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หลักการการนํามาตรฐานอาหารกลางวันสูการวางแผนเมนูอาหารหมุนเวียน
ผศ.ดร.อุไรพร จิตตแจง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูรับผิดชอบการจัดอาหารสามารถนําปริมาณและความถี่ของอาหารกลุมตาง ๆ ดังกลาวไป
กําหนดเปนรายการอาหารหรือเมนูอาหาร ซึ่งสามารถเลือกรายการอาหารไดเองตามความถนัดหรือความ
นิยมของแตละทองถิ่น โดยการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ ควรมีการ
จัดเตรียมแผนรายการอาหารหรือเมนูอาหารไวลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห การกําหนดเมนูอาหาร
หมุนเวียนแตละสัปดาหในทางปฏิบัติทําไดโดยการนําปริมาณและความถี่ของกลุมอาหารตาง ๆ ตาม
มาตรฐานอาหารกลางวัน มาใชในการพิจารณาเลือกรายการอาหารวางแผนเมนูประจําสัปดาหจันทรถึงศุกร
เชนเดียวกับการจัดตารางสอนนักเรียน โดยใช “ใบงานสําหรับวางแผนและตรวจสอบคุณคาเมนูหมุนเวียน
โครงการอาหารกลางวัน” ดูวาจะประกอบเปนรายการอาหารอะไรไดบางในหนึ่งสัปดาห

หลักการในการวางแผนเมนูหมุนเวียนประจําสัปดาห
1. ควรมีขาวสวย หรือขาวเหนียวนึ่ง เปนหลักอยางนอย 4 วัน ตอสัปดาห จะเปนการ เริ่มจากกําหนดวาจะ
เปนเมนูขาวจัดรวมกับกับขาว 1-2 อยางทุกวัน หรือบางวันจะเปนอาหารจานเดียว เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีน
หรือขาวตม สามารถจัดอาหารจานเดียวไดบางแตไมควรจัดบอย เนื่องจากอาหารจานเดียวมักมีอยูสอง
ลักษณะใหญ ๆ คือ พวกที่มีพลังงานสูง เชน ขาวผัด ผัดซีอิ๊ว และพวกที่มีพลังงานต่ํา เชน ขาวตม ขนมจีน
แนะนําใหจัดอาหารจานเดียวไมเกินสัปดาหละครั้ง
2. ควรมีผักเปนสวนประกอบอาหารเปนประจําทุกวัน โดยพยายามกําหนดรายการอาหารที่ใชผักตางชนิดกัน
ในแตละวันใหมีความหลากหลายมากที่สุดเทาที่จะทําได บางเมนูในบางวันอาจประกอบดวยผักไดนอย เชน
ขาวตม ก็ควรมีใหนอยครั้ง และมีมื้ออื่นในสัปดาหที่เปนเมนูที่สามารถใสผักไดมาก เชน แกงสมผักรวม
3. ควรมีผลไมเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันที่รายการอาหารไมมีผักหรือมีผักปริมาณนอย แมนวา
อยากใหโรงเรียนจัดผลไมไดทุกวัน แตถาอยากมีขนมสลับบางไมควรมีเกิน 2 วันตอสัปดาห และควรใช
น้ําตาลในการทําขนมหรือเครื่องดื่มไมเกินครึ่งขีดตอคนในหนึ่งสัปดาห ผลไมเองก็สามารถจัดในรูปของ
ขนม เชน ขาวตมมัด กลวยบวชชี หรือใหนอกมื้ออาหารกลางวันเสริมเปนอาหารวางคูกับนมได
4. ควรมีเนื้อสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง ไข หรือถั่วเมล็ดแหง-เตาหู เปนสวนประกอบอาหารทุกวัน โดยสามารถ
หมุนเวียนรายการอาหารที่ใชเนื้อสัตวตาง ๆ เชน ปลา ไก หมู เนื้อวัว 3 วัน ตอสัปดาห ควรมีไขซึ่งเปน
แหลงของวิตามินเออยางนอย 2 วันตอสัปดาห จะใชสลับหรือรวมกับเนื้อสัตวตาง ๆ ก็ได เตาหูตาง ๆ เปน
ผลิตภัณฑจากถั่วเมล็ดแหงที่สามารถนํามาใชประกอบอาหารสลับหรือรวมกับเนื้อสัตวตาง ๆ หรือไขได
เชนกัน ในกรณีพื้นที่หางไกลตลาดอาจใชโปรตีนเกษตรมาหมุนเวียนทดแทนการใชเนื้อสัตวหรือใชรวมกัน
เพื่อลดปริมาณเนื้อสัตวลงไดบาง โปรตีนเกษตรอบแหง 1 ขีดจะมีปริมาณเทากับเนื้อสัตวประมาณ 2½ ขีด
5. ปลาเปนอาหารที่มีโปรตีนสูงเชนเดียวกับเนื้อสัตวอื่น ๆ แตยอยงายกวา ในขณะที่ปลาสวนใหญจะมีไขมัน
ต่ํากวาจึงแนะนําใหมีเมนูที่ประกอบอาหารดวยปลาอยางนอยสัปดาหละครั้ง ในบางทองถิ่นหรือบางฤดูหา
ปลาไดงายและราคาถูกก็สามารถจัดเมนูปลาบอยขึ้น แตบางทองถิ่นหาปลาราคาแพงหรือบางแหงไมอยาก
ใหเด็กเล็กกินปลาเพราะกลัวกางก็สามารถจัดเมนูเนื้อสัตวแทนกันได
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6. ไขคนละ 2-3 ฟองตอสัปดาหนั้นจะใหครั้งละฟองหรือไมก็ได อาจเปนเมนูไข เชน ไขดาว เปนเครื่องเคียง
เชน ไขตม หรือประกอบรวมกับอาหารอื่น เชน บวบผัดไข ควรกําหนดวาจะทําเปนเมนูอะไร วันไหนที่ไม
เปนวันติด ๆ กัน
7. ตับ เลือด ถั่วเมล็ดแหง เตาหู ปลาเล็กปลานอยที่กินไดทั้งกาง และเผือก-มัน ที่แนะนําใหมีสัปดาหละครั้ง
สามารถจะอยูรวมกับสวนประกอบอาหารอื่น ๆ ในเมนูอะไร ซึ่งวัตถุดิบอาหารซึ่งมีสารอาหารเขมขน
เหลานี้บางอยาง เชน ถั่วเมล็ดแหง เผือก-มัน รวมถึงไข สามารถทําไดทั้งอาหารคาวหรือหวาน
8. ควรมีรายการอาหารที่ใชน้ํามันหรือกะทิเปนสวนประกอบอาหารเปนประจําทุกวันในปริมาณที่พอเหมาะไม
มากเกินไปคือน้ํามันประมาณครึ่งชอนกินขาวตอหนึ่งคน หรือน้ํากะทิประมาณ 1-2 ชอนกินขาว แตควรมี
ทุกวันเพื่อชวยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันโดยเฉพาะอยางยิ่งวิตามินเอ ดังนั้นควรมีรายการอาหาร
ที่ใชน้ํามันหรือกะทิอยางนอยหนึ่งอยางในแตละมื้อ เชน ถาของคาวเปนแกงสมควรมีกับขาวที่ผัดหรือทอด
อีกหนึ่งอยาง เชน ไขเจียว หรือ สามารถมีขนมที่ใสกะทิ เชน ฟกทองบวด หรือกลวยบวชชี ได
9. ควรมีนมเปนอาหารเสริมทุกวันอยางนอยวันละ 1 แกว (200 มล.) เนื่องจากนมเปนแหลงสําคัญของ
สารอาหารบางตัวที่มักมีปริมาณต่ําในสํารับอาหารทั่วๆไปเชน แคลเซียม วิตามินเอ, บี 2 จากการสํารวจ
อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดตางๆ
ทั่วประเทศปริมาณสารอาหารสําคัญที่มักจะมีไมเพียงพอใน
อาหารกลางวันที่จัดอยู คือวิตามินเอ, บี 1, บี 2 และแรธาตุแคลเซียม
10. ควรใชเกลือเสริมไอโอดีนเทานั้นในการปรุงรสเค็ม
เนื่องจากอาหารทะเลมีราคาแพงจึงอาจจัดไดเพียง
นานๆ ครั้ง และเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรเมื่อผานขั้นตอนการผลิตเกลือแลวจะมีไอโอดีนเหลืออยูไมมาก
อยางที่เคยเขาใจกัน แตการขาดไอโอดีนแมจะในระดับที่นอยจนสังเกตอาการคอพอกไมได ก็ยังมีผลเสียตอ
การเติบโตและสมองได การใชเกลือเสริมไอโอดีนจึงเปนวิธีที่ดีและงายที่สุดที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับแร
ธาตุไอโอดีน

เทคนิคในการจัดเมนูอาหารหมุนเวียน
1. สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณกับความถี่ตามความเหมาะสมได แตตองยังอยูภายใตปริมาณอาหารโดยรวม
ทั้งหมดของอาหารกลุมนั้นที่กําหนดให เชน กําหนดใหมีปริมาณอาหารประเภทไข 2 ฟองตอคนตอสัปดาห
สามารถเลือกประกอบอาหารครั้งละ 1 ฟอง 2 ครั้ง หรือ เลือกประกอบอาหารที่ใชไข ครั้งละ ครึ่งฟอง 2 ครั้ง
และ ครั้งละ ฟองอีก 1 ครั้ง แมจะรวมเปน 3 ครั้งแตก็ไดใชไขโดยรวม 2 ฟองตอคนตอสัปดาหเชนเดียวกัน
2. แมวาปริมาณคารโบไฮเดรตจะมีในกลุมอื่น ๆ (ผัก ผลไม เผือก-มัน และน้ําตาล)แลว คารโบไฮเดรตสวนที่
ยังขาดอยูหากจะไดจากขาวทั้งหมดจะมีปริมาณขาวมากเกินกวาที่มีการกินโดยเฉลี่ยของเด็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเด็กเขตเมือง ซึ่งในชีวิตประจําวันของเด็กคารโบไฮเดรตสวนหนึ่งมีการกินในรูปของขนมและ
อาหารวางดวย ในที่นี้จึงกําหนดปริมาณขาวที่กินมากนอยตามวัย และคารโบไฮเดรตสวนที่ยังขาดอยูให
มาจากกลุมขาว-แปง ของอาหารวาง-ขนม เชน ขนมปงใสไสตาง ๆ โดยเฉลี่ย จะมีสวนประกอบที่ใหแปง
ไขมันและน้ําตาลอยางละประมาณ 1 สวน ขนมไทย ๆ พวกขนมตาล-ขนมกลวย-ขนมถวยฟู 2-3 ชิ้น จะให
ปริมาณกลุมขาว-แปงและไขมันประมาณอยางละ 0.5 สวนและน้ําตาล 3 สวน ซึ่งยังไมเกินปริมาณน้ําตาลที่
แนะนํา ขณะที่ขนมแกงบวดตาง ๆ 1 ถวยจะใหไขมันจากกะทิถึง 2 สวน และมีน้ําตาลมากถึง 5 สวน ซึ่ง
เปนปริมาณที่กําหนดไวสําหรับ 2 วัน จึงไมควรจัดบอยครั้ง อาหารวางบางชนิดจะประกอบดวยขาวอยูแลว
เชน ขาวตมมัดชิ้นขนาดกลางมีขาวเหนียวประมาณ 1 ปนเล็กหรือ 1 สวน ผูจัดอาหารจะทราบปริมาณขาวแปง รวมทั้งสวนประกอบหลัก ๆ จากอาหารกลุมอื่น ๆ ในอาหารวาง-ขนมกลุมตาง ๆ ที่มักซื้อสําเร็จรูป
จากทองตลาดไมไดทําเองไดจากฐานขอมูลขนม-อาหารวาง แตในบางทองถิ่นที่มีการกินขาวจํานวนมาก ๆ
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ในแตละมื้ออยูแลว เชน พื้นที่ที่กินขาวเหนียวเปนหลัก และชาวเขา จะกินเปนขาวอยางเดียวโดยไมตองมี
กลุมขาว-แปง จากอาหารวาง-ขนมเลยก็ได
ขาวสารเปนสวนประกอบอาหารที่มักไมจัดซื้อเปนรายวัน ขาวสาร 1 กิโลกรัมสําหรับเด็กเล็กหรืออนุบาล 1
คนตอสัปดาห หรือ เด็กเล็กหรืออนุบาล 5 คนตอมื้อ เมื่อเอาจํานวนคนมาคํานวณจะทราบจํานวนขาวสารที่
ตองซื้อในสัปดาหนั้นหรือเดือนนั้นแลวแตกรณีไป อาจเพิ่มอีกไมเกิน 5 เปอรเซ็นตในกรณีเผื่อติดหมอ
รายการอาหารที่จัดสามารถจัดในลักษณะอาหารจานเดียวหรือเปนสํารับกับขาว จะมีขนมหรือไมมีก็ได แต
ควรมีผลไมใหไดบอยที่สุดเทาที่จะทําได โดยรายการอาหารของแตละวันควรตรวจสอบวาไดคุณคาอาหาร
ตามเปาหมายหรือไมเพียงใด
ควรพยายามเลือกใชอาหารบางชนิดที่มีความเขมขนของสารอาหารสําคัญมาประกอบอาหารอยางนอย
สัปดาหละครั้ง เชน เลือดหมู หรือเลือดไก จะเปนแหลงของแรธาตุเหล็กที่ดีมากสามารถทําเปนรายการ
อาหาร เชน ตมเลือดหมูตําลึง ขาวมันไกใสเลือด ผัดถั่วงอกใสเลือด ฯลฯ สวนตับสัตวตางๆ เชน ตับหมู
ตับไก จะมีวิตามินเอเขมขนมากควรมีในรายการอาหารสัปดาหละครั้ง หรืออยางนอย 2 สัปดาหครั้ง พืชผัก
ที่มีสีเขียวเขม หรือสีเหลืองสม จะมีความเขมขนของวิตามินเอ และธาตุเหล็ก มากกวาพืชผักสีออน ฝรั่ง
เปนผลไมที่มีวิตามินซี และใยอาหารสูง อาหารที่มีคุณคาสารอาหารเขมขนเหลานี้ ควรไดมีการจัดใหมี
ความถี่ในรายการอาหารใหมากเปนพิเศษ
พยายามจัดอาหารไมใหซ้ําซากซึ่งนอกจากจะชวยใหเด็กไมเบื่อแลวจะเปนวิธีการอยางงายที่สุดที่จะทําให
แนใจไดวามีโอกาสไดรับวิตามินและแรธาตุที่มีมากนอยแตกตางกันในอาหารแตละชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผักและผลไมแตละชนิดจะมีสารอาหารเดน ๆ ตางกันไดมีโอกาสหมุนเวียนเขามาในรายการอาหารและยัง
เปนการลดการสะสมสารปนเปอนตาง ๆ ที่อาจมีมาในอาหารเชน ยาฆาแมลงตาง ๆ หากกินอาหารซ้ําซาก
ก็จะมีโอกาสสะสมในรางกายมาก
ในแตละกลุมอาหารจะมีอาหารหลายชนิดใหเลือกใชหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันเองภายในกลุม ซึ่งนอกจาก
จะชวยใหมีความหลากหลายของอาหารแลวยังทําใหมีตัวเลือกที่ชวยลดงบคาอาหาร เชน การเลือกผลไมที่
อยูในฤดูกาล การเลือกผักพื้นบาน เชน ผักกูดนํามาผัดน้ํามันเล็กนอย หรือเลือกผลไมทองถิ่น เชน มะไฟ
รสเปรี้ย วอมหวานมีวิต ามิน ซี สูง หรือ อาจเลื อ กอาหารชนิดที่ใ หคุณ คา ใกลเคีย งกัน แตร าคาถูก กวา มา
ทดแทนเปนบางสวน เชน ในพื้นที่ที่ตองพึ่งพาปลาจากตลาดเทานั้นจะทําใหงบคาอาหารสูงก็สามารถใช
โปรตีนเกษตรปริมาณเดียวกันกับปลา ในโรงเรียนที่มีการทํานมถั่วเหลืองก็สามารถนํากากถั่วเหลืองสดมา
ประกอบอาหารเปนสวนสงเสริมเพิ่มปริมาณอาหาร เชน ผสมในไขเจียว ทําเปนทอดมัน หรือขนมตาง ๆ
ซึ่งไดโปรตีนเพิ่มมาบางสวน (กากถั่วเหลืองมีโปรตีนประมาณ 1 ใน 3 ของเนื้อสัตวในปริมาณเดียวกัน)
อาหารกลุมที่สามารถเพิ่มปริมาณจากมาตรฐานแนะนําไดคือ ผัก-ผลไม เนื้อสัตว-ปลา และ อาหารที่มี
สารอาหารเขมขน เพราะมาตรฐานกําหนดปริมาณไวใหเปนพื้นฐานวาพอเพียง ผักและผลไมรสไมหวานจัด
สามารถเพิ่มไดไมจํากัด สวนเนื้อสัตวตาง ๆ และไข เพิ่มไดบางเทาที่จําเปน เนื่องจากจะมีไขมันที่มองไม
เห็นติดมากับเนื้อและปริมาณโคเลสเตอรอลที่มากับไขแดงเพิ่มขึ้น อาหารกลุมที่ไมควรเพิ่มคือไขมันและ
น้ําตาล
พยายามกําหนดรายการอาหารที่ใชผลผลิตในทองถิ่น เพื่อใหไดของที่ดีและราคาไมแพงนัก หากมีการผลิต
อาหารในโรงเรียน การวางแผนรายการอาหารลวงหนาจะชวยใหการวางแผนการผลิตมีเปาหมายชัดเจน
ยิ่งขึ้น หากผลผลิตมากเกินความตองการอาจขายในทองถิ่นนําเงินหมุนเวียนมาซื้อเปนวัตถุดิบอื่นที่จะใชใน
การประกอบอาหารเพื่อลดความซ้ําซากของรายการอาหาร
ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกรายการอาหาร ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเปนระยะ ๆ
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รูปแบบการจัดชุดสํารับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วันทําการตอสัปดาห (จันทร-ศุกร )
รายการ
ความถี่ / สัปดาห
ไมนอยกวา 4 ครั้ง
ขาว และ กับขาว
ไมควรเกิน 1 ครั้ง
อาหารจานเดียว
ทุกวัน หรือ ไมนอยกวา 3 ครั้ง
ผลไม
ไมควรเกิน 2 ครั้ง
ขนมหวาน
อยางนอย 1 ครั้ง
ปลา หรือผลิตภัณฑจากปลา เชน ลูกชิ้นปลา
เนื้อสัตว เชน ไก หมู เนื้อหรือผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว อยางนอย 2 ครั้ง
2-3 ฟอง (ตอ สัปดาห ตอคน)
ไข
1 ครั้ง
ตับ เลือด ปลาเล็กปลานอยที่กินไดทั้งกาง
อยางละ 1 ครั้ง
ถั่วเมล็ดแหง เผือกมัน
ไมควรเกิน 15 ชอนชา
น้ําตาล (ไมควรเกิน 3 ชอนชา ตอ 1 ครั้ง ตอ คน)
หรือ 60 กรัม (ตอ สัปดาห ตอคน)
น้ํามันพืช (1-2 ชอนชา ตอ 1 ครั้ง ตอ คน)
ถาเปนน้ํากะทิ (1-2 ชอนกินขาว ตอ 1 ครั้ง ตอ คน)
5 ครั้ง
เมนูอาหารที่ใชน้ํามันหรือกะทิมาก เชน ขาว-กวยเตี๋ยวผัด หรือ แกงกะทิ ควรจัดคูกับผลไม เชน ฝรั่ง สม หรือ
ผลไมตามฤดูกาล
เมนูที่ใหคุณคาสารอาหารนอย เชน ขาวตม กวยเตี๋ยวน้ํา หรือ ตมจืดตาง ๆ ควรจัดคูกับขนมที่มีกะทิ เชน
ฟกทองแกงบวด ถั่วดําตมกะทิ ฯลฯ
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