โรงเรี ยนปลูกคน คนปลูกอาหาร ตอนที่ 1

ระยะ 10 ปี ที่ ผ่ า นมา งานศึ ก ษาความมั่น คงทางอาหารยัง ขาดการศึก ษาลงไปเฉพาะกลุ่ ม
โดยเฉพาะมิติสาคัญอย่างกระบวนการศึกษา เป็ นที่น่าสนใจว่ากระบวนการเรี ยนการสอน หลักสูตร ใน
โรงเรี ยนทัว่ ประเทศไทยได้ มีการบรรจุเรื่ องความมัน่ คงทางอาหารไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของความรู้ พื ้นฐานหรื อไม่
และหากมีบรรจุไว้ มีรายละเอียดเป็ นแบบไหน มีเนื ้อหาที่เหมาะสมแค่ไหน หลายคาถามยังคงตอบได้ ยาก
และการจะตอบได้ อย่างเป็ นหลักการ ควรต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลหรื อการทาการเก็บข้ อมูลศึกษา อย่างไร
ก็ตามพอจะมีงานศึกษาวิจยั ล่าสุดอยู่บ้าง ที่กล่าวถึงความมัน่ คงทางอาหารของโรงเรี ยน ซึ่งงานชิ ้นนี ้ศึกษา
ภายใต้ มู ล นิ ธิ เ กษตรกรรมยั่ง ยื น
(ประเทศไทย) ปี 2560 โดยทาการ
เก็บข้ อมูลของโรงเรี ยนในประเทศ
ไทยทัง้ สิ น้ 22 โรงเรี ย น และน า
ข้ อมู ล มาประมวลเพื่ อ วิ เ คราะห์
ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ ความมั่น คงทาง
อาหารของโรงเรี ย น การศึก ษานี ้
พิ จ ารณาในสองข้ อ คื อ 1.เพื่ อ
ศึกษาการจัดการความมั่นคงทาง
อาหารของโรงเรี ยนที่ เ ชื่ อ มโยง
หลายมิ ติ 2.เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์
หารู ปแบบการสร้ างความมัน่ คงอาหารของโรงเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนที่เป็ นตัวอย่างของการศึกษาประกอบด้ วย
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน( สพฐ.)ทังหมด
้
แต่จะมีรายละเอียดแบ่ง
ประเภทโรงเรี ยน กล่าวคือ เป็ นโรงเรี ยนทางเลือกเอกชน โรงเรี ยนสังกัดสพฐ.ทัว่ ไป โรงเรี ยนสพฐ.ที่มีการจัด
การศึกษาแบบโรงเรี ยนขยายโอกาส โรงเรี ยนการศึกษาทางเลือกแนวพุทธ โรงเรี ยนในพื ้นที่กลุม่ ชาติพนั ธุ์
และโรงเรี ยนการศึกษารู ปแบบ homeschool อย่า งไรก็ ต ามโรงเรี ยนตัวอย่างศึกษามี สถานที่ ตงั ้ อยู่ทุก
ภูมิภาค และอยูท่ งเขตเมื
ั้
องและชนบท
เบื ้องต้ นมีการเก็บข้ อมูลเพื่อพิจารณาภาวะโภชนาการ โดยวัดน ้าหนักส่วนสูง เพื่อคานวณดัชนี
มวลกาย พบว่านักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยูใ่ นเกณฑ์ปกติไม่อ้วนไม่ผอมเฉลี่ย 87% ต่ากว่าเกณฑ์
3% เริ่มอ้ วน 6% และ อ้ วน4% (ศึกษาจากเด็กอายุ 6-12 ปี รวม 3,504 คน) ยกเว้ นบางโรงเรี ยนไม่ได้ ใช้ การ
วัดเชิงตัวเลขเป็ นตัวตัง้ เช่น โรงเรี ยนปัญโญทัย โรงเรี ยนไตรพัฒน์ โรงเรี ยนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก และ

โรงเรี ยนลิตเติลสคูล ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของโครงการเด็กไทยแก้ ม
ใสที่สะทอ้ นภาวะโภชนาการของเด็กปัจจุบนั
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และผลสรุปจากการศึกษา 22 โรงเรี ยนทาให้ พบว่า โรงเรี ยนจะสร้ างความมัน่ คงทางอาหารได้ นนต้
ั ้ อง
อาศัยองค์ประกอบหรื อปัจจัยที่สง่ เสริมต่อความมัน่ คงทางอาหารของโรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
1. ใช้ กิจกรรมด้ านเกษตรและทักษะชีวิต ตลอดจนการพึง่ ตนเองด้ านอาหาร
2. ใช้ แนวคิดการตลาดและเศรษฐกิจสร้ างการเรี ยนรู้กบั สังคม
3. เน้ นการรู้ที่มาของวัตถุดบิ อาหาร
4. การจัดการอาหารที่เหมาะสม ตามฤดูกาลและวิถีวฒ
ั นธรรม
5. เชื่อมโยงกับความรู้ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
6. ใช้ นวัตกรรม และความคิด
สร้ างสรรค์
7. สร้ างเครื อข่ายครอบครัวและ
ชุมชน สังคม อย่างมีสว่ นร่วม
8. ผสมผสานนโยบายรัฐร่วมกับ
การสร้ างช่องทางสนับสนุน
จากตัวอย่างโรงเรี ยนต่างๆ พบว่าน้ อยมากที่ทกุ โรงเรี ยนจะมีครบทัง้ 8 องค์ประกอบ แต่หากโรงเรี ยนใด
โรงเรี ยนหนึง่ มีเพียงหนึง่ ข้ อและทาได้ อย่างดีมาก หรื อหากมีมากกว่าหนึง่ ข้ อก็จะทาให้ สร้ างความมัน่ คงทาง
อาหารได้ อย่างสมบูรณ์ และหากมีทุกองค์ประกอบ และทาได้ อย่างเชื่อมต่อกันเป็ นจิ๊กซอร์ ก็จะสามารถ

สร้ างความมัน่ คงทางอาหารอย่างเป็ นระบบ และสมบูรณ์ ที่สุด เหมือนดังคานิยามความมัน่ คงทางอาหาร
ตามที่ FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ) ได้ นิยามไว้ 4 ประการ คือ ทาให้ เกิดข้ อ
1.การมี อาหารเพียงพอ ซึ่งหมายถึงความเพียงพอของปริ ม าณอาหารที่มีคุณภาพ เพราะบางโรงเรี ยน
สามารถผลิตได้ เองและนาเข้ าจากภายนอกไม่ว่าจากความช่วยเหลือหรื องบประมาณ ทาให้ เกิด ข้ อ 2.
คือ การเข้ าถึงอาหาร การเข้ าถึงทรัพยากรที่เพียงพอของบุคคลเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี
โภชนาการ ก็จะพบมากในบางโรงเรี ยนที่สามารถเข้ าถึงความมัน่ คงทางอาหารในพื ้นที่ทรัพยากร เช่น ป่ า
ชุมชน กิจกรรมทัง้ 8 ข้ อ จะนาพาให้ เกิด ข้ อ 3. คือ การใช้ ประโยชน์ด้านอาหาร คือการใช้ ประโยชน์ด้าน
อาหารที่เชื่อมโยงกับมิตขิ องปริ มาณอาหารที่เพียงพอ มีน ้าสะอาด มีสขุ อนามัย และสุขภาพเพื่อที่จะเข้ าถึง
ความเป็ นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ และข้ อ 4.การมีเสถียรภาพทางอาหาร หมายถึงการที่ประชาชน บุคคล
และครัวเรื อนสามารถเข้ าถึงอาหารได้ อย่างเพียงพอตลอดเวลา สาหรับข้ อสี่นี ้มีหลายโรงเรี ยนยังทาได้ ยาก
เพราะต้ องอาศัยปัจจัยส่งเสริมหลายประการ และต้ องมีลกั ษณะที่ตอ่ เนื่อง
อย่างไรก็ตามความมัน่ คงทางอาหารของโรงเรี ยนนันมี
้ ความสาคัญอย่างมากเพราะไม่เพียงมุ่งที่
การส่ง เสริ ม ให้ เกิดความมั่นคงทางอาหารแต่ เพียงอย่างเดียว แต่ส าหรั บกรณี โรงเรี ยนนัน้ ในฐานะเป็ น
สถานที่ บ่ม เพาะและสร้ างคน จึง เป็ น การลงทุน ด้ านความมั่นคงทางอาหารจึง เป็ น การลงทุน ในสร้ าง
ทรัพ ยากรมนุษย์ ไปพร้ อมด้ วย ซึ่ง หากได้ มี การนาเอาองค์ประกอบทัง้ 8 ประการ ไปใช้ ในกิจ กรรมของ
โรงเรี ยนก็จะทาให้ ภาพของแผนยุทธศาสตร์ ชาติชดั เจนขึ ้น เพราะกรอบยุทธศาสตร์ การจัดการด้ านอาหาร
ของประเทศไทย ปี 2560 กับกรอบแผนพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชาติ 20 ปี ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ให้ ประเทศไทย
ผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย มีความมัน่ คงด้ านอาหารอย่างยัง่ ยืนเพื่อชาวไทยและชาวโลก การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิต อาหารของประเทศให้ เกิดประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน การสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารในระดับครัวเรื อน ชุมชน และชาติทงในภาวะปกติ
ั้
และวิกฤติ อีกทัง้
ได้ เน้ นในเรื่ องของอาหารศึกษาที่ให้ ความสาคัญกับคนรุ่ นใหม่ในฐานะผู้มีความรู้ ผลิต และจัดการความ
มัน่ คงทางอาหารได้ ในปั จจุบนั และอนาคต ดังนันจึ
้ งหากมีการวางปั จจัยส่งเสริ มที่ดีในกลุ่มเยาวชน และ
สถานบันการศึกษาต่างๆ ก็คงสามารถเป็ นคานงัดสาคัญในการวางรากฐานความมัน่ คงทางอาหารให้ กับ
ประเทศได้ และสาหรับในตอนต่อไปเราจะคุยกันถึงผลการศึกษาของแต่ละโรงเรี ยนกันมากขึ ้นนะครับ.....
โดย กาลครัง้ หนึ่ง

