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ABSTRACT

Princess Chulabhorn’s College Chiang Rai (PCCCR) is a boarding school where all students
study and live during the academic year. The students are included from 8 provinces of Northern
Thailand. All meals, which the students have, are prepared by school. The popular menus are
traditional northern diet such as Khao-soi-kai, Kaeng-hung-le and Nam-prik-ong. These original recipes
provide high energy, fat, and sodium. This study aims to modify some ingredients of these menus to be
more nutritious for obese and/or hypercholesterolemic students. We modified by using lean meat
instead of streaky pork, and also reduced amount of coconut milk, oil and seasoning sauce while the
taste of the recipes was acceptable. Modified Khao-soi-kaih as reduction of total energy, fat and sodium
was 30%, 48.2% and 34.3%, respectively. Modified Kaeng-hung-leh as reduction of total energy and fat
was 57% and 80.2%, respectively. Modified Nam-prik-ongh as reduction of total energy and fat was
25.4% and 52.5%, respectively.
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บทคัดย่อ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (จภ.ชร.) เป็ นโรงเรียนประเภทพักประจาโดยมีพน้ื ทีก่ ารรับ
นักเรียน ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ โรงเรียนจัดอาหารให้นักเรียนรับประทานทัง้ 3 มือ้ หลัก โดยโรงเรียน
เป็ นผูป้ ระกอบเลี้ยงเอง เมนูพน้ื เมืองทางภาคเหนือเป็ นรายการอาหารทีข่ น้ึ ชื่อของโรงเรียน และเป็ นทีช่ ่นื ชอบ
ของนักเรียน ประกอบด้วย 3 เมนู คอื ข้าวซอยไก่ แกงฮังเล และน้ าพริกอ่อง แต่ทงั ้ 3 เมนู น้ีในสูตรเดิมของ
โรงเรียนเป็ นอาหารทีม่ พี ลังงานสูง และส่วนใหญ่มาจากไขมัน นอกจากนี้ยงั มีปริมาณโซเดียมสูงด้วย งานวิจยั นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดัดแปลงส่วนประกอบของสูตรอาหารดังกล่าว เพื่อให้เมนู ทงั ้ 3 มีคุณค่าทางโภชนาการทีด่ ี
เพือ่ ช่วยลดภาวะอ้วนและภาวะไขมันในเลือดสูง ในนักเรียนกลุ่มทีม่ ปี ญั หาเหล่านี้ ส่วนประกอบทีด่ ดั แปลงคือใช้
เนื้อสัตว์ทไ่ี ม่ตดิ มันทดแทนเนื้อสัตว์ตดิ มัน ลดปริมาณกะทิและน้ ามัน ลดปริมาณเครื่องปรุงรสทีม่ สี ่วนประกอบ
ของโซเดียม โดยรักษารสชาติของสูตรดัง้ เดิมไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ข้าวซอยไก่สตู รดัดแปลงมีปริมาณพลังงาน ไขมัน
และโซเดียมลดลงไป ร้อยละ 30, 48.2 และ 34.3 ตามลาดับ แกงฮังเลสูตรดัดแปลงมีปริมาณพลังงาน และไขมัน
ลดลงไป ร้อยละ 57 และ80.2 ตามลาดับ และน้าพริกอ่องสูตรดัดแปลงมีปริมาณพลังงาน และไขมัน ลดลงไป ร้อย
ละ 25.4 และ 52.5 ตามลาดับ
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บทน
บทนาา
ภาคเหนื อ เป็ น พื้น ที่ทีม ีภู ม ิป ระเทศเป็ น
ภูเขาสลับกับทิวเขาทอดเป็ นแนวยาวจากเหนือลง
ไปใต้ มีทร่ี าบระหว่างภูเขา อากาศหนาวเย็น ทาให้
มีพชื พรรณทีแ่ ตกต่างไปจากภาคอื่นๆ เช่น มะเขือ
ส้ม ดอกงิ้ว พริก หนุ่ ม มะแขว่ น มะแหลบ มีเ ขต
แดนบางส่ ว นติด กับ ประเทศพม่ า ท าให้เ กิด การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น แกงฮังเล ขนมจีนน้ าเงีย้ ว
หรือ ขนมจีน น้ า มะเขือ ส้ม ข้า วซอย มีก ารถนอม
อาหารหลายชนิ ด ที่ป จั จุ บ ัน เป็ น ที่แ พร่ห ลาย เช่ น
แคบหมู หนั ง ปองจิ้น ส้ม หรือ แหนม ถัว่ เน่ า น้ า ปู๋
เป็ นต้น
อาหารภาคเหนือไม่นิยมใส่น้ าตาล ความ
หวานจะได้ จ ากส่ ว นผสมที่น ามาท าอาหาร เช่ น
ความหวานจากผัก จากปลา ไขมันจะได้จากน้ ามัน
ของสัต ว์ สัตว์ท่นี ิ ย มน ามาประกอบอาหารจะเป็ น
หมู ไก่ เนื้อ และปลาน้ าจืด การรับประทานอาหาร
ของคนภาคเหนื อ จะใช้โ ต๊ ะ ข้า วที่เ รีย กว่ า ขัน โตก
แทนโต๊ ะ อาหาร จะทาด้ว ยไม้รูป ทรงกลมมีข าสูง
พอที่จ ะนั ง่ ร่ ว มวง และหยิบ อาหารได้ส ะดวก ใน
ปจั จุ บนั กลายเป็ น การจัดเลี้ยงที่นิ ยมเรีย กว่ า งาน
เลี้ย งขัน โตกดิน เนอร์ ซึ่งจะมีร ายการอาหารที่จ ัด
ดังนี้ ข้าวเหนียวเป็ นอาหารหลัก แกงฮังเล ลาบคัว่
(ไม่นิยมรสเปรีย้ ว ปรุงรสเค็มนา นาไปผัดกับน้ ามัน
ให้สุก) ไส้อวั ่ แคบหมู จิ้นทอด (หมูทอด) น้ าพริก
หนุ่มหรือน้าพริกอ่อง ผักสด ผักต้ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค) (จภ.ชร.)เป็ นหนึ่งใน
กลุ่ มโรงเรียน จภ. ซึ่งมีทงั ้ หมด12 โรงเรียนทัว่
ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลัก ษณ์ อัครราชกุ ม ารี เนื่ องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 3 รอบ และมุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
สิ่ง แวดล้อ มให้แ ก่ นั ก เรีย น รับ นั ก เรีย นสหศึก ษา
ประเภทพัก ประจ า โดยมีพ้ืน ที่ก ารรับ นั ก เรีย น
ครอบคลุ ม 8 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ได้ แ ก่
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จังหวัด เชียงราย พะเยา เชีย งใหม่ ล าพูน ลาปาง
น่าน แพร่ และแม่ฮ่องสอน1
โรงเรียนจัดอาหารให้นักเรียนรับประทาน
ทัง้ 3 มื้อหลัก โดยโรงเรียนเป็ นผูป้ ระกอบเลี้ยงเอง
และมีร้านค้าสหกรณ์ ของโรงเรีย นจาหน่ ายอาหาร
ว่า งให้กบั นักเรีย น ซึ่งรายการอาหารหลักจะมีทงั ้
อาหารพื้น เมือ งและอาหารภาคกลางหมุ น เวีย น
สลับกัน
จากการศึก ษาของเยาวลัก ษณ์ 2 พบว่ า
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยจากร้านข้าวซอย
อิสลามต่อหนึ่งถ้วยน้าหนักเฉลีย่ เท่ากับ 344 กรัม มี
ค่า เฉลี่ย โดยรวมของพลังงาน 376 กิโ ลแคลอรี่ มี
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เถ้า และ ความชื้น
เท่ากับ 20.96, 17.02, 31.52, 3.64 และ 272.54
กรัม ตามลาดับ ซึง่ มีพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน
40% และข้า วซอยจากร้า นข้า วซอยทัวไปต่
่
อ หนึ่ ง
ถ้ว ยน้ า หนัก เฉลี่ย เท่ า กับ 358 กรัม มีค่ า เฉลี่ย
โดยรวมของพลังงาน 408 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีน
ไขมัน คาร์โ บไฮเดรต เถ้า และ ความชื้น เท่า กับ
20.27, 17.56, 39.39, 5.24 และ 275.65 กรัม
ตามลาดับ ซึง่ มีพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน 38%
วัตถุป ระสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อพัฒ นา
ตารับ เมนู พ้นื เมืองทางภาคเหนื อ ให้ม ีคุณค่า ทาง
โภชนาการทีด่ ีข้นึ เพื่อสุขภาพทีด่ ีของนักเรียนและ
เป็ น ตัว อย่า งที่ดีส าหรับ โรงเรีย นในกลุ่ม จุ ฬาภรณ
ราชวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียงโดยทีย่ งั คงรสชาติ
ของอาหารท้องถิน่ ไว้ โดยบทความนี้จะขอนาเสนอ
เมนู พน้ื เมืองทางภาคเหนือซึ่งเป็ นรายการอาหารที่
ขึน้ ชื่อของโรงเรียนและเป็ นที่ช่นื ชอบของนักเรียน
ประกอบด้วย 3 เมนู คือ ข้าวซอยไก่ แกงฮังเล
และน้าพริ กอ่อง
ข้ า ว ซ อ ย คื อ อ า ห า ร พื้ น เ มื อ ง ท า ง
ภาคเหนือของประเทศไทย เดิมเรียกว่า “ก๋วยเตีย๋ ว
ฮ่อ”3 มีตน้ กาเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมทีอ่ พยพมาอยู่
ทางภาคเหนื อ ของประเทศไทยในช่ ว งกลางยุ ค
ศตวรรษที่ 19 ทีเ่ ข้ามาค้าขายในดินแดนสิบสองปนั
นาไปจนถึงยูน นาน ข้า วซอยมีล ักษณะคล้า ยเส้น
บะหมีใ่ นน้ าแกงกะหรี่ แต่เดิมข้าวซอยไม่มกี ะทิเป็ น
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ส่วนประกอบ เรียกว่า “ข้าวซอยน้ าใส” ต่อมาได้ม ี
การเพิม่ กะทิเข้าไปเพื่อให้เข้ากับความชอบของคน
ไทย รับประทานคูก่ บั เครือ่ งเคียงอย่างพริกผัดน้ ามัน
มะนาว หอมแดงซอย และผักกาดดองจนเป็ นทีน่ ิยม
อย่า งมากและกลายเป็ นข้า วซอยในลักษณะที่เ รา
รูจ้ กั กันในปจั จุบนั 4
แกงฮังเล หรือ แกงฮินเล เป็ นอาหารไทย
ประเภทแกงรสชาติเ ค็ ม -เปรี้ย ว แกงฮัง เลมีต้ น
กาเนิดจากประเทศพม่า โดยคาว่า "ฮิน" ในภาษา
พม่าหมายถึง แกง และ "เล" ในภาษาพม่า หมายถึง
เนื้ อ สัต ว์ แกงฮัง เลได้ร ับ ความนิ ย มจากชาวไทย
ภาคเหนื อและแคว้น สิบสองป นั นา ประเทศจีน วิธี
ปรุงแกงฮังเลมีสองแบบคือแบบม่าน (ม่านคือภาษา
ล้านนาทีใ่ ช้เรียกพม่า) และแบบเชียงแสน โดยแบบ
ม่า นได้ร ับ ความนิ ย มมากกว่ า
แกงฮังเลม่ า น
รสชาติ อ อกเปรี้ ย วเค็ ม น้ า ขลุ ก ขลิ ก ใส่ ข ิง น้ า
มะขามเปี ย ก กระเทีย มดอง ถัว่ ลิส ง น้ า ตาลอ้อ ย
ส าหรับ แกงฮัง เลเชีย งแสน เพิ่ม ถัว่ ฝ กั ยาว พริก
หน่ อไม้ด อง งาคัว่ น้ า พริกแกงประกอบด้ว ยพริก
แห้ง เกลือ ข่าแก่ ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง แกง
ฮัง เลเชีย งแสน น้ า ขลุ ก ขลิ ก และรับ ประทานกับ
มะม่วงสะนาบ (มะม่วงสะนาบคือภาษาล้านนาทีใ่ ช้
เรียกมะม่วงยา) ซึง่ เป็ นมะม่วงสับ ยากับกะปิ ควั ่ กุง้
แห้งปน่ และกระเทียมเจียว5
น้ า พริ ก อ่ อ ง เป็ นอาหารพื้ น เมื อ งทาง
ภาคเหนื อ ของไทยมาช้ า นาน ลัก ษณะเด่ น ของ
น้ าพริกอ่อง คือมีสสี ม้ ของสีมะเขือเทศและพริกแห้ง
นอกจากนี้ประกอบด้วยกระเทียม หอมแดง ถัวเน่
่ า
แผ่น รากผักชี ข่า ตะไคร้ กะปิ และหมูบดที่โขลก
เข้า ด้ว ยกัน แล้ว เคี่ยวจนเป็ นน้ า ขลุ กขลิก มีน้ า มัน
ลอยหน้ า เล็ ก น้ อ ย รสชาติ จ ะเปรี้ ย ว เค็ ม เผ็ ด
เล็กน้อยและรสหวานตามนิยมรับประทาน ร่วมกับ
ผัก สดหรือ ผัก ต้ ม ค าว่ า อ่ อ ง ในภาษาเหนื อ นั น้
แปลว่า “มันข้น”และยังหมายถึง วิธกี ารปรุงน้ าพริก
ทีต่ อ้ งผัดเคีย่ วทิง้ ไว้ให้น้าค่อยๆ งวดลง6
วิ ธีวิจยั
ส ารวจเมนู อ าหารยอดนิ ย มของโรงเรีย น
จภ.ชร. โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
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รับประทานอาหารเมนูต่างๆ และใช้วธิ สี อบถามจาก
นักเรียนโดยตรง ซึง่ พบว่ามี 3 เมนู ได้แก่ ข้าวซอย
ไก่ แกงฮั ง เลและน้ า พริก อ่ อ ง จากนั ้น น าต ารับ
มาตรฐานของโรงเรี ย นมาค านวณคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของเมนูอาหารดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม
INMUCAL Nutrient V37 และพบว่าเมนู อาหาร
ดังกล่ า วมีพ ลังงานสูงจากปริม าณไขมัน ในอาหาร
และโซเดียมสูงจากเครื่องปรุง จึง ปรับส่วนประกอบ
อาหารบางรายการ โดยกาหนดสัดส่วนพลังงานทีม่ า
จากไขมันไม่ควรเกิน ร้อยละ 30 ดังนัน้ เพื่อลด
ปริมาณไขมันจึง เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ติดมันเป็ นไม่
ติดมันลดปริมาณกะทิและน้ ามันทีใ่ ช้ปรุงอาหารลด
เส้นบะหมีท่ อดลง ปริมาณโซเดียมในอาหารมือ้ หลัก
ไม่ควรเกินร้อยละ 30 จึงลดปริมาณผักกาดดองใน
ข้ า ว ซ อ ย ไ ก่ จ า ก นั ้ น น า สู ต ร อ า ห า ร ที่ ป รั บ
ส่วนประกอบแล้ว มาคานวณคุณค่าทางโภชนาการ
โดยใช้โปรแกรม INMUCAL Nutrient V37
ผลการศึกษา
ข้าวซอยไก่ สูตรเดิมของโรงเรีย น จภ.ชร.
โดยที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ร วมเครื่ อ งเคี ย ง มี ส่ ว นประกอบ
และคุณค่า ทางโภชนาการดังที่แสดงในตารางที่ 1
และ 27
พบว่าข้าวซอยไก่สตู รเดิมของโรงเรียนจภ.
ชร. มีพลังงานสูงโดยพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน
(42.0% ของพลัง งานทัง้ หมด) และมีโ ซเดีย มสู ง
2,112 มิลลิกรัม (88% ของ Thai RDI) ซึง่ ไม่เหมาะ
กั บ นั ก เ รี ย น ที่ มี ภ า ว ะ น้ า ห นั ก ตั ว เ กิ น
โคเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง และ
เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงได้
ดัด แปลงส่ว นประกอบบางรายการเพื่อให้ได้ข ้า ว
ซอยไก่ ท่ีม ีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเหมาะสมดีต่ อ
สุขภาพ อีกทัง้ ยังคงรสชาติของความเป็ นข้าวซอย
ไก่ไว้ดงั แสดงในตารางที่ 1 และ 27 ซึง่ ประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรมการรับประทานของนักเรียน
โดยพบว่าข้าวซอยไก่สูตรดัดแปลงนัน้ นักเรียนยัง
สามารถรับประทานได้หมดเหมือนข้าวซอยสูตรเดิม
ของโรงเรียน
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของข้าวซอยไก่สตู รโรงเรียน จภ.ชร. ปริมาณ 1 ที่ 400 กรัม
ส่วนประกอบ
เส้นข้าวซอยลวก, กรัม
เส้นข้าวซอยทอด, กรัม
ไก่, กรัม
เลือดไก่, กรัม
น้าพริกแกงเผ็ด, ช้อนชา
หัวกะทิ, ช้อนโต๊ะ
ผักกาดดอง, กรัม
น้ามันถัวเหลื
่ อง, ช้อนชา
เกลือ, มิลลิกรัม

สูตรเดิม
125
30
140 (น่องติดหนัง)
60
1
3
20
1
14.3

สูตรดัดแปลง
140
10
140 (เนื้ออกล้วน)
60
1
1
15
1/2
14.3

ตารางที่ 2 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยไก่สตู รโรงเรียน จภ.ชร.ปริมาณ 1 ที่ 400 กรัม
คุณค่าทางโภชนาการ
พลังงาน (กิโลแคลอรี)่
คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
โปรตีน
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
ไขมัน
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
โซเดียม (มิลลิกรัม)
น้าตาล (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
วิตามินเอ (ไมโครกรัมเรตินอล)
วิตามินซี (มิลลิกรัม)

สูตรเดิม
760

สูตรดัดแปลง
532

ปริมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลง (%)
-228 (30.0)

64.4
34.0

55.0
42.0

-9.4 (14.6)
+8 (19.0)

45.7
24.0

51.7
38.0

+6 (11.6)
+14 (36.8)

35.5
42.0
167
2,112
1.5
0.4
89.2
8.5
40.7
0.6

18.4
20.0
102
1,388
0.1
0.1
51.0
10.4
45.5
0.1

-17.1 (48.2)
-22 (52.4)
-65 (38.9)
-724 (34.3)
-1.4 (93.3)
-0.3 (75.0)
-38.2 (42.8)
+1.9 (18.3)
+4.8 (10.5)
-0.5 (83.3)

พบว่าข้า วซอยไก่สูตรเดิม ของโรงเรียนจภ.
กับนักเรียนทีม่ ภี าวะน้ าหนักตัวเกิน โคเลสเตอรอล
ชร. มีพลังงานสูงโดยพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน
หรือไตรกลีเ ซอไรด์ใ นเลือดสูง และเสี่ย งต่อภาวะ
(42.0% ของพลัง งานทัง้ หมด) และมีโ ซเดีย มสู ง
ความดั น โลหิ ต สู ง ดั ง นั ้น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง ได้ ด ั ด แปลง
2,112 มิลลิกรัม (88% ของ Thai RDI) ซึง่ ไม่เหมาะ
ส่วนประกอบบางรายการเพื่อให้ได้ขา้ วซอยไก่ท่มี ี
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คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมดีต่อสุขภาพ อีกทัง้
ยังคงรสชาติของความเป็ นข้าวซอยไก่ไว้ดงั แสดงใน
ตารางที่ 1 และ 27 ซึ่ง ประเมิน จากการสังเกต
พฤติกรรมการรับประทานของนักเรียน โดยพบว่า
ข้า วซอยไก่สูต รดัด แปลงนัน้ นักเรีย นยังสามารถ
รับ ประทานได้ห มดเหมือนข้า วซอยสูต รเดิม ของ
โรงเรียน
จากการดัดแปลงส่วนประกอบดังนี้ เพื่อลด
ปริมาณไขมันใช้เนื้ออกไก่ล้วนแทนน่ องไก่ตดิ หนัง
ทัง้ หมดลดกะทิจาก 3 ช้อนโต๊ะเป็ น 1 ช้อนโต๊ะ ลด
เส้นบะหมีท่ อดจาก 30 กรัมเป็ น 10 กรัม ลดน้ ามัน
ถัวเหลื
่ องสาหรับคลุกเส้นจาก 1 ช้อนชาเป็ น 0.5
ช้อนชา ทาให้ไขมันลดลง 48.2% จาก 35.5 กรัม
เหลือ 18.4กรัม
เพื่อลดปริมาณโซเดียม ลดผักกาดดองจาก
20 กรัมเป็ น 15 กรัม ทาให้โซเดียมลดลง 34.3%
จาก 2,112 มิลลิกรัมเหลือ 1388 มิลลิกรัม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ารกระจายตั ว ของพลั ง งานที่
เหมาะสมจึงได้ปรับเพิม่ ปริมาณเส้นบะหมี่ลวกขึ้น
อีก11% จาก 125 กรัมเป็ น 140 กรัม รายการ
อาหารข้าวซอยไก่น้ีหากใช้เป็ นอาหารมื้อหลัก ก็จะ
ได้พลังงานใกล้เคียงกับ อาหารหลัก 1 มื้อสาหรับ
วัย รุ่น ซึ่งต้องการพลังงานโดยเฉลี่ย ประมาณ 670
กิโลแคลอรีต่ ่อมือ้ ผูว้ จิ ยั จึงแนะนาให้ทางโรงเรียนจัด
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ข้าวซอยไก่เป็ นหนึ่งในเมนู อาหารจานเดียวสาหรับ
มือ้ กลางวันและมื้อนัน้ ให้รบั ประทานผลไม้แทนของ
หวาน โดยในมือ้ นัน้ จะประกอบด้วยข้าวซอยไก่สตู ร
ดัดแปลง 1 ที่ ปริมาณ 400 กรัม และแอปเปิ้ ล 1 ผล
เล็กหนัก 100 กรัม มือ้ นี้ให้พลังงาน 592 กิโลแคลอ
รี่ คาร์ โ บไฮเดรต 55.0 กรัม โปรตี น 51.7 กรัม
ไขมัน 18.4 กรัม การกระจายตัวของพลังงานมาจาก
คาร์โบไฮเดรต 37% โปรตีน 35% ไขมัน 28%
โคเลสเตอรอล 102
มิล ลิก รัม โซเดีย ม 1445
มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.1 กรัม
แกงฮัง เลสูต รเดิม ของโรงเรีย น จภ.ชร. มี
ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และ 44 แกงฮังเลสูตรเดิมของโรงเรียน
จภ.ชร. เป็ น แกงฮัง เลม่ า น ให้ พ ลัง งานสู ง โดย
พลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน (68 % ของพลังงาน
ทัง้ หมด) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ดดั แปลงส่วนประกอบ
บางรายการ เพื่อ ให้ ไ ด้ แ กงฮัง เลที่ม ีคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการเหมาะสม ดีต่ อ สุ ข ภาพ อีก ทัง้ ยัง คง
รสชาติของความเป็ นแกงฮังเลไว้ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 และ 47
โดยได้ด ัด แปลงส่ ว นประกอบดัง นี้ เพื่อ ลด
ปริม าณไขมัน ใช้เ นื้ อ หมูส ัน นอกแทนหมูส ามชัน้
ทัง้ หมดทาให้ไขมันลดลง 80.2% จาก 32.3 กรัม
เป็ น 6.4 กรัม นอกนัน้ คงส่วนประกอบเดิมไว้

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบของ แกงฮังเล สูตรโรงเรียน จภ.ชร. ปริมาณ 1 ที่ 150 กรัม
ส่วนประกอบ
หมูสามชัน้ , กรัม
เนื้อหมูสนั นอก, กรัม
ถัวลิ
่ สง, กรัม
หอมแดง, กรัม
น้าพริกแกงฮังเล, ช้อนชา
กระเทียมดอง, กรัม
ขิงซอย, กรัม
มันฝรัง,่ กรัม
ซีอว๊ิ ขาว, ช้อนชา
น้าตาลมะพร้าว, ช้อนชา
น้ามะขามเปี ยก, ช้อนชา

สูตรเดิม
50
10
5
5
1
5
5
40
1
1
1
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60
5
5
1
5
5
40
1
1
1
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ตารางที่ 4 คุณค่าทางโภชนาการของแกงฮังเลสูตรโรงเรียน จภ.ชร.ปริมาณ 1 ที่ 150 กรัม
คุณค่าทางโภชนาการ
พลังงาน (กิโลแคลอรี)่
คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
โปรตีน
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
ไขมัน
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
โซเดียม (มิลลิกรัม)
น้าตาล (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
วิตามินเอ (ไมโครกรัมเรตินอล)
วิตามินซี (มิลลิกรัม)

สูตรเดิม
423

สูตรดัดแปลง
182

ปริมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลง (%)
-241 (57.0)

15.5
15.0

14.4
32.0

-1.1 (7.1)
+17 (53.1)

17.5
17.0

16.7
36.0

-0.8 (4.6)
+19 (52.8)

32.3
68.0
42
756
5.5
3.3
25.5
2.1
7.9
18.0

6.4
32.0
39
760
5.5
3.3
23.5
2.0
7.5
18.0

-25.9 (80.2)
-36 (52.9)
-3 (7.1)
+4 (0.5)
0 (0)
0 (0)
-2 (7.8)
-0.1 (4.8)
-0.4(5.1)
0 (0)

น้ าพริกอ่องสูตรเดิมของโรงเรียน จภ.ชร. มี
ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการดังแสดงใน
ตารางที่ 5 และ 64
น้ าพริกอ่องสูตรเดิมของ
โรงเรียน จภ.ชร. 1 ที่ ให้พลังงาน 157 กิโลแคลอรี่
โดยมาจากไขมัน 58% ของพลังงานทัง้ หมดซึ่งเป็ น
เมนู อาหารที่ม ีไขมัน สูง ดังนัน้ จึงปรับ สูตรเพื่อลด
ปริมาณไขมัน โดยใช้หมูสนั นอกแทนหมูสบั ทัง้ หมด
50 กรัมทาให้ไขมันลดลง 52.5 % จาก 9.9 กรัม
เหลือ 4.7 กรัม เพื่อให้ได้น้ าพริกอ่องทีม่ คี ุณค่าทาง
โภชนาการทีด่ ี ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 64 และ

แนะนาให้ทางโรงเรียนจัดเป็ นเมนู อาหาร 1 มื้อซึ่ง
ประกอบด้วยข้าวสวย 2 ทัพพี น้ าหนัก 110 กรัม
น้ าพริกอ่องสูตรดัดแปลง 1 ทีป่ ริมาณ 60 กรัม
แคบหมู ปริมาณ 20 กรัม ปลานิลนึ่งบ๊วย 1 ที่
ปริมาณ 100 กรัม และมีของหวานเป็ นสับปะรดภู
แล 125 กรัม มื้อนี้ให้พลังงาน 401 กิโลแคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 53.7 กรัม โปรตีน 32.9 กรัม ไขมัน
6.1 กรั ม การกระจายตั ว ของพลั ง งานมาจาก
คาร์โบไฮเดรต 53% โปรตีน 33% ไขมัน 14%
โคเลสเตอรอล 84 มิลลิกรัม โซเดียม 487 มิลลิกรัม

ตารางที่ 5 ส่วนประกอบของ น้าพริกอ่อง สูตรโรงเรียน จภ.ชร. ปริมาณ 1 ที่ 100 กรัม
ส่วนประกอบ
หมูสบั , กรัม
น้าพริกน้าเงีย้ ว, กรัม
มะเขือเทศสีดา, กรัม
ถัวเน่
่ า, กรัม

สูตรเดิม
50
8
40
10
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สูตรดัดแปลง
50 (เนื้อหมูสนั นอก)
8
40
10
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ตารางที่ 6 คุณค่าทางโภชนาการของน้าพริกอ่อง สูตรโรงเรียน จภ.ชร.ปริมาณ 1 ที่ 100 กรัม
คุณค่าทางโภชนาการ
พลังงาน (กิโลแคลอรี)่
คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
โปรตีน
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
ไขมัน
(กรัม)
(ร้อยละของพลังงานทัง้ หมด)
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
โซเดียม (มิลลิกรัม)
น้าตาล (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
วิตามินเอ (ไมโครกรัมเรตินอล)
วิตามินซี (มิลลิกรัม)

สูตรเดิม
15

สูตรดัดแปลง
117

ปริมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลง (%)
-40 (25.4)

5.0
12.0

4.6
16.0

-0.4 (8.0)
+4 (33.3)

11.9
30.0

14.2
48.0

+2.3 (16.2)
+18 (37.5)

9.9
58.0
21
608
0
1.6
20.8
1.6
1.0
12.1

4.7
36.0
25
575
0
1.6
20.1
1.5
1.3
12.1

-5.2 (52.5)
-22 (37.9)
+4 (16.0)
-33 (5.4)
0 (0)
0 (0)
-0.7 (3.4)
-0.1 (6.3)
+0.3 (23.1)
0 (0)

สรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
จากรายการอาหารทัง้ 3 รายการนัน้ แม้จะ
ปรับลดส่วนประกอบบางอย่างไปบ้างแล้ว แต่พบว่า
ยังมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะข้าวซอย
หากนารายการอาหารดังกล่าว
มาจัดเป็ นสารับ
อาหาร 1 วัน จะทาให้ได้ปริมาณโซเดียมทีม่ ากเกิน
คาแนะนาของ Thai RDI8 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั สารับ
อาหาร 1 วัน โดยเลือกรายการอาหารทีม่ ปี ริมาณ
โซเดียมน้อยมาร่วมด้วย ประกอบด้วย มือ้ เช้า ข้าว
ผัดหมู มะละกอสุก มือ้ ว่างเช้า นมสดพลาสเจอร์ไรซ์
150 มล. มือ้ กลางวัน ข้าวซอยไก่ แอปเปิ้ ล มือ้ เย็น
ข้าวสวย น้าพริกอ่อง-แคบหมู ปลานิลนึ่งบ๊วย
สับปะรดภูแล (ตารางที่ 7)7 อาหารสารับนี้มพี ลังงาน
ทัง้ หมด 1530 กิโลแคลอรี่ ไขมันทัง้ หมด 49.2 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 160 กรัม โปรตีน 112.3 กรัม การ
กระจายตัวของพลังงานมาจาก คาร์โบไฮเดรต 42%
โปรตีน 29% ไขมัน 29% โซเดียม 2,280 มิลลิกรัม
โคเลสเตอรอล 278 มิลลิกรัม

การปรับลดปริมาณโซเดียมลงนัน้ เพือ่ เป็ น
การปรับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ทีจ่ ะไม่
ติดในรสชาติเค็ม ซึง่ การทีไ่ ด้รบั อาหารทีม่ โี ซเดียม
สูงเกินไป อาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนได้
ในอนาคตเมือ่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ เช่น เสีย่ งต่อการ
เกิดความดันโลหิตสูง หรือเป็ นโรคไตได้
การปรับลดปริมาณไขมันในอาหาร เพือ่ ให้
อาหารนัน้ มีปริมาณไขมัน และพลังงานทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ป้องกันและลดความรุนแรงของภาวะอ้วน และ
ไขมันในเลือดสูง
ในนักเรียนทีม่ คี วามผิดปกติ
ดังกล่าว
แต่สาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ควร
ต้องได้รบั พลังงานจากอาหารเฉลีย่ 2000 กิโลแคลอ
รี่ต่อวัน ดังนัน้ ปริม าณพลังงานที่ขาดไปประมาณ
470 กิโลแคลอรีน่ นั ้
เด็กสามารถเพิม่ ได้จากการ
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มือ้ เช้า
ข้าวผัดหมู 200 กรัม
มะละกอ 115 กรัม
451
19.1
4.5
79
22.9
47.1
2.7
11.1
272
69
1.4
0.2
29.1
1.4

คุณค่าทางโภชนาการ

พลังงานรวม, กิโลแคลอรี่
ไขมันทัง้ หมด, กรัม
ไขมันอิม่ ตัว, กรัม
โคเลสเตอรอล, มิลลิกรัม
โปรตีน, กรัม
คาร์โบไฮเดรตทัง้ หมด, กรัม
น้าตาล, กรัม
ใยอาหาร, กรัม
โซเดียม, มิลลิกรัม
วิตามินเอ, ไมโครกรัมเรตินอล
วิตามินบี 1, มิลลิกรัม
วิตามินบี 2, มิลลิกรัม
แคลเซียม, มิลลิกรัม
เหล็ก, มิลลิกรัม

592
18.4
2.9
102
51.7
55.0
4.1
6.3
1,445
48.2
0.2
0.2
55.0
10.5

401
6.1
1.0
84
32.9
53.7
3.5
16.1
487
48.4
0.8
0.5
89.1
2.7
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86
5.6
2.0
13
4.8
4.1
0
7.1
76
53.3
0.1
0.3
164.5
0.2

มือ้ ว่าง
มือ้ กลางวัน
มือ้ เย็น
นม รสจืด 150 มล. ข้าวซอยไก่ 400 กรัม ข้าวสวย 110 กรัม น้าพริกอ่อง (60กรัม) แคบหมู (20
แอปเปิ้ ล 100 กรัม กรัม) ปลานิลนึ่งบ๊วย 100 กรัม สับปะรดภูแล 125 กรัม

ตารางที่ 7 ตัวอย่างรายการอาหาร 1 วัน ทีป่ ระกอบด้วยเมนูยอดนิยม และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีด่ ี
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รับ ประทานอาหารว่ า งซึ่ง สามารถหาซื้ อ ได้ จ าก
ร้านค้า สหกรณ์ ของโรงเรียนที่ขายขนมชนิ ดต่างๆ
ซึ่งก็เป็ นธรรมชาติของเด็กที่ชอบรับ ประทานขนม
เมื่อปริมาณพลังงานจากอาหารมื้อหลักและอาหาร
ว่ า งที่โ รงเรีย นจัด ให้ร วมกับ ปริม าณพลังงานจาก
อาหารว่างทีเ่ ด็กซื้อรับประทานเอง เด็กก็จะได้ รับ
พลั ง งานจากอาหารเพี ย งพอต่ อ วั น และมี ก าร
กระจายตัว ของพลัง งานที่เ หมาะสม ดัง นั ้น การ
คานวณคุณค่า ทางอาหารของเมนู ต่า งๆ ในแต่ล ะ
โรงเรียนอย่างถูกต้องและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ม ี
คุณค่าทางโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับเด็กในวัยเรียน
จะช่ว ยให้เ ด็กนักเรีย นมีพ ฒ
ั นาการทางร่า งกายที่
สมบูรณ์ ลดปญั หาภาวะทุพโภชนาการในวัยเรียน
ได้ นอกจากยังเป็ นการฝึ กให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
การรับประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการเพื่อ
มีพ ฤติกรรมการรับ ประทานอาหารที่ถู ก ต้องและ
นาไปใช้ต่อไปในอนาคตเมื่อเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ จะช่วย
ส่ง ผลให้ล ดอัต ราการเกิด โรคเรื้อ รัง ที่ส ั ม พัน ธ์ ก ับ
อาหารได้ในอนาคตด้วย
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