
การจัดการระบบอาหาร
ในระดับชุมชน และโรงเรียน

ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์

รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

วพบ.สงขลา



ประเด็นในการพูดคุย

1.ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ
2. การจัดการระบบอาหารและโภชนาการในชุมชน
และโรงเรียน

2.1 ความมั่นคงทางอาหาร
2.2 อาหารปลอดภัย
2.3 โภชนาการสมวัย





สารอาหารท าให้สมองของเด็กมีพัฒนาการและเจริญเติบโต : โปรตีน เหล็ก สังกะสี 
ซีเลเนียม ไอโอดีน โฟเลท ไวตามินเอ โฟลีนและแฟตต้ีเอซิท



































ยทุธศาสตรโ์ภชนาการชมุชนในอนาคตเพือ่พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยข์องชาติ

พัฒนาระบบและกลไก
ของรัฐ-ประชาใหเ้อือ้ตอ่
การขับเคลือ่น

สง่เสรมิการเกษตรปลอด
สารพษิเพือ่การเรยีนรูแ้ละ
บรโิภคในโรงเรยีนทกุแหง่

พัฒนาอาหารในศนูยเ์ด็ก
เล็ก-โรงเรยีนใหม้คีณุภาพ 
ปลอดภัย+กนิผักครึง่ชาม

พัฒนาองคค์วามรูแ้ละการ
จัดการของครแูละ
บคุลากร

สรา้งฐานขอ้มลู ระบบเฝ้า
ระวังและตดิตามภาวะ
โภชนาการ

บรูณาการเชงิการจัดการ
ระหวา่งองคก์รและชมุชน



การจัดการด้านความมั่นคงทางอาหาร: ผ่านระบบความ
มั่นคงทางอาหารและสัมมาชีพ

ธนาคารน ้า
1.นายถ่ัน  จุลนวล

2.นายไพโรจน์  บัวสม
3.นายวิเชียร  บัวสม

-จัดหาแหล่งจัดเกบ็น  า
-บริหารจัดการน  า

ธนาคารอาหารชุมชน
1.นายถ่ัน  จุลนวล
2.นางนุสร  รุ่งพรม
3.นางจัด  ก่อกิ มเส้ง

-ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรแบบย่ังยืน
(7 ไร่  7 อย่าง  7 ร้อย)

-ปลูกไผ่, เลี ยงปลา, ปลูกผัก, เพาะช า,   
ปุ๋ยหมัก, เพาะเห็ด, เลี ยงเป็ด ไก่

โรงสีข้าวชุมชน
(หมู่ 3,5,6)

1.นายวิเชียร  บัวสม
2.นายวิ  โชติระโส

-โรงสีข้าวของต าบล เปิดบริการ 3 วัน/สัปดาห์
(จันทร์, พุธ, ศุกร์ ราคา 10-15 บาท/กระสอบ)

-น าร าข้าวไปเป็นอาหารหมู และท าปุ๋ย

ธนาคารข้าว
1.นายบุญชอบ  ทองดี
2.นายวิเชียร  บัวสม

3.นายวรรณะ  ขุนเดื่อ

-คัดเลือก/เก็บพันข้าว
-แปลงสาธิตนาปลอดสารพิษ
-การสร้างจิตส านึกในการท านา

กลุ่มยุวเกษตร
1.นายค านึง  ศรีสุวรรณ
2.นางสงวน  แก้วสวัสดิ์

3.นายพงษ์ศักดิ์  เนียมคง
-จัดตั งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
-ขยายพื นท่ีปลูกจากโรงเรียนไปยังครัวเรือน

-จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก  
เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรผสมผสาน
(สวนสมรม)

1.นายไพบูลย์   หนูราช
2.นางสุภา   หนูราช

-ปลูกพืชผสมผสานในพื นท่ีจ ากัด7 ชั น 10 ชนิด
-ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูก

ภาคีหนุนเสริม (สจรส., สสส, สถาบันการเงิน (ธกส.) 
สถาบันการศึกษา, ส่วนราชการทุกระดบั กสทช.) 

ระบบการบริหารจัดการต้าบล

สภาพลเมือง
1.นายถ่ัน  จุลนวล

2.นายวีรชาติ  บุตรวิไล
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สภาองค์กรชุมชน (นายสมนึก  หนูเงิน)

-การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/ผนพัฒนาต าบล
-กระตุ้น, เอื ออ านวย, หนุนเสริมการท างานระบบต่างๆ
-การจัดเก็บข้อมูล
-การประเมินงานอย่างต่อเนื่อง
-การแก้ไขปัญหา (จัดการคน / ข้อมูล / ทรัพยากร / งบ)

ระบบการสื่อสาร

พลังงานชุมชน
1.นายธีรวิทย์  จันทกูล

2.นายเสรี  จันทกูล
3.นางวิลัย  ยอดเกลี ยง

-ใช้เตาชีวมวลไม้ฟืนแทนเตาแก๊สหุงต้ม
ลดค่อใช้จ่ายในครัวเรือน

-ให้มีเตาเผาขยะในครัวเรือน

สื่อชุมชน
1.พระครูสิริญาณวิมล
2.นายปรีชา  ขุนชิตร

-ส่งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน
-จัดกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น ทอดผ้าป่าสมัคคี, 

ลากเรือพระ, กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศูนย์พิทักษ์สิทธ์ิผู้บริโภค
1.พ.ต.อ.เติม  อินทะสะระ

2.นางยุพิน กิตติลีลา
3.นางระวิวรรณ สุวรรณมณี

-รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนจากผู้บริโภค
- ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

-ส่งต่อข้อมูลปัญหาให้ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
ระดับจังหวัด

รพ.สต.
1.นายสุนัย  เสนวงษ์

2.นางอารยา  วิรัตน์กุล
3.นางประไพ  วรกุลวัฒนา
4.น.ส.ธัญญาภัค  สิริชันธน

-เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและปัญหาสุขภาพเด็กวยั
ก่อนเรียน
-ออกเย่ียมบ้านแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื อรัง
-ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
-ประสานภาคีเครือข่าย อสม. ขับเคลื่อนด้าน

สุขภาพในชุมชน
โรงเรียน อสม.

-เฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
-ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงบริการ
-คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคต่างๆ
-โภชนาการแม่และเด็ก
-ดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเรื อรัง
-ประสานภาคีเครือข่าย อสม. ร่วมขับเคลื่อนด้าน
สุขภาพ
-เย่ียมบ้านท่ีรับผิดชอบส่งต่อให้ รพ.สต.

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
อสม. + ผอ.โรงเรียน

-ดูแลสุขภาพ
-อาหาร + ออกก าลังกาย

ส่งน  าในการ
ท านา

การจัดการด้านโภชนาการสมวัย: 
ผ่านระบบการจัดการศึกษา

ขับเคลื่อนด้านสุขภาพ
ด้านความปลอดภัย

ของอาหาร

เสนอข่าวสารทางสุขภาพ

ระบบจัด
การศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ

เสริมสร้าง
ภาวะโภชาการ

โรงเรียน

-ปรับหลักสูตรให้เหมาะกับท้องถ่ิน
-เชื่อมโยงระหว่างบ้าน/วดั/โรงเรียน
-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
-โครงการกองทุนผลผลิตอาหารกลางวัน
-โครงการสุขาภิบาล, โรงอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน
1.นางอนงค์  นุเคราะห์วัด

2.น.ส.กนกวรรณ  โชว์สงวน
3.นางสุทธิยาพร  อัดชิ น

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม 4 ด้าน
-ประเมินภาวะโชนาการและปัญหาสุขภาพ
-ส่งต่อปัญหาสุขภาพและภาวะโภชนาการ
-จัดเมนูอาหารเสนอ อบต. ของบ

-ตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
-ขับเคลื่อนด้านสุขภาพ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

แc

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
1.นายบุญชอบ ทองดีง
2.นายไพบูลย์ หนูราช

-แปลงสาธิตการก าจัดศัตรูพืช
-รับเมล็ดพันธ์ข้างจากศุนย์พัฒนาฯ
-แปรรูป ขายเป็นทุน และบริการ
ให้สมาชิกยืม- คืนพันธ์ข้าวไปปลูก

คัดเลือก เก็บเมล็ดพันธ์ข้าว
ตรวจสอบเมล็ดพันธ์

แหล่งเรียนรู้พันธุ์ข้าว

การจัดการด้านอาหารปลอดภัย: ผ่านระบบ
การดูแลสุขภาพ

รูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



ธนาคารน ้า
 แนวทางการใช้น ้าร่วมกนัอย่าง

ย่ังยืน 
 .นายถ่ัน  จุลนวล

 .นาย พโรจน์  บัวสม
 .นายวิเชียร  บัวสม

                 

ธนาคารอาหารชุมชน
 .นายถ่ัน  จุลนวล
 .นางนุสร  รุ่งพรม
 .นางจัด  ก่อกิ มเสง้

 ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรแบบย่ังยืน
     (   ร่    อย่าง    ร้อย)

โรงสีข้าวชุมชน 
 บริการสีข้าวให้ชาวนา 
เป นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

 .นายวิเชียร  บัวสม
 .นายวิ  โชติระโส

ธนาคารข้าว
 ถ่ายทอดภูมิป   าสูลู่กหลาน 

 .นายบุ ชอบ  ทองดี
 .นายวิเชียร  บัวสม
 .นายวรร ะ  ขุนเดื่อ

กลุ่มยุวเกษตร
 น้อมน้าเศรษ กิจพอเพยีง สู่ชีวิตจริง 

เช่ือมโยงบ้าน วัด โรงเรียน 
 .นายค้านึง  ศรีสุวรร 
 .นางสงวน  แก้วสวัสดิ์
 .นายพงษ์ศักดิ์  เนียมคง

      

เกษตรผสมผสาน (สวนสมรม)
  แหล่งผลิต ทดลอง ถ่ายทอด

ความรู้ 
 .นาย พบูลย์   หนูราช
 .นางสุภา   หนูราช

พลังงานชุมชน
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตร 
 .นายธีรวิทย์  จันทกูล

 .นายเสรี  จันทกูล
 .นางวิลัย  ยอดเกลี ยง

ส่งน ้าใน
การท้านา

แลกเปล่ียน
เรียนรู้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
 แปลงนาสาธิต บริการยืม 

คืน พันธุ์ข้าว 
1.นายบุ ชอบ ทองดีง
2.นาย พบูลย์ หนูราช

ความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งเรียนรูเ้ก่ียวกับอาหารแต่ละแหล่งเรียนรู้ ต.ควนรู



การน้าใช้ทุนทางสังคมเพ่ือพัฒนาสู่ความมั่นคงทางอาหาร ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



การจัดการด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



การจัดการด้านอาหารปลอดภัย ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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การจัดการด้านโภชนาการสมวัย ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา



การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ต.ควนรู 
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• เกิดครัวเรือนต้นแบบแนวทาง
อาหารของแม่เพิ่มขึ น

• แผนพัฒนาต้าบลประเด็น
อาหารของแม่

ผลลัพธ์
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เส้นทางการพัฒนาความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ต.ควนรู
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โ  ง      จ ด            ใ โ ง  ีย   ่


