะไรดี มาช่วยวาง
แปลงให้ 

ประธานโครงการที่เป็นกรรมการสถานศึกษา รู้จักหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนา
สังคมมาสอนเพาะเห็ด อาจารย์ กศน. เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ก็ติดต่อคนที่
เพาะเห็ด ขายเชื้อก้อนเห็ดในราคาถูก 

กรรมการสถานศึกษาจะช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณ 

ต ารวจมาช่วยพระอาจารย์ที่วัด ก็มาช่วยดูมาให้ค าแนะน าต่าง ๆ  

ใครมา เราก็พาดูเยี่ยมชม เขาก็จะมาดู อย่างเรามีอาสาสมัครจากต่างประเทศมา
สอนทั้งจีน ตะวันตก อเมริกา เราก็พาดูนะ เขาก็มีความคิดเสนอให้ ... 

โรงเรียนวัดกลัยาณมิตร 
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4.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
นักเรียนเกิดความสนใจและได้เรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนแปลง

การบริโภคโดยรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความสุขและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

4.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรของโรงเรียน 
ครูและบุคลากรของโรงเรียนเห็นความส าคัญในการพัฒนางานเกษตรของโรงเรียน การ

น าผลผลิตมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้รับผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งติดตามภาวะโภชนาการของ
เด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และที่ส าคัญคือครูให้ความส าคัญในเรื่องการสอนการเกษตรให้แก่นักเรียน
ด้วย 

4.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน 
ท าให้มีแหล่งในการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรในชุมชน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนและวัด 

  



 

หน้า | 80 

โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร 
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ผลการประมวลองค์ความรู้ 

 

 
โรงเรยีนในสงักดัคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
 

 
 
 
การประมวลองค์ความรู้ในครั้งนี้ด าเนินการในโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) จ านวนทั้งหมด 5 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ภาคกลาง 1 โรง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 โรง พื้นที่ภาคเหนือ 1 โรง และพื้นที่ภาคใต้ 2 โรง ผลการ
ประมวลองค์ความรู้ของโรงเรียนในสังกัด สช. มีดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 4 โรงเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ยกเว้นโรงเรียน
อรุโณทัย อ าเภอเมืองนครล าปาง จังหวัดล าปาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัด สช.ทั้ง 5 โรงนี้มีนักเรียนจ านวน
ค่อนข้างมากตั้งแต่ 636 คนจนถึง 1,704 คน ในขณะที่ขนาดพื้นที่ของโรงเรียนมีความแตกต่าง
กันไปตั้งแต่ 2 ไร่ไปจนถึง 12 ไร่ แม้บางโรงเรียนจะมีพื้นที่มาก ก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ นอกจากนี้บริบทของโรงเรียนและชุมชนก็มีความแตกต่างกัน
มาก ดังเช่นโรงเรียนอรุโณทัย อ าเภอเมืองนครล าปาง จังหวัดล าปาง เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีคณะนักบวชของภคินีพหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้
ก่อตั้งมาเป็นเวลา 60 ปี ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งจากกรุงเทพฯ โดยพระคาดินัน ให้
เป็นผู้ลงนามแทน โรงเรียนอรุโณทัยเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายภาคเหนือ สังกัดฝ่าย
การศึกษาสรรพมงคลเชียงใหม่ ส่วนโรงเรียนศึกษาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ นักเรียนส่วนใหญ่
จะมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจากติดตามบิดามารดาเข้ามาท างานรับจ้างในโรงงานในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด สช. จะเห็นว่าพื้นฐานของครอบครัวของนักเรียน
ส่วนน้อยจะเป็นเกษตรกร 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียน จ านวนนร./ชั้นเรียน 
จ านวน
บุคลากร 

พื้นที่โรงเรียน 
(ไร่) 

อาชีพผู้ปกครอง 

ภาคกลาง 
1. รร.รอตเสวกวิทยา  
จ.พระนครศรอียุธยา 

 
688 

อนุบาล 1-ประถม 6 

 
26 

 
6 

 
รับจ้างทั่วไป 
เกษตรกรรม 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
2. รร.ศึกษาสรรค์  
จ.สมุทรปราการ 

 
636 

อนุบาล 1-ประถม 6 

 
25 

 
12 

 
รับจ้างโรงงาน 
ฐานะปานกลาง 

ภาคเหนือ 
3. รร.อรุโณทัย  
จ.ล าปาง 

 
812 

อนุบาล 1-มัธยม 6 

 
84 

 
11 

 
เกษตรกรรม 
รับจ้างทั่วไป 

ภาคใต ้
4. รร.เยาวเรศวิทยา  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

 
838 

อนุบาล 1-ประถม 6 

 
55 
 

 
5 

 
เกษตรกรรม 
ข้าราชการ 
ค้าขาย 

5. รร.จุลสมัย จ.สงขลา 1,704 
อนุบาล 1-ประถม 6 

120 2 ข้าราชการ 
รับจ้าง 

 
จากรายงานการประมวลองค์ความรู้ครั้งนี้พบว่า โรงเรียนมีประสบการณ์ในการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทั้งด้านสุขภาพอนามัยและด้านอื่น ๆ บ้าง แต่ไม่มากเมื่อเทียบกับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนในสังกัด อปท. เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
เด็กไทยไม่อ้วน โครงการเด็กไทยท าได้ โครงการสุขาน่าใช้ โครงการเด็กไทยฟันดี กิจกรรม อย.
น้อย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. การเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส 

โรงเรียนในสังกัด สช. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้ม
ใสด้วยเหตุผลเดียวกับโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ กล่าวคือ ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าโครงการเด็กไทย
แก้มใสมีความสอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการที่โรงเรียนด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว จึงสามารถน ามา
พัฒนาต่อยอดงานที่มีอยู่เดิมได้ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังตระหนักถึงความส าคัญของการมี
สุขภาพดีของนักเรียน จึงท าให้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ดังค าบอกเล่าของ
ผู้บริหารโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดล าปางว่า 
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... การเข้าสู่โครงการเด็กไทยแก้มใส เนื่องจากโรงเรียนพอมีต้นทุนเดิมด้านกิจกรรม 
และผู้อ านวยการเห็นประโยชน์ด้านพัฒนาการของเด็ก และเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
ทานผัก  โดยทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโครงการเด็กไทยแก้มใส 
ผลประโยชน์ที่ได้คือ เด็กมีสุขภาพดี ผลการเรียนก็จะดีตามมา ... 

โรงเรียนอรโุณทัย จังหวัดล ำปำง 
 
อีกประเด็นหนึ่งคือ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลามี

โอกาสไปเห็นโครงการตามพระราชด าริที่ด าเนินการในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จึงเกิด
ความสนใจ และเมื่อมีโอกาสผู้บริหารโรงเรียนจึงสมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสด้วย 

อย่างไรก็ตามจากการประมวลองค์ความรู้ ท าให้ทราบว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการใน
ครั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้รับทราบข้อมูลแต่อย่างไร ซึ่งผู้ปฏิบัติคือโรงเรียนคิดว่า ส่งผลท าให้
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด อีกประการหนึ่งด้วยความที่เป็นโรงเรียนเอกชน จึง
ท าให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยอื่น ๆ ค่อนข้างล าบาก 

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ภายหลังจากการเข้าร่วมพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังเพื่อเด็กไทยแก้มใส” เมื่อวันที่ 
21 ต.ค. 2557 (ภาคผนวก ก) ท าให้โรงเรียนทั้งหลายมีความเข้าใจในแนวพระราชด าริ และเป็น
การจุดประกายให้โรงเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก ดังค าอธิบายของครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา ว่า 

 

... ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการเด็กไทยแก้มใส ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความ
เข้าใจ แนวทางและเป้าหมายโครงการมากขึ้น รวมทั้งชื่นชอบนิทรรศการและสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เข้าใจแนวคิด โภชนาการดี เด็กก็จะมีสุขภาพดี สุขภาพดี 
คุณภาพชีวิตก็จะดี การเรียนก็จะดีขึ้น รวมไปถึงเรื่องของทักษะชีวิต การเกษตร 
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะปลูกผักกินเอง ปลอดสารพิษ เด็กสามารถเรียนรู้ปลูกผัก
กินเองได้ และสามารถปลูกกินที่บ้านได้ ... 

โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลำ 
 
ในการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารีโดยการน าองค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรไป
ด าเนินการนั้น บางโรงเรียนในสังกัด สช. สามารถน าทั้ง 8 องค์ประกอบไปด าเนินการ แต่บาง
โรงเรียนเลือกเฉพาะบางองค์ประกอบไปด าเนินการตามความพร้อมหรือความต้องการของโรงเรียน 

หลังจากที่โรงเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสแล้ว โรงเรียนใน
สังกัด สช.มีขั้นตอนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ดังนี้ 
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3.1 การประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนแจ้งเป็นนโยบายในการประชุมครู และถ่ายทอด
แนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส การบรรจุโครงการแก้มใสลงใน
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ
เด็กไทยแก้มใสในโรงเรียน 

3.2 การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ  ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดครูผู้รับผิดชอบ โดยมี
วิธีการแตกต่างกันไป ทั้งการกระจายงาน การสร้างทีมงาน หรือการจัดตั้งเป็นรูปของคณะท างาน
โครงการ 

ตัวอย่างของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา มีการจัดตั้งคณะท างาน 3 คณะได้แก่ คณะที่
ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินและสรุปโครงการ โดยแต่
ละคณะจะประกอบไปด้วยผู้แทนจาก 4 ฝ่าย คือ 

1) โรงเรียน (ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน) 
2) ชุมชน 
3) หน่วยงานสาธารณสุข 
4) หน่วยงานการเกษตร 

นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนได้แต่งตั้งให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เคยให้การสนับสนุนโรงเรียนอยู่เดิมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เกิดการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

หรือตัวอย่างของโรงเรียนรอตเสวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการเป็นผู้ดูแลใน
ภาพรวมทั้งหมด และมอบหมายครูรับผิดชอบ 1 กิจกรรม ต่อ 1 คน แบ่งการกระจายงาน และ
ใหค้รูผู้รับผิดชอบหาครูที่สนใจมาท างานร่วมกัน และท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 

อาหารกลางวัน – เป็นครูเก่งคอมพิวเตอร์ 
เกษตร - เป็นครูผู้ชาย และมีภารโรงช่วยดูแลแปลงผัก 

3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน  ดังตัวอย่างของโรงเรียนเยาวเรศวิทยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งมีการจัดท าแผนโดยแบ่งเป็นระดับของเป้าหมายของการพัฒนา ท าให้เห็นความต่อเนื่อง
ของการพัฒนา 

 
โครงการเด็กไทยแก้มใสในโรงเรียนเยาวเรศวิทยา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อลดปญัหาสภาวะอ้วนของนกัเรียน 
2. เพื่อนักเรยีนในโรงเรียนเรียนรู้และรู้จักคุณค่าทางอาหาร โภชนาการ และ

สุขภาพนักเรยีน 
3. เพื่อการพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวัง ตลอดจนการแก้ปัญหาภาวะ

โภชนาการของนักเรียน 
 



 

87 | หน้า 

 

แผนงานและเป้าหมายของโครงการ 
1. การเกษตรในโรงเรียน 

ระดับ 1 : มกีารผลติทางเกษตร และหรือปศุสัตว์/ประมง โดยการมีสว่นร่วม
ของนักเรียนและชุมชน 

ระดับ 2 : มกีารจดัท าแผนการผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงที่
สอดคล้องกับรายการอาหารกลางวันนกัเรียน 

ระดับ 3 : มกีารน าผลผลติไปประกอบอาหารกลางวันนกัเรียนในปริมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตต่อปี  

ระดับ 4 : มกีารน าผลผลติขายผ่านสหกรณ์ให้กับกิจกรรมอาหารกลางวันและ
หรือขายให้กบัชุมชน 

2. สหกรณ์นักเรียน 
ระดับ 1 : มกีิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในรูปแบบร้านค้าและหรือออมทรัพย์/

ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร 
ระดับ 2 : มนีักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ระดับ 3 : มแีกนน านักเรยีนด าเนินการกิจกรรมสหกรณ์และการจัดท าบัญชี

การค้าขาย ในทุกกิจกรรม  
ระดับ 4 : มกีารตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
3. การจัดบริการอาหารในโรงเรียน 

ระดับ 1 : มกีารจดัท ารายการอาหารหมุนเวียนอยา่งนอ้ย 1 เดือนตาม
มาตรฐานโภชนาการ   

ระดับ 2 : มกีารปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนาการ สุขาภบิาล และ
อาหารปลอดภัย 

ระดับ 3 : มกีารตักอาหารให้นักเรียนตามปริมาณและสัดส่วนของธง
โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับ 4 : อาหารกลางวันของนักเรียนมีปริมาณพลังงานและสารอาหาร
ครบถ้วนหรืออย่างน้อยร้อยละ 70 ของความต้องการ 

4. การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกายนักเรียนและสุขภาพ 
ระดับ 1 : มฐีานข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกาย และภาวะ

สุขภาพของนกัเรียนทุกคน 
ระดับ 2 : มกีารแปลผลภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และภาวะ

สุขภาพทีถู่กตอ้งตามเกณฑช์ี้วัดและมีการน าข้อมูลไปใช้ในการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปญัหาโดยครอบครวัมีส่วนร่วม 
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ระดับ 3 : นักเรียนกลุ่มเสีย่งได้รับการติดตามทุกเดอืน 
ระดับ 4 : นักเรียนสามารถประเมินภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย 

และสุขภาพได้ด้วยตนเอง      
5. การพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

ระดับ 1 : มกีารจัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนาสุขนิสัยและการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนที่ครอบคลุมสุขนิสัยในด้านต่างๆ 

ระดับ 2 : นกัเรียนมีการปฏิบัติตามแผนกิจกรรมทีว่างไวค้รอบคลุมทุก
กิจกรรม  

ระดับ 3 : มกีารติดตามและประเมินผลสุขนิสัยนกัเรียน 
ระดับ 4 : นกัเรียนแกนน าสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาสุขนิสัยและติดตาม

ประเมินผลดว้ยตนเอง 
6. การพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมในโรงเรียน 

ระดับ 1 : มกีิจกรรมการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเชน่ ท าความ
สะอาดห้องเรยีน ห้องส้วม  

ระดับ 2 : มกีารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นอนามยัสิ่งแวดล้อม (น้ าดื่ม
สะอาด การจัดการขยะ ส้วมที่ถูกสุขลกัษณะ) 

ระดับ 3 : มคีวามร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่นใน
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 

ระดับ 4 : มกีารจดับริการอนามัยสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 น้ าดื่มที่สะอาด 

 ที่ล้างมือ 

 ห้องส้วม 

 การจดัการขยะ แมลง สตัว์น าโรค 

 ความสะอาด ปลอดภัย 
7. การจัดบริการสุขภาพนักเรียน 

ระดับ 1 : มหี้องปฐมพยาบาลที่ถูกสุขลกัษณะได้มาตรฐาน และมคีรูอนามัย
หรือครูพยาบาลรับผิดชอบดูแลตลอดเวลา 

ระดับ 2 : มนีักเรียนแกนน าร่วมรับผิดชอบในการให้บริการสุขภาพ 
ระดับ 3 : นกัเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเบือ้งต้น ตามมาตรฐาน

บริการสุขภาพ 
ระดับ 4 : นกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือที่มีปญัหาสุขภาพทุกคนได้รับความช่วยเหลอื

แก้ไขเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยมีการส่งต่อตามระบบการส่งตอ่
ช่วยเหลือนักเรียน 
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8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 
ระดับ 1 : มแีผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้านเกษตร อาหาร 

โภชนาการ และสุขภาพ ทั้งในและนอกห้องเรียนในทุกช่วงชั้น 
ระดับ 2 : มกีารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ 

และสุขภาพ อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี 
ระดับ 3 : มกีารประเมินความรู้และทกัษะนักเรียนด้านเกษตร โภชนาการ 

และสุขภาพปลีะ 2 ครั้ง 
ระดับ 4 : มสีื่อ นวัตกรรม ชุดความรู้ และฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนและ

หรือชุมชนด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพที่เกิดจากผลงาน
ของครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน 

โรงเรียนเยำวเรศวิทยำ จงัหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
 

3.4 การนิเทศติดตามงานและประเมินผล จะมีการติดตามงานโดยใช้การประชุมครู
ประจ าเดือน ตัวอย่างของโรงเรียนรอตเสวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการติดตามงานในที่
ประชุมครูประจ าเดือน  มีการคุยกันถึงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 

3.5 การเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรของโรงเรียน  ตัวอย่างของพื้นที่ภาคใต้ 
ซึ่งมีทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์อนามัยรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการด าเนินงานให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน (ภาคผนวก ค) 

3.6 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนในสังกัด สช. มี
วิธีการเสริมสร้างให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
ตลอดจนการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เช่น  

โรงเรียนศึกษาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้วิธีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
นโยบายของโรงเรียนว่าทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ประชาสัมพันธ์ขอให้
ผู้ปกครองช่วยดูแลเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดูแลเรื่องภาวะโภชนาการในเด็ก 
หลีกเลี่ยงอาหารหวานและขนมจุกจิก น้ าอัดลม ในรายที่เด็กอ้วนดูแลให้เด็กได้มีการออกก าลังกาย 

โรงเรียนรอตเสวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมผู้ปกครอง และมีสารจากทาง
โรงเรียนแจ้งเรื่องต่าง ๆ 

โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้งประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  โรงพยาบาลสงขลา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นคณะที่
ปรึกษาโครงการเด็กไทยแก้มใส 

นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนหลายแห่งมีแหล่งเรียนรู้และวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งที่
เป็นทางการและเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีโรงเรียนสามารถพึ่งพาขอความช่วยเหลือได้ 
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4. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จากรายงานผลการประมวลองค์ความรู้ของคณะท างานทั้ง 4 พื้นที่พบว่า โรงเรียนใน
สังกัด สช.ทั้ง 5 โรงมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นภายหลังจากการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารผ่านมา 1 ปี ทั้งจากค าบอกเล่าและจากการ
สังเกตการณ์ของคณะท างาน ดังนี้ 

4.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง 

 พื้นที่ทางการเกษตร 
 ตัวอย่างของโรงเรียนรอตเสวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประธานชมรม ผสอ. 
บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนว่า 

 

... รู้สึกชื่นชมในแปลงพื้นที่เกษตร  ถึงแม้จะมีพื้นที่จ ากัด  เห็นการปรับปรุงของทาง
โรงเรียน ... 

โรงเรียนรอตเสวกวิทยำ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

 หรือของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่การเกษตรส าหรับนักเรียนได้เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติมากขึ้นจากการขยายความร่วมมือไปยังศูนย์การเรียนรู้ฯ  และเกิดแนวคิด
พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของผู้บริหารให้เป็นแปลงเกษตรนอกโรงเรียนต่อไป 

 การพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน โดยการวางแนวทางการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรใน
รูปแบบสหกรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ที่นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดต้นทุน 
ราคา และเงินปันผล  

ดังตัวอย่างของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนได้พัฒนาและประยุกต์น ามาใช้สร้างสหกรณ์ผลผลิต ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นเมื่อมีผลผลิตจาก
การเกษตรโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 โดยได้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-
5 จ านวน 10 คน เปิดให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เป็นสมาชิก ลงหุ้นคนละ 2 บาท มีสมาชิก
ทั้งสิ้นจ านวน 338 คน เงินหุ้นรวม 676 บาท ได้เป็นเงินทุนกองกลางของสหกรณ์ นักเรียน
ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ผลผลิต ครูเป็นพี่เลี้ยงและเสนอแนะแนวทาง เช่น ถ้ามีก าไร 
100 บาท จะแบ่งปันผลให้สมาชิกอย่างไร เอาเข้าสหกรณ์เท่าไหร่ โดยในที่ประชุมของนักเรียนได้
ร่วมกันก าหนดข้อสรุป คือ ก าหนดให้รายได้ร้อยละ 70 เป็นก าไรปันผลให้นักเรียน ที่เหลือเป็น
ก าไรเข้าสหกรณ์  และก าหนดปันผลทุกสิ้นปีการศึกษา 

 โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา  ครูผู้รับผิดชอบด้านการจัดการอาหารน าโปรแกรม 
Thai School Lunch ไปปรับใช้วางแผนจัดเมนูอาหารกลางวัน 
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 นวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ หรือการบูรณาการ 
 ตัวอย่างของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยมอบหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปลาย 
เป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่การอนุบาลต้นกล้า ไป
จนถึงการเก็บเกี่ยว และการจ าหน่าย 

 ตัวอย่างของโรงเรียนศึกษาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มมีการบูรณาการเข้าไป
ในการเรียนการสอนที่เห็นชัดเจน 
 

การบูรณาการ 

1) วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการใช้แปลงเกษตรและบ่อปลา ในการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ การใช้ปูนขาวหว่านลงไปเพื่อ
ก าจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราก่อนปลูกพืช การสังเกตวงจรชีวิตของพืชและแมลง 
การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของบ่อปลา การทดสอบสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่ การผสมพันธุ์กบ เป็นต้น 

2) วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ได้มีการน าผลผลิตที่ได้ เช่น ใบตอง กล้วย ใบเตย 
ใบจาก ลูกจาก มาประกอบอาหาร ท าขนม และจ าหน่าย เป็นการสอนเด็ก
เกี่ยวกับการท าธุรกิจจ าลอง นอกจากนี้ยังน าเอาใบจากมาท างานประดิษฐ์ เช่น 
ท าซุ้ม ท ากระต๊อบใบจาก เป็นต้น 

3) วิชาสุขศึกษา เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ การประเมินภาวะโภชนาการ การออก
ก าลังกาย เป็นต้น  

4) วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องค าศัพท์เรื่องพืชผักสวนครัว สัตว์ต่างๆ 
5) วิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งเรียงความจากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในโรงเรียน การ

เขียนสะกดค าควบกล้ าต่างๆ ค าเป็น ค าตาย  
6) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณหาร การบวกต้นทุน ก าไร 
7) วิชาสังคมศึกษา เรื่องความสามัคคี การท างานเป็นทีม ความอดทน เป็นต้น 

โรงเรียนศึกษำสรรค์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
4.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 โรงเรียนทุกโรงพยายามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับตัวนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 

 มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการกิน จากเดิมที่ไม่ชอบกินมาเป็นชอบกินผักมากขึ้น 
เมื่อนักเรียนได้ลงมือปลูกผักด้วยตนเอง โดยครูของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลาได้
สังเกตจากปริมาณผักที่เหลือในจานอาหารลดน้อยลง นอกจากนี้ที่โรงเรียนอรุโณทัย 
จังหวัดล าปาง เมื่อนักเรียนปลูกผักเองและยังได้ประกอบอาหารเองในวิชาการงาน
อาชีพก็เริ่มหัดกินผัก (เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
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เหมือนโรงเรียนของภาครัฐ การปรุงอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพ) 

 นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีประสบการณ์ตรงด้านการเกษตร การเพาะปลูก
พืชผัก การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา เทคนิคการเพาะปลูกรูปแบบใหม่ ๆ ดังตัวอย่างของ
โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา ที่จัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขารูปช้าง 

 นักเรียนสามารถติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของตนเองได้ ดังเช่นที่ โรงเรียนเยาว
เรศวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งครูฝึกให้เด็กนักเรียนได้ท าการชั่งน้ าหนัก และวัด
ส่วนสูงด้วนตนเอง โดยนักเรียนระดับชั้นประถม 4-6 เป็นผู้ชั่งเอง แปลผล และบันทึก
ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 1-3 จะมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

 นักเรียนโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลาที่มีภาวะโภชนาการเกินบางส่วนน้ าหนักลดลง 
หรือสมส่วนมากขึ้นจากมาตรการการแก้ปัญหาด้านภาวะโภชนาการ 

 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเกษตร และเกิดแนวคิดในการด ารงชีวิตของตนเองใน
อนาคต ดังค าบอกเล่าของนักเรียนหลาย ๆ คน จากโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดล าปาง 
ดังนี้ 
 

... อยากประกอบธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านอาหารเล็ก ๆ มีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แล้ว
จะน ามาแปรรูปเป็นอาหารมาขายในร้าน โดยเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการเด็กไทย
แก้มใสให้มากที่สุด เพื่อจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น เพราะหาก
เราอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่สามารถท าอะไรได้ ต้องแบ่งปัน เพื่อจะได้ประสานกันและ
ช่วยเหลือกัน ... 

... เด็กแก้มใสในวันนี้ ผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า  จะน าความรู้เรื่องปลูกผักที่คุณครูเคย
สอน วิชาการงาน ได้ปลูกผักที่บ้าน หรือแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นที่สนใจ หรือไป
ประกอบอาชีพ เช่นการเลี้ยงกบ หรือเลี้ยงปลา ได้ผลดีก็น าไปขาย อย่างการปลูกผัก 
ต้องมีต้นทุนและมีความอดทน ขยัน มีวินัยน าไปประยุกต์ในการท างานอะไรก็ประสบ
ผลส าเร็จ และมีทักษะชีวิต มีความช านาญในการท างานต่าง ๆ มีความแข็งแรงใน
การท างานและท างานหลาย ๆ อย่างเป็น ท าให้เรารู้จักคิดออกแบบว่าเราจะปลูกใน
รูปแบบอย่างไร ปลูกอย่างไร ลงมือปฏิบัติ กล้าตัดสินใจ กล้าท าด้วยตัวเอง ... 

... อยากเป็นครู เพื่อเผยแพร่ธรรมให้คนหลงผิด และไร้ศาสนา และจะสอนเหมือน
คุณครูที่สอนพวกเรา ปลูกผัก เลี้ยงกบ เพาะเห็ด และแนะน าให้คนด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ... 

โรงเรียนอรโุณทัย จังหวัดล ำปำง 
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4.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคร ู
 จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยทีมพี่เลี้ยงพร้อม ๆ กัน ท าให้ครูและบุคลากรอื่น ๆ 
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน เช่น ครู แม่ครัว นักเรียน ท าให้สามารถท างานร่วมกัน
ได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่างของโรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา 

 การที่ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ท าให้ผู้บริหารและคณะครูมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่
เป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้ครูพยายามแสวงหาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการให้ครบวงจร  และเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมาเป็นการจัดการเรียนรู้ 
"นอกห้องเรียน" ด้านการเกษตร ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียน
จุลสมัย จังหวัดสงขลา ที่มอบหมายงานโดยแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดูแลผักสวนครัว คือ ผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง 
ถั่วงอก 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ดูแลแหล่งเรียนรู้ผักสวนครัว 4 จุดในโรงเรียน คือ  
ผักสวนครัวในกระบะ  
ผักสวนครัวริมรั้ว  
ผักสวนครัวในแปลงผักระเบียงหน้าห้อง / ผักแขวน 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ดูแลการปลูกผักสวนครัวในกระถางเป็นกลุ่ม 
 ซึ่งพบว่านักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาก 

4.4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน 
 ในพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สช. นี้ จะมองเห็นภาพในด้านของการที่ชุมชนเข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่เห็นภาพของการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นที่ตัวของชุมชนเองจากการที่มีโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้าไป 

ตัวอย่างที่พบเช่นโรงเรียนเยาวเรศวิทยา จะมีปราชญ์ชุมชนคือ คุณลุงเปี๊ยก หรือนาย
ศิริ แย้มอยู่ ที่ช่วยเป็นวิทยากรสอนทั้งนักเรียนและครู โดยใช้ที่บ้านของตนเองเป็นที่เรียนรู้ของ
นักเรียนและครูด้วย ลุงเปี๊ยกให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า  

 

... อย่างน้อยให้เด็กได้เรียนรู้ ปลูกผักเป็น กินผักเป็น รู้จักเสียม รู้จักพลั่ว อย่าง
น้อย ๆ เด็กจะเรียนจบหรือไม่จบ จะได้ท างานใหญ่โตหรือไม่ก็แล้วแต่ ... 

โรงเรียนเยำวเรศวิทยำ จงัหวัดสุรำษฎรธ์ำน ี
 
 กรณีของโรงเรียนรอตเสวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความร่วมมือที่โรงเรียน
ได้รับจากผู้ปกครองและชุมชนคือ  ผู้ปกครองและชุมชนบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักบางส่วนให้โรงเรียน 
และเมื่อโรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตร บางส่วนจะถูกน ามาขายให้กับผู้ปกครอง นอกจากนี้
ผู้ปกครองยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับครูโดยผ่านทางตัวเด็กนักเรียน ดังค าบอก
เล่าของครูนาธร สุวนิตย์ ซึ่งเป็นครูเกษตรของโรงเรียนว่า 
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... ครูเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องเกษตรมาก่อน บางอย่างครูก็ได้ความรู้มาจาก
นักเรียนเนื่องจากที่บ้านผู้ปกครองของนักเรียนบางท่านเป็นเกษตรกรและปลูกพืชผัก 
เช่น ปลูกตะไคร้ ท าให้เด็กสามารถน าความรู้มาแลกเปลี่ยนกับครูได้ ... 

โรงเรียนรอตเสวกวิทยำ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

 กรณีของโรงเรียนศึกษาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการที่บริบทของผู้ปกครองและชุมชนจะ
แตกต่างไป กล่าวคือ ผู้ปกครองจะท างานรับจ้างในโรงงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จึงไม่มี
เวลาที่จะมาร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียนได้ แต่เมื่อทราบนโยบายของโรงเรียนว่าจะด าเนินงานตาม
รอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ให้ความร่วมมือโดยการ
บริจาคพืชผักสวนครัวให้กับทางโรงเรียนมาใช้ในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน 

 หรือที่โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดล าปาง  เมื่อโรงเรียนมีแผนพัฒนาเพื่อบูรณาการใน
ด้านการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ท่านอธิการ
มูลนิธิพหฤทัยอุปถัมภ์ จึงได้ให้สถานที่เพื่อสาธิตการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองที่มี
ความรู้ด้านการปลูกผัก มาช่วยสอนนักเรียน ช่วยแนะน าฤดูกาลในการปลูก การเลือกชนิดของผัก 
เป็นต้น 
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โรงเรียนรอตเสวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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โรงเรียนศึกษาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ 
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โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดล าปาง 
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โรงเรียนเยาวเรศวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

     

 

   

 
     

  

 

  

  



 

หน้า | 100 

 



 

101 | หน้า 

 
บทสังเคราะห ์

 

 
 
 

 บทสังเคราะห์บทนี้จะเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ในภาพรวมของโรงเรียน 30 โรงของ
กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ 4 สังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ที่อยู่ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โรงเรียนทั้ง 30 โรงนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 พ.ศ. 2557-2558 และได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมมาแล้ว
เป็นเวลาโดยประมาณ 1 ปี การประมวลองค์ความรู้ในครั้งนี้จึงด าเนินการในระหว่างและหลังจากที่
โรงเรียนได้ด าเนินงานไปแล้วประมาณ 1 ปี ซึ่งพอจะท าให้มองเห็นภาพของการด าเนินงานตามรอย
พระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรด้วยโครงการเด็กไทยแก้มใส 
 

ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 โครงการ เด็ ก ไทยแก้ ม ใสจั ดท าขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ มและสนั บสนุน ให้ โ ร ง เ รี ยนของ
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรด้วย 8 องค์ประกอบ 
ผลที่ได้คือนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีภาวะโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรง  นอกจากการน้อมน าเอา 
8 องค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงแล้วนั้น ในการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทควรต้อง
ค านึงถึงแนวพระราชด าริในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงเป้าหมายของการพัฒนา หลักการพัฒนา และ
วิธีการพัฒนาด้วย 

1. เป้าหมายของการพัฒนา 

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คือ 
“คน” ซี่งในที่นี้คือ “เด็กนักเรียน” ดังพระราชด ารัสว่า 

 

... งานต่างๆ ที่ท านั้น ปรัชญาของงานอยู่ที่ตรงไหน เราต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคง 
มีความเป็นสุข อยู่ดีกินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะได้รับความรู้แล้วก็ฝึกฝนความสามารถ 
สามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้ให้เท่าเทียมกันทุกคน ... 

พระราชด ารัส 27 เมษายน 2543 (2) 
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แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550-2559 (3) ได้กล่าวถึงการทรงงานพัฒนาเด็กว่า ทรง
มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการท างาน
พัฒนา เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พุทธิ
ศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา เมื่อพิจารณาดูเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ทรงใช้ในงาน
พัฒนาแล้ว จะเห็นว่ามีความเหมือนและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้งในส่วนของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ดังแสดงในตารางที่ 5 ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดใด จะมีบริบทของโรงเรียนแตกต่างกัน 
ขนาดพื้นที่ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน โรงเรียนทุกโรงก็สามารถน้อมรับกิจกรรม/โครงการตามพระราชด าริ
เข้าสู่งานประจ าของโรงเรียนได้อย่างกลมกลืน ไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ภารกิจที่โรงเรียนด าเนินการอยู่ได้เลย เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านของพลศึกษา การด าเนินงานตาม
รอยพระยุคลบาทในการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรด้วยองค์ประกอบ 8 
องค์ประกอบ เป็นการมุ่งผลลัพธ์ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กนั่นเอง ซึ่งก็สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ด้านผู้เรียน ที่ก าหนดให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรีภาพ และมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ตัวชี้วัดที่ 6 
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์และตัวชี้วัดที่ 7 นักเรียนมีทักษะชีวิต 

ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทยังช่วยตอบโจทย์ของ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้อีกด้วย โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ
ของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร 

ผลจากการประมวลองค์ความรู้จากโรงเรียนทั้ง 30 โรงเรียนในทุกสังกัดยืนยันว่า โรงเรียน
สามารถที่จะน าโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างง่าย เพราะความสอดคล้องและเป็น
การต่อยอดงานที่ท าอยู่ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการเด็กไทยแก้มใสยังช่วยท าให้มองเห็น
ภาพการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมมากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วนดังที่เคยท ามา 

 



 

103 | หน้า 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการตามพระราชด าริกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานของสพฐ. และมาตรฐานโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

เป้าหมายของโครงการตามพระราชด าริ1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.2 
มาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร3 
(SMART School) 

ด้านพลศึกษา 
1. เด็กปฐมวัยทกุคนได้รับการส่งเสริมดา้น

โภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย 
2. เด็กทุกคนไดร้ับอาหารกลางวนัที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการและถูกสุขลักษณะ และได้ดืม่นม
อย่างน้อยวนัละ 1 แก้ว ทุกวันเรียน 

3. เด็กทุกคนมีน้ าหนักและสว่นสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของเด็กไทย และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ ์

4. ลดอัตราคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาลงจน
ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข 

5. ลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียและโรค
หนอนพยาธิในนักเรียนลงจนไม่เป็นปญัหา
สาธารณสุข 

6. เด็กและเยาวชนทุกคนมีพฤติกรรมในการเลือก
บริโภคอาหารที่เหมาะสม 

7. เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค ์

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง

กาย สม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ าหนัก สว่นสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตร ี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ ์
หมายถึง นกัเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ ์
 
ตัวชี้วัดที่ 7 นักเรียนมีทกัษะชีวิต 
หมายถึง นกัเรียนมีความร่าเรงิ แจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ ร่วมปฏิบัตกิิจกรรมต่างๆ 
กับเพื่อนอย่างมีความสุขสามารถจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
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เป้าหมายของโครงการตามพระราชด าริ1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.2 
มาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร3 
(SMART School) 

ด้านจริยศึกษา 
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักการและ

อุดมการณ์สหกรณ์4 
2. มีความรู้และตระหนักถงึความส าคญัของการ

อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมตอ่การด ารงชวีิต 

3. มีลักษณะนิสยัในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดี และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อืน่และกตญัญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตา่ง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดที่ 5  นักเรียนเป็นเด็กดี 
หมายถึง นกัเรียนด ารงชีวติอย่างมีคุณค่า 
มีน้ าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนา
คุณธรรมดา้นต่าง ๆ อาทิ วินัย 
สติสัมปชัญญะ  กตัญญู เมตตา อดทน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ  
มีการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ท ากิจกรรมสถานศึกษาเพือ่พัฒนาตนเอง 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อปลูกฝังจิต
อาสา 

ด้านหัตถศึกษา 
1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืน

ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค และทางด้าน
อาชีพที่จ าเปน็ในการด ารงชีวิต 

2. มีความรู้และทักษะด้านอาชีพที่จ าเปน็ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3. มีความรู้และทักษะด้านหลกัการสหกรณ์ 

มาตรฐานท่ี 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ท างานร่วมกบัผู้อื่นได ้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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เป้าหมายของโครงการตามพระราชด าริ1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.2 
มาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร3 
(SMART School) 

ด้านพุทธิศึกษา 
1. มีโอกาสเข้าถงึและได้รับบริการทางการศึกษา

ในรูปแบบที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
2. มีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ในวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง รอบตัว 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ด ูพูด เขียนและ
ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละน าเสนอ
ผลงาน 

 
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อา่น ฟังและดู 

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 น าเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 1  นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่าน 
หมายถึง นกัเรียนมีพัฒนาการในการอ่าน
ดีขึ้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการคิดและเขียน 
หมายถึง นกัเรียนสามารถพิจารณา
เรื่องราว วิเคราะห์เหตุและผลที่เกิดขึน้จาก
เรื่องที่อ่านและสามารถคดิเป็นระบบ 
น าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้และเสนอความ
คิดเห็นต่าง ๆ ด้วยการเขยีนได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได ้
หมายถึง นักเรียนสามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ได้จากการเรียน ทักษะที่ได้รับ
การฝกึฝน และคุณลักษณะบางประการที่
ได้รับการปลกูฝังไปใช้ในการพิจารณา 
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เป้าหมายของโครงการตามพระราชด าริ1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.2 
มาตรฐานโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร3 (SMART School) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานดว้ย
ความภาคภูมใิจ 

 
มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนเปน็ไปตามเกณฑ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

เรื่องราว แยกแยะข้อมูล ระบุข้อดี ข้อเสีย 
และเหตุผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันและสามารถคิดเป็นระบบ
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือวิธแีก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตัวชี้วัดที่ 4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีและมีพัฒนาการทางการ
เรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ 

1 เอกสารอ้างอิงหมายเลข  
2 http://obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/3604/34246.pdf 
3 www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/63.pdf 
4 อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง 1) ลักษณะนิสัยของการพึ่งตนเอง   2) ลักษณะนิสัยของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.1) ขยัน อดทน มีวินัย รับผิดชอบ 2.1) ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงเวลา 
1.2) ประหยัด ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 2.2) สามัคคี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
1.3) พัฒนาตน ใฝ่หาความรู้ 2.3) มีเมตตา เสียสละ 
1.4) หลีกพ้นอบายมุข ไม่คบคนชั่ว 2.4) มีเหตุผล เคารพกติกา ยึดหลักประชาธิปไตย 
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2. หลักการพัฒนา 

 พิจารณาจากหลักการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทแรกจะเห็นว่า โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสได้มีการน้อมน าเอา
หลักการทรงงานไปปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.1 การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (learning by doing) 
โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้ง 30 โรงได้น าองค์ประกอบที่ 1 ของการจัดการ

อาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรคือ การเกษตรในโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบของการท ากิจกรรมโดยจัดกระบวนการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่นการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบ การบูรณาการแปลงเกษตรของโรงเรียนเข้ากับกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ การท าเป็นชมรมหรือชุมนุม การจัดเป็นหลักสูตรการงานอาชีพให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก จนกระทั่งกิน ขาย และท าบัญชีรับจ่าย คิดต้นทุนก าไร กระบวนการเหล่านี้เป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับการท างานเกษตร เช่นปลูกผัก รดน้ า ดูแลพืชผักด้วยตนเอง 
มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งเหล่านี้ จนปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นจากมุมมองของครู ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน และตัวนักเรียนเอง เช่น ครูสังเกตเห็น
ว่า นักเรียนกินผักมากขึ้น เกิดความรักในการเกษตร นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง นักเรียนเล่าว่าได้น าความรู้ไปปลูกผักที่บ้าน อยากท าการเกษตรในอนาคต ในส่วนของครู
เองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเช่นกัน เช่น พยายามแสวงหารูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
เปลี่ยนจากการสอนในห้องเรียน มาเป็นการสอนนอกห้องเรียน ซึ่งผลปรากฏว่า ทั้งนักเรียนและครู
มีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนที่ใช้ใน
โรงเรียนเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ น าไปใช้ต่อไปได้  

อย่างไรก็ตามการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองที่ปรากฏในโรงเรียน
ทั้ง 30 โรงนี้เป็นการใช้กับองค์ประกอบที่ 1 เท่านั้น ยังไม่เห็นกระบวนการในลักษณะดังกล่าวเกิด
ขึ้นกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรอีกเลย 

2.2 โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา 
 สิ่งที่ทุกโรงเรียนมีเหมือนกันคือ ครู สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงงานพัฒนาโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน เหตุผลหนึ่งก็คือโรงเรียนมีครูที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและชุมชน 

 ค าว่า “ครู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ในที่นี้หากจะค้นหาครูเป็นต้นแบบ ค าตอบก็คือ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อศึกษาค้นคว้าและพิจารณาจากพระราชกรณียกิจของ
พระองค์จะเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นทั้งผู้สั่งสอนศิษย์
และนักพัฒนาพร้อมกันไปด้วย ค ากล่าวนี้ปรากฏชัดเจนในพระราชด ารัสพระราชทานในวโรกาสที่
รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอินทิรา คานธี ด้านสันติภาพ การลด
อาวุธและการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย ความว่า 
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... ในเวลานี้ข้าพเจ้ามุ่งพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษาที่ท าอยู่นี้ไม่เพียงแต่
ส่งเสริมการเรียน การสอน และการสร้างอาคารสถานที่เรียนเท่านั้น แต่ว่าต้องท าไป
พร้อม ๆ กันด้วยกับเรื่องสุขภาพ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
เพื่ออาหารปลอดภัย รวมทั้งสามารถขายผลผลิตส่วนหนึ่งเป็นรายได้ ข้าพเจ้าเห็นว่า
เราควรจะมั่นใจว่างานพัฒนาที่เราท านั้นต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาของ
เราต้องมีความสมดุล หมายความว่าเราจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คง
อยู่เป็นประโยชน์ชั่วลูกหลานด้วย 

 ผู้ท างานพัฒนาควรพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น ทั้งคนในท้องถิ่น และบุคคล
กลุ่มอื่น ๆ เช่น องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ บริษัทธุรกิจ และองค์กร
อิสระต่าง ๆ  และที่ส าคัญยิ่งคือการมีข้อมูลเพียงพอจึงจะท างานได้ผล ... 
 

พระราชด ารัส  
ในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอินทิรา คานธี  

ด้านสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2547 
19 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

(แปลอย่างไม่เป็นทางการ) 
 

 ดังนั้นเมื่อโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท นั่น
หมายความว่าครูต้องปรับบทบาทของตนเอง จาก ครูผู้สอน เป็น ครูนักพัฒนา ตามครูต้นแบบ 

จากการประมวลองค์ความรู้ของโรงเรียนทั้ง 30 โรงนี้ พบว่า โรงเรียนทั้งหมดมี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพอนามัยมาหลาย
โครงการมาก ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าโรงเรียนอื่น ๆ การที่โรงเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ มาก่อน 
เป็นการช่วยหล่อหลอมและปรับทัศนคติของครู จากครูผู้สอนเป็นครูนักพัฒนา ครูมีความเข้าใจและ
ยอมรับในการท างานพัฒนาได้ง่ายขึ้น ไม่มองว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อน ารูปแบบการจัดการ
อาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าสู่โรงเรียน ครูจึงน้อมรับ น าไปพัฒนาต่อยอดและเป็น
ระบบได้อย่างรวดเร็ว 

ต้นทุนส าคัญหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเหล่านี้อีกประการหนึ่งคือ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีในการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร 

โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น พื้นที่ท าการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทั้งพื้นที่
และระบบน้ าเพื่อการเกษตร โรงครัว-โรงอาหาร ห้องส้วม ที่ล้างมือ ห้องพยาบาลและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน จึงไม่
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จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ท าให้
โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานโดยพุ่งสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน
ทั้งหมดมีความเห็นพ้องกันว่า องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบของการจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารีนั้น จะสามารถมาต่อยอดการท างานเดิมที่โรงเรียนมีอยู่แล้วให้เป็นระบบมากขึ้น และ
ที่ส าคัญที่สุดคือท าให้เห็นทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนของการท างานพัฒนานั่นก็คือ “เด็ก” 

จากรายงานผลการประมวลองค์ความรู้โดยคณะท างานในแต่ละภาคค้นพบว่ า มีหลาย
โครงการในหลายโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น ๆ แล้ว และเมื่อรับ
โครงการเด็กไทยแก้มใสเข้ามา ก็จะช่วยฟื้นฟูปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้เป็น
บทเรียนที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนนั้น 
จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนโรงเรียนไปในระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถยุติได้ภายใน 1 -2 ปี ดังเช่น
ประสบการณ์ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ ในการด าเนินกิจกรรมการเกษตรใน
ระยะแรกต้องใช้ระยะเวลา 2-5 ปี จึงจะสามารถจัดการเพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายได้ 
(5) 

2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
หลักการส าคัญอีกประการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงยึดถือ

ปฏิบัติมาตลอดคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยทรงเห็นว่าการที่เด็ก โรงเรียน และชุมชนได้มี
โอกาสร่วมมือกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่พระราชทานให้แก่โรงเรียน จะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่กันและกัน เด็ก โรงเรียน และชุมชนพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน พึ่งตนเอง
ได้ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด
ไว้วางใจกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียนและชุมชน
ต่อไป 

ผลจากการประมวลองค์ความรู้ของโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้ง 30 โรง พบการ
มีส่วนร่วมของชุมชนทั้งเป็นบุคคลและเป็นกลุ่ม แต่จะแตกต่างกันไปขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียน 
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ศิษย์เก่าและกรรมการ
สถานศึกษาจะท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน  โรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียน
เป็นนักพัฒนาอยู่ในพื้นที่มานาน เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนต้องน าครูช่วยกันสร้าง
ความมั่นใจให้กับชุมชนก่อน จึงจะได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในบางโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริบท
ของชุมชนที่มีลักษณะผสมผสานของผู้คนที่อพยพมาจากหลายท้องถิ่นเพื่อมาท างานรับจ้างใน
โรงงาน จะสร้างการมีส่วนร่วมได้ยาก  โรงเรียนในสังกัด สช. จะประสบปัญหาในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เนื่องจากผู้ปกครองมีความคาดหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่บุตรหลานของตนมากกว่าการท างานพัฒนา 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแล้วจะพบว่า บริบทของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ
นั้น ผู้ปกครองและชุมชนจะมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ดังนั้นรูปแบบของการมี
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ส่วนร่วมจากชุมชนจึงเป็นลักษณะของทั้งผู้ให้และผู้รับ พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (6) ซึ่งต่างจาก
บริบทของโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสที่ศึกษาในครั้งนี้ ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่จะมี
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมดีกว่า ดังนั้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนจึงมีลักษณะเป็นผู้ให้
มากกว่า และโรงเรียนมักจะอยู่ในสถานะเป็นผู้ตั้งรับ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชด ารัสถึงความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนไว้ว่า 

 

... โดยที่ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งหนึ่ง ถ้าเราสามารถท าให้คนรุ่น
ใหม่ในสังคม คือนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน และพวกผู้ปกครองที่จะมาดูมาช่วยมาเห็น 
มีความรู้ทางด้านเทคนิคทางการเกษตรอย่างใหม่ที่ทางราชการตั้งใจจะส่งเสริมแต่ก็
ส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเรียน เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีการได้รับการ
ฝึกหัดให้ท าตามแบบแผนอย่างใหม่  ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยท ามา หรือว่า
จะได้ม ีความคุ ้นเคยในการติดต่อกับทางราชการ  เมื ่อมีข ้อขัดข้องอะไรจะได้
ปรึกษาหารือกันได้อย่างง่ายขึ ้น และผู ้ปกครองคนในหมู่บ้านเอง  เมื ่อมีปัญหา
ข้อขัดข้องอะไรก็จะได้รู้ได้แน่ว่าจะมีที่ที่จะมาหาได้ ได้แก่ที่โรงเรียน ซึ่งครูจะได้เป็นส่วนที่
จะช่วยเหลือได้มาก ... 
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อย่างไรก็ตามในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนของโรงเรียนในโครงการเด็กไทย
แก้มใส หากพิจารณามองในมุมกลับกันกจ็ะเป็นวิธีการที่จะเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือได้บ้าง นั่น
คือ การใช้องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนแบบครบ
วงจร ตามรอยพระยุคลบาทเป็นตัวเชื่อมประสานโรงเรียนและชุมชนให้เข้าหากันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
ซึ่งผลสุดท้ายจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเด็กและพัฒนาชุมชนต่อไป ดังตัวอย่าง
ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริที่เริ่มต้นจากศูนย์ จึงต้องพยายามสร้างขึ้นมาโดยการใช้
ตัวกิจกรรมที่ได้รับพระราชทานมาเป็นตัวเชื่อม (6) หรือที่พบในโครงการเด็กไทยแก้มใสในบางพื้นที่ 
เมื่อชุมชนทราบว่าโรงเรียนจะด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ก็พร้อมใจกันมาช่วยโรงเรียน 

2.4 การประสานกับภาคีเครือข่าย 
ในช่วงต้นของการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่ 1 การเกษตรในโรงเรียน 

และองค์ประกอบที่ 2 สหกรณ์นักเรียนต้องการการสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและงบประมาณ
บ้าง ผลการประมวลองค์ความรู้ของโรงเรียน 30 โรงพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงประสานกับ
เครือข่ายเดิมที่เคยท างานร่วมกันมา เช่นทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ยังขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ในการท างานพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเห็นว่า การ
ร่วมมือกันหลาย ๆ สาขาวิชาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ดังพระราชด ารัสว่า 

 

... ข้าพเจ้าพบว่า โครงการจะประสบความส าเร็จดีถ้ามีความร่วมมือร่วมแรงจากหลาย
ฝ่าย รวมทั้งอาสาสมัครที่มีความตั้งใจช่วยงานด้วย เพราะการพัฒนาเป็นกระบวนการ
ที่บูรณาการ ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องอาศัยการท างานเป็นทีมเป็นหลัก เมื่อกล่าวถึง 
“บูรณาการ” ข้าพเจ้าหมายถึงการพัฒนาแบบองค์รวม คือ มีทั้งเรื่องสุขภาพ การฝึก
อาชีพ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น ... 
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3. วิธีการพฒันา 

 การด าเนินงานพัฒนาตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีนั้น จะมีหน่วยงานหลักคือ ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่รับผิดชอบในการน าพระราชด ารัสมาสู่การปฏิบัติ วิธีการและขั้นตอนการท างาน จะใช้
วงจรการบริหารงานอย่างง่าย ๆ คือเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลทั้งจากเอกสารและการไปหาข้อมูล
ในพื้นที่ จัดท าแผนงาน/โครงการ ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลดู
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดที่
เหมาะสม และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและเผยแพร่ผลการประเมินให้กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป 

 อีกประการหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชุสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความส าคญันั่น
คือ การพัฒนาศักยภาพของครู ทั้งในรูปของการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การฝึกอบรมระยะยาว การ
ฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมวิชาการ ทั้งนี้เพราะครูเป็นผู้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลง ดังพระราชด ารัสต่อไปนี้ 

 

... เรามีการอบรมครูหรือมีวิทยากรที่มาให้แนวความคิดต่างๆ แล้วตัวครูเหล่านี้จะเป็น
แกนในการถ่ายทอดต่อไป เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญ ... 
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 ผลการประมวลองค์ความรู้โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสทั้ง 30 โรงพบว่า มีเพียง
บางโรงเรียนเท่านั้นที่มีวิธีการบริหารจัดการและขั้นตอนในการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
ข้างต้น เมื่อผู้บริหารโรงเรียนแจ้งนโยบายแล้ว จะมอบหมายงานให้ครูอาจเป็นบุคคลหรือในรูปของ
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนงานและงบประมาณ แล้วจึงลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้ งผู้บริหาร
โรงเรียนมีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานทั้งอย่างเป็นทางการคือก าหนดเป็นวาระใน
การประชุมครูประจ าเดือน ซึ่งจะท าให้ครูรับทราบกันทุกคน และอย่างไม่เป็นทางการคือครู
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ผู้รับผิดชอบสามารถเข้าพบผู้บริหารและรายงานด้วยตนเองได้ จากข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารโรงเรียน
และครูหลายคนพบว่า การจัดท าแผนจะช่วยท าให้โรงเรียนมีการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น ท าให้
เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 

 แต่เนื่องจากว่าขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้น จะเริ่มต้นจากการชี้แจง
แนวพระราชด าริก่อน หลังจากนั้นจึงให้โรงเรียนที่สนใจเขียนเป็นโครงการสมัครเข้ามา เพื่อ
พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในระยะเวลา 1 ปี ท าให้การประมวลองค์ความรู้ในครั้งนี้ยัง
ขาดความชัดเจนในเรื่องการจัดท าแผนงาน/โครงการ รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการและขั้นตอนใน
การด าเนินงาน นอกจากนี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือระบบรองรบัในเรื่องของการพัฒนาครูและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน มีที่กล่าวถึงในการประมวลองค์ความรู้ให้ครั้งนี้คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ด าเนินการ
โดยศูนย์อนามัยเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ และการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Thai 
School Lunch เท่านั้น 

จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุม “ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการ และ
สุขภาพเด็กในโรงเรียน” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์ ฯ พบประเด็นที่
น่าสนใจ คือ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจในการด าเนินงานตามรอยพระยุคล-
บาทของโครงการเด็กไทยแก้มใสร้อยละ 35.4 เห็นว่าการขาดบุคลากรเป็นข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ร้อยละ 35.1 และ 33.8 เห็นว่าข้อจ ากัดในการด าเนินงานมาจากการรอ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขาดทักษะ ตามล าดับ ส่วนเรื่องงบประมาณ
สนับสนุนมีเพียงร้อยละ 4.6 เท่านั้นที่ถือว่าเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของข้อจ ากัดในการด าเนินการ 8 องค์ประกอบในโรงเรียน 

ข้อจ ากัด จ านวน ร้อยละ 

อันดับ 1 ขาดบุคลากร 116 35.4 

อันดับ 2 รอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 115 35.1 

อันดับ 3 มีปัญหาเรื่องสถานที่ 113 34.5 

อันดับ 4 ขาดทักษะ 111 33.8 

อันดับ 5 ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน 35 10.7 

อันดับ 6 ด้านงบประมาณสนับสนุน 15 4.6 

อันดับ 7 ด้านบริหาร 3 0.9 
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ข้อเสนอแนะ 

จากภาพรวมของการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในโรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส
จะพบทั้งสิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาและข้อจ ากัด จึงน ามาสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานโครงการ
เด็กไทยแก้มใสต่อไปในอนาคต ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี้ 

1. ผู้น าการเปล่ียนแปลง 

 ผลการประมวลองค์ความรู้ในทุกโรงเรียนพบว่า ผู้ที่น าโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้าสู่
โรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียน การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ข้อ คือ 1) 
ความตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพอนามัยของเด็กต่อการเรียนรู้ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวเด็ก 2) ความสอดคล้องของโครงการเด็กไทยแก้มใสกับโครงการที่ท าอยู่ 3) ความรักและความ
ศรัทธาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การที่ได้เห็นพระองค์ทรงห่วงใยเด็ก
และประชาชน และอุทิศพระองค์ท างานมาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนมีความ
มุง่มั่นที่จะท างานนี้ 

 ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นกุญแจส าคัญที่สุด ที่จะเป็นผู้จุดประกายและผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อน าไปถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจแนว
พระราชด าริและการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในการจัดการอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนอย่างครบวงจรจึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่ง ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชัดเจนจึงจะ
ตัดสินใจได้ และช่วยโน้มน้าวให้คณะครู บุคลากร ชุมชนเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนและเกิดความร่วมแรงร่วมใจกันที่จะท างานตามรอยพระยุคลบาทต่อไป 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 เมื่อน าโครงการเด็กไทยแก้มใสเข้าสู่โรงเรียนแล้ว จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงาน คือ 
การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวได้มองเห็นภาพของการด าเนินงานตาม
รอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรด้วยโครงการเด็กไทยแก้มใส รับทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่
โรงเรียน และโรงเรียนก าลังจะเดินทางไปในทิศทางใด เป็นการสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
เกิดเป็นความร่วมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
เพื่อให้ผู้ร่วมงานปรับแนวคิด ทัศนคติ เห็นภาพของการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม และความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าในโรงเรียนทั้งของเดิมและของใหม่  การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

2.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในโรงเรียน โดยการประชุมชี้แจงให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนซึ่งจะเป็นเสมือนฟันเฟืองที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงานตามรอยพระ
ยุคลบาทนี้ ผลการประมวลองค์ความรู้ค้นพบว่า การขับเคลื่อนจะมีพลังเมื่อผู้บริหารก าหนดเป็น
นโยบายหรือเป็นวาระของโรงเรียน ท าให้ทุกส่วนของโรงเรียนขับเคลื่อนไปพร้อมกันและไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามพบว่า นโยบายนี้จะมีอยู่แค่ระดับโรงเรียนเท่านั้ น เมื่อเปลี่ยน
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ผู้บริหารโรงเรียน นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการท าให้นโยบายนี้เข้มแข็งและยั่งยืน 
จ าเป็นต้องเป็นนโยบายในระดับต้นสังกัดในพื้นที่และส่วนกลางด้วย เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อน
ดังที่ปรากฏในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ (6) 

นอกจากนโยบายแล้ว การพัฒนาวิธีการบริหารจัดการก็เป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาทเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานภายนอกโรงเรียน คือการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ปกครอง 
ชุมชน ภาคเครือข่ายของโรงเรียน เพราะเด็กและโรงเรียนเป็นของชุมชน ไม่ว่าผู้บริหารโรงเรียน
และครูจะโยกย้ายอย่างไร ก็จะไม่กระทบกระเทือนกับกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่ด าเนินการอยู่ 
กลุ่มนี้จะกลายเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาให้กิจกรรมต่าง ๆ ด ารงสภาพอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

3. ช่วงการเปล่ียนแปลง 

ภาพที่ปรากฏในโรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใสในช่วงปีที่ 1 ของการด าเนินงานจะเห็นว่า
เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนในเรื่องหลัก ๆ คือ 1) แนวคิดและวิธีการท างานจากการท างาน
โครงการเดี่ยว ๆ มีเป้าหมายเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง จบตามปีที่ของบประมาณสนับสนุน มาเป็น
การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่ตัวเด็ก จึงเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) 
บทบาทของครูในฐานะผู้สอน ผู้ให้ความรู้ เปลี่ยนไปเป็นครูนักพัฒนา ซึ่งต้องส่งเสริมให้เด็กพัฒนา
ศักยภาพในด้านอื่น ๆ ด้วยนอกเหนือจากวิชาการ และ 3) กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเปลี่ยนจาก
การสอนในห้องเรียนมาเป็นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้องค์ประกอบ 8 
องค์ประกอบของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรนั้นเป็นสื่อการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างครบวงจร 

จากการคณะท างานประมวลองค์ความรู้ทุกพื้นที่ได้ลงไปเยี่ยมโรงเรียน 2 ครั้ง ท าให้พบว่า
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการในช่วงของการเริ่มต้นโครงการเด็กไทยแก้มใสซึ่งเป็นช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น คือการเสริมพลังเป็นระยะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

 การฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจแนวพระราชด าริอย่างลึกซึ้ง 

 การนิเทศติดตามเป็นระยะ ๆ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้ว ช่วงของการนิเทศยังสามารถสอดแทรกความรู้
ทางวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ หรือช่วยโรงเรียนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงานได้ 

4. การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร 

ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครู บุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองชุมชน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ การ
บริหารจัดการโครงการ การท างานเป็นทีม การสร้างการมีส่วนร่วม และอื่น ๆ โดยวิธีการ
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ฝึกอบรม การพัฒนาสื่อ การศึกษาดูงาน การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประชุมวิชาการ 
ฯลฯ  

5. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนและเครือข่ายอื่น ๆ  

การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง จึงควรกระตุ้นให้ทุกพื้นที่ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและหาวิธีการที่จะท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมากขึ้น 
และควรเป็นในลักษณะของทั้งผู้ให้และผู้รับ พึ่งพากันและกัน 

 
 

... งานพัฒนาเป็นงานที่ยากและใช้เวลานานกว่าจะท าได้ส าเร็จ นักพัฒนาจึงต้อง
อดทน มั่นคงในธรรม คุณงามความดี ทั ้งยังต้องถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั ้ง 
เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือไว้วางใจ ... 

พระราชด ารัส  
ในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอินทิรา คานธี  

ด้านสันตภิาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2547 
19 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

(แปลอย่างไม่เป็นทางการ) 
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กุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
2552. 

4. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ.  กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ : ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติ, 2554. 

5. นันทพร วีรวัฒน์. รูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบ
วงจร ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี: ด้าน
การพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556. 

6. นันทพร วีรวัฒน์ และคณะ. การประมวลองค์ความรู้จากประสบการณ์การด าเนินงานตาม
รอยพระยุคลบาทเพื่อพัฒนาด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียนโครงการ
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน าไปสู่การ
ขยายผลอย่างกว้างขวางและยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558. 

7. อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ. รายงานการประมวลองค์ความรู้การด าเนินงานตามรอย
พระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนโครงการ
เด็กไทยแก้มใส กรณีศึกษา: ภาคกลาง, 2559. 

8. นพวรรณ เปียซื่อ และคณะ. รายงานการประมวลองค์ความรู้การด าเนินงานตามรอยพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนโครงการเด็กไทย
แก้มใส กรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร, 2559. 



 

117 | หน้า 

9. ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี และคณะ. รายงานการประมวลองค์ความรู้การด าเนินงานตาม
รอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนโครงการ
เด็กไทยแก้มใส กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2559. 

10. นิพนธ์ รัตนาคม และคณะ. รายงานการประมวลองค์ความรู้การด าเนินงานตามรอยพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนโครงการเด็กไทย
แก้มใส กรณีศึกษา: ภาคใต้, 2559. 

11. วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ และคณะ. รายงานการประมวลองค์ความรู้การด าเนินงานตามรอยพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนโครงการเด็กไทย
แก้มใส กรณีศึกษา: ภาคเหนือ, 2559. 

12. โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ส านักงาน. เสริมสร้าง
โภชนาการที่ดี : พื้นฐานของการพัฒนา 30 ปี พระราชกรณียกิจการพัฒนา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง, 2553. 
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ร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลงัเพือ่เดก็ไทยแก้มใส 
ถวายเจา้ฟา้นกัโภชนาการ 

 

 
 

 
 

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2557 ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ส านักงาน
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรม
ส่งเสริมการเกษตร สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังเพื่อเด็กไทยแก้ม
ใส” โดยมีผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกว่า 700 แห่ง 
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นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานโครงการเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids Healthy 
Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) กล่าวว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ทั้ง 9 หน่วยงาน จึงร่วมกันด าเนินโครงการเด็กไทย
แก้มใส เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 726 แห่ง 

ทั้งนี้ มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 1. การเกษตรในโรงเรียน 2. สหกรณ์นักเรียน 3. การ
จัดบริการอาหารของโรงเรียน 4. การติดตามภาวะโภชนาการ 5. การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 
6. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7. การจัดการบริการสุขภาพ 8. 
การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการและสุขภาพพอนามัย 

อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินโครงการพบว่า ในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะกทม. พบว่า 
ภาวะอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ มีสัดส่วนเด็กอ้วนมากกว่าร้อยละ 10 ยิ่งในโรงเรียนสังกัดเอกชน จะพบ
ปัญหาที่รุนแรงมาก พบเด็กอ้วนในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ถือเป็นความส าคัญที่ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกัน หากทุกฝ่าย ตระหนักถึงปัญหา เชื่อว่าภายใน 2 ปีแรกของการด าเนินโครงการเด็กไทย
แก้มใส จะเริ่มเห็นแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นอัตราของเด็กอ้วนจะเริ่มลดลงได้ ซึ่งการเปิดโครงการ
เด็กไทยแก้มใส ถือเป็นการสร้างเจตนารมณ์ร่วมกันให้เกิดความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงคุณภาพเด็กไทย 

ด้าน สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ใน
ฐานะดูแลโรงเรียนทั่วประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับโครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นล าดับแรก และได้
เตรียมพัฒนาแนวทางบูรณาการโครงการนี้ร่วมกับกองทุนอาหารกลางวันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป  

ขณะที่นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การพัฒนาทักษะในด้าน
การจัดการอาหารในโรงเรียน โภชนาการและสุขภาพอนามัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ทักษะในการด ารงชีวิตของเด็ก โดยใช้คู่มือที่ประมวลองค์ความรู้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชด าริ ในโครงการเด็กไทยแกมใสนี้ กรมอนามัย ร่วมพัฒนาคู่มือฝึกอบรม 
เครื่องมือติดตามผลส าหรับครูและผู้บริหารโรงเรยีน รวมทั้งจัดให้นักวิชาการประจ าศูนย์อนามัยเขต 
12 เขตทั่วประเทศ เป็นพี่เลี้ยง 
 

ที่มา : http://www.posttoday.com/social/health/325590 
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รายชือ่โรงเรียนโครงการเดก็ไทยแก้มใสปทีี ่1 
(พ.ศ. 2557-2558) 

 

 
 

 ชื่อโรงเรียน ภาค จังหวัด 

 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.)   

1  บ้านคลองเตย เหนือ ก าแพงเพชร 

2  บ้านโชคชัยพัฒนา เหนือ ก าแพงเพชร 

3  บ้านไพรสวรรค ์ เหนือ ก าแพงเพชร 

4  บ้านหนองไผ ่ เหนือ นครสวรรค ์

5  บ้านหนองไมแ้ดง   เหนือ นครสวรรค ์

6  พยุหะศึกษาคาร เหนือ นครสวรรค ์

7  วัดนากลาง เหนือ นครสวรรค ์

8  บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล เหนือ นครสวรรค ์

9  วัดปากคลองปลากด เหนือ นครสวรรค ์

10  วัดหนองตาง ู เหนือ นครสวรรค ์

11  วัดบ้านบางลายใต ้ เหนือ พิจิตร 

12  อนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ เหนือ พิจิตร 

13  บ้านแหลมรัง "ราษฎร์บ ารงุ" เหนือ พิจิตร 

14  วัดวังส าโรง เหนือ พิจิตร 

15  อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) เหนือ พิจิตร 

16  บ้านห้วยระหงส ์ เหนือ เพชรบูรณ ์

17  ไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบุ่งน้ าเต้า) เหนือ เพชรบูรณ ์

18  บ้านตะกุดเปา้  เหนือ เพชรบูรณ ์

19  บ้านห้วยสะแก  เหนือ เพชรบูรณ ์

20  ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) เหนือ ตาก 

21  บ้านวังประจบ เหนือ ตาก 
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22  ญาณวศิิษฎ ์ เหนือ ตาก 

23  บ้านหนองบวั เหนือ ตาก 

24  บ้านหนองนกปีกกา เหนือ ตาก 

25  แม่สอด เหนือ ตาก 

26  บ้านแม่กลองน้อย เหนือ ตาก 

27  บ้านซับไม้แดง เหนือ เพชรบูรณ ์

28  บ้านกองทูล (พิทักราษฎร์วิทยาคาร) เหนือ เพชรบูรณ ์

29  บ้านเซอะทะ เหนือ ตาก 

30  ชุมชนบ้านทา่สองยาง เหนือ ตาก 

31  ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา เหนือ ตาก 

32  บ้านแม่สละ เหนือ ตาก 

33  บ้านปูแป ้ เหนือ ตาก 

34  รวมไทยพัฒนา 6 เหนือ ตาก 

35  บ้านแม่ออกฮ ู เหนือ ตาก 

36  บ้านแม่ระเมงิ เหนือ ตาก 

37  บ้านแม่ปะ เหนือ ตาก 

38  ชุมชนบ้านพบพระ เหนือ ตาก 

39  บ้านสะเดา  เหนือ พิษณุโลก 

40  มะต้องประชาสรรค์ เหนือ พิษณุโลก 

41  ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) เหนือ พิษณุโลก 

42  บ้านเนินสุวรรณ เหนือ พิษณุโลก 

43  บ้านขุนน้ าคบั เหนือ พิษณุโลก 

44  ทับยายเชียงวิทยา เหนือ พิษณุโลก 

45  สามัคคีวิทยา เหนือ สุโขทัย 

46  บ้านห้วยโป ้ เหนือ สุโขทัย 

47  บ้านผาเวียง เหนือ สุโขทัย 

48  อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) เหนือ สุโขทัย 

49  ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) เหนือ สุโขทัย 

50  ท่าปลาอนุสรณ์ 1 เหนือ อุตรดิตถ ์

51  อนุบาลไทยรฐัวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ า) เหนือ อุตรดิตถ ์

52  บ้านในเมือง เหนือ อุตรดิตถ ์
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53  บ้านป่าตุ้ม   เหนือ เชียงใหม ่

54  ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เหนือ เชียงใหม ่

55  บ้านหลวง   เหนือ เชียงใหม ่

56  บ้านแม่ตูบ เหนือ เชียงใหม ่

57  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เหนือ เชียงใหม ่

58  บ้านสะลวงนอก เหนือ เชียงใหม ่

59  บ้านเหมืองแร่ เหนือ เชียงใหม ่

60  บ้านทุ่งแก เหนือ เชียงใหม ่

61  บ้านม่วงชุม เหนือ เชียงใหม ่

62  บ้านห้วยม่วง เหนือ เชียงใหม ่

63  บ้านพุย เหนือ เชียงใหม ่

64  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ ์ 7 เหนือ เชียงใหม ่

65  บ้านจันทร ์ เหนือ เชียงใหม ่

66  บ้านกาดฮาว เหนือ เชียงใหม ่

67  บ้านดอนแกว้ เหนือ เชียงใหม ่

68  บ้านแม่นาจร เหนือ เชียงใหม ่

69  บ้านห้วยเฮี่ยน   เหนือ เชียงใหม ่

70  บ้านสันพระเนตร เหนือ เชียงใหม ่

71  บ้านแม่กรณ ์ เหนือ เชียงราย 

72  บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เหนือ เชียงราย 

73  บ้านทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์)  เหนือ เชียงราย 

74  บ้านเกี๋ยง เหนือ เชียงราย 

75  บ้านห้วยขม เหนือ เชียงราย 

76  บ้านโป่งปูเฟือง เหนือ เชียงราย 

77  บ้านทุ่งหลวง เหนือ เชียงราย 

78  บ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บ ารุง) เหนือ เชียงราย 

79  บ้านหนองบวัแดง เหนือ เชียงราย 

80  บ้านสันกอง เหนือ เชียงราย 

81  เวียงเทิง (เทิงท านุประชา) เหนือ เชียงราย 

82  แม่มอญวิทยา เหนือ เชียงราย 

83  วัดเมธังกราวาส (เทฒรัฐราษฎรน์ุกูล) เหนือ แพร ่
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84  บ้านใน (อินทราษฎร์บ ารุง) เหนือ แพร ่

85  บ้านห้วยห้า เหนือ แม่ฮ่องสอน 

86  ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) เหนือ แม่ฮ่องสอน 

87  บ้านอมพาย เหนือ แม่ฮ่องสอน 

88  บ้านแม่เตี๋ย เหนือ แม่ฮ่องสอน 

89  บ้านแม่ปาง เหนือ แม่ฮ่องสอน 

90  บ้านห้วยแฮ้ว เหนือ น่าน 

91  บ้านร่มเกลา้ เหนือ น่าน 

92  ภูเค็งพัฒนา เหนือ น่าน 

93  บ้านเปา เหนือ น่าน 

94  บ้านหมากหัววัง เหนือ ล าปาง 

95  บ้านท่าเวียง เหนือ ล าปาง 

96  บ้านป่าตาล เหนือ ล าปาง 

97  ผาปังวิทยา  เหนือ ล าปาง 

98  สันโป่งวิทยา   เหนือ ล าปาง 

99  ชุมชนบ้านสา   เหนือ ล าปาง 

100  บ้านแม่ตาลนอ้ย ปางปง-ปางทราย เหนือ ล าปาง 

101  อนุบาลสบปราบ เหนือ ล าปาง 

102  ทองทิพย์วิทยา เหนือ ล าปาง 

103  วัดบ้านแลง เหนือ ล าปาง 

104  ชุมชนบ้านแม่ฮาว เหนือ ล าปาง 

105  บ้านวังโป่ง เหนือ ล าปาง 

106  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เหนือ ล าปาง 

107  บ้านหลวงเหนือ เหนือ ล าปาง 

108  บ้านไหล่หิน เหนือ ล าปาง 

109  บ้านนากวาง เหนือ ล าปาง 

110  บ้านห้วยสิงห ์ เหนือ แม่ฮ่องสอน 

111  วัดเนินเสมอ (พินิจวิทยา) เหนือ พิจิตร 

112  บ้านใหม ่ เหนือ แม่ฮ่องสอน 

113  อนุบาลวังเจ้า เหนือ ตาก 

114  บ้านเกาะอา้ยด้วน เหนือ ตาก 
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115  บ้านวังกระดีท่อง เหนือ พิจิตร 

116  วัดต้นไคร ้ เหนือ แพร ่

117  บ้านปลักคล้า ใต ้ สงขลา 

118  ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) ใต ้ กระบี ่

119  ราชประชานุเคราะห์ 1 ใต ้ กระบี ่

120  บ้านคลองปิ้ง ใต ้ กระบี ่

121  บ้านทุ่งวิทยพฒัน ์ ใต ้ กระบี ่

122  ชุมชนบ้านศาลาด่าน ใต ้ กระบี ่

123  บ้านบางหอย ใต ้ กระบี ่

124  บ้านคลองพระยา ใต ้ กระบี ่

125  บ้านทุ่งปรือ ใต ้ กระบี ่

126  บ้านโคกกลาง ใต ้ กระบี ่

127  บ้านคลองไคร ใต ้ กระบี ่

128  บ้านล าทับ    ใต ้ กระบี ่

129  ชุมชนวัดขันเงิน ใต ้ ชุมพร 

130  บ้านท่าข้าม ใต ้ นครศรีธรรมราช 

131  บ้านนาโพธิ ์ ใต ้ นครศรีธรรมราช 

132  วัดสระไคร ใต ้ นครศรีธรรมราช 

133  วัดหนองแตน ใต ้ นครศรีธรรมราช 

134  ชุมชนบ้านบางจาก ใต ้ นครศรีธรรมราช 

135  วัดนาหมอบุญ ใต ้ นครศรีธรรมราช 

136  บ้านกุยเหนือ ใต ้ นครศรีธรรมราช 

137  บ้านคลองเสาเหนือ ใต ้ นครศรีธรรมราช 

138  วัดสว่างอารมณ ์ ใต ้ นครศรีธรรมราช 

139  วัดบางใหญ ่ ใต ้ นครศรีธรรมราช 

140  บ้านหนองหนอน ใต ้ นครศรีธรรมราช 

141  วัดแหลม ใต ้ นครศรีธรรมราช 

142  วัดควน ใต ้ นครศรีธรรมราช 

143  บ้านอ่าวตะเคียน ใต ้ นครศรีธรรมราช 

144  บ้านบางครั่ง     ใต ้ พังงา 

145  คุระบุร ี ใต ้ พังงา 
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146  วัดเหมืองประชาราม ใต ้ พังงา 

147  บ้านบางวัน ใต ้ พังงา 

148  บ้านท่าปากแหว่ง ใต ้ พังงา 

149  บ้านทุ่งรักชัยพ ฒน ์ ใต ้ พังงา 

150  บ้านพารา ใต ้ ภูเก็ต 

151  วัดสุวรรณคีรวีงก ์ ใต ้ ภูเก็ต 

152  บ้านสาค ู ใต ้ ภูเก็ต 

153  สิทธิ์สุนทรบ ารุง ใต ้ ภูเก็ต 

154  บ้านบางหิน ใต ้ ระนอง 

155  บ้านบางริ้น ใต ้ ระนอง 

156  บ้านนา ใต ้ ระนอง 

157  บ้านเชี่ยวเหลยีง ใต ้ ระนอง 

158  บ้านบางกลาง ใต ้ ระนอง 

159  บ้านห้วยเสียด ใต ้ ระนอง 

160  บ้านทองหลาง ใต ้ ระนอง 

161  ทับไชยาพัฒนา ใต ้ ระนอง 

162  ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ใต ้ ระนอง 

163  บ้านมาบตาพุต ใต ้ ระยอง 

164  บ้านไสขาม ใต ้ สุราษฎร์ธาน ี

165  ไทยรัฐวิทยา 88 ใต ้ สุราษฎร์ธาน ี

166  บ้านฉางหลาง ใต ้ ตรัง 

167  บ้านจิจิก ใต ้ ตรัง 

168  บ้านทุ่งขี้เหลก็ ใต ้ ตรัง 

169  บ้านดุหุน ใต ้ ตรัง 

170  บ้านพรุจุด ใต ้ ตรัง 

171  บ้านหลังเขา ใต ้ ตรัง 

172  บ้านหนองคล้า ใต ้ ตรัง 

173  บ้านคลองเตง็ ใต ้ ตรัง 

174  หาดปากเมง ใต ้ ตรัง 

175  บ้านกลิ้งกลอง ใต ้ ตรัง 

176  บ้านไร่พร ุ ใต ้ ตรัง 
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177  บ้านทุ่งค่าย ใต ้ ตรัง 

178  บ้านบ่อหิน ใต ้ ตรัง 

179  ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ใต ้ ตรัง 

180  บ้านหนองสองพีน่้อง ใต ้ ตรัง 

181  บ้านศาลาอูมา ใต ้ นราธิวาส 

182  บ้านโคกสุม ุ ใต ้ นราธิวาส 

183  บ้านฝาง ใต ้ ปัตตาน ี

184  ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) ใต ้ ปัตตาน ี

185  บ้านวังปริง ใต ้ พัทลุง 

186  บ้านเกาะเสือ ใต ้ พัทลุง 

187  บ้านหน้าวัง ใต ้ พัทลุง 

188  บ้านควนพระสาครินทร ์ ใต ้ พัทลุง 

189  บ้านท่าลาด ใต ้ พัทลุง 

190  วัดดอนศาลา ใต ้ พัทลุง 

191  วัดท่าควาย ใต ้ พัทลุง 

192  บ้านบาโงย ใต ้ ยะลา 

193  บ้านเกาะหมี ใต ้ สงขลา 

194  บ้านหินผุด ใต ้ สงขลา 

195  ส านักสงฆ์ศรีวิชัย ใต ้ สงขลา 

196  วัดปรางแก้ว ใต ้ สงขลา 

197  บ้านยางงาม ใต ้ สงขลา 

198  บ้านหนองมว่ง ใต ้ สงขลา 

199  บ้านเกาะน้ ารอบ ใต ้ สงขลา 

200  วัดโพธิ์กลาง ใต ้ สงขลา 

201  วรพฒัน ์ ใต ้ สงขลา 

202  บ้านหนองนายขุ้ย ใต ้ สงขลา 

203  บ้านเพทา ใต ้ สงขลา 

204  บ้านคลองหอยโข่ง ใต ้ สงขลา 

205  บ้านวังพา ใต ้ สงขลา 

206  บ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารงุ) ใต ้ สงขลา 

207  ชุมชนบ้านใหม ่ ใต ้ นครศรีธรรมราช 
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208  ราชประชานุเคราะห์ 3 ใต ้ ชุมพร 

209  บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) ใต ้ ยะลา 

210  วัดชนะสงคราม กลาง กทม 

211  ชุมชนบึงบา กลาง ปทุมธาน ี

212  วัดบ้านพรา้วใน กลาง ปทุมธาน ี

213  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) กลาง พระนครศรีอยุธยา 

214  วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา กลาง พระนครศรีอยุธยา 

215  บ้านล าแดง กลาง พระนครศรีอยุธยา 

216  ชุมชนวัดก าแพง กลาง พระนครศรีอยุธยา 

217  บ้านเชียงรากน้อย กลาง พระนครศรีอยุธยา 

218  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) กลาง พระนครศรีอยุธยา 

219  มาลาอีสงเคราะห ์ กลาง พระนครศรีอยุธยา 

220  จรูญกิ้มลีก้ิจจาทรอนุสรณ์ กลาง พระนครศรีอยุธยา 

221  วัดนางช า (ประชารัฐรังสฤษฏ์)   กลาง อ่างทอง 

222  ชุมชนวัดน้ าพ ุ(น้ าพุพิทยาคาร) กลาง อ่างทอง 

223  วัดงิ้วราย กลาง อ่างทอง 

224  วัดพิจารณ์โสภณ กลาง อ่างทอง 

225  กระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม) กลาง อ่างทอง 

226  วัดท่าชุมนุม กลาง อ่างทอง 

227  วัดวงษ์ภาศน ์ กลาง อ่างทอง 

228  บ้านวังตาอินทร์  กลาง ลพบุร ี

229  วัดหนองกระเบียน กลาง ลพบุร ี

230  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ ์ กลาง ลพบุร ี

231  บ้านโคกแสมสาร กลาง ลพบุร ี

232  ไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) กลาง ลพบุร ี

233  วัดโคกหม้อ กลาง ลพบุร ี

234  ไทยรัฐวิทยา 68  (วัดเหวลาด) กลาง สระบุร ี

235  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) กลาง สิงห์บุร ี

236  วัดสังฆราชาวาส  กลาง สิงห์บุร ี

237  วัดบางเกลือ (ประชารัฐบ ารุง) กลาง ฉะเชิงเทรา 

238  วัดบนประจงอนุสรณ ์ กลาง ฉะเชิงเทรา 
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239  วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) กลาง ฉะเชิงเทรา 

240  วัดไผ่ด า (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) กลาง ฉะเชิงเทรา 

241  ปากคลองบางขนาก กลาง ฉะเชิงเทรา 

242  วัดบึงตาหอม กลาง ฉะเชิงเทรา 

243  วัดประชาบ ารุง กลาง ฉะเชิงเทรา 

244  บางพะเนียง กลาง ฉะเชิงเทรา 

245  ตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ) กลาง ฉะเชิงเทรา 

246  วัดหนองตาบญุ กลาง สระบุร ี

247  วัดราษฎร์สโมสร กลาง ชลบุร ี

248  ชุมชนบ้านหนองปรือ กลาง ชลบุร ี

249  บ้านเนินตะบก กลาง ตราด 

250  ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารงุ)  กลาง ตราด 

251  วัดแหลมมะขาม (สาขาบา้นแหลมทองหลาง) กลาง ตราด 

252  บ้านแหลมไผ ่ กลาง ปราจีนบุร ี

253  วัดเนินสูง กลาง ปราจีนบุร ี

254  วัดเขาส าเภาทอง กลาง ระยอง 

255  บ้านบางจาก กลาง สมุทรปรากร 

256  สุเหร่าบางกะส ี กลาง สมุทรปราการ 

257  วัดสวนส้ม(สขุประชานุกูล) กลาง สมุทรปราการ 

258  วัดแหลม กลาง สมุทรปราการ 

259  คลองส าโรง กลาง สมุทรปราการ 

260  ปากคลองมอญ กลาง สมุทรปราการ 

261  ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง กลาง สมุทรปราการ 

262  วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) กลาง สมุทรปราการ 

263  วัดแค กลาง สมุทรปราการ 

264  บ้านคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) กลาง สมุทรปราการ 

265  อินทรัมพรรย์อนุสรณ ์ กลาง สมุทรปราการ 

266  ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) กลาง สระแก้ว 

267  บ้านแก้วเพชรพลอย กลาง สระแก้ว 

268  ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร กลาง สระแก้ว 

269  อนุบาลบ้านจนัทร ์ กลาง สระแก้ว 
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270  บ้านคลองมะนาว  กลาง สระแก้ว 

271  บ้านเจริญสุข กลาง สระแก้ว 

272  บ้านสี่แยก กลาง สระแก้ว 

273  บ้านโคกเพร็ก กลาง สระแก้ว 

274  บ้านสระพระ กลาง เพชรบุร ี

275  บ้านหนองบวั กลาง กาญจนบุร ี

276  บ้านหนองใหญ ่ กลาง กาญจนบุร ี

277  บ้านหลังเขา กลาง กาญจนบุร ี

278  วัดล าเหย กลาง นครปฐม 

279  วัดศรีมหาโพธิ์  กลาง นครปฐม 

280  บ้านหนองงูเหลือม กลาง นครปฐม 

281  บ้านดงเกต ุ กลาง นครปฐม 

282  วัดโคกเขมา กลาง นครปฐม 

283  ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) กลาง นครปฐม 

284  บ้านทุ่งยาว  กลาง ประจวบคีรีขนัธ ์

285  บ้านเขาโป่ง  กลาง ประจวบคีรีขนัธ ์

286  บ้านคอกช้าง กลาง ประจวบคีรีขนัธ ์

287  บ้านห้วยไทรงาม กลาง ประจวบคีรีขนัธ ์

288  บ้านหนองจันทร ์ กลาง ประจวบคีรีขนัธ ์

289  อนุบาลจอมบงึ   กลาง ราชบุร ี

290  ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) กลาง ราชบุร ี

291  ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) กลาง สมุทรสงคราม 

292  วัดคู้สนามจันทร์ (สามัคครีาษฏร์รังสรรค์) กลาง สมุทรสงคราม 

293  วัดศรีเมือง   กลาง สมุทรสาคร 

294  วัดบางยาง ( บางยางพิทยาคาร ) กลาง สมุทรสาคร 

295  ไทยรัฐวิทยา9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกุล) กลาง สมุทรสาคร 

296  ชุมชนวัดมาตกิาราม กลาง ชัยนาท 

297  บ้านหนองแวง อีสาน ชัยภูมิ 

298  บ้านหนองไผล่้อม อีสาน ชัยภูมิ 

299  บ้านหนองขาม อีสาน ชัยภูมิ 

300  บ้านหนองพพี่วน อีสาน ชัยภูมิ 
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301  บ้านคอนสาร   อีสาน ชัยภูมิ 

302  บ้านหนองมว่ง อีสาน ชัยภูมิ 

303  บ้านโนนม่วง อีสาน ชัยภูมิ 

304  บ้านหนองบวั อีสาน ชัยภูมิ 

305  บ้านโนนหัวนา อีสาน ชัยภูมิ 

306  บ้านตะลอมไผ ่ อีสาน ชัยภูมิ 

307  บ้านโคกล่าม อีสาน ชัยภูมิ 

308  ชุมชนวัดรวง อีสาน นครราชสีมา 

309  บ้านเขาจันทน์หอม   อีสาน นครราชสีมา 

310  กันเกราพิทยาคม  อีสาน นครราชสีมา 

311  บ้านด่านทองหลาง อีสาน นครราชสีมา 

312  บ้านไพ อีสาน นครราชสีมา 

313  บ้านเกรียมโนนส าโรง อีสาน นครราชสีมา 

314  วัดหนองบัวศาลา อีสาน นครราชสีมา 

315  บ้านสะพาน อีสาน นครราชสีมา 

316  โพธารามพิทยาคม อีสาน นครราชสีมา 

317  ประโคนชัยวทิยา อีสาน บุรีรัมย ์

318  บ้านหลักเขต อีสาน บุรีรัมย ์

319  บ้านดอนใหญ ่ อีสาน บุรีรัมย ์

320  บ้านโคกหัวชา้ง   อีสาน บุรีรัมย ์

321  บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา อีสาน บุรีรัมย ์

322  บ้านตะโกตาเนตร อีสาน บุรีรัมย ์

323  บ้านฝังงา อีสาน บุรีรัมย ์

324  บ้านตลาดชัย อีสาน บุรีรัมย ์

325  บ้านพะไล อีสาน บุรีรัมย ์

326  บ้านหนองหญ้าปล้อง อีสาน บุรีรัมย ์

327  บ้านหัวสะพาน อีสาน บุรีรัมย ์

328  วัดบ้านเมืองดู ่ อีสาน บุรีรัมย ์

329  วัดบ้านเบานอ้ย อีสาน บุรีรัมย ์

330  วัดบ้านส าราญราษฎร ์ อีสาน บุรีรัมย ์

331  บ้านป่าไม้สหกรณ ์ อีสาน บุรีรัมย ์
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332  บ้านห้วยส าราญ อีสาน บุรีรัมย ์

333  บ้านส าโรงโคกเพชร อีสาน บุรีรัมย ์

334  บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี อีสาน บุรีรัมย ์

335  ไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) อีสาน บุรีรัมย ์

336  บ้านข่อย อีสาน บุรีรัมย ์

337  บ้านส าโรงโนนเค็ง อีสาน บุรีรัมย ์

338  บ้านหนองโสน อีสาน บุรีรัมย ์

339  บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รงัสรรค์) อีสาน บุรีรัมย ์

340  บ้านหัวฝาย อีสาน บุรีรัมย ์

341  วัดบ้านสวายสอ อีสาน บุรีรัมย ์

342  หม่ืนศรีประชาสรรค์   อีสาน สุรินทร ์

343  บ้านหนองเหล็ก(กองทพับกอุปถัมภ์) อีสาน สุรินทร ์

344  บ้านสวาท อีสาน สุรินทร ์

345  บ้านหนองเทพ อีสาน สุรินทร ์

346  บ้านโคกสมอง อีสาน สุรินทร ์

347  บ้านจบก อีสาน สุรินทร ์

348  บ้านโคกจ าเรญิ อีสาน สุรินทร ์

349  บ้านผือ (ประชาพัฒนา) อีสาน สุรินทร ์

350  บ้านนาตังกระแบก (กาญจนูปถัมภ์) อีสาน สุรินทร ์

351  อนุบาลล าดวน(สุรพนิท์ราษฎร์นุสรรณ์) อีสาน สุรินทร ์

352  บ้านหนองโจงโลง อีสาน สุรินทร ์

353  บ้านหนองแวง อีสาน สุรินทร ์

354  บ้านหนองคนู้อย อีสาน สุรินทร ์

355  ไตรคามสามคัคี อีสาน สุรินทร ์

356  บ้านจอมพระ อีสาน สุรินทร ์

357  บ้านท่าศิลา อีสาน สุรินทร ์

358  อนุบาลจอมพระ อีสาน สุรินทร ์

359  บ้านโสมน อีสาน สุรินทร ์

360  บ้านสน อีสาน สุรินทร ์

361  บ้านน้ าเขียว (น้ าเขียววิทยาคม) อีสาน สุรินทร ์

362  บ้านหนองยาง อีสาน สุรินทร ์
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363  บ้านยางขามเฒ่า (สมประชานุกลู) อีสาน สุรินทร ์

364  บ้านจรวย อีสาน สุรินทร ์

365  บ้านเมืองแก อีสาน สุรินทร ์

366  ห้วยซวกคกเลาใต ้ อีสาน เลย 

367  บ้านกุดร ู อีสาน ขอนแก่น 

368  ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) อีสาน ขอนแก่น 

369  โคกม่วงศึกษา อีสาน ขอนแก่น 

370  บ้านหนองสองห้อง อีสาน ขอนแก่น 

371  บ้านโคกใหญห่นองสองห้อง อีสาน ขอนแก่น 

372  บ้านนาด ี อีสาน ขอนแก่น 

373  บ้านโคกสีโคกเปี้ย อีสาน ขอนแก่น 

374  บ้านหนองโจดสวนมอน อีสาน มหาสารคาม 

375  บ้านวังยาววทิยายน อีสาน มหาสารคาม 

376  บ้านหนองบัว่วิทยา  อีสาน ร้อยเอ็ด 

377  บ้านหนองผือ   อีสาน ร้อยเอ็ด 

378  ไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตากา) อีสาน ร้อยเอ็ด 

379  บ้านป่าสุ่ม  อีสาน ร้อยเอ็ด 

380  รัฐประชาวิทยาคาร อีสาน ร้อยเอ็ด 

381  บ้านปัก อีสาน หนองคาย 

382  พระบาทนาหงส ์ อีสาน หนองคาย 

383  อนุบาลจุมพลโพนพิสัย อีสาน หนองคาย 

384  บ้านนิคมพัฒนา อีสาน อุดรธาน ี

385  บ้านหนองไผห่นองหิน อีสาน อุดรธาน ี

386  บ้านหนองบวั อีสาน อุดรธาน ี

387  บ้านดอนเดื่อ อีสาน อุดรธาน ี

388  บ้านโนนสวา่ง อีสาน อุดรธาน ี

389  บ้านหลวงหวัสวย อีสาน อุดรธาน ี

390  ท่านาจานวิทยา อีสาน กาฬสินธุ ์

391  ชุมชนแก้งค าวิทยา อีสาน กาฬสินธุ ์

392  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป ์ อีสาน กาฬสินธุ ์

393  ปลาเค้าวิทยาคาร อีสาน กาฬสินธุ ์
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394  บ้านลาดวิทยาเสริม อีสาน กาฬสินธุ ์

395  กุดครองวิทยาคาร อีสาน กาฬสินธุ ์

396  ถ้ าปลาวิทยายน อีสาน กาฬสินธุ ์

397  บ้านห้วยทราย อีสาน นครพนม 

398  บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวทิยา อีสาน นครพนม 

399  บ้านท่าหนามแก้วสวนกลว้ย อีสาน นครพนม 

400  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านค าแดง) อีสาน ยโสธร 

401  บ้านบะคอม อีสาน ยโสธร 

402  บ้านยางเอือด อีสาน ศรีษะเกษ 

403  ชุมชนหนองสังข ์ อีสาน ศรีษะเกษ 

404  หนองบัวเรน อีสาน ศรีษะเกษ 

405  บ้านเกิ้ง อีสาน ศรีษะเกษ 

406  บ้านโคก อีสาน ศรีษะเกษ 

407  บ้านซ าขี้เหลก็ อีสาน ศรีษะเกษ 

408  อนุบาลอุทุมพรพิสัย อีสาน ศรีษะเกษ 

409  อนุบาลกันทรารมย ์ อีสาน ศรีษะเกษ 

410  บ้านน้ าขวบ-โนนดู ่( กองทัพบกอุปถัมภ์ ) อีสาน ศรีษะเกษ 

411  บ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร) อีสาน ศรีษะเกษ 

412  บ้านกระมัลพฒันา อีสาน ศรีษะเกษ 

413  บ้านหนองบวัทอง อีสาน ศรีษะเกษ 

414  บ้านขนุน อีสาน ศรีษะเกษ 

415  บ้านกราม อีสาน ศรีษะเกษ 

416  บ้านโคกเจรญิ อีสาน ศรีษะเกษ 

417  บ้านพงสิม อีสาน ศรีษะเกษ 

418  บ้านพยอม อีสาน ศรีษะเกษ 

419  บ้านหนองโงง้  อีสาน ศรีสะเกษ 

420  บ้านยางเครอื   อีสาน ศรีสะเกษ 

421  อนุบาลเบญจลักษ ์  อีสาน ศรีสะเกษ 

422  บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี) อีสาน ศรีสะเกษ 

423  บ้านคูสระ อีสาน ศรีสะเกษ 

424  บ้านหนองยาง อีสาน ศรีสะเกษ 
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425  บ้านหนองดมุหนองแคนน้อย อีสาน ศรีสะเกษ 

426  บ้านหนองหว้า อีสาน ศรีสะเกษ 

427  บ้านหอย อีสาน ศรีสะเกษ 

428  บ้านขะยูง อีสาน ศรีสะเกษ 

429  บ้านกระเบา อีสาน ศรีสะเกษ 

430  บ้านทุ่งยาวค าโปรย อีสาน ศรีสะเกษ 

431  บ้านหัวเหล่า อีสาน ศรีสะเกษ 

432  บ้านโพธิ์กระสัง  อีสาน ศรีสะเกษ 

433  บ้านหนองแปน อีสาน ศรีสะเกษ 

434  บ้านดอนข่า อีสาน ศรีสะเกษ 

435  บ้านกันทรอม อีสาน ศรีสะเกษ 

436  บ้านโนนแฝก อีสาน ศรีสะเกษ 

437  บ้านอาราง อีสาน ศรีสะเกษ 

438  บ้านกระหวัน อีสาน ศรีสะเกษ 

439  บ้านสะพุง อีสาน ศรีสะเกษ 

440  บ้านโพธิ ์ อีสาน ศรีสะเกษ 

441  บ้านโนนสูง อีสาน ศรีสะเกษ 

442  บ้านขี้เหล็กผอืมอญโคกสะอาดพัฒนา อีสาน ศรีสะเกษ 

443  โรงเรียนบ้านโทะ อีสาน ศรีสะเกษ 

444  บ้านกุดเรือค า อีสาน สกลนคร 

445  บ้านไร่นาด ี อีสาน สกลนคร 

446  บ้านห้วยน้ าเท่ียง อีสาน สกลนคร 

447  บ้านหนองแสงดงอีบา่ง อีสาน สกลนคร 

448  บ้านท่างาม อีสาน สกลนคร 

449  บ้านแสนสุขสามัคค ี อีสาน สกลนคร 

450  โนนสูงโคกกลาง อีสาน อ านาจเจริญ 

451  บ้านไม้กลอนดอนหวาย อีสาน อ านาจเจริญ 

452  หนองเม็ก อีสาน อ านาจเจริญ 

453  บ้านโนนเมือง อีสาน อ านาจเจริญ 

454  พัฒนาสามัคคี อีสาน อ านาจเจริญ 

455  บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อีสาน อุบลราชธาน ี
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456  บ้านห่องขอน อีสาน อุบลราชธาน ี

457  บ้านนาแก อีสาน อุบลราชธาน ี

458  บ้านป่าพอก อีสาน อุบลราชธาน ี

459  บ้านยอดดอนช ี อีสาน อุบลราชธาน ี

460  บ้านดอนชี (เวิน) อีสาน อุบลราชธาน ี

461  บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) อีสาน อุบลราชธาน ี

462  บ้านกวางดีด อีสาน อุบลราชธาน ี

463  บ้านหนองจิกนาเรือง อีสาน อุบลราชธาน ี

464  บ้านนาด ี อีสาน อุบลราชธาน ี

465  บ้านเตย อีสาน อุบลราชธาน ี

466  บ้านค าส าราญ อีสาน อุบลราชธาน ี

467  บ้านนางาม อีสาน อุบลราชธาน ี

468  บ้านทุ่งขุนนอ้ยหนองจานวิทยา อีสาน อุบลราชธาน ี

469  บ้านสว่างหนองเสือ   อีสาน อุบลราชธาน ี

470  สมสะอาดสวนฝ้าย อีสาน อุบลราชธาน ี

471  บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) อีสาน นครราชสีมา 

472  บ้านพะไล อีสาน นครราชสีมา 

 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
  

473  เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย ์บุญประคองพิทยาคม) เหนือ ก าแพงเพชร 

474  เทศบาลวัดธรรมโศภิต เหนือ อุทัยธาน ี

475  เทศบาลวัดอมฤตวาร ี เหนือ อุทัยธาน ี

476  เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เหนือ ตาก 

477  อนุบาลเทศบาลนครพิษณโุลก เหนือ พิษณุโลก 

478  เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เหนือ สุโขทัย 

479  เทศบาลวัดคลองโพธิ ์ เหนือ อุตรดิตถ ์

480  เทศบาลวัดหนองผา เหนือ อุตรดิตถ ์

481  บ้านศรีงาม เหนือ เชียงใหม ่

482  บ้านแม่งอนขีเ้หล็ก   เหนือ เชียงใหม ่

483  ชุมชนเทศบาลวัดศรดีอนไชย เหนือ เชียงใหม ่

484  เทศบาล 8 บ้านใหม ่ เหนือ เชียงราย 

485  เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เหนือ เชียงราย 
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486  เทศบาลบ้านแซว เหนือ เชียงราย 

487  จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) เหนือ น่าน 

488  ดรุณวิทยา  เทศบาลบ้านสวนตาล  เหนือ น่าน 

489  เทศบาลป่าตนันาครัว เหนือ ล าปาง 

490  เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เหนือ ล าปาง 

491  บ้านแม่สง เหนือ ล าปาง 

492  เทศบาลสันปา่ยางหลวง เหนือ ล าพูน 

493  เทศบาล 3 วัดสมุทราราม   ใต ้ สุราษฎร์ธาน ี

494  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี3 (บ้านนา) ใต ้ สุราษฎร์ธาน ี

495  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารสว่นต าบลบางไทร  ใต ้ สุราษฎร์ธาน ี

496  เทศบาล 3 (บ้านนาตาลว่ง) ใต ้ ตรัง 

497  เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) ใต ้ พัทลุง 

498  เทศบาลวัดนางลาด ใต ้ พัทลุง 

499  เทศบาลเขาชยัสน ใต ้ พัทลุง 

500  เทศบาล 4 (บ้านศาลากนัตง) ใต ้ สตูล 

501  วัดเสาธงหิน กลาง นนทบุร ี

502  เทศบาลวัดเซยีน กลาง พระนครศรีอยุธยา 

503  เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) กลาง ฉะเชิงเทรา 

504  เทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) กลาง ปราจีนบุร ี

505  แพรกษาวิเทศศึกษา กลาง สมุทรปราการ 

506  บ้านนางาม กลาง สระแก้ว 

507  เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห)์ กลาง เพชรบุร ี

508  เทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) กลาง ประจวบคีรีขนัธ ์

509  เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พฒันา) อีสาน นครราชสีมา 

510  เทศบาล 3 อีสาน บุรีรัมย ์

511  เทศบาลบ้านหนองแวง อีสาน ขอนแก่น 

512  เทศบาลวัดปา่เรไร อีสาน ร้อยเอ็ด 

513  บ้านปราสาท อีสาน ศรีสะเกษ 

514  บ้านเปือยนาสูง อีสาน ศรีสะเกษ 

515  บ้านเพียนาม อีสาน ศรีสะเกษ 

516  บ้านสิริขุนหาญ อีสาน ศรีสะเกษ 
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517  เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ อีสาน อ านาจเจริญ 

518  เทศบาล 2 (พิบูลวิทยาคาร) อีสาน อุบลราชธาน ี

 สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  

519  วัดนาคนิมิตร กลาง กทม 

520  วัดสีสุก กลาง กทม 

521  วัดรัชฎาธิฐาน กลาง กทม 

522  วัดกัลยาณมิตร กลาง กทม 

523  สุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) กลาง กทม 

524  บางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) กลาง กทม 

525  ล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) กลาง กทม 

526  สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) กลาง กทม 

 สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
  

527  ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) เหนือ ตาก 

528  บ้านคุณแม ่ เหนือ เชียงใหม ่

529  สันโป่งวิทยา   เหนือ พะเยา 

530  อรุโณทัย เหนือ ล าปาง 

531  เยาวเรศวิทยา ใต ้ สุราษฎร์ธาน ี

532  จุลสมัย   ใต ้ สงขลา 

533  รอตเสวกวิทยา กลาง พระนครศรีอยุธยา 

534  เซนต์แอนโทนี กลาง ฉะเชิงเทรา 

535  มารีวิทยาศรมีโหสถ กลาง ปราจีนบุร ี

536  ดิษลี กลาง สมุทรปราการ 

537  ศึกษาสรรค ์ กลาง สมุทรปราการ 

538  เยาวนารีคริสเตียน กลาง สมุทรปราการ 

539  อนุบาลทรัพย์ปัญญา   อีสาน บุรีรัมย ์

540  อนุบาลเอี่ยมสุข อีสาน มหาสารคาม 

541  กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา อีสาน หนองบัวล าภ ู

542  เคียวน า อีสาน ศรีสะเกษ 

543  เมธาศึกษา อีสาน สกลนคร 

544  ประนอมศรีสงเคราะห ์2 อีสาน อุบลราชธาน ี
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ตัวอย่างหลกัสตูรเพือ่เสรมิสร้างศักยภาพของครู 
และบคุลากรของโรงเรียน 

 

 
 
 

 ตัวอย่างหลักสูตรการฝกึอบรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียนก่อนเริ่มโครงการซึ่งด าเนินการ
โดยทีมพี่เลี้ยงศูนย์อนามัยที่ 11 และทีมพี่เลี้ยงศูนย์อนามัยที่ 12 ภาคใต ้

 หลักสูตรโดยศูนย์อนามยัท่ี 11 

 ชี้แจงวัตถุประสงค์และชมวีดีทัศน์โครงการเด็กไทยแก้มใส 

 ศึกษาดูงานใน 8 ฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านล าทับ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหนึง่ใน
โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส 

 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังทางโภชนาการ และโปรแกรม Thai School 
Lunch 

 เสวนา “เด็กไทยแก้มใส จดัการอย่างไรให้ยั่งยืน” 

 บรรยายระบบการเก็บรายงานและการประเมินผลโครงการ 

 หลักสูตรโดยศูนย์อนามยัท่ี 12 

 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการเดก็ไทยแก้มใส และเตมิเต็มความรู้ด้าน
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพนักเรยีนอย่างครบวงจร ตามแนวพระราชด าร ิ

 เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากครูผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ อ.ศรสีาคร จ.นราธิวาส 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต และโปรแกรมการเฝ้าระวัง
ทางโภชนาการ 

 แบ่งกลุ่มเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 กลุ่มย่อย ได้แก ่
1. การขับเคลือ่นเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
สถานศึกษาและ อสม. 

2. กระบวนการจัดการอาหารและสุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 
ครูอนามัย ครูเกษตร ครอูาหารกลางวัน และแม่ครัว 

3. พัฒนาศักยภาพนกัเรียนแกนน า ประกอบด้วย นกัเรียนแกนน าจากทุกโรงเรียน 
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ภาคผนวก ง 
รายชือ่คณะท างาน 

การประมวลองค์ความรู้การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร 
ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 
 

 

ที่ปรึกษา 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ์
รศ. พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 
รศ. ดร.วิลาสินี อดุลยานนท ์
นายสง่า ดามาพงษ ์
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศร ี

ผู้จัดการโครงการ 

นส.เพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต 
วทบ. (คหกรรมศาสตร-์อาหารและโภชนาการ), บธ.ม. (บริหาร) 
นักวิชาการโครงการ 
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

คณะท างาน 

รศ. พันเอกหญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน ์
 วทบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ชีวเคมี), วท.ม. (โภชนศาสตร์), Ph.D (Human Nutrition) 
 รองศาสตราจารย์  

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 
วท.บ (ชีวเคม)ี วท.ด. (โภชนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 
วท.ม. (ชีวสถิติ), ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยชีวสถิต ิ
กลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
 ปร.ด. (พิษวิทยา)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กลุ่มงานอาหาร  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายสมโชค คูณสนอง 
 ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา) 
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล 
 พ.บ., วว. (กุมารเวชศาสตร์), อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

M.Sc. in Clinical and Public Health Nutrition 
ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ 
 พ.บ., วว. (กุมารเวชศาสตร์), ส.ม. (การพัฒนาระบบสาธารณสุข)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
 ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 
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 ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
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 MCN (โภชนาการชุมชน) 
 นักโภชนาการช านาญการอาวุโส 

นายเทพฤทธิ์ บุญแท ้
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
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