โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน
โรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร ส่วนใหญ่นักเรียนก็เป็นลูกหลานของเกษตรกร ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
โดยเฉพาะด้านเกษตรอินทรีย์ จะเป็นการปลูกจิตสานึกการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนให้มีความรู้พื้นฐาน ด้าน
การเกษตรได้อย่างถูกต้อง และขยายผล ไปสู่ผู้ปกครองนักเรียน และเกษตรกรทั่วไป ที่สาคัญจะได้มีผลผลิต
ที่ไร้สารพิษ เป็นการสนับสนุนโครงการผลิตเพื่ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด ตั้ ง จุ ด เรี ย นรู้ด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ และฝึ ก อบรมนั ก เรี ย น ให้ มีค วามรู้ ด้ า น
การเกษตร โดยเฉพาะด้านการทาเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในถิ่นทุรกันดาร หรือในท้องถิ่นหมู่บ้านยากจน
3. เพื่ อขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง เกษตรกรทั่ วไป ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมใน
อนาคต

วิธกี ารดาเนินงาน
1. คัดเลือกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่มีพื้นที่ทาการเกษตร
2. คัดเลือกยุวหมอดิน ทาหน้าที่เป็นผู้นายุวหมอดิน เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลในโรงเรียน
3. นาไปเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเกษตรอินทรีย์ โดยเข้าค่ายยุวหมอดินในช่วงปิดภาค
เรียน เพื่อสร้างเครือข่าย ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ ในปี 2553 ได้นาคณะครูและนักเรียน รวม 60 คน เข้าค่าย
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2553 ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
4. จัดทาแปลงเกษตรอินทรีย์ในโรงเรีย น โดยการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบารุงดิน และการใช้หญ้าแฝก

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ยุวหมอดิน ตลอดจนอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจการทาเกษตรอินทรีย์ การผลิตการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ
2. ยุวหมอดินได้มีอาหารกลางวันรับ ประทาน จากแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากพิษ
3. สร้า งเครือข่ า ยยุ วหมอดิน และขยายผลพั ฒนาเกษตรอินทรีย์ใ ห้กั บผู้ปกครอง และ
เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ให้มีความรู้และความเข้าใจ แนวทางการทาเกษตรอินทรีย์
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โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2555
ที่

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

ปี พ.ศ.

1 บ้านบ่อหลวง

หมู่ที่ 1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ

2549

2 บ้านสบยาง

หมู่ที่ 5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข

2549

3 มัธยมบ่อเกลือ

หมู่ที่ 4 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ

2549

4 ตชด.เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 100 ปี (สะไล) หมู่ที่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ

2549

5 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ

2550

6 บ้านภูเค็งพัฒนา

หมู่ที่ 5 ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา

2550

7 บ้านป่าแดด

หมู่ที่ 9 ต.พงษ์ อ.สันติสุข

2551

8 ศึกษาสงเคราะห์น่าน

หมู่ที่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา

2551

9 บ้านนายาง

หมู่ที่ 7 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น

2551

10 ท่านผู้หญิงสง่า

หมู่ที่ 6 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ

2551

11 บ้านปางยาง

หมู่ที่ 1 ต.ภูคา อ.ปัว

2552

12 บ้านบ่อหยวก

หมู่ที่ 3 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ

2552

13 บ้านห้วยฟอง

หมู่ที่ 6 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ

2552

14 บ้านฮากฮาน

หมู่ที่ 2 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา

2552

15 ชุมชนบ้านดู่ใต้

บ้านดู่ใต้ หมู่ 2 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง

2553

16 บ้านดอนตัน

บ้านดอนตัน หมู่ 4 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา

2553

17 บ้านบุ้ง

บ้านบุ้ง หมู่ 5 ต.นาน้อย อ.นาน้อย

2553

18 มัธยมพระธาตุวิทยาคม

บ้านพร้าว หมู่ 2 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง

2553

19 บ้านป่าแลวหลวงวิทยา
20 พีระยานุเคราะห์

บ้านดอนอภัย หมู่ 3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข
หมู่ที่ 10 ต.หนองแดง อ.แม่จริม

2553

21 บ้านห่างทางหลวง
22 บ้านน้าปัวพัฒนา

หมู่ที่ 2 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ

2554

หมู่ที่ 12 ต.ภูคา อ.ปัว

2554

23 บ้านพะเยา
24 บ้านนาหล่าย

หมู่ที่ 3 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา

2554

หมู่ที่ 7 ต.นาน้อย อ.นาน้อย

2554

25 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา

หมู่ที่ 11 ต.พงษ์ อ.สันติสุข

2554

2554
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ที่

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

ปี พ.ศ.

26 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน

59 ม.1 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

2555

27 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม

ม.3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

2555

28 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

89 ม.2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

2555

29 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์

91 ม.10 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

2555

30 โรงเรียนบ้านนา

72 ม.4 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

2555

31 โรงเรียนบ้านแหน1

ม.1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

2555

32 โรงเรียนบ้านนาหนุน1

ม.1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

2555
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