
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเรื่องการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรครั้งนี้เปนการศึกษา 
เชิงพรรณนาเกี่ยวกับการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรที่จําพรรษาอยูในอําเภอ 
สันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษา โดยครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ 
  1.  ความหมายของสามเณร  วินัยบัญญัติและกิจวัตรประจาํวันของสามเณร 
  2.  การบริโภคอาหารของวัยรุน 
  3.  ความตองการพลังงานและสารอาหารสําหรับวัยรุน 
  4.  ปญหาและสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการของวัยรุน 
  5.  ภาวะโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการของวัยรุน 
  6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  7.  กรอบแนวคิด 
 
ความหมายของสามเณร  วินยับัญญัติและกิจวัตรประจําวันของสามเณร 
 1.   ความหมายของสามเณร  ความหมายของสามเณรตามที่พระธรรมปฏก (2543) ไดสรุป
ไววา คือ ผูเปนเหลากอของสมณะถือศีล 10 หรือนักบวชชายที่มีอายุนอย พระวินัยกําหนดไวอยาง
ต่ําประมาณ 7 ขวบ ซ่ึงชวยเหลือตนเองได เปนผูเร่ิมหัด  ผูเร่ิมเรียน  ผูอยูในระหวางฝกหัด เตรียมตัว
เปนพระหรือในพุทธศาสนา  เชนเดียวกับ อุดม รุงเรืองศรี (2547)  ไดใหความหมายของ สามเณร 
วาหมายถึง ผูเปนเหลากอของสมณะถือศีล 10 หรือนักบวชชายที่มีอายุนอย พระวินัยกําหนดไว 
อยางต่ําประมาณ 7 ขวบ เตรียมตัวเปนพระหรือในพุทธศาสนา  สวนความหมายของสามเณรตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542)  ไดใหความหมายไววา หมายถึง  ผูครองเพศอยางภิกษุ
แตปฎิบัติศีล  10  ขอ  คําวาเณรหรือสามเณรนี้มีบางคนไดแปลทับศัพทวา  Samanera แตเปน 
การแปลที่ตองอธิบายความยาวในเชิงพุทธ ดังนั้นคําวา Samanera จึงหมายถึง ผูอายุต่ํากวา 20 ป 
บวชเปนสามเณรและปฎิบัติศีล 10 ขอ (วิทย เที่ยงบูรณธรรม, 2537) นอกจากนี้เมื่อบรรพชาเปน
สามเณรแลวตองศึกษาพระธรรมวินัย จรรยามารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ อยางละเอียด 
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ถ่ีถวน เมื่ออายุครบบวชจะไดรับการอุปสมบทเปนพระภิกษุตอไป (สมเด็จพระมหาสมณเจา  
กรมพระยาวชิรญานวโรรส, 2538) 
 จากความหมายขางตนจึงสรุปไดวา สามเณร หมายถึงผูครองเพศอยางภิกษุแตปฏิบัติศีล  10  
ขอและเปนผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป 
             2.  วินัยบัญญัติ  ในพุทธบัญญัติไดกําหนดวินัยทางดานโภชนาการของสามเณรไว 
เปนจํานวนมากประกอบดวยขอหามและขอปฏิบัติตางๆ ซ่ึงสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 
วชิรญานวโรรส (2538) ไดสรุปไวดังนี้  
  2.1  ขอหาม ไดแก 
   1)  หามฉันภัตตาหารเกินวันละ 2 มื้อและหามฉันของขบเคี้ยวหลังมื้อเพล 
ยกเวนอาหารที่ฉันชั่วคราวเพียงวันหนึ่งและฉันดวยการกลืน คือ น้ําปานะ 
   2)  หามรับนิมนตภัตตาหารหลายที่และรับภัตตาหารที่ถวายตามบานได
ไมเกิน  3  บาตร 

 3)  หามขอภัตตาหารจากผูอ่ืนที่ไมใชญาต ิ
 4)  หามฉันภัตตาหารที่ยังไมไดรับประเคนจากญาติโยม 
2.2  ขอปฏิบัติ ไดแก 
 1)  เคารพ  ดูแลและรักษาบาตรที่ใสภัตตาหาร 
 2)  รับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารใหพอเหมาะแกตนเอง 

    3)  ไมทํากิริยาตอไปนี้ขณะฉันภัตตาหาร  ไดแก  พูดคุย  สงเสียงดัง โยน
ขาวกัดคําขาว  ทําแกมพุง  แกมตุย  สะบัดมือ โปรยขาว  แลบล้ิน เลียมือ เลียริมฝปากและใชมือ
สกปรกจับภาชนะ  เปนตน 
              3.  กิจวัตรประจําวันของสามเณร โดยทั่วไปสามเณรที่บวชแลวจะตองปฏิบัติตนใหอยูใน
ระเบียบวินัย  การปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาในเรื่องของกิจวัตรประจําวัน  ซ่ึงจากเอกสารของ 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (2536)  สรุปไดดังนี้   
   3.1  ทําการไหวพระกอนนอนและตื่นนอน  เปนกิจวัตรที่จําเปนโดยที่สามเณร
นอนหรือตื่นนอนแลวจะตองทําการไหวและบูชาพระตามที่อยูของตน การไหวพระ ณ ที่อยูของตน
จะจุดธูปเทียนบูชาหรือจะไมจุดบูชาก็ได 
   3.2  ทําวัตรเชา- ทําวัตรเย็น  เปนธรรมเนียมของภิกษุสามเณร  เมื่อไดเวลาตองมา
ชุมนุมทําวัตรไหวพระสวดมนตเปนประจํา  ซ่ึงเรียกวา  ทําวัตรเชา-ทําวัตรเย็น  โดยในแตละวัดจะมี
การกําหนดเวลาไมเหมือนกัน  แตจะอยูในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน  การทําวัตรสวดมนตนี้ถาไมมี
เหตุจําเปนจริงๆ  แลวไมควรขาด  ทั้งนี้เพราะการพรอมเพียงกันไหวพระสวดมนตเปนการสมาน
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สามัคคีกัน  เปนการฝกหัดจิตใหมีสมาธิโดยมุงระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปน 
อารมณ  และเปนการฝกหัดตนใหเปนผูมีระเบียบในทางปฏิบัติ 
   3.3  ฟงเทศนในวันธรรมสวนะ  ที่เรียกวาวันพระทั้งขางขึ้นและขางแรม  8  ค่ํา  14  
ค่ํา  หรือ  15  ค่ํา ภิกษุสามเณรจะตองนั่งสํารวมเรียบรอยสนใจที่จะฟง  เพื่อนําไปเปนหลักปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสั่งสอนนั้นๆ  
 
การบริโภคอาหารของวัยรุน 

วัยรุนเปนวัยที่ตองใชพลังงานมากทั้งในเรื่องของการออกกําลังกาย  การเรียนและกิจวัตร
ประจําวัน ดังนั้นในวันหนึ่งๆ  วัยรุนตองรูจักเลือกบริโภคอาหารใหครบ  5  หมู ในปริมาณที่
พอเหมาะและเลือกบริโภคอาหารใหหลากหลายเพื่อใหไดสารอาหารที่รางกายตองการอยาง
ครบถวน จึงไมควรเลือกบริโภคอาหารแตเฉพาะอาหารที่ชอบและบริโภคซ้ําๆ กันเพียงบางชนิด 
ทุกวัน  เพราะอาจทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  หรือไดรับสารอาหารชนิดนั้นมากจนเกินไป  
(ชลดา  เถ่ือนเนาว , 2550 )   ทั้งนี้การบริโภคอาหารนั้น  กองโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข (2543) ไดใหความหมายของการบริโภคอาหารวา  หมายถึง  การกระทําใดๆ ของบคุคล
หรือกลุมคนที่มีความเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร เชน การเลือกซื้ออาหาร  การเตรียมและ 
การประกอบอาหาร เปนตน   สวน  ลลิตา   แจมจรัส (2545) ไดสรุปความหมายของ  การบริโภค
อาหารวาหมายถึงการปฏิบัติหรือการกระทําอยูเปนประจําเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอาจเปน 
การแสดงออกดานการกระทํา  ความคิดความรูสึก  นอกจากนี้ อาภาภรณ  คํากัมพล (2546)  ยังได
สรุปการบริโภคอาหาร  หมายถึง  การกระทําของบุคคลดวยความชอบ  ความเคยชินและเต็มใจใน
การเลือกบริโภคอาหารโดยเปนสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและยากที่จะเปลี่ยนแปลง 

จากความหมายขางตน  สรุปไดวา  การบริโภคอาหาร หมายถึงการกระทําของบุคคลที่
แสดงออกมาทางดานความคิด ความรูสึกและปฏิบัติอยูเปนประจําดวยความชอบเกี่ยวกับอาหาร     

การบริโภคอาหารของวัยรุนยังมีปจจัยหลายๆ อยางที่เกี่ยวของ ซ่ึงสงผลตอภาวะโภชนาการ 
ของวัยรุน โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับหารบรโิภคอาหารและปจจัย
ที่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน  มีดังนี้ 
   1.  ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับการบริโภคอาหาร ไดแก ภาวะรางกายมีโรคภัยไขเจ็บ
เปนปจจัยใหไดอาหารที่บริโภคเขาไปไมไดรับประโยชนเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากรางกายไมสมบูรณ 
เชน เปนโรคฟนผุ เจ็บปวยบอย ซ่ึงจะทําใหไดรับอาหารไมเต็มที่ หรือไมมีความอยากอาหาร มีโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะและโรคลําไส ซ่ึงมีผลตอการดูดซึมอาหารทําใหไดรับ
สารอาหารไมเต็มที่ หรือไมมีความอยากอาหาร นอกจากนี้ยังเกิดจากโรคหนอนพยาธิมักจะเปนโรค
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โลหิตจาง เนื่องจากหนอนพยาธิดูดเลือดเปนอาหาร รางกายตองสรางเลือดมากขึ้นและอาจเกิดจาก
อนามัยสวนบุคคลไมดี ปฏิบัติไมถูกตองตามหลักสุขวิทยา บริโภคอาหารไมเปนเวลา นอนไมเปน
เวลา ขาดการพักผอนหรือนอนไมเต็มที่ หรือออกกําลังกายไมเพียงพอเหลานี้ยอมเปนสาเหตุให
บริโภคอาหารไดนอยลง เจ็บปวยไดงาย เปนสาเหตุใหรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ มีผลตอ
น้ําหนักและสวนสูง ระดับการศึกษาของบิดา มารดา ทั้งนี้ถาบิดา มารดาไดรับการศึกษาดี ยอมมี
ความรูในการเลี้ยงดูบุตรดีกวาบิดา มารดาที่ไดรับการศึกษาต่ํา หรือไมไดรับการศึกษาเลย 
โดยเฉพาะในแงของความสะอาด ความเปนระเบียบความเอาใจใสดูแลบุตร ซ่ึงจะชวยไมใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บไดงาย และหากครอบครัวใดมีความรูทางดานโภชนาการดียอมจะชวยใหไดรับ
สารอาหารที่ดีและครบถวน เพราะเงินจํานวนเดียวกันหากรูจักใชจายอาหารที่มีคุณคาสูงยอมจะ
ไดผลดีตามมามากกวาซื้ออาหารที่เพียงแตอรอย แตไมมีคุณคา  นอกจากนั้นการศึกษายังรวมถึง  
การเรียนรูถึงบริโภคนิสัยที่ถูกตอง การไดรับอาหารที่มีคุณคาและไดสัดสวน การเลิกลมความ
เชื่อถือ หรือขนบธรรมเนียมเกาๆ (ดุษณี  สุทธปรียาศรี และคณะ, 2541) 
   2.  ปจจัยที่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน  พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุนเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหน้ําหนักแตกตางกัน ในวัยรุนรางกายมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว มีกิจกรรมตางๆ มากขึ้น มีการไมสมดุลของกระบวนการเผาผลาญในรางกาย  
อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของอวัยวะตาง ๆ นอกจากนี้วัยรุนชอบความเปนอิสระ 
และตัดสินใจดวยตนเอง มักมีความกดดันทางอารมณจากการเรียน ความสัมพันธในครอบครัว  
ยิ่งในปจจุบันอิทธิพลของการโฆษณามีบทบาทตอวัยรุนเปนอยางมาก ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งสิ้น พฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาวไดแก  (อบเชย วงศทอง, 
2542) 
     1)  บริโภคอาหารตามแฟชั่นนิยม อาหารซึ่งเปนที่นิยมในกลุมวัยรุน
ขณะนี้ ไดแก อาหารฟาสตฟูด จากการสํารวจกลุมคนที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูด พบวากลุม
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 15-20 ป และอายุ 21-25 ป เขารานอาหารประเภทนี้ถึงรอยละ 52 และ 58 
ตามลําดับ  และนิยมเขารานประเภทโดนัทมากที่ สุด  รองลงมาคือ  รานอาหารที่มีไกทอด 
แฮมเบอรเกอร สเต็ก พิซซา ซ่ึงอาหารประเภทนี้มีสวนประกอบหลักเปนแปง ไขมัน น้ําตาลเปน
สวนใหญ จากการศึกษาถึงคุณคาอาหารฟาสตฟูดของสถาบันวิจัยโภชนาการ เมื่อคิดเฉลี่ยตอ 100 
กรัม พบวาอาหารฟาสตฟูดใหคุณคาสารอาหารหลัก คือ พลังงาน 232  กิโลแคลอรี่ โปรตีน 10.9 
กรัม  คารโบไฮเดรต 23.4 กรัม  และไขมัน 13.8 กรัม  สวนโคเลสเตอรอลมีคาเฉลี่ย 72 มิลลิกรัม ซ่ึง
จะเปรียบเทียบไดกับโคเลสเตอรอลของเนื้อหมูติดมันประมาณ 60 กรัม แตปริมาณใยอาหารมีคาต่ํา
มากเพียง 2.7 กรัมเทานั้น หรือรอยละ 11 ของที่ควรไดรับตอวัน นอกจากนี้น้ํามันที่ทอดอาหาร
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เหลานี้โดยมากไดจากการตัดชิ้นเนื้อปนมันนํามาสกัดน้ํามัน ทําเปนไขสัตว ไขมันดังกลาวนับเปน
อันตรายรายแรงเนื่องจากเปนไขมันอิ่มตัวซ่ึงสารไปกระตุนรางกายใหผลิตโคเลสเตอรอล ทั้งลด
ความสามารถในการกําจัดโคเลสเตอรอล ในวงการแพทยของสหรัฐอเมริกาพบวา วัยรุนอายุ 7–24 
ป เกิดปญหาไขมันอุดตันในเสนเลือกจนถึงขึ้นทําลายสุขภาพมากขึ้นทุกวัน นอกจากอาหาร 
ฟาสตฟูดซึ่งเปนที่นิยมของวัยรุนมากขึ้นทุกทีแลว อาหารสําเร็จรูปและอาหารขยะก็เขามาเปลี่ยน
บริโภคนิสัยของวัยรุนไทยคอนขางมากและรวดเร็ว อาหารขยะ ไดแก อาหารใสถุงสวยงาม สะดวก
ในการซื้อและหยิบบริโภค มักเปนของทอด เชน มันฝร่ังทอด ขาวโพดอบเนย โดนัทและอาหาร
อ่ืนๆ วัยรุนชอบเพราะติดในรสชาติที่มีการเติมผงชูรส น้ําตาลและเกลือ เมื่อบริโภคมาก ๆ ทําใหไม
หิว  ไมอยากบริโภคอาหารมื้อหลัก อาหารเหลานี้สวนใหญเปนอาหารไขมันและคารโบไฮเดรต จึง
ไมสามารถตอบสนองความตองการอาหารพื้นฐานทั้งหมดของรางกายได หรือแมแตอาหารกึ่ง
สําเร็จพวกบะหมี่ ซ่ึงมีสวนผสมเปนแปงสาลีกับผงชูรสและใสสารกันหืนนํามาทอดและบรรจุถุง 
(สงา ดามาพงษ, 2549) 
    2)  งดอาหารบางมื้อ บริโภคอาหารไมเปนเวลา วัยรุนมักงดบริโภคอาหาร
เชาซึ่งอาจจะเนื่องจากหลายสาเหตุดวยกัน วัยรุนบางคนนอนตื่นสายเนื่องจากนอนดึก ทําใหไมได
บริโภคอาหารเชา มักจะรวมไปเปนมื้อเดียวในมื้อกลางวัน  การบริโภคอาหารนั้นแตละมื้อทดแทน
กันไมไดเหมือนการทํางาน มื้อไหนที่ไมไดบริโภค  มื้อนั้นรางกายก็ไมไดรับสารอาหาร วัยรุนหญิง
บางคนอดอาหารเชาเพราะกลัวอวน ซ่ึงถาปฏิบัติเปนประจําจะทําใหเกิดภาวะบกพรองทาง
โภชนาการ นอกจากนี้วัยรุนยังบริโภคอาหารไมเปนเวลาตามมื้ออาหาร  มักบริโภคอาหารตามใจ
ตัวเอง เมื่ออาหารไมถูกใจจึงหันไปบริโภคอาหารที่ถูกใจแตไมมีประโยชนแทน  
     3)  ลักษณะการบริโภคอาหารไมดี ลักษณะของการบริโภคอาหารมีผลตอ
ภาวะโภชนาการของวัยรุน ซ่ึงจะทําใหวัยรุนไดรับอาหารในปริมาณที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป  
ลักษณะการบริโภคอาหารไมดี หรือมีวิธีการไมถูกตองตามหลักโภชนาการ คือ  รีบบริโภคอาหาร 
ถึงอาหารจะมีคุณภาพดีสักเทาใดก็ตาม ถารีบรอนไมเคี้ยวอาหารใหละเอียดหรือใหไดปริมาณที่
รางกายตองการ ประโยชนที่ไดรับยอมไมเต็มที่ บริโภคอาหารไมเปนเวลาหรือชอบบริโภคอาหาร
จุบจิบระหวางเวลาอาหาร  เชน กอนอาหารชอบดื่มเครื่องดื่ม หรืออาหารซ่ึงไมไดประโยชนอยาง
อ่ืน นอกจากใหพลังงานอยางเดียว ทําใหรูสึกอิ่ม บริโภคอะไรไมไดหรือไดไมมากเมื่อถึงเวลา
อาหาร โอกาสที่จะไดรับสารอาหารที่จําเปนจากอาหารอื่นจึงเหลือนอยลง ถาเปนเชนนี้เร่ือยไป  
จะเกิดโรคขาดสารอาหารได การเลือกบริโภคแตอาหารที่ตนชอบ แมในสํารับจะมีอาหารครบทุกอยาง  
การเลือกอาหารที่ชอบอาจทําใหขาดอาหารที่จําเปนแกรางกายได  (ประยงค  จินดาวงศ, 2540) 
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นอกจากนี้วัยรุนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายดานทั้งทางรางกาย อารมณและสังคม 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนมีผลตอการบริโภคอาหารของวัยรุนมาก จึงพบวาชวงวัยรุนนี้มีปญหา
ทั้งการขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน ปญหาการขาดสารอาหารที่พบบอยๆ ในวัยรุนคือ 
การขาดโปรตีนและพลังงาน  โรคโลหิตจางจากการขาดแรธาตุเหล็กและการขาดธาตุไอโอดีน 
ปญหาดังกลาวจึงทําใหวัยรุนเจริญเติบโตชา เจ็บปวยบอยๆ ความสามารถในการเรียนรูดอย 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ําและสมรรถภาพในการทํากิจกรรม หรือเลนกีฬาต่ํา ในขณะเดียวกันปญหา
ภาวะโภชนาการเกินก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเปนลําดับ (กรมสนับสนุนสงเสริมสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2550)  ดังนั้นจึงถือไดวาอาหารมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของรางกายมาก 
เพราะถาในระยะนี้รางกายไดรับอาหารที่ดีจะมีผลทําใหรางกายเจริญเติบโตเต็มที่และเปนผูใหญที่มี
สุขภาพสมบูรณ ซ่ึง อบเชย วงศทอง (2542) ไดเสนอแนะแนวทางการบริโภคอาหารของวัยรุน  
เพื่อนําไปปฏิบัติและมีการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ ดังนี้ 
  1. บริโภคอาหารใหครบทั้ง 5 หมู ในวันหนึ่งๆ วัยรุนจะตองรูจักเลือกบริโภค
อาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณที่พอเหมาะและเลือกบริโภคใหหลากหลายเพื่อใหไดสารอาหาร
ตามที่รางกายตองการอยางครบถวน จึงไมควรเลือกบริโภคแตเฉพาะอาหารที่ชอบและบริโภคซํ้าๆ 
กันเพียงบางชนิดทุกวัน เพราะอาจทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอ หรือไดรับสารอาหารชนิดนั้น
มากจนเกินไป ดังนั้นในวันหนึ่งควรไดรับอาหารดังตอไปนี้ (ชลดา เถ่ือนเนาว, 2550) 
    อาหารหมูท่ี 1 ประเภทเนื้อสัตว ไข นมและถั่วเมล็ดแหง ซ่ึงชวยให
รางกายเจริญเติบโตแข็งแรงและซอมแซมสวนที่สึกหรอ ควรบริโภคดังนี้ 

   1) เนื้อสัตวตางๆ ควรไดรับวันละ 150-180 กรัม หรือประมาณ 3/4 ถวย
ตวง และควรไดรับเครื่องในสัตวควบคูไปดวย 

   2) ไข ควรบริโภควันละ 1 ฟอง เพราะมีโปรตีน เหล็กและวิตามินเอ 
   3) นม ซ่ึงประกอบไปดวยแรธาตุที่สําคัญ ไดแก แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส 

ซ่ึงดีตอกระดูกและฟน น้ําตาลแลคโตสและวิตามินตางๆ โดยเฉพาะวิตามินบี 2 ที่ชวยใน 
การเจริญเติบโต วัยรุนวัยรุนควรดื่มนมวันละ 2 แกว    

   4) ถ่ัวเมล็ดแหง ไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ังเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวดํา หรือถ่ัวแดง  
เปนตน รวมไปถึงผลิตภัณฑที่ทําจากถั่ว เชน เตาหู เตาเจี้ยว นมถั่วเหลือง หรือถ่ัวกวน โดยควร
บริโภคสลับกับเนื้อสัตวเปนประจํา 
     อาหารหมูท่ี 2 ประเภทขาว แปง เผือก มันและน้ําตาล ควรไดรับวันละ    
5-6 ถวยตวง   
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     อาหารหมูท่ี 3 ประเภทผักตางๆ   นอกจากจะใหเสนใยที่มีประโยชนตอ
ระบบขับถายแลวยังชวยเสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกติ ฉะนั้นจึงควรบริโภคผัก 
มื้อละ ¾ ถวยตวง ซ่ึงอาจเปนผักสีเขียวหรือผักสีเหลืองซึ่งควรไดรับทุกวันและหากเปนผักจําพวก
หัว ฝก หรือผล  ควรไดรับวันละ ½ ถวยตวง 

   อาหารหมูท่ี 4 ประเภทผลไมตางๆ ซ่ึงก็เปนอาหารที่ใหคุณประโยชน
เชนเดียวกับผัก ดังนั้นจึงควรไดรับทุกวัน อยางนอยวันละ 1-2 ผล หากเปนผลไมผลใหญ ใหบริโภค
เปนชิ้นอยางนอย 5-10 ช้ิน  
    อาหารหมูท่ี 5 จําพวกไขมันสัตวและไขมันพืช ซ่ึงเปนอาหารที่ใหพลังงาน
และความอบอุนตอรางกาย ควรไดรับวันละ 2 ชอนโตะ 
   นอกจากอาหารหลัก 5 หมูแลว วัยรุนควรดื่มน้ําวันละ 6-8 แกว เพราะจะ
ชวยใหการทํางานของระบบตางๆ เปนไปอยางสมบูรณ โดยเฉพาะระบบขับถายและผิวพรรณที่สด
ช่ืนเปลงปลั่ง 
  2. บริโภคอาหารใหครบ 3 มื้อ  วัยรุนควรไดรับอาหารวันละ 3 มื้อ การบริโภค
อาหาร 3 มื้อ จะชวยใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ในปริมาณเพียงพอกับความตองการ  หากงด
มื้อใดมื้อหนึ่งจะทําใหขาดสารอาหารที่รางกายควรไดรับไปอยางนอย 1 ใน 3 ของความตองการ 
ทั้งวัน  ซ่ึงเปนการยากที่จะชดเชยใหรางกายไดรับสารอาหารและพลังงานเพียงพอโดยการบริโภค
ทดแทนในมื้ออ่ืน  การบริโภคอาหารไมครบ 3 มื้อ หรือบริโภคไมอ่ิม  วัยรุนมักบริโภคของวาง
ทดแทน  ซ่ึงของวางของวัยรุนนี้จะบริโภคเพื่อสังคมดวยไมใชเพราะความหิวอยางเดียว 
  3. วัยรุนควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารขบเคี้ยว น้ําอัดลม อาหารที่มีรสจัด เชน 
หวานจัด เค็มจัด หรือเผ็ดจัด อาหารจานดวนแบบตะวันตก รวมทั้งอาหารสุกๆ ดิบๆ เนื่องจาก
อาหารเหลานี้เปนอาหารที่ไมมีประโยชนตอรางกาย (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2549) 
  4.  วัยรุนที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ควรบริโภคอาหารทุกมื้อและถูกตองตามหลัก
โภชนาการ  ควรจํากัดอาหารที่ใหพลังงานมากและใหประโยชนนอย ไดแก น้ําหวาน  น้ําอัดลม  
ลูกอมตางๆ ทอฟฟ ช็อคโกแลตและขนมหวาน  การบริโภคอาหารเหลานี้มากๆ จะทําใหเกิด 
โรคอวนและฟนผุ  ควรจํากัดอาหารที่ใหไขมันมากดวย เพราะจะทําใหไดพลังงานสวนเกิน  
ซ่ึงรางกายเก็บสะสมเปนไขมัน  ทําใหน้ําหนักเพิ่มไดมาก  ไดแก อาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตวติดมัน  
หมูสามชั้น หนังเปด หนังไก หรืออาหารทอดในน้ํามันมากๆ เชน ปาทองโก ขาวเกรียบ มันทอด  
ในขณะเดียวกันควรบริโภคผักและผลไมใหมากขึ้น  โดยเฉพาะผลไมที่มีวิตามินซีและใยอาหาร
มาก เชน สม ฝร่ัง มะละกอ สับปะรดและชมพู 
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ความตองการพลังงานและสารอาหารสําหรับวัยรุน 
วัยรุนเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงจากวัยวัยรุนเขาสูวัยผูใหญ  ระยะนี้รางกายจะมี 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาหลายอยาง  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหรางกายตองการ
สารอาหารเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้วัยรุนยังมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากมายทั้งในดานกีฬา  งานสังคมและ
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน  วัยรุนจึงตองการอาหารที่ใหพลังงานเพิ่มขึ้น พลังงานและสารอาหารที่
วัยรุนตองการตามขอเสนอแนะของ อบเชย วงศทอง (2542)  ดังนี้   
 1   พลังงาน  วัยรุนวัยรุนควรไดรับพลังงานประมาณวันละ  2,200-3,300  กิโลแคลอรี  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ทํา ถามีการออกกําลังกาย  หรือใชแรงงานมาก  จําเปนตองไดรับพลังงาน
เพิ่มขึ้น  อาหารที่ใหพลังงานมาจากคารโบไฮเดรตและไขมัน  คารโบไฮเดรตที่ไดรับเมาจากขาว  
หรือแปงตางๆ  เปนสวนใหญ  ไขมันที่ไดควรมาจากพืชและสัตว  ไขมันนอกจากจะใหพลังงาน
แลวยังชวยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันดวย 
 2   โปรตีน  วยัรุนจําเปนตองไดรับโปรตีนใหเพียงพอเพื่อเสริมสรางเชลลและเนื้อเยื่อตางๆ  
ไดแก  กลามเนื้อ  กระดูก  เลือดและสารที่ควบคุมการทํางานในรางกาย  เชน  ฮอรโมน  จึงควร
ไดรับโปรตีนอยางนอยวันละ  1  กรัม ตอน้ําหนักตัว  1  กิโลกรัม 
 3 คารโบไฮเดรต ควรไดรับปริมาณรอยละ 46-45 ของพลังงานทั้งหมดที่ไดรับตอวัน 
คารโบไฮเดรตที่มาจากน้ําตาลและอาหารที่มีน้ําตาลธรรมชาติไมควรเกินรอยละ 25 ของพลังงาน
ทั้งหมดที่ไดรับตอวัน   
  4   เกลือแร วัยรุนจะตองไดรับเกลือแรเพิ่มขึ้น เพื่อใชในการเสริมสรางรางกาย เกลือแรที่
รางกายตองการและมักจะมีปญหาการขาดในวัยรุนมาก ซ่ึงเกลือแรที่ควรไดรับมีดังนี้ 
  1)  แคลเซียม  เปนเกลือแรที่จําเปนในการเสริมสรางกระดูกเพื่อการเจริญเติบโต 
และทําความแข็งแกรงใหแกกระดูกและฟน  นอกจากนี้แคลเซียมยังชวยในการทํางานของระบบ
ตางๆซึ่งจะไดจากการบริโภคอาหารจําพวก  น้ํานม  สัตวเล็กที่สามารบริโภคไดทั้งกระดูก เชน  ปลา
เล็กปลานอย  ปลาปน  กุงแหงและปลาทอดกรอบ นอกจากนี้ยังมีมากในผักใบเขียวตางๆ  เชน  
ผักคะนาและผักกวางตุง 
  2)  ธาตุเหล็ก  รางกายของวัยรุนตองการเหล็กเพื่อใชในการสรางสวนที่เปนฮีม 
ฮีโมโกลบีน  ไมโอโกลบิน  และไซโตโครมชนิดตางๆ  รวมท้ังโปรตีนที่ไมใชฮีโมโกลบิน  ซ่ึง
สวนประกอบเหลานี้จําเปนตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาการมาก  วัยรุนชายจึงควรไดรับเหล็ก
ประมาณวันละ  10-12  มิลลิกรัม  ซ่ึงจะไดจากอาหาร จําพวกเครื่องในสัตว  ไขแดงและผักใบเขียว 
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  3) ไอโอดีน วัยรุนมีความตองการไอโอดีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากตอมธัยรอยดทํางาน
มากขึ้น ถาขาดจะทําใหเกิดคอพอกได ในวันหนึ่งควรไดรับไอโอดีน 150 ไมโครกรัม วัยรุนจึงควร
ไดรับอาหารทะเลอยางนอยสัปดาหละ 1-2 คร้ัง   
 5. วิตามิน วัยรุนวัยรุนควรไดรับวิตามินตางๆใหเพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโตและปองกัน
โรคขาดวิตามิน วิตามินที่พบวาขาดมาก ไดแก 
  1)   วิตามินเอ  จําเปนในการเจริญเติบโต  และเพื่อดํารงสุขภาพของเยื่อบุตางๆ  
เชน  เยื่อบุนัยนตาและผิวหนัง  วัยรุนชายจึงควรไดรับวิตามินเออยางนอยวันละ  600-700  อารอี.  
ซ่ึงจะไดจากการบริโภคตับสัตวตางๆ  ไขแดง  น้ํานม  เนย  ผักที่มีสีเขียวเขม  ผักบุง   ใบแคและผัก
ที่มีสีเหลือง  เชน  ฟกทอง  แครอท  มันเทศสีเหลืองและดอกโสน เปนตน 
  2)  วิตามินบี 2  เปนวิตามินที่ทําหนาที่เปนเอนไซมชวยในการเผาพลาญอาหารใน
รางกายโดยเฉพาะโปรตีน  การขาดจะทําใหเกิดแผลที่มุมปากทั้งสองดาน  เรียกวาปากนกกระจอก  
พบไดในวัยรุนวัยเรียนและวัยรุนวัยรุน  เพื่อปองกันการขาดควรไดรับวันละ  1.2-1.8  มิลลิกรัม  ซ่ึง
จะไดจากการบริโภคเครื่องในสัตว  ถ่ัวเมล็ดแหง  น้ํานมวัว  นมถั่วเหลือง  ไขและผักใบเขียวตางๆ 
  3)  วิตามินซี  จําเปนในการสรางคอลลาเจน  ซ่ึงเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อ
ตางๆการขาดวิตามินซีทําใหแผลหายชาและเกิดโรคเลือดออกตามไรฟน  วัยรุนควรไดรับวิตามินซี
ประมาณวันละ  50-60  มิลลิกรัม  ซ่ึงจะไดจากการบริโภคผักสด  ผลไมสด เชน สม ฝร่ัง มะละกอ
สุกและสับปะรด 

กองโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข (2549) ยังไดจัดทําตารางขอกําหนด
พลังงานสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันของวัยรุนชายไทย  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตาราง 2.1  ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันสําหรับเด็กชายไทย 

กลุมอาย ุ
สารอาหาร 

13-15 ป 16-19 ป 
พลังงาน (กิโลแคลอรี) 
โปรตีน (กรัม) 
วิตามินเอ (อารอี) 
วิตามินดี (ไมโครกรัม) 
วิตามินอี (มิลลิกรัมของ-TE) 
วิตามินซี (มิลลิกรัม) 
 

2,300 
50 
700 
10 
9 
60 

2,400 
57 
700 
10 
10 
60 
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ตาราง 2.1  (ตอ) 

 
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549) 
 
ปญหาและสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการของวัยรุน 

ปญหาโภชนาการที่พบมาก ในวยัรุน มีดังนี้ 
   1.  น้ําหนักมากเกินไป (Overweight) หรือภาวะโภชนาการเกิน เปนปญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากรางกายไดรับสารอาหารมากเกินความตองการของรางกาย โดยเฉพาะสารอาหารที่
ใหพลังงาน ไดแก อาหารจําพวกขาว แปง น้ําตาลและไขมันอิ่มตัว ทําใหรางกายสะสมในรูปของ
ไขมันในสวนตาง ๆ ของรางกาย ทําใหเปนโรคอวน โรคอวนเปนโรคที่เปนปญหาทางดาน
โภชนาการที่สําคัญ ทางการแพทยถือวาเปนโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง คนที่เปนโรคอวนมีโอกาสเปนโรค
รายแรงอื่น ๆ  ไดมากกวาปกติ เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคขออักเสบ โรคเกาท 
วัยรุนที่เปนโรคอวนอาจจะทําใหกระดูกบริเวณขาออนแอ โกงโคง และทําใหเกิดขอบริเวณหัวเขา
อักเสบได ถาเปนขั้นรุนแรง อาจจะมีผลตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหเกิดอาการที่เรียกวา 

กลุมอาย ุ
สารอาหาร 

13-15 ป 16-19 ป 
ไทอามิน (มิลลิกรัม) 
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม) 
ไนอาซีน (มิลลิกรัม) 
วิตามินบีหก (มิลลิกรัม) 
โฟลาซิน (ไมโครกรัม) 
วิตามินบีสิบสอง (ไมโครกรัม) 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 
สังกะสี (มิลลิกรัม) 
ไอโอดีน (ไมโครกรัม) 
 

1.4 
1.6 
18 
1.8 
130 
2 

1,200 
1,200 
350 
12 
15 
150 

1.4 
1.7 
18 
2 

165 
2 

1,200 
1,200 
400 
10 
15 
150 
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Pickwickian Syndrome คือจะมีอาการซึม หลับงาย เนื่องจากมีไขมันตามอวัยวะภายในชองทองมาก
และมีการคั่งของกาซคารบอนไดออกไซดในรางกาย ทําใหออนเพลีย สงผลขัดขวางตอการเรียนได 
(ศิริบงกช  ดาวดวง, 2549)    โรคอวนหรือภาวะโภชนาการเกิน ปจจุบันกําลังระบาดอยูทั่วโลก ทั้ง
ในประเทศที่พัฒนาแลวและที่กําลังพัฒนา (นวลอนงค บุญจรูญศิลป, 2549) ในปจจุบันสถานการณ
ของปญหาภาวะโภชนาการเกินเพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง ซ่ึงมีผลกอใหเกิดโรคไมติดตอตามมา เชน 
โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เกาท โดยเฉพาะโรคอวนพบมาก
ขึ้นในวัยรุนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (แสงโสม สีนะวัฒน, 2549) ดังนั้นทุกฝาย
ตองรวมมือกันรณรงคและแกไข โดยเริ่มตนจากการเลี้ยงดูวัยรุน อยาตามใจใหบริโภคอาหารที่เสี่ยง
กับการเปนโรคอวน ซ่ึงการแกปญหาโรคอวนในวัยรุนตองแกไขที่พฤติกรรมการบริโภคหากมี 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแลว แตยังไมไดผล ก็ตองนําวัยรุนไปตรวจรางกายเพื่อหาสาเหตุ 
ความเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ (ชนิกา  ตูจินดา, 2549) เนื่องจากวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางสรีรวิทยา  เปนผลใหมีความอยากอาหารมากขึ้น วัยรุนจึงมักหิวบอย บริโภคจุ ยิ่งเปนวัยรุนที่
พอแมขาดความเขาใจดวยแลว จะใชอาหารเปนเครื่องชดเชยอารมณโดยบริโภคจุบจิบตลอดเวลา 
และชอบบริโภคอาหารที่ใหพลังงานมาก เชน ลูกกวาด ช็อกโกแลต น้ําหวาน ขนมหวานและของ 
ขบเคี้ยวอ่ืนๆ  เชน มันทอด กลวยทอด ประกอบกับออกกําลังกายไมเพียงพอน้ําหนักจึงเพิ่มมากขึ้น 
   ทั้งนี้ ภาวะโภชนาการเกิน ไดกลายเปนความอวน ซ่ึง พีรพงศ บุญศิริ และภมร 
เสนาฤทธิ์  (2541) ไดสรุปชนิดของความอวน (Types of obesity) วาจําแนกออกตามลักษณะ 
การเกาะตัวของไขมันตามอวัยวะตางๆ ไดดังนี้ 
   1)   Android  obesity  หมายถึง ลักษณะความอวนที่เกิดกับเพศชาย 
ปริมาณไขมันสวนใหญจะเกาะตัวอยูตามบริเวณศีรษะ คอ และตอนบนของลําตัว ถาไขมันมีมากจะ
เกาะอยูตามกลามเนื้อบริเวณหนาทองหรือบริเวณเยื่อหุมอวัยวะในชองทอง สาเหตุของความอวนใน
กลุมนี้เนื่องมาจากการทํางานผิดปกติของตอมหมวกไต ซ่ึงทําหนาที่ผลิตฮอรโมนแอดรีนาลิน 
(Adrenaline) ซ่ึงเปนตัวการบังคับใหตับเปลี่ยนไกลโคลเจนเปนกลูโคสเพิ่มขึ้น 
    2)   Gynoid  obesity  หมายถึง  ลักษณะความอวนที่เกิดกับเพศหญิง  
ปริมาณไขมันมักจะเกาะตัวตามบริเวณสะโพก หนาและเตานม สาเหตุของความอวนในกลุมนี้
เนื่องมาจากการทํางานผิดปกติของตอมไรทอใตสมอง คือ ตอมพิทูอิทาร ี(Pituitary Gland)   
   2. น้ําหนักนอยเกินไป (Underweight) หรือภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
(Under nutrition) เปนปญหาโภชนาการที่พบมากในวัยรุน เนื่องจากวัยรุนตองการใหตนเองเปนที่
ยอมรับของหมูคณะ จึงมีความกังวลตอรูปรางหนาตาของตนเปนพิเศษ เกรงวาหากบริโภคอาหารที่
เคยบริโภคจะทําใหอวนและไมเปนที่ยอมรบจากเพื่อนฝูง จึงพยายามอดอาหารบางมื้อ เชน มื้อเชา 
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มื้อกลางวันและยังงดอาหารจําพวกน้ํานมไข เพราะเกรงวาจะทําใหอวน เมื่อไดรับอาหารที่ให
พลังงานและและโปรตีนไมเพียงพอ จึงเกิดอาการของโรคขาดโปรตีนและพลังงานทําใหมีความ
ตานทางตอโรคติดเชื้อไดนอย นอกจากนี้วัยรุนยังมีความกังกลตอการเปลี่ยนแปลงของรางกายทํา
ใหเกิดความเครียด เก็บตัว ไมอยากพบเพื่อนฝูง อารมณ หงุดหงิดไมสนใจบริโภคอาหารที่มี
ประโยชนจึงขาดสารอาหารไดงาย 
 
ภาวะโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการของวัยรุน     
  ภาวะโภชนาการ หมายถึงสภาวะทางรางกายที่ประเมินจากสารอาหารและการใช
สารอาหารที่รางกายไดรับของแตละคน โดยเปนผลของปจจัยตั้งแตการบริโภคอาหารการยอย
อาหาร การดูดซึม การขนสง การสะสม ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหารในระดับเซลล
นอกจากนั้นสิ่งแวดลอมภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สภาพทางรางกายและจิตใจ รูปแบบอาหารที่บริโภค เหลานี้มีผลตอภาวะโภชนาการปกติหรือ 
ภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐาน  (ปราณีต ผองแผว, 2539)  สวน  สิริวัฒน  อายุวัฒน 
(2539) ไดใหความหมายไววา ภาวะโภชนาการ  หมายถึงสภาวะที่รางกายที่เปนผลมาจากการนํา
ประโยชนจากสารอาหารที่จําเปนตอรางกายไปใช  สารอาหารดังกลาวไดแก  คารโบไฮเดรต  
โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร  วิตามินและน้ํา  ซ่ึงภาวะโภชนาการจะปกติหรือบกพรองนั้นขึ้นอยูกับ 
การไดรับสารอาหารที่มีประโยชนครบถวนหรือมีภาวะสมดุลระหวางความตองการของรางกาย
และการไดรับสารอาหาร นอกจากนี้ สิริพันธุ จุลกรังคะ (2545) ไดสรุปความหมายของ  
ภาวะโภชนาการ วาหมายถึง ภาวะหรือสุขภาพของรางกายที่เปนผลจากอาหารที่รางกายไดรับ  
แบงไดเปน ภาวะโภชนาการดีและทุพโภชนาการ 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา  ภาวะโภชนาการ หมายถึงสภาวะที่รางกายที่เปนผลมา
จากการนําประโยชนจากสารอาหารที่จําเปนตอรางกายไปใช  ซ่ึงสารอาหารดังกลาวไดแก  
คารโบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร  วิตามินและน้ํา ที่เปนผลจากการบริโภคอาหาร  การยอย
อาหาร การดูดซึม การขนสงและการสะสม ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหารในระดับเซลล 
 สําหรับการประเมินภาวะโภชนาการ  ปราณีต  ผองแผว (2539) ไดใหความหมายวา  
การประเมินภาวะโภชนาการ หมายถึง ประเมินจากสารอาหารและการใชสารอาหารที่รางกายไดรับ
ของแตละคน โดยเปนผลของปจจัยตั้งแตการบริโภคอาหารการยอยอาหาร การดูดซึม การขนสง 
การสะสม ตลอดจนการเผาผลาญสารอาหาร  สวนองคการอนามัยโลก (WHO, 1976) ไดใหนิยาม
การประเมินภาวะโภชนาการวา หมายถึง การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาการบริโภค
อาหาร การตรวจจากหองปฏิบัติการ การวัดสัดสวนของรางกายและการตรวจรางกายทางคลินิก  
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นอกจากนี้ ถวัลย  เบญจวัง (2540) ไดสรุปความหมายของการประเมินภาวะโภชนาการวา หมายถึง
การประเมินภาวะสุขภาพดานโภชนาการที่เปนผลมาจากความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปจจัยตางๆ 
หลายประการ ทั้งปจจัยภายในรางกายและปจจัยแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับอาหารที่บริโภค
และการใชประโยชนของสารอาหารในรางกาย การประเมินภาวะโภชนาการสามารถทําการประเมิน
ไดทั้งในระดับบุคคล ซ่ึงกลุมบุคคลมีลักษณะคลายคลึงกัน เชน กลุมทหาร กลุมนักโทษ กลุมนักเรียน
และกลุมผูสูงอายุ เปนตน และในระดับชุมชน 

 จากความหมายขางตนสรุปการประเมินภาวะโภชนาการ  ไดวาหมายถึง  การประเมิน
รางกายหรือสุขภาพทางดานโภชนาการที่แสดงใหทราบวารางกายมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ
มาตรฐานหรือไม 

สวนวิธีการประเมินภาวะโภชนาการนั้น  ทําโดยเปรียบเทียบคาน้ําหนักวัดสวนสูงที่วัดได
กับคามาตรฐาน มีดังนี้คือ ถาคาน้ําหนักหรือคาสวนสูงที่วัดไดมีคาต่ํากวา 2SD จัดวามีภาวะโภชนาการ 
ต่ํากวาเกณฑและคาน้ําหนักหรือสวนสูงที่วัดไดมีคามากกวา 2SD จัดวามีภาวะโภชนาการเกนิเกณฑ 
ซ่ึงปราณีต ผองแผว (2539) ไดสรุปวิธีการประเมินภาวะโภชนาการไวดังนี้ 
   1.  การประเมนิอาหารที่บริโภค โดยบนัทึกปริมาณและคณุภาพของอาหารแตละ
มื้อเพื่อนํามาประเมินวาไดรับสารอาหารครบถวนหรือไม ทําได 2 วิธี ไดแก 

   1.1   การซักประวัติการบริโภคอาหาร 24 ช่ัวโมงที่ผานมา (24-Hour 
Dietary Recall) เปนการซักถามถึงชนิดและปริมาณของอาหาร น้ํา เครื่องทุกชนิดที่ไดบริโภคใน
เวลาที่ตองการมาอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย สามารถทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค
และความชอบในอาหารไดถูกตอง จึงควรมีตัวอยางอาหารหรือเครื่องชั่ง ตวง วัด ใหผูซักถามดู
ประกอบเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปริมาณอาหารที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 

   1.2   การซักประวัติอาหาร (Dietary History) เปนการซักประวัติเกี่ยวกับ
ความถี่ของการไดรับอาหารชนิดนั้นที่คิดวาเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะโภชนาการเกินหรือขาดได 
หรือ ศึกษาถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหารที่บริโภคอยูเปนประจํา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
บริโภคนิสัยและความชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาหารชนิดตางๆ วิธีนี้ถือวาเปนวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่ง 
   2.  การชั่งน้ําหนักและวัดสัดสวนตางๆ ของรางกาย (Anthropometric Assessment)  
หมายถึงการวัดสัดสวน  ช่ังน้ําหนักของรางกาย  การวัดปริมาณไขมันใตผิวหนังและการวัดเสน    
รอบวงของศีรษะและตนแขน เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ 
   3.  การประเมินทางชีวเคมี (Clinical examination)  หมายถึง การตรวจหาความผิดปกติ
ของปริมาณสารอาหารในกระแสเลือด เชน โปรตีน เหล็ก ไอโอดีนและวิตามินตางๆ การตรวจ
หนาที่การทํางานของอวัยวะตางๆ และการตรวจรังสีวิทยา เพื่อบงชี้ภาวะโภชนาการ 
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  4.  การตรวจรางกายทางคิลนิค (Clinical examination) หมายถึง การสังเกตอาการ
ที่แสดงออกของภาวะทุพโภชนาการ เชน ทางผิวหนัง ตา ผม เล็บ โดยการตรวจรางกาย ซักประวัติ
การเจ็บปวยโดยแพทยหรือผูตรวจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค 

 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ทําการประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการชั่งน้ําหนักและวัด
สัดสวนตางๆ ของรางกาย (Anthropometric Assessment) เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรางกาย
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดเสนรอบวงกึ่งกลางแขนและการวัดความ
หนาของไขมันใตผิวหนัง เปนตน คาที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดการประเมิน  ซ่ึงวิธีนี้เปน
วิธีการที่นิยมใชในวัยรุนวัยรุนเนื่องจากทําไดงาย เทคนิคในการวัดไมยุงยากซับซอนและใหผลใน
การประเมินการเจริญเติบโตที่สัมพันธกับภาวะโภชนาการของวัยรุนที่ดี โดยตัวช้ีวัดการประเมิน
ภาวะโภชนาการดวยน้ําหนักและสวนสูงมีดังนี้ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2543) 
   1.  น้ําหนักตามเกณฑอายุ  เปนการประเมินภาวะโภชนาการในปจจุบันที่แสดงถึง
อัตราความชุกของภาวะโภชนาการในวัยรุนที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑอายุ  จะบงชี้ขนาดของปญหา
การขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงาน  ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตทั้งน้ําหนักและสวนสูงโดยรวม
วามีมากนอยเพียงใด 
    2.  สวนสูงตามเกณฑอายุ   เปนการประเมินภาวะโภชนาการที่แสดงถึงภาวะ 
ทุพโภชนาการที่แสดงถึงอัตรารอยละของวัยรุนที่มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑอายุหรือเตี้ย  จะบงชี้วา
วัยรุนมีการขาดสารอาหารอยางเรื้อรังมาเปนเวลายาวนานในอดีต 
   3.   น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง   เปนการประเมินภาวะโภชนาการที่แสดงถึงอัตรา
รอยละของวัยรุนที่มีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงหรือผอม  จะบงชี้ไดวาวัยรุนมีการขาดสารอาหารใน
ปจจุบันหรือแบบเฉียบพลัน ซ่ึงแสดงถึงการไดรับอาหารไมเพียงพอหรือมีภาวะเจ็บปวยซ่ึงตอง
แกไขอยางเรงดวน  และอัตราของวัยรุนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑจะบงชี้ไดวาวัยรุนไดรับอาหารเกิน
ความตองการของรางกายทําใหมีภาวะโภชนาการเกินหรืออวน  
 สําหรับการใชเกณฑอางอิงน้ําหนักและสวนสูงของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
(2543) มีการแจกแจงขอมูลจะนําเสนอ  2  รูปแบบ คือ 

  1.  ขอมูลเกณฑอางอิงที่เปนตัวเลข จะจัดทําในรูปของตารางแสดงคาน้ําหนักและ
สวนสูงของดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑอายุ แสดงคานอยกวา – 2 S.D.  
คาระหวาง – 2 S.D. ถึง คานอยกวา – 1.5  S.D.  คาระหวาง – 1.5 S.D.  ถึง + 1.5 S.D. คาระหวาง
มากกวา + 1.5 S.D.  ถึง +2 S.D. สวนน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง แสดงคานอยกวา – 2 S.D.   คาระหวาง  
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-2  S.D.  ถึงนอยกวา – 1.5 S.D. คาระหวาง -1.5 S.D.  ถึง + 1.5 S.D.  คาระหวางมากกวา + 1.5 S.D.  
ถึง+ 2  S.D.  คาระหวางมากกวา + 2 S.D. ถึง  + 3 S.D. และคามากกวา + 3 S.D  
   2.  ขอมูลเกณฑอางอิงในรูปแบบของกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต                
มีวิธีการใช กราฟและการแปลความหมายภาวะโภชนาการดังนี้ (ภาคผนวก) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พรพิมล  บุญโคตร (2544 )  ไดศึกษาเรื่อง  ความรู  เจตคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู เจตคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและศึกษาเปรียบเทียบความรู เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  น้ําหนักตามเกณฑมาตรฐานและน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน  เก็บขอมูลดวยแบบทดสอบ  แบบวัดเจตคติและแบบสอบถาม  จากกลุมตัวอยางจํานวน 
362 คน  ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบวา  นักเรียนสวนใหญรับประทานอาหาร
วันละ 3 มื้อ รอยละ 58.01 รับประทานเนื้อสัตว ไข นม ถ่ัวเมล็ดแหง ผัก ผลไม  ชอบอาหารประเภท
แกง รับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดและอาหารสุกๆ ดิบๆ เปนบางมื้อ  ชอบดื่มน้ําระหวางการ
รับประทานอาหาร  ไมชอบดื่มน้ําอัดลม  ชอบรับประทานขนมหลังอาหารหลักทุกมื้อ  เลือกอาหาร
และเครื่องดื่มดวยตนเอง บิดา มารดา และผูปกครองใหคําแนะนําในการเลือกอาหาร 

นอกจากนี้  เยาวภา   ดอนกิจภัย (2544 )  ไดศึกษาเรื่อง ความรูและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุน  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวัดลําปาง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนและเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุน  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวัดลําปางที่มีภาวะโภชนาการตางกัน เก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู  จากกลุมตัวอยางจํานวน  360  คน  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.020 
นอกจากนี้จากการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวานักเรียน
สวนใหญมีภาวะโภชนาการสมสวน รอยละ  67. 3 ภาวะโภชนาการผอม  รอยละ 19.4  และภาวะ
โภชนาการอวน   รอยละ  13.3  และนักเรียนสวนใหญมีความรูในการบริโภคอาหารอยูในระดับ
ผานเกณฑขั้นต่ํา  

สําหรับ วชิรพันธ  ชัยนนถี (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
บริโภค และภาวะโภชนาการของสามเณร : กรณีศึกษามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  พระนครศรีอยุธยา 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบแผนและคุณคาพลังงานและสารอาหารของอาหารบริโภคและภาวะ
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โภชนาการของสามเณร อายุ 13-19 ป  จํานวน 172 รูป  เก็บขอมูลดวยวิธีการบันทึกอาหารบริโภค 3 
วัน  ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง  ผลการศึกษาพบวาพลังงานและสารอาหารที่สามเณร ไดรับสวน
ใหญมาจากอาหารเพล (มื้อกลางวัน) และไดพลังงานในปริมาณที่มากกวาที่ควรไดรับ รอยละ 67 
ยกเวน แคลเซียม ฟอสฟอรัสและไรโบฟลาวิน ซ่ึงรูปแบบของอาหารเพล  ประกอบดวยขาวสวย
และกับขาวมากกวา 2 อยาง รวมกับผลไมและขนมเปนสวนใหญ ประเภทของอาหารที่นิยมปรุง
ประกอบหรือจัดเสิรฟ คือ ผัดผักเปน สวนอาหารวางประกอบดวย โกโกและกาแฟเปนโดยจัดวาง
ใหสามเณรชงดื่มเอง สําหรับการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑอายุ 
พบวา สามเณรมีภาวะโภชนาการมากเกินเกณฑ รอยละ 1.7 น้ําหนักคอนขางมาก รอยละ 9.3
น้ําหนักตามเกณฑ รอยละ  54.10  น้ําหนักคอนขางนอย รอยละ 26.20 และน้ําหนักนอยกวาเกณฑ 
รอยละ 8.70  การประเมินภาวะโภชนาการโดยการใชเกณฑสวนสูงตามเกณฑอายุ พบวา สามเณร
สูงเกณฑ รอยละ 80.20 คอนขางเตี้ย รอยละ 16.90 เตี้ย รอยละ 2.90 และการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยการใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวา สามเณรอวน รอยละ 1.70 ทวม รอย
ละ 8.10 สมสวน รอยละ 75.00 คอนขางผอม รอยละ 14.50 และผอมรอยละ 0.60 
 กองโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2550) ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของวัยรุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ 
ภาวะโภชนาการของนักเรียนวัยรุนในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ปทุมธานีและ
นครปฐม ที่มีผลสงเสริมหรือยับยั้งการมีสุขภาพที่ดีและเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธและ
งานในการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการบริโภคอาหารของนักเรียนวัยรุน เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักเรียนวัยรุน อายุ 12–18 ป จํานวน 900 คน  ผลการสํารวจพบวา
นักเรียนวัยรุนสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติ (น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง) รอยละ 85.44  
ภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐานรอยละ 4.33 และภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานรอยละ 10.22  
นักเรียนวัยรุนบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อทุกวัน รอยละ 40.11 มื้อเชานิยมบริโภคโจกและ
ขาวตม มื้อกลางวันเปนอาหารจานเดียวและกวยเตี๋ยว สวนมื้อเย็นสวนใหญเปนอาหารจานเดียว 
อาหารจานเดียวที่นิยม คือ อาหารไทยประเภทขาวผัด ขาวราดกระเพรา ขาวราดแกงและกวยเตี๋ยว 
สวนในโอกาสพิเศษนิยมบริโภค อาหารแบบตะวันตกและสุกี้ยากี้ นักเรียนวัยรุนบริโภคขาวกลอง 
1-3 คร้ัง / สัปดาห รอยละ 43.45 บริโภคผักทุกวัน รอยละ 35.52 และผลไม รอยละ 39.44 บริโภคไข 
1-3 ฟอง / สัปดาห รอยละ 42.28 บริโภคถ่ัวและผลิตภัณฑจากถั่ว รอยละ 85.28 มีการบริโภคนม
เปนประจําทุกวัน รอยละ 57.02 โดยสวนมากบริโภคครั้งละ 1 แกว นมที่นิยมเปนนมสด รอยละ 
55.06 นักเรียนวัยรุนนิยมดื่มน้ําอัดลมทุกวัน รอยละ 23.29 โดยสวนมากดื่มครั้งละ 1 แกว / ขวด / 
กระปอง การเลือกบริโภคอาหาร นักเรียนวัยรุนจะใหความสําคัญกับรสชาติ ราคา ประโยชนและ 
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ความสะอาด ตามลําดับ รสชาติของอาหารที่นิยม คือ เผ็ด และออน มีการใชเครื่องปรุงรสบาง 
นักเรียนวัยรุนเลือกนมเปนอาหารเสริมสุขภาพ รอยละ 32.82 และเปนอาหารเพิ่มความสูงถึงรอยละ 
68.97 
 ผลการศึกษาของ  Gillis, LJ. and  Bar-Or, O. (2006) จากศูนยโภชนาการและการออกกําลัง
กายของวัยรุน  ใน  Hamilton  Health Services   ประเทศแคนนาดา ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารนอกบาน  การดื่มน้ําหวาน และความอวนของวัยรุน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางของวัยรุน
อวน (n = 91) ที่มีรายชื่ออยูในโปรแกรมการควบคุมน้ําหนักของโรงพยาบาลและวัยรุนปกติ (n = 90)  
ที่รับสมัครจากการโฆษณาประชาสัมพันธ  เก็บขอมูลจากการจดบันทึกรายการอาหารที่บริโภคและ
วัดปริมาณไขมันที่สะสมในรางกายโดยเครื่องมือที่เรียกวา  Bioelectrical impedance analysis  
 ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนและวัยรุนที่อวน บริโภคอาหารประเภทตางๆ เชน ประเภทเนื้อ ธัญพืช  
น้ําหวานและมันฝร่ังทอดมากกวาวัยรุนและวัยรุนที่ไมอวน วัยรุนผูชายดื่มน้ําหวานมากกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและการบริโภคอาหารประเภทเนื้อ  การดื่มน้ําหวานและการบริโภคอาหารนอก
บานมีความสัมพันธเชิงบวกกับรอยละของมวลไขมันที่สะสมในรางกาย 
 Deshmukh, PR and Gupta, SS. (2006)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะโภชนาการของวัยรุนใน
เขตชนบทของเมืองวอธา ประเทศอินเดีย  เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของกลุมวัยรุนในเขตชนบท
ของเมืองวอธา โดยการสํารวจ 2 พื้นที่ ในพื้นที่แรก กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซ่ึงอยูในศูนย 
การฟนฟูสุขภาพในเขตชนบท (RHTC) ในพื้นที่ที่ 2 ใชการสุมตัวอยางโดยวิธีการจําแนก 10 
ครอบครัวตอ กลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวากลุมวัยรุนมากกวารอยละ 53.8 มีสภาพรางกายผอม 
รอยละ 44 มีสภาพเปนปกติและ รอยละ 22 มีภาวะน้ําหนักเกิน ปริมาณเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของวัยรุนชายและวัยรุนหญิง เปน 16.88 และ 15.54 ตามลําดับ  
 Linda S. Greene – Finestone, Karen Campbell and Susan E. Evers. (2005)  ไดทําการวิจัย
เร่ืองการไดรับสารอาหารของกลุมวัยรุน ในออนทาริโอ ประเทศแคนนาดา กรณีศึกษาของกลุมที่
กินมังสวิรัติ  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา เพศชายมีการบริโภคผัก รอยละ 1 
ความเขาใจตอสุขภาพกลุมที่บริโภคทั้งเนื้อและผักมีการบริโภค ผัก ผลไมและผลิตภัณฑจากนมมากขึ้น 
ซ่ึงมากกวากลุมที่ขาดความเขาใจตอสุขภาพ สําหรับความเขาใจตอสุขภาพของกลุมที่บริโภคผัก 
การบริโภค ทั้ง ผัก ผลไม มากกวากลุมที่ขาดความเขาใจตอสุขภาพ นอกจากนี้ความเขาใจตอ
สุขภาพ จากการบริโภคผักและผลิตภัณฑจากนม มีการบริโภคที่ต่ําลง มากกวาผูที่มีความเขาใจตอ
สุขภาพที่บริโภคทั้งผักและเนื้อ 
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 Nancy K.A. et al. (2004). ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารที่
ไดรับระหวางมื้ออาหารหลักและอาหารวางของวัยรุนชาย ประเทศแคนาดา  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการทดลองและเปรียบเทียบแหลงที่มาของพลังงานและสารอาหารที่ไดรับระหวางอาหารมื้อ
หลักและอาหารวาง และความเกี่ยวของของความถี่ในการบริโภคตอดัชนีมวลกายของวัยรุนชาย  
จํานวน 180 คน  เก็บขอมูลดวยการบันทึกอาหาร 3 วัน  ผลการศึกษาพบวา อาหารมื้อเย็นเปนมื้อที่
ใหพลังงาน สารอาหารหลัก คอเลสเตอรอล ใยอาหารและโซเดียมมากที่สุด อีกทั้งอาหารมื้อเย็นและ
มื้อเชายังใหแคลเซียมและธาตุเหล็กมากที่สุด  กลุมตัวอยางบริโภคอาหารวางเฉลี่ยวันละ1.63 มื้อ 
โดยบริโภค > 1 มื้อตอวัน ทั้งนี้ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธในระดับมากและพลังงานที่ไดรับมี
ความสัมพันธในระดับนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมตัวอยางที่บริโภคอาหารวาง < 3-4 คร้ัง
ตอวัน และ > 6 คร้ังตอวัน นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่บริโภคอาหารเชารอยละ 26 ไมมีความสัมพันธ
กับดัชนีมวลกาย แตการไดรับธาตุเหล็กในปริมาณที่นอยมีความสัมพันธกับกลุมตัวอยางที่บริโภค
อาหารเชา 
 Dorothy J. Klimis-Zacas et al. (2006) ไดทําการศึกษาเรื่อง การไดรับอาหารของวัยรุนแถบ
ชานเมืองของกรีกที่ไมเคยไดรับคําแนะนํา  ในประเทศกรีก  มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจอาหารที่
ไดรับและภาวะโภชนาการของวัยรุนแถบชานเมือง  จากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจํานวน 114 คน  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  การบันทึกการบริโภคอาหาร 3 วันและ
ประเมินภาวะโภชนาการดวยการวัดสัดสวนรางกาย  ผลการศึกษาพบวา วัยรุนเพศหญิงไดรับ
พลังงานนอยกวาเพศชาย (P < .0001) ซ่ึงทั้งเพศชายและเพศหญิงไดรับพลังงานมาจากโปรตีน รอยละ 
15  คารโบไฮเดรต รอยละ 45 และไขมัน รอยละ 40 เชนเดียวกัน ยิ่งไปกวานั้นกลุมตัวอยางไดรับ
พลังงานจากกรดไขมันอิ่มตัว รอยละ 13.8 กรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว รอยละ 16.6 และกรดไขมัน
ไมอ่ิมตัวเชิงซอน รอยละ 5.4 นอกจากนี้ขอยกเวนเกี่ยวกับวิตามินซีของวัยรุนชายมีความสัมพันธกับ
การไดรับสารอาหารหลักมากกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางรอยละ 50 ไมเคยไดรับขอแนะนําที่ควร
ไดรับของวิตามิน ดี และอี แคลเซียม โปแตสเซียมและแมกนีเซียม  ทั้งนี้กลุมตัวอยางรอยละ 40 ไม
เคยไดรับขอแนะนําเกี่ยวกับวิตามินซี สังกะสีและทองแดงในระดับดี  
 จากการศึกษาและงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาเปนการศึกษาการบริโภคอาหารและ 
ภาวะโภชนาการของวัยรุนซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้  ทั้งนี้เนื่องจากเปนวัยที่ใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงพบวามีปจจัยหลายๆ อยางที่สงผลกระทบตอการบริโภคอาหารของวัยรุนที่มี
ลักษณะคลายๆ กัน  เชน  การบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชนตอรางกายที่เนนการบริโภคอาหารตาม
สมัยนิยม  ปญหาทางดานครอบครัวและเศรษฐกิจรายได เปนตน  ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตของ
รางกาย รวมทั้งปญหาดานโภชนาการตางๆ ที่พบมีลักษณะใกลเคียงกับวัยรุนเชนกัน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การบริโภคอาหารที่มีผลตอภาวะโภชนาการและสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะ
วัยรุนเปนวัยที่รางกายตองการสารอาหารและพลังงานมาก  เพื่อใชทํากิจกรรมตางๆ แตหาก 
การบริโภคอาหารไมเปนไปตามปกติและการใชพลังงานตองจํากัดดวยเหตุผลที่สําคัญยอมมีผลตอ
ภาวะโภชนาการแนนอน  รวมทั้งผูที่ถูกจํากัดมื้ออาหารและการทํากิจกรรมอยางนักบวช คือ 
สามเณร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


