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แมอากาศหนาวเย็นจะคอยคลายตัวลงแลว แมอากาศหนาวเย็นจะคอยคลายตัวลงแลว แมอากาศหนาวเย็นจะคอยคลายตัวลงแลว แมอากาศหนาวเย็นจะคอยคลายตัวลงแลว แตแตแตแตแสงอาทิตยยามเที่ยงแสงอาทิตยยามเที่ยงแสงอาทิตยยามเที่ยงแสงอาทิตยยามเที่ยงก็กก็็ก็มิไดมิไดมิไดมิไดจัดจาและรอนแรงจัดจาและรอนแรงจัดจาและรอนแรงจัดจาและรอนแรง
มากนัก มากนัก มากนัก มากนัก ในในในในเวลาพักกลางวันเวลาพักกลางวันเวลาพักกลางวันเวลาพักกลางวันนักเรียนหญิงชั้น ม.นักเรียนหญิงชั้น ม.นักเรียนหญิงชั้น ม.นักเรียนหญิงชั้น ม.๒ ๒ ๒ ๒ ราว ราว ราว ราว ๔๔๔๔----๕ ๕ ๕ ๕ คน คน คน คน จึงจึงจึงจึงพากันพากันพากันพากันลงไปขุลงไปขุลงไปขุลงไปขุดพรวนดินดพรวนดินดพรวนดินดพรวนดิน
เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเตรียมปลูกผักรอบใหม เตรียมปลูกผักรอบใหม เตรียมปลูกผักรอบใหม เตรียมปลูกผักรอบใหม ดวยดวยดวยดวยผักที่ปลูกรอบที่แลวเติบผักที่ปลูกรอบที่แลวเติบผักที่ปลูกรอบที่แลวเติบผักที่ปลูกรอบที่แลวเติบโตและเก็บโตและเก็บโตและเก็บโตและเก็บไปทําอาหารจนหมดแลวไปทําอาหารจนหมดแลวไปทําอาหารจนหมดแลวไปทําอาหารจนหมดแลว    

 พวกเธอใชเวลาไมนานนัก ไมทันจะพนพักเท่ียงการเตรียมแปลงก็สิ้นสุดลง เธอรดน้ําจนดินชุม
จากนั้นก็ทําความสะอาดแลวก็เตรียมตัวขึ้นเรียน กระท่ังเลิกเรียนก็ลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อปลูกผักในแปลงท่ี
เตรียมดินไว ผักท่ีเธอนํามาปลูกคือผักสลัดท่ีเพาะกลาไวในอีกแปลงหนึ่ง 

 ในชวงเย็นระหวางนักเรียนกลุมนี้กําลังปลูกผักนั้น นักเรียนคนอ่ืน ๆ ก็คอยทะยอยลงมารดน้ํา
ผักในแปลงท่ีตนเองรับผิดชอบ บางก็เดินมาเก็บผักท่ีโตพอท่ีจะเก็บไปรับประทานไดแลว ยามเย็นหลังเลิก
เรียนท่ีแปลงผักในโรงเรียนจึงคึกคักเปนพิเศษ 

 แปลงผักในโรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุข แบงออกเปนสองสวน สวนแรกอยูหลังอาคารเรียน
ชวงชั้นท่ี ๑ เปนแปลงผักของนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ สวนท่ีสองอยูอยูหลังอาคารเรียนชวงชั้นท่ี ๒ เปนแปลง
ผักของนักเรียนมัธยมต้ังแตมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ ระหวางแปลงท้ังสองสวนคั่นกลางดวยโรงเพาะเหด็ 

 สําหรับแปลงผักของนักเรียนท้ังสองสวนนั้น เปนแปลงถาวร ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดทําโดยการ
กออิฐบล็อคขนาดความสูง ๒๐ ซ.ม. กวาง ๑ เมตร ยาว ๘ เมตร ดินภายในแปลงตํ่ากวาขอบอิฐบล็อค
ราว ๑๐ ซ.ม. นักเรียนอธิบายวา เมื่อรดน้ําน้ําจะไดไมไหลออกไปนอกแปลง 

 นักเรียนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - มัธยมศึกษาปท่ี ๓ แตละคนจะตองมีสวน
ดําเนินการในแปลงผัก นักเรียนระดับประถมศึกษาจะจับกลุมกัน ๒-๕ คน เพื่อดูแลแปลงผักของตนเอง 
ขณะท่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสวนใหญจะดําเนินการกันคนละ ๑ แปลง มีเพียงบางสวนท่ีทํารวมกับเพื่อน
เนื่องจากจํานวนพื้นท่ีไมเพียงพอ 

 การปลูกพืชผักของนักเรียนท่ีนี่ ดําเนินการตอเนื่องมาแลวหลายปในทุกภาคเรียน แตสําหรับ
การดําเนินการในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ไดรับการสนับสนุนจากโครงการสงเสริม
โภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียน โดยความรวมมือดําเนินงานระหวาง บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑอาหาร
จํากัด และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

..... 

 

โรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุข ตําบลโรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุข ตําบลโรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุข ตําบลโรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุข ตําบลหนองไฮหนองไฮหนองไฮหนองไฮ    อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียนอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียนอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียนอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนโรงเรียน
ขยายโอกาสขยายโอกาสขยายโอกาสขยายโอกาสสังกัด สพป.อุดรธานี เขต สังกัด สพป.อุดรธานี เขต สังกัด สพป.อุดรธานี เขต สังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๑ ๑ ๑ ๑ กอตั้งขึ้นเมื่อ กอตั้งขึ้นเมื่อ กอตั้งขึ้นเมื่อ กอตั้งขึ้นเมื่อ ๒๔๙๙ ๒๔๙๙ ๒๔๙๙ ๒๔๙๙ บนพื้นที่ทั้งสิ้น บนพื้นที่ทั้งสิ้น บนพื้นที่ทั้งสิ้น บนพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ไรไรไรไร    

 นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนมาจากสองหมูบานคือบานโนนสะอาด และบานโนนผาสุข มี
นักเรียนรวมท้ังสิ้น ๒๙๒ คน แยกเปนระดับชั้นอนุบาล ๕๕ คน ระดับชั้นประถมศึกษา ๑๙๑ คน และ



ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๗๕ คนโรงเรียนฯ มีครูประจําการท้ังสิ้น ๑๘ คน ครูอัตราจาง ๑ คน และ
นักการภารโรงอัตราจาง ๑ คน ปจจุบัน นายปรีชา วิเศษชัย เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

 โรงเรียนไดรับการเชิญจากโครงการสงเสริมโภชนาการฯ ใหสมัครเขารวมโครงการฯ และไดสง
ครูสองทาน คือ อ.นิยม ระหา และ อ.กนิษฐา พฤกษาโคตร เขารวมประชุมรับฟงแนวทางดําเนินงานเมื่อ
ตนเดือนกันยายน ๒๕๕๓  

 “ไดเห็นความสําเร็จของโรงเรียนท่ีมานําเสนอ ก็รูสึกหนักใจ เพราะบริบทของเขากับของเรามัน
ตางกัน เราคงจะทําอยางเขาไมได...” 

 อ.นิยม  ระหา สะทอนความรูสึกจากการเขารวมประชุม และไดรับฟงประสบการณจาก
โรงเรียนรุนพี่ท่ีไดดําเนินการในปท่ีแลว แตอยางไรก็ตามก็มีความสนใจท่ีจะเขารวมโครงการฯ ดวยในการ
ประชุมคราวนั้นมีการเสนอวาทางโครงการฯ จะจัดสงทีมงานไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน สิ่งนี้จึงเปนความ
คาดหวังท่ีตองการ สําหรับประเด็นนี้ อ.กนิษฐา พฤกษาโคตร สะทอนวา 

 “พอรูวาจะมีทีมงานมาจัดกิจกรรมท่ีโรงเรียนก็สนใจ เพราะวาจะไดกระตุนใหเด็ก ๆ สนใจ 
อยากใหนักเรียนไดพบคนอ่ืนบาง คนอ่ืนมาสอนจะจําไดนานกวาครู...” 

 นอกจากนั้นจากการฟงบรรยายโดย อ.สงา ดามาพงษ ซึ่งไดใหขอมูลสถานการณปญหา
โภชนาการของเด็กไทย ซึ่งท้ังคูตางก็รูวาการแกปญหาโภชนาการโดยเฉพาะการปองกันมิใหเด็กนักเรียน
บริโภคอาหารขยะตาง ๆ เปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก ซึ่งแมวาจะดําเนินการไดสําเร็จในโรงเรียน แตก็ไม
สามารถออกไปควบคุมกํากับภายนอกโรงเรียนได แตจากการเห็นแนวทางทํางานของหลายแหงก็เร่ิมรูวา
ทางโรงเรียนจะทําอะไรไดบาง 

 เนื้อหาตาง ๆ จากการเขารวมประชุมไดถูกถายทอดสูผูอํานวยการโรงเรียนฯ และท่ีประชุมครู 
ไมเพียงผูอํานวยการเทานั้นท่ีเห็นชอบใหเขารวมโครงการฯ แตคณะครูตางก็เห็นรวมกันวาการเขารวม
โครงการจะเปนประโยชนกับนักเรียน 

 อ.นิยม ระหา มีเวลาจัดทําแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนราว ๒ สัปดาห กอนท่ีจะสง
ใหกับทางโครงการฯ เขาไดปรึกษากับผูอํานวยการ รวมท้ังหารือกับเพื่อนครูในโรงเรียนแบบไมเปนทางการ
วาควรจะดําเนินกิจกรรมใดบาง ในท่ีสุดก็สามารถจัดทําแผนงานฯ ท่ีคณะครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็น อ.นิยม เลาวา 

 “โครงการฯ นี้จะดําเนินการคนเดียวไมได ตองไดรับความรวมมือจากครูคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
ดวย เบื้องตนจึงตองปรึกษาหารือกอนวาเราจะทําอะไรกันบาง...” 

 เนื่องจากการบริหารงานในโรงเรียนคอนขางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังคณะครูในโรงเรียนก็มีความ
เปนเอกภาพสูง อ.นิยม ในฐานะผูรับผิดชอบแผนงานฯ แมจะรูสึกวางานจะยุงยาก แตก็มิไดรูสึกหนักใจ
มากนักกับการขับเคลื่อน ดวยเขามั่นใจวาผูอํานวยการฯ จะสนับสนุนอยางเต็มท่ี รวมท้ังมั่นใจวาคณะครู
จะเขามารวมขับเคลื่อนดวย 

 แผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียน ท่ี อ.นิยม จัดทําขึ้นโดยการมีสวนรวมจากคณะครู 
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การรณรงคใหความรูเร่ืองโภชนาการท่ีถูกตอง การปรับปรุงคุณภาพ
อาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก-เลี้ยงปลาดุก และการออกกําลังกาย ฯลฯ 
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ชุมชนทั้งสองแหงที่สงบุตรหลานชุมชนทั้งสองแหงที่สงบุตรหลานชุมชนทั้งสองแหงที่สงบุตรหลานชุมชนทั้งสองแหงที่สงบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุขนั้น เปนชุมชนมาเรียนที่โรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุขนั้น เปนชุมชนมาเรียนที่โรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุขนั้น เปนชุมชนมาเรียนที่โรงเรียนบานโนนสะอาดผาสุขนั้น เปนชุมชน
เกษตรกรรม เกษตรกรรม เกษตรกรรม เกษตรกรรม ซึ่งมีซึ่งมีซึ่งมีซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีเมื่อเปรียบเทีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีเมื่อเปรียบเทีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีเมื่อเปรียบเทีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนขางเคียง ยบกับชุมชนขางเคียง ยบกับชุมชนขางเคียง ยบกับชุมชนขางเคียง ตัวบงชี้ตัวบงชี้ตัวบงชี้ตัวบงชี้
ประการหนึ่งคือคาใชจายรายวันของนักเรียนที่ไดรับจากผูปกครองประการหนึ่งคือคาใชจายรายวันของนักเรียนที่ไดรับจากผูปกครองประการหนึ่งคือคาใชจายรายวันของนักเรียนที่ไดรับจากผูปกครองประการหนึ่งคือคาใชจายรายวันของนักเรียนที่ไดรับจากผูปกครอง    

 ดังการสะทอนของครูในโรงเรียนทานหนึ่งวา  

 “เด็ก ๆ มีเงินมาโรงเรียนเยอะ บางคนไดมาวันละสี่สิบบาทหาสิบบาทก็มี...” 

 นอกจากการไดรับเงินจากผูปกครองแลว นักเรียนสวนใหญยังมีรายไดจากการรับจางลอก
เปลือกตนหอมสดดวย ซึ่งงานดังกลาวสามารถสรางรายไดอยางงามใหกับบรรดาเด็ก ๆ  

 “สวนใหญทําวันเสาร อาทิตยคะ วันธรรมดาก็ทําบางถามีเวลา...” 

 นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ คนหนึ่งกลาว และไดเลาวาเขาเคยรับจางไดเงินถึงวันละ 
๑๕๐ บาท เงินท่ีไดก็นํามาเปนคาขนมท่ีโรงเรียนโดยท่ีไมไดขอพอแม แมวาจะใชจายเปนรายวันเธอยังมี
เงินเก็บอีกราว ๖๐๐ บาท 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะเปนเร่ืองท่ีดีท่ีนักเรียนสามารถทํางานสรางรายไดใหกับตนเอง และ
รับผิดชอบเร่ืองคาขนมมาโรงเรียนได แตอีกดานหนึ่งก็มีทีทาวาจะเปนปญหา ดวยเด็ก ๆ มักจะมีเงิน
สําหรับจับจายใชสอยไดตามท่ีตนเองตองการ  

 เพราะเหตุดังกลาวทําให อ.ปรีชา วิเศษชัย ผูอํานวยการโรงเรียน แสดงความกังวลวาเด็ก
นักเรียนท่ีนี่กินจุบจิบมาก และแมวาในโรงเรียนจะหามมิใหจําหนายสินคาท้ังขนมกรุปกรอบและน้ําอัดลม 
แตนักเรียนก็สามารถหาซื้อจากรานคาท่ีมีอยูรอบโรงเรียน  

 สําหรับความเปนอยูในครอบครัวของนักเรียนนั้น แมวาผูปกครองจะมีรายไดจากการรับจาง 
แตสวนใหญก็ตองรีบเรงไปทํางาน การรีบเรงดังกลาวสงผลตอการรับประทานอาหารเชาของเด็ก ๆ เปน
อยางมาก เด็กจํานวนไมนอยท่ีตองพึ่งอาหารเชาจากรานคาซึ่งคอนขางดอยคุณภาพ และเด็กนักเรียนอีก
จํานวนไมนอยท่ีมื้อเย็นท่ีตองพึ่งกับขาวสําเร็จรูปซึ่งก็มีปญหาการปนเปอนและคุณคาทางโภชนาการ 
ประการสําคัญก็คือผูปกครองจํานวนมากยังไมเห็นคุณคาความสําคัญเร่ืองโภชนาการ ไมมีสวนในการ
ปลูกฝงลักษณะนิสัยในการบริโภคท่ีถูกตองเหมาะสมแกบุตรหลานตนเอง ครูทานหนึ่งเลาวา 

 “พอแมตองเรงรีบไปทํางาน ไมมีเวลาดูแลเร่ืองอาหารการกินแกลูกหลาน ก็เอางายเขาวา กิน
อะไรงาย ๆ ไมไดใสใจเร่ืองนี้...” 

 อ.นิยม ระหา ซึ่งเห็นวาปญหานี้มีความสําคัญ จึงไดกําหนดใหมีกิจกรรมในแผนงานฯ เพื่อ
พยายามแกไขปญหา คือ การรณรงคสรางความรูความเขาใจแกนักเรียนรวมท้ังผูปกครองของนักเรียน 

 สําหรับการรณรงคในกลุมนักเรียนไดมีการใหความรูท้ังการอบรมหนาเสาธงและการใหความรู
ผานเสียงตามสายในโรงเรียน การจัดทําบอรดใหความรู รวมท้ังการใชสื่อการเรียนรูท่ีไดรับจากทาง
โครงการฯ เสริมการเรียนรูในการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร สวนการรณรงคกับผูปกครอง ทาง
โรงเรียนไดทําใบความรูแจกจายผูปกครองผานไปยังนักเรียน 



..... 

 

เสียงจอกแจกจอแจจากเดก็นกัเรยีนทีม่ารบัประเสียงจอกแจกจอแจจากเดก็นกัเรยีนทีม่ารบัประเสียงจอกแจกจอแจจากเดก็นกัเรยีนทีม่ารบัประเสียงจอกแจกจอแจจากเดก็นกัเรยีนทีม่ารบัประทานอาหารกลางวนัที่โรงอาหารคอยซาลงแลว ทานอาหารกลางวนัที่โรงอาหารคอยซาลงแลว ทานอาหารกลางวนัที่โรงอาหารคอยซาลงแลว ทานอาหารกลางวนัที่โรงอาหารคอยซาลงแลว 
ครูหญิงชายคูหนึ่งเพิ่งจะเดินเขามาถึง กลาวทักทายแมครัวถามไถสารทุกขสุกดิบดวยใบหนาครูหญิงชายคูหนึ่งเพิ่งจะเดินเขามาถึง กลาวทักทายแมครัวถามไถสารทุกขสุกดิบดวยใบหนาครูหญิงชายคูหนึ่งเพิ่งจะเดินเขามาถึง กลาวทักทายแมครัวถามไถสารทุกขสุกดิบดวยใบหนาครูหญิงชายคูหนึ่งเพิ่งจะเดินเขามาถึง กลาวทักทายแมครัวถามไถสารทุกขสุกดิบดวยใบหนา
ยิ้มแยม กอนที่จะเอยปากบอกแมครัววามีเรื่องจะหารือดวยยิ้มแยม กอนที่จะเอยปากบอกแมครัววามีเรื่องจะหารือดวยยิ้มแยม กอนที่จะเอยปากบอกแมครัววามีเรื่องจะหารือดวยยิ้มแยม กอนที่จะเอยปากบอกแมครัววามีเรื่องจะหารือดวย    

 แมครัวผละจากการเก็บขาวของเคร่ืองใช แลวเชิญครูท้ังสองไปนั่งท่ีโตะหินออนดานขาง แลว
ท้ังสามก็นั่งลงคุยกัน 

 ครูโภชนาการของโรงเรียน เลาใหแมครัวฟงวา ขณะนี้โรงเรียนเขารวมโครงการสงเสริม
โภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียน และไดใหขอมูลเกี่ยวกับโภชนาการท่ีถูกตองวาเด็กควรจะได
รับประทานแบบใด และควรจะงดอาหารจําพวกใด  

 ภายหลังการใหขอมูลแกแมครัวเสร็จสรรพ ก็เอยปากขอรองแมครัววา การปรุงอาหารขอใหลด
ความหวาน-มันและเค็มลง และขอใหเพิ่มปริมาณผักใหมากขึ้น สําหรับการจําหนายเคร่ืองดื่มในโรงเรียน
ไดรองขอใหงดจําหนายน้ําอัดลม และน้ําท่ีมีรสหวานจัด  

 แมครัวไดรับฟงการอธิบายจากครูโภชนาการ ก็เห็นคลอยตามวาเด็กควรจะไดรับประทาน
อาหารท่ีดีมีคุณภาพ ไมเปนพิษภัยตอสุขภาพ จึงไดรับปากอยางเต็มใจวา ในการปรุงอาหารนั้นจะ
ดําเนินการตามคําแนะนํา สวนการงดจําหนายน้ําอัดลมนั้นก็จะดําเนินการตามท่ีรองขอ เพียงแตขอผอน
ผันใหขายตอจนกวาของท่ีมีอยูจะหมดไปเสียกอน ก็จะไมซ้ือมาจําหนายอีก 

 แมครัวทานนี้เปนผูประมูลการจัดทําอาหารกลางวันของโรงเรียนไดตอเนื่องมา ๕ ปแลว เปน
คนในหมูบาน ซึ่งนักเรียนจํานวนไมนอยท่ีเปนลูกหลานเครือญาติ  

 การทําอาหารกลางวัน จะไดรับเงินสนับสนุนจากทางโรงเรียนเปนรายหัวตามจํานวนท่ีโรงเรียน
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจะรับประทานฟรี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะตองซื้อรับประทาน 

 อาหารท่ีจัดทําในแตละวันจะประกอบไปดวยกับขาว ๔ อยาง โดยมีไขเจียวและสมตํายืนพื้น ๒ 
อยาง อีกสองอยางหมุนเวียนไปตามรายการอาหารท่ีครูโภชนาการแนะนํา ซึ่งบางทีก็เกิดจากการแนะนํา
ของนักเรียน นอกจากนั้นก็จะมีขาวผัดและกวยเต๋ียวไวใหนักเรียนเลือกรับประทาน 

 อาหารกลางวันท่ีแมครัวทํานอกจากจะเปนอาหารท่ีทําใหเด็กรับประทานแลว จะถูกสั่งซื้อจาก
คณะครูในโรงเรียนไปเพื่อรับประทานรวมกัน ครูโภชนาการของโรงเรียนซึ่งชวงกลางวันมักจะมาอยูดูแล
การรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงอาหารทุกวันกลาววา การท่ีครูรับประทานอาหารท่ีแมครัวทําถือวาเปน
การกํากับและตรวจสอบคุณภาพอาหารในรูปแบบหนึ่ง  

 สําหรับการกํากับและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของแมครัวอีกทางหนึ่งนั้น จะมี
ชาวบานซึ่งอยูติดกับโรงเรียนแวะเวียนมาดูดวย  

 นอกจากอาหารท่ีจัดทําเพื่อแจกจายและจําหนายแลว ทางแมครัวยังไดขายสินคาจําพวกขนม
และเคร่ืองดื่มดวย ขนมท่ีนํามาจําหนายแมวาจะมีขนมกรุปกรอบแตก็มีเพียงสองถึงสามชนิดในแตละวัน 



สวนเคร่ืองดื่มหลังจากเลกิจําหนายน้ําอัดลมก็หันมาจําหนายนมเย็น ชาเย็นและน้ําปนแทน และในบางวัน
ก็จะนําผลไมเขามาจําหนายดวย 

..... 

 

ชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ชั้นประถมศึกษาปที่ ชั้นประถมศึกษาปที่ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ๕ ๕ ๕ ยามนี้คอนขางคึกคัก ยามนี้คอนขางคึกคัก ยามนี้คอนขางคึกคัก ยามนี้คอนขางคึกคัก     

 นักเรียนยืนลอมเปนวงกลม พอครูใหสัญญาณเร่ิม ลูกบอลสีสันสวยงามในมือของเด็กนักเรียน
คนหนึ่งก็ถูกโยนออกจากมือสงไปใหเพื่อนคนอ่ืน ผูท่ีไดรับลูกบอลก็ทําเชนเดียวกัน คือสงลูกบอลไปให
เพื่อนคนอ่ืน กระท่ังครูสงสัญญาณหยุด ลูกบอลก็อยูกับนักเรียนชายคนหนึ่ง 

 “มะเขือเทศมีวิตามินซีครับ...” 

 เด็กนักเรียนคนท่ีถือลูกบอลอยูกลาวขึ้น แลวก็สงลูกบอลใหเพื่อนคนอ่ืน พอครูสงสัญญาณ
หยุด เด็กหญิงอีกคนท่ีถือลูกบอลก็บอกชื่อชนิดของอาหารท่ีนิ้วโปงขางขวาสัมผัสอยูบนลูกบอล
เชนเดียวกับเด็กชายคนกอน 

 กิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการสอนในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ท่ี อ.นิยม ระหา เปน
ผูสอน โดยใชสื่อท่ีไดรับจากโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียนมาใชในการจัดการเรียน
การสอน เกมท่ีเพิ่งเลนผานไปมีชื่อวา “เดงดึ๋งโภชนาการเดงดึ๋งโภชนาการเดงดึ๋งโภชนาการเดงดึ๋งโภชนาการ” เปนเกมโภชนาการท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรู
ถึงแรธาตุและสารอาหารรวมถึงคุณคาตาง ๆ ท่ีอยูในผลักและผลไมชนิดตาง ๆ  

 ลูกบอลท่ีเด็ก ๆ โยนตอใหกันนั้น เปนลูกบอลยางเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑ ฟุต ซึ่งมีอยู ๒ 
ลูก ลูกแรกบนพื้นลูกบอลจะมีรูปอาหารชนิดตางๆ ติดไว และลูกท่ีสองติดขอความเกี่ยวกับแรธาตุและ
สารอาหารตางๆ ลูกท่ีเพิ่งเลนเสร็จไปเปนลูกแรก 

 การเขารวมโครงการฯ ของโรงเรียน นอกจากจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และครูมี
โอกาสไดเขาไปรวมประชุมเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโภชนาการแลว ยังไดรับสื่อการเรียนรู
จากโครงการอีกหลายชนิด เชน แผนมหัศจรรยพืชผักหลากสี, จ๊ิกซอวโภชนาการ, BINGO โภชนาการ, 
โปสเตอรผาใบธงโภชนาการ ฯลฯ สื่อการเรียนรูเหลานี้ อ.นิยม ไดนําไปเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 สําหรับบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” นั้น ทางโรงเรียนไดรับมาจากโครงการฯ ครบตาม
จํานวนเด็กนักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ ซึ่งภายในสมุดบันทึกประกอบไดดวย ๓ สวน  สวน
แรก เปนแบบบันทึกขอมูลการรับประทานอาหารประจําวัน ท้ังสามมื้อ สวนท่ีสอง เปนเกมตาง ๆ สลับกับ
การบันทึกการรับประทานอาหารแตละวัน และสวนท่ีสาม เปนขอมูลความรูเกี่ยวกับโภชนาการตาง ๆ เชน 
อาหาร ๕ หมู ธงโภชนาการ ฯลฯ 

 อ.นิยม ระหา ซึ่ง รับดูแลการบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ กลาววา เด็ก ๆ ได
เรียนรูเร่ืองโภชนาการจากสมุดบันทึกคอนขางมาก ซึ่งเปนความรูท่ีแทรกอยูในเกมในบันทึก ซึ่งสอดคลอง
กับท่ีเด็กนักเรียนบอกวาพวกเขามักจะชอบเลนเกมตาง ๆ ในบันทึก 
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ในกาในกาในกาในการจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาโภชนาการรจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาโภชนาการรจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาโภชนาการรจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนนั้น โรงเรียนของโรงเรียนนั้น โรงเรียนของโรงเรียนนั้น โรงเรียนของโรงเรียนนั้น โรงเรียนไดวิเคราะหปญหาไดวิเคราะหปญหาไดวิเคราะหปญหาไดวิเคราะหปญหา
โภชนาการที่สําคัญ คือ โภชนาการที่สําคัญ คือ โภชนาการที่สําคัญ คือ โภชนาการที่สําคัญ คือ ความไมตระหนักในการสงเสริมโภชนาการบุตรหลานของผูปกครองความไมตระหนักในการสงเสริมโภชนาการบุตรหลานของผูปกครองความไมตระหนักในการสงเสริมโภชนาการบุตรหลานของผูปกครองความไมตระหนักในการสงเสริมโภชนาการบุตรหลานของผูปกครอง
รวมทั้งตัวนักเรียนเอง, คุณภาพของอาหารกลางวัน และการจําหนายสินคาในโรงเรียน รวมทั้งตัวนักเรียนเอง, คุณภาพของอาหารกลางวัน และการจําหนายสินคาในโรงเรียน รวมทั้งตัวนักเรียนเอง, คุณภาพของอาหารกลางวัน และการจําหนายสินคาในโรงเรียน รวมทั้งตัวนักเรียนเอง, คุณภาพของอาหารกลางวัน และการจําหนายสินคาในโรงเรียน  

 สําหรับการสรางความตระหนักแกผูปกครอง ทางโรงเรียนไดทําใบความรูเร่ืองโภชนาการ
แจกจายผูปกครองผานไปทางเด็กนักเรียน  

 สวนการสรางความรูความเขาใจและความตระหนักแกนักเรียน ไดแก การใหความรูเพิ่มเติมใน
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร การอบรมใหความรูในระหวางการเขาแถวกอนขึ้นเรียน การใชเสียงตามสายใน
โรงเรียน รวมท้ังการบันทึกพฤติการการบริโภคประจําวันของนักเรียน 

 และในการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันนั้น ทางโรงเรียนไดรองขอใหแมครัวท่ีจัดทําอาหาร
กลางวันเพิ่มปริมาณผลไมใหมากขึ้น และใหลดความหวาน-มัน-เค็มลง รวมท้ังรองขอใหแมครัวงด
จําหนายน้ําอัดลมดวย  

 กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไดดําเนินการตอยอดจากกิจกรรมเดิมคือการปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียน 
ซึ่งท่ีผานมาการปลูกพืชผักของนักเรียนมิไดเกี่ยวของกันกับการจัดทําอาหารกลางวัน แตในการดําเนินงาน
ภายใตแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนในคราวนี้ ทางโรงเรียนจะพยายามเชื่อมโยงกิจกรรม
ดังกลาวเขากับการจัดทําอาหารกลางวันของนักเรียนดวย 

 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนมีแนวโนมท่ีจะเห็นผลดี ท้ังนี้เปนเพราะการ
เลือกเจาะจงปญหาท่ีจะมุงแกไข รวมท้ังยังเปนการทํางานตอยอดจากสิ่งท่ีโรงเรียนดําเนินการมากอนหนา
นอกจากนั้นการไดรับการสนับสนุนท่ีดีจากผูอํานวยการ และความรวมมือจากคณะครูในโรงเรียน ฯลฯ 
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