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เด็กหญิงวัยสิบสองขวบ คอยบรรจงเด็ดใบผักกาดในแปลงผักสวนครัวหนาบาน หลังจากรดเด็กหญิงวัยสิบสองขวบ คอยบรรจงเด็ดใบผักกาดในแปลงผักสวนครัวหนาบาน หลังจากรดเด็กหญิงวัยสิบสองขวบ คอยบรรจงเด็ดใบผักกาดในแปลงผักสวนครัวหนาบาน หลังจากรดเด็กหญิงวัยสิบสองขวบ คอยบรรจงเด็ดใบผักกาดในแปลงผักสวนครัวหนาบาน หลังจากรด
น้ําบรรดาพืชผักหลายชนิดในแปลงน้ําบรรดาพืชผักหลายชนิดในแปลงน้ําบรรดาพืชผักหลายชนิดในแปลงน้ําบรรดาพืชผักหลายชนิดในแปลงซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันทุกเย็นซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันทุกเย็นซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันทุกเย็นซึ่งเปนกิจวัตรประจําวันทุกเย็นเสร็จแลว เสร็จแลว เสร็จแลว เสร็จแลว     

 จากนั้นก็เลือกเด็ดยอดออนตนมะกอกราว ๓ – ๔ ยอดท่ีริมร้ัวขางแปลงผัก ดวยเมื่อตอน
กลางวันคุณครูโภชนาการประกาศวากับขาวสําหรับอาหารกลางวันในวันพรุงนี้คือลาบหมู ใหนักเรียนนําผัก
ท่ีปลูกไวท่ีบานมาเปนผักแกลม 

 เด็กหญิงคนนั้นคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนบานอีหลุง ตําบลเชียงยืน อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากเธอแลว เพื่อนรวมชั้นเรียนและนักเรียนรุนนองตางก็เก็บหาผักท่ีปลูกไว
ท่ีแทบทุกบาน นําติดตัวไปเปนสวนหนึ่งของอาหารกลางวันในวันรุงขึ้นเชนเดียวกับเธอดวย 

 บานเรือนของชาวบานหนองอีหลุงแทบทุกหลังคาเรือน จะปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิดไว
ตามท่ีวางในบริเวณบาน บางก็ปลูกลงแปลง บางก็ปลูกใสในภาชนะชนิดตาง ๆ อาทิ ยางรถยนต กะละมัง
ท่ีแตกแลว พืชผักสวนครัวเหลานี้นอกจากใชบริโภคในครัวเรือนแลว ยังทําหนาท่ีเปนไมประดับตกแตง
บานเรือนใหสวยงามอีกดวย  

 ชาวบานอีหลุงแทบจะทุกหลังคาเรือนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวอยางจริงจังเมื่อราว ๒ ปท่ีผาน
มา ตามคําชักชวนของนายกัญจณสรณ ศิริบูรณ ผูใหญบานฯ เพื่อเดินตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง ดวยจะชวยประหยัดคาใชจายในการจับจายซื้อหาอาหาร นอกจากนั้นก็ยังไดพืชผักท่ีสด สะอาด
และปลอดภัย และท่ีสําคัญก็คือจะเปนการชวยปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กท่ีเปนลูกหลานในบาน ใหมีความ
รับผิดชอบ ประหยัดอดออมและพึ่งตนเอง รวมท้ังยังจะเปนการสงเสริมทางออมใหเด็กกินผักอีกดวย 

 แมวาในระยะแรก ๆ ผูท่ีปลูกพืชผักสวนครัวในอาณาบริเวณบานจะเปนผูปกครองเด็ก ๆ แต
พืชผักรุนตอ ๆ มา ผูดําเนินการปลูกสวนใหญจะเปนเด็กลูกหลานในบาน ซึ่งนอกจากจะเปนผูปลูกแลว
เด็ก ๆ จะตองเปนผูดูแลรดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ถอนหญาและวัชพืชในแปลงผักดวย 

 พืชผักสวนครัวเหลานี้เมื่อโตขึ้นพอเก็บเกี่ยวไดก็จะนํามาเปนอาหารในครัวเรือน เด็กในบานก็
คอย ๆ ไดรับการปลูกฝงใหกินผัก ท้ังจากในครอบครัวและจากการรณรงคของผูใหญบาน กัญจณสรณ 
กลาวถึงเด็ก ๆ เมื่อราว ๓ ปกอนหนา 

 “...เมื่อกอนเด็กสวนใหญไมคอยจะกินผักหรอก อาหารเดิม ๆ เขาไมคอยชอบกิน ชอบกินแต
พวกขนมตองรณรงคกันหนักเลย...”   

..... 

 

บนโตะตอเปนแถวยาวในโรงอาหาบนโตะตอเปนแถวยาวในโรงอาหาบนโตะตอเปนแถวยาวในโรงอาหาบนโตะตอเปนแถวยาวในโรงอาหารของโรงเรยีน ถาดอาหาร ที่ชองใหญใสขาวสวยยังอุน ชองรของโรงเรยีน ถาดอาหาร ที่ชองใหญใสขาวสวยยังอุน ชองรของโรงเรยีน ถาดอาหาร ที่ชองใหญใสขาวสวยยังอุน ชองรของโรงเรยีน ถาดอาหาร ที่ชองใหญใสขาวสวยยังอุน ชอง
หนึ่งใสลาบหมู ชองหนึง่มผีักกล่ําปลีสดและอีกชองหนึ่งใสกลวยน้ําวา หนึ่งใสลาบหมู ชองหนึง่มผีักกล่ําปลีสดและอีกชองหนึ่งใสกลวยน้ําวา หนึ่งใสลาบหมู ชองหนึง่มผีักกล่ําปลีสดและอีกชองหนึ่งใสกลวยน้ําวา หนึ่งใสลาบหมู ชองหนึง่มผีักกล่ําปลีสดและอีกชองหนึ่งใสกลวยน้ําวา ๑ ๑ ๑ ๑ ใบใบใบใบ    แลวคลุมดวยฝแลวคลุมดวยฝแลวคลุมดวยฝแลวคลุมดวยฝาาาา
ชีเล็ก ๆ ขนาดพอดีกับถาดอาหาร เรียงรายเปนสองแถวตลอดแนวยาวของโตะชีเล็ก ๆ ขนาดพอดีกับถาดอาหาร เรียงรายเปนสองแถวตลอดแนวยาวของโตะชีเล็ก ๆ ขนาดพอดีกับถาดอาหาร เรียงรายเปนสองแถวตลอดแนวยาวของโตะชีเล็ก ๆ ขนาดพอดีกับถาดอาหาร เรียงรายเปนสองแถวตลอดแนวยาวของโตะ    



 เวลาเท่ียงตรง เด็กนักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ีสองคอยเดินมาจากชั้นเรียนเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจัดทําให วันนี้เปนวันพิเศษในรอบสัปดาหดวยกับขาวคือลาบหมู ซึ่ง
เปนอาหารโปรดของนักเรียนสวนมาก วันนี้พวกเขาจึงมิไดเดินมาตัวเปลา ในมือมีถุงพลาสติกท่ีภายในมี
ผักชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาจากบาน บางคนกอนจะเขาโรงอาหารก็ว่ิงเลยทะลุร้ัวโรงเรียนออกไปดานขางซึ่งเปน
พื้นท่ีของวัด ท่ีนั่นมีแปลงผักท่ีเขาปลูกอยู ผักในแปลงสด ๆ ถูกเด็ดมาใชกินกับลาบ 

 ฝาชีใบเล็กท่ีครอบไวถูกเปดออก นักเรียนบางคนขอถาดอาหารเปลามาเพิ่มเพื่อใสผักท่ีนํามา
จากบาน แตละคนนําผักมาใสถาดจนลน ผักหลายชนิดจากหลายบานก็ถูกนํามาแบงปนกันกินบนโตะ
อาหารมือกลางวัน เมื่อถึงเวลานักเรียนก็ลงมือรับประทานอาหารกลางวันพรอมกัน ผักท่ีลนถาดก็คอยลด
จํานวนลงอันตรธานจนหมด คํากลาวท่ีวา ““““เด็กไทยไมคอยกินผัเด็กไทยไมคอยกินผัเด็กไทยไมคอยกินผัเด็กไทยไมคอยกินผักกกก”””” เห็นทีจะใชอธิบายกับเด็กนักเรียนท่ี
โรงเรียนบานอีหลุงไมได 

 แมวาเด็กท่ีนี่จะไดรับการปลูกฝงใหกินผักมาจากในครอบครัวและชุมชนมากอนหนาแลว การ
ปลูกฝงดังกลาวไดรับการตอกยํ้าจากทางโรงเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะ ๓ -๔ เดือนท่ีผานมา 
หลังจากโรงเรียนไดเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียน โดยการสนับสนุนของ
บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑอาหารจํากัด  

 โรงเรียนบานอีหลุง เปนโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
มีนักเรียนจํานวน ๑๒๖ คน มีครูท้ังสิ้น ๘ คน เปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปท่ี ๖  

 เมื่อราว ๕ เดือนท่ีผานมา โรงเรียนไดรับการเชื้อเชิญใหเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดี
อยางย่ังยืนในโรงเรียน ซึ่งโครงการดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะผลักดันใหมีการพัฒนาโภชนาการใน
โรงเรียน ใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการท่ีถูกตอง สงเสริมปลูกฝงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีถูกหลักรวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพอ่ืน ๆ แกนักเรียน 

 อาหารกลางวันของโรงเรียน จึงไดรับการเนนยํ้าจากผูบริหารวาใหดําเนินการตามหลักการท่ี
ไดรับความรูมาจากโครงการฯ คือ ใหลดการใชเคร่ืองปรุงท่ีจะทําใหอาหารหวานมันเค็ม เนนอาหารจําพวก
ผักใหมากขึ้น รวมท้ังการจัดหาผลไมใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน การเนนยํ้าและเอาใจใสจากผูบริหารฯ 
มีสวนอยางย่ิงท่ีทําใหอาหารกลางวันของโรงเรียนเปนไปตามหลักการทางโภชนาการมากย่ิงขึ้น แมวา
งบประมาณสนับสนุนท่ีไดรับจากรัฐบาลในปการศึกษาปจจุบันจะลดลงก็ตาม 

..... 

 

ในหองประชุมขนในหองประชุมขนในหองประชุมขนในหองประชุมขนาดใหญของโรงแรมาดใหญของโรงแรมาดใหญของโรงแรมาดใหญของโรงแรม    บานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บานเชียง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนเวทีบนเวทีบนเวทีบนเวที
ดานหนา ดานหนา ดานหนา ดานหนา อ.สงา ดามาพงษ นักวิชาการเชีย่วชาญโภชนาการอ.สงา ดามาพงษ นักวิชาการเชีย่วชาญโภชนาการอ.สงา ดามาพงษ นักวิชาการเชีย่วชาญโภชนาการอ.สงา ดามาพงษ นักวิชาการเชีย่วชาญโภชนาการ    กําลังกําลังกําลังกําลังบรรยายใหขอมลูปญหาบรรยายใหขอมลูปญหาบรรยายใหขอมลูปญหาบรรยายใหขอมลูปญหาทพุทพุทพุทพุ
โภชนาการในประเทศไทยโภชนาการในประเทศไทยโภชนาการในประเทศไทยโภชนาการในประเทศไทย    รวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตหากไมดําเนินการแกไขรวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตหากไมดําเนินการแกไขรวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตหากไมดําเนินการแกไขรวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตหากไมดําเนินการแกไข    

 ครูเกษมณี จันทะมี และครูจิระอร พาจันที สองครูจากโรงเรียนบานอีหลุงนั่งฟงการบรรยาย
อยูรวมกับคณะครูกวา ๑๐๐ คน จากโรงเรียนตาง ๆ ท่ีไดรับเชิญมารับฟงเพื่อเชิญชวนเขารวมโครงการ
พัฒนาโภชนาการอยางย่ังยืนในโณงเรียนเชนเดียวกัน  



 เดิมทีท้ังคูมิไดใสใจนักกับการมาเขารวมประชุม ออกจะอิดออดดวยซ้ําเมื่อถูกรองขอจาก
ผูบริหารฯ แตหลังจากไดฟงการบรรยายบนเวทีก็ไดสรางความตระหนักใหกับเธอท้ังคูเปนอันมาก ความ
สนใจท่ีจะเขารวมโครงการฯ คอยกอตัวขึ้นในเวลานั้น  

 ท้ังครูเกษมณี และครูจิระอร ไดเขารวมประชุมกับทางโครงการฯ อีกคร้ังเพื่อเสนอแผนพัฒนา
โภชนาการของโรงเรียน ท่ีจะดําเนินงานในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓  

 การเขารวมโครงการฯ ของโรงเรียน นอกจากจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการฯ 
แลว ครูโภชนาการและครูวิชาการของโรงเรียนยังไดรับการอบรมใหมีความรูดานโภชนาการ ไดรับสื่อการ
เรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการ รวมท้ังการเขามาจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียนจากทางโครงการอีกดวย 

 สําหรับแผนงานฯ ท่ีโรงเรียนเสนอนั้น มีท้ังกิจกรรมสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก
ในการบริโภคอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการท้ังในโรงเรียนและในชุมชน การตอยอดกิจกรรมปลูกผัก
สวนครัวของนักเรียน รวมท้ังการจัดกิจกรรมรณรงคตอกยํ้าการกินผักกับเด็กนักเรียน 

 การสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในการบริโภคอาหารนั้น ไดดําเนินการท้ังใน
โรงเรียนและในชุมชน สําหรับการดําเนินการในโรงเรียนนั้นมีการใชสื่อการเรียนรูท่ีไดรับจากโครงการฯ ไป
สอนในรายวิชาสุขศึกษา การจัดบอรดนิทรรศการ ฯลฯ สวนการดําเนินการในชุมชน ขอมูลความรูตาง ๆ 
ท่ีไดรับจากโครงการฯ รวมท้ังการสืบคนเพิ่มเติมถูกจัดพิมพเปนแผนความรูสงตอใหผูใหญบานสื่อสารผาน
หอกระจายขาวของหมูบาน 

 สําหรับกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนนั้น เปนกิจกรรมท่ีตอยอดจากกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนเคยดําเนินการมากอนหนา การดําเนินงานในคร้ังใหมนี้ ไดยายพื้นท่ีไปปลูกในพื้นท่ีของวัดซึ่งอยู
ติดกับโรงเรียน จากการแนะนําของผูใหญบานท่ีเห็นความสําคัญในฐานะท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสงเสริม
โภชนาการของโรงเรียนจากการเขารวมประชุมกับโครงการฯ พรอมกับครูท้ังสองในการประชุมนําเสนอ
แผนงานฯ ของโรงเรียน 

 สวนกิจกรรมรณรงคนั้น ทางโรงเรียนไดใชโอกาสจัดงานในวันเด็ก ในการจัดไดเชิญชาวบานให
มารวมโดยการนําพืชผักท่ีปลูก ไวมาจําหนายใหกับผูท่ีมารวมงาน อยางไรก็ตามกิจกรรมรณรงคนั้น ทาง
โครงการฯ ไดเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งสรางความต่ืนตัวใหกับท้ังเด็กและผูปกครองเปนอันมาก 
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เสียงกริ่งสงสัญญาณเลิกเรียนดังขึ้น แทนที่จะหิ้วกระเปากลับบาน เด็กนักเรียนหลายสิบคนเสียงกริ่งสงสัญญาณเลิกเรียนดังขึ้น แทนที่จะหิ้วกระเปากลับบาน เด็กนักเรียนหลายสิบคนเสียงกริ่งสงสัญญาณเลิกเรียนดังขึ้น แทนที่จะหิ้วกระเปากลับบาน เด็กนักเรียนหลายสิบคนเสียงกริ่งสงสัญญาณเลิกเรียนดังขึ้น แทนที่จะหิ้วกระเปากลับบาน เด็กนักเรียนหลายสิบคน
กลับเดนิลิว่ออกประตดูานขางมุงหนาไปยังแปลงผกัทีอ่าศยัปลกูอยูในพืน้ทีว่ักลับเดนิลิว่ออกประตดูานขางมุงหนาไปยังแปลงผกัทีอ่าศยัปลกูอยูในพืน้ทีว่ักลับเดนิลิว่ออกประตดูานขางมุงหนาไปยังแปลงผกัทีอ่าศยัปลกูอยูในพืน้ทีว่ักลับเดนิลิว่ออกประตดูานขางมุงหนาไปยังแปลงผกัทีอ่าศยัปลกูอยูในพืน้ทีว่ัดดดดทีม่อีทีม่อีทีม่อีทีม่อีาณาบรเิวณาณาบรเิวณาณาบรเิวณาณาบรเิวณ
ติดตอกัน เพื่อรดน้ําผักที่พวกเขาปลูกไวติดตอกัน เพื่อรดน้ําผักที่พวกเขาปลูกไวติดตอกัน เพื่อรดน้ําผักที่พวกเขาปลูกไวติดตอกัน เพื่อรดน้ําผักที่พวกเขาปลูกไว    

 การปลูกผักของนักเรียนในโรงเรียนบานอีหลุง เร่ิมขึ้นเมื่อราว ๒ ปกอน พรอม ๆ กับท่ี
ผูใหญบานรณรงคใหชาวบานในหมูบานปลูก เดิมทีเดียวนั้นการปลูกพืชผักใชพื้นท่ีโรงเรียน แตเมื่อราวสี่
หาเดือนท่ีผานมา หลังจากผูใหญบานซึ่งมีโอกาสไดเขารวมประชุมกับโครงการฯ พรอมกับครูท้ังสองทาน 
ย่ิงเห็นความสําคัญมากขึ้น จึงเสนอใหยายพื้นท่ีเพาะปลูกไปใชในบริเวณวัด เนื่องจากมีพื้นท่ีกวางขวางกวา 
และมีความสะดวกในการใชน้ํารดพืชผักท่ีปลูก 



 พืชผักหลายสิบแปลงในพื้นท่ีวัดท่ีนักเรียนกําลังรดน้ําอยูในขณะนี้ เปนการปลูกในรุนท่ีสอง 
หลังจากรุนแรกไดเติบโตใหผลผลิต นอกจากการนําไปประกอบเปนอาหารกลางวันในโรงเรียนแลว เด็ก ๆ 
ยังนําพืชผักจากในแปลงกลับไปบริโภคท่ีบานดวย 

 ในวันท่ีขึ้นท่ียายแปลงผักไปท่ีวัดนั้น ไมเพียงแคนักเรียนเทานั้น แตท้ังพระและชาวบานตางมา
ชวยกันปรับพื้นท่ีดินขึ้นแปลงเพื่อใชเปนพื้นท่ีปลูกผักสําหรับนักเรียนซึ่งเปนลูกหลานตนเอง 

 นักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ จะมีแปลงผักเปนของตนเองอยางนอย ๑ แปลง แตก็มี
บางคนท่ีทํามากกวา ๑ แปลง สําหรับเมล็ดพันธุผักท่ีใชปลูกนั้น บางคนก็นํามาจากบาน บางคนก็ไดรับ
แจกจากทางโรงเรียน สวนปุยท่ีใชในการบํารุงพืชนั้นเปนปุยคอก เด็ก ๆ จะนํามาจากบาน บานใครท่ีไมมีก็
จะไปขอแบงจากบานท่ีเลี้ยงวัว 

 พื้นท่ีปลูกผักในเขตวัด เดิมทีเดียวเปนพื้นท่ีคอนขางตํ่า หลังจากพืชรุนแรกถูกเก็บจนหมดแลว 
ผูใหญบานไดนําดินจากการขุดสระเพื่อกักน้ําไวทําน้ําประปามาถมเพื่อใหพ้ืนท่ีสูงขึ้น  

 พืชผักในรุนแรกท่ีถูกเก็บออกจากแปลง สวนใหญจะถูกนําไปจัดทําเปนอาหารกลางวันโดยไม
ตองซื้อหา เด็ก ๆ ตางบอกวาดีใจมากท่ีผักท่ีตัวเองปลูกไวถูกนําไปทําเปนอาหารกลางวันใหเพื่อน รุนพี่
และรุนนองในโรงเรียนรับประทาน  

 ในบางวันท่ีโรงครัวทําอาหารกลางวันจําพวกลาบหรืออาหารท่ีตองมีผักกินแกลม ผักในแปลง
เหลานี้ก็จะถูกเด็ก ๆ มาเด็ดไปกินเปนผักแกลม ไมเฉพาะเจาของแปลงเทานั้น แตเด็ก ๆ ยังเผ่ือแผ
แบงปนใหกับเพื่อนคนอ่ืนดวย 

 กิจกรรมปลูกผักของนักเรียน เปนหนึ่งในกิจกรรมของแผนงานพัฒนาโภชนาการในโรงเรียน ท่ี
เปนการตอยอดจากกิจกรรมท่ีโรงเรียนเคยดําเนินการมาแลว  

 การปลูกผักของเด็กนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีนอกจากจะไดรับความใสใจจากผูใหญบานและ
ชาวบานแลว ทานเจาอาวาสวัดอีหลุงก็ใสใจและใหการสนับสนุนเปนอยางดีเชนกัน ทานไดนําเอาลวด
หนามมาลอมร้ัวรอบแปลงผักของเด็ก ๆ และในวันท่ียายแปลงผักมาในพื้นท่ีของวัด ทานก็ยังไดสาธิตการ
ขึ้นแปลงใหเด็กดดูวยตนเอง รวมท้ังใหความรูเร่ืองการปลูกพืชผักชนิดตาง ๆ นอกจากนั้นในวันหยุดเรียน
หากทานไมลงมารดน้ําใหเด็ก ทานก็จะเอยปากบอกใหลูกศิษยหรือชาวบานแถบนั้นมารดน้ําผักให และ
เนื่องจากแปลงผักอยูในเขตพื้นท่ีของวัด ทานก็ไดชวยสอดสองดูแลใหดวย 
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ขณะที่ยังไมสิ้นสุดภารกิจจัดงานฌาปนกิจศพของมารดา อขณะที่ยังไมสิ้นสุดภารกิจจัดงานฌาปนกิจศพของมารดา อขณะที่ยังไมสิ้นสุดภารกิจจัดงานฌาปนกิจศพของมารดา อขณะที่ยังไมสิ้นสุดภารกิจจัดงานฌาปนกิจศพของมารดา อ....นฤบ สืบวงษา ผูอํานวยการนฤบ สืบวงษา ผูอํานวยการนฤบ สืบวงษา ผูอํานวยการนฤบ สืบวงษา ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานอีหลุง โรงเรียนบานอีหลุง โรงเรียนบานอีหลุง โรงเรียนบานอีหลุง ก็ตอบรับคําเชิญจากการชักชวนเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการในก็ตอบรับคําเชิญจากการชักชวนเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการในก็ตอบรับคําเชิญจากการชักชวนเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการในก็ตอบรับคําเชิญจากการชักชวนเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการใน
โรงเรียนอยางยั่งยืนไป เมื่อทีมงานโทรศัพทมาเชิญชวน กอนที่หนังสือเชิญประชุมจะตามมาโรงเรียนอยางยั่งยืนไป เมื่อทีมงานโทรศัพทมาเชิญชวน กอนที่หนังสือเชิญประชุมจะตามมาโรงเรียนอยางยั่งยืนไป เมื่อทีมงานโทรศัพทมาเชิญชวน กอนที่หนังสือเชิญประชุมจะตามมาโรงเรียนอยางยั่งยืนไป เมื่อทีมงานโทรศัพทมาเชิญชวน กอนที่หนังสือเชิญประชุมจะตามมา    

 “...ตอนนั้นยังไมรูอะไร ยังยุงอยูดวยเพราะจัดงานศพใหแม แตก็ตัดสินใจรับทันที เพราะผม
เองก็มีจุดเนนในเร่ืองสุขภาพของนักเรียนอยูแลว...” 



 อ.นฤบ สืบวงษา กลาวทาวความถึงคราวแรกท่ีไดรับการติดตอจากทางโครงการฯ ดวยมีความ
สนใจในงานดานสุขภาพเปนทุนเดิม  

 เปนเพราะมีพื้นฐานทางดานสุขศึกษา ดวยกอนจะมาเรียนวิชาชีพครู อ.นฤบ เรียนจบมา
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และเมื่อเปนครูคราวแรกก็เปนครูอนามัยของโรงเรียน ภายหลังจากเปน
ผูบริหารโรงเรียนงานสุขภาพของนักเรียนก็เปนจุดเนนท่ีใหความใสใจเปนพิเศษ เขาเชื่อวาหากนักเรียน
สุขภาพไมดีจะมีผลตอการพัฒนาสติปญญา 

 อ.นฤป ยายมาเปนผูอํานวยการโรงเรียนบานอีหลุง เมื่อปลายป ๒๕๔๖ หลังจากสานงานตอ
จากผูบริการทานเดิมแลว ก็ไดวางนโยบายพัฒนาโรงเรียนโดยมีจุดเนน ๓ ประการ ซึ่งงานดานสุขภาพก็
เปนหนึ่งในสามของนโยบายท่ีมุงเนน 

 รูปธรรมของงานสุขภาพนักเรียนคือ งานโภชนาการ อ.นฤบ ในฐานะผูบริหารโรงเรียน มี
จุดเนนวานักเรียนทุกคนตองไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคน แมวาในขณะนั้นงบประมาณสนับสนุน
จากทางรัฐบาลจะใหไดไมครบนักเรียนท้ังรอยเปอรเซ็นต นอกจากนั้นอาหารกลางวันท่ีจัดใหนักเรียน
จะตองสะอาด ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ 

 งานโภชนาการในชวงแรก ๆ ท่ี อ.นฤป ยายมาอยูมีปญหาคอนขางมาก ท้ังโรงครัวประกอบ
อาหารไมถูกสุขลักษณะ ไมมีโตะรับประทานอาหารเด็กนักเรียนตองนั่งรับประทานอาหารกับพื้น ดังนั้น
นอกจากการพัฒนาตัวอาหารแลว การปรับปรุงหองครัวใหถูกสุขลักษณะ และการจัดทําโตะรับประทาน
อาหารก็เปนสิ่งท่ีโรงเรียนไดดําเนินการในปถัด 

 สําหรับการประกอบอาหารกลางวันของแมครัวนั้น ไดกําชับใหแมครัวดูแลเร่ืองความสะอาด
เปนพิเศษ ในระหวางการปรุงอาหารตองสวมหมวกและผากันเปอนทุกคร้ัง ท้ังนี้ทางโรงเรียนจะเปนผูจัดหา
ให และท่ีสําคัญแมครัวจะตองมีผลการตรวจสุขภาพมายืนยันกับทางโรงเรียนทุกป 

 หลังจากท่ีโรงเรียนเขารวมโครงการฯ โดยไดรับการชี้แจงถายทอดแนวทางดําเนินงานจากครูท้ัง
สองซึ่งไปรวมประชุมมา ก็ยินดีท่ีจะเขารวมดวยมีความสนใจเดิมเปนพื้นฐาน และไดใหการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนอยางเต็มท่ี  

 การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนโดย อ.นฤป สงผลให
คุณภาพของงานโภชนาการโรงเรียนดีขึ้น ไมวาจะเปนการลดความหวาน มัน เค็มของอาหารกลางวันลง มี
การเพิ่มปริมาณผักในอาหารกลางวันมากขึ้น รวมท้ังมีการจัดผลไมใหเด็กไดรับประทานอยางนอยสัปดาห
ละ ๓ คร้ัง แมวางบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจะลดลงก็ตามที  

..... 

 

โอ...ละ...เนอ...โอ...ละ...เนอ...โอ...ละ...เนอ...โอ...ละ...เนอ...        ผัก...พชื...สี.่..ชอน...ตอ...มือ้...ผัก...พชื...สี.่..ชอน...ตอ...มือ้...ผัก...พชื...สี.่..ชอน...ตอ...มือ้...ผัก...พชื...สี.่..ชอน...ตอ...มือ้...        ขอใหกนิทกุวันขอใหกนิทกุวันขอใหกนิทกุวันขอใหกนิทกุวัน    ผักพืชตองกินนะ แคมื้อละผักพืชตองกินนะ แคมื้อละผักพืชตองกินนะ แคมื้อละผักพืชตองกินนะ แคมื้อละ
สี่ชอนสี่ชอนสี่ชอนสี่ชอน    ผักพืชตองกินไว โรครายไมมาซอนผักพืชตองกินไว โรครายไมมาซอนผักพืชตองกินไว โรครายไมมาซอนผักพืชตองกินไว โรครายไมมาซอน    ลัล ลัล ลัลลัล ลัล ลัลลัล ลัล ลัลลัล ลัล ลัล    ลัล ลาลัล ลาลัล ลาลัล ลา............    

 เสียงเพลงดังขึ้นหลังสิ้นสุดการเคารพธงชาติ เด็กหญิง ๓ คน ซึ่งยืนอยูหนาแถวนําเตนออก
กําลังกาย ใชเวลาเกือบ ๑๐ นาทีกอนท่ีจะขึ้นชั้นเรียน กิจกรรมนี้เปนการออกกําลังกาย ซึ่งกิจวัตรของ
นักเรียนโรงเรียนบานอีหลุง 



 เพลงและทาเตนดังกลาว ทางโรงเรียนไดรับการถายทอดมาจากโครงการฯ นอกจากนั้นแลว
ทางดรงเรียนยังไดรับสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการอีกหลายชิ้น เชน ลูกบอลเดงดึ๋งโภชนาการ, แผน
มหัศจรรยพืชผักหลากสี, จ๊ิกซอวโภชนาการ, BINGO โภชนาการ, ธงโภชนาการ และสมุดบันทึก
โภชนาการ “คุณหนูรักผัก” 

 สื่อการเรียนรูสวนใหญ ไดถูกใชไปในการเรียนการสอนในกลุมสาระวชาสุขศึกษาต้ังแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ จนถึงปท่ี ๖ โดยจะมีการหมุนเวียนนําไปใชแตละชั้น ซึ่งก็สรางความนาสนใจใหกับ
นักเรียนไดเปนอันมาก 

 นอกจากทางโครงการฯ ยังไดลงมาจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน เพื่อกระตุนความสนใจและรณรงคให
เกิดการพัฒนาโภชนาการในโรงเรียนดวย กิจกรรมท่ีทางโครงการมาจัดไดแก การประกวดทําอาหารท่ีมี
สวนผสมของผัก การแสดงละครท่ีสงเสริมการรับประทานผักผลไม รวมท้ังการอบรมการทําละครใหกับ
แกนนํานักเรียน ฯลฯ  

 กิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอันมาก และหลังจากแกนนํานักเรียนกลุมท่ี
เขารับการอบรมสามารถสรางละครขึ้นมาเพื่อแสดงรณรงคการบริโภคท่ีเหมาะสมแกนักเรียนในโรงเรียน 
รวมท้ังแขกเหร่ือท่ีมาเย่ียมโรงเรียนดวย 

..... 

 

แมวาการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแมวาการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแมวาการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากแมวาการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการฯ นั้นจะเพิ่งเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเทอมที่ผานมา มีเวลาดําโครงการฯ นั้นจะเพิ่งเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเทอมที่ผานมา มีเวลาดําโครงการฯ นั้นจะเพิ่งเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเทอมที่ผานมา มีเวลาดําโครงการฯ นั้นจะเพิ่งเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเทอมที่ผานมา มีเวลาดําเนินงานเนินงานเนินงานเนินงานเพียงเพียงเพียงเพียงไมกี่เดือน ไมกี่เดือน ไมกี่เดือน ไมกี่เดือน 
และถึงแมวาจะยังไมเห็นผลความเปลี่ยนแปลง แตก็มีแนวโนมและถึงแมวาจะยังไมเห็นผลความเปลี่ยนแปลง แตก็มีแนวโนมและถึงแมวาจะยังไมเห็นผลความเปลี่ยนแปลง แตก็มีแนวโนมและถึงแมวาจะยังไมเห็นผลความเปลี่ยนแปลง แตก็มีแนวโนมที่สอไปในทางที่จะพัฒนาที่สอไปในทางที่จะพัฒนาที่สอไปในทางที่จะพัฒนาที่สอไปในทางที่จะพัฒนา
คุณภาพโภชนาการของโรงเรียนหลายประการ...คุณภาพโภชนาการของโรงเรียนหลายประการ...คุณภาพโภชนาการของโรงเรียนหลายประการ...คุณภาพโภชนาการของโรงเรียนหลายประการ...    

 อาจกลาวไดวา การเขารวมโครงการฯ นี้ ชวยทําใหงานโภชนาการท่ีโรงเรียนไดเร่ิมดําเนินการ
มาแลว ไดรับการตอยอดใหเพิ่มคุณคาและความสําคัญมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากทัศนคติและพฤติกรรม
การกินผักจองนักเรียน คุณภาพของอาหารกลางวันท่ีมีความหวาน-มัน-เค็มลดลง รวมท้ังมีปริมาณของผัก
เพิ่มมากขึ้น นักเรียนไดรับประทานผลไมเปนประจําอยางนอยทุก ๆ ๓ วันในหนึ่งสัปดาห 

 แมวาในบางเร่ืองโรงเรียนอาจยังดําเนินการไดไมนาพึงพอใจนัก (ในทัศนะของโรงเรียนเอง) 
โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการผานสื่อท่ีโครงการฯ ใหการสนับสนุน ท้ังนี้เปนผล
มาจากยังเพิ่งเร่ิมตนดําเนินงาน และระยะเวลาก็ยังไมมากพอ อีกท้ังในระยะท่ีผานมาโรงเรียนมีกิจกรรมท่ี
จะตองดําเนินการโดยเรงดวนหลายประการดวยเปนนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด 

 แตเมื่อพิจารณาความพยายามการขับเคลื่อนพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนภายไดเงื่อนไข
จํากัดตาง ๆ แลว สิ่งท่ีเกิดขึ้นและปรากฏอยูก็นับวานาสนใจไมนอย ท้ังนี้เปนเพราะตนทุนหลายประการ
ของโรงเรียนท่ีมีสวนสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน อาทิ กิจกรรมการปลูกพืชผักของนักเรียนท่ีไดเร่ิมตน
มากอนหนาท้ังท่ีบานและโรงเรียน ความใสใจและมีฐานความรูเร่ืองโภชนาการของผูบริหารโรงเรียน การใส
ใจในการพัฒนางานโภชนาการโรงเรียนของผูใหญบาน รวมท้ังการใสใจและมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา
โภชนาการของโรงเรียน เปนตน ฯลฯ 


