แค่ ต้นอ่ อน แต่ พอเพียง
นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์
ทุกวันศุกร์ เกือบทุกสัปดาห์ที่โรงเรี ยนสุ เหร่ าซี รอ (ราษฎร์ สามัคคี) เขตสะพานสู ง จะมีพืชผักอย่าง
น้อยหนึ่งชนิดที่โรงเรี ยนผลิตได้เองส่ งเข้าโรงครัว แปรเปลี่ยนเป็ นเมนูอาหารที่นกั เรี ยนหลายคนชื่ นชอบ ผัก
ชนิดนั้นไม่ใช่ผกั ที่แปลกพิศดาร แต่เป็ นเมล็ดงอกต้นเล็กๆ อย่างถัว่ งอกและต้นอ่อนทานตะวัน
เกษตรปลอดสารพิษในสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรี ยนสุ เหร่ าซี รอ (ราษฎร์ สามัคคี ) เป็ นโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร สอนตั้งแต่ระดับชั้น
ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2555 โรงเรี ยนได้เริ่ มทากิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษ
และดาเนิ นการเรื่ อยมาจนถึ งปั จจุ บนั และในปี พ.ศ.2557 โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการเด็ก ไทยแก้มใส i
โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ซึ่ งหนึ่ งในกิ จกรรมของ
โครงการนี้คือ การทาเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อนาพืชผักมาประกอบอาหารของนักเรี ยน
พื้นที่เกษตรของโรงเรี ยนแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ บริ เวณนอกรั้วโรงเรี ยน มีพ้ืนที่รวม 150 ตารางวา มี
ฐานการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น ไก่ไข่ ปลาดุกในวงบ่อซี เมนต์ แปลงผัก เป็ นต้น และบริ เวณในรั้วโรงเรี ยน
ทางด้านหลัง มีโรงเห็ด ชั้นวางถาดต้นอ่อนทานตะวันแนวตั้ง และเครื่ องเพาะถัว่ งอกอัตโนมัติ ตั้งอยูด่ า้ นข้าง
อาคารเรี ยน
“โครงการเกษตรพอเพี ย ง ท าต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ปี 2555
เพราะว่ า โรงเรี ยนได้ เข้ า ร่ วมโครงการสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง น้ อ ม
นาเอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งของรั ช กาลที่ 9 มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
โรงเรี ยน ส่ วนตัวผมเองผมจะดูเรื่ องการประยุกต์ ด้านเกษตร จะสอน
เรื่ องการท าเกษตรผสมผสาน และเน้ นเรื่ องการท าเกษตรปลอด
สารพิ ษ ซึ่ ง เราท ามา 4-5 ปี และเป็ นโครงการต่ อเนื่ อง เพี ย งแค่ ว่า
หลั ง ๆ เปลี่ ย นชื่ อ โครงการไปเรื่ อยๆ ล่ า สุ ด มาเป็ นโครงการวิ ถี
พอเพียงเลีย้ งชี พได้ ยังมีเนือ้ หากิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรปลอดสารพิษ
อยู่ ที่ โรงเรี ยนเราทาต่ อเนื่ องมาก็คือเพาะถั่วงอกปลอดสารพิ ษ ต้ น
ครู เฉลิมพล จาปาเรือง
อ่ อนทานตะวัน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเลีย้ ง เห็ดนางฟ้ า
การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ทุกสิ่ งทุกอย่ าง ผลผลิตทุกอย่ างเราเอาเข้ าโรงอาหาร เพื่อประกอบอาหารให้ เด็ก
ได้ รับประทาน” ครู เฉลิมพล จาปาเรือง ครู สอนวิชาสังคมและวิชาเกษตรกล่าวถึงกิจกรรมเกษตรในโรงเรี ยน

โดยนักเรี ยนทุกระดับชั้นจะได้ลงแปลงเกษตรในภาคปฏิบตั ิ มากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสม
และชัว่ โมงเรี ยน แต่จะมีนกั เรี ยนกลุ่มหนึ่ งที่ได้คลุกคลีกบั งานเกษตรทุกสัปดาห์ นัน่ คือ เด็กในชมรมเกษตร
ปลอดสารพิษ ซึ่ งมีนกั เรี ยนหลายระดับชั้น ตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.3 จานวน 20 คน
“คนที่ ลงมาประจา คื อคนที่ มีวิชาเรี ยนตรงๆ
คื อ ชั้นมัธยม อย่ างน้ อยเจอผมอาทิ ตย์ ละ 1 ครั้ ง ในแต่
ละห้ อง และชมรมเจอกันอาทิ ตย์ ละ 1 ครั้ ง แต่ ทุกวัน
เขาจะลงมาของเขาอยู่แล้ ว ในพืน้ ที่ รับผิดชอบของเขา
ถ้ าคนไหนรั บผิดชอบถั่วงอกเขาก็จะมาดู อย่ างถั่วงอก
ที่ เขาทาไว้ ก็จะออกวันนี ้ ประมาณช่ วงบ่ ายเขาก็จะมา
จัดการแพ็คใส่ ถุง และขายผู้ปกครองช่ วงที่ มารั บเด็ก
กลับบ้ าน
อาทิ ตย์ นึงเราจะมีงานให้ เด็กฝึ กทา ตอนนีป้ ล่ อยให้ เด็กทาเองได้ หมด ช่ วงแรกๆ เป็ นการสาธิ ตการ
ฝึ กทา พอผ่ านไประยะนึงเด็กก็สามารถทาได้ เอง เก็บเกี่ยวผลผลิต การแพ็คบรรจุภัณฑ์ และก็ขาย ขายเสร็ จก็
มาส่ งเงิ นให้ กับบัญชี บัญชี จะมีเจ้ าหน้ าที่ ครู คอยดูแลอยู่ ทาบัญชี ให้ เขาจะส่ งเงินให้ ว่าวันนี ข้ ายได้ เท่ าไหร่
เราก็พยายามว่ า นอกจากเราจะทาในโรงเรี ยนแล้ ว ต่ อไปอยู่ข้างนอก เธอไปทาขายที่ บ้าน เพิ่มรายได้ ของเธอ
ได้ ด้วย นอกจากทากิ นเอง ก็ไม่ ยากอะไร เราก็พยายามสอนเรื่ องอาชี พตามไปด้ วย เด็กก็โอเค คิ ดว่ าได้ ร้ ู จัก
การปลูกผัก การกินผักที่ มันปลอดสารพิษ แล้ วยังสร้ างรายได้ ให้ กับตัวเองอี ก ” ครู เฉลิมพลกล่าวถึงกิจกรรม
ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โดยคุณครู พยายามสร้างทีมแต่ละรุ่ นขึ้นมาอย่างต่อเนื่ อง เมื่อเด็กชั้น ป.6 จบ
ไป ก็มีรุ่นน้องขึ้นมาแทนที่
เมล็ดงอก ออกทุกวันศุกร์
สาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จะมีบริ ษทั จัดหาพืชผัก และวัตถุ ดิบต่างๆ ตามที่โรงเรี ยน
ต้องการมาส่ งให้ถึงที่ แต่ผกั ที่โรงเรี ยนไม่เคยต้องสั่งซื้ อเลย คือ ถัว่ งอกและต้นอ่อนทานตะวัน ส่ วนในช่วง
ฤดูหนาวที่ผกั เจริ ญเติบโตดี ก็ช่วยลดปริ มาณการสัง่ ซื้ อผักจากภายนอกลงได้
สาหรับถัว่ งอกจะถูกส่ งเข้าโรงครั วทุ กวันศุ กร์ ครั้ งละ 12 กิ โลกรั ม หรื อ 1 ถังเพาะ โดยจะนาไป
ประกอบอาหารเมนู ก๋วยเตี๋ ยว ขนมจี น หรื อผัดถัว่ งอก ส่ วนต้นอ่ อนทานตะวันก็สามารถเก็ บเกี่ ย วได้ทุ ก
สัปดาห์ ครั้งละ 5-6 กิโลกรัม นาไปทาได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มจืด ผัดต้นอ่อนทานตะวันผสมกับถัว่ งอก
แต่ในวันอื่นๆ ก็มีผลผลิต 2 ชนิดนี้ออกมาเช่นกัน แต่จะนาไปบรรจุถุงขายให้ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง เป็ น
รายได้หมุนเวียนในโครงการเกษตรปลอดสารพิษแทน
“สั ปดาห์ นึงผมจะเพาะถั่วงอกแค่ 2 รอบ ส่ งขายกับส่ งโรงอาหาร แต่ ละอาทิ ตย์ ที่ขายแน่ นอนคื อทุก
วันศุกร์ โรงอาหารสั่ งเราอยู่แล้ ว อาทิ ตย์ ละ 1 ถัง แต่ เราไม่ รอถึงวันศุกร์ อย่ างเดียว เราก็ทาเพิ่ม เพราะเรามีถัง
เพาะ 3 ถัง เราจะทาอาทิตย์ ละ 2 ถัง ถังนึงขาย ถังนึงส่ งโรงอาหาร แต่ ถ้ามีออเดอร์ เข้ ามา เช่ น ผู้ปกครองอยาก
ได้ เวลาเขามีงานแต่ ง เขาใช้ ถวั่ งอก เขาก็จะมาสั่ งนักเรี ยนไว้ ให้ ทาให้ ”

เราจะฝึ กให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ จากการขาย และการประกอบอาชี พด้ วย เราได้ เงินตรงนีม้ าหมุนเวียนใน
โครงการ ไม่ กระทบกับโรงเรี ยน แรกๆ อาจจะมีงบสนั บสนุนจากโรงเรี ยนบ้ าง แต่ ทุกวันนี เ้ ราเลี ย้ งตัวเอง
สบาย มีรายได้ เข้ าโครงการเกือบทุกวัน วันละ 100 -200 บาท เงินก็หมุนเวียน เอาไปใช้ แต่ งสวนบ้ าง ซื ้อเมล็ด
พันธุ์ ซื ้ออาหารไก่ บ้าง
เราพยายามบอกเด็กว่ า ทุกวันนี ผ้ ักปลอดสารพิษมันหากินลาบาก หายาก แต่ ถ้าเราได้ ทาเอง มีกินมี
ใช้ แล้ ว เราทาขายได้ นะ และไปไหนขายได้ อยู่แล้ วผัก
ออร์ แกนิ ค อย่ างถั่วงอกเราขาย 10 บาท นักเรี ยนไปดู
ตามห้ าง แพ็คเกจดีๆ เขาขายเท่ าไหร่ ต้ นอ่ อนทานตะวัน
ปกติ เราขายที่ โรงอาหาร โลละ 200 ขีดละ 20 บาท แต่
เวลาเราแพ็คขาย โลละ 200 บาทมันแพงไป เราก็ให้ เด็ก
เพิ่ มเป็ น 2 ขีด 20 บาท เผื่อเด็กจะมีกาลังซื ้อบ้ าง ซื ้อไป
ให้ ผ้ ปู กครองเขาทาน” ครู เฉลิมพลกล่าว
ด้านการลงทุ นและรายได้จากการเพาะถัว่ งอก
ถัว่ เขียว 1 กิโลกรัม ราคาประมาณ 40 บาท สามารถเพาะเป็ นถัว่ งอกได้ 4 กิโลกรัม 1 ถัง เพาะได้ประมาณ 12
กิโลกรัม ส่ งเข้าโรงอาหารขายได้ 22 บาท/กิโลกรัม ถ้าบรรจุถุงขาย ถุงละ 2-3 ขีด ราคา 10 บาท หรื อกิโลกรัม
ละ 40-50 บาท
ส่ วนต้นอ่อนทานตะวัน มีตน้ ทุนคือเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ 85 บาท ดินเพาะถุงละ 35 บาท เพาะใน
ถาดพลาสติก ใช้เมล็ดพันธุ์ถาดละ 5-6 ขีด เมื่องอกเต็มที่จะได้ตน้ อ่อนทานตะวันประมาณ 3-4 กิโลกรัม/ถาด
ส่ งขายเข้าโรงอาหารครั้งละ 5-6 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 200 บาท ถ้าบรรจุถุง ถุงละ 2 ขีด ราคา 20 บาท
หรื อขายได้ 100 บาท/กิโลกรัม เป็ นพืชที่ลงทุนไม่สูง แต่ให้ผลตอบแทนดี และยังเป็ นผักที่ใช้ระยะเวลาสั้น มี
ประโยชน์ นักเรี ยนก็ชอบรับประทาน ที่สาคัญไม่ตอ้ งเสี่ ยงกับสารเคมีต่างๆ อีกด้วย
งอกงามนอกโรงเรียน
การเพาะถัว่ งอกและต้นอ่อนทานตะวัน ไม่ได้ทาเฉพาะในโรงเรี ยนเท่านั้น แต่นักเรี ยนในชมรม
เกษตรปลอดสารพิษยังได้เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ให้กบั โรงเรี ยนและชุมชนโดยรอบด้วย
“มี ผ้ ูป กครองหลายคนสนใจ เข้ ามาขอดูวิธี การทา และมี ชมรมต่ างๆ ชมรมผู้สูงอายุใ นหมู่บ้าน
นักกีฬา เชิ ญเราไปสาธิ ตเรื่ องการเพาะถัว่ งอกกับต้ นอ่ อนทานตะวัน เด็กในชมรมก็ไปสาธิ ต ไปสอนการเพาะ
การทา เมื่อเทอมที่ แล้ ว
ตอนนีข้ ยายผลไปลงชุมชนต่ างๆ เขารู้ ว่าถ้ าถัว่ งอกต้ องมาที่ซีรอ ในเครื อข่ ายนอกจากชุมชนแล้ ว เรา
ขยายไป 6 เครื อข่ ายในเขตสะพานสู ง โรงเรี ยนในเขตสั งกัด กทม มี 6โรงเรี ยน เราขยายผลไปหมดแล้ ว โดย
อาศัยเด็กชมรมกลุ่มนีใ้ นการพูดในการบรรยาย เขามาศึกษาดูงานที่ นี่ด้วย และก็เขาก็เอาไปทาทุกโรงเรี ยน
ในช่ วงเทอมที่ผ่านมา” ครู เฉลิมพลกล่าว

ส่ วนการต่อยอดนาเรื่ องการเพาะถัว่ งอกและต้นอ่อนทานตะวันไปทาที่บา้ นของนักเรี ยน อาจจะยัง
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด บางคนก็กลับไปทาบ้าง แต่บางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ทาเลย เพราะมีอุปสรรคเรื่ องการ
รดน้ า เนื่องจากที่โรงเรี ยนใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ที่บา้ นต้องรดด้วยมือเอง แต่ในภาคการศึกษานี้ ครู เฉลิมพล
ตั้งใจจะให้การเพาะถัว่ งอกขยายผลจากโรงเรี ยนไปถึงบ้าน เพื่อให้นกั เรี ยนได้สัมผัสแบบตัวต่อตัว
“ปี นี ้กาลังคุยกับครู อีกท่ านนึ งที่ ดูแลร่ วมกัน ว่ า
จะท ายัง ไงให้ เอาพวกถั่วงอก ต้ นอ่ อนทานตะวันไปถึ ง
ครอบครั วเขา ไปฝึ กทาที่ บ้าน ใช้ วิธีให้ ไปทาแล้ วเอามาส่ ง
ครู เป็ นถั่วงอกมื อถือไหม กาลังคิ ดโปรเจคอยู่ จะให้ เด็ก
ลองไปทาที่บ้าน และเอาผลผลิตมาเปรี ยบเที ยบว่ าไปทาที่
บ้ านแล้ วถัว่ งอกใครได้ ผลผลิตดี กว่ า ก็กาลังคิดอยู่ว่าจะทา
ในเทอมนี ้ ไปต่ อ ยอดที่ บ้ า น เป็ นถั่ ว งอกมื อ ถื อ เช้ ามา
โรงเรี ยนก็ถือมาโรงเรี ยน เห็ นในสื่ อเขาทากันอยู่ ก็เห็ น
แล้ วโอเค” ครู เฉลิมพลกล่าวถึงกิจกรรมต่อยอดจากโรงเรี ยนสู่ บา้ น
นอกจากเมล็ดงอกจากถัว่ เขียวและทานตะวัน คุณครู ก็พยายามศึกษาข้อมูลการเพาะเมล็ดงอกอื่นๆ ที่
มีคุณค่าทางสารอาหารสู ง ซึ่ งมีหลายปั จจัยให้พิจารณาก่อนจะมาเป็ นส่ วนประกอบในอาหารของโรงเรี ยน
“ตอนนีก้ าลังดู มีคนเสนองางอก เวลาเราทามันทาได้ แต่ เวลาขาย เราไม่ ร้ ู ว่ าจะติดต่ อตลาดตรงไหน
จะส่ งโรงอาหาร เด็กก็ไม่ ร้ ู จะยังไง เพราะยังใหม่ ตอนนี ก้ เ็ ลยยังผลิตเฉพาะทานตะวันอยู่ แต่ ถามว่ างางอกก็
สนใจ ข้ าวไรซ์ เบอรี่ งอก พยายามจะหาอย่ างอื่นมา ถ้ าทางอกได้ แต่ ต้องดูว่าที่ โรงอาหารเขาพอจะมีเมนูไหม
เพราะบางที ทาออกไป มันจะเสี ยของ ต้ นอ่ อนผักบุ้งก็เคยทา แต่ พอทาปรากฏว่ าปริ มาณมันน้ อย เราทาที
ประมาณนี ้ แต่ เวลาไปผัดหาไม่ เจอ ก็เลยเป็ นต้ นอ่ อนทานตะวันนี่แหละ เด็กๆให้ การตอบรั บโอเค เด็กชอบ
ทานต้ มจืด” ครู เฉลิมพลกล่าว
แม้จะเป็ นเพียงถัว่ งอก หรื อต้นอ่อนทานตะวันต้นเล็กๆ แต่ก็สามารถทาให้นกั เรี ยนและคุ ณครู อิ่ม
ท้องได้ และที่สาคัญคือ นักเรี ยนได้ซึมซับความรู้เรื่ องการพึ่งตนเองทางด้านอาหาร รวมถึงได้ฝึกทักษะด้าน
อื่นๆ เช่น การค้าขาย เป็ นต้น ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อตัวเขาเองในอนาคต ความมัน่ คงทางอาหารจึงไม่จาเป็ น
ลงทุนสู ง หรื อพื้นที่กว้างใหญ่ เพียงแค่มีเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆ กับการดูแลเอาใจใส่ ก็เพียงพอแล้ว
i

โครงการเด็กไทยแก้มใส เกิดจากความร่ วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงาน
กองทุ น สนับ สนุ น การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ (สสส.) ร่ ว มกับ องค์ก รภาคี ได้แ ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กรุ งเทพมหานคร และสมาคมโภชนาการแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นโรงเรี ยนในการน้อมนาแนว
ทางการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็ จ การบริ หารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยนอย่างครบวงจร ของโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบตั ิในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนใ น
ระยะยาว (ที่มา : https://www.dekthaikamsai.com/paper/93)

