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โครงการการจดัการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน  

Food4Good (ฟู้ ดฟอร์กู๊ด)  

เราเช่ือวา่ “โภชนาการท่ีดี คือรากฐานของการเติบโต” 

Food4Good (ฟู้ ดฟอร์กู๊ ด) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2557  มี

วตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้รับความสมดลุด้านโภชนาการ ขจัดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวยัเรียน มีกลไกการ

ท างานผ่านโรงเรียนโดยการพฒันาศกัยภาพครูให้มีความสามารถในการจัดบริการอาหารในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สง่เสริมการท าการเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหลง่อาหารส ารองและเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กบันกัเรียน  และท าหน้าที่ระดมทรัพยากร

เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในพืน้ที่ที่ขาดแคลน เช่น เงินบริจาคเพื่อสมทบทนุค่าอาหารให้กบัเด็กผ่านการจดัการอาหารและโภชนาการ

ในโรงเรียน เพิ่มเติมจากงบประมาณ 20 บาท/คน/มือ้ ที่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล ด้วยแนวคิดที่ว่าปัญหาทพุโภชนาการไม่

สามารถแก้ได้ด้วยการให้ทนุในการจดัซือ้อาหารเพียงอยา่งเดียว Food4Good จึงให้ความส าคญักบัการสร้างความร่วมมือกบัผู้มี

สว่นได้สว่นเสียทัง้หน่วยงานในชุมชน ครู ผู้ปกครอง และตวันกัเรียนเอง เพื่อให้การจดัการเร่ืองโภชนาการนัน้ยงัคงอยู่ในชุมชน

และเกิดความยัง่ยืนในอนาคต  

ปี 2563 เด็กไทย 1 ใน 3 หรือคิดเป็นกว่า 2.9 ล้านคน ที่ก าลงัเผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการ (Health data center, 

2563) ภาวะเตีย้ที่พบมากถึงร้อยละ 8.5 (มากกว่าตวัชีว้ดัที่กรมอนามยัก าหนดไว้ คือไม่เกินร้อยละ 5) พบเด็กผอม ร้อยละ 8.5 

และเด็กอ้วนร้อยละ 12 (ไมค่วรเกินร้อยละ 10) และยงัพบอีกวา่เด็กในชนบทมีแนวโน้มผอมและเตีย้มากกวา่เด็กในเมืองถึง 2 เทา่ 

และอ้วนมากกวา่เด็กในเมือง (นิภา,2558) ทัง้นีเ้กิดจากการได้รับอาหารและสารอาหารบางชนิดที่ไมเ่พียงพอ เช่น ผกั ผลไม้ และ

บางชนิดมากเกินไป เช่น ไขมันและน า้ตาล การได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตและ

พฒันาการที่ไม่เหมาะสม มีการเรียนรู้ช้า มีภมูิคุ้มกนัต ่า เจ็บป่วยง่ายและหายยาก และในอนาคตยงัมีโอกาสในการเป็นโรคไม่

ติดตอ่เรือ้รัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู ความดนัโลหิตสงู ได้มากกวา่เด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ 

ปัจจยัที่สง่ผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กมีหลายสาเหต ุปัจจยัส าคญัข้อหนึ่งก็คือ เร่ืองอาหาร โดยสดัสว่นมือ้อาหารท่ี

รับประทานที่โรงเรียนมือ้กลางวนั คิดเป็นถึงร้อยละ 40 ของพลงังานและสารอาหารที่เด็กนกัเรียนควรได้รับใน 1 วนั (สถาบนั

โภชนาการ,2555) หากโรงเรียนนัน้มีเด็กนกัเรียนประจ าพกันอน ซึ่งพบได้ในโรงเรียนท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ที่สงู บ้านนกัเรียนอยู่หา่งไกล

จากโรงเรียน นกัเรียนจะได้รับประทานอาหารทัง้ 3 มือ้ที่โรงเรียน ดงันัน้อาหารที่โรงเรียนจดัให้จึงเป็นสว่นส าคญัการเจริญเติบโต

ของเด็กนกัเรียนเป็นอย่างมาก  ปัจจุบนันกัเรียนระดบัชัน้อนุบาลและประถมศึกษาได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวนัจาก

กองทนุเพื่อโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศกึษาในอตัรา 20 บาท/คน/มือ้ และนมโรงเรียนจากโครงการนมโรงเรียนซึง่

ได้รับงบประมาณต่างหาก หากจดัสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหลายโรงเรียนสามารถจดับริการอาหารได้อย่าง

เพียงพอและมีคณุภาพ อยา่งไรก็ตามยงัมีอีกหลายโรงเรียนที่งบประมาณ 20 บาท/คน/มือ้ ไมเ่พียงพอ เช่น โรงเรียนประถมขยาย

โอกาสที่มีเด็กนกัเรียนชัน้มธัยมต้นซึง่ไมไ่ด้รับงบประมาณอดุหนนุ 
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คา่อาหารกลางวนั แตโ่รงเรียนก็มีการจดัสรรอาหารกลางวนัให้กบัเด็กทกุคนได้รับประทาน ในขณะท่ีโรงเรียนที่อยูบ่นพืน้ท่ีสงู การ

เดินทางยากล าบากและห่างไกลจากแหล่งอาหาร จะมีต้นทุนค่าขนส่งและการเก็บรักษาอาหารสูงกว่า โรงเรียนพืน้ราบ

คอ่นข้างมาก บางโรงเรียนเมื่อน ามาค านวณเป็นคา่อาหารรายหวัแล้ว เหลอืเป็นคา่วตัถดุิบอาหารไมถ่ึง 11 บาท ซึง่เป็นไปได้ยาก

ในการจดัอาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอตอ่ความต้องการของเด็ก โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนกัเรียนไมถ่ึง 50 คน มกัจะมีปัญหาใน

จดัการอาหารด้านงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนจะมีต้นทนุคงที่ในการจดัการอาหารเป็นสดัสว่นท่ีมากเมื่อเทียบกบังบประมาณ

ที่ได้รับ  

ด้วยเหตนุี ้Food4Good ได้เล็งเห็นช่องทางที่จะสามารถช่วยเติมเต็มโรงเรียน ให้สามารถจดัการอาหารในโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ท าการระดมทุนเพื่อช่วยอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนที่มีปัญหาด้านการจัดการ

งบประมาณดงักลา่วในข้างต้น อยา่งไรก็ตามการสนบัสนนุงบประมาณเพียงอยา่งเดียวคงไมเ่พียงพอให้โรงเรียนจดับริการอาหาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Food4Good จึงมุ่งพฒันาศกัยภาพของครูและบคุลากรที่เก่ียวข้องในกลไลการพฒันาระบบอาหารใน

โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถจดัอาหารที่มีคณุภาพและปริมาณเพียงพอให้กบันกัเรียนได้อย่างแท้จริง สง่เสริมให้โรงเรียนเป็น

แหลง่เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กบันกัเรียนและชมุชน ให้มีความตระหนกัในความส าคญัของโภชนาการและมี

ทศันคติที่ดีต่ออาหาร และเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในพืน้ที่ จึงสนบัสนนุให้มีการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชนและหน่วยงานใน

พืน้ที่ ช่วยกนัดแูลและสนบัสนนุให้โรงเรียนสามารถจดัการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง แม้ในวนัที่ Food4Good 

ถอนตวัจากพืน้ท่ีแล้ว 

ปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่าย Food4Good 21 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก ล าปาง 

กาฬสนิธุ์ และสกลนคร ซึง่ได้ด าเนินการพฒันาคณุภาพอาหารในโรงเรียนร่วมกนัมานานกวา่ 4 ปี และเห็นผลลพัธ์จากการท างาน

หนกัของโรงเรียนอยา่งชดัเจนวา่ โรงเรียนสามารถจดัการอาหารได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้นกัเรียนที่มีภาวะทพุโภชนาการ

ก็ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ และมีแนวโน้มดีขึน้เร่ือย ๆ เมื่อด าเนินโครงการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ผลลพัธ์นีไ้ด้ขยายไปยงัพืน้ที่

อื่นๆ ด้วย Food4Good จึงมีแผนในการขยายพืน้ท่ีการด าเนินงานไปทัว่ประเทศ เพื่อเร่งมือในการขจดัปัญหาภาวะทพุโภชนาการ

ให้หมดไปจากประเทศไทย ตามเป้าหมายสงูสดุของการจดัตัง้โครงการ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีใจมุ่งมัน่ในการดแูลเด็กๆ ให้มี

การเจริญเติบโตสมวยัและพฒันาการด้านอื่นๆ อย่างเต็มศกัยภาพที่เด็กจะสามารถมีได้เข้ามาร่วมเป็นก าลงัขบัเคลื่องานไป

ด้วยกนั 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพื่อสง่เสริมให้โรงเรียนสามารถจดับริการอาหารได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหลง่เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กบันกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน 

3. เพื่อสนบัสนนุให้มีโครงการเกษตรในโรงเรียนเป็นแหลง่อาหารส ารองและแหลง่เรียนรู้ให้กบันกัเรียน 

4. เพื่อให้มกีองทนุหมนุเวยีนเพื่ออาหารและโภชนาการในโรงเรียน  

5. เพือ่สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมอืของชมุชนและหนว่ยงานในพืน้ที่ในการเฝ้าระวงัตดิตามภาวะโภชนาการของเด็กใน

โรงเรียน 
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ตวัชีว้ดั 

1. มีคณะกรรมการโครงการฯ ซึง่ประกอบไปด้วยตวัแทนจากภาคสว่นตา่งๆ ในพืน้ท่ี 

2. โรงเรียนสามารถวางแผนเมนอูาหารได้อยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานอาหารกลางวนัโรงเรียน  

3. โรงเรียนสามารถจดัเสร์ิฟอาหารได้ตามความต้องการของเดก็นกัเรียน 

4. โรงเรียนจดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ด้านโภชนาการให้กบันกัเรียนอยา่งน้อยเทอมละ 1 ครัง้ 

5. โรงเรียนจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กบัผู้ปกครอง อยา่งน้อยเทอมละ 1 ครัง้ 

6. โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการเกษตรในโรงเรียน และตอ่ยอดไปสูก่องทนุเพื่ออาหารและโภชนาการในโรงเรียน 

7. นกัเรียนมีภาวะโภชนาการดขีึน้ 

 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 เมื่อโรงเรียนสามารถจัดการงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่านักเรียนจะได้รับ

ประทานอาหารท่ีมีพลงังานและสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย สง่ผลให้นกัเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดีขึน้ การ

ท างานเช่ือมต่อของบคุลากรจะราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ เมื่อโรงเรียนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บคุลากรทกุท่านที่เก่ียวข้อง

กบัการปฏิบตัิงาน มีการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ของครูผู้ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นคู่มือการท างานของ

บคุลากร ถึงแม้วา่มีการเปลีย่นถ่ายผู้ รับผิดชอบงาน ก็ยงัสามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง และท้ายสดุ คือความร่วมมือของชมุชน

และหนว่ยงานในพืน้ท่ีจะท าให้เกิดกลไกความร่วมมือในการเฝ้าระวงัติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในโรงเรียนและชมุชน 

 

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกโรงเรียน 

1. เป็นโรงเรียนประถมศกึษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางและขนาดเลก็ และ/หรือมีเด็กนกัเรียนพกันอน 

2. มีเด็กนกัเรียนทีม่ีภาวะโภชนาการขาดมากกวา่ร้อยละ 10 

3. มีปัญหาเร่ืองการจดัการงบประมาณอาหาร 

4. มีความพร้อมในการด าเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 

การให้การสนบัสนนุ 

1. สนบัสนนุงบประมาณในการเข้าร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

2. สนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุการด าเนินการพฒันางานอาหารและโภชนาการ โดยจ่ายเป็นรายเทอม เทอมละไมเ่กิน 

150,000 บาท (ขึน้อยูก่บัการพิจารณา) 
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การด าเนินการของโรงเรียนเมื่อได้รับทนุ 

1. แตง่ตัง้คณะท างานโครงการ Food4Good เพื่อขบัเคลือ่นงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน  

2. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และแนวทางการด าเนินงานของโครงการFood4Good ที่ด าเนินการร่วมกบัทางโรงเรียน ให้กบัเด็กนกัเรียน 

ผู้ปกครอง ผู้น าชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีได้รับทราบ 

3. แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการ Food4Good โดยมีตวัแทนจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ตวัแทนผู้ปกครอง 

ตวัแทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพืน้ที่   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนบัสนุนการท างานด้านอาหารและ

โภชนาการของเด็กนกัเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในพืน้ท่ี  

4.  ส่งตวัแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมพฒันาศกัยภาพครูด้านการจดัการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ที่ทางโครงการ

Food4Good จดัขึน้ และน ามาถ่ายทอดให้กบัครูและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

5. ด าเนินการพฒันางานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ได้แก่  

5.1. จดัตัง้กองทนุหมนุเวียน Food4Good  

5.2. พฒันาคณุภาพอาหารในโรงเรียน  

5.3. ท าเกษตรปลอดภยัในโรงเรียน  

5.4. สง่เสริมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในงานอาหารและโภชนาการของโรงเรียน และสนบัสนนุให้นกัเรียนจดักิจกรรมสง่เสริม

ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอยา่งตอ่เนื่อง 

5.5. จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กบัผู้ปกครอง อยา่งน้อยเทอมละ 1 ครัง้ 

5.6. เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการนกัเรียนและเช่ือมโยงกบัระบบบริการสขุภาพ  

 

การติดตามการด าเนินงาน 

1. สง่รายการอาหารและรูปภาพกิจกรรมรายเดือน 

2. ประชมุความก้าวหน้าการด าเนินโครงการร่วมกบั Food4Good เดอืนละ 1 ครัง้ ผา่น VDO conference หรือตามที่ 

Food4Good ก าหนด 

3. สง่ข้อมลูภาวะโภชนาการนกัเรียน 2 ครัง้ตอ่เทอม (ต้นเทอมและปลายเทอม) 

4. สรุปรายงานการด าเนินโครงการรายเทอม 

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

1 – 2  ปีการศกึษา (พจิารณาตอ่เนื่องเป็นรายปี) 
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การรับสมคัร 

สง่เอกสารการสมคัรมาที่ Email: apply@food4good.or.th ตามวนัเวลาที่ก าหนด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

คณุไตรรงค์ บวัสวุรรณ 
Food4Good มลูนิธิยวุพฒัน์ 
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250  
โทร 0-2301-1149, 06-3686-0327  

mailto:apply@food4good.or.th

