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้ ได้
อาหารกลางวันในโรงเรียนทํ าให้ สุขภาพของเด็ก ๆ ดีขึน
[สรุป ]
อาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถส่งเสริมรูปแบบชีวิตที่มีสุขภาพดีของเด็ก ๆ ได้
(“บริษัท Ajinomoto เวียดนาม”)
ดําเนิ นโครงการอาหารกลางวันผ่านช่องทางอื่นๆ อย่างเช่น ซอฟท์แวร์
เป้ าหมายสําคัญครัง้ ถัดไปสําหรับโครงการอาหารกลางวันในประเทศในเอเชีย

Ajinomoto Vietnam Co., Ltd

ในปัจจุบัน เป็ นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าอาหารกลางวันในโรงเรียนนั ้ น
สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน ในประเทศโลกตะวันตก
ผู้คนตระหนั กดีถึงความสําคัญของการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับนั กเรียน
ยกตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศส อาหารกลางวันเป็ นอาหารมือ้ ใหญ่ท่ีสุดของวัน
เราจะพบว่าโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสําคัญอย่างมากกับอาหารกลางวัน (Déjeuner)

■

่ สี ารอาหารสมดุล
เด็ก ๆ กําลังเพลิดเพลินกับอาหารกลางวันทีม

ในเอเชียก็เช่นกัน โรงเรียนจํานวนมากจัดให้มีอาหารกลางวันสําหรับนั กเรียน
ของตน อาหารกลางวันได้รับความนิ ยมอย่างมากเนื่ องจากทําให้ผู้ปกครอง
ที่บ้านไม่ต้องเตรียมอาหารกลางวันให้ลูกหลานของตน ในประเทศเวียดนาม
อาหารกลางวันที่ โรงเรียนก็ ได้รับความนิ ยมอย่างมากเช่นกัน เนื่ องจาก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทํางาน ทว่าอาหารกลางวันในเวียดนามก็ยังไม่ถือว่าเป็ น
อาหารที่มีสารอาหารครบคุณค่าทางโภชนาการ และโรงเรียนเองก็ ไม่มี
นั กโภชนาการที่ช่วยกําหนดเมนู อาหารที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน
เมื่อตระหนั กถึงข้อเท็จจริงนี ้ บริษัท Ajinomoto เวียดนาม จึงริเริ่มโครงการ
ที่จะจัดส่งเมนู อาหารให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่นักเรียนประสบกับปัญหาภาวะ
ขาดสารอาหารเนื่ องจากขาดบุคลากรด้านโภชนาการและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
โภชนาการ โดย Ajinomoto Co., Inc. (“บริษัท Ajinomoto”) ในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ของบริษัท Ajinomoto เวียดนาม เป็ นผู้ซึ่งที่มีประวัติอัน
ยาวนานด้านธุรกิจอาหาร และบริษัท Ajinomoto ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับ
นั กโภชนาการอยู่แล้ว ทัง้ ยังมากประสบการณ์ ในเรื่องการส่งมอบเมนู อาหาร
ให้กับโรงพยาบาลและแหล่งบริการอาหารหลายแห่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปคนปัจจุบันของแผนกผลิตภัณฑ์
อาหารที่บริษัท Ajinomoto กล่าวว่า “จําเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
สําหรับอาหารกลางวันของนั กเรียนในเวียดนาม เนื่ องจากอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ๆ ในเวียดนามขาดความสมดุลของสารอาหาร เราพบว่าอาหารมีสารอาหารที่
จําเป็ นต่อร่างกายไม่เพียงพอ มีการบริ โภคคาร์ โบไฮเดรตเป็ นจํานวนมาก ไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต และโปรตีนในอาหารต้องมีความสมดุลและมีสัดส่วนที่พอเหมาะ
โดยเฉพาะสําหรับเด็ก ๆ”
Hiroharu Motohashi

บริษัท Ajinomoto ได้เชิญผู้ที่มีความรับผิดชอบเรื่องนี ้ จากเวียดนามให้
เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น และได้แนะนํ าให้รู้จักกับระบบอาหารกลางวันใน
โรงเรียนของญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2483 ระบบดังกล่าวเป็ น
ที่รู้จักว่าสามารถพัฒนาสุขภาพโดยรวมของเด็ก ๆ ในญี่ปุ่นหลังสงครามได้
หนึ่ งในมุมมองด้านการศึกษาที่สําคัญที่สุดสําหรับการมาเยือนของบุคลากรจาก
เวียดนามนี ้ คือ ระบบการจัดการอาหารที่มีสารอาหารสมดุล
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หน่ วยงานผู้รับผิดชอบของเวียดนามและบริษัท Ajinomoto เวียดนามได้
เริ่มโครงการอาหารกลางวันในปี พ.ศ. 2555 ที่กรุงโฮจิมินห์ ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของเวียดนาม โดยมี โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 213
แห่งเข้าร่วมในโครงการ บริษัท Ajinomoto เวียดนามได้จัดทําแผนการอาหาร
กลางวันที่มีเมนู ไม่ซํา้ กัน 40 วัน และให้คําแนะนํ าแก่แม่ครัว สําหรับวิธี
การลดเวลาในการปรุงอาหาร ในปี พ.ศ. 2558 มีการขยายโครงการได้สําเร็จ
ตัง้ แต่ โครงการเริ่มต้นในปี 2555 มีเมืองอื่น ๆ ได้เข้าร่วมโครงการด้วย
ไม่ว่าจะเป็ น: เมืองดานั ง (ปี 2556) เมืองไฮฟอง (ปี 2557)
และกรุงฮานอย (ปี 2558)
■

เด็ก ๆ กําลังเรียนรูเ้ กีย่ วกับสารอาหารที่ โรงเรียน

มีเมนู กว่า 120 ชุดที่มาพร้อมกับอาหารกว่า 360 ชนิ ดที่ ไม่ซํา้ กันให้เลือก
ซึ่งอาหารทัง้ หมดนี ้ มีความหลากหลาย รสชาติอร่อย และมีสารอาหารที่สมดุล
โรงเรียนต่าง ๆ สามารถพัฒนาเมนู ของตนเองได้ โดยการเลือกชุดเมนู เหล่านั ้ น
หรือโดยการรวมอาหารแต่ละชนิ ดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์เมนู ชุดใหม่ ซอฟท์
แวร์ดังกล่าวเป็ นเหมือนเครื่องคิดเลขที่คุณสามารถตรวจสอบอัตราส่วนของ
โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต รวมถึงปริมาณพลังงานและเกลือที่ร่างกายได้รับได้
ซอฟท์แวร์จะบอกถึงปริมาณส่วนประกอบอาหารที่เหมาะสมตามจํานวนนั กเรียน
โรงเรียนในเวียดนามไม่น้อยกว่า 2,900 แห่งเข้าร่วมโปรแกรมนี ้
“ผมได้พบกับผูม้ อี าํ นาจรับผิดชอบงานนี ้ทตี่ อ้ งการใช้ซอฟท์แวร์นี้ปรุงอาหารในบ้าน
ของตนเอง ซึง่ นั่ นเป็ นเหมือนการทีเ่ ราได้เปิ ดประตูสู่ยคุ ใหม่”
โครงการนี ้มอบโอกาสมากมายให้กับ Ajinomoto เวียดนาม เช่น การจัดตัง้ เว็บไซต์
สําหรับการปรุงอาหารที่บ้านที่ผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบเมนู อาหารได้ทุกวัน
ยิ่งไปกว่านั ้น Motohashi ยังกล่าวว่า “คุณสามารถคํานวณความสมดุลของสาร
อาหารและสร้างสูตรอาหารเฉพาะสําหรับครอบครัวของคุณเองได้” และกล่าวต่อ
ไปว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ ใช้งานซอฟท์แวร์จะสามารถสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ได้เพียงคลิกเดียว
กล่าวสรุปว่า “ผมคิดว่าแนวคิดนี ้ จะเป็ นหนึ่ งในแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีเมื่อประเทศในเอเชียเข้าร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาภาวะทางโภชนาการ
ของอาหารกลางวันในโรงเรียน บริษัท Ajinomoto (ประเทศไทย) จํากัด
ได้เริ่มการพัฒนาปรับปรุงอาหารกลางวันในโรงเรียนแล้ว โดยที่รัฐบาลใช้แผน
พัฒนาต่าง ๆ และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียเองเริ่มพิจารณาถึงการปรุงอาหาร
้ เช่นกัน เป็ นไป ได้ว่าเราอาจสามารถขยายโปรแกรม
กลางวันในโรงเรียนให้ดีขึน
นี ้ ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เช่น ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป”
Motohashi

กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่” Motohashi
เป็ นอดีตกรรมการทั่วไปของบริษัท Ajinomoto เวียดนาม ที่มีบทบาทสําคัญ
“เราได้จัดทําซอฟท์แวร์ที่ครูอาจารย์ ในโรงเรียนสามารถใช้เพื่อพัฒนาเมนู
อาหารประจําวันได้จากคอมพิวเตอร์ที่ โรงเรียน พ่อครัวและแม่ครัวสามารถ
ปรุงอาหารตามเมนู ดังกล่าวได้”
Motohashi

■

ครูอาจารย์ ในโรงเรียนเลือกเมนู อาหารประจําวันผ่านซอฟท์แวร์ดงั กล่าว

สามารถดาวน์ โหลดรูปภาพเพิ่มเติมของโครงการอาหารกลางวันได้จาก URL ด้านล่างนี ้ :
URL: https://www.dropbox.com/sh/
jm0i97jfqrf7xon/AAC70dJGXpb5U2Ef0ZLlD3jea?dl=0

※ โปรดอย่าใช้รปู ภาพเหล่านี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ ไม่ ใช่การรายงานในจดหมายข่าวของบริษัท
Ajinomoto ไม่อนุ ญาตให้มีการใช้รป
ู ภาพซํา้

เกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto Co., Inc.
บริษัท Ajinomoto เป็ นผู้ผลิตเครื่องปรุง อาหารแปรรูป เครื่องดื่มคุณภาพสูงรวมถึงผลิตภัณฑ์กรดอะมิ โน ยารักษาโรค และสารเคมีคุณลักษณะพิเศษเป็ นเวลาหลายปี แล้วที่บริษัท
้ กับแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่ง
Ajinomoto ด้สนั บสนุ นวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพมนุ ษย์ผ่านการใช้เทคโนโลยีกรดอะมิ โนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันบริษัทได้มีความเกี่ยวโยงเพิ่มขึน
ทรัพยากรอาหารสุขภาพมนุ ษย์ และความยั่งยืนสากล บริษัทก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ 2452. และตอนนี ้ ดําเนิ นกิจการใน 35 ประเทศและภูมิภาค บริษัท Ajinomoto มียอดขายสุทธิ ในปี
งบประมาณ 2559 จํานวน1,150.2 พันล้านเยน (10,360 อลล่าร์สหรัฐ) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto (TYO: 2802), กรุณาเยี่ยมชมที่ www.ajinomoto.com.
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