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 การบริโภคถือเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต ชีวิตดําเนินไปเชนไรการบริโภคก็ปรับตัวไปเชนน้ัน 

 สังคมไทยในอดีต เปนสังคมเกษตรกรรมท่ีเนนการพ่ึงพาตนเอง และการพ่ึงพาอาศัยระหวางคน

ในชุมชน ความจําเปนในวิถีการผลิตท่ีตองใชแรงงานมากผูคนสวนใหญจึงอยูในครอบครัวขยาย การผลิต

วัตถุดิบอาหารไมแยกออกจากวิถีการผลิตหลักของครอบครัว อาหารท่ีใชบริโภคในครัวเรือนมาจากเทือกสวน

ไรนา อาหารในวิถีปกติคือขาว ผัก ปลา เปนสวนใหญ เปนแบบน้ีมาชานาน 

 กระท่ังสังคมไทยไดเคลื่อนตัวไป ครอบครัวในชนบทแมจะยังยึดอาชีพเกษตรกรรมแตโดยมากก็

เปนเกษตรในเชิงพาณิชย มีการใชเคร่ืองจักรเขามาทุนแรงในการผลิต ครอบครัวลดลงมาเปนเพียงครอบครัว

เดี่ยว วิถีการผลิตเพ่ือการพาณิชยแยกขาดออกจากการผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงครอบครัว สูญเสียความสามารถ

ในการพ่ึงพาตนเองในดานอาหาร ครอบครัวจํานวนมากพ่ึงพิงวัตถุดิบอาหารและอาหารสําเร็จจากรานคา  

 การพ่ึงพาทางดานอาหารของครอบครัวไทยทําใหอุตสาหกรรมอาหารรวมท้ังการประกอบการ

เก่ียวกับอาหารเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เน่ืองจากไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี เร่ืองราวอาจไมนา

เปนหวงนักหากไมพบวาคนไทยเกิดการเจ็บปวยจากการกินในปริมาณมาก ท้ังโรคหัวใจ โรคไต โรคความดัน 

โรคเบาหวาน ฯลฯ และท่ีนาเปนหวงก็คือ ปญหาเหลาน้ีไดเร่ิมลุกลามเขามาใกลตัวเด็กไทยเขาไปทุกขณะ 

 ปจจุบันเด็กไทยมีพฤติกรรมการบริโภคไมเปนผลดีตอสุขภาพมากขึ้นเร่ือย ๆ ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก

ความงายในการเขาถึงอาหารท่ีผลิตจากระบบอุตสาหกรรมซ่ึงมีการปรุงแตงรส กลิ่น สี อาทิ ขนมกรุปกรอบ  

อาหารฟาสตฟูด นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ฯลฯ ซ่ึงจูงใจใหเด็กติดใจไดงาย เด็กไทยจํานวนไมนอยท่ีชื่นชอบบริโภค

อาหารเหลาน้ีแบบเกินพอดี ละเลยการกินพืชผัก ผลไม รวมท้ังอาหารจากธรรมชาติอ่ืน ๆ จนมีแนวโนม

คอนขางสูงวาจะเกิดปญหาจากการกินท่ีไมถูกตองเหมาะสมน้ัน และในท่ีสุดสังคมอาจตองทุมเททรัพยากรใน

การจัดการกับปญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมาอยางไดไมคุมเสีย 

 บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑอาหารจํากัด ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารรายใหญรายหน่ึงของ

ประเทศ เห็นวาปญหาการบริโภคของเด็กไทยมีแนวโนมจะเปนปยหาใหญของสังคมไทย จึงไดรวมมือกับกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทํา “โครงการประกวดแผนสงเสริมโภชนาการดีอยางย่ังยืนใน

โรงเรียน” ขึ้น เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการจัดการกับปญหาดังกลาว 

 การดําเนินงานดังกลาวเปนการรณรงคใหเด็กไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหถูกหลัก

โภชนาการ โดยการกระตุนและผลักดันใหโรงเรียนเอาใจใสอยางจริง ๆ จัง ๆ ในการดูแลเร่ืองการกินของเด็ก

นักเรียนใหถูกตองเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ท้ังน้ีภายใตการแนะนําดานวิชาการจากกรมอนามัย 



 โครงการฯ ไดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยูในเขตภาคอีสานตอนบน ๓ 

จังหวัด ไดแก จ.หนองคาย อุดรธานี และขอนแกน ซ่ึงกําหนดโรงเรียนท่ีจะเขารวมไวไมเกิน ๕๒ โรงเรียน 

 กระบวนการดําเนินงานในรอบแรก เร่ิมจากการรับสมัครแผนสงเสริมโภชนาการอยางยั่งยืน 

ภายใตแนวคิด “เด็กไทยมีโภชนาการดี กินผักอยางนอยม้ือละ ๔ ชอนกินขาว และกินอาหารถูกสัดสวน” 

จากโรงเรียนตาง ๆ  

 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานภายใต “โครงการประกวดแผนสงเสริมโภชนาการ

ดีอยางย่ังยืนในโรงเรียน” ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนการดําเนินงาน

หลังจากแตละโรงเรียนซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการฯ ใหไปดําเนินการตามโครงการท่ีได

คิดคนและสงเขามาประกวด 

 สําหรับเอกสารฉบับน้ี จะเปนการสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ จากโรงเรียนท่ี

เขารวมโครงการในจังหวัดขอนแกน จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก  

 โรงเ รียนสุรัสวดี เปนโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก เปดสอนตั้ งแตระดับเตรียมอนุบาล – 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ นักเรียนสวนใหญมาจากผูปกครองท่ีมีฐานะปานกลางขึ้นไป ท่ีตั้งโรงเรียนอยูในชุมชน

ชานเมืองขอนแกน  

 โรงเรียนสุดารัตนวิทยาคม เปนโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล – 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ นักเรียน นักเรียนสวนใหญมาจากผูปกครองท่ีมีฐานะปานกลางขึ้นไป  

 โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลาง

เมืองขอนแกน เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปท่ี ๖ นักเรียนสวนใหญมาจาก

ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีไปจนถึงรํ่ารวย 

 โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต ๑ 

ขอนแกน ตั้งอยูชานเมืองขอนแกน เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี ๖ นักเรียนสวนใหญ

มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะคอนขางยากจน 

 โรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแกน เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนสําหรับผูมีความบกพรองดานการไดยิน 

เปนโรงเรียน เปดสอนระดับอนุบาลถึงระดับชวงชั้น ท่ี ๔ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนประจํา 
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  แมวาความพยายามในการแกปญหาทุพโภชนาการของโรงเรียนจะไดรับจัดการใหบรรเทา

เบาบางลงไป แตปญหาดังกลาวก็ยังไมหมดสิ้นไป โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ท่ีมีนักเรียนซ่ึงมาจาก

ครอบครัวท่ีมีฐานะยากลําบาก ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองในดานโภชนาการเทาท่ีควร  



  เชนท่ี โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัว

ยากจน ประกอบอาชีพรับจางและเปนเกษตรกรรายยอย จากการสํารวจภาวะโภชนาการ พบวาเด็กนักเรียน

ท่ีน่ีมีปญหาทุพโภชนาการถึง ๙ คนจากจํานวนนักเรียนเพียงรอยคนเศษ คิดเปนเกือบรอยละ ๑๐ ของ

จํานวนนักเรียน อยางไรก็ตามจากความพยายามแกปญหาของโรงเรียน ใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร

กลางวันทุกคน ก็ทําใหปญหาน้ีเบาบางลงไปเร่ือย ๆ  

  ในหลายโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมาจากครอบครัวท่ีไมยากลําบากไปกระท่ัง

ครอบครัวท่ีมีอยูดีกินดี มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มักไมมีปญหาทุพโภชนาการ จากการสะทอนของครูท่ี

เขารวมแลกเปลี่ยนพบวา ไมพบปญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน แตกลับพบอีกดานหน่ึงของปญหาคือ 

“ภาวะโภชนาการเกิน” หลายทานสะทอนวา ปญหาโภชนาการของนักเรียน อยูในภาวะเคลื่อนตัวจาก 

“ภาวะทุพโภชนาการ” ไปสู “ภาวะโภชนาการเกิน”  

  ปญหาภาวะโภชนาการเกิน สวนใหญ พบกับนักเรียนท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีฐานะคอนขางดี 

มากกวานักเรียนท่ีอยูในฐานะปานกลางหรือคอนไปทางต่ํา และยิ่งนักเรียนท่ีมีพอแมผูปกครองตามใจลูกมาก

เกินไป ก็ยิ่งพบปญหาน้ีเพ่ิมมากขึ้น กัญจณัฏฐ พรหมมินทร ครูโภชนาการ จาก โรงเรียนมหาไถศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สะทอนวา 

  “...ปญหาโภชนาการของนักเรียนท่ีน่ีคือโภชนาการเกิน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ ถึง 

ป.๓ นํ้าหนักจะเกินเกณฑมากกวาคร่ึง... 

  ...ปญหามาจากการรับประทานของนักเรียน นักเรียนสวนใหญชอบกินขนมกรุปกรอบ 

นํ้าอัดลม ชอบอาหารจําพวกทอด เด็ก ๆ จะไมชอบกินผัก พอแมสวนใหญตามใจลูกเร่ืองการกินมากเกินไป

จนติดกลายเปนนิสัย...” 

  อยางไรก็ตาม “ภาวะโภชนาการเกิน” ท่ีเกิดมาจากการ “กินไมเปน” ของเด็กน้ัน มิใชเพียง

สาเหตุท่ีมาจากความไมรูของท้ังเด็กและผูปกครองเทาน้ัน แตปญหาน้ีมีรากฝงลึกมากวาความรูความเขาใจ 

เด็กนักเรียนรวมท้ังพอแมตางรูดวีาการกินท่ีดี มีประโยชนเปนอยางไร รูวาการกินท่ีสงผลดีตอสุขภาพเปน

อยางไร แตพฤติกรรมตามใจปากท่ีติดตัวมาอยางยาวนานจนฝงเปนรากลึกน่ันตางหากท่ีเปนปญหา การให

ความรูจึงมิเพียงพอตอการแกปญหา 
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  ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการปลูกฝงคุณลักษณะสําหรับ

การเปนประชาชนท่ีมีคุณภาพในอนาคต ไมเฉพาะ “กองทัพ” เทาน้ันท่ี “เดินดวยทอง” โรงเรียนท่ีมีภารกิจ

ในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนก็มีความจําเปนเชนเดียวกัน การเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนรูมีความพรอม 

ซ่ึงภาวะ “ทองอ่ิม” น้ันถือเปนความพรอมประการหน่ึง  

  ในอดีตปญหา “ทองหิว” เปนอุปสรรคสําคัญของโรงเรียน เน่ืองจากนักเรียนจํานวนไมนอย

ท่ีมาจากครอบครัวฐานะคอนขางยากจน รัฐบาลแกปญหาน้ีดวยการจัดทําโครงการอาหารกลางวัน ใหความ



ชวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารในโรงเรียนท่ัวประเทศ การดําเนินงานดังกลาวนอกจากการแกปญหา 

“ทองอ่ิม” แลว ยังชวยลดปญหา “ทุพโภชนาการ” ดวย 

  ขางตนน้ีเปนสภาพท่ีสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนเปนปลายทางปญหา ท่ีตองจัดการแกไข 

  นอกจากการแกปญหา “ทองหิว” และ “ทุพโภชนาการ” แลว ปญหาอีกดานหน่ึง คือ 

“ภาวะโภชนาการเกิน” ซ่ึงโรงเรียนเปนปลายทางปญหาเชนกันน้ัน ก็ตองจัดการแกไขเชนกัน  

  จากประสบการณของครูผูรับผิดชอบงานดานโภชนาการในโรงเรียน ตางสะทอนวา

ธรรมชาติของเด็กนักเรียน จะเร่ิมรับประทานอาหารท่ีมีสวนผสมของพืชผักเม่ืออายุราว ๑๐ ขวบ (ราว

ประถมศึกษาปท่ี ๔) ท้ังน้ีการรับประทานพืชผัก เปนสิ่งท่ีตองฝกฝนและปลูกฝง มิใชเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติ การละเลยไมฝกหัดใหเด็กรับประทานผักตั้งแตยังเล็ก อาจทําใหเด็กไมรับประทานพืชผักตลอดไป

จนกระท่ังเติบโตเปนวัยรุนและผูใหญ และยิ่งเม่ือเติบโตขึ้นไปก็จะปลูกฝงไดยากขึ้นตามลําดับ 

  ในระยะหลังเด็ก ๆ มิไดรับการปลูกฝงใหรับประทานพืชผักมาจากครอบครัว ผูปกครองมัก

ตามใจเร่ืองการรับประทานของบุตรหลาน เห็นบุตรหลานชอบรับประทานอะไรก็มักตามใจจัดหาให ละเลย

การปลูกฝงและฝกหัดใหรับประทานพืชผักและผลไม ดังเชน การสะทอนของกัญจณัฏฐ พรหมมินทร ครู

โภชนาการ จาก โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาเกิดจากการตามใจของผูปกครอง 

  ในเวทีการแลกเปลี่ยน หลายทานสะทอนวา นักเรียนสามารถเขาถึงอาหารท่ีผลิตจากระบบ

อุตสาหกรรม ซ่ึงมีการปรุงแตงรส กลิ่น สีอาทิ ขนมกรุปกรอบตาง ๆ อาหารฟาสตฟูด นํ้าหวาน นํ้าอัดลม 

ฯลฯ จูงใจใหเด็กติดอกติดใจ ไดโดยงาย นักเรียนนิยมบริโภคอาหารเหลาน้ีแบบเกินพอดี นอกจากจะเปน

สาเหตุของการเสื่อมสุขภาพในระยะยาวแลว ยังเปนตนทางของปญหาโภชนาการเกินอีกดวย 
 

 ๓. ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº»�ËÒ 
  เน่ืองจากการเห็นความสําคัญของภาวะโภชนาการปกติของนักเรียนเปนปจจัยท่ีจะสงผลตอ

การจัดการเรียนการสอนซ่ึงเปนภารกิจหลักของโรงเรียน การปองกันและแกปญหาโภชนาการของนักเรียนก็

เปนภารกิจท่ีโรงเรียนใหความสําคัญ และดําเนินงานไปตามบริบทของแตละแหง 

  สําหรับการแกปญหา “ทองหิว” และ “ทุพโภชนาการ” น้ัน นอกจากการดําเนินการ

โครงการอาหารกลางวันแลว ในหลายแหงยังใหบริการอาหารเชาแกนักเรียนดวย 

  สืบเน่ืองจากการจัดทําโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ความพยายามในการเขาถึง

วัตถุดิบอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย หลายโรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนปลูกผักชนิดตาง ๆ นอกจากจะ

เปนการเรียนรูแลว ผลผลิตท่ีไดก็ยังนําไปใชในการจัดทําอาหารกลางวันอีกดวย 

  บางโรงเรียนไดริเร่ิมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันใหมีสวนผสมของผัก โดย

สอดคลองกับความสนใจของนักเรียนผูบริโภค เชน  การผสมผักลงในอาหารท่ีนักเรียนชอบรับประทานของ 

โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กัญจณัฏฐ พรหมมินทร เลาวา 

  “นักเรียนระดับประถมท่ีน่ีชอบขาวเหนียวไกทอด จะกินซํ้า ๆ กันอยูอยางน้ันทุกวันไมรูจัก

เบื่อ เราก็มาคิดวาจะทําอยางไรดีจึงจะใหเด็กไดกินผัก... 



  ...ก็เลยทดลองเอาผักผสมลงไปในแปงท่ีชุบไกทอด โดยจะหั่นผักใหละเอียดจนไมเผ็นเปนชิ้น

ผัก บางวันก็ใสขาวโพด บางวันใสฟกทองน่ึง บางวันแครอท บางวันใสใบโหระพา แปงท่ีผสมผักเหลาน้ีเวลา

ทอดแลวแปงจะนุมไมแข็ง ... 

  ...ตอนแรกก็นึกกังวลวาเด็กจะกินหรือเปลา แตกลับกลายเปนวาเด็ก ๆ ชอบมาก เขาบอกวา

อรอยกวาเม่ือกอนเสียอีก...” 

  สวนการปองกันและแกปญหา “โภชนาการเกิน” จากพฤติกรรมบริโภคไมเหมาะสม เชน

การรับประทานอาหารท่ีไมมีคุณคาตอรางกาย และในทางกลับกันการบริโภคมากเกินไปก็เปนเหตุแหงปญหา

ขางตน ในทุกโรงเรียนท่ีเขารวมแลกเปลี่ยนในเวทีไดมีการควบคุมมิใหมีการจําหนายสินคาจําพวก นํ้าอัดลม 

ขนมกรุปกรอบ ภายในโรงเรียน แมวาจะไมสามารถจัดการกับปญหาไดเสียทีเดียว แตก็เปนการควบคุมการ

เกิดขึ้นของปญหาไดในระดับหน่ึง 

 

 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁâÀª¹Ò¡ÒÃ´ÕÍÂ�Ò§ÂÑè§Â×¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ 
 

 ๑. ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹§Ò¹Ï ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 
  โครงการประกวดแผนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน” ดําเนินงานในโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีภาคอีสานตอนบน ๓ จังหวัด ไดแก จ.หนองคาย อุดรธานี และขอนแกน 

  การดําเนินงานเร่ิมจากการรับสมัครแผนสงเสริมโภชนาการอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิด 

“เด็กไทยมีโภชนาการดี กินผักอยางนอยม้ือละ ๔ ชอนกินขาว และกินอาหารถูกสัดสวน” จากโรงเรียน

ตาง ๆ โดยในแผนฯ น้ัน ๆ จะประกอบไปดวยรายละเอียดตาง ๆ ไดแก หลักการและเหตุผล หลักฐานอางอิง

ทางวิชาการ กระบวนการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผล และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ผูตัดสินคัดเลือกแผนฯ ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินงานตามแผนน้ัน ๆ คือ 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย 

  สําหรับกระบวนการดําเนินงานในรอบชิงชนะเลิศน้ัน ในแตละโรงเรียนท่ีผานการคัดเลือกใน

รอบแรก จะนําแผนและงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนไปดําเนินการในโรงเรียน โดยมีระยะเวลา

ดําเนินการ ๓ เดือน เม่ือครบกําหนดแลวคณะกรรมการชุดดังกลาวจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและใหคะแนน

จากการปฏิบัติเพ่ือตัดสินใหรางวัล 

  โรงเรียนท่ีมีคะแนนอยูใน ๑๐ ลําดับแรกจะไดรับรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศจะไดรับถวย

พระราชทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พรอมประกาศนียบัตร ทุน

สนับสนุน ๑๕,๐๐๐ บาทและผลิตภัณฑโรซา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง อันดับสอง และรางวัลชมเชย 

จะไดรับโลรางวัล เกียรติบัตรและผลิตภัณฑโรซา และทุนสนับสนุนจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท 

และ ๕,๐๐๐ บาท ลดหลั่นลงมา 

  ในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จะมีการมอบรางวัลใหกับท้ัง 

๑๐ โรงเรียน รวมท้ังการนําเสนอผลงานในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการการดําเนินงานของแตละโรงเรียน 



 ๒. ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹Ï ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 
  ๒.๑ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ãË�ÁÕÊ�Ç¹¼ÊÁ¢Í§¾×ª¼Ñ¡ 
   โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ จะไดรับเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมโภชนาการจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงความรูดังกลาวนอกจากจะนําไปใชในการ

จัดทําแผนงานฯ สําหรับการสงประกวดและดําเนินงานในระยะตอไปแลว ยังสามารถนําความรูไปใชปรับปรุง

การจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนตามแนวคิด “เด็กไทยมีโภชนาการดี กินผักอยางนอยม้ือละ ๔ 

ชอนกินขาว และกินอาหารถูกสัดสวน”  

   เชน ท่ี โรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแกน เม่ือเขารวมโครงการ ทางโรงเรียนไดสํารวจ

การบริโภคอาหารของนักเรียน พบวานักเรียนท่ีบริโภคผักทุกวันมีจํานวนเพียงรอยละ ๔๐.๑ โดยเฉลี่ย

แลวแตละคนจะรับประทานผักราววันละ ๑๔.๓ กรัม หรือประมาณ หน่ึงชอนโตะคร่ึง ซ่ึงมีปริมาณนอยกวา

ธงโภชนาการท่ีแนะนําวานักเรียนควรรับประทานผักใหไดวันละ ๔ ชอนโตะตอม้ือเปนอยางนอย หลังจากน้ัน

ในการจัดทําอาหารก็ไดเพ่ิมสัดสวนใหมีพืชผักมากขึ้นตามเกณฑ 

   เชนเดียวกับท่ีโรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนสุดารัตนก็ดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน 

น้ัน ดังท่ี คุณครูนิตยา ดอนลาดบัตร กลาววา 

   “เร่ืองอาหารการกินของนักเรียนก็ดีขึ้น คุณภาพอาหารกลางวันดีขึ้น มีสวนประกอบ

ของผักมากขึ้น นักเรียนไดรับการสงเสริมใหรับประทานผักมากขึ้น...” 

   นอกจากน้ัน ความรูความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมโภชนาการดังกลาว ไดรับการ

ตอกย้ําผานการลงไปติดตาม เยี่ยมเยียนโรงเรียนของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เชน การลงไปเยี่ยมเยียน

โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต ซ่ึงคณะกรรมการไดทําการตรวจสอบสัดสวนอาหาร และใหคําแนะนําในการ

จัดทําเคร่ืองดื่มแกแมครัวของโรงเรียน 

  ๒.๒ ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ�à¢�ÒÊÙ�¡ÅØ�ÁÊÒÃÐÇÔªÒ 
   แมวาการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับโภชนาการใหแกนักเรียนจะเปนสิ่งท่ี

โรงเรียนไดดําเนินการอยูบางแลว แตท่ีผานมามักจะจํากัดอยูในเพียงบางกลุมสาระวิชา หลังจากการเขารวม

โครงการฯ แลว ในแตละโรงเรียนซ่ึงไดเห็นความสําคัญกับเร่ืองน้ีเพ่ิมมากขึ้น ควบคูกับการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 

การสอนเน้ือหาความรูแกนักเรียนก็เปนสิ่งท่ีทางโรงเรียนใหความสําคัญ และไดปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นดวยการบูรณาการเขาสูกลุมสาระวิชาอ่ืน ๆ 

   โรงเรียนหน่ึงท่ีเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนไดนําเสนอการบูรณาการเน้ือหาเก่ียวกับผัก

ผลไม เขาสูกลุมสาระวิชาตาง ๆ ดังน้ี 

   - สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร : สารอาหารในผักตาง ๆ  

   - สาระการเรียนรูภาษาไทย : เขียนเรียงความ 

   - สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ : คําศัพทท่ีเก่ียวกับพืชผัก และผลไม 

   - สาระการเรียนรูคณิตศาสตร : การคํานวนสัดสวนอาหาร/ความตองการพลังงาน 

   - สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี : การประกอบอาหาร 



   - สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา : การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 

    การรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการ 

   - สาระการเรียนรูศิลปะ : การวาดภาพ/ปน ผัก ผลไม  

   - สาระการเรียนรูสังคมศึกษา : ภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับอาหาร 

  ๒.๓ ãË�¤ÇÒÁÃÙ�¼�Ò¹àÊÕÂ§µÒÁÊÒÂ 
   นอกจากการใหความรูในกลุมสาระวิชา ซ่ึงไดดําเนินการแบบบูรณาการแลว ในบาง

โรงเรียนยังสงเสริมใหแกนนํานักเรียนในโรงเรียนจัดทํารายการเสียงตามสายใหความรูเก่ียวกับการสงเสริม

โภชนาการแกนักเรียนในโรงเรียน  

   เชนท่ี โรงเรียนสุรัสวดี ไดจัดกิจกรรมเสียงตามสาย โดยมอบหมายใหนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เปนผูดําเนินการ เสียงตามสายท่ีกระจายไปครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

เปนการใหความรูเก่ียวกับการสงเสริมโภชนาการ เชน คุณคาของการรับประทานพืชผัก ฯลฯ นอกจาก

เน้ือหาความรูดังกลาวแลว การจัดรายการเสียงตามสายก็ยังมีการเปดเพลงซ่ึงไดรับแจกจากทางโครงการ  ซ่ึง

เปนการตอกย้ําเน้ือหาความรูผานบทเพลงใหแกนักเรียนอีกทางหน่ึงดวย 

  ๒.๔ ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤� 
   การจัดกิจกรรมรณรงคโดยมากแลวมีวัตถุประสงคสรางกระแสความสนใจและตื่นตัว

ควบคูไปการสรางสรางความรูความเขาใจใหแกนักเรียนในโรงเรียน เชน  
   - Ã.Ã.ÁËÒä¶�ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 
    ไดจัดกิจกรรม “หมูบานคุณธรรม” กิจกรรมเร่ิมตนจากการจัดประชุมแกนนํา

นักเรียน “หมูบานคุณธรรม” เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน หลังจากน้ันไดกําหนดใหนักเรียนเตรียมสื่อท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกับโภชนาการสําหรับการนําเสนอเปนนิทรรศการในวันจัดงาน  

    ท้ังน้ีนิทรรศการดังกลาวจะอิงกับกลุมสาระการเรียนรู เชน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย เขียนเรียงความเร่ือง “โภชนาการของเด็กไทยในปจจุบัน” กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เขียนแผนผังความคิดหัวขอ “การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ” กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ วาดภาพ

หัวขอ “เมนูเพ่ือสุขภาพ” กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัว 

และประกอบอาหาร “เมนูสุขภาพ” จากพืชผักสวนครัวท่ีตนเองปลูก  

    ผลงานของนักเรียนจาก ๔ กลุมสาระวิชาการเรียนรู จะถูกคัดเลือกและนําเสนอ

ในลักษณะนิทรรศการในการจัดกิจกรรม “หมูบานคุณธรรม”  

    นอกจากการแสดงนิทรรศการแลว ยังมีกิจกรรมอีกหลายรายการ เชน การ

ประกวดเตนประกอบเพลง “เด็กไทยรักผัก” การแสดงละคร “กินผักเพ่ือสุขภาพ” การประกอบอาหาร 

“เมนูเพ่ือสุขภาพ” ฯลฯ 
   - Ã.Ã.ÊØ´ÒÃÑµ¹�ÇÔ·ÂÒ¤Á 
    จัดกิจกรรมประกวดรายการอาหารภายในหน่ึงวันท้ังสามม้ือ ตลอดหน่ึงสัปดาห 

โดยรายการอาหารในแตละม้ือและแตละวันจะตองมีความหลากหลาย มีคุณคา มีสารอาหารครบถวนตาม

หลักโภชนาการ รวมท้ังการคํานึงถึงอาหารท่ีปรุง/ประกอบดวยวัตถุดิบในพ้ืนถิ่น ฯลฯ 



    สําหรับในการประกวดอาหารน้ัน จะดําเนินการสงประกวดเปนทีม นักเรียนใน

โรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ จะจับกลุมกันเปนทีม ๆ ละ ๕ คน โดยไมจํากัดวาสมาชิกใน

กลุมจะตองอยูในระดับชั้นเดียวกัน  
    อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีไดดําเนินในโครงการฯ คือ “การประกวดการประกอบ

อาหาร” โดยเนนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ ท่ีมีสวนผสมของพืชผัก การแขงขันน้ีมีนักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ จับกลุมจํานวน ๑๐ ทีมเขาแขงขัน 
   - Ã.Ã.âÊµÈÖ¡ÉÒ ¨.¢Í¹á¡�¹ 
    จัดกิจกรรมภายใต “โครงการกินผักทุกวันเด็กโสตขอนแกนทําได” เปนการ

รณรงคสรางกระแสและความรูความเขาใจในการบริโภคผักของนักเรียน มีกิจกรรมยอย ๆ ไดแก การ

ประกวดทําอาหาร “เมนูผัก”, การจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับผักผลไม, การประกวดวาดภาพพืชผัก

ผลไม, กิจกรรมทายปญหาชิงรางวัลเก่ียวกับคุณคาของการรับประทานผักและผลไม 
   - Ã.Ã.ÊØÃÑÊÇ Ṍ 
    จัดกิจกรรม “การประกวดหอขาว” เปนการสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน ท่ี

มิไดจํากัดเฉพาะเด็กนักเรียนท่ีนําอาหารมารับประทานเทาน้ัน แตยังเปดโอกาสใหกับนักเรียนท่ีรับประทาน

อาหารกลางวันท่ีโรงเรียนอยูแลว ซ่ึงสามารถใหผูปกครองทําอาหารมาประกวดไดเชนกัน กติกาการประกวด 

คือ เปนอาหารท่ีประกอบเองโดยผูปกครอง เปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ มีสารอาหารครบถวนท้ัง  ๕ 

หมู และมีท่ีสําคัญตองมีสวนผสมของพืชผักในอัตราสวนท่ีเปนไปตามเกณฑ คือ อยางนอย ๔ ชอนโตะ 

  ๒.๕ ¡ÒÃ¼ÅÔµÇÑµ¶Ø ỐºÍÒËÒÃ 
   นอกจากการจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมโภชนาการให

นักเรียนแลว ในเกือบทุกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดสงเสริมใหนักเรียนปลูกพืชผัก อันเปนการปลูกฝง

พฤติกรรมการบริโภคผักทางออมประการหน่ึง 

   การปลูกพืชผักของนักเรียนในโรงเรียน โดยมากจะใชเงื่อนไขการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนจะจับกลุมกันทํางานรวมกัน พืชผักท่ีปลูกสวนใหญ

เปนการตัดสินใจของนักเรียนตามความสนใจ ผลผลิตท่ีไดจากการเพาะปลูกนอกจากจะเปนวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารกลางวันแลว นักเรียนเจาของแปลงผักยังสามารถนําผลผลิตกลับไปรับประทานท่ีบานได 

   ในบางโรงเรียนนักเรียนท่ีปลูกพืชผักเหลาน้ี สามารถพืชผักไปจําหนาย บางก็จําหนาย

ใหโรงอาหาร ครูในโรงเรียน ฯลฯ ทําใหมีรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ จากนํ้าพักนํ้าแรงของตนเองอีกดวย 

  ๒.๖ ¡ÒÃ¼ÅÔµÊ×èÍãË�¤ÇÒÁÃÙ�á¡�ªØÁª¹ 
   เน่ืองจากการแกปญหาและสงเสริมโภชนาการท่ีดีแกนักเรียนในโรงเรียนน้ัน จะ 

ดําเนินการกับนักเรียนกลุมเปาหมายเพียงอยางเดียวมิได เน่ืองจากตนทางปญหาท้ังมวดอยูท่ี “ผูปกครอง

และชุมชน” โรงเรียนเปนเพียงปลายทางของปญหา และสามารถดําเนินการจัดการปญหาไดคอนขางจํากัด  

   เพ่ือใหการปองกันและแกปญหาเปนไปอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น โรงเรียนสุรัสวดี จึงมี

แนวทางท่ีจะดําเนินการเผยแพรและสงเสริมความรูเร่ือโภชนาการท่ีถูกตองเหมาะสมออกไปสูผูปกครองและ

ชุมชนใหมากขึ้น นอกจากการพูดเสียงตามสายในโรงเรียนแลว ทางโรงเรียนไดจัดทําแผนซีดี ซ่ึงมีเน้ือหา



เร่ืองราวเก่ียวกับโภชนาการตาง ๆ จากการทํารายการเสียงตามสายของนักเรียนในโรงเรียน แจกจายไปยัง

แกนนําชุมชนท้ัง ๑๖ หมูบาน ใหนําไปเปดในหอกระจายขาวของหมูบาน ซ่ึงเปนอีกชองทางหน่ึงในการ

เผยแพรความรูออกไปสูผูปกครองและชุมชนของโรงเรียน 

 

 

¼Å¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ 
 

 ๑. ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ã¹¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 
  โรงเรียนท้ัง ๕ แหง ท่ีเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนฯ รวมท้ังโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีเขารวมโครงการ

ประกวดแผนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน ตางเห็นวาปญหาโภชนาการ ท้ังขาดและเกินเปน

ปญหาท่ีมีอยูจริงในโรงเรียน และท่ีสําคัญปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนซ่ึงเปนภารกิจหลักของโรงเรียน 

  กลาวไดวาผลพวงจากโครงการฯ น้ีท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การตอกย้ําและเพ่ิมพูน “ความ

ตระหนักในการสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน” ซ่ึงแมวาโรงเรียนจะใหความสําคัญบางแลว เน่ืองจากภาวะ

โภชนาการของนักเรียนเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 

  การเขารวมโครงการฯ น้ัน ในแตละโรงเรียนจะตองทําการวิเคราะหสภาพปญหาโภชนาการ 

กอนท่ีจะวางแผนจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการสงเสริมโภชนาการของโรงเรียน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว

นอกจากจะทําใหรูและเขาใจปญหาของตนเองชัดขึ้นแลว ก็ยังเปนการสรางความตระหนักเพ่ิมมากขึ้นดวย 
 

 ๒. ¤ÇÒÁà¢�Òã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 
  การเขารวมโครงการประกวดแผนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน ทําใหบรรดา

โรงเรียนตาง ๆ มีโอกาสไดเรียนรูความรูท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมโภชนาการจากผูเชี่ยวชาญ ท้ังจากการเขา

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ และจากการลงไปติดตามเยี่ยมเยียนการทํากิจกรรมสงเสริมโภชนาการของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

  นอกจากความรูความเขาใจดังกลาวถูกนําไปสื่อสารถายทอดตอกับนักเรียนในโรงเรียน แล ว 

ยังไดนําไปสูการปรับปรุงโภชนาการโรงเรียนอีกหลายประการ เชน การปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันซ่ึง

มุงเนนใหมีสัดสวนของพืชผักในอาหารมากขึ้น และเปนไปตามเกณฑ 

  ความรูความเขาใจดังกลาว อาจพิจารณาไดจากหลายกรณี เชน  

  การจัดทํา “โครงการกินผักทุกวันเด็กโสตขอนแกนทําได” ของดรงเรียนโสตศึกษา จ.

ขอนแกน ซ่ึงทางโครงการไดกําหนดวัตถุประสงคประการสําคัญของโครงการกินผักทุกวันเด็กโสตขอนแกน

ทําได คือ การสรางกระแสและความรูความเขาใจในการบริโภคผักของนักเรียน ควบคูไปกับการปรับปรุง

โภชนาการในโรงเรียนใหนักเรียนไดบริโภคผักอยางนอยม้ือละ ๔ ชอนโตะตามเกณฑ 



  “การประกวดหอขาว” ของโรงเรียนสุรัสวดี ท่ีมุงเนนกติกาการประกวด คือ เปนอาหารท่ี

ประกอบเองโดยผูปกครอง เปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ มีสารอาหารครบถวนท้ัง  ๕ หมู และมีท่ี

สําคัญตองมีสวนผสมของพืชผักในอัตราสวนท่ีเปนไปตามเกณฑ คือ อยางนอย ๔ ชอนโตะ 
 

 ๓. ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ 
  áÅÐá¹Çâ¹�Á·Õè Ṍ¢Öé¹ã¹¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁâÀª¹Ò¡ÒÃã¹âÃ§àÃÕÂ¹ 
  การเขารวมโครงการประกวดแผนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน ของบรรดา

โรงเรียนตาง ๆ น้ัน สงผลใหเกิดกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น

กวาเดิมเปนอันมาก ไมวาจะเปนการปรับปรุงอาหารกลางวันใหมีสวนผสมของพืชผัก, การบูรณาการความรู

เขาสูกลุมสาระวิชา, การใหความรูผานเสียงตามสาย, การจัดกิจกรรมรณรงค, การผลิตวัตถุดิบอาหารท่ี

สะอาดและปลอดภัย และการผลิตสื่อใหความรูแกชุมชน 

  ไมเพียงกิจกรรมความเคลื่อนไหวเพ่ือสงเสริมโภชนาการภายในโรงเรียนเทาน้ัน การเขารวม

โครงการฯ ยังสงผลตอการยกระดับงานสงเสริมโภชนาการท่ีโรงเรียนไดดําเนินการมากอนหนาใหมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น ดังท่ี คุณครูนิตยา ดอนลาดบัตร จาก ร.ร.สุดารัตนวิทยาคม กลาววา 

  “ทําใหงานโภชนาการของโรงเรียนดีขึ้น อยางเร่ืองการปลูกผัก เม่ือกอนมีการดําเนินการก็

จริง แตก็ยังไมเปนรูปรางและจริงจังเหมือนเดี๋ยวน้ี...” 

  เชนเดียวกับ กัญจณัฏฐ พรหมมินทร จาก ร.ร.มหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลาวถึงผลพวงจากการเขารวมโครงการวา 

  “...โรงเรียนไดดําเนินงานพัฒนาโภชนาการมาแลวเปนระยะ การเขารวมโครงการทําให

โรงเรียนมีการทํางานท่ีมีคุณภาพมากขึ้น และนาจะชวยแกปญหาเร่ืองโภชนาการเกินของเด็กได...” 

  สําหรับท่ีโรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแกน แมวาในดานโภชนาการของโรงเรียน ไมมีอะไรนา

หนักใจและเปนหวงนัก เน่ืองจากไมพบท้ังปญหาทุพโภชนาการและโภชนาการเกิน แตการเขารวมโครงการก็

ทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพอาหารใหมีสัดสวนของพืชผักเปนไปตามเกณฑ ครูอารีรัตน ศรีกรุงพลี 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ กลาววา 

  “พอเราเขารวมโครงการ เราก็เพ่ิมปริมาณผักใหนักเรียนไดรับประทานผักมากขึ้น...” 

  และไดกลาวถึงการจัดมหกรรม “กินผักทุกวันเด็กโสตขอนแกนทําได” วา กิจกรรมดังกลาว

ไดสรางความตื่นตัวและทําใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับเร่ืองโภชนาการมากขึ้น  

  สวนท่ีโรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต จากการเขารวมโครงการฯ ของโรงเรียน นอกจากจะมี

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจแกนักเรียนเพ่ือสงเสริมโภชนาการท่ีดีแลว ในสวนของ

โรงเรียนไดมีการปรับปรุงรายการอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจัดทําเลีย้งเด็กนักเรียนทุกคนใหมีสวนผสมของผัก 

ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวดวย มะลิวรรณ บุญใหญ ผูรับผิดชอบโครงการกลาววา 

  “ทางโรงเรียนจํากําหนดรายการอาหารใหแมครัว โดยจะใหมีผักเปนสวนประกอบดวย เชน 

ถาเปนผัดกระเพราก็จะใหใสถั่วฝกยาวดวย...” 



  และผูรับผิดชอบจากโรงเรียนสุรัสวดี ไดกลาวย้ําวา มวาการสงเสริมโภชนาการท่ีดีของ

โรงเรียนจะอยูในชวงเร่ิมตน แตการเขารวมโครงการประกวดแผนสงเสริมโภชนาการดีอยางยั่งยืนในโรงเรียน 

ก็ทําใหโรงเรียนมีทิศทางการดําเนินงานท่ีดีและหลากหลายมากขึ้น เน่ืองจากไดรับโอกาส และความรู/

แนวทางในการดําเนินงานมากขึ้น  


