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สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง ฉลาดบริโภค ต�องอ�านฉลาก 

๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด�น ทวิลิป ซอฟเฟอริน ห�วยขวาง กรุงเทพฯ 
 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ฉลาดบริโภค ต�องอ�านฉลาก ในวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด�น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห�วยขวาง กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค2เพ่ือให�
คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป5งบประมาณ ๒๕๕๗ และเครือข�ายของคณะทํางานภาค
ประชาชน มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ และการเลือกซื้อเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ2อาหารท่ีปลอดภัย และสมประโยชน2 เพ่ือร�วมรณรงค2เผยแพร�ความรู�ให�ผู�บริโภค
รู�จักเลือกบริโภคอย�างเหมาะสม ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ลดป;ญหาภาวะอ�วน และ
สามารถใช�ข�อมูลฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ เพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ2อาหารท่ีปลอดภัย 
และสมประโยชน2 การอบรมสรุปผลเป=น ๓ ส�วน ดังน้ี 

ส�วนที่ ๑ ผู�เข�าร�วมอบรม 
 ผู�เข�าร�วมอบรม ประกอบด�วย คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ซึ่งประกอบด�วย ผู�ประกอบการ องค2กร ภาคประชาชน องค2กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ/
การศึกษา และหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง เครือข�ายของคณะทํางานภาคประชาชน และ
บุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๙๓ คน แยกเป=น 

- คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๓ คน 
- เครือข�ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๔๑ คน จาก ๒๓ หน�วยงาน/องค2กร 

สมาคมโฆษณาแห�งประเทศไทย สมาคมผู�ผลิตเคร่ืองสําอางไทย คณะนิเทศศาสตร2 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เครือข�ายวิสาหกิจชุมชนท่ี ๘ 
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป;จจุบัน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อมเทศบาลนคร
พิษณุโลก มูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย เขตท่ี ๑ สมาคม
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย สภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ2 สหพันธ2วิทยุชุมชนแห�งชาติ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน2แห�งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ2 สมาคมโทรทัศน2ดาวเทียม(ประเทศไทย) สมาคมหนังสือพิมพ2
แห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ2 ภาควิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี แผนงานพัฒนาวิชาการกลไกคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านสุขภาพ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห�งชาติ และกรมส�งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ2 

- บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๒๙ คน 
 



 ๒

ส�วนที ่๒ เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
 เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด�วย การอภิปราย ๒ เร่ือง และการอภิปรายกลุ�ม 
๑ เร่ือง สรุปได� ดังน้ี  

    ๒.๑ การอภิปราย เร่ือง แนวคิดในการควบคุมฉลากอาหารของประเทศไทยที่เป9นมิตร
กับผู�บริโภค โดย 

นายวรพจน2 ฤทธ์ิดี กลุ�มกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางนภาพร กําภูพงษ2 กลุ�มพัฒนาระบบ สํานักอาหาร 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู�ดําเนินการอภิปราย คือ ภก.วีระชัย นลวชัย ผู�อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 
 ป;จจุบันพบว�าอัตราการตายด�วยโรคไม�ติดต�อเร้ือรัง โดยเฉพาะมะเร็งทุกชนิดมีแนวโน�มเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งสาเหตุส�วนใหญ�เกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีการปนเปQRอนจุลินทรีย2 และสารเคมี 
รวมท้ังการนําเข�า-ส�งออก มีแนวโน�มเพ่ิมสูงขึ้น ท้ังด�านกระแสการแข�งขันทางการค�า ความ
หลากหลายของอาหาร และการเปSดเขตการค�าเสรี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได�
ดําเนินการควบคุมและกํากับดูแลอาหารของประเทศไทย โดยมีเปTาหมายเพ่ือการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านอาหาร ให�ประชาชนบริโภคอาหารด�วยความปลอดภัย มีคุณภาพหรือมาตรฐาน และ         
สมประโยชน2 จึงได� กําหนดให�มีมาตรฐานท่ีเป=นแบบบังคับ ได�แก� พระราชบัญญัติอาหาร         
พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น เพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ2อาหารให�มีความปลอดภัย โดยกําหนดหน�าท่ีและบทบาท  
ผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกํากับดูแลความปลอดภัยของอาหาร ข�อห�ามปฏิบัติ และกําหนดบทลงโทษผู�ฝVาฝQน 
ท้ัง น้ีภาพรวมของ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบด�วย ๘ หมวด ได�แก�  หมวด ๑ 
คณะกรรมการอาหาร หมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต หมวด ๓ หน�าท่ีของผู�รับ
อนุญาตเก่ียวกับอาหาร หมวด ๔ การควบคุมอาหาร หมวด ๕ การขึ้นทะเบียนการโฆษณาเก่ียวกับ
อาหาร หมวด ๖ พนักงานเจ�าหน�าท่ี หมวด ๗ การพักใช�ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
และ หมวด ๘ บทกําหนดโทษ บทเฉพาะกาล อัตราค�าธรรมเนียม  
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว�าด�วยเร่ืองฉลาก กําหนดกลุ�มอาหารท่ีต�องมีฉลาก    
ไว�เป=น ๔ กลุ�ม ได�แก� 
 กลุ�มท่ี ๑ อาหารควบคุมเฉพาะ ได�แก� อาหารท่ีกฎหมายกําหนดให�ผู�ผลิตหรือผู�นําเข�า
อาหารประเภทน้ีเพ่ือจําหน�าย ต�องมาขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก�อน 
เม่ือได�รับอนุญาตแล�วจึงจะผลิตและนําเข�าเพ่ือจําหน�ายได� ป;จจุบันมีอยู� ๓๙ ชนิด 
 กลุ�มท่ี ๒ อาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารประเภทน้ีมีการกําหนดคุณภาพ
มาตรฐาน  
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 กลุ�มท่ี ๓ อาหารท่ีรัฐมนตรีประกาศให�เป=นอาหารท่ีต�องมีฉลาก 
 กลุ�มท่ี ๔ อาหารอ่ืนนอกจากอาหารตามกลุ�มท่ี ๑-๓ 
 โดยฉลากผลิตภัณฑ2อาหารน้ัน จะมีท้ังฉลากท่ีจําเป=นต�องมีเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก และ
ฉลากท่ีไม�จําเป=นต�องมีเคร่ืองหมาย อย. บนฉลาก ซึ่งฉลากโดยท่ัวไปจะระบุข�อมูลจําเป=นท่ัวไป     
ท่ีผู�บริโภคควรจะทราบ ซึ่งได�แก�ช่ืออาหาร ช่ือท่ีอยู�ผู�ผลิต/นําเข�า ส�วนผสม คําแนะนํา คําเตือนต�าง ๆ 
แต�ก็มีอาหารบางชนิดได�มีการแสดงข�อมูลโภชนาการของอาหารน้ัน ๆ บนฉลากอาหารเพ่ือให�
ผู�บริโภคได�เลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารให�เหมาะสมกับความต�องการ หรือภาวะทางโภชนาการ 
ของตนได� ฉลากน้ีเรียกว�า “ฉลากโภชนาการ” ซึ่งกฎหมายไม�ได�บังคับให�แสดงขึ้นอยู�กับความ
สมัครใจของผู�ผลิต เว�นแต�ผลิตภัณฑ2น้ันมีการกล�าวอ�างสรรพคุณทางโภชนาการ จึงจําเป=นต�อง
แสดงฉลากโภชนาการด�วย  
 ความหมายของฉลากอาหาร คือ รูป รอยประดิษฐ2 เคร่ืองหมาย หรือข�อความใด ๆ ท่ีแสดง
ไว�ท่ีอาหารภาชนะบรรจุ หรือหีบห�อของภาชนะท่ีบรรจุอาหาร ต�องไม�เป=นเท็จหรือหลอกลวงให�เกิด
ความหลงเช่ือ ฉลากท่ีจําหน�าย ต�องแสดงข�อความภาษาไทยและอาจมีภาษาต�างประเทศอ่ืนก็ได� 
 สําหรับฉลากโภชนาการ คือ การแสดงข�อมูลโภชนาการของอาหารน้ัน ๆ ต�อหน่ึงหน�วย
บริโภค บนฉลากปกติในรูปของชนิดและปริมาณของสารอาหารท่ีสําคัญและจําเป=นต�อร�างกายท่ีมี
ในอาหารน้ัน โดยแสดงอยู�ภายในกรอบข�อมูลโภชนาการ รวมถึงข�อความกล�าวอ�างทางโภชนาการ 
เช�น แคลเซียมสูง เสริมวิตามินซี ท้ังน้ีอาหารท่ีต�องแสดงฉลากโภชนาการ ได�แก� อาหารท่ีมีข�อความ    
กล�าวอ�างทางโภชนาการ มีการใช�คุณค�าของอาหารในการส�งเสริมการขาย มีการระบุกลุ�มผู�บริโภค  
ในการขาย และอาหารท่ี อย. กําหนดให�แสดง ได�แก� ขนมขบเค้ียว ๕ ประเภท  
 ส�วนฉลากโภชนาการแบบ GDA พัฒนาจากฉลากโภชนาการ ท่ีกฎหมายกําหนดรูปแบบ
เฉพาะของการแสดงข�อมูลโภชนาการ และพบว�าด�วยข�อจํากัดของพ้ืนท่ีฉลากตัวอักษรจึงมีขนาด
เล็ก อ�านยาก ผู�บริโภคเข�าใจยาก ไม�ได�นําไปใช�ประโยชน2เท�าท่ีควร เม่ือพิจารณาจากรายการ
สารอาหารท่ีกําหนดให�ต�องแสดงในฉลากโภชนาการแล�ว พบว�ามีสารอาหารท่ีมีผลกระทบต�อภาวะ
โภชนาการท่ีสําคัญ ๔ ชนิด คือ พลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงได�ศึกษารูปแบบสัญลักษณ2ทางโภชนาการต�าง ๆ ท่ีทําให�ผู�บริโภคสามารถอ�าน
และเข�าใจง�าย และปรับรูปแบบการแสดงท่ีเหมาะสมกับการใช�ประโยชน2ในการเลือกซื้อได�ตาม
ความต�องการของร�างกาย จนได�รูปแบบเป=นสัญลักษณ2ทางโภชนาการแบบ GDA  ท่ีใช�ในป;จจุบัน 
เป=นรูปทรงกระบอกพ้ืนสีขาวท่ีแสดงค�าพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ตามลําดับ ในหน่ึงหน�วย
บรรจุภัณฑ2 เช�น ซอง ถุง กล�องของผลิตภัณฑ2อาหารน้ัน โดยจะแสดงอยู�ด�านหน�าบรรจุภัณฑ2 และ
บังคับใช�กับขนมขบเค้ียว ๕ ประเภท คือ มันฝร่ังทอดกรอบหรืออบกรอบ ข�าวโพดค่ัวหรืออบกรอบ 
ข�าวเกรียบหรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง ขนมป;งกรอบหรือแครกเกอร2หรือบิสกิต และเวเฟอร2สอดไส� 
 ท้ังน้ีประโยชน2ของฉลากโภชนาการแบบ GDA เป=นการแสดงข�อมูลโภชนาการตรงไปตรงมา   
ไม�ทําให�ผู�บริโภคสับสน และสังเกตเห็นได�ง�าย เน่ืองจากกําหนดให�แสดงอยู�ด�านหน�าบรรจุภัณฑ2 
สามารถเปรียบเทียบคุณค�าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ2ได�ทันทีจากตัวเลข และเป=นการส�งเสริมให�
ผู�บริโภคมีความรับผิดชอบตัวเองในการบริโภคอาหารอย�างสมดุล 
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 อย�างไรก็ตาม เพ่ือผู�บริโภคได�รับประโยชน2สูงสุด ต�อไปจะขยายผลการบังคับใช�ฉลาก
โภชนาการและสัญลักษณ2โภชนาการให�ครอบคลุมไปยังกลุ�มขนมขบเค้ียวทุกชนิด อาหารม้ือหลัก 
แช�เย็นหรือแช�แข็ง และอาหารก่ึงสําเร็จรูปด�วย 

๒.๒ อภิปรายกลุ�ม เร่ือง แนวทางในการสร�างความเข�มแข็งให�ผู�บริโภค โดย 
กลุ�ม ๑  

- นางสาวทิพากร มีใจเย็น กองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 
- นางสาวจิราภรณ2 ยอดเถื่อน หน�วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด�านอาหาร  

กลุ�ม ๒ 
- นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ กองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 
- นางสาวพชระ รัตนฑิฆัมพร หน�วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด�านอาหาร 
- นางสาววรัญญา สระแก�ว หน�วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด�านอาหาร 

กลุ�ม ๓ 
- นางสาวจุฬาลักษณ2 นิพนธ2แก�ว กองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 
- นางสาวสุชาดา ถนอมชู กองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 
- นายมานพ สมบูรณ2 หน�วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด�านอาหาร 

 เป=นการวิเคราะห2สถานการณ2เก่ียวกับฉลากโภชนาการ จีดีเอ ในประเด็นวิธีการเผยแพร�
ความรู� การสร�างเครือข�าย และการบังคับใช�กฎหมาย ผลการอภิปรายกลุ�มสรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 

๑. วิธีการเผยแพร�ความรู� 
๑.๑ ควรมีการเผยแพร�ความรู�ผ�านช�องทางต�าง ๆ และเผยแพร�ได�อย�างกว�างขวางครอบคลุม เช�น  

- Social Network ได�แก� facebook game application เป=นต�น  
- เกมส2โชว2 / reality show 
- เมนูอาหาร จัดให�มีการแสดงคุณค�าทางโภชนาการ 
- การจัดนิทรรศการ โดยการผลิต Roll up Bill board 
- ส่ือโทรทัศน2 ได�แก� สปอตโฆษณา 
- ส่ือส่ิงพิมพ2 ได�แก� นิตยสาร หนังสือพิมพ2 
- ส่ือวิทยุ ได�แก� วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง 

๑.๒ ส่ือท่ีเผยแพร�ควรมีความชัดเจน ขนาดใหญ� 
๑.๓ ภาษาท่ีใช�ควรเข�าใจง�าย ไม�เป=นวิชาการ เข�าถึง เห็นผลกระทบชัดเจน 
๑.๔ แทรกเน้ือหาเข�าไปในหลักสูตรวิชาสุขศึกษา 
๑.๕ ลงพ้ืนท่ีตามต�างจังหวัดเพ่ือสํารวจ และเผยแพร�ความรู�ให�แก�ชุมชนได�อย�างท่ัวถึง 
๑.๖ สนับสนุนในการผลิตส่ือ/โฆษณา ในพ้ืนท่ีแต�ละภูมิภาค 

๒. การสร�างเครือข�าย 
๒.๑ หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� กระทรวงศึกษาธิการ ในการกําหนดเน้ือหาไว�

ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค เป=นต�น 
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๒.๒ องค2กรปกครองส�วนท�องถิ่น ในการกระจายข�าวสารข�อมูลความรู�ไปยังชุมชน 
ได�แก�  ผู�ประกอบการ โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน อสม. 

๒.๓ ส่ือสารมวลชน ได�แก� โทรทัศน2 หนังสือพิมพ2 วิทยุชุมชน 
๒.๔ สถาบันการศึกษา 
๒.๕ ผู�ประกอบการ 
๒.๖ มูลนิธิสมาคม 
๒.๗ หน�วยงานสาธารณสุข 

๓. การบังคับใช�กฎหมาย 
๓.๑ ควรแก�ไขเพ่ิมเติมในข�อกฎหมายให�ชัดเจนมากขึ้น 
๓.๒ ควรเพ่ิมบทลงโทษ เช�น เพิกถอนใบอนุญาต เพ่ิมอัตราค�าปรับ 
๓.๓ ควรกําหนดขนาดของฉลาก จีดีเอ ให�ชัดเจน 
๓.๔ มีนโยบายส�งเสริมการให�รางวัลนําจับผู�กระทําผิดกฎหมาย 

 ๒.๓ การอภิปราย เร่ือง คุ�มครองผู�บริโภคด�วยความรู�และการใช�ประโยชน>จาก          
ฉลาก จีดีเอ เพ่ือการดูแลสุขภาพ โดย 

นางมาลี จิรวงศ2ศรี สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดร.เอกรัตน2 สุขสมชีพ กลุ�มอุตสาหกรรมอาหาร 
 สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท2 มูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค  

ผู�ดําเนินการอภิปราย คือ นางดรุณี เอ็ดเวิร2ดส  สมาคมวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีทางอาหาร 
  แห�งประเทศไทย 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 

ป;จจุบันป;ญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการเกินและโรคไม�ติดต�อ 
โดยเฉพาะโรคอ�วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป=นป;ญหาในระดับประเทศ ประกอบกับ
กระทรวงสาธารณสุขได�มีนโยบายลด หวาน มัน เค็ม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได�
พัฒนาการแสดงฉลากโภชนาการจากรูปแบบป;จจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดของข�อมูลค�อนข�างมาก 
อ�านเข�าใจได�ยาก ตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็กทําให�เห็นข�อมูลทางโภชนาการได�ไม�ชัดเจน มาเป=นการ
จัดทํารูปแบบท่ีแสดงค�าพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 
ต�อหน่ึงหน�วยบรรจุภัณฑ2 บนฉลากด�านหน�าเพ่ือให�ผู�บริโภคสามารถอ�านและเข�าใจได�ง�ายขึ้น    
อีกท้ังสามารถนําข�อมูลมาใช�เพ่ือตัดสินใจเลือกซื้ออาหารท่ีเหมาะสมต�อสุขภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได�ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การแสดงฉลากของ
อาหารสําเร็จรูปท่ีพร�อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี ๒) เพ่ือนําร�องบังคับแสดงฉลากโภชนาการ
แบบ GDA กับอาหารสําเร็จรูปท่ีพร�อมบริโภคทันที ๕ ชนิด ได�แก� มันฝร่ังทอดกรอบหรืออบกรอบ 
ข�าวโพดค่ัวหรืออบกรอบ ข�าวเกรียบหรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง ขนมป;งกรอบหรือแครกเกอร2
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หรือบิสกิต และเวเฟอร2สอดไส� ซึ่งประโยชน2จากฉลากโภชนาการแบบ GDA เพ่ือผู�บริโภคสามารถ
สังเกตได�ง�าย สามารถเปรียบเทียบคุณค�าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ2ได�ทันที ก�อนตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค�าและสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมีความหวาน มัน เค็ม ลดลง เป=นการแสดงข�อมูล
โภชนาการของผลิตภัณฑ2อย�างตรงไปตรงมา ไม�ทําให�ผู�บริโภคสับสน ส�งเสริมให�ผู�บริโภคมีความ
รับผิดชอบตัวเองในการบริโภคอาหารอย�างสมดุล และสามารถใช�เป=นส่ือการสอนและกระตุ�นให�
เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับโภชนาการ รวมท้ังปลูกฝ;งพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมและ         
เป=นแนวทางให�ผู�ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ2  

ท้ังน้ี การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�งผลให�สินค�าประเภทอาหาร เข�าสู�ประเทศ
มากขึ้น โดยประเทศไทยเป=นศูนย2กลาง ทําให�เศรษฐกิจ ธุรกิจท�องเท่ียวขยายตัว ธุรกิจอาหาร
เติบโตอย�างรวดเร็ว เช�น ร�านอาหาร ภัตตาคาร เป=นต�น ดังน้ันจึงต�องร�วมกันเสริมสร�างความ
เข�มแข็งท้ังด�านการคุ�มครองผู�บริโภคในประเทศ และการค�า/การส�งออกอาหาร ให�ผู�บริโภคได�รับ
ผลิตภัณฑ2ท่ีปลอดภัยสมประโยชน2 

การคุ�มครองผู�บริโภคทางด�านอุตสาหกรรมอาหาร ป;ญหาโรคอ�วนและภาวะนํ้าหนักเกิน
เป=นผลท่ีเกิดขึ้นจากหลายป;จจัย รวมถึงความสมดุลของภาวะโภชนาการ เก่ียวข�องกับการได�รับ
พลังงานและการใช�พลังงานผ�านกิจกรรมในแต�ละวัน ผลิตภัณฑ2อาหารจึงต�องมีหลากหลาย 
รองรับความต�องการของผู�บริโภคท่ีแตกต�างกันได�ด�วย พฤติกรรมการบริโภคเป=นสาเหตุสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีก�อให�เกิดภาวะทุพโภชนาการ มิใช�จากอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงหรือม้ือใดม้ือหน่ึง
เท�าน้ัน อาหารทุกประเภทล�วนเก่ียวข�องกับภาวะทุพโภชนาการหากบริโภคไม�เหมาะสม ดังน้ัน
การส�งเสริมการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของคนไทย ต�องมาจากความร�วมมือระหว�างภาครัฐ 
ธุรกิจ และเครือข�ายประชาชน ในส�วนของผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องเห็นความสําคัญว�าการได�รับ
ข�อมูลท่ีถูกต�อง เข�าใจง�าย จะช�วยให�ผู�บริโภคมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม โดยการส�งเสริมให�
ข�อมูลโภชนาการไม�ว�าบนฉลากหรือส่ือชนิดอ่ืนตามหลักการท่ีว�าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด
สามารถเป=นส�วนหน่ึงของการเลือกบริโภคอาหารอย�างมีเหตุผลและสมดุล ผลิตภัณฑ2อาหารและ
เคร่ืองดื่มจะต�องมีการให�ข�อมูลโภชนาการอย�างง�ายบนด�านหน�าฉลาก รวมถึงการแสดงฉลาก
โภชนาการอย�างง�ายจะต�องทําควบคู�กับการรณรงค2 การให�ความรู� โดยการร�วมมือกับทุกภาคส�วน
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความตระหนัก ความเข�าใจ และการนําไปประยุกต2ใช�ของผู�บริโภคเพ่ือ    
สุขภาวะท่ีดี 

การแสดงฉลากโภชนาการและจีดีเอ เป=นส�วนหน่ึงในการส�งเสริมการบริโภคอย�างสมดุล 
แต�ก็ยังสามารถทําได�โดยวิธีการสร�างสรรค2อ่ืน ๆ รวมท้ังการส�งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ท่ีจะ
ช�วยให�เกิดสมดุลโภชนาการได�ดีย่ิงขึ้น และเป=นประโยชน2สูงสุดเม่ือมีการส�งเสริมการให�ความรู�
โภชนาการอย�างต�อเน่ืองในทุกกลุ�ม ภาคอุตสาหกรรมจําเป=นจะต�องมีจุดยืนร�วมกัน จึงจะสามารถ
ทํางานร�วมกัน ท้ังในด�านนโยบายและทางปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพ ในเร่ืองโภชนาการ 
รวมท้ังส�งเสริมสนับสนุนให�เกิดความร�วมมือระหว�างภาคส�วนต�าง ๆ รวมท้ังภาคเอกชน จะช�วยให�
เกิดผลสัมฤทธ์ิ และเป=นประโยชน2สูงสุดแก�ผู�บริโภค 
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ส�วนที่ ๓ ผลประเมินการจัดอบรม มีผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๒ ราย คิดเป=นร�อยละ 
๔๕.๑๖ ประกอบด�วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง แนวคิดในการควบคุมฉลากอาหาร
ของประเทศไทยท่ีเป=นมิตรกับผู�บริโภค โดยวิทยากร ประกอบด�วย นายวรพจน2 ฤทธ์ิดี สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางนภาพร กําภูพงษ2  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู�ดําเนินการอภิปราย             
ภก.วีระชัย นลวชัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู�ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู�ความสามารถของวิทยากร และเน้ือหาสาระมีความครบถ�วน และ
แสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นระยะเวลาท่ีใช� และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการ
บรรยาย  

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรอภิปราย เร่ือง คุ�มครองผู�บริโภคด�วยความรู�และ
การใช�ประโยชน2จากฉลาก จีดีเอ เพ่ือการดูแลสุขภาพ โดยวิทยากร ประกอบด�วย ดร.เอกรัตน2  
สุขสมชีพ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย นางมาลี จิรวงศ2ศรี สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา 
รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท2 มูลนิธิเพ่ือผู�บริโภค และผู�ดําเนินการอภิปราย นางดรุณี เอ็ดเวิร2ดส 
สมาคมวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีทางอาหารแห�งประเทศไทย ผู�ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ระดับมากท่ีสุด ในประเด็นความรู�ความสามารถของวิทยากร และเน้ือหาสาระมีความครบถ�วน และ
แสดงความเห็นระดับมาก ในประเด็นระยะเวลาท่ีใช� และเอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการ
บรรยาย  

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต�อการจัดอบรม 
ผู�ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต�อการจัดอบรมในระดับมากท่ีสุด เช�นเดียวกับ 

ประโยชน2ท่ีได�รับจากกิจกรรมกลุ�ม ความเหมาะสมของสถานท่ี/บรรยากาศ ความพร�อมของ
อุปกรณ2และโสตทัศนูปกรณ2 อาหาร/เคร่ืองดื่ม และรูปแบบการจัดงานโดยรวม ในส�วนความเห็น
เก่ียวกับประเด็น สามารถนําเน้ือหาการอบรมฯ ไปประยุกต2ใช�ในการทํางานได� ความเหมาะสม
ของระยะเวลาจัดงาน และการติดต�อประสานงาน/การบริการของเจ�าหน�าท่ี อยู�ในระดับมาก  

ตอนที่ ๔ การร�วมงานหากมีการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไป 
ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� (ร�อยละ ๘๑) ตัดสินใจท่ีจะร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให�

ความเห็นว�า การอบรมคร้ังน้ีน�าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง และถ�ามีโอกาส อย�างไรก็ตาม 
ร�อยละ ๑๙ ไม�แน�ใจว�าจะมาร�วมงานในคร้ังต�อไป โดยให�เหตุผลว�าเน่ืองจากภาระงาน  

ตอนที่ ๕ ข�อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมคร้ังต�อไป 
ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 

- ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมอย�างต�อเน่ือง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู� และเพ่ิมทักษะ 
- ควรมีกิจกรรมเสริมในช�วงเย็นวันแรกของการอบรม  
- ควรเน�นการให�ความรู� เพ่ือนําไปขยายผลในพ้ืนท่ี 
- ควรมีการทดสอบความเข�าใจ ก�อนและหลังการอบรม เพ่ือเป=นการประเมินผล 



 ๘

- ควรมีการมอบเกียรติบัตร ให�แก�ผู�เข�ารับการอบรม 
- ควรมีวิทยากรท่ีเป=นตัวแทนจากผู�บริโภค และตัวแทนผู�ผลิตท่ีดีร�วมด�วย 
- การอภิปราย เอกสาร/ส่ือ/ภาษา ควรใช�ภาษาท่ีเข�าใจง�าย ไม�เป=นวิชาการมากเกินไป    

ซึ่งจะเป=นประโยชน2ต�อการนําไปเผยแพร�หรือต�อยอดต�อไป 
- เอกสารประกอบการอบรม ควรชัดเจน อ�านง�าย มีเลขหน�า และประวัติวิทยากร 

ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ควรเพ่ิมเวลาวิทยากร อย�างน�อยท�านละ ๑ ช่ัวโมง 
- ระยะเวลาในการอบรม ควรจัดเพียง ๑ วัน  

อ่ืนๆ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรจัดงบประมาณผลิตส่ือ ตัวอย�าง และการให�

ข�อมูล เพ่ือนําไปเผยแพร�ให�ความรู�ต�อประชาชนท่ัวไป 
- ควรจัดให�มีองค2กรต�าง ๆ ร�วมมือกันและมีการศึกษาอาหารให�มากขึ้น ให�ปลอดภัยและ    

มีประโยชน2ให�มากท่ีสุดต�อผู�บริโภค ให�บริโภคแต�ผลิตภัณฑ2ท่ีมีประโยชน2ต�อร�างกายมากท่ีสุด 
- ควรให�ประชาชนมีความร�วมมือ ในการดูแลตัวเองและชุมชนเพ่ือให�ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  
- ควรให�ภาครัฐมีความสนใจให�มากขึ้น 
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