
 
 

 

อย. ทดลองรูปแบบ เนนกระตุนเด็กให รับรู ตระหนัก เช่ือ และปฏิบัติตาม  

มุงปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนนํารอง  
 

 

อย. ใชแนวคิดใหมในการดําเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ป 2558 มุงหารูปแบบปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  เนนเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค  กระตุน

เด็กรับรู  ตระหนัก เช่ือ และปฏิบัติตาม   โดยจัดทําแผนการเรียนรู 9 แผนกิจกรรม ทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1  ในโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของโรงเรียนตนแบบ จาก 4 ภาค  

หวังลดการบริโภคขนม หรือ อาหารท่ีไมเปนผลดีตอสุขภาพ และเด็กรูจักอานและใชประโยชนจากฉลากอาหาร เชน 

ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)บนซองขนมกรุบกรอบ ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม  รวมถึงสงเสริมใหเด็ก

ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค อาหารหนาโรงเรียนอยางปลอดภัย  หวังตอยอดไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ท่ัวประเทศ 

 ภก. วีระชัย นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  และในฐานะรองโฆษกสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เปดเผยวา  จากการท่ี อย. ดําเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ป 2558  เพื่อ

มุงหารูปแบบปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ภายใตแนวคิด 

“พัฒนานิสัย ใสใจบริโภค สรางเสริมสุขภาพ” โดยจัดทําแผนการเรียนรู 9 แผนกิจกรรม ทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนตนแบบ 4 โรงเรียน จาก  4 ภาค  ไดแก โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนแกลง 

“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง  โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี และโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัด

เชียงใหม นั้น ทีมงาน อย. มีการลงพื้นท่ีเยี่ยมชมการทดลองใชรูปแบบดังกลาว ณ โรงเรียนตนแบบนํารองใน

ภาคเหนือ ไดแก โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีการทดลองใชแผนการเรียนรูดังกลาวกับเด็ก

มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 40 คน โดยกิจกรรมตามแผนการเรียนรู จะมีการใหความรูเบ้ืองตนกับนักเรียน และบรรจุ

กิจกรรมท่ีหลากหลายลงในแผนการเรียนรู  เปนการเรียนรูนอกบทเรียน ท่ีมีสาระแทรกความสนุกสนาน เนนเด็กมี

สวนรวมในกิจกรรม แฝงการเรียนรูหวังลดการบริโภคขนม หรือ อาหารท่ีไมเปนผลดีตอสุขภาพ เชน ขนมกรุบกรอบ 

น้ําอัดลม  เครื่องด่ืมท่ีมีน้ําตาลและกาเฟอีนเปนสวนประกอบและมีน้ําตาลสูง  เด็กรูจักอานและใชประโยชนจาก

ฉลากอาหาร เชน ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) บนซองขนมกรุบกรอบ ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม  

รวมถึงสงเสริมใหเด็กฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค มีวิธีเลือกบริโภคอาหารหนาโรงเรียน เชน อาหารทอด ปง ยาง ใสสี 

อยางปลอดภัย  ลดความเล่ียงตอการเกิดโรคเรื้อรังท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพเด็กในอนาคต โดยจะมีการสังเกต

พฤติกรรมการซื้อและบริโภคของเด็กกอนและหลังดําเนินงาน วาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของนักเรียนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในเบ้ืองตน ครอบคลุมดานใดบาง และในระดับใด จากนั้นประเมิน และ

ปรับปรุง แผนการเรียนรูใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน เพื่อใหโรงเรียนตาง ๆ สามารถนําไปใชเปนตนแบบตอไปได   
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รองโฆษก อย. กลาวตอไปวา การทดลองใชรูปแบบในครั้งนี้ จะกระตุนใหเด็กรับรู ต้ังแตเริ่มแผน

กิจกรรมถึงความสําคัญของการมีสุขภาพดี  และรูวาพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสมต้ังแตเด็กสงผลกระทบตอ

สุขภาพได  หากบริโภคหวาน มัน เค็ม ตามใจปาก เด็กอาจถูกโรคภัยคุกคามไดต้ังแตยังเด็ก จึงไมควรมองเรื่อง

สุขภาพเปนเรื่องไกลตัว  เพราะเมื่อสุขภาพเสียไป ไมสามารถยอนเวลาไปเพื่อแกไขได   เขาใจ วาควรปฏิบัติตัวอยาง

ไร ฉลาดบริโภคดวยวิธีไหน จึงจะชวยสุขภาพดี  และการอานและใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ เชน 

ฉลากหวาน มัน เค็ม เปนหนึ่งในวิธีการท่ีดี ในการชวยใหหุนดี และสามารถปองกันโรคท่ีเกิดจากการบริโภคหวาน 

มัน เค็ม มากเกินไป ตระหนักถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม  เชน  ผูท่ีเปน

โรคเบาหวานหากไมมีการควบคุมอาหารอยางจริงจัง ความรุนแรงถึงข้ันถูกตัดขา หรืออาจเกิดอาการหัวใจวาย ไตลมเหลว ตา

บอด หมดสติและอาจเสียชีวิตได เปนตน   ซึ่งในปจจุบันพบวาเด็กมีแนวโนมเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มากข้ึน โดยหวัง

วาการกระตุนดวยแนวคิดดังกลาวจะสงผลใหเด็ก เช่ือ และปฏิบัติตาม  

รูปแบบของแผนการเรียนรูจะมีการประยุกตใหแตกตางกัน ในบางแผนการเรียนรูจะอยูในลักษณะของ

ฐานกิจกรรม สอนภายนอกหองเรียน เพื่อสรางสีสันในการเรียนรูแกเด็ก เชน แผนการเรียนรู  “โรงหนังปลอดภัย” 

เด็กจะไดรับชมวีดิทัศนท่ีผลิตในลักษณะอินเตอรแอ็คทีฟ (Interactive)  โดยเด็กสามารถมีสวนรวมในการโตตอบ

ผานวีดิทัศนได  มุงส่ือสารใหเด็กรูจักกับภัยรายท่ีอาจแฝงมากับอาหารหนาโรงเรียน อาหารชนิดใดท่ีเมื่อพบการใสสี

แลวไมควรบริโภค  รูจักฉลากหวาน มัน เค็ม แผนการเรียนรู  “คนฉลาดรูจักเลือกบริโภค” เปนการเรียนรูผานแท็บ

แล็ต  ซึ่งบรรจุแอพพลิเคช่ันท่ี อย. ทําไวในรูปแบบเกมตอบคําถามผานรานคาในเกม เชน  รานขนมกรุบกรอบ ราน

น้ําอัดลม/น้ําหวาน  รานทอด ปง ยาง  เนนใหเด็กสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง มากกวาการสอนใหเด็ก

ทองจํา หรือ แผนการเรียนรู “ช็อปปงฉลาดคิด” มุงใหเด็กฉุกใจคิดทุกครั้งท่ีเลือกซื้อขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม น้ําชา

เขียว  วาเมื่อบริโภคเขาไปอาจไดรับ ไขมัน โซเดียม น้ําตาล ในปริมาณท่ีมากจนคาดไมถึง โดยสอนใหเด็ก ๆ รูจัก

วิธีการนําขอมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม ท่ีอยูบนซองขนม มาคิดคํานวณปริมาณพลังงาน ไขมัน โซเดียม น้ําตาล ท่ีจะ

ไดรับเมื่อซื้ออาหารเหลานี้มาบริโภค ผนวกดวยใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ท่ีมาพรอมกับการบริโภคอาหารดังกลาว 

พรอมท้ังใหเด็กวิเคราะหแนวโนมท่ีจะเกิดโรคตาง ๆ หากบริโภคขนมและน้ําอัดลมท่ีเลือกไวได  เปนตน  

การดําเนินการทดลองรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน

ครั้งนี้ จะไมสามารถเกิดข้ึนไดหากโรงเรียนไมเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีเด็กจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการอาหาร

ปลอดภัย ในครั้งนี้ และใหการสนับสนุนโดยเปดโอกาสใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เขามา

ดําเนินการ  และการจัดทําแผนการเรียนรูดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น เพราะ อย. มีเครือขายพันธมิตร

ท่ีดี มีศักยภาพ ไมวาจะเปนผูบริหารและครูจากโรงเรียนตนแบบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นท่ีรวมให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงาน โดยหลังการทดลองใชแลวจะมีการนํามา

ปรับปรุง เพื่อใหไดรูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมตอไป  สามารถนํามาใชเปน

ตนแบบกับโรงเรียนอื่น ๆ ไดตอไป  
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