ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ 113 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทร.02-664-6700 ตอ 3324 , 3329
สสส. จับมือ ไบโอเทค รุกหน7าโครงการนํารอง “อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยใน
โรงเรียน”
13 มกราคม 2556 บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ปทุมธานี: ไบโอเทค
นําคณะสื่อมวลชน ร'ว มงานการจัด ประชุ มถอดบทเรีย นแลกเปลี่ย นเรีย นรูระดั บประเทศ ภายใต
โครงการนํา ร'อง “อาหารปลอดภั ยกั บ การยกระดับ สุขอนามัย ในโรงเรี ย น” ซึ่งมี โรงเรีย นเขาร' ว ม
ทั้งหมด 32 แห'ง จากกลุ'มโรงเรียนเป8าหมาย 6 พื้นที่ ไดแก' 1) เขตพื้นที่ จ. เชียงราย 2) เขตพื้นที่ จ.
เชียงใหม' 3) เขตพื้นที่ จ.นครสวรรค/อุทัยธานี 4) เขตพื้นที่ จ. นครราชสีมา 5) เขตพื้นที่
จ. ฉะเชิงเทรา/นครนายก และ 6) เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวนกว'า 300 คน
ภาวะทุพโภชนาการ คือภาวะที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม'สมดุลกัน ขาดหลักโภชนาการ
และการบริโภคอาหารที่เกินพอดีของเด็กไทยในปAจจุบัน ส'งผลต'อการพัฒนาร'างกายและสติปAญญา
เพื่อเปEนการแกไขปAญหาดังกล'าวอย'างยั่งยืน จึงควรเสริมสรางความรูดานสุขภาวะใหกับเด็กตั้งแต'วัย
เรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหถูกตอง เหมาะสม และถูกหลักโภชนาการ ทั้งนี้ยังควร
สรางมาตรฐานและพฤติ กรรมดานต' า งๆ ที่ ส' ง ผลกระทบต' อ การยกระดั บ สุ ข อนามั ย ในโรงเรี ย น
ตลอดจนใชกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาตนแบบหลั ก สู ต รทองถิ่ น ที่ ส' ง เสริ ม ความรู ดานอาหาร
ปลอดภัย และถูกหลักโภชนาการในโรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บูรณาการกับแผนการ
ส'งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ส'งผลใหเด็กไดรับการส'งเสริมความรูดานดานสุขภาวะ
ที่ดี และถูกตอง
โครงการนํารอง “อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน” ได7รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ส'งเสริมการสรางพฤติกรรมและค'านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะของนักเรียน ผ'านกระบวนการ
สรางความรูความเขาใจ ทัศนคติที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการดานอาหารปลอดภัย
สํ า หรั บ การบริ โ ภคอาหารของครู และเด็ กนั กเรี ย นในโรงเรี ย นที่ ร' ว มโครงการ อี กทั้ งยั งสนั บ สนุ น
กิจกรรมร'วมในการสรางมาตรฐานและพฤติกรรมดานต'างๆ ที่ส'งผลต'อการยกระดับสุขอนามัยใน
โรงเรียน เพื่อสรางรูปแบบความร'วมมือในการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นในการเสริมสรางความรูดานอาหารเพื่อสุขภาวะที่เหมาะสม ระหว'างสถาบันอุดมศึกษาและ
หน'วยงานในทองถิ่นกับโรงเรียนที่เขาร'วมโครงการ
คุณชายกร สินธุสัย นักวิชาการหนวยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ไบโอเทคและ
ผู7จัดการโครงการฯ กล'าวว'า โครงการฯ นี้ ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจ วาง

แผนการดําเนินงานร'วมกัน เพื่อจัดทําสื่อแกนกลางสําหรับใชในการถ'ายทอดความรู ความเขาใจแก'ครู
แกนนําและตัวแทนนักเรียนในกลุ'มโรงเรียนเป8าหมาย เพื่อใหแต'ละโรงเรียนจัดทําขอเสนอโครงการ
และดําเนินกิจกรรมต'างๆ โดยอาศัยวิทยากรทองถิ่น ในการถ'ายทอดองคความรูที่เกี่ยวของในทองถิ่น
ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และใหขอเสนอแนะ ผ'านผูบริหารโรงเรียนและครูแกนนํา ซึ่งจะทํา
หนาที่กํากับติดตาม รวมทั้งส'งเสริมผลักดันใหตัวแทนนักเรียนดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเป8าหมายตามที่
วางแผนไวเพื่อการขยายผลติดตามประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว'างโรงเรียน ตลอดจนเผยแพร'
ใหกับสาธารณชน
อาจารยญัฐพร สนเผือก อาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร ในฐานะวิทยากรเครือขายท7องถิ่น ในเขตพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา และ จ. นครนายก เล'าถึง
หนาที่ ห ลั กในโครงการฯ นี้ ว' า “อาจารยจะคอยเปE น ที่ ป รึ ก ษา ถ' า ยทอดองคความรู ต' า งๆ ใหกั บ
โรงเรียนในพื้นที่ โดยเริ่มจากการประชุมเตรียมงานร'วมกับลงพื้นที่ เพื่อเก็บขอมูลและติดตามผล
ความกาวหนาโครงการต' า งๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ นอกจากนี้ ยั ง ร' ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และให
ขอเสนอแนะเพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาใหโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว อาจารยญัฐพร กล'าวเสริมอีกว'า “การเขามามีส'วนร'วมในโครงการฯ นี้ ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดี
ระหว'างองคกรและโรงเรียนในพื้นที่ที่อยู'ในการดูแล และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกดวย”
ครูชวนพิศ ชูรัตน ครูแกนนํา โรงเรียนบ7านนา นายกพิทยากร จ. นครนายก กล'าวว'า “ก'อนเขา
ร'วมโครงการฯ โรงเรียนตองจัดทําขอเสนอโครงการย'อยร'วมกับวิทยากรทองถิ่น เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการหลัก โดยเนนกระบวนการถ'ายทอดและสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
บุคลากรและผูบริหารของโรงเรียน ใหเขาร'วมกิจกรรมตั้งแต'เริ่มตน โดยพุ'งเป8าไปที่การปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรม การมี กิจกรรมทางกายและค'านิ ยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ รวมทั้งกิจกรรม
ส'งเสริมการยกระดับสุขอนามัย และใหมีการปฏิบัติอย'างจริงจังต'อเนื่องจนสําเร็จ โดยหนึ่งในโครงงาน
ที่ ทํา แลวบรรลุ เ ป8 า หมาย คื อ โครงการปลู กผั ก ไฮโดรโปรนิ ก ส หรื อ การปลู กผั กแบบใชระบบน้ํ า
หมุนเวียน โดยผักที่ปลูก คือ กรีนโอNค และเรดโอNค ขอดีของการปลูกดวยวิธีนี้คือ สามารถปลูกได
อย'างต'อเนื่องทุกฤดูกาล อีกทั้งพืชยังเจริญเติบโตไดเร็วและใหผลผลิตสูง กว'าการปลูกดวยวิธีดั้งเดิม
ผลผลิตมีความสม่ําเสมอ สะอาด คุณภาพดี และเปEนมิตรต'อสื่งแวดลอม โดยแผนในอนาคตจะมีการ
ปลู ก ผั ก จํ า พวกผั ก สลั ด ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ จํ า หน' า ย และจะนํ า ทุ น ที่ ไ ดมาพั ฒ นาโครงงานใหมี
ประสิทธิภาพต'อไป”
ผูส'งข'าว นางสาวอุดมรัตน วัฒนกูล
งานประชาสัมพันธ ไบโอเทค
โทร. 02-564-6700 ต'อ 3324
โทรสาร 02-564-6705
www.nstda.or.th,
https://www.facebook.com/BIOTECTHAILAND

