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เด็กชายวัย เด็กชายวัย เด็กชายวัย เด็กชายวัย ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ขวบ งัวเงียลุกจากที่นอนหลังจากที่พอแมออกจากบานไปพักใหญแลว เขาขวบ งัวเงียลุกจากที่นอนหลังจากที่พอแมออกจากบานไปพักใหญแลว เขาขวบ งัวเงียลุกจากที่นอนหลังจากที่พอแมออกจากบานไปพักใหญแลว เขาขวบ งัวเงียลุกจากที่นอนหลังจากที่พอแมออกจากบานไปพักใหญแลว เขา
ลางหนาแปรงฟนอยางลวก ๆ แลวก็เปลี่ยนใสชุดนักเรียน หยิบเงินยี่สิบบาทและควาประเปาลางหนาแปรงฟนอยางลวก ๆ แลวก็เปลี่ยนใสชุดนักเรียน หยิบเงินยี่สิบบาทและควาประเปาลางหนาแปรงฟนอยางลวก ๆ แลวก็เปลี่ยนใสชุดนักเรียน หยิบเงินยี่สิบบาทและควาประเปาลางหนาแปรงฟนอยางลวก ๆ แลวก็เปลี่ยนใสชุดนักเรียน หยิบเงินยี่สิบบาทและควาประเปา
นักเรียนที่วานักเรียนที่วานักเรียนที่วานักเรียนที่วางอยูคูลงจากเรือนไปงอยูคูลงจากเรือนไปงอยูคูลงจากเรือนไปงอยูคูลงจากเรือนไป............    

 ท่ีรานคาทางผานไปโรงเรียน เด็กชายใชเงิน ๑๐ บาท ซื้อขาวเหนียวและไกยางติดกระดูกเปน
อาหารมื้อเชา เขาเดินไปกินไป อาหารมื้อเชาวันนี้สิ้นสุดลงกอนขณะท่ีเขาเดินถึงโรงเรียน การดําเนินชีวิต
ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานพรสวรรค สวนใหญมีสภาพไมตางไปจากเด็กชายคนนี ้

 นักเรียนโรงเรียนบานพรสวรรคสวนใหญอยูในครอบครัวท่ีมีฐานะคอนขางยากจน ซึ่งมากกวา
คร่ึงท่ีอยูในครอบครัวแตกแยก บางก็อยูกับพอหรือแมตามลําพัง บางก็อยูกับตายาย มีจํานวนเพียง
เล็กนอยท่ีอยูพรอมหนาท้ังพอและแม นอกจากนั้นเด็กจํานวนหนึ่งยังตองระหกระเหเรรอนตามพอแมไป
ประกอบอาชีพตางถ่ินดวย การเขาออกจากโรงเรียนหลายคร้ังเปนเร่ืองปกติของท่ีนี ่ 

 สําหรับนักเรียนท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีฐานะคอนขางดีเกือบท้ังหมดจะสงบุตรหลานไปเรียนกับ
โรงเรียนท่ีอยูในตัวเมือง ท่ีอยูหางออกไปไมถึง ๑๐ กิโลเมตร บางก็เดินทางไปพรอมกับผูปกครองท่ี
เดินทางไปทํางานในเมือง บางก็ไปกับรถรับ-สงประจําวัน 

 ผูปกครองนักเรียนสวนใหญท่ีเรียนอยูในโรงเรียนบานพรสวรรค นอกจากอาชีพเก็บขยะขาย
แลว สวนหนึ่งมีอาชีพรับจาง ซึ่งตองออกจากบานแตเชาตรู มีเพียงบางครอบครัวท่ีใสใจอาหารมื้อเชาของ
เด็ก แตสวนมากมักจะใหเด็ก ๆ จัดการอาหารมื้อเชาดวยตัวเอง ดวยการซื้ออาหารงาย ๆ จากรานคาหรือ
รถเข็น อาหารจําพวกขาวเหนียวหมูปง ขาวเหนียวไกยาง เปนอาหารมื้อเชายอดนิยมของเด็ก ๆ  

 เด็ก ๆ จะมีโอกาสไดรับประทานอาหารกับครอบครัวในมื้อเย็น อาหารสวนใหญมักเปนอาหาร
สําเร็จรูปท่ีซ้ือหาจากรานคา ซึ่งราคาไมแพงนัก 

 ดวยความบีบคั้นของผูปกครอง จึงทําใหนักเรียนไมไดรับการเอาใจใสเร่ืองโภชนาการจากทาง
ครอบครัวเทาท่ีควร ไมวาจะเปนการดูแลใหบุตรหลานไดรับอาหารท่ีมีคุณคา รวมท้ังการปลูกฝงพฤติกรรม
การบริโภคท่ีถูกตองเหมาะสม  

..... 

 

โรงเรียนบาโรงเรียนบาโรงเรียนบาโรงเรียนบานพรสวรรค นพรสวรรค นพรสวรรค นพรสวรรค ต.หนองนาคําต.หนองนาคําต.หนองนาคําต.หนองนาคํา    อ.เมือง จ.อุดรธานี เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดอ.เมือง จ.อุดรธานี เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดอ.เมือง จ.อุดรธานี เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดอ.เมือง จ.อุดรธานี เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มีนักเรียนเพียง เล็ก มีนักเรียนเพียง เล็ก มีนักเรียนเพียง เล็ก มีนักเรียนเพียง ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ คน คน คน คน มีครูประจําการ มีครูประจําการ มีครูประจําการ มีครูประจําการ ๘ ๘ ๘ ๘ คน นักการภารโรงลูกจางประจํา คน นักการภารโรงลูกจางประจํา คน นักการภารโรงลูกจางประจํา คน นักการภารโรงลูกจางประจํา ๑ ๑ ๑ ๑ คน คน คน คน     

 นักเรียน ๖๕ คนนั้น เปนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ รวมกัน ๑๒ คน จํานวนนวนนักเรียน
เรียงต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ -๖ คือ ๑๐, ๑๒, ๙, ๑๘, ๖ และ ๔ คนตามลําดับ การจัดการเรียน
การสอนจึงเปนการสอนแบบเหมาทุกกลุมสาระวิชาของครูประจําชั้น ซึ่งแมการเรียนการสอนเหลานี้จะมี
ปญหาอุปสรรคหลายประการ แตก็มีจุดเดนในแงการสอนแบบบูรณาการ  



 แมจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตกม็ีพื้นท่ีกวางขวางถึง ๕๓ ไร พื้นท่ีสวนหนึ่งโรงเรียนไดใชเปน
แปลงเกษตร ท้ังแปลงพืชผัก แปลงปลูกไมผลยืนตน แปลงนา สระเลี้ยงปลา สระน้ําขนาดใหญท่ีเก็บกัก
น้ําไวใชทําเปนน้ําประปา นอกจากนั้นพื้นท่ีจํานวนหนึ่งถูกแบงสรรปนสวนไปใหชาวบานในหมูบาน ๑๔ ราย 
ใหเขามาทําประโยชนดวยการปลูกพืชผักและทํานา  

 นักเรียนโรงเรียนบานพรสวรรค จะมีกิจกรรมการเรียนรูดานการเกษตรอยางครบถวนท้ังการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  

 สําหรับการปลูกพืชนั้น นักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ จะไดรับมอบหมายจากครูประจําชั้นใหปลูกพืชผัก
อยางนอยคนละ ๑ แปลง ซึ่งจะเปนพืชผักชนิดใดก็ได 

 นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการทํานาภายในพื้นท่ีโรงเรียน มีเพียงการไถพรวนและสีขาวท่ี
โรงเรียนจางคนภายนอกมาดําเนินการเทานั้น กิจกรรมท่ีเหลือในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการหวานกลา 
ถอนกลา ดํานา เกี่ยวขาว ฯลฯ ลวนเปนการชวยเหลือกันของนักเรียนทุกชั้นเรียนไมเวนชั้นอนุบาล ท้ังนี้
ผูปกครองนักเรียนก็จะหมุนเวียนมาชวยดวย 

 สวนการเลี้ยงสัตวนั้น นักเรียนแตละชั้นจะไดรับมอบหมายใหดูแลกิจกรรมการเลี้ยงสัตวของ
โรงเรียน อันไดแก ไกไข หมู วัว และปลา 

 “ผูปกครองเด็กสวนใหญกม็ีอาชีพรับจาง ไมคอยจะมีท่ีดินเปนของตัวเอง บางคนตองเชาท่ีเขา
อยู เด็ก ๆ ไมรูเร่ืองการเกษตร พอดีวาโรงเรียนเรามีพื้นท่ีมาก อยากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองการเกษตร เผ่ือ
วาจะเปนทางเลือกใหเขาในการประกอบอาชีพในอนาคตได ก็เลยมีกิจกรรมเกษตรขึ้นมา...” 

 อ.แสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนกลาวถึงท่ีมาของกิจกรรมเกษตรของ
โรงเรียนท่ีมีอยูอยางหลากหลาย 

 ไมเพียงเปนการสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนเทานั้น กิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนยัง
เปนทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนดวย เนื่องจากผลผลิตจากกิจกรรมตาง ๆ 
เหลานี้ จะถูกนําไปใชในการทําอาหารกลางวันของโรงเรียน เงินซื้ออาหารกลางวันจํานวนหนึ่งจะถูก
หมุนเวียนกลับมาเปนตนทุนการทํากิจกรรมเกษตรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

..... 

 

เด็กเด็กเด็กเด็กนักเรียนสี่หาคนกําลังงวนอยูกับการเก็บผักในแปลนักเรียนสี่หาคนกําลังงวนอยูกับการเก็บผักในแปลนักเรียนสี่หาคนกําลังงวนอยูกับการเก็บผักในแปลนักเรียนสี่หาคนกําลังงวนอยูกับการเก็บผักในแปลง ดวยพรุงนี้อาหารกลางวันของง ดวยพรุงนี้อาหารกลางวันของง ดวยพรุงนี้อาหารกลางวันของง ดวยพรุงนี้อาหารกลางวันของ
โรงเรียนจะใชผักที่พวกเขาปลูกไวประกอบเปนอาหารกลางวัน...โรงเรียนจะใชผักที่พวกเขาปลูกไวประกอบเปนอาหารกลางวัน...โรงเรียนจะใชผักที่พวกเขาปลูกไวประกอบเปนอาหารกลางวัน...โรงเรียนจะใชผักที่พวกเขาปลูกไวประกอบเปนอาหารกลางวัน...    

 เมื่อตอนกลางวันคุณครูเวรอาหารกลางวันของโรงเรียนบอกวาพรุงนี้จะทําแกงออม และไดบอก
ใหพวกเธอไปเก็บผักท่ีปลูกไว ซึ่งตอนนี้โตพอท่ีจะเก็บไปทําอาหารไดแลว ตกเย็นเธอจึงชวนเพื่อน ๆ ในชั้น
เรียนซึ่งท้ังชั้นมี ๕ คน มาชวยกันเก็บผักนําไปใหคุณครู 

 โดยปกติแลวอาหารกลางวันของโรงเรียน จะจัดทําโดยแมครัวท่ีโรงเรียนจางมา ซึ่งในแตละวัน
จะมีครูในโรงเรียนหมุนเวียนกันเปนเวรประจําวันคอยซื้ออาหารสดมาใหกับแมครัวเปนผูประกอบอาหาร 



ในวันใดท่ีพืชผักท่ีนักเรียนปลูกไวโตพอท่ีจะนํามาทําอาหารได แทนท่ีจะซื้อพืชผักจากตลาดทางโรงเรียนก็
จะซื้อจากนักเรียนเอง สวนขาวสารนั้นก็จะไดจากการทํานาของโรงเรียน 

 นอกจากพืชผักท่ีปลูกไวและนํามาประกอบอาหารกลางวันแลว ทางโรงเรียนยังไดนําไขไอโอดีน
ซึ่งไดจากไกไขท่ีเลี้ยงไวนํามาประกอบอาหารกลางวันอยางนอยสัปดาหละ ๒ – ๓ อีกดวย  

 ดังนั้นนักเรียนท่ีโรงเรียนบานพรสวรรค นอกจากจะไดรับประทานผักเปนประจํายังได
รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีสวนผสมของผักดวย แมวาอาหารเชาและเย็นของนักเรียนสวนใหญจะไม
ถูกตองตามหลักโภชนาการ แตก็มอีาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอยาง
นอยหนึ่งมื้อในรอบหนึ่งวันทดแทนให 

 โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนคาอาหารกลางวันจากรัฐบาลวันละ ๑๓ บาทตอคน ซึ่งทาง
โรงเรียนโดยคณะครูจะหมุนเวียนนําเงินไปซื้ออาหารสดมาใหแมครัวประกอบอาหาร เงินจํานวนหนึ่งจะถูก
จายเปนคาจางแมครัวท่ีมาประกอบอาหาร  

 ดวยเหตุท่ีทางโรงเรียนสามารถผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารไดหลายอยาง ไมวาจะเปน
ขาว พืชผัก ไขและปลา ฯลฯ จึงไมเพียงทําใหโรงเรียนประหยัดคาใชจายจากการซื้อหาอาหารสดมา
ประกอบอาหารซึ่งมีสวนอยางย่ิงในการเพิ่มคุณภาพของอาหารกลางวันเทานั้น แตยังทําใหโรงเรียนไดรับ
อาหารท่ีสด สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีดวย 

 สําหรับการกํากับคุณภาพอาหารกลางวันนั้น จะดําเนินการโดยคณะครูในโรงเรียนซึ่งเร่ิมต้ังแต
การเลือกซื้ออาหารท่ีสะอาดปลอดภัย และการตรวจเชคอาหารกลางวันจากการดูแลการรับประทานอาหาร
กลางวันของครูเวรแตละวัน 

 ภายหลังจากท่ีโรงเรียนเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียนแลวนั้น ไดมี
การปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนใหถูกตองตามหลักโภชนาการมากขึ้น ดวยการชี้แจงกับ
คณะครูและแมครัววาในการทําอาหารในระยะถัดไป ใหเพิ่มปริมาณพืชผักใหมากขึ้น และลดรสชาดของ
อาหารใหหวาน มันและเค็มลดนอยลง  

..... 

 

ภายในหองประชุมขนาดใหญ ผูเขารวมประชุมกวา ภายในหองประชุมขนาดใหญ ผูเขารวมประชุมกวา ภายในหองประชุมขนาดใหญ ผูเขารวมประชุมกวา ภายในหองประชุมขนาดใหญ ผูเขารวมประชุมกวา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ คน ซึ่งสวนใหญเปนคณะครูจากคน ซึ่งสวนใหญเปนคณะครูจากคน ซึ่งสวนใหญเปนคณะครูจากคน ซึ่งสวนใหญเปนคณะครูจาก
โรงเรยีนตาง ๆ ในจังหวดัอดุรธานแีละหนองคาย มีเพียงไมกี่คนในนั้นที่เปนผูบริหารโรงเรียน โรงเรยีนตาง ๆ ในจังหวดัอดุรธานแีละหนองคาย มีเพียงไมกี่คนในนั้นที่เปนผูบริหารโรงเรียน โรงเรยีนตาง ๆ ในจังหวดัอดุรธานแีละหนองคาย มีเพียงไมกี่คนในนั้นที่เปนผูบริหารโรงเรียน โรงเรยีนตาง ๆ ในจังหวดัอดุรธานแีละหนองคาย มีเพียงไมกี่คนในนั้นที่เปนผูบริหารโรงเรียน 
ซึ่ซึซ่ึ่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อ.งหนึ่งในนั้นคือ อ.งหนึ่งในนั้นคือ อ.งหนึ่งในนั้นคือ อ.แสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษแสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษแสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษแสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษ    ผูอํานวยการโรผูอํานวยการโรผูอํานวยการโรผูอํานวยการโรงเรียนบานพรสวรรค งเรียนบานพรสวรรค งเรียนบานพรสวรรค งเรียนบานพรสวรรค     

 ภายหลังจากท่ีไดรับการเชื้อเชิญใหเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางย่ังยืนในโรงเรียน 
อ.แสงรัตน ก็ไมรีรอท่ีจะตอบรับ เปนเพราะการใหความสําคัญกับการสงเสริมโภชนาการนักเรียน เขาจึง
ตัดสินใจเขารวมประชุมดวยตนเองท้ังสองคร้ัง โดยเชิญ อ.เพ็ญศรี ทาวใจคง ครูประจําชั้นประถมศึกษาป
ท่ี ๕ เดินทางไปประชุมดวย 



 การเขารวมประชุมท้ังสองคร้ังทําให อ.แสงรัตน ย่ิงเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริม
โภชนาการ ดวยมีความเปนหวงและกังวลตอสภาพปญหาโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนอีกท้ังยังเห็น
วาการเขารวมโครงการฯ จะเปนการตอยอดกิจกรรมเดิมท่ีโรงเรียนไดดําเนินมากอนหนานั้นแลว 

 หลังกลับจากการประชุมในคราวแรก อ.แสงรัตน ไดรวมกับคณะครูในโรงเรียนจัดทํา
แผนพัฒนาโภชนาการในโรงเรียน สงรับการสนับสนุนจากทางโครงการฯ  

 นอกจากงบประมาณจํานวนหนึ่งซึ่งไดรับการสนับสนุนจากทางโครงการฯ แลว ทางโรงเรียนยัง
ไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนรูอีกหลายรายการ รวมท้ังการลงพื้นท่ีมาจัดกิจกรรมกับเด็กและผูปกครอง
ของทีมงานโครงการดวย 

 สําหรับสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมโภชนาการท่ีโรงเรียนไดรับการสนับสนุน และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก ลูกบอลสําหรับเกมเดงดึ๋งโภชนาการ เปนสื่อการเรียนรูสารอาหารท่ีมีอยูใน
อาหารแตละชนิด, แผนมหัศจรรยพืชผักหลากสี สําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการท่ีมีอยูใน
พืชผักผลไมแตละส ี, จ๊ิกซอวโภชนาการ และ BINGO โภชนาการ  เปนเกมโภชนาการท่ีมุงเนนใหนักเรียน
ไดเรียนรูถึงกลุมอาหารตาง ๆ ท้ัง ๕ กลุม, ธงโภชนาการ เปนรายละเอียดการอธิบายและทําความเขาใจ
โภชนบัญญัติ สําหรับการนําไปสรางความรูความเขาใจและการปรับใชในการจัดทําอาหารกลางวันของ
โรงเรียน และบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” เพื่อใหนักเรียนบันทึกอาหารท่ีไดรับประทานในหนึ่งวัน  

 สวนการลงมาจัดกิจกรรมของทีมงานโครงการฯ นั้น เปนกิจกรรมสาระบันเทิง (Edutainment) 
ท่ีใหการเรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการผานกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมท่ีจัดไดแก การประกวดการทําอาหารท่ีมี
สวนประกอบของพืชผักโดยการจับคูระหวางผูปกครองและเด็กนักเรียน เกมโภชนาการตาง ๆ การแสดง
ละครเพื่อรณรงคการบริโภคใหถูกตองตามหลักโภชนาการ การอบรมทักษะการละครใหนักเรียนแกนนํา 
ฯลฯ กิจกรรมนี้ไดสรางความต่ืนตัวและสนใจใหกับนักเรียนไดเปนอันมาก  

..... 

 

คาบแรกชวงบายภายคาบแรกชวงบายภายคาบแรกชวงบายภายคาบแรกชวงบายภายในหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ในหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ในหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ในหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ๕ ๕ ๕ ซึ่งนักเรียนทั้งชั้นจํานวน ซึ่งนักเรียนทั้งชั้นจํานวน ซึ่งนักเรียนทั้งชั้นจํานวน ซึ่งนักเรียนทั้งชั้นจํานวน ๖ ๖ ๖ ๖ คน คน คน คน 
กํากํากํากําลังเขียนบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองลงในบันทึกโภชนาการ ลังเขียนบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองลงในบันทึกโภชนาการ ลังเขียนบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองลงในบันทึกโภชนาการ ลังเขียนบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองลงในบันทึกโภชนาการ ““““คุณหนูรักผักคุณหนูรักผักคุณหนูรักผักคุณหนูรักผัก””””    
ภายใตการกํากับดูแลของครูเพ็ญศรี ภายใตการกํากับดูแลของครูเพ็ญศรี ภายใตการกํากับดูแลของครูเพ็ญศรี ภายใตการกํากับดูแลของครูเพ็ญศรี ทาวใจคง ครูประจําชั้นทาวใจคง ครูประจําชั้นทาวใจคง ครูประจําชั้นทาวใจคง ครูประจําชั้น    

 “นอกจากจะชวยใหเด็กต่ืนตัวเร่ืองการกินผักแลว ยังชวยในเร่ืองของการเขียนและอานดวย...” 

 อ.เพ็ญศรี กลาวถึงประโยชนท่ีไดรับจากการบันทึกการรับประทานอาหารของนักเรียนลงใน
บันทึกดังกลาว นอกจากเธอจะดูแลการบันทึกสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบแลว เธอยังได
ชวยดูแลการบันทึกสําหรับนักเรียนตางหองอีกดวย 

 สมุดบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” เปนบันทึกท่ีทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนมาจาก
โครงการฯ และไดแจกใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ทุกคน ภายในสมุดบันทึกประกอบ
ไดดวย ๓ สวน สวนแรก เปนแบบบันทึกขอมูลการรับประทานอาหารประจําวัน ท้ังสามมื้อ ซึ่งแยกเปน
อาหารหลัก ผลไม ขนมกรุปกรอบ ขนมไทย และนม ท้ังนี้สามารถบันทึกไดท้ังสิ้น ๓๐ วัน สวนท่ีสอง เปน
เกมตาง ๆ สลับกับการบันทึกการรับประทานอาหารแตละวัน โดยกําหนดใหเด็กและผูปกครองเลนดวยกัน



และสวนท่ีสาม เปนขอมูลความรูเกี่ยวกับโภชนาการตาง ๆ เชนอาหาร ๕ หมู สารอาหาร และธง
โภชนาการ รวมท้ังการแนะนํากรมอนามัยและ ROZA 

 สําหรับการจัดการเรียนรูเร่ืองโภชนาการนั้น นอกจากจะดําเนินการตามเนื้อหาซึ่งมีอยูในแตละ
กลุมสารระอยูแลว อ.เพ็ญศรี ไดนําความรูท่ีไดรับจากทางโครงการฯ ปรับเขาไปเปนเนื้อหาหนึ่งท่ีนักเรียน
จะไดรียนดวย เธอเลาวา 

 “ตอนทําหลักสูตร ไดปรับเอาเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการท่ีเรียนรูมาเสริมเขาไปดวย การสอน
บูรณาการเร่ืองโภชนาการทําไมยาก เพราะเราสอนเองทุกวิชาอยูแลว...” 

 ไมเพียงแคชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เทานั้นท่ีมีการบูรณาการเนื้อหาโภชนาการเขาไปสูกลุมสาระ
วิชาตาง ๆ แตชั้นอ่ืน ๆ ก็ดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกัน 

 สําหรับการเรียนการสอนโภชนาการในแตละชั้นเรียนนั้น ไดมีการนําสื่อการเรียนรูท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากทางโครงการไปใชดวย โดยเร่ิมตนจากชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ หลังจากนั้น อ.เพ็ญศรี ก็ไดให
คําแนะนําครูประจําชัน้อ่ืน ๆ นําไปใชในการเรียนการสอนโภชนาการ  

 การใชสื่อเหลานี้ ไมเพียงเฉพาะใชในชั้นเรียนเทานั้น แตยังไดใชในการจัดกิจกรรมรวมต้ังแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ – ๖ อีกดวย อ.เพ็ญศรี เลาวา 

 “ทุกวันศุกรเราจะมีกิจกรรมรวม จะนิมนตพระมาสอนพุทธศาสนาแกนักเรียน หลังจากพระ
สอนเสร็จแลวเราก็จะทํากิจกรรมรวมกลุม ท่ีผานมาไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโภชนาการ ใชสื่อท่ีไดรับมาจัด 
ทําไปเกือบ ๑๐ คร้ังแลว...” 

..... 

 

โรงเรยีนบานพรสวรรค เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ นักเรยีนเกือบทั้งหมดอยูในครอบครัวที่มีฐานะโรงเรยีนบานพรสวรรค เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ นักเรยีนเกือบทั้งหมดอยูในครอบครัวที่มีฐานะโรงเรยีนบานพรสวรรค เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ นักเรยีนเกือบทั้งหมดอยูในครอบครัวที่มีฐานะโรงเรยีนบานพรสวรรค เปนโรงเรยีนขนาดเลก็ นักเรยีนเกือบทั้งหมดอยูในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน และไมไดรับการเอายากจน และไมไดรับการเอายากจน และไมไดรับการเอายากจน และไมไดรับการเอาใจใสดานโภชนาการจากทางบานใจใสดานโภชนาการจากทางบานใจใสดานโภชนาการจากทางบานใจใสดานโภชนาการจากทางบาน    

 งบประมาณท่ีทางโรงเรียนไดรับเปนคาอาหารกลางวัน ไดนํามาหมุนเวียนผลิตวัตถุดิบสําหรับ
การประกอบอาหารใหนักเรียนรับประทานอยางมีคุณภาพ ดวยมีวัตถุดิบท่ีสด สะอาด ปลอดภัยจาก
สารเคมี อีกท้ังยังถูกวาการซื้อหาจากตลาด ท้ังนี้โรงเรียนสามารถผลิตวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารได
หลายอยาง อาทิ ขาว ไข ปลา และบรรดาพืชผักตาง ๆ  

 การเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการอยางย่ังยืนในโรงเรียน เปนการตอยอดงานโภชนาการ
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพขึ้น ท้ังในดานการปรับปรุงอาหารการวันท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการมากขึ้น 
กลาวคือ การเพิ่มสวนประกอบของพืชผักในอาหาร การลดรสชาดหวาน-มัน-เค็มในอาหารลง และในดาน
การรณรงคสงเสริมความตระหนักรูในดานโภชนาการกับนักเรียน ท้ังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใน
กลุมสาระวิชาตาง ๆ ในแตละระดับชั้น 

..... 

 


