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เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ๖ ๖ ๖ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ คน มีเพียง คน มีเพียง คน มีเพียง คน มีเพียง ๔ ๔ ๔ ๔ ครอบครัวที่อยูในครอบครัวที่ครอบครัวที่อยูในครอบครัวที่ครอบครัวที่อยูในครอบครัวที่ครอบครัวที่อยูในครอบครัวที่
สมบูรณอยูสมบูรณอยูสมบูรณอยูสมบูรณอยูพรอมหนาตาทั้งพอและแม อีก พรอมหนาตาทั้งพอและแม อีก พรอมหนาตาทั้งพอและแม อีก พรอมหนาตาทั้งพอและแม อีก ๓๓๓๓    คนครอบครัวแตกแยกพอแมแยกทาง และอีก คนครอบครัวแตกแยกพอแมแยกทาง และอีก คนครอบครัวแตกแยกพอแมแยกทาง และอีก คนครอบครัวแตกแยกพอแมแยกทาง และอีก 
๓ ๓ ๓ ๓ คนอาศัยอยูกับตายายคนอาศัยอยูกับตายายคนอาศัยอยูกับตายายคนอาศัยอยูกับตายาย    

 สภาพทางครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนจอมมณี มีสภาพไมตางไป
จากนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ กลาวคือ นักเรียนท่ีอยูในครอบครัวท่ีสมบูรณเพียงไมถึงคร่ึง ซึ่งเทากับ
จํานวนนักเรียนท่ีอยูในครอบครัวแตกแยก และเด็กท่ีอยูกับตายายเพียงลําพัง 

 ชุมชนจอมมณีและชุมชนบานเหลา อยูบริเวณตีนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เปนชุมชนท่ีสง
บุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนจอมมณี และอาจกลาวไดวาท่ีนี่เปนทางเลือกสุดทายของครอบครัวระดับลาง
ท่ีจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียน 

  เนื่องจากเด็กนักเรียนจํานวนมากอยูในครอบครัวท่ีไมสมบูรณ ขาดความอบอุนจากพอแม 
การแสดงออกจึงคอนไปในทางกาวราว รุนแรง เปนปญหาเฉพาะหนาท่ีโรงเรียนตองปองกันแกไข 

 ดวยเด็กเกือบท้ังหมดมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน ปากกัดตีนถีบ พอแมผูปกครองตอง
เรงรัดทํามาหากิน ใหเวลาในการดูแลบุตรหลานนอย ขาดการเอาใจใสดูแลใมวาจะเปนเร่ืองอาหารการกิน 
การปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองเหมาะสม 

..... 

 

เด็กชายสองคนวิ่งปรี่ไปที่แปลงเกษตรหลังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ดวยวันนี้แมครัวเด็กชายสองคนวิ่งปรี่ไปที่แปลงเกษตรหลังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ดวยวันนี้แมครัวเด็กชายสองคนวิ่งปรี่ไปที่แปลงเกษตรหลังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ดวยวันนี้แมครัวเด็กชายสองคนวิ่งปรี่ไปที่แปลงเกษตรหลังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ดวยวันนี้แมครัว
ประจําโรงเรียนจะทําผัดกระเพราเปนอาหารกลางวัน เขาอาสาไปเด็ดใบกระเพราในแปลงที่ประจําโรงเรียนจะทําผัดกระเพราเปนอาหารกลางวัน เขาอาสาไปเด็ดใบกระเพราในแปลงที่ประจําโรงเรียนจะทําผัดกระเพราเปนอาหารกลางวัน เขาอาสาไปเด็ดใบกระเพราในแปลงที่ประจําโรงเรียนจะทําผัดกระเพราเปนอาหารกลางวัน เขาอาสาไปเด็ดใบกระเพราในแปลงที่
ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ตนกระเพราที่เขาปลูกไวเติบโตงอกงามพอที่จะเด็ดยอดและใบไปตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ตนกระเพราที่เขาปลูกไวเติบโตงอกงามพอที่จะเด็ดยอดและใบไปตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ตนกระเพราที่เขาปลูกไวเติบโตงอกงามพอที่จะเด็ดยอดและใบไปตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ตนกระเพราที่เขาปลูกไวเติบโตงอกงามพอที่จะเด็ดยอดและใบไป
ใชปรุงอาหารไดแลวใชปรุงอาหารไดแลวใชปรุงอาหารไดแลวใชปรุงอาหารไดแลว    

 พื้นท่ีปลูกพืชผักราว ๑ งานหลังอาคารเรียนชั้นอนุบาลนั้น มีตาขายพลาสติกลอมกั้นเปนอาณา
บริเวณไว ภายในมีแปลงผักอยูหลายแปลง และปลูกพืชผักหลายชนิด อาทิ กระเพรา โหระพา ตะไคร 
พริก ผักชี ผักคะนา กาด ผักสลัด ฯลฯ บางแปลงก็เห็นรองรอยของพืชผักท่ีถูกเก็บเกี่ยวออกจากแปลงไป
แลว บางแปลงก็มีพืชผักท่ีเติบโตงอกงามพรอมท่ีจะนําไปเปนอาหาร บางแปลงก็ยังเปนตนเล็ก ๆ ดวยเพิ่ง
ปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืชชุดกอนไปเมื่อไมนานนี้  

 นักเรียนท่ีปลูกผักจะเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ - ๖ โดยจะกลุมกันราว ๓ - ๔ คน 
รวมกันปลูกและดูแลรดน้ําพรวนดิน กําจัดวัชพืช ฯลฯ 



 ใกลแปลงเกษตรนี้มีมะละกอตนเล็กสูงยังไมถึงศอก ปลูกโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ ป
ท่ี ๓ และปท่ี ๕ คนละ ๑ ตน ขาง ๆ มะละกอแตละตนมีไมหลักปกไวและมีปายชื่อนักเรียนท่ีปลูกและ
รับผิดชอบดูแลตนนั้น  

 ถัดจากแปลงเกษตรไปอีกดานหนึ่งของโรงเรียนทางทิศตะวันตก พื้นท่ีราว ๑ งาน ซึ่งเมื่อหลาย
ปกอนเปนท่ีลุมน้ําทวมขังทุกป ในระยะหลังน้ําทวมไมถึง ทางโรงเรียนจึงใชเปนพื้นท่ีปลูกกลวยน้ําวากวา 
๒๐ ตน เพื่อไวเปนผลไมใหนักเรียนไดรับประทานเพอมสารอาหารจําพวกวิตามินและแรธาตุใหรางกาย 

 สําหรับการปลูกกลวยน้ําวานั้นดําเนินการโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และ ๖ โดย
นักเรียนชั้น ป.๔ จะปลูกคนละ ๑ ตน สวนนักเรียนชั้น ป.๖ จะปลูกคนละ ๒ ตน 

 เนื่องจากแมครัวท่ีโรงเรียนไดใชผลผลิตจากแปลงเกษตรของนักเรียนเร่ือยมา มีหลายแปลงท่ี
เก็บผักไปรับประทานจนหมดแลว จึงมีความคิดวาจะชักชวนเด็ก ๆ มาปลูกเพิ่ม โดยไดนัดหมายกับเด็ก
และครูท่ีโรงเรียนวาวันเสารท่ีจะถึงนี้ จะนัดกันมาปลูกผักในแปลงท่ียังวางอยู 

..... 

 

ปายแสดงจาํนวนนกัเรยีนปายแสดงจาํนวนนกัเรยีนปายแสดงจาํนวนนกัเรยีนปายแสดงจาํนวนนกัเรยีนหนาหองเรยีนหนาหองเรยีนหนาหองเรยีนหนาหองเรยีนชั้ชัช้ั้ชัน้ประถมศึกษาปที่ นประถมศึกษาปที่ นประถมศึกษาปที่ นประถมศึกษาปที่ ๑ ๑ ๑ ๑ แสดงจํานวนนักเรียน แสดงจํานวนนักเรียน แสดงจํานวนนักเรียน แสดงจํานวนนักเรียน ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ คน คน คน คน 
และและและและอีกปายใกลกันอีกปายใกลกันอีกปายใกลกันอีกปายใกลกันแสดงจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ แสดงจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ แสดงจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ แสดงจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ๒ ๒ ๒ จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียน ๔ ๔ ๔ ๔ คนคนคนคน            

 ในสายวันหนึ่งภายในหองนับจํานวนนักเรียนไดมากกวา ๒๐ คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๑ และ ๒ ตามจํานวนท่ีปายบอก แตท่ีเพิ่มขึ้นมาอีก ๖ คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีครู
ประจําชั้นติดภารกิจนอกโรงเรียน นํามาฝากใหครูประจําชั้นปท่ี ๑-๒ ดูแล 

 โรงเรียนจอมมณี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต ๑ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีนักเรียนท้ังสิ้น ๖๐ คน มีครูประจําการ ๕ คน ต้ังอยูในชุมชนจอมมณี ตําบลมีชัย อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย อยูทางดานขวากอนขึ้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ปจจุบัน อ.เชิญชัย มหิศนันท เปน
ผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งเพิ่งยายมารับตําแหนงเมื่อราวเกือบ ๒ ปท่ีผานมา 

 เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนครูไมเพียงพอกับชั้นเรียนท้ังหมด การจัดหองเรียนจึง
เปนการควบรวม ๒ ชั้นเรียนไวดวยกัน คือ หองแรกเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ รวมกับอนุบาล ๒ 
หองท่ีสองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ รวมกับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ หองท่ีสามเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๓ รวมกับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ และหองสุดทายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 
รวมกับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

 ดวยเปนโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนก็เปนไปตามรายหัวนักเรียน การ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนจึงเปนไปอยางอัตคัตขัดสน ผูอํานวยการฯ จึงตองประสานงานกับสวนตาง ๆ 
เพื่อระดมทุนมาสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน แตก็ยังไมไดรับความสนใจเทาใดนัก 

 โรงเรียนจอมมณีเคยมีนักเรียนกวาสองรอยคน จึงมีอาคารท่ีรองรับการเรียนของนักเรียน
จํานวน ๒ อาคาร แตละอาคารเปนอาคารสองชั้น ในปจจุบันมีบางหองไมถูกใชงาน อาคารไมหลังเดิมซึ่ง
เปนอาคารยาว ชั้นบนใชเปนหองเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษา หองสมุดและหองโสตทัศนูปกรณ ชั้นลาง
ใชเปนโรงอาหาร และหองงานบานซึ่งใชเปนสถานท่ีประกอบอาหารกลางวัน 



 สวนอาคารอีกหลังหนึ่ง ชั้นลางใชเปนหองเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล และใหทางวัดใชเปนหอง
ดูแลเด็กเล็กซึ่งทางวัดเปนผูดําเนินการ สวนชั้นบนเปนหองพักครู หองซาวดแล็ปและหองวิทยาศาสตร 

 ภายในโรงเรียนรมร่ืนดวยไมยืนตนหลายชนิด หนาอาคารท้ังสองตกแตงดวยไมดอกไมประดับ
หลายชนิด ใตรมไมมีโตะหินออนใหเด็ก ๆ ไดนั่งพักผอนตอนพักกลางวัน พื้นท่ีภายในบริเวณโรงเรียนมี
การดูแลความสะอาดเปนอยางด ี

..... 

 

เราอยากจะพฒันาใหเด็กมีความสมบูรณ เติบโตสมวัย เราอยากจะพฒันาใหเด็กมีความสมบูรณ เติบโตสมวัย เราอยากจะพฒันาใหเด็กมีความสมบูรณ เติบโตสมวัย เราอยากจะพฒันาใหเด็กมีความสมบูรณ เติบโตสมวัย ที่ผานมาเราก็ทําความที่เราคิด คิดวาที่ผานมาเราก็ทําความที่เราคิด คิดวาที่ผานมาเราก็ทําความที่เราคิด คิดวาที่ผานมาเราก็ทําความที่เราคิด คิดวา
แบบไหนจะดีก็ทําไป แตก็ทําไดคอนขางจํากัดเพราะองคความรูเราไมพอแบบไหนจะดีก็ทําไป แตก็ทําไดคอนขางจํากัดเพราะองคความรูเราไมพอแบบไหนจะดีก็ทําไป แตก็ทําไดคอนขางจํากัดเพราะองคความรูเราไมพอแบบไหนจะดีก็ทําไป แตก็ทําไดคอนขางจํากัดเพราะองคความรูเราไมพอ    ............        

 อ.เชิญชัย มหิศนันท กลาวถึงเหตุท่ีตัดสินใจนําโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการสงเสริม
โภชนาการอยางย่ังยืนในโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑอาหารจํากัด และกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดขอใหครูสองทานไปรวมประชุมกับโครงการฯ ท่ีจังหวัดอุดรธานี เมื่อ
ตนเดือนกันยายน ๒๕๕๔  

 ภายหลังการกลับมาจากการประชุม ครูท้ังสองทานไดนํารายละเอียดการเขารวมโครงการฯ 
และแนวทางดําเนินงานหากเขารวมมาถายทอดใหฟงก็เห็นความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว 

 เปนเพราะเห็นความสําคัญกับเร่ืองดังกลาว อ.เชิญชัย จึงไดเขารวมประชุมกับโครงการฯ ดวย
ตนเองคร้ังหนึ่ง และจากการเขารวมในคร้ังนั้นก็ทําใหความใสใจในการพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้น มีความมั่นใจรวมท้ังเห็นแนวทางวาจะดําเนินการอยางไรในระยะถัดไป ดังท่ีทานเลาวา 

 “วิทยากรเกงมาก ไดเห็นตัวอยางการจัดการเรียนรูท่ีสนุกสนาน เด็ก ๆ ท่ีโรงเรียนนาจะชอบ 
เปนกจิกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก พอเห็นอยางนั้นก็มีกําลังใจและคิดวาไมนาจะยาก...” 

 หลังจากท่ีโรงเรียนจัดทําแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนโดยการหารือกันในกลุมครูแลว 
จังหวะเดียวกันนั้นมีการประชุมคณะกรรมการศึกษา  

 สําหรับการดําเนินงานหลังจากไดเห็นแนวทางชัดเจนขึ้น คือ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน การตอยอดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว การปลูกกลวยและมะละกอ การ
รณรงคใหความรูเร่ืองโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมผานชองทางตาง ๆ  

 แมวาการดําเนินงานจะอยูในชวงเร่ิมตน แตสภาพโภชนาการของโรงเรียนท่ีไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องของโรงเรียนก็อยูในลักษณะเติบโตแบบกาวกระโดด ดังท่ี อ.เชิญชัย กลาววา  

 “พอเรามาเขารวมโครงการ ไดรับรูแนวทาง ไดเห็นประสบการณจากท่ีอ่ืน ทําใหเราเห็น
แนวทางวาเราจะเดนิไปอยางไร พูดไดวาเราพัฒนามาแบบกาวกระโดด...” 

 อาจกลาวไดวาความสําเร็จเบื้องตนของโรงเรียนในการสงเสริมโภชนาการดีของโรงเรียนคือ 
การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพท่ีเกี่ยวของจนมีสภาพท่ีคอนขางสมบูรณ ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับอาหารกลางวันท่ีเร่ิมมีคุณภาพ เปนไปตามหลักโภชนาการ ซึ่งเกิดจากความพยายาม



ขับเคลื่อนของคณะครูท่ีเปนเอกภาพในโรงเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ 

..... 

 

ใตถุนอาคารเรยีนหลงัเกา ดานหนึ่งถูกใชเปนที่จอดรถของคณะครู ถัดไปทางโรงเรียนกั้นเปนใตถุนอาคารเรยีนหลงัเกา ดานหนึ่งถูกใชเปนที่จอดรถของคณะครู ถัดไปทางโรงเรียนกั้นเปนใตถุนอาคารเรยีนหลงัเกา ดานหนึ่งถูกใชเปนที่จอดรถของคณะครู ถัดไปทางโรงเรียนกั้นเปนใตถุนอาคารเรยีนหลงัเกา ดานหนึ่งถูกใชเปนที่จอดรถของคณะครู ถัดไปทางโรงเรียนกั้นเปน
หองสาํหรบัรบัประทานอาหารกหองสาํหรบัรบัประทานอาหารกหองสาํหรบัรบัประทานอาหารกหองสาํหรบัรบัประทานอาหารกลางวนัของนกัเรยีน และติดกับหองอาหารเปนหองงานบานซึ่งลางวนัของนกัเรยีน และติดกับหองอาหารเปนหองงานบานซึ่งลางวนัของนกัเรยีน และติดกับหองอาหารเปนหองงานบานซึ่งลางวนัของนกัเรยีน และติดกับหองอาหารเปนหองงานบานซึ่ง
เปนสถานที่ประกอบอาหารกลางวันเปนสถานที่ประกอบอาหารกลางวันเปนสถานที่ประกอบอาหารกลางวันเปนสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน    

 บริเวณท่ีเปนสถานท่ีรับประทานอาหารเพิ่งดําเนินการกอสรางไดไมนานนัก ภายหลังการยายมา
รับตําแหนงผูอํานวยการของ อ.เชิญชัย มหิศนันท ไดพยายามประสานงานขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งแสนบาท 

 การจัดทําโรงอาหารนั้นใชเงินราวสามแสนเศษ เงินอีกกวาสองแสนไดรับการบริจาคจากศิษย
เกาและการระดมทุนจากชาวบานในพื้นท่ี  

 กอนท่ีจะปรับปรุงใตถุนอาคารเปนท่ีรับประทานอาหาร เด็ก ๆ จะใชโตะหินออนตามใตรมไม
เปนท่ีรับประทานอาหาร หากฝนตกก็จะขึ้นไปนั่งรับประทานกับพื้นท่ีหนาหองเรียน ซึ่งเปนไปดวยความ
ยากลําบาก และไมถูกสุขลักษณะ 

 สถานท่ีรับประทานอาหารปจจุบันของนักเรียน เปนพื้นปูกระเบื้องทําความสะอาดงาย 
ลอมรอบดวยตาขายเหล็กขนาดใหญ ทําใหมีแสงสวางและอากาศถายเทไดสะดวก มีโตะนั่งรับประทาน
อาหารอยางเพียงพอกับจํานวนของนักเรียน ดานขางมีโปสเตอรผาใบธงโภชนาการติดอยู 

 การจัดทําอาหารกลางวันของโรงเรียน ไดจางเหมานางศรีประไพ มินาคูณ มาเปนผูจัดทํา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ซึง่เพิ่งมาดําเนินการไดราว ๔ เดือนท่ีผานมา 

 ศรีประไพ เปนชาวบานในชุมชนจอมมณี เมื่อลูกท้ังสองยังเรียนอยูท่ีนี่ เธอไดเปนแมครัว
ทําอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาหลายป กระท่ังลูกจบประถมศึกษาปท่ี ๖ 
แลวไปเรียนตอท่ีอ่ืน จึงไดหยุดดําเนินการเพื่อตามไปดูแลลูก 

 หลังจากท่ีศรีประไพหยุดดําเนินการ ทางโรงเรียนไดจางแมครัวคนนอกประกอบอาหารมาให 
แตเนื่องจากไมสามารถควบคุมคุณภาพอาหารได จึงไดยกเลิกหลังจากดําเนินการมาไดราว ๑ เดือน 
จากนั้นก็ไดรองขอใหศรีประไพใหกลับมาทําอีกคร้ัง ดวยภาระในการเลี้ยงดูลูกทุเลาลง เธอจึงมีเวลาวาง
พอท่ีจะมาชวยโรงเรียนจัดทําอาหารได  

 การจัดทําอาหารกลางวันของศรีประไพ คอนขางใหความสําคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย  
ขาวของเคร่ืองใชในหองครัวถูกจัดไวอยางเปนระเบียบเรียบรอย  

 สําหรับรายการอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจะจัดทําไววันละ ๓ – ๔ รายการ ซึ่งศรีประไพ จะ
เลือกทําจากรายการท่ีกําหนดไว ท้ังนี้เธอจะพิจารณาดวยวาชวงใดท่ีตลาดมีวัตถุดิบท่ีตองการและราคาไม
สูงมากนัก และในบางคร้ังก็ใชผักท่ีนักเรียนปลูกมาประกอบอาหาร 



 เนื่องจากโรงเรียนเขารวมโครงการเฉลิมพระเกียรติกับทางกระทรวงศึกษาธิการ ในทุก ๆ วัน
พระทางโรงเรียนจะจัดทําอาหารเจใหนักเรียนรับประทาน ซึ่งไดดําเนินการมาราว ๒ เดือนแลว แมวาใน
ชวงแรก ๆ เด็กนักเรียนจะไมคอยรับประทาน แตในระยะถัดมานักเรียนก็สามารถรับประทานไดมากขึ้น 
โดยมีครูโภชนาการคอยพูดกระตุนใหนักเรียนรับประทาน  

 ในระยะสามสี่เดือนท่ีผานมา มีการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน เนื่องจากครู
โภชนาการไดมารองขอแกมกําชับใหแมครัวจัดทําอาหารกลางวันใหมีสวนผสมของผักมากขึ้น และใหลด
หวาน-มัน-เค็มลง   

..... 

 

งานวันเด็กป งานวันเด็กป งานวันเด็กป งานวันเด็กป ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ของโรงเรียนจอมมณี แปลกไปจากทุกป จากบรรดาเกมตาง ๆ ที่ของโรงเรียนจอมมณี แปลกไปจากทุกป จากบรรดาเกมตาง ๆ ที่ของโรงเรียนจอมมณี แปลกไปจากทุกป จากบรรดาเกมตาง ๆ ที่ของโรงเรียนจอมมณี แปลกไปจากทุกป จากบรรดาเกมตาง ๆ ที่
สนุกสนานและใหควาสนุกสนานและใหควาสนุกสนานและใหควาสนุกสนานและใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการมรูเกี่ยวกับโภชนาการมรูเกี่ยวกับโภชนาการมรูเกี่ยวกับโภชนาการ    

 การเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนจอมมณีไดรับ
การสนับสนุนสื่อการเรียนรูจํานวนหลายรายการ อาทิ แผนมหัศจรรยพืชผักหลากสี, จ๊ิกซอวโภชนาการ, 
BINGO โภชนาการ, โปสเตอรผาใบธงโภชนาการ ฯลฯ  

 เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ในแตละชั้นเรียนมีนักเรียนไมมากนัก และเปนการจัด
หองเรียนรวมกันสองชั้นเรียน รวมท้ังภาระท่ีมีคอนขางมาของครูประจําชั้นซึ่งตองสอนท้ัง ๘ กลุมสาระวิชา 
ท้ังสองระดับชั้น ทําใหการใชสื่อท่ีไดรับจากทางโครงการในชั้นเรียนมีความยุงยาก บรรดาสื่อการเรียนรูท่ี
ไดรับมาจึงมิไดใชในชั้นเรียน 

 อยางไรก็ตาม สื่อเหลานั้นไดถูกนําไปใชจัดการเรียนรูนอกหองเรียน เชน การจัดกิจกรรมในวัน
เด็ก ฯลฯ และในบางคร้ัง เด็ก ๆ ก็จะมาขอยืมสื่มบาสงชนิดไปเลน เชน BINGO โภชนาการ  

 สําหรับบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” นั้น ทางโรงเรียนไดรับมาจากโครงการฯ ครบตาม
จํานวนเด็กนักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ อ.จินตนา สองหลวง ครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 
๕-๖ สะทอนการใชบันทึกดังกลาววา 

 “ครูไมมีเวลาตรวจดูบันทึกของเด็ก เนื่องจากมีภารกิจมาก เด็กเองก็บันทึกบาง ไมบันทึกบาง 
สวนใหญจะเลนเกม...” 

 แมวาการใชบันทึกโภชนาการในโรงเรียนจะไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว แตเด็ก ๆ ก็ไดเรียนรู
เนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการจากการเลนเกมในบันทึกท่ีไดรับแจก นอกจากนั้นการบันทึกของเด็กนักเรียนใน
ระยะแรกทําใหครูรับรูวามีเด็กจํานวนไมนอยท่ีไมไดรับประทานอาหารเชามาจากบาน 

 โดยรวมแลวครูท่ีรับผิดชอบโครงการในโรงเรียนสะทอนวา แมวาการใหนักเรียนบันทึกจะเปน
ประโยชน และเปนการเรียนรูทางออมแกนักเรียน แตก็มีขอจํากัดท่ีไมสามารถใหครูกํากับดูแลการบันทึก
ของนักเรียน ทําใหประโยชนท่ีเกิดขึ้นยังไมคุมคานัก 

..... 

 



การพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียนจอมมณีมีมาตอเนื่องหลังจากที่ อ.เชิญชัย มหิศนันท การพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียนจอมมณีมีมาตอเนื่องหลังจากที่ อ.เชิญชัย มหิศนันท การพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียนจอมมณีมีมาตอเนื่องหลังจากที่ อ.เชิญชัย มหิศนันท การพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียนจอมมณีมีมาตอเนื่องหลังจากที่ อ.เชิญชัย มหิศนันท 
มารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อราว มารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อราว มารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อราว มารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อราว ๒ ๒ ๒ ๒ ปกอน ปกอน ปกอน ปกอน และการพัฒนาเปนไปอยางกาวกระโดและการพัฒนาเปนไปอยางกาวกระโดและการพัฒนาเปนไปอยางกาวกระโดและการพัฒนาเปนไปอยางกาวกระโด
เมื่อเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการเดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนเมื่อเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการเดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนเมื่อเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการเดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนเมื่อเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการเดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน    

 ท้ังนี้เปนเพราะทางโรงเรียนมีความพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหผลประโยชน
เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ท่ีผานมาการดําเนินงานอาจไมสงผลแรงนัก
เนื่องจากขีดจํากัดดานความรูและประสบการณ 

 สิ่งท่ีทางโรงเรียนไดรับจากโครงการฯ มากท่ีสุดมิใชงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน แตเปน
องคความรูและแนวทางการดําเนินงานท่ีไดจากการเขารวมประชุม การลงมาจัดกิจกรรมของโครงการฯ 
รวมท้ังสื่อการเรียนรูท่ีไดมา 

 มีปจจัยสําคัญบางประการท่ีสงผลตอความสําเร็จดังกลาว คือ ความเอาจริงเอาจังและใสใจ
ของผูบริหาร ความเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีแมจะมีขีดจํากัดดานทรัพยากรแตก็เปนโอกาสท่ีทําใหผูบริหาร
สามารถกํากับติดตามงานไดอยางใกลชิด และความเปนเอกภาพสูงของคณะครู ฯลฯ 

..... 

 


