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 นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการ 

ส านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่10 จงัหวดัอบุลราชธาน ี

“ความอว้น” 
การประกอบสรา้งทางสงัคม และปฏบิตักิารของเด็ก :  

กรณีศกึษา นกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่6   
โรงเรยีนแหง่หนึง่ ในเขตเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 



งานนี ้เป็นสว่นหนึง่ในวทิยานพินธ ์ปรญิญาเอก หลกัสตูร 

สงัคมศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสขุ ปี  2553  

 

เรือ่ง 

การคดิไตรต่รองสะทอ้นตวัตน และการปฏบิตัติวัตนของเด็กอว้น  

กรณีศกึษา นกัเรยีนประถมศกึษาปีที ่6   

โรงเรยีนแหง่หนึง่ ในเขตเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 

 

SELF-REFLEXIVE  AND SELF-PRACTICES   

OF  OBESITY  CHILDREN 

 : A CASE  STUDY OF THE SIXTH GRADE  

IN  UBONRATCHATANI  PROVINCE 

 



•โรคอว้นเป็นโรคทีร่ะบาดไปท ัว่โลก(World Health Organization, 2004)   

 

• ในปี 2549 ประเทศไทยมเีด็กอว้นในเด็กวยัเรยีนสงูถงึ รอ้ยละ 22  
หรอืคดิเป็นจ านวนนกัเรยีนประมาณ 1.76 ลา้นคน   (กองทนุสนบัสนุนการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ, 2551) 

 
  

ความส าคญัของปญัหา 

• ประเทศไทยจดัอยูใ่นล าดบัที ่5 จาก 14 ประเทศในแถบภมูภิาค
เอเชยีแปซฟิิก ทีม่ปีญัหาความชุกของโรคอว้นสงูถงึ รอ้ยละ 50  

เด็กของเราเป็นโรคอว้นมากขึน้ 



การมุง่สรา้งรา่งกายเด็กใหอ้ยูใ่นคา่มาตรฐานเพือ่ใหเ้ด็กมสีขุภาพด ี
ภายใตน้โยบายทีใ่ชก้รอบแนวคดิทางการแพทย ์(Evidence Based 
Medicine) ผลลพัธก์ลบัตรงกนัขา้ม เพราะเด็กไทยมปีญัหาภาวะ
โภชนาการลน้เกนิเป็นจ านวนมาก และเพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  
(ปรลมภรณ์  ตนัตวิงษ,์ 2548) 

นกัเรยีนช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีพ่บเด็กน า้หนกัเกนิ
และอว้นมากถงึรอ้ยละ 22.40  
(โรงเรยีนประถมศกึษาแหง่หนึง่ในสงักดัส านกังานการประถมศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 
ในเขตเทศบาลนครจงัหวดัอบุลราชธาน,ี 2552 )  

•ประเทศใดมเีด็กอว้นมาก ประเทศน ัน้จะมทีรพัยากรบคุคลทีอ่อ่นแอ อดุมไป
ดว้ยโรค ท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัในการพฒันาประเทศออ่นดอ้ยลง         
( www.thaihealth.or.th) 

พบมากในวยันี ้

http://www.thaihealth.or.th/


• ความอว้น เป็นความจรงิทีส่งัคมประกอบสรา้งข ึน้ (Berger, Peter and 
Thomas Luckmann,1967) การรับรูค้วามหมายความอว้นเป็นไปตามคา่นยิมของ
สงัคมในแตล่ะยคุสมัย  นับแตย่คุกอ่นประวตัศิาสตร ์ เมือ่ยอ้นเวลาไป
ประมาณ 20,000 ปีกอ่นครสิตกาล(กฤษดา  ศริามพธุ, 2548)  

    “ความอว้น”จงึเป็นสญัลกัษณ์ความม ัง่ค ัง่ และมสีถานะทางสงัคมสงูกวา่     

     คนอืน่ 

 

• หากแตใ่นยคุสมยัใหม ่วงการแพทย ์ไดส้รา้งความอว้นใหเ้ป็นความรูด้ว้ย
คา่ดชันมีวลกาย และเชือ่มโยงความอว้นกบัความเสีย่ง และความตาย  
ขณะเดยีวกันสงัคมไดส้รา้งภาษาใหค้วามอว้น ทีแ่สดงถงึความน่าเกลยีด อดือาด 
เชือ่งชา้  

 

 



  ซึง่ความหมายดังกลา่วไดส้ง่ผลกระทบตอ่ชวีติเด็กอว้น โดยสงัคม
พยายามเขา้มาจัดการ ควบคมุ และจัดระเบยีบรา่งกายเด็กอว้น 
ใหเ้ป็นไปตามทีส่งัคมตอ้งการ ผา่นสถาบันทางสงัคม  เชน่ ระบบ
การแพทย ์โรงเรยีน และ ครอบครัว ความหมายของความอว้น          
ในมมุมองการแพทยไ์ด ้กดทับตอ่ตัวตนของเด็ก โดยทีเ่ด็กไมเ่คย
สะทอ้นความคดิ ความตอ้งการของตนเอง กลายเป็นโลกของผูใ้หญ่
ทีเ่ขา้ไปคดิแทน รวมถงึครอบง าความคดิของเด็ก โดยทีเ่ด็กอาจจะ
ไมไ่ดร้อ้งขอ และไมเ่คยมเีสยีงสะทอ้น “ความเป็นจรงิ” จากตัวของ
เด็กอว้นมากอ่น 



วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
 

 เพือ่ศกึษาการประกอบสรา้งความหมายและการ
ปฏบิตัเิก ีย่วกบัความอว้นของสถาบนัทางสงัคม 
ไดแ้ก ่ครอบครวั โรงเรยีน สือ่และโฆษณาในเด็ก 

 
 เพือ่ศกึษาประสบการณ์ในตวัตนของเด็กอว้นในดา้น 

ความหมาย ความคดิ ความรูส้กึและการเลอืกปฏบิตัติวัเก ีย่วกบัความอว้น
ของเด็ก 



พืน้ทีว่จิยั 
 
 การเลอืกเฉพาะเจาะจง (purposive selection) คอื 
โรงเรยีนประถมศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข ัน้พืน้ฐานแหง่หนึง่ ในจงัหวดัอบุลราชธาน ี 

ด าเนินการเฝ้าระวงัป้องกนัเดก็อว้นอยา่งต่อเน่ือง  และไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการลด
ภาวะโรคอว้นของเดก็ในปีการศึกษา 2552  ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสนใจกบัปัญหาน้ี  
และมีความยนิดีท่ีจะใหผู้ว้จิยัเขา้ไปมีส่วนร่วมท าการศึกษา  นอกจากน้ีเดก็นกัเรียนท่ี
เรียนในโรงเรียนน้ียงัมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีหลากหลาย ท าใหเ้ห็นวธีิการ
จดัการร่างกายของเดก็อว้นท่ีแตกต่างกนั 



กลุม่ตวัอยา่งและวธิกีารเลอืกตวัอยา่ง 

•กลุม่ตวัอยา่ง   

•1) นกัเรยีนไทยช ัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ชว่งอาย ุ10-13 ปี ท ัง้ชายและหญงิทีเ่ร ิม่อว้น 

(+2 SD ถงึ +3 SD) และอว้น (+3 SD) ตามเกณฑอ์า้งองิน า้หนกั สว่นสงู ส าหรบั
เด็กไทยอายตุ ัง้แต ่1 วนั – 19 ปี กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (2547)  ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการลดความอว้นดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่   และเป็นเด็กทีย่นิดเีขา้รว่มการศกึษา 
โดยผูว้จิยัมเีหตผุลการเลอืกศกึษากลุม่นีเ้พราะจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่กลุม่นี้
เป็นกลุม่เสีย่ง ทีม่อีตัราน า้หนกัเกนิและอว้นสงูถงึรอ้ยละ 22.40 จ านวน   16   คน 

2)กลุม่เพือ่น  นกัเรยีนท ัง้ชาย และหญงิทีม่พีฤตกิรรมชอบหยอกลอ้เพือ่น

และ/หรอืแกลง้เพือ่นทีร่ปูรา่งอว้น และ 
ยนิดเีขา้รว่มการศกึษา จ านวน   16   คน 

เลอืกแบบเจาะจง 

3)กลุม่เจา้หนา้ทีท่ ีเ่กีย่วขอ้งในโครงการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการเด็กนกัเรยีน 
และผูป้กครองนกัเรยีน ประกอบดว้ย  
 -เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ งานอนามยั รร. จาก รพ.เอกชน   จ านวน   2 คน       
       -ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ครอูนามยั และครพูลศกึษา          จ านวน   3  คน   
       -ผูป้กครองนกัเรยีน                                                       จ านวน 13  คน 



 วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู : กลุม่ตวัอยา่ง  

การวาดรูป (pictorial 
ethnography)  โดยให้เดก็วาด

รูปตัวเอง 

-ภาพรูปร่างตวัเองทีเ่ป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเขียนเกีย่วกบัความ
หมายความอ้วน ความพึงพอใจ
ต่อรูปร่างของตนเองทีเ่ป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 -ภาพรูปร่างของตวัเองใน
อนาคต พร้อมให้เขียนค า
บรรยายภาพส้ัน ๆ 5-10 ประโยค 

เขียนว่าจะปฏบิัตอิย่างไร
เพื่อทีจ่ะเปลีย่นแปลงร่างกาย
ไปสู่ภาพอนาคตทีต่นเอง
ต้องการ 

การเขียนเรียงความ เร่ือง
“ตัวตนที่ฉันเป็น”
ประกอบด้วยประเด็นการให้
ความหมายความอ้วนและ
ความงาม ภาพลกัษณ์ของ
ร่างกาย และประสบการณ์
เกีย่วกบัความอ้วนมอีย่างไร
บ้าง มผีลกระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการใช้ชีวติ
อย่างไร 

การเขียนเรียงความ เร่ือง
“ตัวตนที่ฉันต้องการจะ
เป็น”ประกอบด้วย
ประเด็นความคาดหวงั
เกีย่วกบัขนาดร่างกาย และ
วธิีปฏบิัตทิีจ่ะบรรลุตาม
ความคาดหวงั 

สัมภาษณ์เชิงลกึ โดยการ
สัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 
ตามแบบสัมภาษณ์   ใน
ประเด็น การให้ความ
หมายความอ้วน   การรับรู้ว่า
ตวัเองอ้วน ความคดิ
ไตร่ตรองและความรู้สึกของ
เด็ก การปฏบิัตติวัเกีย่วกบั
ความอ้วน และอทิธิพลของ
สถาบันต่าง ๆ ทีป่ระกอบ
สร้างความหมายความอ้วน 

การสัมภาษณ์กลุ่ม  (Focus 
Groups)โดยการสัมภาษณ์
แบบกึง่โครงสร้าง 
ตามแบบสัมภาษณ์ ใน
ประเด็น การรับรู้เกีย่วกบั
รูปร่างตนเอง  ความคดิ
ไตร่ตรองและความรู้สึก
ของเด็ก การแสดงออก 
และ การปฏบิัตติวัเกีย่วกบั
ความอ้วนของเด็ก 

การสังเกตแบบ ไม่มส่ีวน
ร่วม 

ในช่วงปกต ิการพูดคุยกบั
กลุ่มเพื่อน การเล่นในช่วง
พักกลางวนั การท า
กจิกรรมนอกช้ันเรียนใน
วชิาการงาน พลศึกษา และ 
ช่วงท ากจิกรรมพิเศษคอื
กจิกรรมเข้าค่ายลูกเสือ   
เพื่อบันทกึกจิวตัร
ประจ าวนัของนักเรียน 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู  
ระหวา่งเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2553 



กจิกรรม
วาดภาพ 



เขยีนเรยีงความ 



การสงัเกต 
แบบไมม่สีว่นรว่ม 



Free  listing  



ผลการศกึษา 



การประกอบสรา้งความหมายความอว้นในครอบครวั 

-คา่นยิมของครอบครัวและเครอืญาต ิ
“เด็กอว้นเป็นเด็กแข็งแรง น่ารัก”  
หมายถงึพอ่แมด่แูล ใสใ่จด ี
รว่มกับความรูท้างการแพทย ์
“สรา้งเด็กมภีาวะโภชนาการด”ี 
ใชอ้าหารเป็นตัวสรา้งรา่งกายเด็ก 

เริม่ตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ ์ 

รปูแบบการจดัการ : ป้อนอาหารตามวยั  เปิดต าราเลีย้ง ชีน้ า
บังคับ/ใหว้ติามนิเสรมิ  การหวา่นลอ้มและแขง่ขัน ใชอ้าหารเพือ่การ
แลกเปลีย่น : จรรโลงความสมัพันธ ์ ,ใหร้างวลัความส าเร็จ  
(กระตุน้เรา้ประโยชนข์องพอ่แม)่  
 



แบบแผนครอบครวับม่เพาะ และ 
 สรา้งเด็กใหอ้ว้น 

ชว่งแมส่รา้งใหอ้ว้น เด็กมอีสิระ พอ่แมส่นบัสนุนใหก้นิ 
  เด็กไดป้ระโยชนไ์ดก้นิอาหารตามความปรารถนา 
  และค าชืน่ชม 



แบบแผนพฤตกิรรมการกนิอาหารของครอบครวั 
 
o  อาหารตามความสะดวก “นมกลอ่ง และขนมจากตูเ้ย็นหรอื  
รา้นสะดวกซือ้” 

o  การเลือ่นเวลาการกนิอาหารมือ้เย็นจนดกึ    
o  ชว่งเวลาอาหารมือ้เย็นทีย่ดืเย ือ้ ไมม่กีารควบคมุเวลา กนิไป  
     คยุไป ดลูะครไป จนกวา่อาหารจะหมด  
o การเลยีนแบบกนิอาหารตามพอ่แมเ่ยีย่ง “พฤตกิรรมแมป่ ู
    ลกูป”ู เชน่ กนิจบุจบิ  กนิอาหารมนั ๆ ไมช่อบกนิผกั ชอบกนิ  
    หวาน น า้อดัลม กนิกาแฟเย็น    

 
  สรา้งการเรยีนรูซ้ ึง่เป็นกระบวนการทางความคดิทีส่ าคญัของ 
เด็กวยันี ้การกนิของเด็กตามผูใ้หญโ่ดยไมถ่กูลงโทษท าใหเ้ด็ก
คดิวา่ นีค่อื อสิระทีจ่ะกนิ  และเด็กมอีสิระในการเลอืกกนิ 



การสรา้งเด็กอว้นหยดุชะงกัเมือ่ความหมายเปลีย่น 

การรือ้สรา้งความหมายเด็กอว้นของครอบครวั 
 
เมือ่พบ เด็กมอีาการผดิปกต ิ เสือ้ผา้รดัแนน่มรีอยด า 
ตามขาและรกัแร ้  ผลเลอืดผดิปกต(ิคลอเรสเตอรอลสงู) 
หรอืสงัเกตการเคลือ่นไหวรา่งกาย  การลกุ น ัง่ เดนิล าบาก 
ดว้ยรปูรา่งทีเ่ทอะทะ ไมท่ะมดัทะแมง  รูค้า่น า้หนกัหรอื 
ดชันมีวลกายของเด็ก 



การประกอบสรา้งความหมายความอว้น ในมติ ิ
การแพทย ์: เป็นความรู ้วดัและค านวณได ้
   

• เด็กอว้น คอื เด็กมคีา่ดชันมีวลกายเป็นตวัเลขสงู 
เกนิคา่ปกต ิ น า้หนกัเกนิ(เร ิม่อว้น) (+2 SD ถงึ +3 SD)  
และอว้น (+3 SD) ตามเกณฑอ์า้งองิน า้หนกั สว่นสงู  กรมอนามยั  

กระทรวงสาธารณสขุ (2547)  
 

• เป็นปจัจยัเสีย่งตอ่การเจ็บป่วย/เป็นโรค ดไูดจ้าก 
คา่ LAB ทีผ่ดิปกต ิเชน่ คลอเรสเตอรอล 
 
  “คลอเรสเตอรอลสงู   หมอแนะน าใหเ้ขา้คอรส์บ าบดั”  



 การช ัง่น า้หนกั  คา่ BMI 

แตเ่ด็กบางคนตอ่ตา้น  

ผลการช ัง่น า้หนกัท าให ้เด็กสว่นใหญ ่รบัรูแ้ละยอมรบัวา่
ตนเองอว้น  และเด็กเขา้ระบบเฝ้าระวงัฯ เพราะเป็นกตกิา
ส าหรบัทกุ ๆ คน   

“มันขึน้ไดม้ันก็ลงได”้ (ภ)ี 

   
  “ อยา่ไปรูเ้ลย  รูไ้ปก็อัปรยี ์ ....มันเป็นปกตขิองผมแบบนี”้ (ภ)ี  

เป็นการใชห้ลกัวทิยาศาสตร ์ทีค่ านวณได ้เป็นรปูแบบ 
การตอกย า้ 



ประกอบสรา้งความหมายความอว้นทีโ่รงเรยีน :   
เด็กถกูตอกย า้ ดว้ย “ความรู”้ จากการสอนของคร ู
 
 
    - เรยีนสขุศกึษา เนือ้หาทีค่รสูอนนอกจากความอว้นคอืโรค 
แลว้ “คนอว้น กลิน่ตวัเหม็นเขยีว”  
 
 
เด็กบางคนกลวัจะถกูเพือ่นมองแบบเหมารวมและรงัเกยีจไมเ่ขา้ใกล ้จงึคดิทีจ่ะดแูล
เรือ่งความสะอาดของตวัเองไมใ่หเ้ป็นอยา่งทีค่รสูอน  

           “ก็เสยีใจและเพือ่นจะไมอ่ยูใ่กลเ้รา เขาตอ้งมองเราแน่  
             ก็ตอ้งท าความสะอาดตัวเอง” (เน) 

 

 
 

- ครก็ูอว้น   /ลดยากใชเ้วลานาน /ครยูงับอกใหก้นิ 



เรยีนพลศกึษา “ทา่ยาก” : ตอ้งฝึกท ามว้นหนา้มว้นหลงั 

 

 “..คนอว้นสว่นใหญท่ าไมไ่ด ้  เราท าไมไ่ดก้อ็ายเพือ่น  
 
       ครกูบ็อกใหพ้ยายาม...” (เน)  
 
 
เด็กอาย  บางคนปฏเิสธไมย่อมท าตามค าส ัง่ของคร ูแลว้น ัง่ดเูพือ่นเลน่ 

 ตอกย า้ : คนอว้นมคีวามสามารถไมเ่ทา่กบั
เพือ่นๆ หรอื “ดอ้ยกวา่” 



ภาพลกัษณ ์ภาพลอ้ในโรงเรยีน 
 

     -กบัคร ู  “ไอผ้อม” “ยกัษ”์ 
 
     -กบัเพือ่น  “ออีว้น” “ชา้งน า้” “หม”ู 
 
 



สือ่ 

 เด็ก reflexive กบัสือ่ในลกัษณะการตคีวาม
ความหมายคนอว้น 

      
คอื  การชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้  เชือ่มโยงกบัการเป็นโรค 
การเป็นภาระกบัผูอ้ ืน่  เป็นภาวะอนัตรายตอ่ชวีติ  
(การตาย  ท ารา้ยคนอืน่  แฟนทิง้) 

สือ่: ผลติ และน าเสนอภาพมายา ความอว้นในดา้นลบ 



 เด็ก reflexive ตอ่สือ่(โทรทศันแ์ละอนิเตอรเ์น็ท) 
 ในการเป็นแหลง่ขอ้มลู วธิปีฏบิตั ิในการลดความอว้น  
 เชน่  การใชฮ้ลูาฮปู  กาแฟเนเจอกฟิท ์และการกระโดดเชอืก 
 น าวธิที ีเ่หมาะกบัตนเองมาปฏบิตั ิ

  เด็ก reflexive ตอ่สือ่รายการท าอาหาร  โฆษณาอาหาร
และเครือ่งดืม่  กระตุน้เรา้ความอยาก(appetite) ของเด็ก
อว้น อยากลิม้ลอง  และการแสวงหามาทดลองกนิ 

  ขา่ว และโฆษณาท าใหเ้ด็กอยูใ่นสภาวะของความกลวั  
ท าใหเ้ด็กอว้นไดฉุ้กคดิ ยบัย ัง้ใจตนเอง เพราะอยาก
เปลีย่นแปลงตวัเอง 



เด็กสว่นใหญ ่(จาก 13 คน) รบัรูแ้ละยอมรบัวา่ตนเองอว้น 
จากคนในครอบครวัและเพือ่น  เชือ่มโยงกบัน า้หนกั และการ
สมัผสัเนือ้ตวัรา่งกายของตนเอง  โดยเฉพาะทอ้ง ตลอดจน
การกนิอาหารในปรมิาณทีม่าก และไมพ่อใจกบัรปูรา่งของ
ตนเอง  

มเีด็กผูช้ายเพยีงคนเดยีวทีรู่ส้กึดกีบัรปูรา่งอว้นของตนเอง  
“ผมดใีจทีผ่มอว้น  อว้นก็ด ีอว้นไมเ่สยีหายอะไร (ตัม้)  

และเด็กผูช้ายทีรู่ต้วัวา่อว้นแตไ่มเ่ดอืดรอ้นกบัรปูรา่งอว้นของ
ตนเอง  2 คน 

ความอว้น ในมมุมองของเด็ก 



ดช. เจมส์ อว้นมาก 

สูง 162 ซม.

หนกั 95 

กก.(ปัจจุบนั
เกือบ 100 

กก.) 

พอ่รับราชการอยู ่
อบต.              -   

ปู่ยา่เป็น
ขา้ราชการ
บ านาญ 

พอ่แม่หยา่ร้าง
อาศยัอยูก่บัปู่ ยา่ 

และอาผูห้ญิง 
  

รู้ตวัวา่อว้นตั้งแต่
เรียนอยูช่ั้นประถม
ปีท่ี 2  ทั้งจากเพื่อน
บอกและ  “จบัทอ้ง
ดูเองเลยรู้มนัอว้น..

มนัจะเป็นกลม ๆ” 

บางคร้ังกไ็ม่
พอใจ เพราะใส่
ชุดไม่ได ้



ดช. เวน่ อว้นมาก 

ส่วนสูง  169 

ซม. 

น ้าหนกั 

91 กก.  
  

พอ่แม่รับราชการ  
  

-ครอบครัวเด่ียวมี
พอ่แม่ และ
นอ้งสาว 1 คน 

เป็นลูกคนโต 

“ฉนัเป็นคนรูปร่าง
อว้นน ้าหนกัเยอะ
น ้าหนกัตวัมากกวา่
คนอ่ืนเส้ือผา้ท่ีฉนั
ใส่เบอร์ 

46,47,48,49,50 และ 
L, XL,XXL”  
-รับรู้วา่อว้นตั้งแต่
เลก็ ๆ  

ไม่พอใจ 



ท าไม เด็กไมอ่ยากอว้น? 
 
 อยากใสชุ่ดตามแฟช ัน่ได ้  
 อยากเป็นทหารแตค่วามอว้นเป็นอปุสรรค  
 กลวัจะเป็นโรค   
 อดึอดัใสเ่สือ้ผา้ไมม่sีize ของตวัเอง   
  ไมอ่ยากถกูลอ้เลยีน  
  กลวัจะเคลือ่นไหวไมส่ะดวก  ไมห่ลอ่ และ 
  มภีาพลกัษณข์องคนขีเ้กยีจ  



รือ้สรา้งความหมายความอว้นกบัตนเองใหม ่

• “หุน่อาเสีย่”  “อาเส่ียเขาชอบอ้วน ๆ เส่ียอ้วนน่ังนับเงินอย่างเดียว”  (เบนซ์)     

• “ผูย้ ิง่ใหญ ่ความแข็งแรง” ถูกคัดเป็นหัวหน้าเผ่าซูลู  

• คนปลอดพยาธ ิ  “คนไม่มีพยาธิ ไม่เหมือนคนผอม ท่ีพยาธิมันช่วยกิน เหมือน
น้องผมมีพยาธิแน่นอนมันตัวเลก็” (เบนซ์) 



• เป็นคณุลกัษณะพเิศษ  

“ลอยได้โดยไม่ต้องท าอะไร นอนไปเฉยๆ มันกล็อยได้  
 มันเด้งขึน้มาเองเหมือนมีฟองน า้..มันเหมือนมีห่วงยาง” 
(เบนซ์) 

• เป็นคนงา่ย ๆ  กนิงา่ย   
ไมเ่ลอืกมาก ชว่ยเหลอืตวัเอง  

• คนอว้นนา่รกั  

• อวบระยะสดุทา้ย 



การหลดุพน้จากการถกูตตีรา   
เด็กพยายาม self- practices ใหม ่: 
  - เลอืกกจิกรรมทีจ่ะเลน่ 
 - ฝึกซอ้ม 
 - แสดงศกัยภาพตนเองใหเ้พือ่นเห็น 
 - ท าสิง่ทีเ่หนอืความคาดหมาย 
 - แตง่ตวัแบบทอม 



• การประกอบสรา้งความอว้น มาจากหลายดา้น เริม่จากครอบครัว :   

ความอว้น คูก่ับ โภชนาการทีด่ ี  ความอว้นคอืแข็งแรง และความน่ารัก     
ถกูใชม้าประกอบเป็นวาทกรรมเชดิช ูบอกความเป็นแมท่ีด่ ีmotherhood 
และกดดันพอ่แมใ่หท้ าหนา้ที ่

•  อาหาร จงึเป็นสิง่ด ีบางครัง้คอื รางวลั   “การกนิ”   อาหารของเด็กไมใ่ช่

ปัญหา   กระตุน้ใหก้นิ     

•  อาหารเป็นสิง่ส าคัญ แตท่างเลอืกหาอาหารอาจไมม่ากนัก เพราะในความเรง่
รบีตอ้งไปท างานหรอืลกูตอ้งเดนิทางไปเรยีนในเมอืง   แมจ่ะเก็บตนุอาหาร
ในตูเ้ย็น  หรอืจัดหานม และขนมเป็นอาหารเชา้ใหก้ับลกู “ทีง่า่ย สะสะดวก”  
มือ้เย็นจงึเป็นมือ้อาหารหลักและมแีบบแผนการกนิตามทีพ่อ่แม/่ครอบครัว 

    พาท า 

• เมือ่เขา้สูว่ยัเรยีน เด็กมคีวามเป็นอสิระในการกนิ ขณะทีแ่หลง่ทัง้รา้นสะดวก
ซือ้และแผงลอยหนา้โรงเรยีน มอีาหารมากมายใหเ้ด็กเขา้ถงึไดง้า่ย “อาหาร
ราคาถกู และถกูปากเด็ก” เชน่ ขนมกรบุกรอบ  นมกลอ่ง น ้าหวาน น ้าอัดลม
ฯลฯ     

 

 

 

สรปุ 



 เมือ่เขา้โรงเรยีน เรือ่งความอว้น กลายเป็นปญัหา  ผา่นหลกัสูตรการสอนสุขศกึษา
และพลศกึษา ของคร ู 
      ความอว้นคอื โรค และ การขาดความคล่องตวั  ไม่แข็งแรง ขดักบัอุดมการณ์
สมยัใหม ่ทีค่นตอ้งแข็งแรง   กระฉบักระเฉงและ รวดเร็ว  เพราะเด็กอว้นไมส่ามารถ 
ท าได ้
 
 ตอกย า้ความอว้นในแงล่บ  ดว้ยการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ วดัคา่ดชันมีวลกาย 

โดยเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข บอกความเสีย่ง และความแตกตา่งจากคนอืน่ ตอ้งให้
ลดน า้หนกั   

 
      ซึง่กจิกรรมของท ัง้ครแูละเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขใชเ้กณฑม์าตรฐานวดัเด็กทีส่นใจ
เฉพาะดา้นรา่งกาย โดยไมไ่ดส้นใจตอ่ความคดิ ความรูส้กึของเด็ก  เด็กตอ้งประสบกบั
ความยากล าบาก  จากการถูกจดักลุม่เป็นคนอว้น  และเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ และ
ตอ้งพยายามท ากจิกรรมพลศกึษา เหมอืนกบัเด็กท ัว่ไป  
 
  กลุม่เพือ่น  เด็กอว้นมกัถกูลอ้เลยีน ถกูแกลง้ จากเพือ่น ใหอ้บัอาย 
 ขาดความม ัน่ใจในตวัเอง  



      ขณะเดยีวกนัสือ่ซึง่อยูใ่กลช้ดิและเด็กเขา้ถงึไดง้า่ย ไดน้ าเสนอ 
ภาพความอว้นในดา้นลบ ท าใหเ้ด็กตกอยูค่วามกลวั  มสีภาวะความเปราะบาง 
ดา้นจติใจ ท าใหเ้ด็กอว้นไดฉุ้กคดิ ยบัย ัง้ใจตนเอง เพราะอยากเปลีย่นแปลง
ตวัเอง และหาวธิปีฏบิตัจิากสือ่น ามาแกไ้ขปญัหา ทีอ่าจท าใหเ้กดิอนัตราย  
จากความไมรู่เ้ทา่ทนั ภาพมายาจากสือ่ หลอกลอ่ใหเ้ด็กหลงเชือ่ไดง้า่ย 
 
    รวมท ัง้โครงสรา้งครอบครวั ก็ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจสือ่ดว้ยเชน่กนั  
พอ่แมย่งัเชือ่ส ือ่ เชือ่เร ือ่งอว้นเป็นโรค และบงัคบัควบคมุชวีติเด็ก 
 



ขอ้เสนอแนะ  
 
  งานอนามยัแมแ่ละเด็ก  ควรเนน้ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ  

เร ือ่งโภชนาการทีเ่หมาะสม  และความแตกตา่งเร ือ่งการ
เจรญิเตบิโตตามวยัของเด็กและโรคอว้น แกผู่ป้กครอง     

 เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ และคร ู ผูป้ฏบิตังิานกบัเด็กควร
ค านงึถงึความเปราะบางดา้นจติใจเด็ก ควรท าความเขา้ใจ 

     ใสใ่จความรูส้กึเด็ก และจดักจิกรรมออกก าลงักายทีเ่หมาะสม
กบัเด็ก 

 ควรจดัท าขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความอว้นทีเ่ป็นรปูธรรม  
ถกูตอ้ง และเผยแพรท่างสือ่โทรทศัน ์ในเวลาทีเ่หมาะสม 

     กบัเด็ก 
 



ขอบคณุคะ่ 


