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“ช่วยเดก็ใต้ 
กินอาหารปลอดภัย
ได้โภชนาการดี”



1. ปัญหา-สาเหตุ การกนิอาหารของเดก็ใต้
2. ผลกระทบทีรุ่นแรง
3. ที่ผ่านมา เราช่วยเดก็อย่างไร
4. แล้วมาวนันีเ้ราจะเดนิหน้าต่ออย่างไร

ประเดน็ชวนคิดชวนคุย





ปนเป้ือนสารเคมี
ปนเป้ือนเช้ือโรค
ปนเป้ือนพยาธิ



ผลกระทบระยะส้ัน
• ผอม เตีย้ แกรน 
• อ้วน
• ไอควิต ่า
• สมรรถภาพในการเรียนตกต ่า
• เจ็บป่วยบ่อย



ผลกระทบระยะยาว(1)
เป็นภาระใหค้รอบครัว

เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีส่มรรถภาพการงานต ่า

เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีเ่สี่ยงตอ่การเป็น

โรคNCD’s

 คุณภาพชีวิตของครอบครัว/ชุมชนต ่า



 คนใต้และประเทศไทยเตม็ไปด้วย   
ทรัพยากรมนุษยด์้อยค่า

 ทรัพยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม

 สิง่แวดล้อมเลวร้ายลง

 การพัฒนาประเทศไม่เจริญ



ท าไมเดก็ใต้จึงยงัเผชิญปัญหา
อาหารและโภชนาการ

“ผู้ใหญ่ยงัให้ความส าคญัด้านอาหาร
โภชนาการในเดก็ต า่ น าไปสู่การทุ่มเทใน
การลงทุนเพ่ือป้ันเดก็ด้วยโภชนาการ ต ่า
จนสะสมกลายเป็นดนิพอกหางหมู”



การลงทุนด้านอาหาร
และโภชนาการในเดก็ทีผ่่านมา

✓ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

✓ โครงการอาหารกลางวัน/นมโรงเรียน

✓ เกษตรเพือ่อาหารกลางวัน

✓ เดก็ไทยสุขภาพดี

✓ เดก็ไทยแก้มใส



- เป็นเพราะลงทุนปลุกสงัคมใหต้ระหนักน้อยไป ?

- เป็นเพราะลงทุนในการพฒันาศกัยภาพคนต า่ไป ?

- เป็นเพราะใหค้วามส าคญักบั “การจดัการ” น้อยไป ?

- เป็นเพราะเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีความป็นเจา้ของต า่ไป?

- เป็นเพราะขาดการบูรณาการท่ีไม่ครบห่วงโซ่อาหาร ?

- เป็นเพราะเปิดโอกาสใหเ้ด็กคิดเองท าเองน้อยไป ?

- เป็นเพราะความเช่ือมโยงโรงเรียนสู่บา้น ชุมชน 

ขาดหายไป?

แต่ท าไมยงัพบปัญหา….



ถ้าท าแบบเดมิเราจะพบ
เดก็ใต้ยังกินอาหารไม่ปลอดภยั
ไดคุ้ณค่าโภชนาการต ่า น าไปสู่

ผอม เตีย้ อ้วน ไอควิต ่า ตลอดไป

แลว้เราจะท าแบบเดิมๆ

อยู่อีกหรือกระไร?



แต่ถ้าไม่......
“แลว้เราจะเดินหนา้ต่ออยา่งไร?

เดก็ใตจึ้งตอ้งไดกิ้นดี มีสุข”
ภารกิจน้ี เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่ใจดี
ท่ีตอ้งช่วยกนัลงทุนสร้างเดก็ใตใ้หม่



การลงทุนเพ่ือปรับให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงต้อง….
ปรับแนวคดิ(mind set)และ
กระบวนทัศน์ใหม่(paradigm shift)
หรือ “คดิใหม่ ท าใหม่”



ปรับ mind set 
“การขับเคล่ือนด้านอาหาร(food)
และโภชนาการ (nutrition) เพ่ือเดก็ใต้มสุีข
ภาวะที่ด(ีhealth) คือการลงทุนทีต่ า่แต่ได้ก าไร
มหาศาลทีผู้่ใหญ่จะละเลยไม่ได้ ต้องลงมือท า
ในวนันี”้



7 กระบวนทศัน์ใหม่ทีต้่องลงทุนท า….
(1) ต้องทบทวนความรู้ และทักษะหรือ

กระบวนการด าเนินงานที่ผ่านมา
เพ่ือค้นหา……

เส้นทางใหม่หรือกระบวนทัศน์ใหม่
ในการเดนิหน้า



(2) ต้องให้ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา
เจ้าของโครงการ เพ่ือเกดิมีส่วน
ร่วม ในการคดิ การท าและ
การลงทุน



(3) ตอ้งสร้างกระบวนการใหม่
ในการปลุกสงัคม/ชุมชนใหลุ้กต่ืน
โดยเร่ิมปลุกผูน้ าก่อน



(4) ตอ้งลงทุนสร้างผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ใหมี้องคค์วามรู้
ทกัษะใหม่เพื่อใหเ้กิดศกัยภาพ
ในการจดัการกระบวนการ

ขบัเคล่ือนงาน



(5) ตอ้งสร้างกระบวนการท างาน
ใหม่โดยผูใ้หญ่กระตุน้ส่งเสริมให้
“เดก็ใตคิ้ดใหม่ ท าไดด้ว้ยตวัเอง”
และ“ใหม้องเห็นคุณค่าของตวัเอง”



6) ตอ้งสร้างระบบและกลไกให้
เกิดการท างานเชิงบูรณาการกนั
เพราะงานอาหารและโภชนาการ
ทุกคนในชุมชนคือ”เจา้ของ”
และไดป้ระโยชนร่์วมกนั(win win)



(7) ตอ้งสร้างกระบวนการใหเ้กิด
ความเช่ือมโยงระหวา่ง
โรงเรียน สู่บา้น สู่ชุมชน



อยา่ลืม…….
✓ อาหารม้ือกลางวนัท่ีโรงเรียนกิน

เพียง 5 วนั/สปัดาห์
✓ เดก็ตอ้งกินอาหารครบ 3 ม้ือท่ีบา้น
✓ การติดอาวธุทางปัญญาใหเ้ดก็และพอ่แม่คือหวัใจ
✓ การสร้างส่ิงแวดลอ้มในบา้นและชุมชนใหเ้อ้ือต่อ
✓ การเขา้ถึงอาหารปลอดภยัไดโ้ภชนาการ

คือความจ าเป็น



บันทึกช่วยจ า 3 ประการ
1. อาหารที่บ้านควรได้มาตรฐานเท่าหรือ
ใกล้เคยีงกบัที่โรงเรียน

2. งานอาหารและโภชนาการในโรงเรียนต้อง
ท าให้ครบห่วงโซ่อาหาร

3. เดก็ พ่อแม่และคนในชุมชนควรมคีวามฉลาด
รอบรู้ด้านอาหารโภชนาการ 
(food&nutrition literacy)



การท าให้ครบห่วงโซ่อาหาร
จากต้นน า้ คือ เกษตรกร
สู่ กลางน า้ คือตลาดสีเขยีว

มาที ่ปลายน า้คือ โรงเรียน บ้าน ชุมชน



ตลาดสีเขียว
เป็นสถานที่จ าหน่าย
อาหารปลอดภัย

มคุีณค่าทางโภชนาการ



ตลาดสีเขยีว ใช้เป็นศูนย์รวม….
- เกษตรกรอาหารปลอดภัย/อนิทรีย์

- ผู้จ าหน่ายทีม่คุีณธรรมและมคีวามรู้
อาหารโภชนาการ

- ผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคทีม่คีวามรอบรู้     
ด้านอาหารโภชนาการ



5 ความทา้ทายคือ….
1. เราจะท าใหเ้กิดตลาดสีเขียวข้ึนมาไดอ้ยา่งไร?
2. เราจะส่งเสริมใหเ้กษตรกรน าอาหารปลอดภยัเขา้ 
ตลาดไดอ้ยา่งไร?

3. เราจะท าใหผู้จ้  าหน่ายและผูซ้ื้อมีความฉลาดรอบรู้ดา้น
อาหารและโภชนาการไดอ้ยา่งไร?

4. เราจะท าใหต้ลาดสีเขียวเป็นของชุมชนไดอ้ยา่งไร?
5. เราจะท าใหต้ลาดสีเขียวมีความยัง่ยนืไดอ้ยา่งไร?



คนที่จะให้ค าตอบเพ่ือ
ก้าวข้ามความท้าทาย คือ....
ทุกท่านทั้งทีม่าร่วมชุมนุมกนั

ในวนันีก้บัคนในชุมชน



- คนในชุมชนจะมคีวามฉลาดรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ(Food Literacy)

- คนในชุมชนจะกลบักลายเป็นพลเมืองอาหาร       
(Food Citizen)

- แล้วจะเกดิชุมชนอาหารปลอดภยัได้โภชนาการ
(Food  Community)



ในทีสุ่ดคนในชุมชนของท่านจะ……
- ได้กนิอาหารที่ปลอดภัย (Food safety)
- ได้กนิอาหารทีถู่กหลกัโภชนาการ

(Food for nutrition)
- ได้อาศัยอยู่ในชุมชนทีม่คีวามมัน่คงทาง
อาหาร (Food security)



ทุกท่านคือ…….
- ดวงดาวแห่งความหวงัของชุมชน
และประเทศไทย

- ผู้น าสู่การเปลีย่นแปลงคร้ังยิง่ใหญ่
- ทรัพยากรบุคคลทีท่รงคุณค่า
- ผู้สร้างบุญสร้างกศุลให้กบัแผ่นดนิแม่



......สุดท้ายแต่ส าคญัทีสุ่ด....
“ทุกๆนาที เน้ือ เลือด กระดูก สมอง

และร่างกายเดก็ใต้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ด้วยให้เขาเข้าถึงอาหารที่มี

คุณภาพจงึไม่สามารถทีจ่ะรอถงึวนัพรุ่งนี้
ได้แต่ต้องลงมือท าในวนันี…้…”



ขอกราบ

ขอบพระคุณ

แทนเด็กใต้


