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แปลงเกษตรของซึ่งซอนตัวอยูหลังอาคารเรียน มีทั้งแปลงไมผลแปลงเกษตรของซึ่งซอนตัวอยูหลังอาคารเรียน มีทั้งแปลงไมผลแปลงเกษตรของซึ่งซอนตัวอยูหลังอาคารเรียน มีทั้งแปลงไมผลแปลงเกษตรของซึ่งซอนตัวอยูหลังอาคารเรียน มีทั้งแปลงไมผลตาง ๆ อาทิ กลตาง ๆ อาทิ กลตาง ๆ อาทิ กลตาง ๆ อาทิ กลวย มะละกอ วย มะละกอ วย มะละกอ วย มะละกอ 
ฝรั่งและแกวมงักร ที่นั่นเดก็นกัเรยีนหญงิชายกวาสิบคนกําลังขมักเขมนอยูกับการรดฝรั่งและแกวมงักร ที่นั่นเดก็นกัเรยีนหญงิชายกวาสิบคนกําลังขมักเขมนอยูกับการรดฝรั่งและแกวมงักร ที่นั่นเดก็นกัเรยีนหญงิชายกวาสิบคนกําลังขมักเขมนอยูกับการรดฝรั่งและแกวมงักร ที่นั่นเดก็นกัเรยีนหญงิชายกวาสิบคนกําลังขมักเขมนอยูกับการรดน้ําน้ําน้ําน้ําตนไมตนไมตนไมตนไม
ที่พวกเขาปลูก พที่พวกเขาปลูก พที่พวกเขาปลูก พที่พวกเขาปลูก พวกเขามีเวลาไมนานนักเพราะวกเขามีเวลาไมนานนักเพราะวกเขามีเวลาไมนานนักเพราะวกเขามีเวลาไมนานนักเพราะอีกสักพักอีกสักพักอีกสักพักอีกสักพักตองรีบขึ้นเรียนตองรีบขึ้นเรียนตองรีบขึ้นเรียนตองรีบขึ้นเรียน    

 เด็ก ๆ ใชแกลลอนพลาสติกตักน้ําจากวงทอซีเมนตท่ีเก็บน้ําไว หิ้วไปรดตนไมท่ีตัวเอง
รับผิดชอบ บางก็นําแกลบมาโรยคลุมรอบตนไมเพื่อรักษาความชุมชืน้ดวยอากาศเร่ิมแหงแลงลงแลว 

 ถัดจากแปลงไมผลเปนแปลงผักสวนครัว นักเรียนอีกหลายคนก็กําลังรดน้ําผักในแปลงของ
ตัวเองดวยวิธีการเชนเดียวกัน 

 เด็กนักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ถึงปท่ี ๖ จะจับกลุมกัน ๓ คน รวมกันดูแลตนกลวย 
มะละกอ ฝร่ังและแกวมังกร รวม ๔ ตน พวกเขาตองชวยกันกําจัดวัชพืช ใสปุย พรวนดิน รดน้ํา บํารุง
ดูแลรักษาใหตนไมของกลุมตนเองเติบโต นอกจากนั้นเด็กนักเรียนแตละคนยังตองรับผิดชอบแปลงผักท่ี
ตนเองปลูกอีกคนละ ๑ แปลงดวย  

 พื้นท่ีโรงเรียนกวา ๓๐ ไร มีท่ีโลงเพียงดานหนาท่ีใชเปนสนามฟุตบอล สนามเด็กเลนและ
บริเวณอาคารเรียนเทานั้น นอกเหนือจากนั้นปกคลุมดวยไมยืนตนนานาชนิด ท้ังไมดั้งเดิมของพื้นท่ี
เนื่องจากเปนสวนปา รวมท้ังไมผลยืนตนชนิดตาง ๆ ท่ีมีอายุหลายสิบป ไมวาจะเปนมะมวง กระทอน 
มะยม มะขาม พุทรา มะพราว ฯลฯ 

 เมื่อถึงฤดูท่ีตนไมเหลานี้ออกผล มันจะกลายเปนผลไมเลิศรสสําหรับเด็กในโรงเรียน ซึ่งเด็ก
นิยมเก็บหามารับประทานกันในชวงท่ีมาโรงเรียน เรียกไดวานักเรียนรอยกวาคนท่ีนี่มีผลไมตามฤดูกาล
บริโภคเปนประจําตลอดท้ังป  

 นอกจากนั้นในพื้นท่ีหลังอาคารเรียน ยังมีแปลงปลูกหวายอีกหลายสิบตน แมวาเด็กจะไมชอบ
อาหารท่ีทําจากหนอหวาย เนื่องจากมีรถขม แตผลสุกของหวายก็เปนผลไมอันโอชะของเด็ก ๆ ในโรงเรียน 

 สําหรับกลวยน้ําวาท่ีปลูกไวราวสองปกอนหนานั้น ทางโรงเรียนไดนําไปเปนแจกจายใหนักเรียน
รับประทานในมื้ออาหารกลางวันดวย สวนพืชผักท่ีนักเรียนปลูกไวตลอดท้ังป ไดทยอยนํามาใชประกอบ
อาหารในโรงครัวโดยไมตองซื้อหา ไมวาจะเปนคะนา ผักบุง หอม ผักชี ถ่ัว มะเขือเทศ และผักกาด และ
ในบางแปลงเด็ก ๆ ยังนํากลับไปรับประทานท่ีบานดวย 

 แมวาการปลูกพืชผักของโรงเรียนจะดําเนินงานตอเนื่องมากวาสองปแลว แตหลังจากโรงเรียน
เขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการอยางย่ังยืนในโรงเรียนนั้น โดยการสนับสนุนจากบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ
อาหารจํากัด และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทําใหโรงเรียนเห็นความสําคัญของการบริโภคผัก
ผลไมของนักเรียนมากขึ้น จึงไดเพิ่มพื้นท่ีปลูกพืชผัก และไมผลอีกสองชนิด คือ ฝร่ังและแกวมังกรขึ้น  



 การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการตอกยํ้าและปลูกฝงการรับประทานพืชผักผลไมแลว 
ยังจะเปนการประหยัดเงินงบประมาณอาหารกลางวันในการจัดซื้อหาผักผลไม เงินท่ีประหยัดไดนั้นจะ
สามารถนําไปเพิ่มคุณภาพอาหารกลางวันใหดีย่ิงขึ้นไปดวย 

..... 

 

โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบานขาวบานขาวบานขาวบานขาว    ตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียตําบลบานขาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดนขนาดเล็กสังกัดนขนาดเล็กสังกัดนขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน ีเขต ๑ ๑ ๑ ๑ เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 
๖ ๖ ๖ ๖ มีนักเรียนจํานวน มีนักเรียนจํานวน มีนักเรียนจํานวน มีนักเรียนจํานวน ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ คน มีครูประจําการ คน มีครูประจําการ คน มีครูประจําการ คน มีครูประจําการ ๗ ๗ ๗ ๗ คน ครูอัตราจาง คน ครูอัตราจาง คน ครูอัตราจาง คน ครูอัตราจาง ๑ ๑ ๑ ๑ คน นักการภารโรงคน นักการภารโรงคน นักการภารโรงคน นักการภารโรง
อัตราจาง อัตราจาง อัตราจาง อัตราจาง ๑ ๑ ๑ ๑ คน คน คน คน     

 โรงเรียนบานขาวกอนหนาท่ี อ.วีระ เชียงไฝ จะเขามารับตําแหนงนั้น โรงเรียนขาดผูอํานวยการ
นานกวาหนึ่งป มีเพียงครูทําหนาท่ีรักษาการผูอํานวยการ ซึ่งก็ไมสามารถดําเนินการอะไรไดมากนัก และ
กอนท่ีผูอํานวยการทานเดิมจะยายออกไป สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนก็มิไดอยูในสภาพท่ีสมบูรณนัก 
คณะครูในโรงเรียนมีความเปนเอกภาพคอนขางนอย มีความบาดหมางเกิดขึ้นในหมูคณะ 

 และหลังจากวางเวนจากผูบริหารก็ย่ิงซ้ําเติมใหสภาพการณเหลานั้นยํ่าแยลงไปอีก การขาด
ผูบริหารเปนเวลายาวนานสงผลอยางย่ิงตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมไปถึงความทรุดโทรม
ของอาคารเรียน ทําใหมีนักเรียนบางคนพลาดเดินตกรองกระดานจนเกือบจะหลนลงไปพื้นเบื้องลาง มีการ
คาดการณกันวาอีกไมชานานอาคารชั้นสองอาจจะพังทรุดลงมาหากมิไดดําเนินการซอมแซมในเวลาตอมา  

 ดวยเหตุดังกลาวผูปกครองเด็กจํานวนไมนอยจึงพากันยายลูกหลานตนเองไปเรียนในโรงเรียน
ท่ีหมูบานขางเคียง บางก็แข็งใจสงไปเรียนตอในเมือง 

 การมารับตําแหนงของ อ.วีระ จึงมาอยูในสภาพท่ีติดลบจํานวนมาก 

 “เจาคือโชคดีแท เจาไดผูนี้มาเปน ผอ. คนนี้บธรรมดาเด...” 

 หนึ่งในชาวบานจํานวนหลายสิบคนจากตางหมูบานกลาวกับชาวบานขาวในวันท่ีเดินทางมาสง 
อ.วีระ มารับตําแหนงผูบริหารท่ีโรงเรียนบานขาว 

 หลังจากรับตําแหนงผูอํานวยการฯ อ.วีระ ไดทําหนาท่ีอยางต้ังใจและเต็มท่ี ท้ังการสรางความ
สมัครสมานสามัคคีในกลุมครู การสรางความสัมพันธอันดีกับชาวบาน การระดมทุนและแสวงหา
งบประมาณมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนท่ีอยูในสภาพทรุดโทรมเต็มที เรงปรับปรุงและพัฒนางานดานการ
เรียนการสอนท่ีคอนขางตกตํ่า รวมท้ังการปรับปรุงระบบโภชนาการของโรงเรียนท่ีไมถูกสุขลักษณะอยางย่ิง 

 งานเรงดวนท่ีรีบดําเนินการคือการปรับปรุงอาคารเรียน ดวยอยูในสภาพทรุดโทรมเต็มที และ
พรอมจะเกิดอุบัติเหตุไดตลอดเวลา  

 เนื่องจากโรงเรียนไมมีงบประมาณคงเหลืออยูเลย จึงไดจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ใน
ท่ีสุดการปรับปรุงอาคารโดยการเปลี่ยนพื้นไมชั้นบนก็ดําเนินการผานไปไดโดยใชงบประมาณเพียง ๘,๐๐๐ 
บาท เปนคาเลื่อยไมท่ีชาวบานอนุญาติใหตัดตนไมตนหนึ่งในโรงเรียนแลวนําไปแปรรูป ชาวบานจํานวน



มากมาชวยกันซอมเปลี่ยนพื้นอาคารในชวงปดภาคเรียน และใชระยะเวลาเพียงสามวันการซอมแซมอาคาร
เรียนก็สําเร็จลง 

 หลังจากท่ีชาวบานโดยเฉพาะกรรมการศึกษาเร่ิมเขามาสูโรงเรียน ก็เห็นปญหาขอจํากัดตาง
ตางนานา เชน ท้ังโรงเรียนมีสวมใหนักเรียนใชอยางไมเพียงพอและไมสะอาด นักเรียนท่ีบานใกลก็กลับไป
ใชท่ีบาน สวนท่ีบานไกลก็ตองเขาปาไป  

 นอกจากการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ชาวบานยังชวยกันระดมทุนดวยการทอดผาปาได
เงินจํานวน ๘๕,๖๒๙ บาท นํามาสรางหองน้ําใหนักเรียน โดยกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งเปน
ผูออกแบบและชวยมาคุมการกอสรางให  

 หองน้ําท่ีไดจํานวน ๖ หอง จึงสรางไดภายในวงเงินท่ีทอดผาปาได ซึ่งเปนเร่ืองท่ีไมธรรมดาท่ี
จะสรางหองน้ําเชนนี้ไดในจํานวนเงินเทานีห้ากไมไดรับการการสนับสนุนจากชาวบาน 

 ความทุมเทและเอาจริงเอาจังกับทํางานของผูอํานวยการคนใหม ทําใหโรงเรียนฟนคืนสภาพ
ภายในเวลาไมถึงสองป ครูในโรงเรียนมีความเอกภาพมากขึ้น ชาวบานเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนอยาง
เต็มท่ี สภาพความซอมซอทรุดโทรมของอาคารสถานท่ีหมดไป ผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
และงานโภชนาการของโรงเรียนมีคุณภาพดีขึ้นอยางผิดหูผิดตา  

 ผลความเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหชาวบานท่ีคร้ังหนึ่งนําลูกหลานออกไปเรียนในโรงเรียนตาง
หมูบาน นํากลับคืนมาเขาโรงเรียนบานขาวแลวกวา ๑๐ ราย และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น  

..... 

 

การบรรยายการบรรยายการบรรยายการบรรยายบบบบนนนนเวทหีนาหองประชมุ เวทหีนาหองประชมุ เวทหีนาหองประชมุ เวทหีนาหองประชมุ ของ อ.สงา ดามาพงษ ผูเชี่ยวชาญโชนาการ ซึ่งใหขอมูลของ อ.สงา ดามาพงษ ผูเชี่ยวชาญโชนาการ ซึ่งใหขอมูลของ อ.สงา ดามาพงษ ผูเชี่ยวชาญโชนาการ ซึ่งใหขอมูลของ อ.สงา ดามาพงษ ผูเชี่ยวชาญโชนาการ ซึ่งใหขอมูล
ตัวเลขเกีย่วกับปญหาโภชนาการของเดก็ไทย ทําให อ.เพญ็ศร ีสิงหมหนัตตัวเลขเกีย่วกับปญหาโภชนาการของเดก็ไทย ทําให อ.เพญ็ศร ีสิงหมหนัตตัวเลขเกีย่วกับปญหาโภชนาการของเดก็ไทย ทําให อ.เพญ็ศร ีสิงหมหนัตตัวเลขเกีย่วกับปญหาโภชนาการของเดก็ไทย ทําให อ.เพญ็ศร ีสิงหมหนัต    ครูอนามยัโรงเรยีน ครูอนามยัโรงเรยีน ครูอนามยัโรงเรยีน ครูอนามยัโรงเรยีน 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ใหเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานของโครงการซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ใหเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานของโครงการซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ใหเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานของโครงการซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ใหเขารวมประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานของโครงการ
สงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน    มีความตระหนกมีความตระหนกมีความตระหนกมีความตระหนกตตตตกใจไมนอย และกใจไมนอย และกใจไมนอย และกใจไมนอย และทําใหทําใหทําใหทําใหเห็นเห็นเห็นเห็นถึงถึงถึงถึง
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นที่จะความสําคัญเพิ่มมากขึ้นที่จะความสําคัญเพิ่มมากขึ้นที่จะความสําคัญเพิ่มมากขึ้นที่จะเขาเขาเขาเขารวมกับโครงการฯรวมกับโครงการฯรวมกับโครงการฯรวมกับโครงการฯ    

 หลังกลับจากการประชุม อ.เพ็ญศรี ไดนําเสนอขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับการชี้แจงใหผูอํานวยการ
รับทราบ และแนะนําผูอํานวยการฯ วาควรจะเขารวมโครงการฯ เนื่องจากผลประโยชนตาง ๆ จะบังเกิด
ขึ้นกับเด็กโดยตรง ท่ีสําคัญจะเปนการตอยอดงานเดิมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดวย 

 จากนั้นไดมีการพูดคุยหารือกันในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา วาหากจะทําการ
พัฒนาโภชนาการในโรงเรียนจะตองดําเนินการสิ่งใดบาง แลวจัดทําเปนแผนงานพัฒนาโภชนาการของ
โรงเรียน สงขอรับการสนับสนุนจากทางโครงการฯ หลังจากนั้นไมนานนัก 

 ในการประชุมของโครงการฯ คร้ังท่ีสอง นอกจาก อ.เพ็ญศรี จะเขารวมประชุมในฐานะ
ผูรับผิดชอบโครงการแลว ยังไดชักชวน อ.ศรีสุดา อุปพงศ ไปเขารวมประชุมดวย ซึ่งการประชุมคร้ังท่ีสอง
นั้นมีการปรับปรุงแผนงานของโรงเรียนใหเหมาะสมย่ิงขึ้น รวมท้ังยังไดเรียนรูการใชสื่อตาง ๆ ท่ีทาง
โครงการฯ จัดทําและมอบหมายใหนํามาจัดการเรียนรูเพือ่พัฒนาโภชนาการในโรงเรียน  



 แผนงานท่ีจัดทําซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการของโรงเรียน ฯ ประกอบดวย
กิจกรรมหลัก ไดแก การประชุมรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความรวมมือ การปลูกพืชผักและ
ไมผลเพิ่มเติม การกํากับดูแลการรับประทานผักของนักเรียนโดยแกนนํานักเรียน การปรับปรุงคุณภาพ
อาหารกลางวันของโรงเรียน การงดจําหนายขนมกรุปกรอบและน้ําผลไมท่ีมีรสหวานจัด ฯลฯ โดยกิจกรรม
ตาง ๆ ในแผนไดเร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนมา  

 นอกจากงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากทางโครงการฯ ท่ีโรงเรียนนํามาจัดซื้อพันธุผัก
ผลไมใหนักเรียนนํามาปลูกแลว ยังไดรับสื่ออีกหลายประการสําหรับการนํามาจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
ในโรงเรียนอีกดวย เชน ลูกบอลเดงดึ๋งโภชนาการ, แผนมหัศจรรยพืชผักหลากสี, จ๊ิกซอวโภชนาการ, 
BINGO โภชนาการ, ธงโภชนาการ และสมุดบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” 

 และเมื่อตนเดือนธันวาคม ทางโครงการฯ ไดลงมาจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียน เพื่อกระตุนความ
สนใจและรณรงคใหเกิดการพัฒนาโภชนาการในโรงเรียน กิจกรรมท่ีทางโครงการมาจัดไดแก การประกวด
ทําอาหารท่ีมีสวนผสมของผัก ท้ังนี้มีเด็กซึ่งจับคูกับผูปกครองจํานวน ๑๐ คูมารวมแขงขัน การแสดงละคร
ท่ีสงเสริมการรับประทานผักผลไม รวมท้ังการอบรมการทําละครใหกับแกนนํานักเรียน ฯลฯ  

 กิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากนักเรียนเปนอันมาก และหลังจากแกนนํานักเรียนท่ีเขา
รับการอบรมสามารถสรางละครขึ้นมาเพื่อแสดงรณรงคการบริโภคท่ีเหมาะสมแกนักเรียนไดอีกดวย 

..... 

 

ผมอยากใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เพราะวาเขาไมกลาพูด เราจะไดรูวาเด็กผมอยากใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เพราะวาเขาไมกลาพูด เราจะไดรูวาเด็กผมอยากใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เพราะวาเขาไมกลาพูด เราจะไดรูวาเด็กผมอยากใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เพราะวาเขาไมกลาพูด เราจะไดรูวาเด็ก
เเเเขาคิดอยางไร ตองการอยางไร...ขาคิดอยางไร ตองการอยางไร...ขาคิดอยางไร ตองการอยางไร...ขาคิดอยางไร ตองการอยางไร...    

 สุวรรณ สารีโส หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษา กลาวแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุม เสนอ
ใหโรงเรียนจัดทํากลองความคิดเห็นติดไวท่ีโรงอาหาร เพื่อรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนในเร่ืองการ
ปรับปรุงการจัดทําอาหารกลางวัน 

 “...มันเปนเงินของเด็กเขา ฉะนั้นจะตองทําใหตรงกับความตองการของเขา...” 

 กรรมการสถานศึกษาอีกคนหนึ่งสะทอนความเห็นตอจากขอเสนอของสุวรรณ 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคร้ังลาสุด ท่ีประชุมไดใชเวลากวาคร่ึงชั่วโมงในการ
พูดคุยถึงเร่ืองการพัฒนาโภชนาการของโรงเรียน มีการใหขอมูลความเคลื่อนไหวตาง ๆ แกคณะกรรมการ 
ท้ังเร่ืองการเขามาสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการสงเสริมโภชนาการอยางย่ังยืนในโรงเรียน รวมท้ัง
การไดรับการยกยองชมเชยจากทีมงานโครงการฯ ท่ีเขามาเย่ียมเยียนโรงเรียน ฯลฯ 

 และในการประชุมคราวเดียวกันนี้ ผูอํานวยการไดขอมติท่ีประชุมเพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 
ซึ่งไดรับเงินบริจาคจากผูใจบุญ ๒ ทาน ทานแรกเปนกรรมการสถานศึกษานําเงินท่ีชาวบานมาทําบุญใน
โอกาสขึ้นบานใหมจํานวน ๖,๕๐๐ บาท และชาวตางชาติท่ีแวะมาเย่ียมโรงเรียนบริจาคให ๑๐,๐๐๐ บาท  



 หลังสิ้นสุดการประชุม วุฒิชัย อางแกว หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษา ไดนั่งพูดคุยกับ
ผูอํานวยการและคณะครูเกี่ยวกับงานโภชนาการของโรงเรียน เมื่อทราบวาทางโรงเรียนตองเจียดเงิน
งบประมาณสวนหนึ่งซื้อขาวสาร จึงไดแสดงความจํานงบริจาคขาวสารใหกับโรงเรียนจํานวน ๒ ประสอบ 

 คณะกรรมการสถานศึกษา มิไดมีบทบาทในการรับรูและรับรองมติในการตัดสินใจดําเนินงาน
ของโรงเรียนเทานั้น แตยังมีสวนเขามาสอดสองดูแลการทํางานของโรงเรียนอีกดวย โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานอาหารกลางวันของแมครัว ซึง่เปนคนในหมูบาน 

 “เราคณะครูกับแมครัวอยูในโรงเรียนเห็นกันอยูทุกวัน จะไปพูดจาตําหนิติติงก็ดูจะไมคอย
เหมาะสมและไมสนิทใจ ถาเปนคนนอกมาเปนคนบอกคนดูแลก็จะดีกวา...” 

 อ.วีระ กลาวถึงเหตุผลท่ีตองการใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขาไปกํากับดูแลการจัดทําอาหาร
กลางวันของโรงเรียน  

 ดังนั้นกรรมการสถานศึกษาทานใดท่ีมีเหตุแวะเวียนเขามาในโรงเรียน ไมวาจะเปนการมา
ประชุม หรือกิจธุระอ่ืน ๆ ก็มักจะแวะเวียนมาเย่ียมเยียนโรงอาหารอยูเสมอ ซึ่งถือเปนการกํากับการทํางาน
ของแมครัวใหจัดทําอาหารกลางวันอยางมีคุณภาพตามคํารองขอของผูอํานวยการฯ 

 กอนท่ี อ.วีระ จะยายมาเปนผูอํานวยการท่ีโรงเรียนบานขาว หองครัวและโรงอาหารอยูใน
สภาพท่ีทรุดโทรมและไมถูกสุขลักษณะ การทําอาหารกลางวันก็ยังดอยคุณภาพ จึงไดรวมมือกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาปรับปรุงเสียใหม มีการกั้นหองครัวออกเปนสัดสวน จัดหาโตะเกาอ้ีเพิ่มเติม
เพื่อใหนักเรียนมีท่ีรับประทานอาหารอยางถูกสุขลักษณะ  

 สําหรับการจัดทําอาหารกลางวันของโรงเรียน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผานมายัง
องคการบริหารสวนตําบลเต็มตามจํานวนนักเรียนท้ัง ๑๐๐ เปอรเซ็นต เงินจํานวนดังกลาวถูกนําไปเปน
คาจางในการจัดทําอาหารกลางวัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท ท่ีเหลือเปนคาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดย
คณะครูในโรงเรียนจะหมุนเวียนไปจัดซื้อมาให  

 ในระยะสามสี่เดือนท่ีผานมา ไดมีการปรับปรุงคุณภาพอาหารมากขึ้น มีการเพิ่มผักผลไมในมื้อ
อาหาร ลดการปรุงอาหารมิใหหวาน-มัน-เค็มจัด การนําเคร่ืองปรุงออก นอกจากนั้นก็ไดรองขอใหแมคา
หยุดขายขนมกรุปกรอบ รวมท้ังน้ําผลไมท่ีมีรสหวานจัด 

 สําหรับอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจัดทํานั้น กลาวไดวาเปนอาหารคุณภาพสําหรับนักเรียนใน
รอบวัน ดวยอาหารเชาและอาหารเย็นสวนใหญท่ีนักเรียนรับประทานท่ีบานยังคอนขางดอยคุณภาพ 
เนื่องจากผูปกครองโดยมากมักซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทาน ดวยความรีบเรงในการงาน อีกท้ังการ
รับประทานผักก็ไมไดรับการปลูกฝงจากทางครอบครัว 

..... 

 

ขณะทีเ่พือ่นรวมหองกําลงันัง่ขณะทีเ่พือ่นรวมหองกําลงันัง่ขณะทีเ่พือ่นรวมหองกําลงันัง่ขณะทีเ่พือ่นรวมหองกําลงันัง่ทาํงานที่ครูมอบหมายทาํงานที่ครูมอบหมายทาํงานที่ครูมอบหมายทาํงานที่ครูมอบหมายอยู เด็กชายและเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาอยู เด็กชายและเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาอยู เด็กชายและเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาอยู เด็กชายและเด็กหญิงชั้นประถมศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ๕ ๕ ๕ ๕ สองคนสองคนสองคนสองคนเรงทํางานจนเสร็จกอนเเรงทํางานจนเสร็จกอนเเรงทํางานจนเสร็จกอนเเรงทํางานจนเสร็จกอนเวลา แลวก็ขออนุญาตครูออกจากหองเพื่อไปดูแลการวลา แลวก็ขออนุญาตครูออกจากหองเพื่อไปดูแลการวลา แลวก็ขออนุญาตครูออกจากหองเพื่อไปดูแลการวลา แลวก็ขออนุญาตครูออกจากหองเพื่อไปดูแลการ



รับประทานอาหารกลางวันของรุนนองชั้นอนุบาล เด็กชายไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นรับประทานอาหารกลางวันของรุนนองชั้นอนุบาล เด็กชายไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นรับประทานอาหารกลางวันของรุนนองชั้นอนุบาล เด็กชายไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นรับประทานอาหารกลางวันของรุนนองชั้นอนุบาล เด็กชายไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้น
อนุบาลสอง สวนเด็กหญิงไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง สวนเด็กหญิงไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง สวนเด็กหญิงไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอง สวนเด็กหญิงไดรับมอบหมายใหดูแลเด็กชั้นอนุบาลหนึ่ง    

 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ จํานวน ๘ คน ท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลการรับประทาน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนในแตละชั้นต้ังแตชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปท่ี ๖ วัตถุประสงคหลักของ
การทําหนาท่ีดังกลาวคือ การกํากับดูแลใหเด็ก ๆ รับประทานผักในชวงการรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลาเท่ียงตรง ซึ่งเปนเวลารับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนประถมศึกษา นักเรียนแตละ
คนจะตรงปพรอมกันท่ีโรงอาหาร รับถาดอาหารจากแมครัวผูทําอาหารท่ีคอยตักให แลวก็เลือกท่ีนั่งตาม
อัธยาศัย ซึ่งโดยมาแลวการนั่งมักจะนั่งรวมกันกับเพื่อนรวมหองเรียนเปนกลุม ๆ  

 นักเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลการรับประทานอาหารกลางวัน ก็จะนั่งปะปนไปกับกลุม
นักเรียนท่ีตัวเองดูแล บางคราวก็เดินดูการรับประทานอาหารกอน เนื่องจากนักเรียนชั้นเดียวกันมักจะนั่ง
กระจายอยูหลายกลุม บอยคร้ังท่ีนักเรียนเหลานี้จะตองรับประทานอาหารชากวาคนอ่ืน และคราวใดท่ี
อาหารหมดแมครัวก็จะจัดทําอาหารชุดใหมให 

 เด็ก ๆ ท้ัง ๘ คนคอนขางสนุกและเต็มใจกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  เด็กชายคนหนึ่งซึ่งดูแล
การรับประทานอาหารของนักเรียนรุนนองชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ เลาวา 

 “ถานอง ๆ เขี่ยผักออก ก็จะเขาไปบอกใหนองกิน บอกวาถาไมกินก็จะไปฟองครู...” 

 การดําเนินการดังกลาวเร่ิมขึ้นหลังจากท่ีโรงเรียนเขารวมโครงการฯ แมวาการรณรงคการ
รับประทานผักของโรงเรียนจะดําเนินการมากวาปแลว แตการเขารวมโครงการฯ ก็เปนการตอกยํ้าการ
รณรงคใหมีความเขมขนและตอเนื่องมากขึ้น 

 เด็ก ๆ ยืนยันหนักแนนวาเด็กนักเรียนในโรงเรียนรับประทานกินผักเกือบทุกคน มีเพียงไมถึง 
๑๐ คนท่ีไมชอบ ตองคอยกําชับดูแล 

..... 

  

แมวาการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนแมวาการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนแมวาการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนแมวาการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนบานขาวบานขาวบานขาวบานขาว    จะอยูในระยะจะอยูในระยะจะอยูในระยะจะอยูในระยะ
เริ่มตน แตเริ่มตน แตเริ่มตน แตเริ่มตน แตก็เริม่เหน็ผลการเปลีย่นแปลงบางแลว ทั้งนีอ้าจเปนเพราะก็เริม่เหน็ผลการเปลีย่นแปลงบางแลว ทั้งนีอ้าจเปนเพราะก็เริม่เหน็ผลการเปลีย่นแปลงบางแลว ทั้งนีอ้าจเปนเพราะก็เริม่เหน็ผลการเปลีย่นแปลงบางแลว ทั้งนีอ้าจเปนเพราะการดาํเนนิงานดังกลาวก็การดาํเนนิงานดังกลาวก็การดาํเนนิงานดังกลาวก็การดาํเนนิงานดังกลาวก็
เปนการตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนขับเคลื่เปนการตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนขับเคลื่เปนการตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนขับเคลื่เปนการตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนขับเคลื่อนมากอนคือโครงการโรงเรียนสงเสริมอนมากอนคือโครงการโรงเรียนสงเสริมอนมากอนคือโครงการโรงเรียนสงเสริมอนมากอนคือโครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งผลงานคือสุขภาพ ซึ่งผลงานคือสุขภาพ ซึ่งผลงานคือสุขภาพ ซึ่งผลงานคือรางวัลรางวัลรางวัลรางวัลระดับเหรียญทองระดับเหรียญทองระดับเหรียญทองระดับเหรียญทอง    

 ความเปลี่ยนแปลงท่ีวาคือพฤติอกรรมการบริโภคของนักเรียนท่ีรับประทานผักเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สามารถสังเกตุไดจากถังท้ิงเศษอาหาร รวมท้ังคํายืนยันจากท้ังเด็กนักเรียนแกนนํา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีใกลชิดกับเด็กนักเรียน 

 ผลงานท่ีสําคัญประการหนึ่งซึ่งไดรับการยืนยันจากหลายคนวา อาหารกลางวันของโรงเรียน
เปนอาหารท่ีดีมีคุณภาพท่ีสุดของเด็กในรอบวัน เนื่องจากเด็กนักเรียนมักไมคอยไดรับการเอาใจใสเร่ือง
อาหารการกินจากผูปกครองมากนัก กระท่ังจํานวนมาเขาลักษณะปลอยปละละเลย 



 กิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดดําเนินงานซึ่งเปนการตอยอดจากกิจกรรมเดิม เชน การปลูกผัก การดูแล
ไมผลยืนตน รวมท้ังการมอบหมายใหแกนนํานักเรียนทําหนาท่ีดูแลการรับประทานอาหารกลางวัน ฯลฯ 
กระบวนการดังกลาวนี้ อ.วีระ เชียงไฝ ผูอํานวยการโรงเรียนกลาววาท้ังหมดเปนกระบวนการเรียนรูนอก
หองเรียนของนักเรียน  

 ไมเพียงเปนการสงเสริมการเรียนรูเทานั้น กิจกรรมตาง ๆ ท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย ยังเปน
การปลุกฝงคุณลักษณะท่ีสําคัญหลายประการ เชน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
การทํางานรวมกัน รวมท้ังยังเปนการออกกําลังกายอีกดวย 

 ตนทุนท่ีสงผลใหโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนประการสําคัญนอกเหนือจากการตอยอดจาก
กิจกรรมเดิมก็คือ การทุมเทเอาจริงเอาจังของผูบริหารท่ีมุงใหเกิดผลประโยชนสูงสุดกับตัวนักเรียน ขาด
เสียซึ่งปจจัยประการนี้ การดําเนินงานก็อาจไมสามารถขับเคลื่อนมาถึงระดับนี้ได ตนทุนอีกประการหนึ่งท่ี
สงผลตอการขับเคลื่อนคือความเขมแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีเอาใจใสการดําเนินงานงานและ
เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะกิจกรรมดานโภชนาการ 

 อยางไรก็ตาม แมวาในโรงเรียนจะสามารถดําเนินการไดคอนขางดี แตปญหาท่ีตนทางท่ี
ครอบครัวทางโรงเรียนยังเอ้ือมมือไปไมถึง ผูปกครองเด็กยังมีความเขาใจและไมตระหนักเพียงพอตอการ
ดูแลดานโภชนาการของบุตรหลาน ทําใหละเลยไป 

..... 

 


