โครงการศึกษาแนวโนมประเด็นปญหาดานอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
โดย
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
ขอชวนเขารวมการประกวดคลิปวิดีโอ
“หนูนอยยูทูปเบอร นําเสนอจานผักผลไม”
ที่มาและความสําคัญ
เนื่องดวยปญหาการที่เด็กและผูใหญจํานวนมากไมรับประทานผักและผลไม หรือรับประทานนอยกว า
คําแนะนําตอวัน ซึ่งแนะนําใหวัยผูใหญควรรับประทานผักและผลไม อยางนอยวันละ 400 กรัม ในวัยเด็กวันละ
250 กรัม เพื่อใหไดรับสารอาหาร แรธาตุ วิตามิน และใยอาหารครบถวนเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังหรือกลุมโรค Non-communicable diseases (NCDs) เชน โรคอวนลงพุง โรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน จากการศึกษาขอมูลตางๆ พบวา ปญหาการไม
รับประทานผักและผลไม เกิดมาจากหลายสาเหตุ อาทิเชน พอแมหรือคนเลี้ยงมองไมเห็นความสําคัญและคุณค า
ของผักก็จะไมกินผัก สงผลใหบนโตะอาหารที่พอแมลูกรับประทานรวมกันไมมีผักเปนสวนประกอบของอาหาร หรือ
มีปริมาณนอย พอแมไมไดฝกเด็กใหกินผักและผลไม ซึ่งโดยทางทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร การที่จะใหเด็กกินผักเมื่อ
เขาโตขึ้นนั้น ตองใหเขารูจักกินผักมาตั้งแตอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพราะชวงแรกเกิดถึงหกเดือน เด็กจะกินนมแมเพียง
อยางเดียว แตพอเด็กเริ่มกินอาหารตามวัยไดแลว ควรจะตองไดเรียนรูกลิ่นของผักและผลไม หากสวนใหญอาหาร
มื้อแรกที่ไดกินนอกเหนือจากนมที่ดื่มมาครบ 6 เดือน มีแคขาวและเนื้อสัตว ไมมีผัก หรือไมมีกลุมผลไมให เด็ ก
เรียนรู การปลูกฝงคานิยมการกินผักจึงไมเกิด เมื่อโตขึ้น ก็จะเปนเด็ก วัยรุน หรือผูใหญที่ไมกินผัก นอกจากนี้ ยัง
พบปญหาวาการไมฝกใหเด็กกินผักอยางตอเนื่อง พอเด็กไมไดกินผัก โตขึ้นก็จะปฏิเสธผัก ที่บานไมไดกินผักเปน
ตัวอยางแกเด็ก แตพอมากินอาหารกลางวันในโรงเรียน มีผักในถาดหลุม เด็กก็กินผัก ครั้นกลับไปบานเด็กไมยอมกิน
ผักอีก ตลอดจนอิทธิพลของสื่อ ซึ่งไมไดมีการสื่อหรือนําเสนอผลตอสุขภาพ เกี่ยวกับการไมกินผักจะเกิดอะไรขึ้นกับ
สุขภาพในป จจุบั นของเด็กและปญหาสุ ขภาพในอนาคต ไมมีสื่อตรงนี้ออกมาให เห็ น หรือมีสื่อแตเปนสื่ อที่ ไม
นาสนใจหรือไมกอใหเกิดความตระหนักในเด็ก เปนสื่อที่ไมเหมาะสมกับวัย ดังนั้น ผักและผลไมถูกใหความสําคัญ
นอย เด็กจึงไมเห็นถึงความจําเปนที่ตองรับประทานเปนประจํา รวมถึงการที่ไมไดถูกฝกฝนหรือสรางความคุนเคยมา
ตั้งแตเด็กหรือชวงที่เริ่มรับประทานอาหารตามวัย เด็กจึงไมชอบรสชาติของผักผลไมและรูปลักษณหนาตาของ
อาหารที่มีผักเปนองคประกอบ
ดังนั้น สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยโครงการศึกษาแนวโนมประเด็นปญหาดานอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสื่อสารสุขภาวะ
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) จึงมีแนวคิดที่จะสงเสริมการบริโภคผักและผลไม
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รวมกับลดการรับประทานรสหวานมันเค็ม เพื่อลดโรคอวนและโรคไมติดตอเรื้อรัง จึงไดจัดกิจกรรมการประกวด
คลิปวีดีโอในโครงการ “หนูนอยยูทูบเบอร นําเสนอจานผักผลไม”
วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว และสถานศึกษา มีสวนรวมในการสงเสริมการบริโภคผักและผลไม ลดการ
รับประทานรสหวานมันเค็ม และลดโรคอวน
การแขงขันประเภททีม แบงเปน 2 รุน ตามอายุของหัวหนาทีม
1. หัวหนาทีม รุนจิ๋ว อายุ 5 ปขึ้นไป ไมเกิน 12 ปบริบูรณ
2. หัวหนาทีม รุนจี๊ด อายุ 12 ปขึ้นไป ไมเกิน 18 ปบริบูรณ
กติกาการแขงขัน
1. ทีมประกอบดวย หัวหนาทีมที่มีอายุตามรุน และสมาชิกในทีมอยางนอย 3 คนขึ้นไป (รวมหัวหนาทีม)
2. หัวหนาทีมจะตองมีอายุนับจนถึงวันที่รับสมัครวันสุดทายไมเกินกําหนดอายุตามรุนที่เลือกสมัคร
3. กรรมการจะพิจารณารางวัลจากความสามารถและการนําเสนอของหัวหนาทีมเปนหลัก
4. คลิปวิดีโอความยาว ระหวาง 3-5 นาที
5. เนื้อหาในคลิปวิดีโอ จะตองเปนกิจกรรมที่สงเสริมการบริโภคผักและผลไม เชน การประกอบอาหาร
จากผัก การนําเสนอประโยชนของผักและผลไม การปลูกผักสวนครัวในบาน การแสดงการเตนหรือ
กิจกรรมบันเทิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการรับประทานผักและผลไม การสํารวจตลาดแผงผัก
และผลไม ตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการลดปญ หาโรคอวน การลดการรับประทานอาหารรส
หวานมันเค็ม โดยเนื้อหาจะตองมีความถูกตองและเหมาะสม ผูเขารวมแขงขันสามารถศึกษาขอมูล
ไดจากขอมูลที่ถูกตองจากเว็บไซตและเฟซบุกของสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ และสํานัก
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6. คลิ ป วี ดี โ อของทุ ก ที ม จะถู ก อั พ โหลดเพื่ อ เผยแพร ใ น Facebook และ YouTube ของสมาคม
โภชนาการแหงประเทศไทยฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 คลิปวีดีโอที่มียอดกด Like และกด
Love ใน Facebook มากที่สุดอันดับที่ 1 และ 2 ของแตละรุนจะไดรับรางวัล Popular vote
การรับสมัครและสงผลงานเขาประกวด
1. รับสมัครและสงผลงานคลิปวีดีโอเพื่อเขาประกวด ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ พ.ศ.
2565 เวลา 23.59 น.
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2. สงคลิปวีดีโอในรูปแบบไฟล .mp4, .avi, .mov หรือ link สําหรับการดาวนโหลด ผานชองทางอีเมลล
too.yaowalak@gmail.com โดยตองแจงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
• ชื่อหัวหนาทีม
• วันเดือนปเกิด (แนบหลักฐานภาพใบสูติบัตร หรือบัตรประชาชน)
• อายุนับจนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร
• ชื่อผูรวมทีม และความเกี่ยวของกับหัวหนาทีม
• ชื่อและที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอหรือสงเอกสาร และเลขหมายโทรศัพทที่สามารถติดตอ
ทีมได 1 - 2 เลขหมาย
3. ประกาศผล วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ผาน Facebook ของสมาคมโภชนาการ
แหงประเทศไทยฯ
เกณฑการตัดสิน (คะแนนรวม 100 คะแนน)
1. หลักการและแนวคิดที่ถูกตอง
2. การนําเสนอและความนาสนใจ
3. ความคิดสรางสรรค
4. การเรียงลําดับคลิปวีดีโอเหมาะสม นาสนใจ และเขาใจงาย
มูลคาของรางวัลในแตละรุน
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
- รางวัล Popular vote

จํานวน 1 รางวัล/รุน
จํานวน 1 รางวัล/รุน
จํานวน 1 รางวัล/รุน
จํานวน 2 รางวัล/รุน

30
30
30
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เงินรางวัล 8,000 บาท
เงินรางวัล 4,000 บาท
เงินรางวัล 2,000 บาท
เงินรางวัล 2,000 บาท

หมายเหตุ
• ผูเขารวมการแขงขัน จะไดรับของที่ระลึกจากโครงการศึกษาแนวโนมประเด็นปญหาดานอาหารและ
โภชนาการเพื่อพัฒนานโยบายและสือ่ สารสุขภาวะ ภายใตสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ
และ สสส.
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
• โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นํามาใชในการสรางสรรคคลิป เชน เพลงประกอบหรือรูปแบบ
ตัวหนังสือ หรือรูปภาพตาง ๆ ทางโครงการจะไมรบั ผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์
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• กรณีนําภาพของบุคคลหรือบทสัมภาษณ ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลทานนั้น
• ผลงานทีส่ งเขาประกวดถือเปนลิขสิทธิ์ของสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ และ สสส. สามารถ
นําไปเผยแพรประชาสัมพันธไดตามความเหมาะสม
• ตองเปนคลิปที่ยังไมเคยสงประกวดที่ไหนมากอน และไมมีเนื้อหารุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร
และตองไมเกี่ยวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ติดตอสอบถาม
• Messenger หรือกลองขอความของ Facebook Fanpage: สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ
• Email: too.yaowalak@gmail.com (ผูประสานงานโครงการ)
• โทร: 080-041-0344
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