การส
การสงเสริมพัฒนาโภชนาการ บทเรียนจาก ร.ร.บานพรสวรรค
เกียรติศักดิ์ มวงมิตร

เด็กชายวัย ๑๑ ขวบ งัวเงียลุกจากที่นอนหลังจากที่พอแมออกจากบานไปพักใหญแลว เขา
ลางหนาแปรงฟนอยางลวก ๆ แลวก็เปลี่ยนใสชุดนักเรียน หยิบเงินยี่สิบบาทและควาประเปา
นักเรียนที่วางอยู
างอยูคูลงจากเรือนไป...
นไป...
ที่รานคาทางผานไปโรงเรียน เด็กชายใชเงิน ๑๐ บาท ซื้อขาวเหนียวและไกยางติดกระดูกเปน
อาหารมื้อเชา เขาเดินไปกินไป อาหารมื้อเชาวันนี้สิ้นสุดลงกอนขณะที่เขาเดินถึงโรงเรียน การดําเนินชีวิต
ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานพรสวรรค สวนใหญมีสภาพไมตางไปจากเด็กชายคนนี้
นักเรียนโรงเรียนบานพรสวรรคสวนใหญอยูในครอบครัวที่มีฐานะคอนขางยากจน ซึ่งมากกวา
ครึ่ง ที่อยู ในครอบครัวแตกแยก บา งก็อยูกับพอหรือแมตามลํา พัง บางก็อยูกับตายาย มีจํานวนเพียง
เล็กนอยที่อยูพรอมหนาทั้งพอและแม นอกจากนั้นเด็กจํานวนหนึ่งยังตองระหกระเหเรรอนตามพอแมไป
ประกอบอาชีพตางถิ่นดวย การเขาออกจากโรงเรียนหลายครั้งเปนเรื่องปกติของที่นี่
สําหรับนักเรียนที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะคอนขางดีเกือบทั้งหมดจะสงบุตรหลานไปเรียนกับ
โรงเรียนที่อยูใ นตัวเมือง ที่อยูหา งออกไปไมถึง ๑๐ กิ โลเมตร บา งก็เดินทางไปพรอมกับผูปกครองที่
เดินทางไปทํางานในเมือง บางก็ไปกับรถรับ-สงประจําวัน
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญที่เรียนอยูในโรงเรียนบานพรสวรรค นอกจากอาชีพเก็บขยะขาย
แลว สวนหนึ่งมีอาชีพรับจาง ซึ่งตองออกจากบานแตเชาตรู มีเพียงบางครอบครัวที่ใสใจอาหารมื้อเชาของ
เด็ก แตสวนมากมักจะใหเด็ก ๆ จัดการอาหารมื้อเชาดวยตัวเอง ดวยการซื้ออาหารงาย ๆ จากรานคาหรือ
รถเข็น อาหารจําพวกขาวเหนียวหมูปง ขาวเหนียวไกยาง เปนอาหารมื้อเชายอดนิยมของเด็ก ๆ
เด็ก ๆ จะมีโอกาสไดรับประทานอาหารกับครอบครัวในมื้อเย็น อาหารสวนใหญมักเปนอาหาร
สําเร็จรูปที่ซื้อหาจากรานคา ซึ่งราคาไมแพงนัก
ดวยความบีบคั้นของผูปกครอง จึงทําใหนักเรียนไมไดรับการเอาใจใสเรื่องโภชนาการจากทาง
ครอบครัวเทาที่ควร ไมวาจะเปนการดูแลใหบุตรหลานไดรับอาหารที่มีคุณคา รวมทั้งการปลูกฝงพฤติกรรม
การบริโภคที่ถูกตองเหมาะสม
.....

โรงเรียนบานพรสวรรค ต.หนองนาคํา อ.เมือง จ.อุดรธานี เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มีนักเรียนเพียง ๖๕ คน มีครูประจําการ ๘ คน นักการภารโรงลูกจางประจํา ๑ คน
นักเรียน ๖๕ คนนั้น เปนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ รวมกัน ๑๒ คน จํานวนนวนนักเรียน
เรียงตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ -๖ คือ ๑๐, ๑๒, ๙, ๑๘, ๖ และ ๔ คนตามลําดับ การจัดการเรียน
การสอนจึงเปนการสอนแบบเหมาทุกกลุมสาระวิชาของครูประจําชั้น ซึ่งแมการเรียนการสอนเหลานี้จะมี
ปญหาอุปสรรคหลายประการ แตก็มีจุดเดนในแงการสอนแบบบูรณาการ

แมจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตกม็ ีพื้นที่กวางขวางถึง ๕๓ ไร พื้นที่สวนหนึ่งโรงเรียนไดใชเปน
แปลงเกษตร ทั้งแปลงพืชผัก แปลงปลูกไมผลยืนตน แปลงนา สระเลี้ยงปลา สระน้ําขนาดใหญที่เก็บกัก
น้ําไวใชทําเปนน้ําประปา นอกจากนั้นพื้นทีจ่ ํานวนหนึ่งถูกแบงสรรปนสวนไปใหชาวบานในหมูบาน ๑๔ ราย
ใหเขามาทําประโยชนดวยการปลูกพืชผักและทํานา
นักเรียนโรงเรียนบานพรสวรรค จะมีกิจกรรมการเรียนรูดานการเกษตรอยางครบถวนทั้งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
สําหรับการปลูกพืชนั้น นักเรียนชวงชั้นที่ ๒ จะไดรับมอบหมายจากครูประจําชั้นใหปลูกพืชผัก
อยางนอยคนละ ๑ แปลง ซึ่งจะเปนพืชผักชนิดใดก็ได
นอกจากนั้น โรงเรีย นยั ง มี การทํ า นาภายในพื้น ที่ โ รงเรี ยน มี เพี ยงการไถพรวนและสีข า วที่
โรงเรียนจางคนภายนอกมาดําเนินการเทานั้น กิจกรรมที่เหลือในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการหวานกลา
ถอนกลา ดํานา เกี่ยวขาว ฯลฯ ลวนเปนการชวยเหลือกันของนักเรียนทุกชั้นเรียนไมเวนชั้นอนุบาล ทั้งนี้
ผูปกครองนักเรียนก็จะหมุนเวียนมาชวยดวย
สวนการเลี้ยงสัตวนั้น นักเรียนแตละชั้นจะไดรับมอบหมายใหดูแลกิจกรรมการเลี้ยงสัตวของ
โรงเรียน อันไดแก ไกไข หมู วัว และปลา
“ผูปกครองเด็กสวนใหญกม็ ีอาชีพรับจาง ไมคอยจะมีที่ดินเปนของตัวเอง บางคนตองเชาที่เขา
อยู เด็ก ๆ ไมรูเรื่องการเกษตร พอดีวาโรงเรียนเรามีพื้นที่มาก อยากใหเด็กไดเรียนรูเรื่องการเกษตร เผื่อ
วาจะเปนทางเลือกใหเขาในการประกอบอาชีพในอนาคตได ก็เลยมีกิจกรรมเกษตรขึ้นมา...”
อ.แสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนกลา วถึงที่มาของกิจกรรมเกษตรของ
โรงเรียนที่มีอยูอยางหลากหลาย
ไมเพียงเปนการสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนเทานั้น กิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนยัง
เปนทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนดวย เนื่องจากผลผลิตจากกิจกรรมตาง ๆ
เหลานี้ จะถูกนํา ไปใช ใ นการทํา อาหารกลางวัน ของโรงเรียน เงิน ซื้ออาหารกลางวัน จํา นวนหนึ่งจะถูก
หมุนเวียนกลับมาเปนตนทุนการทํากิจกรรมเกษตรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง
.....

เด็ก นัก เรีย นสี่หา คนกํา ลัง งว นอยูกั บ การเก็บ ผัก ในแปลง
ในแปล ง ดว ยพรุง นี้อ าหารกลางวัน ของ
โรงเรียนจะใชผักที่พวกเขาปลูกไวประกอบเปนอาหารกลางวัน...
เมื่อตอนกลางวันคุณครูเวรอาหารกลางวันของโรงเรียนบอกวาพรุงนี้จะทําแกงออม และไดบอก
ใหพวกเธอไปเก็บผักที่ปลูกไว ซึ่งตอนนี้โตพอที่จะเก็บไปทําอาหารไดแลว ตกเย็นเธอจึงชวนเพื่อน ๆ ในชั้น
เรียนซึ่งทั้งชั้นมี ๕ คน มาชวยกันเก็บผักนําไปใหคุณครู
โดยปกติแลวอาหารกลางวันของโรงเรียน จะจัดทําโดยแมครัวที่โรงเรียนจางมา ซึ่งในแตละวัน
จะมีครูในโรงเรียนหมุนเวียนกันเปนเวรประจําวันคอยซื้ออาหารสดมาใหกับแมครัวเปนผูประกอบอาหาร

ในวันใดที่พชื ผักที่นักเรียนปลูกไวโตพอที่จะนํามาทําอาหารได แทนที่จะซื้อพืชผักจากตลาดทางโรงเรียนก็
จะซื้อจากนักเรียนเอง สวนขาวสารนั้นก็จะไดจากการทํานาของโรงเรียน
นอกจากพืชผักที่ปลูกไวและนํามาประกอบอาหารกลางวันแลว ทางโรงเรียนยังไดนําไขไอโอดีน
ซึ่งไดจากไกไขที่เลี้ยงไวนํามาประกอบอาหารกลางวันอยางนอยสัปดาหละ ๒ – ๓ อีกดวย
ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นที่ โ รงเรี ย นบ า นพรสวรรค นอกจากจะได รั บ ประทานผั ก เป น ประจํ า ยั ง ได
รับประทานอาหารกลางวันที่มีสวนผสมของผักดวย แมวาอาหารเชาและเย็นของนักเรียนสวนใหญจะไม
ถูกตองตามหลักโภชนาการ แตก็มอี าหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยาง
นอยหนึ่งมื้อในรอบหนึ่งวันทดแทนให
โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนคาอาหารกลางวันจากรัฐบาลวันละ ๑๓ บาทตอคน ซึ่งทาง
โรงเรียนโดยคณะครูจะหมุนเวียนนําเงินไปซื้ออาหารสดมาใหแมครัวประกอบอาหาร เงินจํานวนหนึ่งจะถูก
จายเปนคาจางแมครัวที่มาประกอบอาหาร
ดวยเหตุที่ทางโรงเรียนสามารถผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารไดหลายอยาง ไมวาจะเปน
ขาว พืชผัก ไขและปลา ฯลฯ จึง ไมเพียงทํา ให โรงเรียนประหยัดคา ใชจา ยจากการซื้อหาอาหารสดมา
ประกอบอาหารซึ่งมีสวนอยางยิ่งในการเพิ่มคุณภาพของอาหารกลางวันเทานั้น แตยังทําใหโรงเรียนไดรับ
อาหารที่สด สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีดวย
สําหรับการกํากับคุณภาพอาหารกลางวันนั้น จะดําเนินการโดยคณะครูในโรงเรียนซึ่งเริ่มตั้งแต
การเลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัย และการตรวจเชคอาหารกลางวันจากการดูแลการรับประทานอาหาร
กลางวันของครูเวรแตละวัน
ภายหลังจากที่โรงเรียนเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียนแลวนั้น ไดมี
การปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนใหถูกตองตามหลักโภชนาการมากขึ้น ดวยการชี้แจงกับ
คณะครูและแมครัววาในการทําอาหารในระยะถัดไป ใหเพิ่มปริมาณพืชผักใหมากขึ้น และลดรสชาดของ
อาหารใหหวาน มันและเค็มลดนอยลง
.....

ภายในหองประชุมขนาดใหญ ผูเขารวมประชุมกวา ๑๐๐ คน ซึ่งสวนใหญเปนคณะครูจาก
โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย มีเพียงไมกี่คนในนั้นที่เปนผูบริหารโรงเรียน
ซึงหนึ
่งหนึ่งในนั้นคือ อ.แสงรั
อ.แสงรัตน เจียระนัยศิลาวงษ ผูอํานวยการโรงเรี
นวยการโรงเรียนบานพรสวรรค
ภายหลังจากที่ไดรับการเชื้อเชิญใหเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน
อ.แสงรัตน ก็ไมรีรอที่จะตอบรับ เปนเพราะการใหความสําคัญกับการสงเสริมโภชนาการนักเรียน เขาจึง
ตัดสินใจเขารวมประชุมดวยตนเองทั้งสองครั้ง โดยเชิญ อ.เพ็ญศรี ทาวใจคง ครูประจําชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๕ เดินทางไปประชุมดวย

การเขา ร ว มประชุ ม ทั้ ง สองครั้ ง ทํา ให อ.แสงรั ต น ยิ่ ง เห็น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการสง เสริ ม
โภชนาการ ดวยมีความเปนหวงและกังวลตอสภาพปญหาโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนอีกทั้งยังเห็น
วาการเขารวมโครงการฯ จะเปนการตอยอดกิจกรรมเดิมที่โรงเรียนไดดําเนินมากอนหนานั้นแลว
หลั ง กลั บ จากการประชุ ม ในคราวแรก อ.แสงรั ต น ได ร ว มกั บ คณะครู ใ นโรงเรี ย นจั ด ทํ า
แผนพัฒนาโภชนาการในโรงเรียน สงรับการสนับสนุนจากทางโครงการฯ
นอกจากงบประมาณจํานวนหนึ่งซึ่งไดรับการสนับสนุนจากทางโครงการฯ แลว ทางโรงเรียนยัง
ไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนรูอีกหลายรายการ รวมทั้งการลงพื้นที่มาจัดกิจกรรมกับเด็กและผูปกครอง
ของทีมงานโครงการดวย
สําหรับสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมโภชนาการที่โรงเรียนไดรับการสนับสนุน และนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก ลูกบอลสําหรับเกมเดงดึ๋งโภชนาการ เปนสื่อการเรียนรูสารอาหารที่มีอยูใน
อาหารแตละชนิด, แผนมหัศจรรยพืชผักหลากสี สําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการที่มีอยูใน
พืชผักผลไมแตละสี , จิ๊กซอวโภชนาการ และ BINGO โภชนาการ เปนเกมโภชนาการที่มุงเนนใหนักเรียน
ไดเรียนรูถึงกลุมอาหารตาง ๆ ทั้ง ๕ กลุม, ธงโภชนาการ เปนรายละเอียดการอธิบายและทําความเขาใจ
โภชนบัญญัติ สําหรับการนําไปสรางความรูความเขาใจและการปรับใชในการจัดทําอาหารกลางวันของ
โรงเรียน และบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” เพื่อใหนักเรียนบันทึกอาหารที่ไดรับประทานในหนึ่งวัน
สวนการลงมาจัดกิจกรรมของทีมงานโครงการฯ นั้น เปนกิจกรรมสาระบันเทิง (Edutainment)
ที่ใหการเรียนรูเกี่ยวกับโภชนาการผานกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมที่จัดไดแก การประกวดการทําอาหารที่มี
สวนประกอบของพืชผักโดยการจับคูระหวางผูปกครองและเด็กนักเรียน เกมโภชนาการตาง ๆ การแสดง
ละครเพื่อรณรงคการบริโภคใหถูกตองตามหลักโภชนาการ การอบรมทักษะการละครใหนักเรียนแกนนํา
ฯลฯ กิจกรรมนี้ไดสรางความตื่นตัวและสนใจใหกับนักเรียนไดเปนอันมาก
.....

คาบแรกชวงบายภายในห
ยภายในหองเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ซึ่งนักเรียนทั้งชั้นจํานวน ๖ คน
กําลังเขียนบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองลงในบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก”
ภายใตการกํากับดูแลของครูเพ็ญศรี ทาวใจคง ครูประจําชั้น
“นอกจากจะชวยใหเด็กตื่นตัวเรื่องการกินผักแลว ยังชวยในเรื่องของการเขียนและอานดวย...”
อ.เพ็ญศรี กลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการบันทึกการรับประทานอาหารของนักเรียนลงใน
บันทึกดังกลาว นอกจากเธอจะดูแลการบันทึกสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบแลว เธอยังได
ชวยดูแลการบันทึกสําหรับนักเรียนตางหองอีกดวย
สมุดบันทึกโภชนาการ “คุณหนูรักผัก” เปนบันทึกที่ทางโรงเรียนไดรับการสนับสนุนมาจาก
โครงการฯ และไดแจกใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ ทุกคน ภายในสมุดบันทึกประกอบ
ไดดวย ๓ สวน สวนแรก เปนแบบบันทึกขอมูลการรับประทานอาหารประจําวัน ทั้งสามมื้อ ซึ่งแยกเปน
อาหารหลัก ผลไม ขนมกรุปกรอบ ขนมไทย และนม ทั้งนี้สามารถบันทึกไดทั้งสิ้น ๓๐ วัน สวนที่สอง เปน
เกมตาง ๆ สลับกับการบันทึกการรับประทานอาหารแตละวัน โดยกําหนดใหเด็กและผูปกครองเลนดวยกัน

และสว นที่ส าม เปน ข อมู ล ความรูเ กี่ ยวกั บ โภชนาการต า ง ๆ เชน อาหาร ๕ หมู สารอาหาร และธง
โภชนาการ รวมทั้งการแนะนํากรมอนามัยและ ROZA
สําหรับการจัดการเรียนรูเรื่องโภชนาการนั้น นอกจากจะดําเนินการตามเนื้อหาซึ่งมีอยูในแตละ
กลุมสารระอยูแลว อ.เพ็ญศรี ไดนําความรูที่ไดรับจากทางโครงการฯ ปรับเขาไปเปนเนื้อหาหนึ่งที่นักเรียน
จะไดรียนดวย เธอเลาวา
“ตอนทําหลักสูตร ไดปรับเอาเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการที่เรียนรูมาเสริมเขาไปดวย การสอน
บูรณาการเรื่องโภชนาการทําไมยาก เพราะเราสอนเองทุกวิชาอยูแลว...”
ไมเพียงแคชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เทานั้นที่มีการบูรณาการเนื้อหาโภชนาการเขาไปสูกลุมสาระ
วิชาตาง ๆ แตชั้นอื่น ๆ ก็ดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกัน
สําหรับการเรียนการสอนโภชนาการในแตละชั้นเรียนนั้น ไดมีการนําสื่อการเรียนรูที่ไดรับการ
สนับสนุนจากทางโครงการไปใชดวย โดยเริ่มตนจากชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ หลังจากนั้น อ.เพ็ญศรี ก็ไดให
คําแนะนําครูประจําชัน้ อื่น ๆ นําไปใชในการเรียนการสอนโภชนาการ
การใชสื่อเหลานี้ ไมเพียงเฉพาะใชในชั้นเรียนเทานั้น แตยังไดใชในการจัดกิจกรรมรวมตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ – ๖ อีกดวย อ.เพ็ญศรี เลาวา
“ทุกวันศุกรเราจะมีกิจกรรมรวม จะนิมนตพระมาสอนพุทธศาสนาแกนักเรียน หลังจากพระ
สอนเสร็จแลวเราก็จะทํากิจกรรมรวมกลุม ที่ผานมาไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโภชนาการ ใชสื่อที่ไดรับมาจัด
ทําไปเกือบ ๑๐ ครั้งแลว...”
.....

โรงเรียนบานพรสวรรค เปนโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนเกือบทั้งหมดอยูในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน และไมไดรับการเอาใจใส
การเอาใจใสดานโภชนาการจากทางบาน
งบประมาณที่ทางโรงเรียนไดรับเปนคาอาหารกลางวัน ไดนํามาหมุนเวียนผลิตวัตถุดิบสําหรับ
การประกอบอาหารใหนักเรียนรับประทานอยา งมีคุณภาพ ดวยมีวัตถุดิบที่ส ด สะอาด ปลอดภัยจาก
สารเคมี อีกทั้งยังถูกวาการซื้อหาจากตลาด ทั้งนี้โรงเรียนสามารถผลิตวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารได
หลายอยาง อาทิ ขาว ไข ปลา และบรรดาพืชผักตาง ๆ
การเขารวมโครงการสงเสริมโภชนาการอยางยั่งยืนในโรงเรียน เปนการตอยอดงานโภชนาการ
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพขึ้น ทั้งในดานการปรับปรุงอาหารการวันที่ถูกตองตามหลักโภชนาการมากขึ้น
กลาวคือ การเพิ่มสวนประกอบของพืชผักในอาหาร การลดรสชาดหวาน-มัน-เค็มในอาหารลง และในดาน
การรณรงคสงเสริมความตระหนักรูในดานโภชนาการกับนักเรียน ทั้งการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใน
กลุมสาระวิชาตาง ๆ ในแตละระดับชั้น
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