
 

 

 

 

อย. ยุค 4.0 กาวลํ้า คิดคนนวัตกรรมส่ือการสอน ดวยเทคโนโลยี AR         

เพ่ิมการเรียนรู ปลูกฝงเยาวชน บริโภคอาหารปลอดภัย 

 

อย. ยุค 4.0 ทันสมัย เขาถึงกลุมเยาวชน พัฒนาสื่อการสอนในโครงการอาหารปลอดภัยใหแก

นักเรียนชั้น ม.1 ครอบคลุมโรงเรียนทุกภาค คิดคนนวัตกรรม สอดแทรกเขาไปในแผนการเรียนรู “อาน งด 

ลด ทํา” ดวยการนําเทคโนโลยีการสอนสุดล้ํา AR ในรูปแบบการตูน Animation 2D และ 3D ชวยเพิ่มการ

เรียนรูใหแกเยาวชนรุนใหม ไดรับความสนุกสนาน ควบคูกับความรูเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย อีกทั้งยัง

นําแผนการจัดการเรียนรู 6 แผน และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 แผน มาสอนเด็ก หลังทดลอง 

นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ รูจักประโยชนของฉลากจีดีเอ หรือ 

ฉลากหวาน มัน เค็ม นําไปสูการลดการบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชน ลดปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไมติดตอ

เรื้อรัง (NCDs) 

 

วันน้ี (29 สิงหาคม 2559) ณ โรงแรมมิราเคิล นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา และคณะ แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา จากความสําเร็จของการดําเนินโครงการอาหาร

ปลอดภัยในรูปแบบใหมเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน 4 จังหวัดนํารอง ไดแก กระบ่ี ระยอง ชัยภูมิ และเชียงใหม ผานแผนการ

เรียนรู 9 แผน น้ัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไมหยุดน่ิง ไดขยายผลการดําเนินโครงการ

อาหารปลอดภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอเน่ือง โดยเพิ่มอีกจังหวัดละ 2 โรงเรียน ไดแก กระบ่ี  
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(รร.คลองทอมราษฎรรังสรรค และ รร.หนองทะเลวิทยา) , ชัยภูมิ (รร.คอนสวรรค และ รร.บานแทนวิทยา) ,  

ระยอง (รร.ชํานาญสามัคคีวิทยา และ รร.บานฉางกาญจนกุลวิทยา) , เชียงใหม (รร.หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 

และ รร.สันทรายวิทยาคม) โดยนําโมเดลแผนการเรียนรูจํานวน 6 แผน มาใชกับนักเรียนกลุมควบคุม และ

เสริมดวยแผนพัฒนาผูเรียนอีก 3 แผน รวมเปน 9 แผน มาใชกับนักเรียนกลุมทดลอง ทั้งน้ีก็เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเริ่มจากนักเรียนชั้น ม.1 

ดวยการสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดและฝกปฏิบัติ เนนการอาน รวมถึงการใชประโยชนจากฉลาก

โภชนาการ เชน ฉลาก หวาน มนั เค็ม (ฉลาก GDA) เพื่อลดการบริโภคอาหารที่ไมมีประโยชน ไมมีคุณคาตอ

รางกาย ซ่ึงการจัดทําแผนการเรียนรู น้ี เปนการรวมมือกันวิจัยระหวาง อย. กับอาจารยจากคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา  

สําหรับในป 2559 น้ี อย. ยังไดพัฒนาสื่อการสอนผลิตนวัตกรรมใหเขาถึงเยาวชน สอดรับกับ

แนวคิดประเทศไทย 4.0 ดวยการนําเทคโนโลยี AR มาชวยเสริมในการเรียนการสอน โดยแสดงผลในรูปแบบ

การตูน Animation 2D และ 3D สอดแทรกเขาไปในแผนการเรียนรู “อาน งด ลด ทํา” คือ เกมลูกเตา

แสนกล ซ่ึงชวยเพิ่มการเรียนรูใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน ควบคูกับความรูเรื่องการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย เกมดังกลาวยังใหนักเรียนไดฝกฝนการคิดวิเคราะห สรุปความรูที่ไดรับใหอยูในรูปของ Mind 

Mapping และมีการถาม-ตอบ เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมและเกิดความเขาใจเรื่องการบริโภคอาหาร

ปลอดภัยดียิ่งข้ึน หลังการทดลองทั้ง 8 โรงเรียน ผลปรากฏวา เด็กนักเรียนมีความตระหนักและเรียนรูใน

เรื่องของการอานฉลากกอนเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม มีคุณคาตอ

รางกายมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

 

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา สื่อเทคโนโลยีจากแผนการเรียนรูดังกลาว

ถือเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมการเรียนรูใหแกเยาวชนไทยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สม

ประโยชน รูจัก “ฉลาดซ้ือ ฉลาดบริโภค” สามารถปองกันความเสี่ยงจากเกิดโรคโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-

communicable diseases: NCDs)  เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอวน 

โรคไต การดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยไดรับความสําเร็จดวยความรวมมือบูรณาการกับครูผูสอนและ

เจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่โรงเรียนตนแบบตั้งอยู ดังน้ัน อย. จึงไดมีการมอบโลเกียรติคุณ

ใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูรับผิดชอบหลัก ตลอดจนมอบเกียรติบัตร

แกครูผูชวยและเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด เพื่อเปนกําลังใจและขอบคุณทุกฝายที่

ใหความรวมมือเปนอยางดีในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน  

อยางไรก็ตาม ในวันน้ี อย. ไดจัดใหมีการประกวดสื่อ/นวัตกรรมของนักเรียนที่ผานการเรียนการ

สอนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหแกนักเรียนที่ชนะ

การประกวดสื่อและนวัตกรรมโครงการอาหารปลอดภัย แบงเปน 

รางวัลที่ 1 ไดรับเงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท ไดแก โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ไดรับเงินรางวัลจํานวน 20,000 บาท ไดแก โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม ิ
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รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ไดรับเงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท ไดแก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร

อุปถัมภ  จ.เชียงใหม 

รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ไดแก โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม                

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวทิยา จ.ระยอง และโรงเรยีนสันปาตองวิทยาคม จ.เชียงใหม 

รางวัลพิเศษความคดิสรางสรรค ไดรับเงินรางวัล 9,000 บาท ไดแก โรงเรยีนบานแทน จ.ชัยภูมิ 

รางวัลพิเศษใชงานไดจรงิ ไดรับเงินรางวัล 9,000 บาท ไดแก โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา จ.

ระยอง 

รางวัล Popular Vote ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท ไดแก โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง 

อย. หวังวาเยาวชนไทยจะนําประโยชนที่ไดรับจากการคิดคนสื่อและนวัตกรรมครั้งน้ีไปใช

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางเหมาะสม และบอกตอไปยังผูปกครอง สังคมรอบขาง ให

รวมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีของ

สังคมไทยตอไป   

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   29 สิงหาคม 2559   แถลงขาว 29 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 


