กระบวนการพัฒนาโภชนาการ บทเรียนจาก ร.ร.จอมมณี
เกียรติศักดิ์ มวงมิตร

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๑๐ คน มีเพียง ๔ ครอบครัวที่อยูในครอบครัวที่
สมบูรณอยูพร
พรอมหนาตาทั้งพอและแม อีก ๓ คนครอบครัวแตกแยกพอแมแยกทาง และอีก
๓ คนอาศัยอยูกับตายาย
สภาพทางครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนจอมมณี มีสภาพไมตางไป
จากนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ กลาวคือ นักเรียนที่อยูในครอบครัวที่สมบูรณเพียงไมถึงครึ่ง ซึ่งเทากับ
จํานวนนักเรียนที่อยูในครอบครัวแตกแยก และเด็กที่อยูกับตายายเพียงลําพัง
ชุมชนจอมมณีและชุมชนบานเหลา อยูบริเวณตีนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เปนชุมชนที่สง
บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนจอมมณี และอาจกลาวไดวาที่นี่เปนทางเลือกสุดทายของครอบครัวระดับลาง
ที่จะสงบุตรหลานเขาโรงเรียน
เนื่องจากเด็กนักเรียนจํานวนมากอยูในครอบครัวที่ไมสมบูรณ ขาดความอบอุนจากพอแม
การแสดงออกจึงคอนไปในทางกาวราว รุนแรง เปนปญหาเฉพาะหนาที่โรงเรียนตองปองกันแกไข
ดวยเด็กเกือบทั้งหมดมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ปากกัดตีนถีบ พอแมผูปกครองตอง
เรงรัดทํามาหากิน ใหเวลาในการดูแลบุตรหลานนอย ขาดการเอาใจใสดูแลใมวาจะเปนเรื่องอาหารการกิน
การปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองเหมาะสม
.....

เด็กชายสองคนวิ่งปรี่ไปที่แปลงเกษตรหลังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ดวยวันนี้แมครัว
ประจําโรงเรียนจะทําผัดกระเพราเปนอาหารกลางวัน เขาอาสาไปเด็ดใบกระเพราในแปลงที่
ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ตนกระเพราที่เขาปลูกไวเติบโตงอกงามพอที่จะเด็ดยอดและใบไป
ใชปรุงอาหารไดแลว
พื้นที่ปลูกพืชผักราว ๑ งานหลังอาคารเรียนชั้นอนุบาลนั้น มีตาขายพลาสติกลอมกั้นเปนอาณา
บริเวณไว ภายในมีแปลงผักอยูหลายแปลง และปลูกพืชผักหลายชนิด อาทิ กระเพรา โหระพา ตะไคร
พริก ผักชี ผักคะนา กาด ผักสลัด ฯลฯ บางแปลงก็เห็นรองรอยของพืชผักที่ถูกเก็บเกี่ยวออกจากแปลงไป
แลว บางแปลงก็มีพืชผักที่เติบโตงอกงามพรอมที่จะนําไปเปนอาหาร บางแปลงก็ยังเปนตนเล็ก ๆ ดวยเพิ่ง
ปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืชชุดกอนไปเมื่อไมนานนี้
นักเรียนที่ปลูกผักจะเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ - ๖ โดยจะกลุมกันราว ๓ - ๔ คน
รวมกันปลูกและดูแลรดน้ําพรวนดิน กําจัดวัชพืช ฯลฯ

ใกลแปลงเกษตรนี้มีมะละกอตนเล็กสูงยังไมถึงศอก ปลูกโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ป
ที่ ๓ และปที่ ๕ คนละ ๑ ตน ขาง ๆ มะละกอแตละตนมีไมหลักปกไวและมีปายชื่อนักเรียนที่ปลูกและ
รับผิดชอบดูแลตนนั้น
ถัดจากแปลงเกษตรไปอีกดานหนึ่งของโรงเรียนทางทิศตะวันตก พื้นที่ราว ๑ งาน ซึ่งเมื่อหลาย
ปกอนเปนที่ลุมน้ําทวมขังทุกป ในระยะหลังน้ําทวมไมถึง ทางโรงเรียนจึงใชเปนพื้นที่ปลูกกลวยน้ําวากวา
๒๐ ตน เพื่อไวเปนผลไมใหนักเรียนไดรับประทานเพอมสารอาหารจําพวกวิตามินและแรธาตุใหรางกาย
สําหรับการปลูกกลวยน้ําวานั้นดํา เนินการโดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ ๔ และ ๖ โดย
นักเรียนชั้น ป.๔ จะปลูกคนละ ๑ ตน สวนนักเรียนชั้น ป.๖ จะปลูกคนละ ๒ ตน
เนื่องจากแมครัวที่โรงเรียนไดใชผลผลิตจากแปลงเกษตรของนักเรียนเรื่อยมา มีหลายแปลงที่
เก็บผักไปรับประทานจนหมดแลว จึงมีความคิดวาจะชักชวนเด็ก ๆ มาปลูกเพิ่ม โดยไดนัดหมายกับเด็ก
และครูที่โรงเรียนวาวันเสารที่จะถึงนี้ จะนัดกันมาปลูกผักในแปลงที่ยังวางอยู
.....

ปายแสดงจํานวนนักเรียนหน
น้ ประถมศึกษาปที่ ๑ แสดงจํานวนนักเรียน ๑๓ คน
นหนาหองเรียนชั
นชันประถมศึ
และอี
และอีกปายใกลกันแสดงจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวนนักเรียน ๔ คน
ในสายวันหนึ่งภายในหองนับจํานวนนักเรียนไดมากกวา ๒๐ คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ และ ๒ ตามจํานวนที่ปายบอก แตที่เพิ่มขึ้นมาอีก ๖ คน เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่ครู
ประจําชั้นติดภารกิจนอกโรงเรียน นํามาฝากใหครูประจําชั้นปที่ ๑-๒ ดูแล
โรงเรียนจอมมณี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๑ เปนโรงเรียนขนาดเล็ก
มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๐ คน มีครูประจําการ ๕ คน ตั้งอยูในชุมชนจอมมณี ตําบลมีชัย อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย อยู ท างด า นขวาก อ นขึ้ น สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว ป จ จุ บั น อ.เชิ ญ ชั ย มหิ ศ นั น ท เป น
ผูอ ํานวยการโรงเรียน ซึ่งเพิ่งยายมารับตําแหนงเมื่อราวเกือบ ๒ ปที่ผานมา
เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนครูไมเพียงพอกับชั้นเรียนทั้งหมด การจัดหองเรียนจึง
เปนการควบรวม ๒ ชั้นเรียนไวดวยกัน คือ หองแรกเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ รวมกับอนุบาล ๒
หองที่สองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ รวมกับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ หองที่สามเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ รวมกับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และหองสุดทายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
รวมกับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ดวยเปนโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนก็เปนไปตามรายหัวนักเรียน การ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนจึงเปนไปอยางอัตคัตขัดสน ผูอํานวยการฯ จึงตองประสานงานกับสวนตาง ๆ
เพื่อระดมทุนมาสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน แตก็ยังไมไดรับความสนใจเทาใดนัก
โรงเรียนจอมมณีเคยมีนักเรียนกวาสองรอยคน จึง มีอาคารที่รองรับการเรียนของนักเรียน
จํานวน ๒ อาคาร แตละอาคารเปนอาคารสองชั้น ในปจจุบันมีบางหองไมถูกใชงาน อาคารไมหลังเดิมซึ่ง
เปนอาคารยาว ชั้นบนใชเปนหองเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษา หองสมุดและหองโสตทัศนูปกรณ ชั้นลาง
ใชเปนโรงอาหาร และหองงานบานซึ่งใชเปนสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน

สวนอาคารอีกหลังหนึ่ง ชั้นลางใชเปนหองเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล และใหทางวัดใชเปนหอง
ดูแลเด็กเล็กซึ่งทางวัดเปนผูดําเนินการ สวนชั้นบนเปนหองพักครู หองซาวดแล็ปและหองวิทยาศาสตร
ภายในโรงเรียนรมรื่นดวยไมยืนตนหลายชนิด หนาอาคารทั้งสองตกแตงดวยไมดอกไมประดับ
หลายชนิด ใตรมไมมีโตะหินออนใหเด็ก ๆ ไดนั่งพักผอนตอนพักกลางวัน พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนมี
การดูแลความสะอาดเปนอยางดี
.....

เราอยากจะพัฒนาใหเด็กมีความสมบูรณ เติบโตสมวัย ที่ผานมาเราก็ทําความที่เราคิด คิดวา
แบบไหนจะดีก็ทําไป แตก็ทําไดคอนขางจํากัดเพราะองคความรูเราไมพอ ...
อ.เชิญ ชั ย มหิ ศ นั น ท กล า วถึ ง เหตุ ที่ ตัด สิ น ใจนํ า โรงเรี ย นสมั ค รเข า รว มโครงการส ง เสริ ม
โภชนาการอยางยั่งยืนในโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑอาหารจํากัด และกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดขอใหครูสองทานไปรวมประชุมกับโครงการฯ ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ
ตนเดือนกันยายน ๒๕๕๔
ภายหลังการกลับมาจากการประชุม ครูทั้งสองทานไดนํารายละเอียดการเขารวมโครงการฯ
และแนวทางดําเนินงานหากเขารวมมาถายทอดใหฟงก็เห็นความสําคัญกับเรื่องดังกลาว
เปนเพราะเห็นความสําคัญกับเรื่องดังกลาว อ.เชิญชัย จึงไดเขารวมประชุมกับโครงการฯ ดวย
ตนเองครั้งหนึ่ง และจากการเขารวมในครั้งนั้นก็ทําใหความใสใจในการพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้น มีความมั่นใจรวมทั้งเห็นแนวทางวาจะดําเนินการอยางไรในระยะถัดไป ดังที่ทานเลาวา
“วิทยากรเกงมาก ไดเห็นตัวอยางการจัดการเรียนรูที่สนุกสนาน เด็ก ๆ ที่โรงเรียนนาจะชอบ
เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก พอเห็นอยางนั้นก็มีกําลังใจและคิดวาไมนาจะยาก...”
หลังจากที่โรงเรียนจัดทําแผนงานพัฒนาโภชนาการของโรงเรียนโดยการหารือกันในกลุมครูแลว
จังหวะเดียวกันนั้นมีการประชุมคณะกรรมการศึกษา
สําหรับการดําเนินงานหลังจากไดเห็นแนวทางชัดเจนขึ้น คือ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน การตอยอดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว การปลูกกลวยและมะละกอ การ
รณรงคใหความรูเรื่องโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมผานชองทางตาง ๆ
แมวาการดําเนินงานจะอยูในชวงเริ่มตน แตสภาพโภชนาการของโรงเรียนที่ไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องของโรงเรียนก็อยูในลักษณะเติบโตแบบกาวกระโดด ดังที่ อ.เชิญชัย กลาววา
“พอเรามาเขา ร วมโครงการ ได รับรูแนวทาง ไดเห็น ประสบการณจากที่อื่ น ทํา ให เราเห็ น
แนวทางวาเราจะเดินไปอยางไร พูดไดวาเราพัฒนามาแบบกาวกระโดด...”
อาจกลาวไดวาความสําเร็จเบื้องตนของโรงเรียนในการสงเสริมโภชนาการดีของโรงเรียนคือ
การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวของจนมีสภาพที่คอนขางสมบูรณ ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับอาหารกลางวันที่เริ่มมีคุณภาพ เปนไปตามหลักโภชนาการ ซึ่งเกิดจากความพยายาม

ขับเคลื่อนของคณะครูที่เปนเอกภาพในโรงเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ
.....

ใตถุนอาคารเรียนหลังเกา ดานหนึ่งถูกใชเปนที่จอดรถของคณะครู ถัดไปทางโรงเรียนกั้นเปน
หองสําหรับรับประทานอาหารกลางวั
ประทานอาหารกลางวันของนักเรียน และติดกับหองอาหารเปนหองงานบานซึ่ง
เปนสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน
บริเวณที่เปนสถานที่รับประทานอาหารเพิ่งดําเนินการกอสรางไดไมนานนัก ภายหลังการยายมา
รับตําแหนงผูอํานวยการของ อ.เชิญชัย มหิศนันท ไดพยายามประสานงานขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่งแสนบาท
การจัดทําโรงอาหารนั้นใชเงินราวสามแสนเศษ เงินอีกกวาสองแสนไดรับการบริจาคจากศิษย
เกาและการระดมทุนจากชาวบานในพื้นที่
กอนที่จะปรับปรุงใตถุนอาคารเปนที่รับประทานอาหาร เด็ก ๆ จะใชโตะหินออนตามใตรมไม
เปนที่รับประทานอาหาร หากฝนตกก็จะขึ้นไปนั่งรับประทานกับพื้นที่หนาหองเรียน ซึ่งเปนไปดวยความ
ยากลําบาก และไมถูกสุขลักษณะ
สถานที่ รั บ ประทานอาหารป จ จุ บั น ของนั ก เรี ย น เป น พื้ น ปู ก ระเบื้ อ งทํ า ความสะอาดง า ย
ลอมรอบดวยตาขายเหล็กขนาดใหญ ทําใหมีแสงสวางและอากาศถายเทไดสะดวก มีโตะนั่งรับประทาน
อาหารอยางเพียงพอกับจํานวนของนักเรียน ดานขางมีโปสเตอรผาใบธงโภชนาการติดอยู
การจัดทําอาหารกลางวัน ของโรงเรียน ไดจางเหมานางศรีประไพ มินาคูณ มาเปน ผูจัดทํา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ซึง่ เพิ่งมาดําเนินการไดราว ๔ เดือนที่ผานมา
ศรีประไพ เปนชาวบานในชุมชนจอมมณี เมื่อลูกทั้ง สองยัง เรียนอยูที่นี่ เธอไดเปน แมครัว
ทําอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาหลายป กระทั่งลูกจบประถมศึกษาปที่ ๖
แลวไปเรียนตอที่อื่น จึงไดหยุดดําเนินการเพื่อตามไปดูแลลูก
หลังจากที่ศรีประไพหยุดดําเนินการ ทางโรงเรียนไดจางแมครัวคนนอกประกอบอาหารมาให
แตเนื่องจากไมสามารถควบคุมคุณ ภาพอาหารได จึงไดยกเลิกหลังจากดําเนินการมาไดราว ๑ เดือน
จากนั้นก็ไดรองขอใหศรีประไพใหกลับมาทําอีกครั้ง ดวยภาระในการเลี้ยงดูลูกทุเลาลง เธอจึงมีเวลาวาง
พอที่จะมาชวยโรงเรียนจัดทําอาหารได
การจัดทําอาหารกลางวันของศรีประไพ คอนขางใหความสําคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย
ขาวของเครื่องใชในหองครัวถูกจัดไวอยางเปนระเบียบเรียบรอย
สําหรับรายการอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจะจัดทําไววันละ ๓ – ๔ รายการ ซึ่งศรีประไพ จะ
เลือกทําจากรายการที่กําหนดไว ทั้งนี้เธอจะพิจารณาดวยวาชวงใดที่ตลาดมีวัตถุดิบที่ตองการและราคาไม
สูงมากนัก และในบางครั้งก็ใชผักที่นักเรียนปลูกมาประกอบอาหาร

เนื่องจากโรงเรียนเขารวมโครงการเฉลิมพระเกียรติกับทางกระทรวงศึกษาธิการ ในทุก ๆ วัน
พระทางโรงเรียนจะจัดทําอาหารเจใหนักเรียนรับประทาน ซึ่งไดดําเนินการมาราว ๒ เดือนแลว แมวาใน
ชวงแรก ๆ เด็กนักเรียนจะไมคอยรับประทาน แตในระยะถัดมานักเรียนก็สามารถรับประทานไดมากขึ้น
โดยมีครูโภชนาการคอยพูดกระตุนใหนักเรียนรับประทาน
ในระยะสามสี่เดือนที่ผานมา มีการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน เนื่องจากครู
โภชนาการไดมารองขอแกมกําชับใหแมครัวจัดทําอาหารกลางวันใหมีสวนผสมของผักมากขึ้น และใหลด
หวาน-มัน-เค็มลง
.....

งานวัน เด็ก ป ๒๕๕๔ ของโรงเรีย นจอมมณี แปลกไปจากทุก ป จากบรรดาเกมตา ง ๆ ที่
สนุกสนานและใหความรู
วามรูเกี่ยวกับโภชนาการ
การเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน ทําใหโรงเรียนจอมมณีไดรับ
การสนับสนุนสื่อการเรียนรูจํานวนหลายรายการ อาทิ แผนมหัศจรรยพืชผักหลากสี, จิ๊กซอวโภชนาการ,
BINGO โภชนาการ, โปสเตอรผาใบธงโภชนาการ ฯลฯ
เนื่ อ งจากเป น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในแต ล ะชั้น เรี ย นมี นั ก เรีย นไม ม ากนั ก และเป น การจั ด
หองเรียนรวมกันสองชั้นเรียน รวมทั้งภาระที่มีคอนขางมาของครูประจําชั้นซึ่งตองสอนทั้ง ๘ กลุมสาระวิชา
ทั้งสองระดับชั้น ทําใหการใชสื่อที่ไดรับจากทางโครงการในชั้นเรียนมีความยุงยาก บรรดาสื่อการเรียนรูที่
ไดรับมาจึงมิไดใชในชั้นเรียน
อยางไรก็ตาม สื่อเหลานั้นไดถูกนําไปใชจัดการเรียนรูนอกหองเรียน เชน การจัดกิจกรรมในวัน
เด็ก ฯลฯ และในบางครั้ง เด็ก ๆ ก็จะมาขอยืมสื่มบาสงชนิดไปเลน เชน BINGO โภชนาการ
สําหรับบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” นั้น ทางโรงเรียนไดรับมาจากโครงการฯ ครบตาม
จํานวนเด็กนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ อ.จินตนา สองหลวง ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่
๕-๖ สะทอนการใชบันทึกดังกลาววา
“ครูไมมีเวลาตรวจดูบันทึกของเด็ก เนื่องจากมีภารกิจมาก เด็กเองก็บันทึกบาง ไมบันทึกบาง
สวนใหญจะเลนเกม...”
แมวาการใชบันทึกโภชนาการในโรงเรียนจะไมเปนไปตามที่กําหนดไว แตเด็ก ๆ ก็ไดเรียนรู
เนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการจากการเลนเกมในบันทึกที่ไดรับแจก นอกจากนั้นการบันทึกของเด็กนักเรียนใน
ระยะแรกทําใหครูรับรูวามีเด็กจํานวนไมนอยที่ไมไดรับประทานอาหารเชามาจากบาน
โดยรวมแลวครูที่รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนสะทอนวา แมวาการใหนักเรียนบันทึกจะเปน
ประโยชน และเปนการเรียนรูทางออมแกนักเรียน แตก็มีขอจํากัดที่ไมสามารถใหครูกํากับดูแลการบันทึก
ของนักเรียน ทําใหประโยชนที่เกิดขึ้นยังไมคุมคานัก
.....

การพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียนจอมมณีมีมาตอเนื่องหลังจากที่ อ.เชิญชัย มหิศนันท
มารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อราว ๒ ปกอน และการพัฒนาเปนไปอยางกาวกระโด
เมื่อเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการเดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน
ทั้งนี้เปนเพราะทางโรงเรียนมีความพยายามอยางเต็มที่ที่จะปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหผลประโยชน
เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่ผานมาการดําเนินงานอาจไมสงผลแรงนัก
เนื่องจากขีดจํากัดดานความรูและประสบการณ
สิ่งที่ทางโรงเรียนไดรับจากโครงการฯ มากที่สุดมิใชงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน แตเปน
องคความรูและแนวทางการดําเนินงานที่ไดจากการเขารวมประชุม การลงมาจัดกิจกรรมของโครงการฯ
รวมทั้งสื่อการเรียนรูที่ไดมา
มีปจจัยสําคัญบางประการที่สงผลตอความสําเร็จดังกลาว คือ ความเอาจริงเอาจังและใสใจ
ของผูบริหาร ความเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่แมจะมีขีดจํากัดดานทรัพยากรแตก็เปนโอกาสที่ทําใหผูบริหาร
สามารถกํากับติดตามงานไดอยางใกลชิด และความเปนเอกภาพสูงของคณะครู ฯลฯ
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