
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลน                

สู่ธรรมชาติ เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ     

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบามราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้

ระบบนเิวศน์ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืน

ป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะเอกอัครราชฑูต ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหนา้ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า

ชุมชน และประชาชนชาวเสม็ดงามเฝ้ารับเสด็จ 

  



 

วันท่ี  19 มิถุนายน 2560  คณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองบวั ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต าบลหนองบวั ร่วม

กิจกรรมรณรงคป์ระชารัฐร่วมใจ “พิชิตลูกน า้

ยงุลาย” ดว้ยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน    3 โรค  

ณ วัดเสม็ดงาม และบริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระ

เจา้ตากสินมหาราช 

 

วันท่ี 27 เมษายน 2560  คณะจากส านักพระราชวัง คณะกรรมการด าเนินงานโครงการพลิกฟ้ืนคืนป่าชายเลนสู่

ธรรมชาติ พรอ้มดว้ยผูว้่าราชการจังหวัดจันทบรีุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ผูน้  าชมุชน เขา้ตรวจพ้ืนท่ี   

เตรียมความพรอ้มรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ณ ศนูย์เรียนร ูร้ะบบนิเวศน์ป่าชายเลนบา้นเสม็ดงาม ต าบล     

หนองบวั  อ าเภอเมือง จงัหวัดจนัทบรีุ 

วันท่ี  5 มิถุนายน 2560  สภานิติบัญญัต ิ    

โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก านัน ผูใ้หญ่บา้น

ต าบลหนองบวั จดัโครงการคืนป่าสู่ธรรมชาติ เนื่องในวัน

สิ่งแวดลอ้มโลก 

 

 



 

โครงการก่อสร้างถนน  

คสล.ซอยเนินตากัน หมู่ที่ 8 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน  

คสล.ซอยวงษ์แก้ว หมู่ที่ 1 

โครงการก่อสร้างถนน   

คสล. ซอยศุภณัฐอุทิศ      

หมู่ที่ 1 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยประหยัดจิตร 3 หมู่ที ่1 

 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยโรงสี หมู่ที่ 10(ช่วงที่ 3) 

 



 

 

 

 

 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่า หากกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะลดความเสี่ยงต่อโรคไม่
ติดต่อเร้ืองรัง (NCDs) ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่เร่ิมกินผักและผลไม้อะไรสักอย่าง ชีวิตเราคงจะต้องหมดเงินไปกับค่า
รักษาพยาบาลอย่างแน่นอน 

“หากไม่ชอบกินผัก ก็ให้เร่ิมจากผลไม้ที่คุ้นเคย หรืออาจเลือกกินฟักทอง แครอท หรือผักที่ไม่ใช่สีเขียวไป
ก่อนก็พอจะทดแทนกันได้” อาจารย์แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการบ าบัดและผู้เชี่ยวชาญอาหารเพื่อสุขภาพเล่าถึง
จุดเริ่มต้นท่ีเปล่ียนจากไม่กินผักว่า “เราเริ่มจากกินผักตระกูลต้นหอม ผักกาดขาว และผักท่ีไม่ได้มีสีเขียวมากนัก          
เพราะทางด้านจิตวิทยาพบว่า ภายในจานข้าว 1 จาน หรือ 1 มื้อ ห้ามมีปริมาณของสีเขียวเข้มเกิน 20% เพราะ           
หากว่าเกินจะท าให้คนกินประมวลผลว่า ผักเหม็นเขียว และไม่อร่อย” 

“หลังจากท่ีกินผักกาดขาวได้แล้วก็พัฒนาสู่ผักคะน้า แล้วก็เริ่มกินผักอื่น ๆ มาเรื่อย ๆ โดยจะพยายามเลือกกินผัก
ของไทย เพราะถูกดี และมีไฟเบอร์อีกด้วย” อาจารย์แววตา กล่าวต่อไปว่า เมื่อพูดถึงการกินผักให้ได้ 400 กรัม         
ใน  1 วัน อาจจะเป็นเร่ืองที่ยากมาก แต่ไม่อยากให้ท้อหรือถอดใจ และไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างทันที แต่อยาก
ให้ค่อย ๆ เพิ่มผักเข้าไปในแต่ละม้ือ เช่น หากต้องการกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวก็บอกให้แม่ครัวเพิ่มผักอย่างอื่นเข้าไป 
นิดหน่อย แล้วค่อย ๆ พัฒนาสู่การกินผักในจานใหญ่ ๆ 

หากจะพูดถึงการกินผักให้ได้ 400 กรัม ฟังดูอาจเป็นเรื่องท่ียาก แต่หากมาว่ากันตามจริง 400 กรัมนี้เป็นจ านวน
ท่ีควรรับกินต่อ 1 วัน ไม่ใช่ ต่อ 1 มื้อ ดังนั้นเราก็สามารถเฉล่ียให้ 400 กรัมนั้นกระจายไปตามมื้อต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถเลือกผลไม้ท่ีเราช่ืนชอบเพื่อกินในช่วงเบรกของแต่ละวันได้อีกด้วย  ส าหรับคนไม่กินผักคนไหนที่สนใจ        
จะเร่ิมต้นกินผักในวันนี้ สามารถลองท าตามวิธีกินผักยังไงให้ได้ 400 กรัม ด้านล่างนี้ได้เลย 

1. พกผลไม้วันละ 1-2 ผล เช่น กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล ชมพู่ ฝรั่ง แทนคุกกี้หรือขนมกรุบกรอบ หากท าอย่างสม่ าเสมอ
จะได้ปริมาณอาหารในกลุ่มนี้ครั้งละ 100 – 150 กรัม ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม (ผัก 3 ส่วน ผลไม้ 2 ส่วน) 

2. มีผลไม้หรือกล่องผักสลัดติดตู้เย็น ติดบ้าน/ท่ีท างาน แทนช็อกโกแลตหรือขนมหวาน จะช่วยให้เรากินผักผลไม้           
ได้มากขึ้น 

3. หัดท ากับข้าวกินเองสัปดาห์ละ 1 วัน เลือกผักท่ีชอบ หรือทดลองผักใหม่ ๆ ล้างเอง ปรุงเอง และยังมั่นใจได้ใน
ความสะอาดปลอดภัย 

4. เตรียมอาหารกลางวันไปกินท่ีท างานลองท าอาหารง่าย ๆ  ท่ีเตรียมได้ต้ังแต่ตอนกลางคืน เช่น แซนด์วิช สลัด            
ข้าวผัด หรือข้าวคลุกน้ าพริกง่าย ๆ 

5. เตรียมผักสดมาเป็นผักเคียงอาหารจานหลัก หรือลวกผักพกมาเติมในก๋วยเต๋ียว วิธีนี้สามารถเพิ่มปริมาณผัก            
ในแต่ละมื้อได้ตามต้องการ 

6. ท าน้ าผักผลไม้ปั่น โดยผสมน้ าผลไม้เล็กน้อยเพื่อช่วยลดกล่ินผัก และเพิ่มรสอร่อยมากขึ้น แต่ปั่นแล้วต้องด่ืมทันที
เพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าของเอนไซม์ 
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หากเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะถึง 400 กรัม ก็สามารถกะด้วยฝ่ามือได้ เพราะสองฝ่ามือของผู้ใหญ่ประกบกัน          
จะเทียบเท่าได้กับปริมาณผัก 1 กรัม นอกจากนี้การดื่มผลไม้ปั่นแล้วดื่มโดยทันทีก็ให้คุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการพัฒนากลุ่มผู้บริโภค
ผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัมเพื่อสุขภาพ ในส านักงาน ได้ชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ “กินผัก
และผลไม้ 400 กรัม” โดยสร้างความรู้คงเข้าใจ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคผักและผลไม้ พร้อมต้ังเป้าให้
คนไทยหันมากินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจาก 25.9%เป็น 50 % ภายในปี 2564 ตามท่ีองค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูล
ว่า หากกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะลดความเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ ดังนั้น การกินผักผลไม้วันละ 
400 กรัมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเคยชินใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยท่ีดีในการบริโภคให้กับประชาชนทุกเพศ         
ทุกวัย 

 

 

 

 

 

            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


