




คู่มือบริโภคศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

"คูม่อืบริโภคศกึษา จดัท�าเพือ่ประโยชน์สาธารณะ ในการเรยีนการสอนด้านผูบ้รโิภคศึกษา

ห้ามใช้ส�าหรับการซื้อ-ขาย"

หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อ ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) Office of The 

Independent Committee for Consumer Protection โทรศัพท์ 02-248-3737 

อีเมล indyconsumers@gmail.com เว็บไซต์ www.indyconsumers.org เฟซบุ๊ก : 

www.facebook.com/cindependence



	 คู่มือบริโภคศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดท�าโดย : คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)
ผลิต : เมษายน 2560
จ�านวน : 3,000 เล่ม

รายนามคณะท�างานยกร่างคู่มือบริโภคศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คอบช. :
รุจน์ โกมลบุตร 
ประสาท มีแต้ม 
ปฏิวัติ เฉลิมชาติ 
ชโลม เกตุจินดา 
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา 
บุญยืน ศิริธรรม  
สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล  
ชลดา บุญเกษม 
จุฑา สังขชาติ 
และศศิวรรณ ปริญญาตร 

ที่ปรึกษา : จิราพร ลิม้ปานานนท์ สารี อ๋องสมหวงั มลฤดี โพธ์ิอินทร์ และคงศักดิ ์ชืน่ไกรลาศ  
บรรณาธิการ : รุจน์ โกมลบุตร
บรรณาธิการต้นฉบับ : เหมือนฝัน คงสมแสวง
กองบรรณาธิการ : โสภณ หนรูตัน์ ชนญัชดิา ตัณฑะผลนิ พวงทอง ว่องไว สนัติ โฉมยงค์ สภุาวด ีวิเวก 
สรินินา เพชรรตัน์  แววดาว เขยีวเกษม นฤมล เมฆบรสิทุธ์ิ สถาพร อารกัษ์วทนะ พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ 
จินตนา ศรีนุเดช และวนัเพญ็ ศริยิงสวสัดิ์
ออกแบบปก : สุดารัตน์ แก้วแท้ 

สนบัสนนุโดย : โครงการสร้างความเข้มแขง็กลไกการคุม้ครองผู้บรโิภคภาคประชาชน มลูนิธเิพือ่ผูบ้รโิภค 
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
        

หมายเหตุ :  1. ข้อเท็จจริงในคู่มือฯ ถูกต้องในวันที่ผลิต
 2. ความเห็นใด ๆ  ของผู้เขียนคู่มือฯ  ไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกับจุดยืนของคณะกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)
 3. คณะกรรมการองค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ยนิดอีย่างยิง่ 
ที่ผู้ใดหรือหน่วยงานใดจะน�าคู่มือฯ นี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงผลก�าไร เมื่อน�า 
ไปใช้ ขอความกรุณาอ้างอิงถึง คอบช. 
 4. เอกสารเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในการเรียนการสอนด้านผู้บริโภคศึกษาห้ามซื้อ-ขาย
และหากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อที่ ส�ำนักงำนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทร 02-2483737 
โทรสำร 02-2483733 หรือ อีเมล complaint@consumerthai.org



ก

ค�าน�า

คู่มือบริโภคศึกษาเล่มนี้ เกิดจากการท�างานของคณะกรรมการองค์การอิสระ เพื่อการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาหรือใช้สอนในสถาบันศึกษา  

เพือ่สร้างความเข้าใจถึงสทิธิหน้าทีแ่ละกระบวนการต่าง ๆ  แก่ผูเ้รยีนในการบรโิภคทีม่คีวามซบัซ้อนมากข้ึน

กว่าในอดีตมากและต้องอาศัยการท�าความเข้าใจ ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างต่าง ๆ  ในอดีตถึงปัจจุบัน  

ซึ่งผู้บริโภคยังมีความกังวลใจอยู่มากในหลาย ๆ  เรื่องที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที จึงท�าให้เกิดความ

เสียหายแก่ตนเองและบุคคลที่รู้จัก จนท�าให้ไม่สามารถหาขั้นตอนหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตนเอง ฉะนั้นคู่มือบริโภคศึกษาเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาในทุก ๆ  ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ซึ่งอธิบาย

ตัง้แต่ความรูพ้ืน้ฐานในการท�าความเข้าใจได้ง่าย ตลอดจนถอดบทเรยีนออกมาเป็นกจิกรรมทีท่�าให้เกดิการ

เรียนรู้ได้จริงแก่ผู้ปฏิบัติ

ดังนั้น ผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือบริโภคศึกษาเล่มนี้จะสามารถช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ

ด้านต่าง ๆ  ของการบริโภคและผลที่จะเกิดกับผู้บริโภค เพื่อน�าความรู้ที่ได้มานั้นไปขยายให้แก่บุคคลอื่น ๆ  

ในอันที่จะเกิดความยั่งยืนในความรู้ต่อไป

    จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ 

รองประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน



แนวทางการใช้คู่มือบริโภคศึกษา	

 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ประสงค์จะให้

มีการเรียนการสอนเรื่องบริโภคศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้บริโภคท่ีเข้มแข็ง 

ในอนาคต จึงได้พัฒนา “คู่มือบริโภคศึกษา ฉบับมัธยมศึกษาตอนต้น” เล่มนี้ขึ้นมา

 คู่มือฯ เล่มนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ง่ายส�าหรับทั้งอาจารย์ทั่วไป และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ท�างาน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพราะมีค�าอธิบายข้ันตอนการสอนอย่างชัดเจน มีใบงานพร้อมใช้งาน อีกทั้ง 

มีข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับผู้ด�าเนินกิจกรรมไว้ท้ายบท เพ่ือให้ผู้สอนได้ศึกษาก่อนท�าการสอน รวมทั้งมี

แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้สอนได้ใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละคาบ ส�าหรับการเรียนการสอน 

ที่ต้องการการประเมินผลผู้เรียนเพื่อตัดเกรด ก็สามารถใช้แบบฝึกหัดในบทที่ 18 เป็นข้อสอบไล่ได้ด้วย

 คู่มือฯ เล่มนี้เหมาะส�าหรับสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้สอนสามารถน�าไปใช้สอน 

หมดทัง้ 18 คาบ ในคาบเรียนทีก่�าหนดได้ เช่น วชิากจิกรรม วิชาโฮมรมู คาบ “ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู”้ 

ฯลฯ หรือสามารถเลือกหยิบบางหัวข้อไปใช้สอนแบบบูรณาการในวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศึกษา หรือ

วิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือน�าไปปรับเป็นกิจกรรมค่ายส�าหรับเยาวชนได้ด้วยเช่นกัน

 โครงสร้างของคูม่อืฯ แต่ละคาบประกอบด้วย สาระส�าคญัทีอ่ธบิายเนือ้หาหลกัของคาบ จดุประสงค์ 

ภาพรวมกจิกรรมการเรยีนรู ้อปุกรณ์ สือ่ และการเตรยีมการ ข้ันตอนการด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนรู ้ใบงาน  

ข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับผู้ด�าเนินกิจกรรม และแบบฝึกหัดประเมินผู้เรียนท้ายคาบ

 กระบวนการที่ใช้ในคาบเรียนเป็นการสร้างการเรียนรู้ผ่านการจ�าลองประสบการณ์ ดังนั้น 

การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ด�าเนินกิจกรรมกับผู้เรียนจึงมุ่งแสดงความคิดเห็นมากกว่าการตัดสินถูก-ผิด  

เพื่อให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปส�าหรับตัวเอง เว้นแต่บางกรณีที่ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจเพิ่มเติมข้อเท็จจริง เพื่อเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานส�าคัญให้แก่ผู้เรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากน้ีกระบวนการและตัวอย่างที่ระบุไว้ 

ในแต่ละบท ผู้ด�าเนินการสามารถปรับให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและชุมชนได้

 คู่มือฯ ฉบับนี้ ผ่านการยกร่างมาทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อมกราคม 2559 เพื่อน�าไปทดสอบ

สอนในลักษณะค่ายเยาวชน 2 วันที่โรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากน้ันได้ยกร่าง 

เป็นครั้งที่สองเมื่อพฤษภาคม 2559 เพื่อน�าไปทดสอบสอนในภาคการศึกษา 2/2559 ในโรงเรียน 7 แห่ง  

ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา โรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  

จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียน 

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงน�ามาพัฒนาเป็นร่างสุดท้ายเมื่อตุลาคม 

2559 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในวงกว้าง

ข



 คณะท�างานยกร่างคู่มือบริโภคศึกษา ฉบับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอขอบคุณทีมผู้สอนทุกจังหวัด 

โรงเรยีนและครทูกุท่านทีอ่นญุาตให้น�าคูม่อืฉบบัทดลองเข้าไปสอน ตลอดจนนกัเรยีนทกุท่านทีร่่วมเรยีนรู้  

และให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดท�าคู่มือฉบับนี้

 คณะท�างานยกร่างคู่มือบริโภคศึกษา ฉบับมัธยมศึกษาตอนต้น หวังว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่น�าไปใช้สอน หากมีข้อแนะน�าประการใด สามารถติดต่อได้ที่ส�านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการองค์การอสิระเพ่ือการคุ้มครองผู้บรโิภคภาคประชาชน (คอบช.) Office of The Independent 

Committee for Consumer Protection เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-248-3734-7 โทรสาร 02-248-3733 อเีมล : indyconsumers@gmail.com  

เว็บไซต์ : www.indyconsumers.org เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/cindependence 

        รุจน์ โกมลบุตร

ประธานคณะท�างานยกร่างคู่มือบริโภคศึกษา ฉบับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจร (Color-coded GDA.)  134

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  159

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง วัยใสเท่าทันโทรคมนาคม 182

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การให้ค�าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเบื้องต้น  199

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง บริการสุขภาพ รู้สิทธิบริการสุขภาพ 220

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง บริการสุขภาพ รู้ใช้บริการสุขภาพ 237
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บรรณานุกรม   284
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนีม้เีนือ้หาเกีย่วกบัการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรยีนการสอน การท�ากจิกรรม และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ด�าเนินกิจกรรมและผู้เรียนในชั้นเรียน รวมถึงการสร้างข้อตกลง

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้ด�าเนินกิจกรรมและผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2.2 ผู้เรียนได้รู้แผนการเรียนการสอนและการด�าเนินกิจกรรมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ด�าเนิน

กิจกรรม

2.3 ผู้ด�าเนินกิจกรรมและผู้เรียนสร้างข้อตกลงในการเรียนการสอนและการด�าเนินกิจกรรม 

ร่วมกัน

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “เราคือใคร” เป็นกระบวนการสร้างความรู้จักและสานสัมพันธ์กัน

3.2 กจิกรรมที ่2 “แผนการเรยีนรู”้ เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจ สร้างข้อตกลงในการเรยีน 

การสอนและการด�าเนินกิจกรรม

3.3 กิจรรมท่ี 3 “การประเมินผลความรู้ก่อนการเรียน” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของ 

ผู้เรียน โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ 

ความเข้าใจ 

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 ข้อมูลแผนการสอน (1.1)

4.2 แบบประเมินความรู้ก่อนการเรียน (1.2)

4.3 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ก่อนการเรียน (1.3)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ      เวลำ 40 นำที

      ในกำรเรียนกำรสอน
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “เรำคือใคร” (เวลำ 15 นำที) 

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนจับมือกันเป็นวงกลม แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนแนะน�าชื่อ พร้อมท�า 

ท่าทางประกอบ 

2. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนจบัมอืกันเป็นวงกลมและให้คนแรกแนะน�าชือ่อกีครัง้ จากน้ันให้คน     

ที่สองแนะน�าชื่อเพื่อนคนแรกและชื่อตัวเอง คนที่สามแนะน�าชื่อเพื่อนคนแรก คนที่สอง  และ 

ชื่อตัวเอง ท�าเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนแนะน�าตัวครบทุกคน

3. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรยีนควรมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั เพือ่ให้สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็และร่วมกจิกรรม

กันได้เป็นอย่างดีในอนาคต

กิจกรรมที่ 2 “แผนกำรเรียนรู้” (เวลำ 10 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายเนื้อหาสาระที่สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคและปัญหาท่ี 

ผู้บริโภคต้องเผชิญ จ�านวน 18 คาบเรียน โดยใช้ข้อมูลแผนการสอน (1.1)

2. ผู้ด�าเนนิกจิกรรมระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ทีผู่ด้�าเนนิกิจกรรมและผูเ้รยีนจะปฏบิตัร่ิวมกนั 

ในระหว่างการเรียนรู้ เพ่ือน�ามาใช้เป็นกฎกตกิา เช่น การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมอย่างสม�า่เสมอ  

การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ่ื้น การไม่ส่งเสียงรบกวน 

ขณะผู้อื่นก�าลังน�าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นต้น

3. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาสาระทั้ง 18 คาบเรียน รวมถึงร่วมกันสร้างกฏกติกาที่

ทั้งผู้ด�าเนินกิจกรรมและผู้เรียนจะปฏิบัติร่วมกันตลอดการเรียนรู้
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ข้อมูลแผนกำรสอน (1.1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน เวลา 40 นาที  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ผู้บริโภคคือใคร เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาผู้บริโภค เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการปัญหาผู้บริโภค เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จับตาโฆษณา เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัยใสใส่ใจรถโดยสารสาธารณะ เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุรถโดยสาร    เวลา 40 นาที 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค อาหาร ยา  เวลา 40 นาที

  และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเท่าทัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ถอดรหัสฉลากอาหาร ยา เวลา 40 นาที

  และเครื่องส�าอางอย่างไรให้รู้เท่าทัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การท�าความรู้จักและการอ่าน เวลา 40 นาที

  ฉลากโภชนาการในปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ฉลากโภชนาการ เวลา 40 นาที

   แบบสีสัญญาณไฟจราจร (Color-coded GDA.)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง วัยใสเท่าทันโทรคมนาคม เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การให้ค�าปรึกษาหรือ  เวลา 40 นาที

  แก้ไขปัญหาผู้บริโภคเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง บริการสุขภาพ รู้สิทธิบริการสุขภาพ เวลา 40 นาที 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง บริการสุขภาพ รู้ใช้บริการสุขภาพ เวลา 40 นาที         

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง รู้เท่าทันการใช้เงิน เวลา 40 นาที

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การประเมินผลการเรียนการสอน เวลา 40 นาที

กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้ก่อนกำรเรียน” (เวลำ 15 นำที) 

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ก่อนการเรียน (1.2) ให้ผู้เรียนแต่ละคนท�า โดยใช้ 

เวลา 15 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินความรู้ก่อนการเรียน (1.2)

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตรวจแบบประเมินความรู้ก่อนการเรียน (1.2) ของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้ 

เฉลยแบบประเมินผลความรู้ก่อนการเรียน (1.3) แล้วบันทึกผลคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน  

เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง รวมถึงน�าไปใช ้

เปรยีบเทยีบกับผลคะแนนในหน่วยสดุท้าย คอืหน่วยการเรยีนรูท้ี ่18 เรือ่ง การประเมนิผลการ 

เรียนการสอน เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน
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แบบประเมินผลควำมรู้ก่อนกำรเรียน (1.2)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรเรียนกำรสอน

ชื่อ-สกุล............................................................................. ชั้นที่................... เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภค

ก. ก้อยเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ

ข. จอยได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า

ค. ก่อนจะซื้อสินค้า เราควรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ง. ถูกทุกข้อ

2. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็นผู้บริโภค 

ก. เอกเช่าหนังจากร้านมาดูที่บ้าน

ข. โก้ขายนมปั่นในโรงเรียน

ค. ตรีซื้อนมและซาลาเปามาถวายพระ 

ง. โทมองป้ายโฆษณารถยนต์ที่ตั้งอยู่บนทางด่วน

3. ข้อใดคือปัญหำผู้บริโภค

ก. เติมเงินมือถือ แต่ไม่มียอดเงินเข้า

ข. นมบูด

ค. ซื้อบ้าน แต่ไม่มีสระว่ายน�้าตามที่โฆษณา

ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ก. ค่ารักษาพยาบาลแพง

ข. ติวเตอร์โกงเงินค่าเรียนพิเศษ

ค. ร้านค้าขายของตามราคาท้องตลาด

ง. โฆษณาเครื่องส�าอางเกินจริง

5. เมื่อพบโฆษณำยำ เครื่องส�ำอำง เกินจริง / เป็นเท็จควรแจ้งหน่วยงำนใด

ก. กรมขนส่งทางบก

ข. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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6. เมื่อเจอปัญหำขำยประกันทำงโทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนใด

ก. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ข. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

7. วิธีกำรในกำรโฆษณำ เพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรคือข้อใด

ก. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่น่าจดจ�า มาเป็นผู้น�าเสนอสินค้าหรือบริการ

ข. การใช้ค�าขวัญ ค�าสั้น ๆ เพลงประกอบโฆษณา

ค. ส่งเสริมการขายผ่านการชิงโชค ลด แลก แจก แถม

ง. ถูกทุกข้อ

8. ท�ำไมถึงใช้ดำรำที่มีชื่อเสียงในกำรท�ำโฆษณำต่ำง ๆ

ก. เพราะเป็นที่รู้จัก

ข. เพราะมีบุคลิกที่ดี 

ค. เพราะถ้าเอาคนที่ไม่เป็นที่รู้จักก็ไม่มีคนสนใจ

ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่รถโดยสำรสำธำรณะ

ก. รถบัสป้ายทะเบียนสีเหลือง

ข. รถตู้ป้ายทะเบียนสีขาว

ค. รถไฟ

ง. รถแท็กซี่

10. ใครนั่งรถโดยสำรสำธำรณะ

ก. โอนั่งรถยนต์ของน้าไปเที่ยวสวนสัตว์

ข. จอยนั่งรถโดยสารประจ�าทางไปบ้าน

ค. กุ้งกับครอบครัวนั่งรถตู้ของพ่อไปเที่ยวทะเล

ง. ถูกทุกข้อ

11. หมำยเลขใดคือสำยด่วนคุ้มครองผู้โดยสำรสำธำรณะ

ก. 191

ข. 1669

ค. 1584

ง. 1330
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12. ข้อใดเป็นเอกสำรในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ

ก. ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บ

ข. ใบรับรองแพทย์

ค. ตั๋วโดยสาร

ง. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดหมำยถึงวัตถุอันตรำย

ก.  ข.  

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

14. ข้อใดหมำยถึงยำ

ก.  ข.  

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

15. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. ชื่อ / ประเภทของอาหาร หมายถึงยี่ห้อของอาหารนั้น ๆ

ข. เครื่องหมาย อย. เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าอาหารนั้นปลอดภัย 100% ทานได้หายห่วง

ค. วันที่ผลิต / วันหมดอายุ ช่วยบอกให้รู้ว่าอาหารนั้นผลิตขึ้นหรือหมดอายุวันไหน ควรทานได้ 

ช่วงไหนถึงจะปลอดภัย

ง. ยี่ห้ออาหาร และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นข้อมูลที่ส�าคัญที่สุดของ

ฉลากอาหาร

16. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกยำ

ก. ข้อมูลวิธีใช้และค�าเตือนบนฉลากยาไม่จ�าเป็นต้องการอ่านก็ได้

ข. ค�าว่า "ยาอันตราย" จะต้องระบุบนฉลากยาทุกประเภท

ค. ยี่ห้อยาหรือโลโก้ของบริษัทยา ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นยาที่ปลอดภัย

ง. วันที่หมดอายุของยาช่วยเตือนให้รู้ว่าไม่ควรบริโภคยาในช่วงไหน
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17. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

 

ก. ควรแบ่งบริโภคออกเป็น 1 ครั้ง

ข. พลังงานทั้งกระป๋อง 100 กิโลแคลอรี่

ค. น�้าตาลทั้งกระป๋อง 3 กรัม

ง. โซเดียมทั้งกระป๋อง 575 มิลลิกรัม

18. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. ควรแบ่งบริโภคออกเป็น 3 ครั้ง

ข. พลังงานทั้งถุง 1,700 กิโลแคลอรี่

ค. น�้าตาลทั้งถุง 50 กรัม

ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม

พลังงำน

* 17%

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 19%

กรัม

ไขมัน

* 28%

กรัม

โซเดียม

* 7%

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อ ..1.. ถุง

ควรแบ่งกิน ..5..  ครั้ง

* คดิเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

340 10 18 170
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19. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำพลังงำนไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีแดง เพราะมีค่าพลังงานที่สูงมาก อยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

ข. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเหลือง เพราะมีค่าน้อยกว่า 200 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์

ที่ต้องระมัดระวังในการกิน

ค. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพราะมีค่ามากกว่า 100-200 กิโลแคลอรี่ อยู่ใน

เกณฑ์ที่ปลอดภัย

ง. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพราะมีค่าน้อยกว่า 100 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์ที่

ปลอดภัย

20. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำน�้ำตำลไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ    

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่าน้อยกว่า 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ข. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเหลือง เพราะมีค่าน้อยกว่า 12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง

ในการกิน

ค. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่าน้อยกว่า 0-12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ง. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่าน�้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

21. ข้อใดคือปัญหำของสิ่งแวดล้อม

ก. น�้าเน่าเสีย

ข. ฝุ่นควัน

ค. เสียงดังรบกวนที่ก่อให้เกิดความร�าคาญ

ง. ถูกทุกข้อ

22. กรมควบคุมมลพิษสำยด่วนโทร 1650 ด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ก. มลพิษทางน�้า

ข. มลพิษทางอากาศ

ค. มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

ง. ถูกทุกข้อ

23. โทรคมนำคมหมำยถึงอะไร

ก. ตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่น�าพาสารจากแหล่งก�าเนิดไปยังผู้รับสาร 

ข. การสือ่สารทีท่�าให้เราสามารถส่ือสารถงึกนัได้ แม้อยูใ่นสถานทีท่ีห่่างไกลกนั โดยผ่านตัวกลาง

ต่าง ๆ

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

ง. ผิดทั้ง ก. และ ข.
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24. ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทยมีกี่ระบบ

ก. 1 ระบบ

ข. 2 ระบบ

ค. 3 ระบบ

ง. 4 ระบบ

25. ข้อใดคือช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ก. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถานีอนามัย / โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

ข. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ โทร 1584 กด 2 ตามด้วยเลข

ประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง)

ค. สายด่วน 1669 

ง. ถูกทุกข้อ

26. ข้อใดคือหลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย 

ก. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

ข. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

ค. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียด

ง. ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดคือกำรมีวินัยในกำรออมเงิน

ก. นายเอแบ่งเงินใส่ออมสินก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

ข. นายบีขอเงินจากแม่เพิ่มทุกวันเพื่อใส่ออมสิน

ค. นายซีขอยืมเงินเพื่อนเพื่อไปฝากออมทรัพย์ที่โรงเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

28. ข้อใดคือกำรบริหำรเงินเป็นและไม่เป็นหนี้

ก. ด.ญ.ปิ่น ใช้เงินที่แม่ให้ค่าขนมซื้อเสื้อที่อยากได้ 

ข. ด.ช.คม ยืมเงินเพื่อนซื้อเสื้อที่อยากได้ก่อน แล้วน�าเงินที่แม่ให้ค่าขนมมาใช้คืนเพื่อน

ค. ด.ญ.กลิ่น รับจ้างแม่ท�างานเพื่อน�าเงินมาซื้อเสื้อ 

ง. ถูกทุกข้อ

29. ข้อใดคือกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง

ก. จ�าปีน�ากางเกงยีนส์ขายาวมาตัดเป็นขาสั้นตามสมัยนิยม

ข. แม่ซื้อน�้ายาซักผ้าที่ต้องใช้มาจากห้างที่โฆษณาลดราคา

ค. แม่ท�ากับข้าวทุกวัน โดยไม่ซื้อข้าวกล่องมากิน

ง. ถูกทุกข้อ
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30. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภคในกำรใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ

ก. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ข. ได้รับบริการที่ทั่วถึงและเพียงพอ 

ค. ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ 

ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ก่อนกำรเรียน (1.3)

1. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภค

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. เป็นสทิธิผูบ้ริโภคในการเลอืกซือ้สินค้าและบรกิาร ข. เป็นสิทธใินการได้รบัการชดเชย

เยียวยา และ ค. เป็นสิทธิในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น 

ทุกข้อจึงเป็นสิทธิผู้บริโภค

2. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็นผู้บริโภค 

ตอบ ข. โก้ขำยนมปั่นในโรงเรียน

เพราะเป็นผูข้ายสนิค้าจงึเป็นผูป้ระกอบการ มใิช่ผู้บรโิภค แต่ข้ออืน่เป็นผู้บรโิภคเพราะเป็นผูซ้ือ้ 

เช่า และได้รับข้อมูลจากป้ายโฆษณา

3. ข้อใดคือปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะทั้งเติมเงินมือถือ แต่ไม่มียอดเงินเข้า นมบูด ซื้อบ้าน แต่ไม่มีสระว่ายน�้าตามที่โฆษณา 

คือปัญหาของผู้บริโภค

4. ข้อใดไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ค. ร้ำนค้ำขำยของตำมรำคำท้องตลำด

เพราะร้านค้าขายของตามราคาท้องตลาด ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ส่วน ก. ข. และ ง. 

เป็นปัญหาผู้บริโภค ทั้งเรื่องการคิดค่าบริการแพง การโกงเงิน และการโฆษณาเกินจริง

5. เมื่อพบโฆษณำยำ เครื่องส�ำอำง เกินจริง / เป็นเท็จควรแจ้งหน่วยงำนใด

ตอบ ข. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

เพราะส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการโฆษณา

ในยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

6. เมื่อเจอปัญหำขำยประกันทำงโทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนใด

ตอบ ก. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพราะส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย หรอื คปภ. เป็น

หน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค กรณีท�าสัญญาประกันทุกประเภท รวมถึงการขาย

ประกันทางโทรศัพท์ด้วย 

7. วิธีกำรในกำรโฆษณำ เพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรคือข้อใด

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. นั้นเป็นกลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวให้ตัดสินใจซื้อสินค้า 

และบริการนั้น ๆ
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8. ท�ำไมถึงใช้ดำรำที่มีชื่อเสียงในกำรท�ำโฆษณำต่ำง ๆ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะโฆษณากับดาราเป็นของที่อยู่คู ่กัน สินค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ดาราดังเป็นพรีเซ็นเต้อร์ 

เนื่องจากท�าให้จดจ�าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโฆษณาที่ไม่มีพรีเซ็นเต้อร์ โฆษณาที่ใช้ดาราจะเห็น

ผล สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้เร็วกว่า

9. ข้อใดไม่ใช่รถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ข. รถตู้ป้ำยทะเบียนสีขำว

10. ใครนั่งรถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ข. จอยนั่งรถโดยสำรประจ�ำทำงไปบ้ำน

เพราะรถโดยสารประจ�าทางเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ ส่วนข้อ ก. รถยนต์

ของน้าเป็นรถส่วนบุคคล และข้อ ค. รถตู้ของพ่อเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล

11. หมำยเลขใดคือสำยด่วนคุ้มครองผู้โดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ค. 1584 

12. ข้อใดเป็นเอกสำรในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะทุกข้อสามารถน�ามาใช้ได้ ข้อ ก. ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บได้ 

ข้อ ข. ใบรบัรองแพทย์ สามารถระบุอาการบาดเจ็บและรบัรองการหยดุงาน ในกรณทีีไ่ม่สามารถ

ท�างานได้ ข้อ ค. ตั๋วโดยสาร สามารถใช้แสดงตัวตนในการเดินทางได้

13. ข้อใดหมำยถึงวัตถุอันตรำย

ตอบ ก.  

เพราะวัตถุอันตรายจะมีทะเบียน อย. เช่นเดียวกับอาหารหรือเครื่องมือแพทย์ แต่จะมีความ 

แตกต่างตรงที่ จะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยตัวเลข xxxx / ปี พ.ศ. ในเครื่องหมาย อย.

14. ข้อใดหมำยถึงยำ

ตอบ ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 

เพราะยาจะไม่มีเลขทะเบียน อย. ก�ากับ แต่จะมีเลขทะเบียนยาก�ากับเท่านั้น โดยรูปแบบของ

เลขทะเบียนก�ากับยาจะมีค�าว่า Reg.No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา แล้วตามด้วยเลข

ทะเบียน เช่น 2A 479/29
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15. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ค. วันที่ผลิต / วันหมดอำยุ ช่วยบอกให้รู้ว่ำอำหำรนั้นผลิตขึ้นหรือหมดอำยุวันไหน 

ควรทำนได้ช่วงไหนถึงจะปลอดภัย 

เพราะข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเตือนให้รู้ว่า ควรบริโภคอาหารบรรจุภัณฑ์น้ันได้นานแค่ไหนถึง

บริโภคได้อย่างปลอดภัย

16. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกยำ

ตอบ ง. วันที่หมดอำยุของยำช่วยเตือนให้รู้ว่ำไม่ควรบริโภคยำในช่วงไหน 

เพราะการบริโภคยาทีห่มดอายุบางตัวจะท�าให้กระเพาะอาหารระคายเคอืง จนอาจกลายเป็นโรค

กระเพาะ หรือแทนที่จะระงับโรค กลับท�าให้โรคลุกลาม ตัวยาบางชนิดเมื่อเสื่อมอาจก่อโทษภัย

แก่ร่างกายถึงกับท�าให้ไตวายและไตอกัเสบได้ ในบรรดายาทัง้หลาย โดยมากจะระบทุัง้วนัทีผ่ลติ

และวันหมดอายุไว้บนฉลากหรือซองยาอย่างชัดเจน

17. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ง. โซเดียมทั้งกระป๋อง 575 มิลลิกรัม 

เพราะจ�านวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋องเท่ากับ 2.5 ครั้ง ดังนั้น ค่าสารอาหารทั้งกระป๋องใน

แต่ละชนิดจึงต้องคูณด้วย 2.5 ทุกครั้ง ถึงจะได้ค่าสารอาหารแต่ละชนิดทั้งกระป๋อง ซึ่งเมื่อเอา

ค่าโซเดียม 230 มก. X 2.5 ครั้ง จะได้เท่ากับ 575 มิลลิกรัม จึงเป็นค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด

18. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม

เพราะข้อมูลปริมาณสารอาหารที่อยู่ในแต่ละช่องของฉลากโภชนาการแบบ GDA จะเป็นข้อมูล

ทีท่างบรษิทัผูผ้ลติได้ค�านวณค่าปรมิาณสารอาหารแต่ละชนิดซึง่เป็นค่าทัง้ถุงอยูแ่ล้ว จึงไม่จ�าเป็น

ต้องไปคูณกับจ�านวนหน่วยบริโภคเหมือนดังฉลากโภชนาการแบบเต็มหรือย่ออีก  

19. ข้อใดกล่ำวถูกต้องท่ีสุด เม่ือน�ำค่ำพลังงำนไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก

ตอบ ง. พลังงำน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพรำะมีค่ำน้อยกว่ำ 100 กิโลแคลอรี่ อยู่ใน

เกณฑ์ที่ปลอดภัย

20. ข้อใดกล่ำวถูกต้องท่ีสุด เมื่อน�ำค่ำน�้ำตำลไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ตอบ ก. น�้ำตำล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพรำะมีค่ำน้อยกว่ำ 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
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21. ข้อใดคือปัญหำของสิ่งแวดล้อม

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. เป็นมลพิษทางน�้า ข. เป็นมลพิษทางอากาศ และ ค.เป็นมลพิษทางเสียง ดังนั้นทุกข้อ 

จึงเป็นปัญหาที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมไม่ดี

22. กรมควบคุมมลพิษสำยด่วนโทร 1650 ด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะกรมควบคมุมลพษิ ด�าเนนิการรบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัปัญหามลพษิทกุประเภท ทัง้ทาง

น�้า เสียง และอากาศ

23. โทรคมนำคมหมำยถึงอะไร

ตอบ ข. กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เรำสำมำรถสื่อสำรถึงกันได้ แม้อยู่ในสถำนที่ที่ห่ำงไกลกัน โดย

ผ่ำนตัวกลำงต่ำงๆ

ตัวอย่าง บริการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์

สาธารณะ เป็นต้น

24. ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทยมีกี่ระบบ

ตอบ ค. 3 ระบบ 

เพราะคนไทยได้รบัการคุม้ครองสทิธกิารรกัษาพยาบาล โดยสิทธกิารรักษาพยาบาล ม ี3 ระบบ

ใหญ่ คือ ระบบข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

25. ข้อใดคือช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ตอบ ก. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถำนีอนำมัย / โรงพยำบำลของรัฐใกล้บ้ำน 

เพราะช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล มีช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. สถานที่รับลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

 - ต่างจังหวัด : สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือส�านักงานสาธารณสุข 

   จังหวัด ในวันเวลาราชการ 

 - กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร หรือส�านักงานหลักประกัน 

   สุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) เขต  13  กทม. ในวันเวลาราชการ เอกสารลงทะเบียน  

   ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับเด็กใช้ส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 

  - ส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยจริง

2. บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ 

 - โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง)

 - ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทาง www.nhso.go.th
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26. ข้อใดคือหลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะหลักฐานประกอบค�าร้องของผู้เสียหาย ประกอบไปด้วย 

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

   2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

   3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) 

   4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดผลการรักษา

27. ข้อใดคือกำรมีวินัยในกำรออมเงิน

ตอบ ก. นำยเอแบ่งเงินใส่ออมสินก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

เพราะการออมเงนิคือการออมเงนิทีเ่หลอืจากเงนิทีไ่ด้รบั แบ่งใส่ออมสนิก่อนเป็นเรือ่งวินยัในการ

ออม ส่วนการใช้เงินที่เหลือเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้พอใช้

28. ข้อใดคือกำรบริหำรเงินเป็นและไม่เป็นหนี้

ตอบ ค. ด.ญ.กลิ่น รับจ้ำงแม่ท�ำงำนเพื่อน�ำเงินมำซื้อเสื้อ

เพราะผู้เรียนอาจได้ค่าขนมที่จ�ากัด การหาเงินเพิ่มด้วยการท�างานถือเป็นเรื่องการไม่ก่อภาระ

หนี้สิน สร้างวินัยในการใช้เงิน และท�าให้เห็นคุณค่าของเงิน ทั้งนี้ หากผู้เรียนตอบ ก. หรือ ข. 

อาจก่อภาระหนี้สินได้ เช่น ใช้เงินค่าขนมหมดไม่กล้าไปขอพ่อแม่ก็อาจยืมเพื่อน หรือยืมเพื่อน

แล้วต้องหาเงนิมาคนืเพือ่น แล้วหากขอพ่อแม่ไม่ได้อาจเกดิการใช้วธิขีโมยเงนิพ่อแม่มาคนืเพ่ือน 

หรือเบี้ยวหนี้ไม่คืนเพื่อน เป็นการไร้วินัยในการออม

29. ข้อใดคือกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. การน�าของเก่ามาดัดแปลงเป็นเรื่องความประหยัด ท�าให้ไม่ต้องซื้อใหม่ ข. มีค�าว่า

ต้องใช้ ซึง่บอกถงึความจ�าเป็น รวมถึงเป็นการเลอืกซือ้จากห้างทีข่ายลดราคาแสดงถึงการบรหิาร

จดัการทีด่ ีและ ค. การท�ากับข้าวกนิเอง ถ้าเป็นครอบครวัจะประหยดักว่าการซือ้เป็นกล่อง เช่น 

การท�ากับข้าวใช้เงินไป 200 บาท กินได้จ�านวน 5 คน และอาจเหลือเก็บไว้กินมื้อถัดไปได้ ใน

ขณะข้าวกล่อง กล่องละ 35-50 บาท จะมีราคาสูงกว่าและกินได้มื้อเดียว

30. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภคในกำรใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะผู้ใช้บริการโทรคมนาคมต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ แม้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที ่

ห่างไกลก็ต้องเข้าถึงบริการและได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ เช่น ราคาที่เหมาะสม ไม่

เอาเปรียบผู้บริโภค บริการเสริมต้องสมัครใจใช้ เป็นต้น
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1. สำระส�ำคัญ  

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของผู้บริโภคและสิทธิผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถ

แยกแยะสถานการณ์ทีต่นเองเป็นหรอืไม่เป็นผูบ้รโิภคตามความหมายในพระราชบญัญัต ิ(พ.ร.บ.) คุม้ครอง

ผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 รวมถึงทราบหน้าทีแ่ละสทิธิของตนเองในฐานะผูบ้รโิภคไทย ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย

ดังกล่าว และสิทธิผู้บริโภคสากลด้วย

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถระบุความหมายของ “ผู้บริโภค” ได้

2.2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ที่ตนเองเป็น “ผู้บริโภค”

2.3 ผู้เรียนเข้าใจ “สิทธิและหน้าที่” ของ “ผู้บริโภค”

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ทบทวนกิจกรรมในชีวิต 

ประจ�าวันและวิเคราะห์ว่ากิจกรรมหรือพฤติกรรมใดท�าให้ตนเองเป็นหรือไม่เป็น “ผู้บริโภค”

3.2 กิจกรรมที่ 2 “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความเห็น 

ว่าผู้บริโภคควรมีสิทธิอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไร ก่อนและหลังการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ 

รวมถึงตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

พร้อมเฉลยค�าตอบ  

3.4 การบ้านผู้เรียน ให้ผู้เรียนไปค้นหาสภาพปัญหาผู้บริโภคที่เจอในชุมชนว่ามีเรื่องอะไรบ้าง  

เพื่อมาเล่าให้เพื่อนฟัง

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ผู้บริโภคคือใคร          เวลำ 40 นำที
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 รูปภาพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.1)

4.2 เฉลยรูปภาพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.2)

4.3 ใบงานที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” (2.3) ตามจ�านวนกลุ่ม

4.4 ตัวอย่างค�าตอบของใบงานที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค (2.4)

4.5 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (2.5)

4.6 กระดาษปรู๊ฟ 

4.7 ปากกาเคมี 

4.8 กระดาษกาว 

4.9 บัตรค�าถาม “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” (2.6)

4.10 ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 2 “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” (2.7)

4.11 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (2.8)

4.12 แบบประเมินผลความรู้ (2.9)

4.13 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (2.10)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม จากน้ันให้สมาชิกในกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนกันถึงเรื่องกิจกรรม “ผู้บริโภค” ที่ตนเองเคยท�า โดยดูจากรูปภาพ “ใครคือ 

ผู้บริโภค” (2.1)

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมชวนคุยเรื่อง “ความหมายของผู้บริโภค” จากรูปภาพที่ให้ดูแล้วเฉลย โดยดู

ที่เฉลยรูปภาพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.2)

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ โดยแจกใบงานที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” (2.3) ให้แต่ละ   

กลุ่ม

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนในกลุ่มช่วยกันอ่านเรื่องในใบงานที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” (2.3)  

จากนั้นให้ช่วยกันเติมข้อมูลลงไปว่าตัวละครใดเป็นผู้บริโภค ขณะที่ซื้อ กิน ใช้ หรือถูกชักชวน 

ให้ซื้อสินค้าหรือบริการ 

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเฉลย โดยใช้ตัวอย่างค�าตอบของใบงานที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” (2.4) และ

สรุปความหมายของผู้บริโภคอีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (2.5)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรเข้าใจถึงความหมายของผู้บริโภคและสามารถตัดสินได้ว่า ใครเป็นผู้บริโภคหรือไม่ 

เพราะเหตุใด
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รูปภำพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.1)

คนได้รับของขวัญ

คนดูป้ำยโฆษณำขณะขับรถ 

ที่มา http://www.aquacorp.co.th/img_billboard/1253532374.jpg
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รูปภำพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.1)

คนยืนเลือกผัก

คนสั่งขนมจีน



20  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

รูปภำพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.1) 

คนใช้บริกำรรถโดยสำรประจ�ำทำง 
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เฉลยรูปภำพ “ใครคือผู้บริโภค” (2.2)

1. คนได้รับของขวัญ

เป็นผู้บริโภค เพราะตามความหมายของผู้บริโภค รวมถึงคนที่ได้ใช้สินค้าหรือบริการโดยไม่เสีย

ค่าตอบแทนด้วย  

2. คนดูป้ำยโฆษณำขณะขับรถ 

เป็นผู้บริโภค เพราะบุคคลที่ได้รับการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากสื่อโฆษณา 

ต่าง ๆ ถือเป็นผู้บริโภค

3. คนยืนเลือกผัก

เป็นผู้บริโภค เพราะผู้ที่ก�าลังเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ แม้จะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ก็นับเป็น 

ผู้บริโภค

4. คนสั่งขนมจีน 

เป็นผู้บริโภค เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้ออาหารแล้ว คือขนมจีน ดังนั้น เป็นผู้ซื้อ และถือ

เป็นผู้บริโภค 

5. คนใช้บริกำรรถโดยสำรประจ�ำทำง 

เป็นผู้บริโภค เพราะเป็นผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบริการที่รัฐจัดสรรให้หรือ

บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 
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ใบงำนที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค” (2.3)

ทุกเช้ำวนัอำทติย์ ด.ช.เกมกบัแม่จะนัง่รถเมล์ไปซือ้ของในตลำด โดยไปซือ้ผลไม้และผกัต่ำง ๆ  

ทีร้่ำนค้ำของป้ำผ่อง และซือ้ข้ำวแกงเพือ่น�ำไปถวำยพระทีว่ดัใกล้ตลำด ในขณะเดนิทำงกลับบ้ำน แม่ของ 

ด.ช.เกมแวะกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มของธนำคำรสุขสยำม และได้พบกับลุงผิว สำมีของป้ำผ่อง ซึ่งเป็น 

ตัวแทนขำยประกันอยู่ในธนำคำรสุขสยำม ลุงผิวมีกำรพูดเชิญชวนให้แม่ของด.ช.เกมซื้อประกัน แต่

สุดท้ำยแม่ก็ปฏิเสธ 

เมือ่กลบัถงึทีบ้่ำน ด.ช.เกมเปิดทวีชีมโฆษณำสวนสนุกโกลเด้นแลนด์ จึงไปขอให้แม่พำไปเทีย่ว 

แต่แม่ปฏิเสธ และรับปำกว่ำจะพำไปวันอื่น เพรำะวันนี้ได้นัดพบกับหมอที่คลินิกเพื่อตรวจร่ำงกำย 

จำกนั้น ด.ช.เกมจึงนั่งรถสองแถวประจ�ำหมู่บ้ำนออกไปหำ ดช.บอย และชวนกันไปดูหนังที่ห้ำง ก่อน

หนังเริ่มฉำย ดช.บอยซ้ือข้ำวโพดคั่ว และน�้ำอัดลม ทั้งสองคนหลังจำกดูหนังจบก็แยกย้ำยกันกลับ

บ้ำน  

หลังจากอ่านเรื่องแล้ว สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเติมข้อมูลลงในใบงานว่าตัวละครใดมีบทบาทเป็น 

หรือไม่เป็นผู้บริโภค ในขณะที่ซื้อ กิน ใช้ หรือถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

ชื่อ เป็นผู้บริโภค ไม่เป็นผู้บริโภค กิจกรรมที่บ่งบอกว่ำเป็นหรือไม่เป็นผู้บริโภค

ด.ช.เกม

ด.ช.บอย

แม่

พระ

ป้ำผ่อง

ลุงผิว

หมอ
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของใบงำนที่ 1 “ใครคือผู้บริโภค (2.4)

ชื่อ เป็นผู้บริโภค ไม่เป็นผู้บริโภค กิจกรรมที่บ่งบอกว่ำเป็นหรือไม่เป็นผู้บริโภค

ด.ช.เกม √ - “ชมโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์”  โดยได้รับการเสนอ

หรือชักชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการจากโฆษณาหรือ

รายการโทรทัศน์ จึงเป็นผู้บริโภค

- “ใช้บริการ” รถสองแถวประจ�าหมู ่บ้าน จึงเป็น 

ผู้บริโภค

- “ใช้บริการดูหนัง” จึงเป็นผู้บริโภค

ด.ช.บอย √ - “ใช้บริการดูหนัง” จึงเป็นผู้บริโภค

- “ซื้อ” ข้าวโพดคั่ว และน�้าอัดลม จึงเป็นผู้บริโภค

แม่ √ - “ซื้อ” ข้าวแกง ผักและผลไม้ จึงเป็นผู้บริโภค แม้จะ

น�าไปถวายพระ ไม่ได้รับประทานเอง  

- “ใช้บริการ” กดเงินจากตู้เอทีเอ็ม จึงเป็นผู้บริโภค

- “ถกูเชญิชวนให้ซือ้ประกนั” ซึง่เป็นการให้บรกิารอย่าง

หนึ่ง จึงเป็นผู้บริโภค

พระ √ - เป็นผู้ได้รับสินค้ามาเพื่อใช้เอง จึงเป็นผู้บริโภค แม้ไม่

ได้เป็นผู้ซื้อที่เสียค่าตอบแทน  

ป้ำผ่อง √ - เป็น “ผู้ขาย” ผักและผลไม้ ในลักษณะประกอบเป็น

ธุรกิจ จึงไม่เป็นผู้บริโภค

 ลุงผิว √ - เป็น “ผู้ให้บริการ” เน่ืองจากขายประกัน และเป็น 

ผู้เชิญชวนให้คนอื่นซื้อบริการ จึงไม่เป็นผู้บริโภค

 หมอ √ - เป็น “ผู้ให้บริการ” เนื่องจากการรักษาโรคเป็นบริการ

อย่างหนึ่ง จึงไม่เป็นผู้บริโภค
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (2.5)

ผู้บริโภค ซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้แก่ 

- ผู้ซื้อ

- ผู้ได้รับบริการ

- ผู้ได้รับการเสนอหรือชักชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการ

- ผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการโดยชอบ แม้จะไม่ได้เสียค่าตอบแทน เช่น พ่อพาลูกน้อยนั่งรถเมล์

ไปด้วย แต่ลูกไม่เสียค่าบริการ หรือผู้ที่ได้รับของขวัญจากผู้อื่น เป็นต้น

ดังนั้น โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภค คือคนที่ซื้อสินค้า ทั้งที่มีค่าตอบแทน เช่น คนที่ซื้อผัก ซื้อ

อาหารมารบัประทาน และคนทีไ่ด้รบัของมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน เช่น คนทีไ่ด้ของทีร่ะลกึ หรอืของขวญั

จากผู้อื่น พระที่รับบิณฑบาตจากชาวบ้าน ก็เช่นกัน  หรือคนที่ใช้บริการต่าง ๆ เช่น นั่งรถเมล์ รถแท็กซี่ 

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็เป็นผู้บริโภค นอกจากนี้ คนที่ไม่ได้ซื้อหรือใช้บริการอะไร แต่ได้รับการเสนอผ่านสื่อ

โฆษณาต่าง ๆ เช่น ยืนดูป้ายโฆษณาร้านค้า  นั่งอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์  ฟังโฆษณาขายอาหารเสริม

ผ่านวิทยุ ก็เป็นผู้บริโภคทั้งสิ้น  

กิจกรรมที่ 2 “สิทธิและหน้ำที่ของผู้บริโภค” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมีและกระดาษกาวให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรค�าถาม “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” (2.6) ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  

(กลุ่มละ 1 เรื่อง) โดยให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความเห็นว่า “ปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นคืออะไร”      

และ “ผู้บริโภคมีสิทธิอะไรบ้าง” ก่อนและหลังการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ

4.  ผู้ด�าเนินกิจกรรมเฉลยบัตรค�าถาม “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” (2.6) โดยใช้ตัวอย่าง 

ค�าตอบของกิจกรรมที่ 2 “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค” (2.7)

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบาย “สิทธิผู้บริโภคไทย” 5 ข้อ และ “สิทธิผู้บริโภคสากล” 8 ข้อ โดย 

ใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (2.8) 

6. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตั้งค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมตอบความแตกต่างระหว่าง “สิทธิผู้บริโภค 

ไทย” 5 ข้อ และ “สิทธิผู้บริโภคสากล” 8 ข้อ โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (2.8)

7. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปความส�าคัญของการรักษาสิทธิและใช้สิทธิของผู้บริโภค

8. ผู้เรียนช่วยกันเพิ่มเติมประเด็นลงในกระดาษปรู๊ฟ หลังจากฟังผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายแล้ว

9. ผู้เรียนน�าเสนอหน้าห้อง โดยให้ทุกกลุ่มติดกระดาษปรู๊ฟที่ท�าไว้บนผนังห้อง 

10. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา    

ผูเ้รยีนควรตระหนกัรูถ้งึปัญหาผูบ้รโิภคท่ีเกดิขึน้และทราบว่าในฐานะผูบ้รโิภคจะมสีทิธิอะไรบ้าง 

โดยอ้างอิงข้อมลูจากทัง้สทิธิผูบ้ริโภค 5 ประการของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 และสิทธ ิ

ผู้บริโภคสากล 8 ประการ
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บัตรค�ำถำม “สิทธิและหน้ำที่ของผู้บริโภค” (2.6)

1. เจมส์จิซื้อนมจำกร้ำนสะดวกซื้อ หลังจำกดื่มเข้ำไปแล้วพบว่ำมีอำกำรปวดท้อง และเมื่อ

ตรวจดูที่ฉลำกบนกล่องนม จึงพบว่ำนมดังกล่ำวหมดอำยุแล้ว

2. กำร์ตูนขึ้นรถสองแถวมำโรงเรียน ปรำกฏว่ำคนขับขับรถด้วยควำมเร็ว น่ำหวำดเสียว และ 

เรียกเก็บค่ำโดยสำรมำกกว่ำที่ติดป้ำยแสดงรำคำค่ำโดยสำรในรถ

3. ป๊อปไปเติมเงินที่ร้ำนเติมเงินมือถือ 100 บำท แต่เมื่อกลับถึงบ้ำนพบว่ำไม่มียอดเงินเข้ำมำ  

จึงไปสอบถำมที่ร้ำน ทำงร้ำนปฏิเสธและยืนยันว่ำได้เติมเงินให้เรียบร้อยแล้ว

4. แอมป์ซื้อแซนด์วิชจำกร้ำนค้ำในโรงเรียน แต่เมื่อก�ำลังรับประทำน พบว่ำมีเศษลวดใน 

แซนด์วิช

5. เหมยซื้อนำฬิกำข้อมือจำกร้ำนขำยของในอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อตรวจของพบว่ำปุ่มกดปรับ 

เวลำใช้งำนไม่ได้

6. หลวงพีเ่ท่งแกะสงัฆทำนท่ีมีคนน�ำมำถวำยวดั พบว่ำข้ำงในมผ้ีำสบงไม่เต็มผืน ซึง่ไม่สำมำรถ 

น�ำมำใช้งำนได้ มีธูปแนบมำ 3 ดอก อำหำรกระป๋องหมดอำยุ และบุบเป็นสนิม

7. โมจิซื้อเครื่องส�ำอำงในร้ำนค้ำที่ตลำดเปิดท้ำย เมื่อกลับไปใช้แล้วเกิดอำกำรหน้ำแดง แสบ 

ร้อน เกิดฝ้ำ เลยน�ำสินค้ำมำคืน แต่เจ้ำของร้ำนไม่รับคืน
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 2 “สิทธิและหน้ำที่ของผู้บริโภค” (2.7)

ปัญหำผู้บริโภคที่เกิดขึ้นคืออะไร ผู้บริโภคมีสิทธิอะไรบ้ำง

1. ฃนมหมดอำยุ - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

- สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิด หรือหลอกลวง 

ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ

2. รถโดยสำรไม่ปลอดภัย - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด  ในการซื้อสินค้าหรือรับ 

บริการโดยไม่เป็นธรรม

- สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิด หรือหลอกลวง  

ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ

3. เติมเงิน แต่เงินไม่เข้ำ - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญา

4. แซนด์วิชมีเศษลวด - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

- สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิด หรือหลอกลวง

  ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ

5. นำฬิกำปุม่กดใช้งำนไม่ได้ - สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับ  

บริการโดยไม่เป็นธรรม

- สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิด หรือหลอกลวง  

ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ

6. สังฆทำนหมดอำยุ - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง  

และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

- สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

7. เครื่องส�ำอำงไม่มีคุณภำพ - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับ 

บริการโดยไม่เป็นธรรม

- สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิด หรือหลอกลวง 

ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (2.8)

สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ ในมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

1. สิทธิที่จะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

2. สิทธิที่จะได้เลือกสินค้าหรือบริการอย่างอิสระ

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้าหรือบริการ

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญา

5. สิทธิที่จะได้รับการชดเชย เยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

สิทธิผู้บริโภคสากล 8 ประการ ถูกก�าหนดขึ้นโดยสหพันธ์ผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ตั้งขึ้น

เมื่อ พ.ศ. 2503 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

1. สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 

2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิต และบริการ

3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากโฆษณาหลอกลวง หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็น

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

4. สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคายุติธรรม 

5. สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค

6. สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีท่ีถูกละเมิดหรือหลอกลวงให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มี 

คุณภาพ 

7. สิทธิที่จะได้รับความรู้อันจ�าเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน 

8. สิทธิที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพอย่างปลอดภัย

ข้อสังเกต สิทธิที่แตกต่างกันคือ สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค และสิทธิที่

จะด�ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพอย่างปลอดภัย ซึ่งมีเฉพาะในสิทธิผู้บริโภคสากลเท่านั้น 

ความส�าคัญของการที่ทุกคนรู้สิทธิ และรักษาสิทธิของตนเองคือ เมื่อเราทุกคนอยู่ในฐานะ 

ผู้บริโภค ฐานะนี้ถูกก�าหนดให้มีหน้าที่และสิทธิที่พึงรักษาไว้ หากเกิดปัญหา ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

การใช้สินค้าและบริการ

เมื่อเราถูกละเมิดสิทธิ ย่อมเป็นสิทธิของเราในฐานะผู้บริโภคท่ีจะได้รับการชดเชย เยียวยา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการ การใช้สิทธิร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาต่อ 

ผู้ประกอบการหรือต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นสิ่งที่ควรกระท�า โดยไม่มีความจ�าเป็นต้องอดทนต่อความ 

ไม่ปลอดภัย ไม่ยุติธรรม หรือการเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้น
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กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมินผลความรู ้(2.9) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (2.9) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (2.10)

แบบฝึกหัดส�ำหรับคำบถัดไป

ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนไปค้นหาปัญหาผู้บริโภคที่มีในชุมชนของตนเองว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เพื่อ

น�ามาเล่าให้เพื่อนฟังในคาบถัดไป
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แบบประเมินผลควำมรู้ (2.9)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ผู้บริโภคคือใคร

ชื่อ-สกุล............................................................................. ชั้นที่................... เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใด คือสิทธิผู้บริโภค

ก. ก้อยเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ

ข. จอยได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า

ค. ก่อนจะซื้อสินค้า เราควรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ง. ถูกทุกข้อ

2. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่ำเป็นผู้บริโภค 

ก. เอกเช่าหนังจากร้านมาดูที่บ้าน

ข. โก้ขายนมปั่นในโรงเรียน

ค. ตรีซื้อนมและซาลาเปามาถวายพระ 

ง. โทมองป้ายโฆษณารถยนต์ที่ตั้งอยู่บนทางด่วน

3. บุคคลใดต่อไปนี้ รู้จักรักษำสิทธิของตนในฐำนะผู้บริโภค

ก. แก้วตาหาข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้ากีฬาก่อนตัดสินใจซื้อ

ข. มุกซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองที่หมดประกันแล้ว

ค. เบลล่าซื้อกระเป๋าเป้ที่ก�าลังลดราคา

ง. พิมเซ็นสัญญาซื้อรถยนต์โดยไม่ได้อ่านสัญญา

4. ผู้บริโภคมีหน้ำที่อย่ำงไร หลังกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำหรือบริกำร

ก. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริโภคควรแจ้งผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหา 

ข. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จ ใบรับประกัน

ค. อ่านคู่มือการใช้งาน ใช้สินค้าหรือบริการตามข้อแนะน�าของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ

ง. ถูกทุกข้อ

5. เอฟซื้อของขวัญวันเกิดให้ตั้ม  ใครคือผู้บริโภค 

ก. เอฟ

ข. ตั้ม

ค. เอฟและตั้ม 

ง. ไม่มีข้อใดถูก
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (2.10)

1. ข้อใดคือ สิทธิผู้บริโภค

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. เป็นสทิธิผูบ้ริโภคในการเลอืกซือ้สินค้าและบรกิาร ข. เป็นสิทธใินการได้รบัการชดเชย

เยียวยา และ ค. เป็นสิทธิในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น 

ทุกข้อจึงเป็นสิทธิผู้บริโภค

2. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่ำเป็นผู้บริโภค 

ตอบ ข. โก้ขำยนมปั่นในโรงเรียน

เพราะเป็นผู้ขายสินค้าจึงเป็นผู้ประกอบการ มิใช่ผู้บริโภค แต่ข้ออื่น ๆ เป็นผู้บริโภคเพราะเป็น

ผู้ซื้อ เช่า และได้รับข้อมูลจากป้ายโฆษณา

3. บุคคลใดต่อไปนี้ รู้จักรักษำสิทธิของตนในฐำนะผู้บริโภค

ตอบ ก. แก้วตำหำข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้ำกีฬำก่อนตัดสินใจซื้อ

การหาข้อมูลก่อนเลือกซื้อสินค้า เป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภค 

4. ผู้บริโภคมีหน้ำที่อย่ำงไร หลังกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำหรือบริกำร

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะหลังจ่ายเงนิ ผูบ้ริโภคต้องตรวจสอบใบเสรจ็ เอกสารประกนัสนิค้าให้ถกูต้องครบถ้วน อ่าน

คูม่อืการใช้งาน เพ่ือให้ทราบวิธีใช้และข้อควรระวงั และหากพบสนิค้ามปัีญหา ต้องใช้สทิธร้ิองเรยีน 

ให้ด�าเนินการแก้ไข ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของผู้บริโภค

5. เอฟซื้อของขวัญวันเกิดให้ตั้ม  ใครคือผู้บริโภค 

ตอบ ค. เอฟและตั้ม 

เพราะเอฟเป็นผู้ซื้อสินค้าและตั้มเป็นผู้ได้รับสินค้าโดยไม่เสียค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าทั้งสองคน

เป็นผู้บริโภค
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

สิทธิผู้บริโภค 5 ประกำร

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกทีใ่ห้ความส�าคญักบัการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค โดยบญัญตัถิงึสทิธขิองผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า “สิทธขิองบุคคลซึง่เป็นผู้บรโิภคย่อม

ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 บัญญัติสิทธิของ

ผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมท้ังค�าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ 

บริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจาก

พิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 

2. สทิธทิีจ่ะมอีสิระในการเลอืกหาสินค้าหรอืบรกิาร ได้แก่ สิทธท่ีิจะเลอืกซือ้สินค้าหรอืรบับริการ

โดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือ

บรกิารทีป่ลอดภยั มสีภาพและคณุภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกดิอันตราย

ต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค�าแนะน�าหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้า

หรือบริการนั้นแล้ว 

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูก 

เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และ

ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

สิทธิผู้บริโภคสำกล 8 ประกำร 

1. สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ได้แก่ อาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย 

การเข้าถึงบริการการศึกษา และสาธารณสุข

2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิต และบริการ 

3. สทิธทิีจ่ะได้รบัการคุม้ครองจากโฆษณาหลอกลวง หรอืการแจ้งประกาศทีก่่อให้เกดิความเข้าใจ

ผิด หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

4. สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคายุติธรรม ในราคาที่เกิดการแข่งขันกัน และใน

กรณีทีม่กีารผกูขาดสนิค้าก็วางใจได้ว่าจะได้รบัสนิค้าและบรกิารท่ีมคีณุภาพเป็นทีพ่อใจในราคา

ยุติธรรม

5. สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้ รวมทั้ง

ก�าหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการ
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6. สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิด หรือหลอกลวงให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มี

คุณภาพ กล่าวคือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการตัดสินเรื่องราวที่ร้องเรียนอย่างถูกต้อง 

ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเมื่อได้รับสินค้าและบริการที่บกพร่องหรือเสียหาย 

หรือการช่วยเหลือชดใช้อื่น ๆ

7. สิทธิที่จะได้รับความรู้อันจ�าเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน เป็นสิทธิที่จะได้รับความรู้ที่ควรรู้ 

ควรมีเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริโภค

8. สิทธิที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และยังชีพอย่างปลอดภัย สิทธิที่จะได้อยู่ในสภาพ

แวดล้อมที่ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ 

ผูบ้รโิภคแต่ละคนไม่สามารถควบคมุได้เอง สิทธน้ีิหมายถึงการได้รบัความคุม้ครองและปรับปรงุ

สิ่งแวดล้อม ตลอดชั่วอายุเราไปจนชั่วอายุลูกหลานอีกด้วย

ผู้บริโภคมีหน้ำที่ต้องรู้หรือปฏิบัติอย่ำงไร ก่อนซื้อสินค้ำหรือบริกำร

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี เลือกสถานบริการที่พร้อม เลือกผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ

2. รู้สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค

3. อ่านสัญญาให้ละเอียดครบถ้วนก่อนลงนาม

4. ส�ารวจความต้องการและก�าลังซื้อของตนเอง วางแผนการใช้จ่าย

5. หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เปรียบเทียบคุณภาพหรือความคุ้มค่า ก่อนตัดสินใจ

ผู้บริโภคมีหน้ำที่ต้องรู้หรือปฏิบัติอย่ำงไร หลังกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำหรือบริกำร

1. เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ผู้บริโภคควรแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อ 

เรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิของผู้บริโภค

2. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็จ ใบรับประกัน

3. อ่านคู่มือการใช้งานใช้สินค้าหรือบริการตามข้อแนะน�าของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ
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ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่ำบ่นพันครั้ง

สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ท�ำไมต้องร้องทุกข์? เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับปัญหาของผู้บริโภค อย่างแรกเลย เราต้อง

รู้กันก่อนว่า ค�าว่า “บริโภค” หมายถึงอะไร คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินเท่าน้ัน แต ่

จริง ๆ แล้วค�าว่า บริโภค มีความหมายกว้างกว่านั้นมาก ครอบคลุมสิ่งที่ต้องกินต้องใช้

ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงเรื่องการใช้สินค้าและบริการด้วย เราจึงเป็นผู้บริโภคกันทุกคน ดังนั้น

ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการทุกประเภทที่ผู้บริโภคได้ซื้อหรือใช้บริการ เป็นสิ่งที่สามารถร้องเรียนหรือ 

ร้องทุกข์ได้ หากพบว่าเกิดปัญหาขึ้น หรือไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ให้กับผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า แต่จะมีสัก

กี่คนที่รู้ว่าตนเองมีสิทธิและใช้สิทธิของตนเองเป็น

สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไปจากอดตีทีค่นเราท�ามาหากนิด้วยตนเอง กลบักลายมาเป็นการด�ารงชวีติที่

ขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทุกคนต้องจ่ายเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพที่เรียกว่า 

“สินค้า” ในตลาดยุคบริโภคนิยม ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบและถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกเอารัด

เอาเปรียบจากผู้ประกอบการและผู้ผลิตตลอดเวลา แม้จะมีความระมัดระวังแล้วก็ตาม

เราคงปฏิเสธฐานะผู้บริโภคของเราไม่ได้ ฐานะนี้ถูกก�าหนดให้มีหน้าที่และสิทธิที่พึงรักษาไว้ หาก

เกิดปัญหา ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ เมื่อเราถูกละเมิดสิทธิ ย่อมเป็นสิทธิที่พึง

มีพึงได้ของเราที่เป็นผู้บริโภคที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและ

บรกิาร การใช้สทิธิร้องทกุข์ ร้องเรยีน เพือ่แก้ไขปัญหาต่อผูป้ระกอบการหรอืต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เป็น

สิ่งท่ีควรกระท�าโดยไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องอดทนต่อความไม่ปลอดภัย ไม่ยุติธรรม หรือการเอารัด 

เอาเปรียบที่เกิดขึ้น

การร้องทกุข์อาจท�าให้หลายคนรูส้กึวุน่วาย ยุง่ยาก เลยเกบ็ไว้เป็นทางเลอืกสดุท้าย แต่ถ้าลองมอง

กลับอีกมุมหนึ่ง การที่คุณยอมให้ผู้ประกอบการที่ไม่ซื่อตรงเอาเปรียบอยู่เรื่อย ๆ เมื่อไรปัญหาจึงจะยุติ

หรือได้รับการแก้ไข หน�าซ�้ายังเป็นเหมือนคนที่รู้แล้วว่าข้างหน้ามีอันตราย แต่ก็ยังไม่ยอมบอกคนที่เดิน

ตามมาข้างหลังให้ระวัง จนต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไป มันคือการท�าบาปชัด ๆ

จริงอยู่ คุณอาจรู้สึกว่าเสียงเดียวไม่มีพลัง แต่ถ้าเพิ่มเป็นสอง สาม สิบ ร้อยหรือพันแล้วละก็ พลัง

ของผู้บริโภคจะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมผู้บริโภคมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ในท่ีสุด การร้องทุกข์จึงมี

ประโยชน์ ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองให้ดีขึ้น แม้มิอาจหวังได้ว่าจะต้องส�าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราก็มี

สิทธิเต็มร้อยที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. ผู้บริโภคคนอื่น ๆ ที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนจะได้รับประโยชน์จากสัญญาณเตือนภัยที่ส่งมาจาก

เรา ถือเป็นแนวทางส�าคัญในการป้องกันปัญหาและปิดช่องโหว่ของกฎหมาย

3. ผู้ประกอบการจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงการผลิตสินค้าและการให้บริการและบอกถึงความ

ต้องการของผู้บริโภค

4. หนึ่งเสียงของผู้บริโภคมีค่ามากกว่าศูนย์ อย่าคิดว่าเสียงของเราจะไม่มีค่า
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5. หากมหีลายคนร้องทกุข์เหมอืนกัน จะเป็นเครือ่งมอืในการต่อรองกับผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการ 

ท�าให้ผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีพลังที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

6. เมือ่ผูบ้รโิภคมพีลงั ย่อมท�าให้เกดินโยบายทีด่ ีการแก้ไขกฎหมาย หรอืมาตรการต่าง ๆ  ทีอ่อก

มาเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยรวมมากขึ้น
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1. สำระส�ำคัญ

บทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้สินค้าหรือบริการ โดยมุ่งหวังให้

ผู้เรียนรู้จักปัญหาผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้น

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนรู้จักปัญหาผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ  

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “สารพันปัญหาผู้บริโภค” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึง

ปัญหาผู้บริโภคที่เคยพบ โดยน�าเสนอตัวอย่างปัญหาผู้บริโภค 

3.2 กิจกรรมที่ 2 “ปัญหาผู้บริโภคและผลกระทบกับชุมชน” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้พูด

คุยแลกเปลีย่นกับผูเ้รยีนถึงปัญหาผูบ้รโิภคทีพ่บ และให้ผูเ้รยีนจดัล�าดบัความส�าคัญของปัญหา 

และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ่นจากปัญหานั้น ว่าส่งผลอย่างไรต่อชุมชนของตนเอง 

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 รูปภาพ “สารพันปัญหาผู้บริโภค” (3.1)

4.2 กระดาษเอสี่ 

4.3 ปากกาสี

4.4 กระดาษกาว

4.5 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (3.2)

4.6 แบบประเมินผลความรู้ (3.3)

4.7 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (3.4)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหำผู้บริโภค          เวลำ 40 นำที



36  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “สำรพันปัญหำผู้บริโภค” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกปากกาสีและกระดาษเอสี่ให้ผู้เรียนคนละ 1-2 แผ่น ระดมข้อมูล “แบบ

ฝึกหัดส�าหรับคาบถัดไป” ที่ผู้ด�าเนินกิจกรรมได้ให้ไว้ในคาบที่ผ่านมา โดยให้ผู้เรียนเขียนลงใน

กระดาษเอสี่ว่า ปัญหาผู้บริโภคที่ผู้เรียนเจอในชุมชนมีเรื่องอะไรบ้าง 

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนน�าค�าตอบที่ได้มาติดบนกระดานด้วยกระดาษกาว แล้วสรุปปัญหา

ให้ผู้เรียนฟัง

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายความหมายของปัญหาผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (3.2) 

และเพิ่มเติมข้อมูลประเด็นปัญหาที่เตรียมมา โดยใช้รูปภาพ “สารพันปัญหาผู้บริโภค” (3.1) 

ประกอบการให้ข้อมูล 

4. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรเข้าใจถึงความหมายของปัญหาผู้บริโภคและสามารถสังเกตเห็นปัญหาผู้บริโภค 

ที่พบเจอรอบตัวได้
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รูปภำพ “สำรพันปัญหำผู้บริโภค” (3.1)

      นมบูด หมดอำยุ  

ที่มา http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2011/08/05/geabedkkkj9b9hhjbka5a.JPG  

โทรศัพท์มือถือระเบิดขณะอยู่ในกระเป๋ำเสื้อ

ที่มา http://news.mthai.com/app/uploads/2012/04/main_IMAGE_313.jpg
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รูปภำพ “สำรพันปัญหำผู้บริโภค” (3.1)

ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินประกันชีวิต

ที่มา http://f.ptcdn.info/788/034/000/1440487685-1187083598-o.jpg 

ได้รับข้อควำมสั้น (SMS) เชิญชวนชิงรำงวัล โดยไม่ได้สมัครใช้บริกำร

ที่มา http://www.thairath.co.th/media/EyWwB5WU57MYnKOvIisPi1F4e5B 

DaDMl5kyxIWWm2zq9YiO4pfMz7R.jpg
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รูปภำพ “สำรพันปัญหำผู้บริโภค” (3.1)

 

ซื้ออำหำรเสริมหมำมุ่ยมำรับประทำน แล้วเกิดอำกำรอำเจียน แพ้รุนแรงต้องนอนโรงพยำบำล 

ที่มา http://thaitribune.org//images/2016/6%20June/20-26/Mucuna%20pruriens.jpg

ซื้อบ้ำนแล้วปรำกฎว่ำ บ้ำนเกิดทรุดพังเสียหำย

ที่มา https://img.pptvthailand.com/resize/Qm8wlWH8ZzefVqRAOcRku8VxsA=/0x0/smart/

Y29udGVudHMlMkZmaWxlcyUyRnBoZXQlMkY1NzE3NmU3NGRjNGM2LmpwZw==
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (3.2)

ปัญหาผู้บริโภค คือปัญหาที่มีคู่กรณีสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้

บริการ อีกฝ่ายคือผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ หมายรวมถึงทั้งผู้ที่เสียค่าตอบแทนและ 

ไม่เสียค่าตอบแทนด้วยตนเอง ปัญหาผู้บริโภคเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นตามปกติ เช่น ซื้อนมมากิน แต่พบปัญหาว่านมบูดกินไม่ได้ ซื้อโทรศัพท์มาใช้  

แต่พบว่าโทรศพัท์เสยีโทรออกไม่ได้ เครือ่งดับ หรอืเติมเงินในโทรศัพท์ไว้ ยงัไม่ได้ทนัได้ใช้โทรหาใครเงินก็

หายไป แล้วมีข้อความสั้น (SMS) ส่งมาบอกว่าได้สมัครใช้บริการดูดวง ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยสมัครขอใช้บริการ

ดังกล่าว สร้างบ้านแล้วไม่มีสระว่ายน�้าตามที่โฆษณา หรือบ้านเกิดการทรุดตัว ท�าให้อยู่อาศัยโดยปรกติ

ไม่ได้ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 2 “ปัญหำผู้บริโภคและผลกระทบกับชุมชน” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนยกตวัอย่างปัญหาผู้บรโิภคทีพ่บในชมุชน โดยผู้ด�าเนินกจิกรรมอาจ

ยกตัวอย่าง เช่น การขายอาหารเสริมที่อ้างสรรพคุณว่าท�าให้ผิวขาว ร้านอาหารหน้าโรงเรียน

ขายอาหารแพงกว่าร้านอ่ืน เป็นต้น แล้วให้ผู้เรียนมาจัดเรียงล�าดับความรุนแรงของปัญหา 

ผู้บริโภค

2. ผูด้�าเนนิกิจกรรมขอผูเ้รยีนอาสาสมคัรให้ออกมาน�าเสนอหน้าชัน้เรยีนว่า ปัญหาผูบ้รโิภคทีพ่บ

ส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างไร

3. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา 

ปัญหาผู้บริโภคเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน ปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดกับใครคนใดคน

หนึ่ง แต่ส่งผลกระทบกับคนหลายคน เช่น หากมีร้านค้าร้านหนึ่งในโรงเรียนน�านมหมดอายุมา

วางขาย แล้วนกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ทุกคนไปซือ้นมจากร้านนัน้มารับประทาน กจ็ะเกดิผลกระทบ 

กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งทุกคนอาจท้องเสีย มีอาการปวดท้องรุนแรง หรือปัญหาเรื่องการต้ัง

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน หากตั้งในจุดที่ไม่ปลอดภัย เช่น ใกล้บ้านเรือน โรงเรียน หรือ 

โรงพยาบาล กอ็าจท�าให้คลืน่ทีป่ล่อยออกมาจากเสาส่งสญัญาณโทรศพัท์ ส่งผลให้เกดิอนัตรายต่อ

สุขภาพ เช่น มีอาการเวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน นอนไม่หลับ เป็นต้น ดังนั้น เราทุกคนต้องช่วย

กนัสอดส่อง ดูแลชมุชนของเรา หากพบปัญหาเราต้องไม่นิง่เฉย ต้องรบีแจ้งผูป้กครอง หรอืคณุครู 

เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับคนอื่น แล้วจะท�าให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากขึ้น  

กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมินผลความรู ้(3.3) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (3.3) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (3.4) 
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แบบประเมินผลควำมรู้ (3.3)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหำผู้บริโภค

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใด คือปัญหำผู้บริโภค

ก. เติมเงินมือถือ แต่ไม่มียอดเงินเข้า

ข. นมบูด

ค. ซื้อบ้าน แต่ไม่มีสระว่ายน�้าตามที่โฆษณา

ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใด ไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ก. ค่ารักษาพยาบาลแพง

ข. ติวเตอร์โกงเงินค่าเรียนพิเศษ

ค. ร้านค้าขายของตามราคาท้องตลาด

ง. โฆษณาเครื่องส�าอางเกินจริง

3. ข้อใด ไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ก. แดงซื้อโทรศัพท์มือถือมาแล้วเปิดไม่ติด

ข. เด่นไปถวายสังฆทานให้พระ แต่ภายหลังทราบว่าในสังฆทานมีอาหารหมดอายุ

ค. ดวงขอยืมเงินเพื่อนไปซื้อขนมหลังโรงเรียนแล้วไม่คืน

ง. เดือนซื้อยาลดความอ้วนจากเฟซบุ๊ก เมื่อทานแล้วพบว่าไม่ได้ผล

4. ข้อใดเป็นปัญหำผู้บริโภคจำกกำรใช้บริกำร

ก. เอกซื้อขนมปังสังขยามากินแล้วเกิดอาการปวดท้อง

ข. บอลซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมมา แต่พอติดตั้งแล้วกลับดูไม่ได้

ค. เจนขึ้นรถตู้ แต่ปรากฎว่าไม่มีที่นั่งต้องยืนตลอดทาง 

ง. ก้องซื้อบ้าน แต่ต่อมาบ้านร้าวและทรุดตัวจนไม่สามารถใช้อยู่อาศัยได้

5. ข้อใดเป็นปัญหำผู้บริโภคเรื่องกำรช�ำรุดของสินค้ำ 

ก. นมกล่องไม่มีฉลากภาษาไทย

ข. เติมเงินโทรศัพท์มือถือแล้ว แต่เงินไม่เข้า

ค. รถตู้ไม่มีเข็มขัดนิรภัยส�าหรับผู้โดยสาร

ง. รถยนต์ซื้อมาได้สามวัน พบว่าเครื่องดับบ่อย
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (3.4)

1. ข้อใด คือปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะทั้ง ก. ข. ค.  คือปัญหาของผู้บริโภค

2. ข้อใด ไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ค. ร้ำนค้ำขำยของตำมรำคำท้องตลำด

เพราะร้านค้าขายของตามราคาท้องตลาด ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ส่วน ก. ข. และ ง. 

เป็นปัญหาผู้บริโภค ทั้งเรื่องการคิดค่าบริการแพง การโกงเงิน และการโฆษณาเกินจริง 

3. ข้อใด ไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ค. ดวงขอยืมเงินเพื่อนไปซื้อขนมหลังโรงเรียนแล้วไม่คืน

เพราะเรื่องการยืมเงินเพื่อนแล้วไม่ได้คืนตามที่ตกลง ไม่มีคู่กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

4. ข้อใดเป็นปัญหำผู้บริโภคจำกกำรใช้บริกำร

ตอบ ค. เจนขึ้นรถตู้ แต่ปรำกฏว่ำไม่มีที่นั่งต้องยืนตลอด

เพราะปัญหาการใช้บริการรถตู้ เป็นปัญหาการบริการ ส่วน ข้อ ก. ข. และ ง. เป็นปัญหา 

จากการซื้อสินค้า

5. ข้อใดเป็นปัญหำผู้บริโภคเรื่องกำรช�ำรุดของสินค้ำ 

ตอบ ง. รถยนต์ซื้อมำได้สำมวัน พบว่ำเครื่องดับบ่อย

เพราะการซือ้รถยนต์มาได้เพยีงสามวนั แล้วพบว่าเครือ่งดบับ่อย เป็นปัญหาสนิค้ารถยนต์ช�ารดุ  

แต่ ข้อ ก. ข. และ ค. ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าช�ารุด
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1. สำระส�ำคัญ  

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาผู ้บริโภค  

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนใช้สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาและให้เกิดความเป็นธรรม   

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนรู้จักช่องทางการร้องเรียน 

2.2 ผู้เรียนรู้วิธีเตรียมตัวในการร้องเรียน

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “มีปัญหาแล้วท�าไง” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดม   

ความคิดว่าต้องท�าอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา ควรติดต่อหน่วยงานใด เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง   

และน�าเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น 

3.2 กิจกรรมที่ 2 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู ้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 บัตรค�า “ปัญหาผู้บริโภค” (4.1)

4.2 บัตรค�า “หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน” ตามจ�านวนกลุ่มผู้เรียน (4.2)

4.3 ใบงานที่ 1 “มีปัญหาแล้วท�าไง” (4.3)

4.4 ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 1 “มีปัญหาแล้วท�าไง” (4.4)

4.5 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (4.5)

4.6 แบบประเมินผลความรู้ (4.6)

4.7 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (4.7)

4.8 เอกสารแจกหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (4.8)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรปัญหำผู้บริโภค เวลำ 40 นำที
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “มีปัญหำแล้วท�ำไง” (เวลำ 30 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผูด้�าเนนิกจิกรรมอธบิายหน้าที ่ความรบัผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีท�างานรบัเรือ่งร้องเรยีน 

โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (4.5) และให้เอกสารแจกหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (4.8) กับผู้เรียน

ทุกคน

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรค�า “ปัญหาผู้บริโภค” (4.1) ให้กลุ่มละ 2 ปัญหา โดยบางกลุ่ม

อาจได้ปัญหาซ�้ากัน แจกบัตรค�า “หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน” (4.2) และใบงานที่ 1 “มี

ปัญหาแล้วท�าไง” (4.3) ตามจ�านวนกลุ่มผู้เรียน จากน้ันให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความคิดว่า  

จากกรณีปัญหาที่แต่ละกลุ่มได้รับน้ัน ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยผู้ด�าเนิน

กิจกรรมอาจยกตัวอย่าง เช่น ต้องการให้ซ่อมสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน เป็นต้น รวมถึง 

สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานใดได้บ้าง และต้องใช้หลักฐานหรือ

เอกสารใดบ้างประกอบการร้องเรียน โดยให้กรอกรายละเอียดลงในใบงานที่ 1 “มีปัญหาแล้ว

ท�าไง” (4.3)

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมขอผู้เรียนอาสาสมัครให้ออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียนให้กลุ่มอื่น ๆ ฟัง

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเฉลย โดยใช้ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 1 “มีปัญหาแล้วท�าไง” (4.4)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผูเ้รียนควรรู้ว่าหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรยีนใดบ้างทีดู่แลเกีย่วกบัปัญหาผูบ้รโิภคเร่ืองต่าง ๆ  และ

รู้ว่าต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารใดเพื่อสนับสนุนการร้องเรียน
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บัตรค�ำ “ปัญหำผู้บริโภค” (4.1)

นมบูด น�้ำผลไม้หมดอำยุ

โทรศัพท์มือถือระเบิดขณะอยู่ในกระเป๋ำเสื้อ

ได้รับข้อควำมสั้น (SMS) ทำงมือถือ 

เชิญชวนชิงรำงวัล โดยไม่ได้สมัครใช้บริกำร

ซื้อบ้ำนแล้วพบว่ำ บ้ำนเกิดทรุดพังเสียหำย

ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินประกันชีวิต

ซื้ออำหำรเสริมหมำมุ่ยมำรับประทำน แล้วเกิด 

อำกำรอำเจียน แพ้รุนแรงต้องนอนโรงพยำบำล

ติวเตอร์โกงเงินค่ำเรียนพิเศษ

นั่งรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงแล้วถูกเรียกเก็บเงินรำคำแพง
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บัตรค�ำ “หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน” (4.2)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

(อย.)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.)

กรมกำรขนส่งทำงบก
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

(สปสช.)

สถำนีต�ำรวจในท้องที่
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.)

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

(กสทช.)
กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัด
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ใบงำนที่ 1 “มีปัญหำแล้วท�ำไง” (4.3)

ปัญหำผู้บริโภค กำรแก้ไขปัญหำ หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หลกัฐำนท่ีใช้ / ข้อมูลอืน่ ๆ
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 1 “มีปัญหำแล้วท�ำไง” (4.4)

ปัญหำผู้บริโภค กำรแก้ไขปัญหำ หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หลักฐำนที่ใช้ / ข้อมูลอื่น ๆ

นมบูด 

น�ำ้ผลไม้หมด 

อำยุ

ขอเงินคืน, 

เปลี่ยนสินค้าใหม่,  

เรียกค่าเสียหาย 

กรณีต้องซื้อยา 

หรือไปหาหมอ

เพื่อรักษา

อย. สายด่วนโทร. 1556,

ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด, 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับ

จังหวัด 

รูปถ่ายสิ่งที่พบ, 

ใบเสร็จหรือข้อมูลร้านที่ซื้อ, 

วันที่ซื้อ

โทรศัพท์มือถือ

ระเบิด 

ขณะอยู่ 

ในกระเป๋ำเสื้อ

เปลี่ยนโทรศัพท์

เครื่องใหม่,  

ขอเงินคืนค่า

โทรศัพท์,  

เงนิชดเชยเยยีวยา

กรณีมี 

ค่ารักษาพยาบาล

สคบ. สายด่วนโทร. 1166,

ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด, 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับ

จังหวัด 

ใบเสร็จหรือข้อมูลร้านที่ซื้อ, 

วันที่ซื้อ, ข้อมูลอาการ 

ของเครื่อง

ได้รับข้อควำม 

สั้น (SMS)  

ทำงมือถือ  

เชิญชวนชิง

รำงวัล 

โดยไม่ได้สมัคร

ใช้บริกำร

ให้บริษัทผู้ให้

บริการยกเลิกการ

ส่งข้อความสั้นที่

เกี่ยวกับการเชิญ

ชวนชิงรางวัลทาง

มือถือ หากยังมี

การส่งมาอีก หลัง

จากแจ้งยกเลิก

แล้วให้ กสทช. ที่

เป็นหน่วยงาน

ก�ากับดูแลลงโทษ

ปรับตามกฎหมาย

กสทช. สายด่วนโทร. 1200,

ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด, 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับ

จังหวัด

เก็บข้อความดังกล่าวไว้เป็น 

หลักฐาน และจดบันทึก 

ลงในกระดาษ วัน เวลาที่มี

การส่งข้อความ ผู้ส่ง และ

เนื้อหาที่ส่ง
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 1 “มีปัญหำแล้วท�ำไง” (4.4)

ปัญหำผู้บริโภค กำรแก้ไขปัญหำ หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หลักฐำนที่ใช้ / ข้อมูลอื่น ๆ

ซื้อบ้ำนแล้ว 

พบว่ำ 

บ้ำนเกิดทรุด

พังเสียหำย

ขอเงินคืน, ขอให้

ซ่อมแซมบ้านให้

กลับสู่สภาพเดิม, 

ขอให้ชดใช้ค่า 

เสียหาย 

กรณีมีทรัพย์สิน

ในบ้านเกิดความ

เสียหาย

สคบ. สายด่วนโทร. 1166,

ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด, 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับ

จังหวัด

ใบโฆษณา, สัญญาซื้อขาย, 

รูปถ่ายบ้านก่อนและหลัง

ทรุด

ถูกปฏิเสธ

กำรจ่ำยเงิน

ประกันชีวิต

ให้บริษัทที่ขาย

ประกันจ่ายเงินให้

ครบตามสัญญา

ประกันภัย, ให้

ตรวจสอบตัวแทน

เสนอประกันว่า

มีใบอนุญาต 

ถูกต้องหรือไม่

คปภ. สายด่วนโทร. 1186,

ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด, 

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับ

จังหวัด

ชื่อบริษัทที่ขายประกัน, 

ข้อมูลตัวแทนเสนอประกัน 

(หากมี) ,  

กรมธรรม์ประกันภัย 

(หากมี)

ซื้ออำหำรเสริม

หมำมุ่ย

มำรับประทำน 

แล้วเกิดอำกำร

อำเจียน 

แพ้รุนแรง

ต้องนอน 

โรงพยำบำล

ให้ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์และ

โฆษณาอาหาร

เสริมว่ามีการขอ

อนุญาตถูกต้อง

หรือไม่, 

ให้จ่ายเงินชดเชย

เยียวยา และค่า

รักษาพยาบาล

อย. สายด่วนโทร. 1556, 

ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) , ศูนย์ด�ารง

ธรรมประจ�าจังหวัด

รูปถ่ายสิ่งที่พบ, ใบเสร็จ 

หรือข้อมูลร้านที่ซื้อ, วันที่ซื้อ 

ตัวสินค้า และอาหารเสริม, 

ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จค่า

รักษา

ติวเตอร์โกง

เงินค่ำเรียน

พิเศษ

ให้คืนเงิน

ค่าเรียนพิเศษ

สถานีต�ารวจในท้องที่,

ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด

ใบเสร็จค่าเรียนพิเศษ,

ภาพถ่ายติวเตอร์ (หากมี) ,

ใบโฆษณาเรียนพิเศษ,

บัตรประชาชนของผู้เสียหาย
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 1 “มีปัญหำแล้วท�ำไง” (4.4)

ปัญหำผู้บริโภค กำรแก้ไขปัญหำ หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หลักฐำนท่ีใช้ / ข้อมลูอ่ืน ๆ

นั่งรถ 

จักรยำนยนต์

รับจ้ำง แล้วถูก

เรียกเก็บเงิน

รำคำแพง

ให้ตรวจสอบคน

ขับมอเตอร์ไซด์ 

เพื่อลงโทษปรบั

ตามกฎหมาย, 

ให้คืนเงิน 

ส่วนที่เหลือจาก

ค่าโดยสารปกติ

กรมการขนส่งทางบก 1584, 

ส�านักงานเขตทุกเขต

ข้อมูลผู้ให้บริการ  

ช่ือ-นามสกลุ, เลขทะเบียน

รถ, หมายเลขวิน (เบอร์) ,  

จุดจอดวิน, จุดรับ-ส่ง,  

วันเวลาเกดิเหตุหรอืใช้บรกิาร
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (4.4)

เนื่องจากปจัจุบันหน่วยงานของรฐัยังไมม่ีการรวมศูนย ์จงึจ�าเปน็ที่ผูบ้รโิภคต้องทราบว่าหน่วยงาน

ใดท�างานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ดังนี้

1. เรื่องอำหำร ยำ เครื่องส�ำอำง เครื่องมือแพทย์ อยู่ในความดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ดงัน้ัน ปัญหานมบดู อาหารหมดอาย ุรวมถงึปัญหาโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพ อาหาร

เสริมเกินจริง เครื่องส�าอางไม่มีคุณภาพ หน่วยงานที่ดูแลคือ อย. หากเป็นต่างจังหวัดสามารถร้องเรียน

ได้ที่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

2. เรื่องฉลำก โฆษณำและสัญญำ ที่เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ ที่ไม่มีหน่วยงำนรัฐอื่น

รับผิดชอบเฉพำะ รวมถึงปัญหำด้ำนท่ีอยู่อำศัย อยู่ในความดูแลของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (สคบ.) ดังนั้น ปัญหาโทรศัพท์มือถือ ซื้อมาไม่เกิน 7 วัน ดับบ่อย ๆ รวมถึงซื้อบ้าน ไม่มีสระ

ว่ายน�้าตามโฆษณา จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลของ สคบ.

3. เร่ืองกำรใช้อนิเทอร์เนต็ กำรให้บรกิำรของเครอืข่ำยโทรศพัท์มอืถอืต่ำง ๆ  เช่น AIS, DTAC, 

TRUE, TOT, 3BB, TT&T เป็นต้น อยู่ในความดูแลของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนั้น ปัญหาเติมเงินมือถือ ไม่มียอดเงินเข้า 

หรือได้รับข้อความสั้น (SMS) รบกวนทั้งวัน เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม จึงเป็นเรื่อง

ที่ต้องร้องเรียนให้ กสทช. ด�าเนินการกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รับผิดชอบ

4. ปัญหำกำรให้บริกำรจำกระบบหลักประกันสุขภำพ (บัตรทอง) เช่น เรื่องค่ารักษาพยาบาล 

การให้บรกิารของโรงพยาบาล รวมถงึศนูย์บริการต่าง ๆ  และเรือ่งสิทธขิองผูใ้ช้บรกิารด้านสาธารณสขุ อยู่

ในความดแูลของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดงัน้ัน ปัญหาเรือ่งถกูเรยีกเกบ็ค่ารกัษา

พยาบาลแพง หรือหมอรักษาผิดพลาด จึงสามารถร้องเรียนให้หน่วยงานนี้ช่วยตรวจสอบได้

5. เรื่องกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย อยู่ในความดูแลของ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ดงันัน้ ปัญหาหลอกขาย 

ประกันทางโทรศัพท์ จึงอยู่ในความดูแลของ คปภ.

6. เร่ืองประชำชนถูกหลอก ถูกโกง ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำยและทรัพย์สิน 

สถานีต�ารวจในท้องที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนอย่างมาก และสามารถช่วยเหลือในการด�าเนินคดี

อาญากบัผูท้ีท่�าผดิกฎหมายได้ ดงันัน้ ปัญหาติวเตอร์โกงเงินค่าเรยีนพเิศษ เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนถกูฉ้อโกง 

ท�าให้ได้รับความเสียหาย จึงสามารถไปแจ้งความกับต�ารวจเพื่อให้ด�าเนินคดีได้

7. ปัญหำจำกกำรซื้อสินค้ำ เช่น ราคาสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคา ได้สินค้าไม่ตรงตามจ�านวนเงิน 

ทีจ่่าย หรือสินค้าทีว่างขายมรีาคาสงูเกินไปกว่าปกต ิอยูใ่นความดแูลของกรมการค้าภายใน สงักดักระทรวง

พาณิชย์  

8. เรื่องกำรไม่ได้รับบริกำรรถโดยสำรสำธำรณะที่ดี เช่น รถทัวร์โดยสาร รถเมล์ รถสองแถว 

แท็กซี่ รถสามล้อ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ หรือถูกเรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินไป อยู่ในความดูแลของกรมการขนส่ง

ทางบก 
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กิจกรรมที่ 2 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู้ (4.6) ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (4.6) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (4.7)  

แบบฝึกหัดส�ำหรับคำบถัดไป 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนไปค้นหาโฆษณามา 1 ชิ้น เพื่อมาเล่าให้เพื่อนฟังในคาบถัดไปว่าเป็น

โฆษณาอะไร มีใครน�าแสดงในโฆษณา และผู้เรียนสนใจจะซื้อสินค้าหรือบริการตามโฆษณานั้นหรือไม่ 

เพราะอะไร 
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แบบประเมินผลควำมรู้ (4.6)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กำรจัดกำรปัญหำผู้บริโภค

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. เมื่อพบโฆษณำยำ เครื่องส�ำอำง เกินจริงหรือเป็นเท็จควรแจ้งหน่วยงำนใด

ก. กรมการขนส่งทางบก

ข. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. เมื่อเจอปัญหำขำยประกันทำงโทรศัพท์ควรแจ้งหน่วยงำนใด

ก. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ข. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

3. กรมกำรขนส่งทำงบกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ก. ค่ารักษาพยาบาลแพง

ข. ขายประกันทางโทรศัพท์

ค. รถตู้บรรทุกผู้โดยสารเกิน

ง. ถูกทุกข้อ

4. สมหมำยได้รับข้อควำมสั้น (SMS) ทำงมือถือ เชิญชวนชิงรำงวัล โดยไม่ได้สมัครใช้บริกำร 

ถ้ำสมหมำยอยำกให้ยกเลิกกำรส่ง SMS ต้องร้องเรียนหน่วยงำนใด

ก. กรมการขนส่งทางบก

ข. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 

5. อะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมไปร้องเรียน กรณีซื้อบ้ำนแล้วปรำกฎว่ำ บ้ำนเกิดทรุดพังเสียหำย

ก. ใบโฆษณาขายบ้าน 

ข. รูปถ่ายบ้านที่ทรุด

ค. สัญญาซื้อขาย

ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (4.7)

1. เมื่อพบโฆษณำยำ เครื่องส�ำอำง เกินจริงหรือเป็นเท็จควรแจ้งหน่วยงำนใด

ตอบ ข. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เพราะส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเร่ือง 

การโฆษณาในยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. เมื่อเจอปัญหำขำยประกันทำงโทรศัพท์ควรแจ้งหน่วยงำนใด

ตอบ ก. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพราะส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

เป็นหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค กรณีท�าสัญญาประกันทุกประเภท รวมถึงการ

ขายประกันทางโทรศัพท์ด้วย 

3. กรมกำรขนส่งทำงบกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ ค. รถตู้บรรทุกผู้โดยสำรเกิน

เพราะกรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องบริการขนส่งสาธารณะ 

4. สมหมำยได้รับข้อควำมสั้น (SMS) ทำงมือถือ เชิญชวนชิงรำงวัล โดยไม่ได้สมัครใช้บริกำร 

ถ้ำสมหมำยอยำกให้ยกเลิกกำรส่ง SMS ต้องร้องเรียนหน่วยงำนใด

ตอบ ง. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)  

เพราะปัญหาเรือ่งการได้รบัข้อความสัน้ (SMS) ทางมอืถอืรบกวน อยูใ่นความดแูลของ ส�านกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   

5. อะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมไปร้องเรียน กรณีซื้อบ้ำนแล้วปรำกฎว่ำ บ้ำนเกิดทรุดพังเสียหำย

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะทั้งใบโฆษณาขาย รูปถ่ายบ้าน และสัญญาซื้อขาย เป็นหลักฐานส�าคัญที่ต้องเตรียมเพื่อ

ใช้ร้องเรียนปัญหาบ้านทรุดพังเสียหาย
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เอกสำรแจกหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 (4.8)

หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียนจัดกำรปัญหำผู้บริโภค 

1. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) สำยด่วน 1556

อาคาร 3 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

88/24 ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำยด่วน 1166 

120 อาคารรฐัประศาสนภกัด ีชัน้ 5 ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

3. กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ สำยด่วน 1569

44/100 ถนนสนามบินน�้า-นนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-547-5357

4. กรมกำรขนส่งทำงบก สำยด่วน 1487

2479 ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์ 02-332-9688

5. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

แห่งชำติ (กสทช.) สำยด่วน 1200

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-271-0151

6. ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) สำยด่วน 1330

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-141-4000 

7. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

สำยด่วน 1186

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-515-3999

8. กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค สำยด่วน 1135

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210      

โทรศัพท์ 02-142-1050       
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จับตำโฆษณำ          เวลำ 40 นำที

1. สำระส�ำคัญ  

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเลือกบริโภคสื่อประเภทต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์ 

วทิย ุนติยสาร เป็นต้น โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้บือ้งต้นในการพจิารณาข้อมลูจากส่ือชนิดต่าง ๆ  โดย

ยกตัวอย่างจากโฆษณาที่ใช้ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้น�าเสนอโฆษณาที่วัยรุ่นชอบดูเป็นประจ�า เพื่อให้ผู้เรียนได้ 

เรียนรู้ เท่าทันการรับชม รับฟัง และดูข้อมูลจากการโฆษณาต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจว่า โฆษณาใช้ผู ้มีชื่อเสียงในการโน้มน้าวให้ผู ้บริโภคตัดสินใจซื้อ  

ใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ

2.2 ผู้เรียนเห็นกลยุทธ์ของการโฆษณา ที่ชวนให้ผู้บริโภคเชื่อถือสินค้าหรือบริการ

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “หน้านี้โฆษณาใด” เป็นกระบวนการให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ว่า ผู้มีชื่อเสียง

ดังกล่าวมีโฆษณาตัวใดบ้าง ด้วยการน�ารูปนักแสดง นักร้อง ศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียงที่เป็นที่

รู้จักในสังคมมาให้วิเคราะห์

3.2 กจิกรรมที ่2 “แฟนพันธ์ุแท้โฆษณา กลยุทธ์โฆษณา” เป็นกระบวนการวเิคราะห์กรอบการคิด 

โฆษณาว่า ผู้ที่ท�าโฆษณาต้องการสื่อสารอะไร หรือใช้กลยุทธ์ใดในการโฆษณา

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร  

4.1 คลิปโฆษณา จ�านวน 5-7 เรื่อง 

4.2 รูปภาพ “หน้านี้โฆษณาใด” (5.1)

4.3 ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 1 “หน้านี้โฆษณาใด” (5.2)

4.4 รูปภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการจับภาพหน้าจอชิ้นงานโฆษณา (5.3)

4.5 ตัวอย่างค�าตอบของภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการจับภาพหน้าจอชิ้นงานโฆษณา (5.4)
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4.6 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (5.5) 

4.7 กระดาษปรู๊ฟ

4.8 กระดาษเอสี่

4.9 ปากกาเคมี

4.10 แบบประเมินผลความรู้ (5.6)

4.11 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (5.7)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1 “หน้ำนี้โฆษณำใด” (เวลำ 15 นำที)   

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมชวนให้ผูเ้รยีนเล่า “แบบฝึกหัดส�าหรบัคาบถดัไป” ทีผู้่ด�าเนินกจิกรรมได้ให้ไว้

ในคาบทีผ่่านมาว่า โฆษณาทีผู่เ้รยีนไปดมูานัน้ “เป็นโฆษณาอะไร” “มใีครน�าแสดงในโฆษณา” 

และผู้เรียน “สนใจจะซื้อสินค้าหรือบริการตามโฆษณานั้นหรือไม่ เพราะอะไร”

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมน�าคลิปโฆษณา จ�านวน 5-7 เรื่องให้ผู้เรียนดูแล้วตั้งค�าถามว่า “นักแสดงคน

นี้คือใคร” และ “เขาหรือเธอโฆษณาสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง” 

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี และรูปภาพ “หน้าน้ีโฆษณาใด” (5.1)  

ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ช่วยกนัวิเคราะห์และเขยีนลงในกระดาษปรูฟ๊ว่า “นกัแสดงในภาพโฆษณา

สนิค้าหรือบริการใดบ้าง” และ “เพราะอะไรผูเ้รยีนจงึสามารถจดจ�าโฆษณาชิน้น้ัน ๆ ได้”

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมขอผู้เรียนอาสาสมัครให้ออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียนให้กลุ่มอื่น ๆ ฟัง  

แล้วให้กลุ่มท่ีเหลือเพ่ิมเติมประเด็นและเฉลยโดยใช้ ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมท่ี 1  

“หน้านี้โฆษณาใด” (5.2)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

- การโฆษณา คือการสือ่สารเพือ่โน้มน้าวใจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรโิภค โดยอาศยัช่องทาง 

สื่อต่าง ๆ ซึ่งยิ่งธุรกิจการค้าเติบโตมากเท่าไร การแข่งขันเพื่อขายสินค้าและบริการยิ่งรุนแรง

- โฆษณาส่วนใหญ่นิยมใช้ดาราดังเป็นพรีเซ็นเต้อร์ เพราะจดจ�าได้ง่าย และเร็วกว่าโฆษณาที่

ไม่มีพรีเซ็นเต้อร์

- การใช้ดารามาเป็นพรีเซ็นเต้อร์ ค่าตัวจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการแสดง และความโด่งดังของ

ละครเรื่องที่ดารานั้นแสดง ยิ่งละครดังมาก เรตติ้งดี ค่าตัวก็ยิ่งแพง 
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รูปภำพ “หน้ำนี้โฆษณำใด” (5.1)

(*ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนรูปผู้มีชื่อเสียงตามความนิยมในปัจจุบัน) 

ภำพที่ 1

         

         

ที่มา https://image.dek-d.com/27/0487/3344/119235099   

ภำพที่ 2

ที่มา https://fbi.dek-d.com/27/0202/9229/119286927 
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รูปภำพ “หน้ำนี้โฆษณำใด” (5.1)

(*ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนรูปผู้มีชื่อเสียงตามความนิยมในปัจจุบัน) 

ภำพที่ 3

                      

ที่มา http://darafashion.gmember.com/wp-content/uploads/2013/04/0820.jpg

       

ภำพที่ 4

ที่มา http://f.ptcdn.info/375/009/000/1378476940-1186673226-o.jpg 
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รูปภำพ “หน้ำนี้โฆษณำใด” (5.1)

(*ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนรูปผู้มีชื่อเสียงตามความนิยมในปัจจุบัน) 

ภำพที่ 5

 

ที่มา https://2.bp.blogspot.com/-iCooAhZ39uE/VbhyYoQV0pI/AAAAAAAAaEE/_Ch8Y9U-QwI/s1

600/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25 

B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%2B9.png

ภำพที่ 6

ที่มา http://f.ptcdn.info/879/026/000/1419498000-Cher1-o.jpg 
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 1 “หน้ำนี้โฆษณำใด” (5.2)

ภำพที่ 1 เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข 

ตัวอย่ำงโฆษณำ โยเกิร์ตเมจิ บัลแกเรีย, AIS, มินิทเมด พัลพิ, บาโอจิ, โตโยต้า วีออส

ภำพที่ 2 ณเดชน์ คูกิมิยะ

ตัวอย่ำงโฆษณำ True, เลย์ , แบรนด์วีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้น, เอส, ย�าย�า, แอร์เอเชีย, เซเว่น อีเลฟเว่น,  

ชาเขียวโออิชิ

ภำพที่ 3 มาริโอ้ เมาเร่อ

ตัวอย่ำงโฆษณำ นิชชิน, GATSBY Moving Rubber , มิตซูบิชิ มิราจ, แป้งพัฟ Cathy Dolls AA,  

พอนด์ส เมน, คาลพิส แลคโตะ

ภำพที่ 4 ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ 

ตัวอย่ำงโฆษณำ ลอรีเอะ, แบรนด์รังนกแท้, ลิปตัน, เลย์, แพนทีน, บางกอกแอร์เวย์, เซเว่น อีเลฟเว่น

ภำพที่ 5 พุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน

ตัวอย่ำงโฆษณำ ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิ,  ครีมกันแดด Cathy Doll, ชาเขียวโออิชิ , SALZ,  

มาม่าหมูสับ, ยามาฮ่า ฟีโน่

ภำพที่ 6 พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

ตัวอย่ำงโฆษณำ สก๊อต คอลลาเจน-โอร่า, ทเวลฟ์ พลัส ชาวเวอร์ ครีม, มิสทีน, หมากฝรั่งไทร์เด้นท์,  

ลอรีเอะ, สเนลไวท์ ซันสกรีน, เชฟโรเลต ครูซ
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กิจกรรมที่ 2 “แฟนพันธุ์แท้โฆษณำ กลยุทธ์โฆษณำ” (เวลำ 15 นำที) 

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม (กิจกรรมนี้อาจท�ารายบุคคลได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องรวมกลุ่ม) จากนั้นแจกกระดาษเอสี่และปากกาเคมี 

2. ผูด้�าเนนิกิจกรรมตัง้ค�าถามชวนคิดกบัผูเ้รยีนก่อนน�าเข้าสูก่จิกรรมว่า “ทราบหรอืไม่ว่าโฆษณา

ใช้วิธีการใดบ้าง ในการจูงใจให้เราซื้อสินค้าหรือบริการ” 

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายกลยุทธ์การโฆษณาให้ผู้เรียนฟัง โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (5.5)

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายกติกาการท�ากิจกรรม คือผู้ด�าเนินกิจกรรมจะเปิดรูปภาพโฆษณา 

สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการจับภาพหน้าจอชิ้นงานโฆษณา (5.3) ค้างไว้ 30 วินาทีต่อภาพแล้วคว�่าลง 

จากนัน้ให้ผูเ้รยีนเขยีนกลยทุธ์หรอืวธิกีารน�าเสนอขาย เพือ่โน้มน้าวใจให้ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิค้า

หรือบริการ ท�าเช่นนี้จนครบทุกภาพ 

5. ผูด้�าเนนิกจิกรรมเฉลยค�าตอบ โดยใช้ตวัอย่างค�าตอบของภาพโฆษณาสือ่สิง่พิมพ์ หรอืการจบัภาพ 

หน้าจอชิน้งานโฆษณา (5.4) พร้อมให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ใครหรือกลุม่ใดได้คะแนนมาก

ที่สุด ถือเป็น “แฟนพันธุ์แท้โฆษณา กลยุทธ์โฆษณา”

6. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยตั้งค�าถามให้ผู้เรียนอภิปรายว่า “เหตุใดผู้เรียนจึงจ�า

ชือ่สนิค้าต่าง ๆ  ได้อย่างแม่นย�า”  และให้ผู้เรยีนประเมนิตนเองว่าตกเป็นเหยือ่โฆษณาหรอืไม่

7. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรยีนควรรูเ้ท่าทนักลยุทธ์โฆษณา เพราะจะช่วยให้สามารถกล่ันกรองข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ

ซื้อสินค้าหรือบริการ และจะท�าให้กลายเป็นผู้บริโภคที่มีวิจารณญาณ ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณา 
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รูปภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.3)

ภำพที่ 1

ที่มา http://www.adintrend.com/show_ad.php?id=7961

ภำพที่ 2

ที่มา http://www.adintrend.com/show_ad.php?id=7939
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รูปภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.3)

ภำพที่ 3

ที่มา http://www.adintrend.com/show_ad.php?id=8032

ภำพที่ 4

ที่มา http://www.adintrend.com/show_ad.php?id=7773
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รูปภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.3)

ภำพที่ 5

ที่มา https://www.google.co.th/search?q=โฆษณาครีมทาผิวขาว&espv

ภำพที่ 6

ที่มา http://health.sawasdmarket.com/อื่นๆ/view/108508
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รูปภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.3)

ภำพที่ 7

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/715001

ภำพที่ 8

ที่มา http://www.maamai.com/waiwai-cup-noodle-free-stamp-7-11/
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รูปภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.3)

ภำพที่ 9

ที่มา http://promotions.co.th/ส�ารวจตลาด/สินค้าท่ัวไป/online-shopping-experiences/โปรโมชั่น-

enfagrow-ที่-venbi-ลดสูงสุด-17.html

ภำพที่ 10

ที่มา ละครซิตคอมเรื่องเป็นต่อ ช่องวัน
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รูปภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.3)

ภำพที่ 11

         

ที่มา http://www.footy433.com/th/34625
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของภำพโฆษณำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือกำรจับภำพหน้ำจอชิ้นงำนโฆษณำ (5.4)

ภำพที่ 1 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การน�าบุคคลมีชื่อเสียงมาเป็นผู้แสดงน�า

ภำพที่ 2 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การน�าบุคคลมีชื่อเสียงมาเป็นผู้แสดงน�า

ภำพที่ 3 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การบรรยายสรรพคุณสินค้า

ภำพที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การน�าบุคคลมีชื่อเสียงมาเป็นผู้แสดงน�า

ภำพที่ 5 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การดึงดูดทางเพศ เซ็กส์ ภาพกระตุ้นภาวะทางเพศ ความสวย ความหล่อ  

 ความขาว หรือเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก

ภำพที่ 6 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การดึงดูดทางเพศ เซ็กส์ ภาพกระตุ้นภาวะทางเพศ ความสวย ความหล่อ  

 ความขาว หรือเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก

ภำพที่ 7 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การลดแลกแจกแถมและการน�าบุคคลมีชื่อเสียงมาเป็นผู้แสดงน�า

ภำพที่ 8 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การลดแลกแจกแถม

ภำพที่ 9 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ภำพที่ 10 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การโฆษณาแฝงในละคร

ภำพที่ 11 กลยุทธ์ที่ใช้ คือ การสนับสนุนกีฬาฟุตบอล
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (5.5)

กลยุทธ์การโฆษณา เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ มีดังนี้ 

1. การใช้บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง เป็นทีน่่าจดจ�า มาเป็นผู้น�าเสนอสินค้าหรือบริการ เพราะง่ายต่อการ

จดจ�า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า

2. การใช้สโลแกน ค�าสั้นๆ เพลงประกอบโฆษณา เพราะง่ายต่อการได้ยิน การจดจ�าและติดปาก 

3. ใช้เทคนิค โดยการแฝงโฆษณาในละคร ข่าว ภาพยนตร์ หรือสื่อออนไลน์ เป็นโฆษณาที่ไม่

บอกตัวสินค้าหรือคุณลักษณะสินค้าโดยตรงแต่แอบแฝงไว้ เช่น ในฉากละคร ละครซิตคอม บทพูดของ

ตัวละคร การแข่งกีฬา เป็นต้น

4. การใช้การดึงดูดทางเพศ เซ็กส์ ภาพกระตุ้นภาวะทางเพศ ความสวย ความหล่อ ความขาว 

หรือเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก นิยมท�าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตาม ดึงดูดโดยสินค้าไม่มี

คุณสมบัติโดดเด่นแต่เน้นพรีเซ็นเต้อร์แต่งกายหวาบหวิว

5. ส่งเสริมการขายผ่านการชิงโชค ลด แลก แจก แถม ตามธรรมชาติคนส่วนมากจะชอบของถูก 

ของได้เปล่า การลด แลก แจก แถมจึงเป็นกลยุทธ์ทางโฆษณาเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคคิดว่า คุ้มค่า ราคาถูก 

และเอารางวัลมาล่อตาล่อใจ

6. เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มุ่งเน้นขายกลุ่มที่ต้องการ เช่น ผู้หญิง วัยรุ่น คนรักสุขภาพ 

เป็นต้น เพื่อต้องการสนองตอบรสนิยมและวิถีการด�าเนินชีวิต

7. บรรยายสรรพคุณสินค้าโดยตรง เช่น การบอกสรรพคุณสมนุไพรทีผ่สมอยูใ่นผลติภัณฑ์ เป็นต้น 

(ข้อสังเกตส่วนใหญ่ใส่ในปริมาณน้อย จึงต้องบริโภคเป็นจ�านวนมากจึงจะเกิดสรรพคุณ)

8. การสร้างความรูส้กึทีด่ต่ีอสงัคม สร้างภาพลกัษณ์สินค้าหรือบรกิารทีม่คีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกดีที่สินค้าหรือบริการท�าเพื่อสาธารณะประโยชน์ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อาทิ การแจก

ผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของสินค้าบางประเภท

ที่มา เนื้อหาบางส่วนโดย คู่มือวัยมันส์ เท่าทันสื่อ คู่มือจัดกิจกรรมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ  

https://www.resource.thaihealth.or.th/library/hot/14008

กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผู้ด�าเนนิกิจกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(5.6) ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (5.6) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (5.7)   
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แบบประเมินผลควำมรู้ (5.6)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จับตำโฆษณำ

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. วิธีกำรในกำรโฆษณำเพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรคือข้อใด

ก. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่น่าจดจ�า มาเป็นผู้น�าเสนอสินค้าหรือบริการ

ข. การใช้สโลแกน ค�าสั้น ๆ เพลงประกอบโฆษณา

ค. การส่งเสริมการขายผ่านการชิงโชค ลด แลก แจก แถม

ง. ถูกทุกข้อ

2. กำรขำยผ่ำนกำรชิงโชค ลด แลก แจก แถม คือข้อใด

ก.                 ข.                  ค.                    ง. 

3. ท�ำไมถึงใช้ดำรำที่มีชื่อเสียงในกำรท�ำโฆษณำต่ำง ๆ

ก. เพราะเป็นที่รู้จัก

ข. เพราะมีบุคลิกที่ดี 

ค. เพราะถ้าเอาคนที่ไม่เป็นที่รู้จักก็ไม่มีคนสนใจ

ง. ถูกทุกข้อ

4. เมื่อเรำชม / รับสื่อโฆษณำเรำต้องท�ำอย่ำงไรเป็นอันดับแรก

ก. ตัดสินใจโทรสั่งซื้อสินค้าที่โฆษณาทันที

ข. พิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้น

ค. บอกให้เพื่อนซื้อ

ง. เฉย ๆ

5. เมื่อได้ยินค�ำว่ำ “อำวุโสโอเค ไม่ต้องตอบค�ำถำมสุขภำพซักค�ำถำม ท�ำเลย” โฆษณำนี้คือ

โฆษณำอะไร 

ก. ประกันชีวิต

ข. สายการบิน

ค. โรงพยาบาล

ง. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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 เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (5.7)

1. วิธีกำรในกำรโฆษณำเพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรคือข้อใด

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ  

เพราะทั้งข้อ ก. ข. และ ค. นั้น เป็นกลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวให้ตัดสินใจซื้อสินค้า 

และบริการนั้น ๆ

2. กำรขำยผ่ำนกำรชิงโชค ลด แลก แจก แถม คือข้อใด

ตอบ ข้อ ก.    

เพราะเป็นภาพโฆษณาที่แจ้งว่าการซื้อสินค้าครบ 40 บาท จะได้แสตมป์ใช้แทนเงินหรือสะสม

แลกซื้อสินค้าพรีเมี่ยมได้

3. ท�ำไมถึงใช้ดำรำที่มีชื่อเสียงในกำรท�ำโฆษณำต่ำง ๆ

ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ  

เพราะโฆษณากับดาราเป็นของที่อยู่คู ่กัน สินค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ดาราดังเป็นพรีเซ็นเต้อร์ 

เนื่องจากท�าให้จดจ�าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโฆษณาที่ไม่มีพรีเซ็นเต้อร์ โฆษณาที่ใช้ดาราจะเห็น

ผล สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้เร็วกว่า

4. เมื่อเรำชม / รับสื่อโฆษณำ เรำต้องท�ำอย่ำงไรเป็นอันดับแรก

ตอบ ข. พิจำรณำรำยละเอียดของสินค้ำหรือบริกำรนั้น 

เพราะเมือ่เราชม / รบัสือ่โฆษณา ต้องพจิารณาเพ่ือดเูร่ืองความเป็นจรงิ คุณภาพ และงบประมาณ 

ตามความเหมาะสม ประกอบการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง  

5. เมื่อได้ยินค�ำว่ำ “อำวุโสโอเค ไม่ต้องตอบค�ำถำมสุขภำพซักค�ำถำม ท�ำเลย” โฆษณำนี้คือ

โฆษณำอะไร 

ตอบ ก. ประกันชีวิต  

เพราะเป็นสโลแกนขายประกันชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ  
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1. สำระส�ำคัญ

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านบริการสาธารณะ โดยมุ ่งหวังให้ผู ้เรียน 

มีความเข้าใจเรื่องรถโดยสารสาธารณะ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวัน และช่องทางการแก้ไขปัญหา 

เรื่องรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงได้รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องรถโดยสารสาธารณะ

2.2 ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “รู้จักรถโดยสารสาธารณะกัน” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนรู้ ได้มีความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องรถโดยสารสาธารณะ

3.2 กิจกรรมที ่2 “เลอืกนัง่รถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภยั” เป็นกระบวนการทีใ่ห้ผูเ้รยีนรู้ มคีวามรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับรถโดยสารที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย รวมถึงสามารถเลือกใช้บริการ 

รถโดยสารที่ปลอดภัยได้

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 กระดาษปรู๊ฟ

4.2 ปากกาเคมี หรือสีเทียน

4.3 กระดาษกาว

4.4 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (6.1)

4.5 บัตรค�า “เลือกนั่งรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย” (6.2)

4.6 เฉลยกิจกรรมที่ 2 “เลือกนั่งรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย” (6.3)

4.7 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (6.4)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัยใสใส่ใจรถโดยสำรสำธำรณะ เวลำ 40 นำที



74  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

4.8 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 3 (6.5) 

4.9 แบบประเมินผลความรู้ (6.6)

4.10 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (6.7)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 “รู้จักรถโดยสำรสำธำรณะกัน” (เวลำ 15 นำที)   

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนช่วยกันตอบค�าถามว่า “ผู้เรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนด้วย 

วิธีไหนได้บ้าง” และ “บอกชื่อรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ มาให้มากที่สุด”

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมขอผู้เรียนอาสาสมัครให้ออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียนให้กลุ่มอื่น ๆ ฟัง

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหา โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (6.1)

5. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผูเ้รียนควรรู้ว่าตนเองใช้บริการรถโดยสารสาธารณะใดบ้างในการเดินทาง และสามารถระบไุด้ว่า 

รถโดยสารที่เคยพบเห็นเป็นรถโดยสารสาธารณะหรือไม่ เพราะอะไร

ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (6.1)

รถโดยสำรสำธำรณะ คอืการบรกิารขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถยนต์หรอืรถจักรยานยนต์ทกุชนดิ โดย

จะมกีารเรยีกเกบ็ค่าโดยสารหรอืค่าตอบแทนในการใช้บรกิาร ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจ�าทาง คือรถยนต์

โดยสารที่ให้บริการประจ�าทางทั้งในเขตตัวเมืองและส่วนภูมิภาค เช่น รถเมล์ธรรมดา รถเมล์ปรับอากาศ 

รถเมล์ทางด่วน รถทวัร์ เป็นต้น รถยนต์โดยสารไม่ประจ�าทาง คอืรถยนต์โดยสารทีใ่ห้บรกิารทัว่ไป ไม่ประจ�า 

เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง เช่น รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์ทัศนาจร เป็นต้น

เรือ คือพาหนะให้บริการที่ใช้เดินทางทางน�้า ได้แก่ เรือให้บริการประจ�าทาง เช่น เรือขนส่ง 

ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น และเรือให้บริการไม่ประจ�าทาง อย่างเรือรับจ้างทั่วไป 

เช่น เรือน�าเที่ยว เป็นต้น 

รถไฟ คอืรถโดยสารทีใ่ห้บรกิารประจ�าทางทัง้ในเขตตัวเมอืงและส่วนภูมภิาค มจุีดจอดชัดเจน โดย

ปกตคินัแรกจะเป็นคนัทีม่กี�าลงัเรยีกว่ารถจกัร เป็นตวัฉดุลากคนัอืน่ ๆ  ทีพ่่วงอยูใ่ห้เคลือ่นทีไ่ป ส�าหรบับางคนั 

ที่มีเครื่องยนต์ในตัวเองและสามารถวิ่งไปได้เองเช่นเดียวกับรถยนต์จะเรียกว่ารถยนต์ราง แต่โดยทั่วไป

เครื่องยนต์ที่ใช้ในรถดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์ดีเซล จึงนิยมเรียกรถนี้ว่ารถดีเซลราง 

รถไฟฟ้ำ คือระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน เป็นรถโดยสารที่ให้บริการประจ�าทาง 

ประเทศไทยมีเส้นทางการเดินรถในเฉพาะกรุงเทพฯ รถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ในการขับเคลื่อน สามารถ

ให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์จะต้องใช้รถยนต์

จ�านวนมากถึง 800 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารในจ�านวนที่เท่ากัน
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กิจกรรมที่ 2 “เลือกนั่งรถโดยสำรสำธำรณะให้ปลอดภัย” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษกาว กระดาษปรู๊ฟ และปากกาเคมีหรือสีเทียนให้ผู้เรียนแต่ละ

กลุ่ม 

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพรถโดยสารสาธารณะ 1 รูป

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรค�า “เลือกนั่งรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย” (6.2) ให้ผู้เรียน 

กลุ่มละ 1 ชุด

5. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนในกลุม่ช่วยกนัคิดและแยกว่าบัตรค�า “เลอืกน่ังรถโดยสารสาธารณะ

ให้ปลอดภัย” (6.2) ที่ได้รับ เป็นรถโดยสารปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 

6. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รียนน�าบัตรค�า “เลอืกน่ังรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย” (6.2) ไปตดิ 

ประกอบภาพรถโดยสาร โดยให้ติดบัตรค�ารถโดยสารท่ีปลอดภัยไว้ด้านบนและติดบัตรค�า 

รถโดยสารที่ไม่ปลอดภัยไว้ด้านล่าง

7. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนและชวนคุยว่า “รถโดยสารปลอดภัยและไม่ปลอดภัย   

มีอะไรบ้าง” แล้วเฉลยโดยใช้เฉลยกิจกรรมที่ 2 “เลือกนั่งรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย” 

(6.3)

8. ผู ้ด�าเนินกิจกรรมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องรถโดยสารปลอดภัยและรถโดยสารไม่ปลอดภัย 

โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (6.4) และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของป้าย 

ทะเบยีนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบคุคล โดยใช้ข้อมลูใช้ส�าหรบัสอนชดุที ่3 (6.5)

9. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผูเ้รยีนควรแยกแยะได้ว่ารถโดยสารสาธารณะใดปลอดภัยหรอืไม่ปลอดภัย เพือ่เป็นประโยชน์

ต่อการเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยส�าหรับตนเอง
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บัตรค�ำ “เลือกนั่งรถโดยสำรสำธำรณะให้ปลอดภัย” (6.2)

รถโดยสำรสำธำรณะที่ปลอดภัย 11. ผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

รถโดยสำรสำธำรณะที่ไม่ปลอดภัย 12. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

1. ขับรถด้วยความระมัดระวัง 13. มีป้ายติดรถระบุเส้นทางวิ่งชัดเจน

2. ขับหวาดเสียว /  ขับเร็ว
14. มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถ  

เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก

3. เข็มขัดนิรภัยใช้งานไม่ได้ 15. ไม่มีเข็มขัดนิรภัย

4. คนขับไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ 16. ไม่มีป้ายระบุเส้นทางวิ่งที่ชัดเจน

5. คนขับรถใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 17. รถดัดแปลง ใช้เก้าอี้เสริม

6. จอดตามป้าย 18. รถโดยสารไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง

7. จอดรถไม่ตรงป้าย 19. รถทัวร์ชั้นเดียว

8. บรรทุกผู้โดยสารเกิน 20. รถทัวร์สองชั้น

9. ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 21. รถมีสภาพใช้งานดี ไม่ช�ารุด

10. ผู้โดยสารมีที่นั่งทุกคน 22. สภาพรถเก่า ช�ารุด
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เฉลยกิจกรรมที่ 2 “เลือกนั่งรถโดยสำรสำธำรณะให้ปลอดภัย” (6.3)

รถโดยสำรสำธำรณะที่ปลอดภัย รถโดยสำรสำธำรณะที่ไม่ปลอดภัย

1. ขับรถด้วยความระมัดระวัง 2. ขับหวาดเสียว /  ขับเร็ว

4. คนขับไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ 3. เข็มขัดนิรภัยใช้งานไม่ได้

6. จอดตามป้าย 5. คนขับรถใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

9. ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 7. จอดรถไม่ตรงป้าย

10. ผู้โดยสารมีที่นั่งทุกคน 8. บรรทุกผู้โดยสารเกิน

12. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 11. ผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

13. มีป้ายติดรถระบุเส้นทางวิ่งชัดเจน 15. ไม่มีเข็มขัดนิรภัย

14. มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถ  

เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก
16. ไม่มีป้ายระบุเส้นทางวิ่งที่ชัดเจน

18. รถโดยสารไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง 17. รถดัดแปลง ใช้เก้าอี้เสริม

19. รถทัวร์ชั้นเดียว 20. รถทัวร์สองชั้น

21. รถมีสภาพใช้งานดี ไม่ช�ารุด 22. สภาพรถเก่า ช�ารุด
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (6.4)
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 3 (6.5)

ลักษณะของป้ายทะเบียนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 

กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(6.6) ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (6.6) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (6.7)

รถป้ำยเหลือง 

คือรถยนต์ที่ 

จดทะเบียนเป็น

รถโดยสำร

สำธำรณะ

ถ้าเป็นรถโดยสารป้ายทะเบียนสเีหลอืงตัวอักษร

สีด�า เลขทะเบียนขึ้นต้น ด้วย 10-19 เช่น 14-

xxxx กรุงเทพ นั้นคือ รถโดยสารประจ�าทาง 

ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

หากเป็นรถโดยสารที่ป้ายทะเบียนสีเหลือง 

ตัวอักษรสีด�า เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 30-39 

เช่น 32-xxxx กรุงเทพ จะเป็นประเภท รถ

โดยสารไม่ประจ�าทาง

รถส่วนบุคคล ป้ายทะเบยีนรถพืน้สขีาวสะท้อนแสง ตวัหนงัสอื

สดี�า หมายถงึ รถยนต์ทีน่ั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 

ที่น่ัง เช่น รถเก๋ง และรถยนต์ทั่วไป ที่ไม่ใช่

บรรทุก

ถ้าป้ายทะเบียนรถสีพื้นขาวสะท้อนแสง ตัว

หนังสือสีน�้าเงิน จะหมายถึง รถยนต์ที่นั่งส่วน

บุคคล แต่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ ที่

มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เป็นต้น

รถดัดแปลง รถโดยสารทีม่กีารดัดแปลงต่อเติมโครงสร้างรถ

เพื่อการพาณิชย์ เช่น เพิ่มจ�านวนเบาะที่นั่งให้

มากขึน้ หรอืตดิตัง้ถงับรรจแุก๊สใต้ท้องรถ ท�าให้

รถเสียสมดุลการทรงตัว เป็นต้น 

รถทัวร์สองชั้น รถโดยสารสองชั้นที่มีความสูงต้ังแต่ 4 เมตร

ขึน้ไปทีไ่ม่ผ่านทดสอบการทรงตวัตามกฎหมาย 

อาจท�าให้รถโดยสารสองชั้นมีความเสี่ยงจาก

การวิ่งในเส้นทางที่มีความเสี่ยงอันตราย อาทิ 

เส้นทางลาดชัน ขึ้นเขาลงเขา
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 แบบประเมินผลควำมรู้ (6.6)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัยใสใส่ใจรถโดยสำรสำธำรณะ

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่ใช่รถโดยสำรสำธำรณะ

ก. รถบัสป้ายทะเบียนสีเหลือง

ข. รถตู้ป้ายทะเบียนสีขาว

ค. รถไฟ

ง. รถแท็กซี่

2. ใครนั่งรถโดยสำรสำธำรณะ

ก. โอนั่งรถยนต์ของน้าไปเที่ยวสวนสัตว์

ข. จอยนั่งรถโดยสารประจ�าทางไปบ้าน

ค. กุ้งกับครอบครัวนั่งรถตู้ของพ่อไปเที่ยวทะเล

ง. ถูกทุกข้อ

3. ควำมหมำยของรถป้ำยทะเบียนเหลืองคือข้อใด

ก. รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ 

ข. รถยนต์ของใครก็ได้ที่มีการทาสีป้ายทะเบียนรถให้เป็นสีเหลือง

ค. เลขทะเบียนรถขึ้นต้นด้วย 0-9

ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดคือรถโดยสำรที่ไม่ปลอดภัย

ก. ไม่มีเข็มขัดนิรภัย

ข. ไม่ระบุเส้นทางวิ่งให้ชัดเจน

ค. ขับรถหวาดเสียว / ขับเร็ว

ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดคือรถโดยสำรที่ปลอดภัย

ก. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

ข. ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกิน

ค. มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก

ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (6.7)

1. ข้อใดไม่ใช่รถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ข. รถตู้ป้ำยทะเบียนสีขำว

เพราะมีป้ายทะเบียนสีขาวเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนข้อ ก. รถบัสป้ายทะเบียนสีเหลืองเป็น 

รถโดยสารสาธารณะเพราะมีป้ายทะเบียนสีเหลือง ข้อ ค. รถไฟเป็นรถโดยสารสาธารณะ  

โดยเป็นรถที่บริการโดยรัฐ และ ง. รถแท็กซี่เป็นรถโดยสารสาธารณะ เพราะรถแท็กซี่เป็นรถที่ 

จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ

2. ใครนั่งรถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ข. จอยนั่งรถโดยสำรประจ�ำทำงไปบ้ำน

เพราะรถโดยสารประจ�าทางเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ ส่วนข้อ ก. รถยนต์

ของน้าเป็นรถส่วนบุคคล และข้อ ค. รถตู้ของพ่อเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล

3. ควำมหมำยของรถป้ำยทะเบียนเหลืองคือข้อใด

ตอบ ก. รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสำรสำธำรณะ 

เพราะรถป้ายทะเบยีนสเีหลอืงเป็นรถทีจ่ดทะเบยีนเป็นรถโดยสารสาธารณะเพือ่ขนส่งผูโ้ดยสาร 

ส่วน ข. การทาสีเหลืองบนป้ายทะเบียนรถถือว่าผิดกฎหมาย และ ค. ถ้าเป็นรถโดยสารป้าย 

ทะเบียนสีเหลืองตัวอักษรสีด�า เลขทะเบียนขึ้นต้น ด้วย 10–19 เช่น 14–xxxx กรุงเทพ นั้นคือ 

รถโดยสารประจ�าทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นรถโดยสารที่ป้ายทะเบียน 

สีเหลืองตัวอักษรสีด�า เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 30-39 เช่น 32-xxxx กรุงเทพ จะเป็นประเภท 

รถโดยสารไม่ประจ�าทางเท่านั้น 

4. ข้อใดคือรถโดยสำรที่ไม่ปลอดภัย

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะไม่มีข้อใดเป็นรถโดยสารที่ปลอดภัย โดยข้อ ก. ไม่มีเข็มขัดนิรภัย เป็นรถโดยสาร 

ทีไ่ม่ปลอดภยั เนือ่งจากไม่มแีขม็ขดันริภยัเพือ่ป้องกนัผูโ้ดยสารกรณเีกดิอบุตัเิหต ุข้อ ข. ไม่ระบุ 

เส้นทางวิ่งให้ชัดเจน เป็นรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เพราะไม่ระบุเส้นทางการเดินรถให้ชัดเจน  

และข้อ ค. ขับรถหวาดเสียว / ขับเร็ว เป็นรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เพราะการขับรถเร็ว 

หวาดเสียวเป็นการขับรถโดยประมาทอาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

5. ข้อใดคือรถโดยสำรที่ปลอดภัย

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะข้อ ก. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ังนับเป็นรถโดยสารปลอดภัย เน่ืองจากมีเข็มขัดนิรภัย 

เพือ่ป้องกนัผูโ้ดยสารกรณเีกดิอบัุติเหตุ ข้อ ข. ไม่บรรทกุผู้โดยสารเกนิเป็นรถโดยสารปลอดภยั  

เพราะการไม่บรรทกุผูโ้ดยสารเกนิทีน่ั่ง ท�าให้ผูโ้ดยสารมเีขม็ขดันิรภัยเพือ่ป้องกนัผู้โดยสารกรณี 

เกิดอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ข้อ ค. มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก  

เป็นรถโดยสารปลอดภัย เพราะมีอุปกรณ์ป้องกันผู้โดยสารกรณีเกิดอุบัติเหตุ
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสาธารณะ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้ช่องทาง 

การแก้ไขปัญหาเรื่องรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงได้รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการช่วยเหลือ

เยียวยา เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง   

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนรู้ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการช่วยเหลือเยียวยา เมื่อประสบเหตุจากการ 

ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและสามารถบอกต่อได้

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียน

3.1 กิจกรรมที่ 1 “เมื่อพบรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เราจะท�าอย่างไรได้บ้าง” เป็นกระบวนการ 

ที่ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

3.2 กิจกรรมที่ 2 “เมื่อเราประสบเหตุจะต้องท�าอย่างไร” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจในกระบวนการช่วยเหลือเยียวยา การแก้ไขปัญหา เมื่อประสบเหตุจากการใช้

บริการรถโดยสารสาธารณะและสามารถบอกต่อได้

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู ้เรียน

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 กระดาษปรู๊ฟ

4.2 ปากกาเคมี หรือสีเทียนจ�านวนตามกลุ่ม 

4.3 เฉลยกิจกรรมที่ 1 “เมื่อพบรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เราจะท�าอย่างไรได้บ้าง” (7.1)

4.4 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (7.2) 

4.5 เฉลยกิจกรรมที่ 2 “เมื่อเราประสบเหตุจะต้องท�าอย่างไร” (7.3)

4.6 แบบประเมินผลความรู้ (7.4)

4.7 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (7.5)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กำรช่วยเหลือเยียวยำ     เวลำ 40 นำที

         ผู้ประสบเหตุรถโดยสำร
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “เมื่อพบรถโดยสำรที่ไม่ปลอดภัย เรำจะท�ำอย่ำงไรได้บ้ำง” (เวลำ 10 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟ และปากกาเคมหีรอืสเีทยีน แล้วให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่เขียน

ความเห็นว่า “เมื่อพบรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เราจะร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง” 

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอ่านค�าตอบให้ฟัง จากน้ันชวนคุยและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น แล้วเฉลยโดยใช้เฉลยกิจกรรมที่ 1 “เมื่อพบรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เราจะท�า

อย่างไรได้บ้าง” (7.1)

4. ผูด้�าเนนิกิจกรรมให้ข้อมลูเพิม่เติมเรือ่งสิทธผู้ิบรโิภคด้านรถโดยสารสาธารณะและการร้องเรียน

เบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (7.2)

5. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรรู้ทั้งสิทธิผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะและช่องทางการร้องเรียน เมื่อพบ 

รถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาผู้บริโภคได้

เฉลยกิจกรรมที่ 1 “เมื่อพบรถโดยสำรที่ไม่ปลอดภัย เรำจะท�ำอย่ำงไรได้บ้ำง” (7.1)

เมื่อพบรถโดยสารที่ไม่ปลอดภัย เราสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางการร้องเรียน ดังต่อไปนี้

1. สายด่วนคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก โทร 1584 โดยสอบถาม 

ชื่อ-สกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้ทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามเรื่องร้องเรียน

2. เขียนจดหมายร้องเรียนไปยังส�านักงานขนส่งจังหวัด

3. ต�ารวจทางหลวง โทร 1193 เมื่อประสบอุบัติเหตุ

4. สายด่วนต�ารวจ โทร 191 เมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือกรณีทรัพย์สินสูญหายจากการใช้บริการ 

รถโดยสารสาธารณะ

5. สายด่วนฉกุเฉนิเวลาเกดิอบุตัเิหตุ โทร 1669 เมือ่มผู้ีบาดเจ็บจากอบัุติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

ทัง้นี ้ผูโ้ดยสารควรจ�าหรอืจดเลขข้างรถหรอืทะเบียนรถโดยสารไว้ด้วย เพือ่ใช้ประกอบการร้องเรียน
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (7.2) 

สิทธิผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะ 10 ประการ

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้ง

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน 

2. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญาและราคาค่าบริการ

3. สทิธิในการเลอืกใช้บรกิารรถโดยสารด้วยความสมคัรใจ และปราศจากการชกัจงูอนัไม่เป็นธรรม

4. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านจากการใช้บริการรถโดยสาร

5. สิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

6. สทิธิในการร้องเรยีนหรอืฟ้องร้อง เพือ่ให้ผูใ้ห้บรกิารหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

7. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย ทั้งทางร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ

อื่น ๆ ที่ถูกละเมิด

8. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย จากการประกันภัยโดยไม่มีการประวิงเวลา หรือบังคับ

ให้ประนีประนอมยอมความ

9. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

10.  สิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและผู้อื่น

ที่มา http://indyconsumers.org/main/index.php/information/handbook/412-580526001

กิจกรรมที่ 2 “เมื่อเรำประสบเหตุจะต้องท�ำอย่ำงไร” (เวลำ 20 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟและปากกาเคมี หรือสีเทียนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเล่ากรณีศึกษาให้ผู้เรียนฟังว่า “แดงและแม่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไป

เยี่ยมยายที่จังหวัดขอนแก่นด้วยรถทัวร์สายกรุงเทพฯ - ขอนแก่น ระหว่างเดินทางคนขับรถ 

หลับในท�าให้รถเสียหลักลงข้างทางและชนต้นไม้ท�าให้แดงและแม่ได้รับบาดเจ็บแขนหัก” 

แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดตามค�าถามว่า “แดงและแม่มีสิทธิอะไรบ้าง” 

“แดงและแม่เรียกร้องอะไรได้บ้าง” และ “แดงและแม่ต้องใช้เอกสาร หลักฐานอะไรบ้าง” 

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอ่านค�าตอบให้ฟัง แล้วชวนคุยและแลกเปล่ียนความคิด

เห็น จากนั้นเฉลยโดยใช้เฉลยกิจกรรมที่ 2 “เมื่อเราประสบเหตุจะต้องท�าอย่างไร” (7.3)

5. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค และรักษาสิทธินั้นให้เต็มที่ รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล

และเตรียมเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน หากต้องร้องเรียนต่อหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
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เฉลยกิจกรรมที่ 2 “เมื่อเรำประสบเหตุจะต้องท�ำอย่ำงไร” (7.3)

1. แดงมีสิทธิอะไรบ้ำง 

ตอบ แดงมีสิทธิตำมสิทธิผู้บริโภคด้ำนรถโดยสำร 10 ประกำร 

2. แดงและแม่เรียกร้องอะไรได้บ้ำง

ตอบ สิ่งที่แดงและแม่เรียกร้องได้ แยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที ่1 กำรเรยีกค่ำสนิไหม จาก พ.ร.บ. คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 คุม้ครอง 

เฉพาะการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเท่านั้น

1. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท และไม่ต้องรอ

พิสูจน์ถูกผิด (กรณีเป็นผู้โดยสาร)

2. ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน 

3. ค่าปลงศพ / เสียชีวิต / ทุพพลภาพ จ่ายให้ทายาท 300,000 บาท

ส่วนที ่2 กำรเรียกค่ำเสยีหำยกบัประกนัภยัรถยนต์ภำคสมคัรใจ (ประกนัภยัชัน้ 1, 2, 3)

1. ค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ีเกนิวงเงินของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

2. ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ 

3. ทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ 

4. ค่าเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทาง หรือท�างาน ค่าขาดไร้อุปการะ  

ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ฟ้องศำลเป็นคดีผู้บริโภค สามารถท�าได้เมื่อเจ้าของรถหรือประกันภัยไม่ยอม

จ่ายค่าสนิไหม การฟ้องศาลเป็นคดผีูบ้รโิภคเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ ผูบ้รโิภคไม่ต้องเสยีค่าฤชาธรรมเนียม 

สามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตนเองได้

3. แดงและแม่ต้องใช้เอกสำร หลักฐำนอะไรบ้ำง

     ตอบ แดงและแม่ต้องใช้เอกสำร หลักฐำน ดังนี้

1. ตั๋วโดยสาร ใช้แสดงตัวตนในการเดินทาง

2. ใบรบัรองแพทย์ ทีร่ะบอุาการบาดเจบ็และแพทย์รบัรองการหยดุงาน กรณไีม่สามารถ

ท�างานได้

3. ส�าเนาบันทึกประจ�าวันเกี่ยวกับคดี เน่ืองจากอุบัติเหตุเป็นไปตามกฏหมายจราจร 

ต�ารวจต้องลงบันทึกประจ�าวันไว้เป็นหลักฐาน

4. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าชดเชยกรณีขาดประโยขน์อื่น ๆ เช่น  

แม่แขนหกัไม่สามารถท�างานได้ จะต้องมหีลกัฐานการขาดประโยชน์ของแม่ เช่น ใบรบัรองเงินเดือนของแม่

5. ภาพถ่าย ซึ่งจะบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บ สถานที่เกิดเหตุ หรือภาพถ่ายอื่น ๆ กรณี

ทรัพย์สินเสียหาย เช่น แดงมีโทรศัพท์มือถือเสียหายจากอุบัติเหตุ หลักฐานคือ ภาพถ่ายที่ยืนยันว่าแดง

มีโทรศัพท์มือถือ หรือใบเสร็จการซื้อโทรศัพท์นั้น
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กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้” (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมินผลความรู ้(7.4) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (7.4) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (7.5)
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แบบประเมินผลควำมรู้ (7.4)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ประสบเหตุรถโดยสำร

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. หมำยเลขใดคือสำยด่วนคุ้มครองผู้โดยสำรรถสำธำรณะ

ก. 191

ข. 1669

ค. 1584

ง. 1330

2. สิทธิผู้บริโภครถโดยสำรสำธำรณะมีกี่ประกำร 

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 10

3. ข้อใดเป็นเอกสำร หลักฐำนในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ

ก. ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บ

ข. ใบรับรองแพทย์

ค. ตั๋วโดยสาร

ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่ช่องทำงร้องเรียนของผู้โดยสำรรถสำธำรณะ

ก. 1584

ข. 191

ค. ส�านักงานขนส่งจังหวัด

ง. 1330
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ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนตอบค�ำถำมดังต่อไปนี้

5. จงบอกสิทธิผู้บริโภครถโดยสำรสำธำรณะมำอย่ำงน้อย 5 ข้อ

 ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (7.5)

1. หมำยเลขใดคือสำยด่วนคุ้มครองผู้โดยสำรรถสำธำรณะ

ตอบ ค. 1584

เพราะเบอร์ 1584 คอืสายด่วนคุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ ส่วนข้อ ก. 191 ไม่ใช่ เพราะเป็น 

สายด่วนต�ารวจ ข้อ ข. 1669 ไม่ใช่ เพราะเป็นสายด่วนฉกุเฉนิเวลาเกิดอุบัติเหตุ และข้อ ง. 1330 

ไม่ใช่ เพราะเป็นสายด่วนบัตรทอง ใช้ร้องเรียนกรณีการใช้บริการด้านสุขภาพ

2. สิทธิผู้บริโภครถโดยสำรสำธำรณะมีกี่ประกำร

ตอบ ข้อ ง. 10 

เพราะสิทธิผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะมี 10 ประการ

3.  ข้อใดเป็นเอกสำร หลักฐำนในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะทุกข้อสามารถน�ามาใช้ได้ ข้อ ก. ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บได้  

ข้อ ข. ใบรบัรองแพทย์ สามารถระบุอาการบาดเจ็บและรบัรองการหยดุงาน ในกรณทีีไ่ม่สามารถ

ท�างานได้ ข้อ ค. ตั๋วโดยสาร สามารถใช้แสดงตัวตนในการเดินทางได้

4.  ข้อใดไม่ใช่ช่องทำงร้องเรียนของผู้โดยสำรรถสำธำรณะ

ตอบ ง. 1330 

เพราะเบอร์ 1330 เป็นสายด่วนบัตรทอง ใช้ร้องเรียนกรณีการใช้บริการด้านสุขภาพ ส่วนข้อที่ 

เหลือเป็นช่องทางร้องเรียนของผู้โดยสารรถสาธารณะ โดยข้อ ก. 1584 เป็นสายด่วนคุ้มครอง

ผู้โดยสารรถสาธารณะ ข้อ ข. 191 เป็นสายด่วนต�ารวจใช้กรณีแจ้งเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือมี 

ทรัพย์สินสูญหาย และข้อ ค. ส�านักงานขนส่งจังหวัด เป็นหน่วยงานในการก�ากับดูแลด้าน 

รถโดยสารสาธารณะ 

5. จงบอกสิทธิผู้บริโภครถโดยสำรสำธำรณะมำอย่ำงน้อย 5 ข้อ

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งค�าพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้ง 

 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน 

2. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญาและราคาค่าบริการ

3. สทิธิในการเลือกใช้บรกิารรถโดยสารด้วยความสมคัรใจ และปราศจากการชกัจงูอนัไม่เป็นธรรม

4. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านจากการใช้บริการรถโดยสาร

5. สิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

6. สิทธิในการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ 

 แก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
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7. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย ทั้งทางร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ 

 อื่น ๆ ที่ถูกละเมิด

8. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย จากการประกันภัยโดยไม่มีการประวิงเวลา หรือ 

 บังคับให้ประนีประนอมยอมความ

9. สทิธิทีจ่ะได้รบัการชดใช้ความเสยีหายด้วยหลกัแห่งพฤตกิารณ์และความร้ายแรงแห่งละเมดิ

10. สิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและผู้อื่น
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย อาหาร ยา 

เคร่ืองส�าอาง เครือ่งมอืแพทย์ และวตัถุอนัตราย โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถในการจ�าแนก

ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์สุขภาพของแต่ละประเภทให้ออก จะได้รู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่เกินจริงตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกต้อง 

เพราะเข้าใจผิดจากการเชื่อโฆษณา

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถจ�าแนกความแตกต่างของอาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุ

อันตรายได้ 

2.2 ผู้เรียนบอกความส�าคัญของการจ�าแนกความแตกต่างของอาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือ

แพทย์ และวัตถุอันตรายได้

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมท่ี 1 “เกมรู้หรือไม่ว่าฉนัเป็นอะไร” เป็นการยกตวัอย่างผลติภณัฑ์ให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่

จ�าแนกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ออกเป็นอาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้ง และ

วตัถุอนัตราย ให้เหตผุลว่าเพราะอะไร และชวนแต่ละกลุม่คยุถงึความส�าคญัของการแยกแยะ

ความแตกต่างของอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ออก รวมทั้งสรุปในตอนท้าย

3.2 กิจกรรมที่ 2 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเฉลยค�าตอบ

หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่8 เร่ือง ฉลำดซือ้ ฉลำดบรโิภค อำหำร ยำ   เวลำ 40 นำที

           และผลิตภัณฑ์สขุภำพอย่ำงเท่ำทัน
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 ผลิตภัณฑ์ (8.1) ต่าง ๆ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

- อาหาร เช่น กลูตาแมกซ์ M–150 เปปทีน เซ็ปเป้บิวติดริ้งค์ ลูกอมโบตันมิ้นท์บอล 

ManSome ลูกอมตราฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ เป็นต้น

- ยา เช่น ยาอมสมนุไพรตรามงักรทอง ยาชงสมนุไพรรสชาเขยีว ตราฟิตเน่ ยาหม่องน�า้ ยาอม 

สเตร็ปซิล ยาดมยี่ห้อใดก็ได้ ยาหม่องยี่ห้อใดก็ได้ ยาพาราเซตามอลยี่ห้อใดก็ได้ เป็นต้น

- เครื่องส�าอาง เช่น ยาสีฟันสมุนไพร ตราดอกบัวคู่ ลิปแคร์ ยาสระผมย่ีห้อใดก็ได้ 

แป้งฝุ ่นยี่ห้ออะไรก็ได้ น�้ายาบ้วนปากยี่ห้อใดก็ได้ แผ่นขจัดสิวเส้ียน สบู่สมุนไพร 

ยี่ห้อใดก็ได้ เป็นต้น

- เครื่องมือแพทย์ เช่น ถุงยางอนามัย คอนแทคเลนส์ หรือ Big-eyes เครื่องวัดความดัน

เครื่องชั่งน�้าหนัก ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ถุงมือยางส�าหรับศัลยกรรม เป็นต้น

- วัตถุอันตราย เช่น น�้ายาล้างจาน ผงซักฟอก น�้ายาซักผ้าขาว น�้าปรับผ้านุ่ม ยากันยุง 

น�้ายาล้างห้องน�้า ยาฆ่าแมลง ปากกาลบค�าผิด เป็นต้น

4.2 ป้ายค�าตอบประเภทของผลิตภัณฑ์ (8.2) กลุ่มละ 1 ชุด 

4.3 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (8.3)

4.4 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (8.4)

4.5 แบบประเมินผลความรู้ (8.5)

4.6 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (8.6)

หมำยเหตุ : ผลิตภัณฑ์ตามรายการผู้ด�าเนินกิจกรรมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได ้

จากร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายยาทั่วไป หากไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์น้ันได้ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี

ลักษณะแบบเดียวกันแทนกันได้ ทั้งนี้ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทละ 2 ชิ้น ใช้ในสอน

ได้เช่นกัน
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 

 กิจกรรมที่ 1 “เกมรู้หรือไม่ว่ำฉันเป็นอะไร” (20 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกป้ายค�าตอบประเภทของผลติภณัฑ์ (8.2) ให้ผูเ้รยีนกลุม่ละ 1 ชดุ

3. ผู ้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายความหมายของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน 

ชุดที่ 1 (8.3)

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมชี้แจงกติกาการเล่นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจ ดังนี้ เมื่อผู้ด�าเนินกิจกรรม

หยิบผลิตภัณฑ์ (8.1) ใดขึ้นมาและถามว่า “นี่คือผลิตภัณฑ์ประเภทอะไร” ให้ผู้เรียนแต่ละ

กลุ่มปรึกษากันภายใน 1 นาที แล้วชูป้ายค�าตอบประเภทของผลิตภัณฑ์ (8.2) อันที่คิดว่า

เป็นค�าตอบที่ถูกที่สุด 1 ป้าย จากตัวเลือก อาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ และ

วัตถุอันตราย กลุ่มใดตอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 10 คะแนน หากตอบผิดจะไม่ได้รับคะแนน 

ในข้อนั้น

5. ผูด้�าเนนิกิจกรรมสุม่หยบิผลติภณัฑ์ (8.1) ทีค่ดิว่าผูเ้รยีนน่าจะเข้าใจผดิ เช่น ยาสฟัีนสมนุไพร 

กลูตาแมกซ์ หรือยาชงสมุนไพรรสชาเขียว ตราฟิตเน่ เป็นต้น จากนั้นถามผู้เรียนครั้งละ 1 

ผลิตภัณฑ์ โดยสุ่มหยิบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างขึ้นมาทั้งหมดอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ 

6. เมื่อผู้เรียนชูป้ายค�าตอบประเภทของผลิตภัณฑ์ (8.2) แล้ว ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมถามเหตุผล

ของแต่ละกลุ่มว่า “เพราะอะไรจึงตอบค�าตอบนี้” และ “ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนค�าตอบจะเปลี่ยน

หรือไม่ หากเปลี่ยน จะเปลี่ยนเป็นอะไร”

7. เมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มยืนยันค�าตอบแล้ว ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมเฉลยค�าตอบ พร้อมสรุปคะแนน

ของแต่ละกลุ่ม

8. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มระดมความเห็นว่า “ท�าไมเราจึงต้องแยกแยะให้ออกว่า

ผลิตภัณฑ์ตัวใดเป็นอาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ หรือ วัตถุอันตราย” จากนั้นให้

แต่ละกลุ่มน�าเสนอแลกเปลี่ยนหน้าห้อง 

9. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (8.4)

10. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา 

ผู้เรียนควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอะไร และมองเห็นประโยชน์ของการ

แยกประเภทผลิตภัณฑ์ได้
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ป้ำยค�ำตอบประเภทของผลิตภัณฑ์ (8.2) 

 

ที่มำของรูปภำพ 

1. ภาพการ์ตูนในป้ายอาหาร http://www.clipartbest.com/

2. ภาพการ์ตูนในป้ายยา http://worldartsme.com/

3. ภาพการ์ตูนในป้ายเครื่องส�าอาง http://www.clipartkid.com

4. ภาพการ์ตูนในป้ายเครื่องมือแพทย์ http://www.esmmedical.com/

5. ภาพการ์ตูนในป้ายวัตถุอันตราย http://www.vcharkarn.com/

6. ภาพดาวในป้ายด้านหลัง http://www.seesketch.com/

ป้ายด้านหน้า ป้ายด้านหลัง
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (8.3)

ความหมายของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

“อำหำร” หมายถงึ วตัถทุกุชนดิท่ีน�ามากนิ ด่ืม อม หรอืน�าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธใีด ๆ  หรือในรปู

ลักษณะใด เพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกายในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ เพื่อน�าไปสร้างพลังงาน 

คงชีวิต และ / หรือกระตุ้นการเจริญเติบโต ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวม

ถงึวตัถเุจอืปนอาหาร ส ีและเครือ่งปรงุแต่งกลิน่ รส แต่ไม่รวมถงึยา วตัถอุอกฤทธิต่์อจิตและประสาทหรอื

ยาเสพติดให้โทษ

“ยำ” หมายถึง สารหรือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ท�าให้มีผลในการป้องกันโรค ส่งเสริม 

สุขภาพ บ�าบัด บรรเทา รักษาโรค และวินิจฉัยโรค

“เครือ่งส�ำอำง” หมายถงึ ผลติภณัฑ์ ส่ิงปรุงแต่งเพือ่ใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย 

โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงค์เพื่อท�าความสะอาด ส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม หรือเพื่อ

เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะภายนอก 

“เครื่องมือแพทย์” หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์

หรือสัตว์ น�้ายาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะ

ส�าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยล�าพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด

- ประกอบโรคศลิปะ ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 

ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม ประกอบวชิาชพีเทคนิคการแพทย์ ประกอบวชิาชพีกายภาพบ�าบดั 

และประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันหรอืประกอบวิชาชีพทางการ

แพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

- วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บ�าบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์

- วินิจฉัย ติดตาม บ�าบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์

- ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค�้า หรือจุนด้านกายวิภาคหรือ กระบวนการทาง

สรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

- ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์

- คุมก�าเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์

- ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์

- ให้ข้อมลูจากการตรวจสิง่ส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรอืสัตว์ เพือ่วตัถปุระสงค์ทางการแพทย์

หรือการวินิจฉัย

- ท�าลายหรือฆ่าเชื้อส�าหรับเครื่องมือแพทย์

“วัตถุอันตรำย” หมายถึง วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุ

มีพิษ วัตถุที่ท�าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม



96  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

ที่มา ความหมายของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

https://th.wikipedia.org/wiki/อาหาร

https://www.doctor.or.th/article/detail/5985

http://158.108.70.5/e-book/oila/2.html

http://busnatchanon.blogspot.com/

http://www.ecdpolice.com/index.php?modules=article&f=view&cat_id=1&id=9

ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (8.4)

ประโยชน์ของการจ�าแนกผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ หรือวัตถุอันตราย 

มีดังนี้

1. ท�าให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ หรือวัตถุ

อันตราย ดังนี้

- อาหารจะไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค และมีเลขทะเบียน อย. ก�ากับ

- ยาจะมีสรรพคุณในการวินิจฉัย บ�าบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของ

มนุษย์หรือสัตว์ หรือใช้ส�าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการท�าหน้าที่ใด ๆ ของ

ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ จะไม่มีเลขทะเบียน อย. ก�ากับ แต่จะมีเลขทะเบียนยาก�ากับ

เท่านั้น 

- เคร่ืองส�าอาง มีจุดประสงค์เพ่ือท�าความสะอาดร่างกาย หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม 

หรือเพ่ือเปล่ียนแปลงรูปลักษณะภายนอก แต่ไม่ใช้เพื่อการรักษาหรือท�าให้โครงสร้าง 

ทางพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไป มีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักก�ากับ แต่จะไม่มีเครื่องหมาย อย. 

แสดงบนฉลาก

- เครื่องมือแพทย์ จะมีเลขทะเบียน อย. เช่นเดียวกับอาหาร แต่จุดแตกต่างของเครื่องมือ

แพทย์จะมีตัวอักษร ผ (หมายถึง ผลิต) หรือ น (หมายถึง น�าเข้า) ตามด้วยตัวเลข xxxx/

ปี พ.ศ. ในเครื่องหมาย อย. 

- วัตถุอันตราย จะมี อย. เช่นเดียวกับอาหารหรือเครื่องมือแพทย์ แต่จะมีความแตกต่างตรง

ที่ จะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยตัวเลข xxxx/ปี พ.ศ. ในเครื่องหมาย อย.
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ตัวอย่ำง

ที่มา : http://rparun.blogspot.com/2013/12/fdaproduct.html
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ตัวอย่ำง

2. ท�าให้รู้เท่าทันและไม่หลงกลการโฆษณาอาหาร ยา เครื่องส�าอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุ

อันตรายท่ีอวดอ้างสรรพคณุเกินจรงิ ท�าให้ผู้บรโิภคเข้าใจผดิและอปุโภคบรโิภคผลติภณัฑ์นัน้ ๆ  ไม่ถูกต้อง

อันน�ามาสู่อันตรายต่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ 2 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู้ (8.5) ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (8.5) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ 

ประเมินผลความรู้ (8.6)   

ที่มา : http://rparun.blogspot.com/2013/12/fdaproduct.html



พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์  ผู้เขียน  |  99 

แบบประเมินผลควำมรู้ (8.5)

หน่วยกำรเรยีนรู้ที ่8 เร่ือง ฉลำดซ้ือ ฉลำดบรโิภค อำหำร ยำ และผลติภณัฑ์สขุภำพอย่ำงเท่ำทนั

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดหมำยถึงวัตถุอันตรำย

ก.  ข.

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

2. ข้อใดหมำยถึงยำ

ก.  ข.   

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

3. ข้อใดหมำยถึงอำหำร

ก.                              ข.   

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

4. ข้อใดหมำยถึงเครื่องส�ำอำง

ก.    ข. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29

ค. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535  ง.  

5. ข้อใดหมำยถึงเครื่องมือแพทย์        

ก.  ข. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 

ค. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535  ง.  
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (8.6)

1. ข้อใดหมำยถึงวัตถุอันตรำย

ตอบ ก.

เพราะ วัตถุอันตราย จะมีทะเบียน อย. เช่นเดียวกับอาหารหรือเครื่องมือแพทย์ แต่จะมี

ความแตกต่างตรงที่ จะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยตัวเลข xxxx/ปี พ.ศ. ในเครื่องหมาย อย.

2. ข้อใดหมำยถึงยำ

ตอบ ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29

เพราะยา จะไม่มีเลขทะเบียน อย. ก�ากับ แต่จะมีเลขทะเบียนยาก�ากับเท่าน้ัน โดยรูปแบบ

ของเลขทะเบียนก�ากับยาจะมีค�าว่า Reg.No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา แล้วตามด้วย

เลขทะเบียน เช่น 2A 479/29

3. ข้อใดหมำยถึงอำหำร

ตอบ ข.

เพราะอาหาร จะแสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีตัวเลข 13 หลักในเครื่องหมาย อย.

4. ข้อใดหมำยถึงเครื่องส�ำอำง

ตอบ ค. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

เพราะเครื่องส�าอางจะมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักบนฉลาก คือ xx-x-xxxxxxx ไม่ต้องอยู่ใน

เครื่องหมาย อย.

5. ข้อใดหมำยถึงเครื่องมือแพทย์

ตอบ ง.   

เพราะ เลขทะเบียนใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตจะมีอักษร ผ. 

หมายถงึผลติ ตามด้วยตวัเลข xxxx/ปี พ.ศ. ในเคร่ืองหมาย อย. หรอื มอีกัษร น. หมายถึงน�าเข้า 

ตามด้วยตัวเลข xxxx/ปี พ.ศ. ในเครื่องหมาย อย.
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของฉลากอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน               

มีความรู้ความสามารถในการอ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องส�าอางได้ รวมทั้งเห็นถึงประโยชน์และ                    

ความจ�าเป็นของการอ่านฉลากด้วย

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถอ่านและแยกแยะองค์ประกอบของฉลากอาหาร ยา และเครื่องส�าอางได้  

จะได้มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการอุปโภคบริโภคอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง

2.2 ผู ้เรียนมีความตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญในการอ่านข้อมูลบนฉลากอาหาร ยา  

และเครื่องส�าอางเบื้องต้น

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที ่1 “ถอดรหัสฉลากอาหาร ยา และเครือ่งส�าอางอย่างไรให้รู้เท่าทนั” เป็นกระบวนการ 

สร้างการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหาร ยา 

และเครื่องส�าอาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมี

อะไรบ้างและมคีวามส�าคญัอย่างไร รวมท้ังฉลากของแต่ละผลติภัณฑ์มอีะไรบ้างทีแ่ตกต่างกนั

3.2 กิจกรรมที่ 2 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส�าอาง (9.1) ประกอบด้วย

- ประเภทอาหาร ได้แก่ นมเปร้ียว ชาเขียวพร้อมดื่ม ขนมขบเค้ียว บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และน�้าอัดลม อย่างละ 1 ผลิตภัณฑ์

หน่วยกำรเรยีนรู้ที ่9 เรือ่ง ถอดรหัสฉลำกอำหำร ยำ     เวลำ 40 นำที

                 และเครือ่งส�ำอำงอย่ำงไรให้รู้เท่ำทนั
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- ประเภทยา ได้แก่ ยาแก้เจ็บคอ ยาพาราเซตามอล ยาทาคลายกล้ามเนื้อ ยาคุมก�าเนิด  

ยาแก้ไอชนิดน�้า และซีม่าโลชั่น อย่างละ 1 ผลิตภัณฑ์

- ประเภทเครื่องส�าอาง ได้แก่ ลิปแคร์ เจลแต่งผม แป้งฝุ่น โฟมล้างหน้า ครีมทาหน้า และ 

เจลแต้มสิว อย่างละ 1 ผลิตภัณฑ์

4.2 ใบงานที ่1 “ถอดรหัสฉลากอาหาร ยา และเครือ่งส�าอางอย่างไรให้รูเ้ท่าทนั” (9.2) กลุม่ละ 1 ชดุ

4.3 การวัดและประเมินผล (9.3)

4.4 กระดาษปรู๊ฟ กลุ่มละ 1 แผ่น

4.5 ปากกาเคมี หรือสีเทียน กลุ่มละ 1 ชุด

4.6 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (9.4)

4.7 แบบประเมินผลความรู้ (9.5) 

4.8 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (9.6)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ

กจิกรรมที ่1 “ถอดรหสัฉลำกอำหำร ยำ และเครือ่งส�ำอำงอย่ำงไรให้รูเ้ท่ำทนั” (เวลำ 30 นำท)ี  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกใบงานที่ 1 “ถอดรหัสฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองส�าอางอย่างไรให้ 

รู้เท่าทัน” (9.2) ให้กลุ่มละ 1 ชุด 

3. ผูด้�าเนนิกิจกรรมให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนไปหยิบผลติภณัฑ์อาหาร ยา และเคร่ืองส�าอาง 

(9.1) มากลุ่มละ 3 ชิ้น โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชิ้นต้องประกอบไปด้วยอาหาร ยา 

และเครื่องส�าอาง อย่างละ 1 ชิ้น

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มผู้เรียนช่วยกันกรอกข้อมูลจากฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา  

และเครือ่งส�าอาง (9.1) ทีห่ยบิมาลงในใบงานที ่1 “ถอดรหสัฉลากอาหาร ยา และเครือ่งส�าอาง 

อย่างไรให้รู้เท่าทัน” (9.2) ภายในเวลา 10 นาที

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการกรอกข้อมูล โดยกลุ่มใดกรอกข้อมูลได้ 

ครบถ้วนและถูกต้องทุกผลิตภัณฑ์จะได้คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

6. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้อง โดยพิจารณาจากฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และ 

เครื่องส�าอาง (9.1) ที่แต่ละกลุ่มได้เลือกไปว่า ข้อมูลที่แต่ละกลุ่มกรอกนั้นถูกต้อง ครบถ้วน 

หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้หักคะแนนจุดละ 0.5 คะแนน แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับ 

เกณฑ์ โดยดูที่การวัดและประเมินผล (9.3)

7. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟ และปากกาเคมีหรือสีเทียน กลุ่มละ 1 ชุด

8. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่า องค์ประกอบของฉลาก 

แต่ละส่วนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้วเขียนลงบนกระดาษปรู๊ฟ ภายในเวลา 5 นาที  
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9. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าห้อง ในขั้นตอน

นี้ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจสุ่มให้ผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งน�าเสนอหน้าห้องเพียงกลุ่มเดียว แล้วให้ 

กลุ่มอื่นเสนอในส่วนที่มีความแตกต่างเพิ่มเติม

10. ผู้ด�าเนินกิจกรรมชวนคุยและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (9.4)  

11. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผู้เรียนควรอ่านและแยกแยะองค์ประกอบของฉลากอาหาร ยา และเครื่องส�าอางได้อย่าง 

ถูกต้อง เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส�าอางได้อย่างปลอดภัย

หมำยเหตุ : 

1. ถ้าผู้เรียนแต่ละกลุ่มกรอกข้อมูลไม่ครบ เพราะไม่มีข้อมูลระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 

ให้ผูด้�าเนนิกิจกรรมดูว่าข้อมลูทีข่าดไปนัน้ ตามกฎหมายทีค่วบคมุการแสดงข้อมลูบนฉลากของผลติภณัฑ์

แต่ละประเภทได้บงัคับให้ผูป้ระกอบการต้องระบหุรือไม่ เช่น ข้อมลูเลขทะเบยีนการค้าตามชนดิของสนิค้า 

วันหมดอายุ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น หรือข้อมูล

บนฉลากไม่ตรงกับความจริง เช่น เลขทะเบียนยาอยู่ในกรอบ อย. หรือเครื่องส�าอางมีเลข อย. เป็นต้น 

โดยให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปเพ่ิมเติมว่า กรณีนี้แสดงว่าเป็นฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย สามารถ

ร้องเรียนกับ อย. ได้ ด้วยการน�าหลักฐานใบเสร็จและตัวผลิตภัณฑ์ไปแจ้งที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ให้แจ้งที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ได้โดยตรง รวมทั้งแนะน�าให้ผู้เรียนไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากเจอข้อมูลบนฉลากเช่นนี้

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมควรจดจ�าและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของอาหาร ยา และ 

เครื่องส�าอาง รวมทั้งประโยชน์และส่วนประกอบของฉลากของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้แม่นย�า เพ่ือ

ช่วยให้ชวนผู้เรียนคุยได้ง่ายขึ้น
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ใบงำนกิจกรรมที่ 1 “ถอดรหัสฉลำกอำหำร ยำ และเครื่องส�ำอำงอย่ำงไรให้รู้เท่ำทัน” (9.2)

ใบงำนกิจกรรม
ถอดรหัสฉลำกอำหำร ยำ และเครื่องส�ำอำงอย่ำงไร 

ให้รู้เท่ำทัน
เวลำ 30 นำที

ชื่อกลุ่ม .........................................................................................................

1. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................

เลขที่............................................ชั้น..............................................................

2. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................

เลขที่............................................ชั้น..............................................................

3. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................

เลขที่............................................ชั้น..............................................................

4. ชือ่-นามสกุล................................................................................................

เลขที่............................................ชั้น..............................................................

5. ชือ่-นามสกลุ................................................................................................

เลขที่............................................ชั้น..............................................................

รวมคะแนนที่ได้

ทั้งหมด

...........................

คะแนน

คะแนนเต็ม 

30 คะแนน

ตอนที่ 1 : ให้เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ (หาเฉพาะส่วนประกอบที่ส�าคัญ)

ข้อที่ 1 ข้อมูลฉลำกอำหำร (10 คะแนน) 

ชื่ออาหาร ……………………....................... ชื่อทางการค้า / ยี่ห้อ .................................................                                                                       

รสชาติ / กลิ่น ......................................... น�้าหนักสุทธิ / ปริมาตรสุทธิ .................กรัม / มิลลิลิตร 

ราคา .............. บาท  ข้อมูลวันผลิตสินค้า สัญลักษณ์ “MFG / MFD” ......................................  

ข้อมูลวันหมดอายุ สัญลักษณ์ “EXP” หรือ “ควรบริโภคก่อน” .............................. 

เลขทะเบียน อย.

ส่วนประกอบของสินค้า  ❑ มี    ❑ ไม่มี          

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโดย ❑ มี    ❑ ไม่มี

ข้อมูลฉลากโภชนาการ   ❑ มี    ❑ ไม่มี          

ถ้ามีข้อมูลฉลากโภชนาการแบบใดบ้าง ❑ แบบ GDA  ❑ ฉลากโภชนาการแบบเต็ม  

                                   ❑ ฉลากโภชนาการแบบย่อ 

ข้อมูลค�าเตือน  ❑ มี   ❑ ไม่มี

วิธีการบริโภค / วิธีการเก็บรักษา  ❑ มี   ❑ ไม่มี

..
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ใบงำนกิจกรรม
ถอดรหัสฉลำกอำหำร ยำ และเครื่องส�ำอำงอย่ำงไร 

ให้รู้เท่ำทัน
เวลำ 30 นำที

ข้อที่ 2 ข้อมูลฉลำกหรือเอกสำรก�ำกับยำ (10 คะแนน)

ชื่อยา ……………………...................................................................................................................

ชื่อสามัญทางยา ................................................................................................................................

ชื่อทางการค้า / ยี่ห้อ ........................................................................................................................

เลขทะเบียนต�ารับยา  Reg.No. / เลขทะเบียนที่ / ทะเบียนยา .........................................................

ปริมาณหรือขนาดบรรจุของยา ......................................................... เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

หรือวิเคราะห์ (Lot No. / Cont.No. / Batch No. / L / C / L/C / B/C) ...............................................

วันเดือนปีที่ผลิตยา (Mfd. / Mfg date.) .............................................................

วันที่หมดอายุ (Exp.Date / Exp.) ............................................................. 

❑ ยาอันตราย  ❑ ยาควบคุมพิเศษ  ❑ ยาใช้เฉพาะที่ ❑ ยาใช้ภายนอก  

สรรพคุณ / ข้อบ่งใช้  ❑ มี   ❑ ไม่มี

วิธีใช้  ❑ มี   ❑ ไม่มี

ค�าเตือนและวิธีเก็บรักษา  ❑ มี   ❑ ไม่มี

ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย  ❑ มี   ❑ ไม่มี

ข้อที่ 3 ข้อมูลฉลำกเครื่องส�ำอำง (10 คะแนน)

ชือ่เคร่ืองส�าอาง .................................................................................................................................. 

ช่ือทางการค้า / ยีห้่อ ........................................................................................................................... 

ประเภทหรอืชนดิของเครือ่งส�าอาง ......................................................................................................

ส่วนประกอบ  ❑ มี   ❑ ไม่มี              

วิธีใช้  ❑ มี   ❑ ไม่มี                            

ค�าเตือน  ❑ มี   ❑ ไม่มี

ผู้ผลิต  ❑ มี   ❑ ไม่มี                       

สถานที่ตั้งของผู้ผลิต  ❑ มี   ❑ ไม่มี           

ผู้น�าเข้า  ❑ มี   ❑ ไม่มี

ครั้งที่ / วันเดือนปีที่ผลิต (MFG.) ............................................................. 

วันเดือนปีที่หมดอายุ (Exp.) .....................................................................

เลขทีใ่บรบัแจ้ง ..............-.............-....................................... ปรมิาณสุทธ ิ................... กรมั / มลิลลิติร
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กำรวัดและประเมินผล (9.3)

หลักการให้คะแนน มีคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากคะแนนรวมที่ได้ทั้งหมดในการตอบค�าถาม มีเกณฑ์ในการวัด  

4 ระดับ ดังนี้

ช่วงคะแนน (คะแนน) ระดับเกณฑ์กำรวัดผล

0-14 ต้องปรับปรุง

15-20 ปานกลาง

21-25 ดี

26-30 ดีมาก

หมำยเหตุ : ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-14 = ไม่ผ่าน

               15-30 = ผ่าน 

ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (9.4)

ประโยชน์ของข้อมูลของฉลากอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง มีดังนี้

- ท�าให้รู้ข้อมูลพ้ืนฐานของสินค้าที่ซื้อมาบริโภคหรือใช้ว่าคืออะไร มีวิธีการบริโภคหรือใช้

งานอย่างไร ผลิตข้ึนและหมดอายุเมื่อใด มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ผลิตและติดต่อได้อย่างไร  

มีเลขทะเบียนการค้าตามชนิดของสินค้าหรือไม่ ราคาเท่าไหร่ มีปริมาณเท่าไหร่ มีโภชนาการอะไร  

มีค�าเตือนอะไรที่ควรระวังหรือไม่ รวมทั้งท�าให้รู้ว่าสินค้าชิ้นที่ซื้อมาบริโภคหรือใช้นั้นมีความปลอดภัย 

หรอืไม่ เช่น เป็นสนิค้าทีห่มดอายหุรอืไม่ มส่ีวนประกอบอะไรทีเ่ราแพ้บ้างหรือเปล่า มวีธิกีารใดทีบ่รโิภคหรอื 

ใช้แล้วไม่ถูกต้องซ่ึงอาจเป็นอันตรายกับสุขภาพของเรา รวมถึงผ่านกระบวนการตรวจสอบของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วหรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้านั้น

มาบริโภคหรือใช้ได้

- ท�าให้สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของสินค้านั้นได้

- ท�าให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยกับเรามากที่สุด

- ใช้เป็นข้อมูลในการร้องเรียนกับ อย. ให้ตรวจสอบ ชดเชยเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้ในกรณี

ที่บริโภคหรือใช้สินค้านั้นแล้วเกิดปัญหาขึ้น

กิจกรรมที่ 2 “กำรประเมินผลควำมรู้” (เวลำ 10 นำที) 

1. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกแบบประเมินผลความรู ้(9.5) ให้ผูเ้รียนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (9.5) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (9.6)  
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แบบประเมินผลควำมรู้ (9.5)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ถอดรหัสฉลำกอำหำร ยำ และเครื่องส�ำอำงอย่ำงไรให้รู้เท่ำทัน

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. ชื่อ / ประเภทของอาหาร หมายถึงยี่ห้อของอาหารนั้น ๆ

ข. เครื่องหมาย อย. เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าอาหารนั้นปลอดภัย 100% ทานได้หายห่วง

ค. วันที่ผลิต / วันหมดอายุ ช่วยบอกให้รู้ว่าอาหารนั้นผลิตขึ้นหรือหมดอายุวันไหน ควรทานได้ 

ช่วงไหนถึงจะปลอดภัย

ง. ยี่ห้ออาหาร และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นข้อมูลที่ส�าคัญที่สุดของ  

ฉลากอาหาร

2. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกยำ

ก. ข้อมูลวิธีใช้และค�าเตือนบนฉลากยาไม่จ�าเป็นต้องการอ่านก็ได้

ข. ค�าว่า “ยาอันตราย” จะต้องระบุบนฉลากยาทุกประเภท

ค. ยี่ห้อยา หรือโลโก้ของบริษัทยา ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นยาที่ปลอดภัย

ง. วันที่หมดอายุของยาช่วยเตือนให้รู้ว่าไม่ควรบริโภคยาในช่วงไหน

3. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกเครื่องส�ำอำง

ก. ข้อมูลชื่อเครื่องส�าอางช่วยท�าให้มั่นใจได้ว่าถ้าใช้เครื่องส�าอางชนิดนั้นแล้วปลอดภัย

ข. ข้อมูลส่วนประกอบช่วยท�าให้รู้ว่ามีสารที่เป็นส่วนผสมใดบ้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค. ชื่อทางการค้าของเครื่องส�าอางช่วยท�าให้มั่นใจได้ว่าถ้าใช้เครื่องส�าอางชนิดนั้นแล้วปลอดภัย

ง. เลขที่ใบรับแจ้งบนฉลากเครื่องส�าอาง จะช่วยท�าให้รู ้ว่าเครื่องส�าอางชนิดนั้นปลอดภัย 

อย่างแน่นอน

4. ข้อใดหมำยถึงเลขทะเบียนต�ำรับยำที่ถูกต้อง

ก. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ข.

ค.   ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

5. สัญลักษณ์ “EXP.” บนฉลำก หมำยถึงอะไร

ก. วันที่ผลิต    

ข. ควรบริโภคก่อน     

ค. เลขทะเบียนต�ารับยา    

ง. วันหมดอายุ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (9.6)

1. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ค. วันที่ผลิต / วันหมดอำยุ ช่วยบอกให้รู้ว่ำอำหำรนั้นผลิตขึ้นหรือหมดอำยุวันไหน 

ควรทำนได้ช่วงไหนถึงจะปลอดภัย

เพราะข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเตือนให้รู้ว่า ควรบริโภคอาหารบรรจุภัณฑ์น้ันได้นานแค่ไหนถึง

บริโภคได้อย่างปลอดภัย 

2. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกยำ

ตอบ ง. วันที่หมดอำยุของยำช่วยเตือนให้รู้ว่ำไม่ควรบริโภคยำในช่วงไหน

เพราะวนัทีห่มดอายชุ่วยเตอืนให้รูว่้าควรบรโิภคยาน้ันได้นานแค่ไหนถงึจะปลอดภัย การบรโิภค

ยาทีห่มดอายบุางตวัสามารถท�าให้กระเพาะอาหารระคายเคือง จนอาจกลายเป็นโรคกระเพาะได้ 

หรือแทนที่จะระงับโรคกลับท�าให้โรคลุกลาม ตัวยาบางชนิดเมื่อเสื่อมอาจก่อโทษภัยแก่ร่างกาย

ถึงกับท�าให้ไตวายและไตอักเสบได้ ในบรรดายาทั้งหลาย โดยมากจะระบุทั้งวันที่ผลิตและวัน

หมดอายุไว้บนฉลากหรือซองยาอย่างชัดเจน

3. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกเครื่องส�ำอำง

ตอบ ข. ข้อมูลส่วนประกอบช่วยท�ำให้รูว่้ำมีสำรทีเ่ป็นส่วนผสมใดบ้ำงทีเ่ป็นอันตรำยต่อสขุภำพ

ยกตัวอย่าง เช่น แป้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของหินทัลก์ (Talc หรือ Talcum) มีอัตราเสี่ยงต่อการ 

จะเป็นมะเร็งในช่องคลอด เป็นต้น

4. ข้อใดหมำยถึงเลขทะเบียนต�ำรับยำที่ถูกต้อง

ตอบ ก. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29  

เพราะเลขทะเบียนต�ารับยาที่ถูกต้องจะไม่มีกรอบ อย. หรือ จะไม่ขึ้นต้นด้วยเลขที่ใบรับแจ้ง  

โดยรูปแบบของเลขทะเบียนก�ากับยาจะมีค�าว่า Reg.No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา 

แล้วตามด้วยเลขทะเบียน เช่น 2A 479/29

5. สัญลักษณ์ “EXP.” บนฉลำก หมำยถึงอะไร

ตอบ ง. วันหมดอำยุ     

เพราะข้อมูลวันหมดอายุบนฉลากอาหารจะใช้สัญลักษณ์ “EXP.” ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้บริษัท

ผู้ผลิตสามารถใช้ค�าว่า “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” ก็ได้
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

ส่วนประกอบของฉลากอาหาร ยา และเครื่องส�าอาง มีดังนี้

1. ส่วนประกอบของฉลำกอำหำร ฉลากอาหาร (Food labelling) ความหมายตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ. 2543 ให้ค�านิยามของฉลากอาหารว่าคือ 

รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ  ที่แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะ

ท่ีบรรจอุาหาร รวมถึงแผ่นพับและฉลากคอขวด โดยก�าหนดให้อาหารทกุชนิดทีผู้่ผลติไม่ได้เป็นผู้ขายอาหาร

นั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรง ต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2202/food-label-ฉลากอาหาร

ค�ำนิยำมศัพท์ / สัญลักษณ์บนฉลำกอำหำร

ค�ำศพัท์ / สญัลกัษณ์ ควำมหมำย

ชื่ออาหาร ชื่อของชนิดหรือประเภทของอาหารที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้น โดยตาม

กฎหมายของ อย. การแสดงข้อมูลชื่ออาหารบนฉลากเป็นภาษาไทยจะต้องมี

ข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน ขนาดของตัวอักษรใกล้เคียงกัน สีเดียวกัน  

ถ้าแสดงบรรทัดเดียวได้ไม่หมดก็แยกเป็นหลายบรรทัดก็ได้ และชื่ออาหาร

ภาษาไทยจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ

ชื่อทางการค้า หรือ 

ยี่ห้อ

ชือ่ท่ีบคุคลหรือกลุม่บคุคลใช้ในการด�าเนินธรุกจิเพ่ือใช้เป็นเครือ่งหมายการค้า

ของผลติภณัฑ์อาหารน้ัน ๆ   รวมทัง้เพือ่ให้ผู้บรโิภคจดจ�าผลติภัณฑ์สินค้าของ

ตนเองได้ง่าย

น�้าหนักสุทธิ /                  

Net weight

น�้าหนักทั้งหมดของอาหารที่ไม่ใช่ของเหลว ไม่รวมน�้าหนักบรรจุภัณฑ์ เป็น

ข้อมูลที่ต้องระบุในฉลากอาหาร

ปริมาตรสุทธิ ปริมาตรท้ังหมดของอาหารท่ีเป็นของเหลว ไม่รวมน�้าหนักบรรจุภัณฑ์ เป็น

ข้อมูลที่ต้องระบุในฉลากอาหารประเภทของเหลว

รสชาติ / กลิ่น รสชาติหรือกลิ่นที่เกิดจากการปรุงแต่งของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ให้เหมือน

ดังที่ระบุไว้บนฉลาก

ราคา จ�านวนราคาของอาหารนั้น ๆ ที่ต้องซื้อ

MFG / MFD ข้อมูลวันผลิตสินค้าอาหารนั้น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าอาหารที่ตนจะซื้อนั้น

ผลิตขึ้นเมื่อใดจะได้คาดคะเนได้ว่าควรน�ามาบริโภคได้นานถึงเมื่อใด

EXP / EXD /  

Expiry Date / 

Expiration Date  

วันที่หมดอายุของอาหารนั้น ๆ เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการบริโภค

ว่าห้ามรับประทานหลงัจากวนัทีอ่าหารนัน้หมดออายแุล้ว เพราะอาหารนัน้อาจ

เน่าเสียหรือบูด ซึ่งส่งผลท�าให้เป็นอันตรายกับสุขภาพได้
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ค�ำศพัท์ / สญัลกัษณ์ ควำมหมำย

BBE ควรบริโภคก่อน (best before date, best before อาจใช้ best by หรือค�า

ย่อว่า BB) หมายถึง วันที่ผลิตภัณฑ์อาหารมีสภาพสดและคุณภาพดีเย่ียม

ก่อนวันที่ตามที่ระบุไว้

เลขทะเบียน อย. หมายเลขสารบบอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มี

ภาชนะบรรจุสนทิ ออกให้โดยส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข โดยจะมีเลข 13 หลักในกรอบ อย.

ข้อมูลฉลาก

โภชนาการ

การแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารน้ัน ๆ บนฉลากในรูปของชนิด และ

ปริมาณของสารอาหารโดยอยู่ภายในกรอบท่ีมีรูปแบบเดียวกันซึ่งเรียกว่า 

กรอบข้อมูลโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ 

แบบ GDA

ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) คือฉลาก

ที่แสดงค่าพลังงาน น�้าตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น 

ซอง ถุง กล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น โดยฉลากหวาน มัน เค็ม  จะแสดง

อยู่ด้านหน้าบรรจภุณัฑ์ ซึง่ในปัจจบุนัพบได้ในผลติภณัฑ์อาหารส�าเร็จรูปพร้อม

บริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอด

หรืออบกรอบ  ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือ

แครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ 

ฉลากโภชนาการ 

แบบเต็ม

เป็นฉลากทีแ่สดงชนดิและปรมิาณสารอาหารทีส่�าคญัท่ีควรทราบ 15 รายการ 

ได้แก่ ค่าหน่วยบริโภค ค่าพลังงาน ค่าไขมันทั้งหมด ค่าไขมันอ่ิมตัว ค่า

คอเลสเตอรอล ค่าโปรตีน ค่าคาร์โบไฮเดรต ค่าใยอาหาร ค่าน�้าตาล  

ค่าโซเดียม ค่าวิตามินเอ ค่าวิตามินบี 1 ค่าวิตามินบี 2 แคลเซียม และเหล็ก 

ส�าหรับฉลากที่มีความสูงจ�ากัดสามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็มรูป 

ในลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข

ก�าหนดไว้

ฉลากโภชนาการ

แบบย่อ

เป็นฉลากที่ใช้แสดงข้อมูลโภชนาการในกรณีที่มีสารอาหารตั้งแต่ 8 รายการ 

จากจ�านวนที่ก�าหนดไว้ 15 รายการน้ันมีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์  

จงึไม่มคีวามจ�าเป็นทีต้่องแสดงให้เตม็รปูแบบ ซึง่ข้อมลูทีต้่องแสดง 8 รายการ 

ได้แก่ ค่าหนึง่หน่วยบรโิภค ค่าจ�านวนหน่วยบรโิภคต่อบรรจภุณัฑ์ ค่าพลังงาน 

ค่าไขมันทั้งหมด ค่าโปรตีน ค่าคาร์โบไฮเดรต ค่าน�้าตาล และค่าโซเดียม 

ข้อมูลค�าเตือน ข้อมูลที่เป็นการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบว่า การบริโภคอาหารชนิดนั้นต้อง

ระวังอะไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
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วิธีการบริโภค ข้อมูลที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ควรบริโภคอาหารชนิดนั้นอย่างไรถึงจะ 

ถูกวิธีและปลอดภัย

วิธีการเก็บรักษา ข้อมูลที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ควรเก็บรักษาอาหารชนิดน้ันอย่างไรถึงจะ

ถูกวิธีและสามารถเก็บรักษาคุณภาพอาหารนั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีและเก็บได้

นานมากขึ้น

2. ส่วนประกอบของฉลำกยำ การแสดงฉลากและเอกสารก�ากับยาตามความในมาตรา 25 แห่ง 

พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ก�าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องจัดให้มีฉลากตามที่ขึ้นทะเบียน

ต�ารบัยาไว้ ปิดไว้ทีภ่าชนะและหบีห่อบรรจุยา หรอืฉลากและเอกสารก�ากบัยา โดยแสดงรายละเอยีด ดงันี้

 1) ชื่อยา เช่น นูต้า บวดหาย เป็นต้น

2) เลขทะเบียนต�ารับยา มักจะมีค�าว่า Reg.No หรือเลขทะเบียนที่ หรือทะเบียนยา ถ้าเป็น

ยาที่มีตัวยาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียวจะมีการแสดง ดังนี้

 - 1A....กรณีที่เป็นยาผลิตในประเทศ

 - 1B....กรณีที่เป็นยาน�าเข้าหรือสั่งเข้าจากต่างประเทศแล้วน�ามาแบ่งบรรจุในประเทศ

 - 1C....กรณีที่เป็นยาน�าหรือสั่งมาจากต่างประเทศ  

 ส่วนเลขที่แสดงต่อท้ายอักษรภาษาอังกฤษ คือเลขล�าดับท่ีที่ได้รับอนุญาตให้ข้ึนทะเบียน

ต�ารับยาและทับเลขท้ายของปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ส�าหรับต�ารับยาที่มีตัวยาส�าคัญตั้งแต่ 2 ตัว

ขึ้นไป เลขทะเบียนต�ารับยาจะขึ้นต้นด้วย 2A...., 2B...., 2C.... แล้วตามด้วยล�าดับที่และเลขท้ายของ 

ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

 ยาส�าหรับสัตว์ อักษรย่อภาษาอังกฤษจะเป็น D.... คือยาที่ผลิตในประเทศ / E.... คือยาที่

น�าเข้าหรือสั่งเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมาแบ่งบรรจุ และ F.... คือยาที่สั่งน�าเข้ามาจากต่างประเทศ 

 ยาแผนโบราณ อักษรภาษาอังกฤษ จะเป็น G..... คือยาที่ผลิตในประเทศ / H.... คือยา

ที่แบ่งบรรจุ และ K.... คือยาที่สั่งน�าเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วตามด้วยเลขล�าดับที่ที่ได้รับอนุญาตและ 

ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

3) ปริมาณหรือขนาดบรรจุของยา เช่น ยาเม็ด จะต้องแจ้งขนาดบรรจุไว้ในฉลากด้วยว่า  

ยานั้นบรรจุกี่เม็ด

4) เลขที่ หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์ มักใช้ค�าย่อยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น  

Lot No., Cont.No., Batch No. หรือ L, C, L/C, B/C แล้วตามด้วยเลขแสดงครั้งที่ผลิต

5) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ยาที่ผลิตในประเทศต้องมีช่ือผู้ผลิต จังหวัดที่ตั้ง สถานที่ผลิตยา

ด้วย ในกรณีเป็นยาที่ผลิตในต่างประเทศ น�าหรือสั่งเข้ามาต้องมีชื่อเมือง และประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิต

ยา พร้อมทั้งชื่อของผู้น�าหรือสั่งเข้ามาและจังหวัดที่ตั้ง สถานที่น�า / สั่งยานั้น ๆ

6) วันเดือนปีท่ีผลิตยา มักมีค�าย่อภาษาอังกฤษ Mfd. หรือ Mfg date. แล้วตามด้วย

วันเดือนปีท่ีผลิต หากยานั้นผลิตมานานเกิน 5 ปีก็ไม่ควรน�ามารับประทาน ส่วนยาบางชนิด เช่น  
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ยาปฏิชีวนะ จะมีการระบุวันที่หมดอายุ โดยมีค�าย่อ ว่า Exp.Date ซึ่งย่อมาจาก Expiration Date แล้ว

ตามด้วยวันเดือนปีที่ยานั้นหมดอายุ

7) ค�าว่า “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใช้เฉพาะที่” หรือ “ยาใช้ภายนอก” แล้วแต่

กรณี ซึ่งจะเขียนด้วยอักษรสีแดงอ่านได้ชัดเจน

8) วิธีใช้และค�าเตือน การจัดให้มีค�าเตือนไว้บนฉลากและเอกสารก�ากับยานั้น ใช้ส�าหรับยาที่

รัฐมนตรีประกาศ หรือในกรณีที่กฎหมายบังคับ 

ที่มา http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/drug/label-d.htm

3. ส่วนประกอบของฉลำกเครื่องส�ำอำง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

3.1 กำรระบุข้อควำมอันจ�ำเป็น ดังนี้

1) ชื่อเครื่องส�าอางและชื่อทางการค้าของเครื่องส�าอาง ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น

2) ประเภทหรือชนิดของเครื่องส�าอาง ตาม พ.ร.บ. เครื่องส�าอาง พ.ศ. 2535 แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ

2.1 “เครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ” เป็นเครื่องส�าอางที่อาจเป็นอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ หรือ

มีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล 

2.2 “เคร่ืองส�าอางควบคุม” เป็นเครือ่งส�าอางทีม่ปีระกาศกระทรวงสาธารณสขุก�าหนดเป็น

เครื่องส�าอางควบคุม ต้องมีข้อความว่า “เครื่องส�าอางควบคุม”

2.3 “เคร่ืองส�าอางทั่วไป” เป็นเครื่องส�าอางที่ไม่อยู่ในประเภทเครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ

หรือเครื่องส�าอางควบคุม

3) ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส�าอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามต�ารา

ที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก�าหนด และจะต้องเรียงล�าดับตามปริมาณของสารจาก

มากไปหาน้อย

4) วิธีใช้เครื่องส�าอาง

5) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องส�าอางที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของ ผู้น�าเข้า 

ชื่อผู้ผลิต และประเทศที่ผลิต กรณีที่เป็นเครื่องส�าอางน�าเข้า

6) ปริมาณสุทธิ

7) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

8) เดือน ปี ที่ผลิต หรือปี เดือน ที่ผลิต การระบุวันผลิต เป็นข้อความที่ถูกบังคับในฉลาก 

ไม่ต้องระบุว่าผลิตในวันใด เพียงแต่ให้ระบุเดือนและปีที่ผลิตเท่านั้น จะน�าเดือนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยปี 

หรือน�าปีขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเดือนก็ได้ เมื่อพิจารณาการระบุในลักษณะนี้ อาจท�าให้เกิดความสับสนได้ 

เนื่องจากไม่ได้ก�าหนดให้ชัดเจนว่า เดือนที่ผลิตต้องเป็นตัวเลขหรืออักษร ปีที่ผลิตต้องระบุตัวเลขกี่หลัก 

เป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. เช่น ระบุว่าวันผลิต 08/10 สามารถแปลความหมายได้ว่า ผลิตเดือนสิงหาคม ปี 

ค.ศ. 2010 หรืออาจจะแปลว่าผลิตปี ค.ศ. 2008 เดือนตุลาคม ก็ได้

9) เดือน ปีที่หมดอายุ หรือปี เดือนที่หมดอายุ หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท�านอง

เดียวกัน ส�าหรับกรณีที่เป็นเคร่ืองส�าอางท่ีมีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน การระบุวันหมดอายุ ไม่ใช่
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ข้อความที่ถูกบังคับในฉลากเครื่องส�าอาง ยกเว้นเครื่องส�าอางที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 30 เดือน ได้แก่ 

เครื่องส�าอางที่มีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

10)  ค�าเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล (ถ้ามี)

 11)  เลขที่ใบรับแจ้ง (เลขที่จดแจ้ง 10 หลัก)

3.2  ลักษณะข้อควำมอื่น

1) การแจ้งชือ่ผูผ้ลติ หรอืแหล่งผลติ หรอืแจ้งการขึน้ทะเบียนต้องแจ้งตามความเป็นจรงิ มฉิะนัน้ 

ถือว่าเป็นเครื่องส�าอางปลอม

2) น�าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 

ผูบ้รโิภคในด้านการโฆษณามาใช้บงัคับแก่การโฆษณาเครือ่งส�าอางโดยอนุโลม กล่าวคือ ต้องไม่ใช้ข้อความ

ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคหรอืใช้ข้อความทีอ่าจก่อให้เกดิผลเสียต่อสงัคมเป็นส่วนรวม ทัง้น้ี ไม่ว่าข้อความ 

ดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เก่ียวกับแหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ 

ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ เช่น ไม่ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความ

จรงิ ไม่ใช้ข้อความทีจ่ะก่อให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระส�าคญัเกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิาร ไม่ว่าจะกระท�าโดย

ใช้หรอือ้างองิรายงานทางวชิาการ สถิต ิหรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อนัไม่เป็นความจรงิหรอืเกนิความจรงิหรอืไม่กต็าม

...................................
................................................

...................................
................................................

ส่วนประกอบ
...................................

................................................

วิธีใช้
...................................

................................................

ค�ำเตือน
...................................

................................................

         ผู้ผลิต / ผู้น�ำเข้ำ ..................... 

         สถำนที่ตั้งของผู้ผลิต ................

         สถำนที่ตั้งของผู้น�ำเข้ำ ..............

    .....  เดือน / ปีที่ผลิต     06/2554

    .....  เดือน / ปีที่หมดอำยุ 06/2556

       เลขที่ใบรับแจ้ง xx-x-xxxxxxx

เครื่องส�ำอำงทุกชนิด ทุกประเภท ต้องมีฉลำกภำษำไทย

โดยต้องระบุข้อควำม ดังนี้คือ

1. ชื่อเครื่องส�ำอำงและชื่อทำงกำรค้ำ

2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องส�ำอำง

3. ชื่อสำรทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม

4. วิธีใช้

5. ค�ำเตือน (ถ้ำมี)

6. ชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำ

9. เดือนปีที่ผลิต

10. เดอืนปีท่ีหมดอำย ุ(กรณี 

เครื่องส�ำอำงท่ีมีอำยุกำรใช ้ 

น้อยกว่ำ 30 เดือน)

11. เลขที่ใบรับแจ้ง8. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

7. ปริมำณสุทธิ



114  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

3) ภาษาทีใ่ช้ในฉลากเครือ่งส�าอาง เครือ่งส�าอางทีมี่การควบคมุฉลาก ข้อความอนัจ�าเป็นต้องใช้

ข้อความภาษาไทยทีม่องเหน็และอ่านได้ชดัเจน นอกจากน้ันแล้ว อาจมข้ีอความอ่ืนหรอืมภีาษาต่างประเทศ

ด้วยก็ได้ ยกเว้น ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�าอาง อาจใช้ภาษาไทยหรือเขียนภาษา

ไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ที่มา http://rparun.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

ประโยชน์ของฉลำกอำหำร ยำ และเครื่องส�ำอำง มีดังนี้

1. ข้อมลูชือ่ของสนิค้า เช่น บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู ยาแผนโบราณ หรอืลปิสตกิ เป็นต้น ข้อมลูส่วนนีจ้ะท�า 

ให้รู้ว่าสินค้าที่ซื้อมาบริโภคหรือใช้นั้นคืออะไร

2. ข้อมูลวันผลิตสินค้า สัญลักษณ์ “MED” ท�าให้รู้ว่าสินค้าชิ้นนั้นผลิตขึ้นเมื่อใด ท�าให้สามารถ 

คาดการณ์ได้ว่าสินค้าที่จะซื้อนั้นจะหมดอายุเมื่อใด (กรณีที่หาวันหมดอายุไม่เจอ) ยังควรซื้อมาบริโภค

หรือใช้อยู่หรือไม่

3. ข้อมูลวันหมดอายุ สัญลักษณ์ “EXP” หรือ “ควรบริโภคก่อน” ท�าให้รู้ว่าอาหารห่อนั้นจะหมด

อายุเมื่อใด และควรบริโภคได้ถึงเมื่อใด ซ่ึงสามารถช่วยในการตัดสินใจได้ว่าควรซื้อมาบริโภคหรือใช้อยู่

หรือไม่

4. ข้อมูลแสดงถึงส่วนประกอบของสินค้าน้ัน ท�าให้รู้ว่าสินค้าน้ันมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมี

ส่วนประกอบใดที่เราแพ้บ้างหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงที่จะซื้อมาบริโภคหรือใช้สินค้านั้นได้

5. ข้อมูลผู้ผลิตและจ�าหน่าย สัญลักษณ์ “ผลิตและจัดจ�าหน่ายโดย...” ข้อมูลส่วนนี้จะท�าให้ทราบ

ว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้านั้น และมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อหรือติดตามให้รับผิดชอบได้ กรณีที่บริโภคหรือใช้

ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเกิดปัญหาขึ้น

6. ข้อมูลเลขทะเบียนการค้าตามชนิดของสินค้า เช่น อาหารจะมีเลขทะเบียน อย. ถ้ายาจะมี

เลขทะเบียนยา ซึ่งจะไม่มีกรอบ อย. และถ้าเป็นเครื่องส�าอางจะมีเลขที่ใบรับแจ้ง จะไม่มีเครื่องหมาย 

อย. แสดงบนฉลาก ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะช่วยท�าให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า สินค้าดังกล่าวผ่านกระบวนการ 

ตรวจสอบจาก อย. แล้ว แต่ต้องพจิารณาก่อนว่าข้อมลูเลขทะเบียนการค้าถกูต้องตามชนดิของสนิค้าหรอืไม่  

7. ข้อมูลปริมาณสุทธิ หรือน�้าหนักสุทธิของขนาดบรรจุ จะเป็นข้อมูลท่ีช่วยให้รู้ว่าสินค้าท่ีซื้อมี

ปริมาณคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไปหรือไม่

8. ข้อมูลราคา จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบได้ว่า จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และวางแผนการใช้

จ่ายเงินของเรา รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าคนขายขายสินค้าเกินราคาหรือไม่

9. ข้อมลูฉลากโภชนาการจะมเีฉพาะฉลากอาหาร จะช่วยให้รูไ้ด้ว่าในอาหารนัน้มสีารอาหารอะไร

บ้าง สามารถเปรียบเทียบได้ว่าสารอาหารที่ได้ ตัวใดเกินหรือไม่บ้าง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่า

ควรซื้ออาหารอะไรมาบริโภคจึงจะปลอดภัย

10. ข้อมลูค�าเตอืนต่าง ๆ  และวธีิการบรโิภคหรอืใช้งาน จะช่วยให้สามารถบริโภคและใช้งานสนิค้า

นั้นได้ถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่าด้วยเรื่อง

การท�าความรู้จักและการอ่านฉลากโภชนาการในปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 

ในการอ่านฉลากโภชนาการในปัจจุบันได้ รวมทั้งเห็นความส�าคัญของการอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

อาหารแล้วน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายฉลากโภชนาการในปัจจุบันแบบต่าง ๆ ได้

2.2 ผู้เรียนสามารถอ่านฉลากโภชนาการในปัจจุบันแต่ละแบบได้

2.3 ผูเ้รยีนเกดิความตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการอ่านข้อมลูบนฉลากโภชนาการอาหาร  

แล้วน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “เกมจับคู่ให้ถูก” เป็นการกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

ท�าความรู้จักฉลากโภชนาการรูปแบบต่าง ๆ จากขนมขบเคี้ยว 

3.2 กิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้

ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการอ่านฉลากโภชนาการแบบปัจจุบัน

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กำรท�ำควำมรู้จักและ    เวลำ 40 นำที

                       กำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 บัตรค�า “ฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.1) กลุ่มละ 1 ชุด

4.2 ตัวอย่างฉลากโภชนาการในปัจจุบัน (10.2) กลุ่มละ 1 ชุด

4.3 เฉลยกิจกรรมที่ 1 “เกมจับคู่ให้ถูก” (10.3)

4.4 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (10.4)

4.5 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (10.5) ประกอบด้วย

- ขนมขบเค้ียวประเภทมันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น เลย์  

ก๊อบกอบ โปเต้ เทสโต แจ็กซ์ ปาปริก้า คารามูโจ้ มากาโดะ เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวโพดค่ัวทอดหรืออบกรอบ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น โตโร่  

ทวิสโก้ คอร์นพัฟฟ์ เถ้าแก่ POP ชีโตส ทวิสตี้ คอนเน่ เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น ฮานามิ มโนห์รา คาลบี้บิ๊กก้า 

อาริงาโต เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทขนมอบพอง จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น คาราด้า โรลเลอร์โคสเตอร์ 

ปาร์ตี้ แคมปัส ยูกิ แฟชั่นฟู้ดขนมอบกรอบรสมะเขือเทศ โดโซะ ชินมัย ซันไบทส์ โลตัส

ขนมน่องไก่อบกรอบ ปูไทย เป็นต้น

- ขนมขบเค้ียวประเภทขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์  

เช่น กูลิโกะเพรทช์ กูลิโกะ ขนมขาไก่ อโิตะยูสุยากิ อิโตะแลงกลู ีอโิตะบตัเตอร์ซาเบิล้คกุกี้   

อิโตะช็อกโกชิพคุกก้ี โรซีแครกเกอร์ อิมพีเรียลคุกกี้ ดิวเบอร์รี่ ไฮไลฟ์แครกเกอร์  

เมจิกแครกเกอร์ โฮมมี ครีม-โอ ฟัน-โอ วอยซ์แครกเกอร์ คุกกี้ช้อยส์บัตเตอร ์

สวีทไทม์คุกกี้บัตเตอร์ โอเคบิสกิต บิสชิน เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทเวเฟอร์สอดไส้ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์  เช่น อิมพีเรียล เวเฟอร์ 

เซียงไฮ วอยซ์เดอลักซ์วาฟเฟิลคริสป์ โลซาน กัสเซ็น บิสชินเวเฟอร์ไส ้ครีม  

จูลี่ส์เลิฟเลทเทอร์เวเฟอร์ เป็นต้น

- ขนมประเภทอ่ืน ๆ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น เอลเซ่เลเยอร์เค้ก ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก  

ทาโร่ เถ้าแก่น้อย มาชิตะ เป็นต้น

4.6 ใบงานกิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.6) กลุ่มละ 1 ชุด

4.7 ค�าตอบของกิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.7)

4.8 การวัดและประเมินผล (10.8) 

4.9 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (10.9) 

4.10 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 3 (10.10)

4.11 แบบประเมินผลความรู้ (10.11)

4.12 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (10.12)

หมำยเหตุ : ข้อมูลรายชื่อขนมแต่ละประเภทมาจากเว็บไซต์ของร้านสะดวกซื้อ  

https://www.shopat24.com
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “เกมจับคู่ให้ถูก”  (10 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผูด้�าเนนิกจิกรรมอธบิายฉลากโภชนาการในปัจจบุนั โดยใช้ข้อมลูใช้ส�าหรับสอนชดุที ่1 (10.4)

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรค�า “ฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.1) และตัวอย่างฉลาก 

โภชนาการในปัจจุบัน (10.2) ให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 ชุด

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่บัตรค�า “ฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.1) และ 

ตัวอย่างฉลากโภชนาการในปัจจุบัน (10.2) ให้ถูกต้องภายในเวลา 5 นาที

5. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รียนแต่ละกลุม่ยืนยนัค�าตอบสุดท้าย แล้วเฉลยโดยใช้เฉลยกจิกรรมที ่1  

“เกมจับคู่ให้ถูก” (10.3) ร่วมกับการใช้การวัดและประเมินผล (10.8) แล้วสรุปเนื้อหาอีกครั้ง  

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจฉลากโภชนาการอาหารในปัจจุบันแต่ละชนิด

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรรู้จักและสามารถแยกชนิดของฉลากโภชนาการในปัจจุบันได้
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บัตรค�ำ “ฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน” (10.1)

ฉลำกโภชนำกำรแบบเต็ม

ฉลำกโภชนำกำรแบบย่อ

ฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA
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ตัวอย่ำงฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน (10.2)

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/2  ซอง (56 กรัม)
จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง  :  2

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงำนทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่ (พลังงำนจำกไขมัน 50 กิโลแคลอรี่)

ร้อยละของปริมำณที่แนะน�ำต่อวัน*
ไขมันทั้งหมด           6     ก.                           9%
คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด  น้อยกว่ำ  0  ก.                 0%
     น�้ำตำล                           0  ก.          
โซเดียม                  230 มก.                        10%

* ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวันส�ำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 

6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

พลังงำน

*  %

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

*  %

กรัม

ไขมัน

*  %

กรัม

โซเดียม

*  %

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อ

ควรแบ่งกิน    ครั้ง

* คดิเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั



120  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

ตัวอย่ำงฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน (10.2)

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/2  ซอง (56 กรัม)

จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง  :  2

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงำนทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่ (พลังงำนจำกไขมัน 50 กิโลแคลอรี่)

ร้อยละของปริมำณที่แนะน�ำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด  6 ก.   9%

      ไขมันอิ่มตัว  1 ก.   5%

คอเลสเตอรอล  20 มก.   7%

โปรตีน  12 ก.                           

คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด  น้อยกว่ำ  0  ก.   0%

ใยอำหำร  0 ก.   0%

น�้ำตำล  0 ก.          

โซเดียม 230 มก.   10%

ร้อยละของปริมำณที่แนะน�ำต่อวัน*

วิตำมินเอ 0%   วิตำมินบี 1 0%

วิตำมินบี 2 0%   แคลเซียม 0%

เหล็ก 4%

* ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวันส�ำหรับคนไทยอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้น

ไป (Thai RDI) โดยคิดจำกควำมต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

ควำมต้องกำรพลังงำนของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ผู้ที่ต้องกำรพลังงำนวันละ 2,000  

กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสำรอำหำรต่ำง ๆ ดังนี้

ไขมันทั้งหมด     น้อยกว่ำ    65 ก.

      ไขมันอิ่มตัว     น้อยกว่ำ  20 ก.

คอเลสเตอรอล     น้อยกว่ำ  300 มก.

คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด      300 ก.

ใยอำหำร       25 ก.

โซเดียม     น้อยกว่ำ  2,400 มก.

พลังงำน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม    ไขมัน = 9 ;    โปรตีน = 4 ;   คำร์โบไฮเดรต = 4
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เฉลยกิจกรรมที่ 1 “เกมจับคู่ให้ถูก” (10.3)

ฉลากโภชนาการแบบย่อ

ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

ฉลากโภชนาการแบบ GDA
พลังงำน

* 10%

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 0%

กรัม

ไขมัน

* 18%

กรัม

โซเดียม

* 20%

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อซอง

ควรแบ่งกิน  2  ครั้ง

* คดิเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

200 0 12 460
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (10.4)

ฉลากโภชนาการในปัจจุบันมี 3 แบบ ได้แก่

1. ฉลำกโภชนำกำรแบบเต็ม เป็นฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่ส�าคัญที่ควรทราบ 

15 รายการ ได้แก่ ค่าหน่วยบริโภค ค่าพลังงาน ค่าไขมันทั้งหมด ค่าไขมันอิ่มตัว ค่าคอเลสเตอรอล ค่า

โปรตีน ค่าคาร์โบไฮเดรต ค่าใยอาหาร ค่าน�้าตาล ค่าโซเดียม ค่าวิตามินเอ ค่าวิตามินบี 1 ค่าวิตามินบี 2 

แคลเซียมและเหล็ก ดังตัวอย่างส�าหรับฉลากที่มีความสูงจ�ากัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการเต็มรูป ใน

ลักษณะแบบแนวนอนหรือแบบขวางตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดไว้ก็ได้

2. ฉลำกโภชนำกำรแบบย่อ เป็นฉลากโภชนาการทีใ่ช้ในกรณทีีส่ารอาหารตัง้แต่ 8 รายการ จาก

จ�านวนที่ก�าหนดไว้ 15 รายการนั้น มีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องแสดง

ให้เต็มรูปแบบฉลากโภชนาการ ซึ่งข้อมูลที่ต้องแสดง 8 รายการ ได้แก่ ค่าหนึ่งหน่วยบริโภค ค่าจ�านวน

หน่วยบริโภคต่อบรรจุภัณฑ์ ค่าพลังงาน ค่าไขมันทั้งหมด ค่าโปรตีน ค่าคาร์โบไฮเดรต ค่าน�้าตาล และค่า

โซเดียม

3. ฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA (Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เป็น

ฉลากนอกกรอบขนาดเลก็ทีจ่ะแสดงข้อมลูโภชนาการ โดยแสดงค่าพลงังาน (กโิลแคลอรี)่ น�า้ตาล (กรมั) 

ไขมนั (กรัม) และโซเดยีม (มลิลิกรมั) มาแสดงทีฉ่ลากด้านหน้าบรรจภุณัฑ์ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเห็นได้ชดัเจน 

และอ่านง่าย โดยบังคับให้อาหารส�าเร็จรูปพร้อมทานต้องแสดงฉลากนี้ ซึ่งได้แก่มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 

ข้าวโพดค่ัวทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคีย้วชนดิอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรอื

บิสกิตและเวเฟอร์สอดไส้
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กิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน” (เวลำ 20 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามเดิม (จากกิจกรรมที่ 1)

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายวิธีการอ่านฉลากโภชนาการแต่ละแบบ โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน 

ชุดที่ 2 (10.9)

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกใบงานกิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.6)  

ให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 ชุด

4. ผูด้�าเนนิกจิกรรมชีแ้จงกตกิาการเล่นให้ผู้เรยีนแต่ละกลุม่เข้าใจ ดงัน้ี ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่หยบิ

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (10.5) มากลุ่มละ 2 ชิ้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่

ซ�้าประเภทกัน

5. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่อ่านฉลากโภชนาการจากผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้ว (10.5) 

ที่เลือกมา แล้วกรอกข้อมูลที่อ่านได้ลงในใบงานกิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลากโภชนาการ

ในปัจจุบัน” (10.6) 

6. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่น�าเสนอหน้าห้อง จากนัน้เฉลยโดยใช้ค�าตอบของกจิกรรม

ที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลากโภชนาการในปัจจุบัน” (10.7) ร่วมกับการใช้การวัดและประเมินผล 

(10.8)

7. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของฉลากโภชนาการ โดยใช้ข้อมูลใช้

ส�าหรับสอนชุดที่ 3 (10.10)

8. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผู้เรียนควรรู้วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

เลือกบริโภคของตนเอง
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ใบงำนกิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน” (10.6)

ใบงำนกิจกรรมที่ 2  “เกมถอดรหัสฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน” เวลำ 20 นำที

ชื่อกลุ่ม ............................................................................................

1. ชื่อ-นำมสกุล ................................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

2. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

3. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

4. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

5. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

...........................

คะแนน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

ตอนที่ 1 : เติมข้อมูลให้สมบูรณ์และถูกต้อง

ข้อที่ 1 ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ : .............................................................................................................

รสชาติ / กลิ่น...............................................................น�้าหนักสุทธิ ........................................กรัม   

ข้อมูลโภชนำกำรแบบเต็มหรือแบบย่อ

ส่วนที่ 1 : ควรแบ่งบริโภคได้เป็น...................................ครั้ง ครั้งละ.....................................กรัม

ส่วนที่ 2 : พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยบริโภค ................................กิโลแคลอรี่  เท่ากับ...............กรัม

   พลังงานทั้งซอง .................... กิโลแคลอรี่ x ......... ครั้ง = ...................... กิโลแคลอรี่

ส่วนที่ 3 : ปริมาณสารอาหารทั้งหมดในซอง

   ไขมัน = .................... กรัม x ......... ครั้ง = ...................... กรัม

   น�้าตาล = .................. กรัม x ......... ครั้ง = ...................... กรัม

   โซเดียม = ................ มิลลิกรัม x ......... ครั้ง = ...................... มิลลิกรัม
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ใบงำนกิจกรรมที่ 2  “เกมถอดรหัสฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน” เวลำ 20 นำที

ข้อที่ 2 ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ : .............................................................................................................

รสชาติ / กลิ่น.................................................................น�้าหนักสุทธิ .......................................กรัม   

ข้อมูลโภชนำกำรแบบ GDA

ส่วนที่ 1 : ปริมาณสารอาหารควรแบ่งกินที่เหมาะสมทั้งซอง  จ�านวน.........................ครั้ง

ส่วนที่ 2 : ปริมาณพลังงานทั้งซอง = .................. กิโลแคลอรี่  ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน ...............%

ส่วนที่ 3 : ปริมาณไขมันทั้งซอง = .................... กรัม   ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน ...................%

ส่วนที่ 4 : ปริมาณน�้าตาลทั้งซอง = ................... กรัม   ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน ...................%

ส่วนที่ 5 : ปริมาณโซเดียมทั้งซอง = ................... มิลลิกรัม   ปริมาณที่แนะน�าต่อวัน ...............%

ค�ำตอบของกิจกรรมที่ 2 “เกมถอดรหัสฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน” (10.7)

ให้ผูด้�าเนนิกจิกรรมตรวจสอบข้อมลูทีผู้่เรยีนกรอกกบัข้อมลูในฉลากผลิตภัณฑ์ตัวอย่างว่าถูกต้อง

หรือไม่ จากนั้นลองค�านวณดูว่าที่ผู้เรียนค�านวณมาถูกต้องหรือไม่  

การวัดและประเมินผล (10.8)

เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน

- กิจกรรมที่ 2 ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 20 คะแนน

การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้เพือ่วดัความรูค้วามเข้าใจของผูเ้รยีนจากคะแนนรวมทีไ่ด้ทัง้หมด

ในการตอบค�าถามในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีเกณฑ์ในการวัด 4 ระดับ ดังนี้

ช่วงคะแนน (คะแนน) ระดับเกณฑ์กำรวัดผล

0-15 ต้องปรับปรุง

16-30 ปานกลาง

31-45 ดี

46-50 ดีมาก

หมำยเหตุ : ระดับคะแนนตั้งแต่    0-15 = ไม่ผ่าน   

           16-50 = ผ่าน 
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (10.9)

วิธีการอ่านฉลากโภชนาการแบบต่าง ๆ มีดังนี้

1. วิธีกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรแบบเต็ม

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 3

ควรแบ่งบริโภคได้เป็น 2 ส่วน 

ส่วนละ 56 กรัม

พลังงำนทั้งหมดต่อหน่วยบริโภค  

100 กิโลแคลอรี่ = 56 กรัม

พลังงำนทั้งซอง = 100 กิโลแคลอรี่ X 2  

ครั้ง = 200 กิโลแคลอรี่

ปริมำณสำรอำหำรในซอง

ปริมำณสำรอำหำรทั้งซอง

ไขมัน = 6 กรัม X 2 ครั้ง = 12 กรัม

น�้ำตำล = 0 กรัม X 2 ครั้ง = 0 กรัม

โซเดียม = 230 มก. X 2 ครั้ง = 460 มก.

ข้อมูลปริมำณสำรอำหำร 

ส�ำหรับร่ำงกำยของคน 

ที่ต้องกำรต่อวัน

ข้อมูล

แร่ธำตุ

และวิตำมิน
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 ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (10.9)

2. วิธีกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรแบบย่อ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/2  ซอง (56 กรัม)

จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง  :  2

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่ (พลังงำนจำกไขมัน 50 กิโลแคลอรี่)

ร้อยละของปริมำณที่แนะน�ำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด  6 ก.   9%
คำร์โบไฮเดรตทั้งหมด  น้อยกว่ำ  0  ก.   0%

     น�้ำตำล  0 ก.          

โซเดียม  230 มก.   10%

* ร้อยละของปริมำณสำรอำหำรที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวันส�ำหรับคน

ไทยอำยตุัง้แต่  6 ปีขึน้ไป (Thai RDI) โดยคดิจำกควำมต้องกำรพลงังำน

วันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 
2

ส่วนที่ 
3

พลงังำนทัง้หมดต่อหน่วยบริโภค  
100 กโิลแคลอรี ่= 56 กรัม
พลงังำนทัง้ซอง = 100 กโิลแคลอรี ่X 2 
ครัง้ = 200 กโิลแคลอรี่

ควรแบ่งบรโิภคได้เป็น 2 ส่วน
ส่วนละ 56 กรมั

ปรมิำณสำรอำหำรในซอง
ปรมิำณสำรอำหำรทัง้ซอง
ไขมนั = 6 กรมั X 2 ครัง้ = 12 กรัม
น�ำ้ตำล = 0 กรัม X 2 คร้ัง = 0 กรัม
โซเดยีม = 230 มก. X 2 ครัง้  
        = 460 มก.
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (10.9) 

3. วิธีกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA

ส่วนที่ 1

บอกให้ทราบถึง 

คุณค่าทางอาหาร 

ต่อหน่วยบริโภค

ส่วนที่ 3

ข้อมูลแต่ละแท่ง

บอกให้ทราบถึงปริมาณ 

สารอาหารที่ได้รับ

ถ้าบริโภคทั้งหมด

ส่วนที่ 2

บอกให้ทราบถึงปริมาณ 

ที่เหมาะสมในการบริโภค 

ต่อซอง

ส่วนที่ 4

บอกให้ทราบถึงปริมาณ 

หวาน มัน เค็ม เป็นร้อยละ

เท่าไหร่ต่อปริมาณที่ 

แนะน�าต่อวัน 

พลังงำน

* 10%
กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 0%
กรัม

ไขมัน

* 18%
กรัม

โซเดียม

* 20%
มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อซอง

ควรแบ่งกิน  2  ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

200 0 12 460
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 3 (10.10)

ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ มีดังนี้

1. สามารถเลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการหรือภาวะทาง

โภชนาการของตนได้ เช่น เลือกอาหารที่ระบุว่ามีคอเลสเตอรอลต�า่ หรือมีโซเดียมต�่า เป็นต้น

2. สามารถเปรยีบเทยีบเลือกซือ้ผลติภณัฑ์อาหารชนดิเดยีวกนั โดยเลอืกทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ

ดีกว่าได้

3. ในระยะยาว ผูผ้ลิตอาจแข่งขนักนัผลติอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงูเพือ่สนองความต้องการ

ของผู้บริโภคมากกว่าที่จะแข่งกันในเรื่องของภาชนะบรรจุหรือความดึงดูดใจภายนอกเท่านั้น

กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้” (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(10.11) ให้ผูเ้รียนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (10.11) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (10.12)
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แบบประเมินผลควำมรู้ (10.11)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กำรท�ำควำมรู้จักและกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรในปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หนำ้ค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

จากรูปต่อไปนี้จงตอบข้อที่ 1-3

           A B C

1. ข้อใดหมำยถึงฉลำกโภชนำกำรแบบเต็ม

ก. A ข. B ค. C ง. ไม่มีข้อใดถูก

2. ข้อใดหมำยถึงฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA

ก. A ข. B ค. C ง. ไม่มีข้อใดถูก

3. ข้อใดหมำยถึงฉลำกโภชนำกำรแบบย่อ

ก. A ข. B ค. C ง. ไม่มีข้อใดถูก

พลังงำน

* 10%

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 0%

กรัม

ไขมัน

* 18%

กรัม

โซเดียม

* 20%

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อ 1 ซอง

ควรแบ่งกิน  2  ครั้ง

* คดิเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

200 0 12 460
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4. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. โซเดียมทั้งกระป๋อง 575 มิลลิกรัม

ข. พลังงานทั้งกระป๋อง 100 กิโลแคลอรี่

ค. น�้าตาลทั้งกระป๋อง 3 กรัม

ง. ไขมันทั้งกระป๋อง 6 กรัม

           

5. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. โซเดียมทั้งถุง 850 มิลลิกรัม

ข. พลังงานทั้งถุง 1,700 กิโลแคลอรี่

ค. น�้าตาลทั้งถุง 50 กรัม

ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม
พลังงำน

* 17%

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 19%

กรัม

ไขมัน

* 28%

กรัม

โซเดียม

* 7%

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อ ..1.. ถุง

ควรแบ่งกิน ..5..  ครั้ง

* คดิเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

340 10 18 170
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (10.12)

1. ข้อใดหมำยถึงฉลำกโภชนำกำรแบบเต็ม

ตอบ ก. A 

เพราะฉลากโภชนาการแบบเต็ม เป็นฉลากที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่ส�าคัญที่ควร

ทราบ 15 รายการ ดังตัวอย่างส�าหรับฉลากที่มีความสูงจ�ากัด สามารถแสดงฉลากโภชนาการ

เตม็รปูในลกัษณะแบบแนวนอนหรอืแบบขวางตามทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสขุก�าหนดไว้กไ็ด้

2. ข้อใดหมำยถึงฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA

ตอบ ค. C 

เพราะฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม  

เป็นฉลากนอกกรอบขนาดเล็กที่จะแสดงข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงค่าพลังงาน (กิโลแคลอรี่) 

น�้าตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) มาแสดงที่ฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ 

เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน และอ่านง่าย

3. ข้อใดหมำยถึงฉลำกโภชนำกำรแบบย่อ

ตอบ ข. B 

เพราะฉลากโภชนาการแบบย่อ เป็นฉลากโภชนาการที่ใช ้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่  

8 รายการ จากจ�านวนที่ก�าหนดไว้ 15 รายการนั้นมีปริมาณน้อยมากจนถือว่าเป็นศูนย์ จึงไม่มี

ความจ�าเป็นที่ต้องแสดงให้เต็มรูปแบบฉลากโภชนาการ

4. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ก. โซเดียมทั้งกระป๋อง 575 มิลลิกรัม 

เพราะจ�านวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋องเท่ากับ 2.5 ครั้ง ดังนั้น ค่าสารอาหารทั้งกระป๋องใน

แต่ละชนิดจึงต้องคูณด้วย 2.5 ทุกครั้ง ถึงจะได้ค่าสารอาหารแต่ละชนิดทั้งกระป๋อง ซึ่งค�าตอบ

ข้อ ก. เมื่อเอาค่าโซเดียม 230 มก. X 2.5 ครั้ง จะได้เท่ากับ 575 มิลลิกรัม จึงเป็นค�าตอบ

ที่ถูกต้องที่สุด

5. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม   

เพราะข้อมูลปริมาณสารอาหารที่อยู่ในแต่ละช่องของฉลากโภชนาการแบบ GDA จะเป็นข้อมูล 

ทีท่างบรษิทัผูผ้ลติได้ค�านวณค่าปรมิาณสารอาหารแต่ละชนิดซึง่เป็นค่าทัง้ถุงอยูแ่ล้ว จึงไม่จ�าเป็น

ต้องไปคณูกบัจ�านวนหน่วยบรโิภคเหมอืนดงัฉลากโภชนาการแบบเตม็หรอืย่ออกี    ดงันัน้ ค�าตอบ 

ที่ถูกต้องที่สุดจึงตอบข้อ ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

ที่มา http://www.whatdidsheeat.com/2012/08/ฉลากโภชนาการ-ไม่ได้อ่า/

ที่มา http://www.lovefitt.com/healthy-fact/ฉลากโภชนาการแบบ-gda-อ่านง่ายได้ประโยชน์/
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1. สำระส�ำคัญ 

 บทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่าด้วยเรื่อง             

ฉลากโภชนาการแบบสสัีญญาณไฟจราจร (Color-coded GDA.) โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการอ่านฉลากโภชนาการบนซองขนมขบเคี้ยวแล้วเปรียบเทียบเป็นฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟ

จราจรได้ รวมทัง้เหน็ความส�าคญัของการอ่านข้อมลูบนฉลากโภชนาการอาหารแล้วน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการบริโภคในอนาคต

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถอ่านฉลากโภชนาการบนซองขนมขบเคี้ยว แล้วเปรียบเทียบเป็นฉลาก   

โภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรได้

2.2 ผูเ้รยีนเกดิความตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการอ่านข้อมลูบนฉลากโภชนาการอาหาร  

แล้วน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “เกมนักสืบโภชนาการรุ่นจ๋ิว” เป็นการยกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ผู้เรียนแต่ละ 

กลุ่มฝึกอ่านฉลากโภชนาการจากขนมขบเคี้ยว และเปรียบเทียบค่าสีตามเกณฑ์ของฉลาก 

โภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจร รวมทั้งชวนคุยถึงความส�าคัญของฉลากโภชนาการ 

แบบสีสัญญาณไฟจราจร  

3.2 กิจกรรมที่ 2 “เกมท�าอย่างไรห่างไกลโรค” เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้จากบัตรค�าที่

ช้ีให้ผู้เรียนเห็นสถานการณ์ปัญหาของการป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จากพฤติกรรมการบริโภค  

เนื่องจากไม่อ่านฉลากโภชนาการหรืออ่านฉลากโภชนาการไม่ออก และชวนให้ผู้เรียนนึกถึง 

แนวทางการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค ทีจ่ะช่วยลดอตัราเสีย่งจากการเกดิโรคต่าง ๆ  ได้ 

รวมทั้งเห็นความส�าคัญของการอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการอาหาร แล้วน�าไปสู่การ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต 

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเฉลยค�าตอบ  

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ฉลำกโภชนำกำรแบบ    เวลำ 40 นำที

                           สีสัญญำณไฟจรำจร (Color-coded GDA.)
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร

4.1 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (11.1) ประกอบด้วย

- ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น เลย์  

ก๊อบกอบ โปเต้ เทสโต แจ็กซ์ ปาปริก้า คารามูโจ้ มากาโดะ เป็นต้น

- ขนมขบเค้ียวประเภทข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น โตโร่  

ทวิสโก้ คอร์นพัฟฟ์ เถ้าแก่น้อย POP ชีโตส ทวิสตี้ คอนเน่ เป็นต้น

- ขนมขบเค้ียวประเภทข้าวเกรียบ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น ฮานามิ มโนห์รา คาลบี้  

บิ๊กก้า อาริงาโต เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทขนมอบพอง จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น คาราด้า โรลเลอร์โคสเตอร์   

ปาร์ตี้ แคมปัส ยูกิ แฟชั่นฟู้ดขนมอบกรอบรสมะเขือเทศ โดโซะ ชินมัย ซันไบทส์ โลตัส

ขนมน่องไก่อบกรอบ ปูไทย เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์  

เช่น กูลิโกะเพรทช์ กูลิโกะ ขนมขาไก่ อิโตะยูสุยากิ อิโตะแลงกูลี อิโตะบัตเตอร์ซาเบิ้ล

คุกกี้ อิโตะช็อกโกชิพคุกกี้ โรซีแครกเกอร์ อิมพีเรียลคุกกี้ ดิวเบอร์รี่ ไฮไลฟ์แครกเกอร์  

เมจิกแครกเกอร์ โฮมมี ครีม-โอ ฟัน-โอ วอยซ์แครกเกอร์ คุกกี้ช้อยส์บัตเตอร์ สวีทไทม์

คุกกี้บัตเตอร์ โอเคบิสกิต บิสชิน เป็นต้น

- ขนมขบเคี้ยวประเภทเวเฟอร์สอดไส้ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์  เช่น อิมพีเรียล เวเฟอร์  

เซียงไฮ วอยซ์เดอลักซ์วาฟเฟิลครสิป์ โลซาน กสัเซน็ บสิชนิเวเฟอร์ไส้ครมี จลูีส์่เลฟิเลทเทอร์ 

เวเฟอร์ เป็นต้น

- ขนมประเภทอื่น ๆ จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ เช่น เอลเซ่เลเยอร์เค้ก ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก ทาโร่ 

เถ้าแก่น้อย มาชิตะ เป็นต้น

4.2 ใบงานที่ 1 “เกมนักสืบโภชนาการรุ่นจิ๋ว” (11.2) กลุ่มละ 1 ชุด

4.3 บัตรตารางเกณฑ์สีสัญญาณไฟจราจรส�าหรับเทียบค่าโภชนาการ (11.3) คนละ 1 ใบ

4.4 ดินสอสีหรือสติกเกอร์ สเีขียว สีเหลอืง และสีแดง สีละ 6 แท่ง รวม 18 แท่ง กลุม่ละ 1 ชดุ 

4.5 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (11.4) 

4.6 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (11.5) 

4.7 ตารางชุด “โรคจากพฤติกรรมการบริโภค” (11.6)

4.8 สติกเกอร์ปีศาจโรคต่าง ๆ (11.7) กลุ่มละ 1 ชุด 

4.9 ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 2 “เกมท�าอย่างไรห่างไกลโรค” (11.8)

4.10 การวัดและประเมินผล (11.9)

4.11 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (11.10)

4.12 แบบประเมินความรู้ (11.11)

4.13 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (11.12)

หมำยเหตุ : ข้อมูลรายชื่อขนมแต่ละประเภทมาจากเว็บไซต์ของร้านสะดวกซื้อ 

 https://www.shopat24.com
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “เกมนักสืบโภชนำกำรรุ่นจิ๋ว” (เวลำ 20 นำที) 

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม 

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกใบงานที่ 1 “เกมนักสืบโภชนาการรุ่นจ๋ิว” (11.2) บัตรตารางเกณฑ ์

สีสัญญาณไฟจราจรส�าหรับเทียบค่าโภชนาการ (11.3) และดินสอสีหรือสติกเกอร์ สีเขียว  

สีเหลือง และสีแดง จากนั้นอธิบายวิธีการเปรียบเทียบฉลากโภชนาการที่ใช้ในปัจจุบันกับ 

ตารางค่าสีสัญญาณไฟจราจรในขนมขบเคี้ยว โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (11.4)

3. ผู ้ด�าเนินกิจกรรมชี้แจงกติกาให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ ่มเข้าใจ โดยให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ ่มหยิบ 

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (11.1) กลุ่มละ 2 ชิ้น โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ�้า 

ประเภทกัน

4. ผู ้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านฉลากจากผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (11.1) 

ที่เลือกมา โดยกรอกข้อมูลที่อ่านได้ลงในใบงานที่ 1 “เกมนักสืบโภชนาการรุ่นจ๋ิว” (11.2)  

จากนั้นให้ผู ้เรียนเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการที่ได้จากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนม 

ขบเคี้ยว (11.1) กับบัตรตารางเกณฑ์สีสัญญาณไฟจราจรส�าหรับเทียบค่าโภชนาการ (11.3)  

แล้วระบายสีหรือติดเป็นสติกเกอร์ตามท่ีเทียบได้ลงในใบงานที่ 1 “เกมนักสืบโภชนาการ 

รุ่นจิ๋ว” (11.2)

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอหน้าห้อง

6. ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลท่ีผู้เรียนกรอกลงในใบงานที่ 1 “เกมนักสืบโภชนาการ 

รุ่นจ๋ิว” (11.2) เปรียบเทียบกับข้อมูลในฉลากผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (11.1) ว่าถูกต้อง 

หรือไม่ จากนั้นลองค�านวณดูว่าที่ผู้เรียนค�านวณมาถูกต้องหรือไม่ และดูว่าเทียบเกณฑ์สี 

ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งน�าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยดูที่การวัดและประเมินผล (11.9)

7. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปความหมายของเกณฑ์ค่าสีในฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจร  

และประเดน็เรือ่งประโยชน์และความส�าคญัของการอ่านฉลากผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วให้ผูเ้รยีน

ฟัง โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (11.5)

8. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผู้เรียนควรเห็นถึงความส�าคัญของการอ่านฉลาก และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมาย

ของเกณฑ์ค่าสใีนฉลากโภชนาการแบบสสีญัญาณไฟจราจร เพือ่เป็นประโยชน์ในการเลอืกบริโภค

หมำยเหตุ : ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจเตรียมสูตรวิธีการค�านวณค่าน�้าตาลและเกลือแจกให้ผู้เรียน

แต่ละกลุม่ เพือ่ให้ง่ายต่อการค�านวณและการอธบิายให้ผูเ้รยีนเข้าใจมากขึน้ โดยในการอธบิายต้องพยายาม

ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่า ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีรับประทานบ่อยครั้งน้ัน เมื่อค�านวณมาแล้วจะพบว่า มีปริมาณ 

สารอาหารที่สูงมาก จากนั้นผู้ด�าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมที่ 2 ต่อไป
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ใบงำนที่ 1 “เกมนักสืบโภชนำกำรรุ่นจิ๋ว” (11.2)

ใบงำนกิจกรรมที่ 1 เกมนักสืบโภชนำกำรรุ่นจิ๋ว  เวลำ 20 นำที

ชื่อกลุ่ม ............................................................................................

1. ชื่อ-นำมสกุล ................................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

2. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

3. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

4. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

5. ชื่อ-นำมสกุล ...............................................................................

เลขที่..............................ชั้น..............................................................

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด

...........................

คะแนน

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

ตอนที่ 1 : เติมข้อมูลให้สมบูรณ์และระบำยสีหรือติดสติกเกอร์สีเขียว เหลือง แดง ให้ถูกต้อง

ข้อที่ 1 ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ : ...........................................................................................................

รสชาติ / กลิ่น..............................................................น�้าหนักสุทธิ ........................................กรัม   

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง ควรแบ่งกิน...............................ครั้ง / ซอง 

(ใส่ข้อมูลสำรอำหำรและระบำยสีลงในวงกลมให้ถูกต้อง)

พลังงำน

…………

กิโลแคลอรี่

ไขมัน

…………

กรัม

น�้ำตำล

…………

กรัม

โซเดียม

…………

มิลลิกรัม
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ใบงำนกิจกรรมที่ 1 เกมนักสืบโภชนำกำรรุ่นจิ๋ว  เวลำ 20 นำที

ข้อที่ 2 ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ : ...........................................................................................................

รสชาติ / กลิ่น...............................................................น�้าหนักสุทธิ .......................................กรัม   

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง ควรแบ่งกิน...............................ครั้ง / ซอง 

(ใส่ข้อมูลสำรอำหำรและระบำยสีลงในวงกลมให้ถูกต้อง)       

พลังงำน

…………

กิโลแคลอรี่

ไขมัน

…………

กรัม

น�้ำตำล

…………

กรัม

โซเดียม

…………

มิลลิกรัม
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บัตรตำรำงเกณฑ์สีสัญญำณไฟจรำจรส�ำหรับเทียบค่ำโภชนำกำร (11.3)

          (ด้ำนหน้ำ)

                                   

          

          (ด้ำนหลัง)
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (11.4)

1. วิธีกำรเปรียบเทียบฉลำกโภชนำกำรที่ใช้ในปัจจุบันกับตำรำงค่ำสีสัญญำณไฟจรำจรใน 

ขนมขบเคี้ยว มี 3 รูปแบบ ดังนี้

ตารางที่ 1 สีสัญญาณไฟจราจรของเกณฑ์พลังงานและสารอาหารส�าหรับอาหารระหว่างมื้อ 1 มื้อ

สำรอำหำร

สัญญำณไฟจรำจร

สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ไม่เกิน ระหว่ำง มำกกว่ำ

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 100 >100-200 200

ไขมัน (กรัม) 3 >3-6 6

ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 1 >1-2 2

น�้าตาล (กรัม) 6 >6-12 12

โซเดียม (มิลลิกรัม) 100 >100-200 200

2. วิธีกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรแบบเต็มจำกซองขนมขบเคี้ยวให้เป็นฉลำกโภชนำกำรแบบ 

สีสัญญำณไฟจรำจร โดยเทียบค่าโภชนาการ ดังรูป

 2.1 ส่วนประกอบแรก คือ หน่วยการบริโภคต่อซอง สามารถดูได้จากฉลากโภชนาการ 

แบบเต็ม ดังรูป

ข้อมูลโภชนำกำร

หนึ่งหน่วยบริโภค :     ซอง (30 กรัม)

จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : ประมำณ 2

1 2

คุณค่ำทำงโภชนำกำร 1 ซอง ควรแบ่งกิน 2 ครั้ง

น�้ำตำล

0
กรัม

3
กรัม

150
มิลลิกรัม

150
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน ไขมัน โซเดียม
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 2.2 ข้อมลูสารอาหารประเภทพลงังาน สามารถดไูด้จากฉลากโภชนาการแบบเตม็ ดงัรปู โดย

ดึงข้อมูลในฉลากโภชนาการแบบเต็มใส่ลงในช่องข้อมูลของพลังงาน จากนั้นเทียบข้อมูลที่ได้จากซองขนม

ขบเคี้ยวกับตารางสีสัญญาณไฟจราจรของเกณฑ์พลังงาน และสารอาหารส�าหรับอาหารระหว่างมื้อ 1 มื้อ 

ว่ามีสีอะไร แล้วระบายสีลง ดังรูป

      

                                                                          

 2.3 ข้อมูลสารอาหารประเภทน�้าตาล สามารถดูได้จากฉลากโภชนาการแบบเต็ม ดังรูป

 2.4 ข้อมูลสารอาหารประเภทไขมัน สามารถดูได้จากฉลากโภชนาการแบบเต็ม ดังรูป

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงำนทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี่      (พลังงำนจำกไขมัน 80 กิโลแคลอรี่)

160
กิโล

แคลอรี่

160
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน พลังงำน

น�้ำตำล

>1
กรัม

น�้ำตำล

>1
กรัม

ไขมัน

9
กรัม

ไขมัน

9
กรัม
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 2.5 ข้อมูลสารอาหารประเภทโซเดียม สามารถดูได้จากฉลากโภชนาการแบบเต็ม ดังรูป

ตัวอย่าง

โซเดียม โซเดียม

140
มก.

140
มก.

คณุค่ำทำงโภชนำกำร 1 ซอง ควรแบ่งกนิ 2 ครัง้

น�้ำตำล

>1
กรัม

9
กรัม

140
มิลลิกรัม

160

กิโล
แคลอรี่

พลังงำน ไขมัน โซเดียม

สำรอำหำร

      สัญญำณไฟจรำจร

สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ไม่เกิน ระหว่ำง มำกกว่ำ

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 100 >100-200 200

ไขมัน (กรัม) 3 >3-6 6

ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 1 >1-2 2

น�้าตาล (กรัม) 6 >6-12 12

โซเดียม (มิลลิกรัม) 100 >100-200 200

ข้อมูลโภชนาการ
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3. วิธีกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรแบบย่อจำกซองขนมขบเค้ียวให้เป็นฉลำกโภชนำกำรแบบ

สีสัญญำณไฟจรำจร โดยเทียบค่าโภชนาการ ดังรูป 

3.1 หน่วยการบริโภคต่อซอง สามารถดูได้จากฉลากโภชนาการแบบย่อ ดังรูป

 3.2 ข้อมูลสารอาหารประเภทพลังงาน ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบย่อ ดังรูป โดยดึงข้อมูล

ในฉลากโภชนาการแบบย่อใส่ลงในช่องข้อมูลของพลังงาน จากนั้น เทียบข้อมูลที่ได้จากซองขนมขบเคี้ยว

กบัตารางสสีญัญาณไฟจราจรของเกณฑ์พลงังานและสารอาหารส�าหรบัอาหารระหว่างมือ้ 1 มือ้ว่ามสีอีะไร 

จากนั้นให้ระบายสีลงดังรูป

3.3 ข้อมูลสารอาหารประเภทน�า้ตาล ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบย่อ ดังรูป

คุณคำ่ทำงโภชนำกำร 1 ซอง ควรแบ่งกิน 1 ครั้ง

น�้ำตำล

0
กรัม

3
กรัม

150
มิลลิกรัม

150
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน ไขมัน โซเดียม

170
กิโล

แคลอรี่

170
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน พลังงำน

น�้ำตำล

3
กรัม

น�้ำตำล

3
กรัม
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 3.4 ข้อมูลสารอาหารประเภทไขมัน ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบย่อ ดังรูป  

 3.5 ข้อมูลสารอาหารประเภทโซเดียม ดูจากโภชนาการแบบย่อ ดังรูป

ตัวอย่าง 

ไขมัน

7
กรัม

ไขมัน

7
กรัม

โซเดียม โซเดียม

280
มก.

280
มก.

คณุค่ำทำงโภชนำกำร 1 ซอง ควรแบ่งกนิ 1 ครัง้

น�้ำตำล

3
กรัม

7
กรัม

280
มิลลิกรัม

170

กิโล
แคลอรี่

พลังงำน ไขมัน โซเดียม

สำรอำหำร

สัญญำณไฟจรำจร

สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ไม่เกิน ระหว่ำง มำกกว่ำ

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 100 >100-200 200

ไขมัน (กรัม) 3 >3-6 6

ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 1 >1-2 2

น�้าตาล (กรัม) 6 >6-12 12

โซเดียม (มิลลิกรัม) 100 >100-200 200



พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์  ผู้เขียน  |  145 

4. วิธีกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA จำกซองขนมขบเคี้ยวให้เป็นฉลำกโภชนำกำรแบบ

สีสัญญำณไฟจรำจร โดยเทียบค่าโภชนาการ ดังรูป 

 4.1 หน่วยการบริโภคต่อซอง ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังรูป

 4.2 ข้อมูลสารอาหารประเภทพลังงาน ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังรูป โดยดึง

ข้อมูลในฉลากโภชนาการแบบ GDA ใส่ลงในช่องข้อมูลของพลังงาน แล้วเทียบข้อมูลที่ได้จากซองขนม

ขบเคี้ยวกับตารางสีสัญญาณไฟจราจรของเกณฑ์พลังงานและสารอาหารส�าหรับอาหารระหว่างมื้อ 1 มื้อ 

ว่ามีสีอะไร จากนั้นให้ระบายสีลง ดังรูป

คุณค่ำทำงโภชนำกำร 1 ซอง ควรแบ่งกิน 1 ครั้ง

น�้ำตำล

2
กรัม

7
กรัม

330
มิลลิกรัม

160
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน ไขมัน โซเดียม

160
กิโล

แคลอรี่

160
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน พลังงำน



146  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

 4.3 ข้อมูลสารอาหารประเภทน�้าตาล ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังรูป

                                                                                

 4.4 ข้อมูลสารอาหารประเภทไขมัน ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังรูป

น�้ำตำล น�้ำตำล

ไขมัน ไขมัน

2
กรัม

2
กรัม

7
กรัม

7
กรัม
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 4.5 ข้อมูลสารอาหารประเภทโซเดียม ดูได้จากฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังรูป

                                                                              

 

ตัวอย่าง 

โซเดียม โซเดียม

330
มก.

330
มก.

คณุค่ำทำงโภชนำกำร 1 ซอง ควรแบ่งกนิ 1 ครัง้

น�้ำตำล

2
กรัม

7
กรัม

330
มิลลิกรัม

160
กิโล

แคลอรี่

พลังงำน ไขมัน โซเดียม

สำรอำหำร

           สัญญำณไฟจรำจร

สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ไม่เกิน ระหว่ำง มำกกว่ำ

พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 100 >100-200 200

ไขมัน (กรัม) 3 >3-6 6

ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 1 >1-2 2

น�้าตาล (กรัม) 6 >6-12 12

โซเดียม (มิลลิกรัม) 100 >100-200 200
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ข้อมูลควำมต้องกำรสำรอำหำรที่แนะน�ำต่อวัน

พลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับ

สารอาหารต่าง ๆ ดังนี้

ไขมันทั้งหมด น้อยกว่า 65 ก.

ไขมันอิ่มตัว น้อยกว่า 20 ก. 

คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 300 ก.

ใยอาหาร 25 ก. 

โซเดียม น้อยกว่า 2,500 ก.

ค่ำน�้ำตำล

ค่ำเกลือ
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (11.5)

ควำมหมำยของเกณฑ์ค่ำสีในฉลำกโภชนำกำรแบบสีสัญญำณไฟจรำจร มีดังนี้ 

1. สีเขียว หมายความว่า มีระดับปริมาณสารอาหารอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือปลอดภัย หาก

บริโภคเกิน 1 ครั้ง จะได้รับสารอาหารสูงปานกลางหรืออยู่ในเกณฑ์สีเหลือง 

2. สีเหลือง หมายความว่า มีระดับปริมาณสารอาหารอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าก�าหนดปานกลางหรือ

ต้องระวัง หากบริโภคเกิน 1 ครั้ง จะได้รับสารอาหารสูงเกินมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์สีแดง

3. สแีดง หมายความว่า มรีะดบัปรมิาณสารอาหารอยูใ่นเกณฑ์ทีส่งูเกนิกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด 2 เท่า 

หรือต้องหลีกเลี่ยง หากบริโภคให้พยายามลดการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารนั้น ๆ ลง ในมื้อหลักต่อไป

ประโยชน์และควำมส�ำคัญของฉลำกโภชนำกำรแบบสีสัญญำณไฟจรำจร มีดังนี้

1. เพ่ือให้เลือกซ้ืออาหารและเลือกบรโิภคให้เหมาะสมกบัความต้องการ หรอืภาวะทางโภชนาการ

ของตัวเองได้ เช่น ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็เลือกอาหารที่ระบุว่ามีคอเลสเตอรอลต�่า หรือผู้ที่เป็นโรคไตก็

เลือกอาหารที่มีโซเดียมต�่า

2. สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าได้

3. เมือ่ผูบ้รโิภคสนใจข้อมลูโภชนาการของอาหาร ผู้ผลติกจ็ะแข่งขนักนัผลติอาหารทีม่คีณุค่าทาง

โภชนาการสงูกว่า แทนการแข่งขนักนัในเร่ืองหีบห่อ สี หรอืส่ิงจูงใจภายนอกอืน่ ๆ  และเมือ่ฉลากโภชนาการ

มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารส�าเร็จรูปหรือกึ่งส�าเร็จรูปที่มีปริมาณ

คุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของร่างกายได้อย่างเหมาะสม 

ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจงึไม่ควรละเลยหรอืมองข้ามฉลากโภชนาการ การอ่านข้อมลูโภชนาการบนฉลาก

ผลิตภัณฑ์อาหารก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ จะท�าให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารตามที่ต้องการได้
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กิจกรรมที่ 2 “เกมท�ำอย่ำงไรห่ำงไกลโรค” (เวลำ 10 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามเดิม (จากกิจกรรมที่ 1)

2. ผู้ด�าเนนิกจิกรรมแจกตารางชดุ “โรคจากพฤติกรรมการบรโิภค” (11.6) และ “สตกิเกอร์ปีศาจ 

โรคต่าง ๆ” (11.7) ให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด  

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�า “สติกเกอร์ปีศาจโรคต่าง ๆ ” (11.7) ติดลงใน 

ตารางชุด “โรคจากพฤติกรรมการบริโภค” (11.6) ในช่องที่เห็นว่า พฤติกรรมการบริโภค 

น่าจะท�าให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง โดย 1 พฤติกรรม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถติด “สติกเกอร์

ปีศาจโรคต่าง ๆ” (11.7) ได้มากกว่า 1 โรค (หากสติกเกอร์ไม่เพียงพอจะใช้ปากกาเขียนชื่อ

โรคแทนก็ได้) รวมถึงให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวควรแก้ไขอย่างไร

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมขออาสาสมัคร 1 กลุ่มน�าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตั้งค�าถามชวนคุย โดยถามว่า “ท�าไมถึงคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะก่อให้ 

เกิดโรคนั้น” โดยให้แต่ละกลุ่มอธิบายเหตุผล จากน้ันเฉลยโดยใช้ตัวอย่างค�าตอบของ 

กิจกรรมที่ 2 “เกมท�าอย่างไรห่างไกลโรค” (11.8) รวมทั้งน�าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยดูที่ 

การวัดและประเมินผล (11.9)

6. ผู้ด�าเนินการสรุปและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (11.10)

7. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผูเ้รยีนควรพจิารณาได้ว่า การบรโิภคผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วอย่างไรจงึจะปลอดภยั การบรโิภค

มากเกินไปจะท�าให้เสี่ยงเกิดโรคใดได้บ้าง และรู้ถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ
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ตำรำงชุด “โรคจำกพฤติกรรมกำรบริโภค” (11.6)

พฤติกรรมสุขภำพ โรคที่อำจก่อให้เกิด ควรแก้ไขอย่ำงไร

1. สิบทิศมีพฤติกรรมชอบกิน                 

ขนมขบเคี้ยวที่มีค่าโภชนาการเป็น

สีเขียว 1 ซอง และสีเหลือง 1 ซอง

ทุกวัน

2. ธีสิสมีพฤติกรรมชอบกิน                  

ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ A  ยี่ห้อ B 

และยี่ห้อ C ที่มีค่าโภชนาการเป็น 

สีเขียว อย่างละ 1 ซองทุกวัน

3. ทีเร็กซ์ซื้อขนมขบเคี้ยวที่มี             

ค่าโภชนาการเป็นสีแดงมากิน แต่

รู้มาว่า ค่าโภชนาการที่เป็นสีแดง

อยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย จึงเอามา

แบ่งให้คีย์และปันปันกินคนละ 2 

ชิ้น นอกนั้นกินเองทั้งหมด

4. แดชชอบซื้อขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ 

อร้อยอร่อยที่มีค่าโซเดียมอยู่ใน

เกณฑ์สีเหลืองทุกวัน

5. ฮอร์คกินขนมขบเคี้ยวที่มีค่าไข

มันเป็นสีเขียว ค่าน�้าตาลเป็น 

สีเหลือง และค่าพลังงานเป็นสีแดง 

วันละ 1 ซองทุกวัน
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สติกเกอร์ปีศำจโรคตำ่ง ๆ (11.7)

ที่มา ปีศาจไขมันอุดตันใน http://www.artculture4health.com/Contents/view/17

ปีศาจโรคอ้วน : http://www.catdumb.com/25-famous-culture-chunkies-by-alex-solis/
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ตัวอยำ่งค�ำตอบของกิจกรรมที่ 2 “เกมท�ำอย่ำงไรห่ำงไกลโรค” (11.8)   

พฤติกรรมสุขภำพ โรคที่อำจก่อให้เกิด ควรแก้ไขอย่ำงไร

1. สิบทิศมีพฤติกรรมชอบกิน

ขนมขบเคี้ยวที่มีค่าโภชนาการ

เป็นสีเขียว 1 ซอง และสีเหลือง 

1 ซองทุกวัน

โรคอ้วน,  

โรคเบาหวาน,  

โรคไต,  

โรคความดนัโลหติสูง,  

โรคไขมนัอุดตันในเส้นเลอืด

- อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อที่

จะได้เลือกซื้อขนมได้อย่างปลอดภัย

มากขึ้น

- ลดปริมาณการกินขนมขบเคี้ยว 

เช่น เลือกกินขนมขบเคี้ยวที่มีค่า

โภชนาการเป็นสีเขียววันละ 1 ซอง  

ก็พอ หรือแบ่งกินกับคนอื่น ๆ 

อย่างละเท่า ๆ กัน

- เลือกกินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยว

- เลิกกินขนมขบเคี้ยว

2. ธีสิสมีพฤติกรรมชอบกิน

ขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ A  ยี่ห้อ B 

และยี่ห้อ C ที่มีค่าโภชนาการ

เป็นสีเขียว อย่างละ 1 ซอง 

ทุกวัน

โรคอ้วน,  

โรคเบาหวาน,  

โรคไต,  

โรคความดันโลหิตสูง,  

โรคไขมนัอุดตันในเส้นเลอืด

- อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อที่

จะได้เลือกซื้อขนมได้อย่างปลอดภัย

มากขึ้น

- ลดปริมาณการกินขนมขบเคี้ยว 

เช่น เลือกกินขนมขบเคี้ยวที่มีค่า

โภชนาการเป็นสีเขียวยี่ห้อใดยี่ห้อ

หนึ่งจ�านวนวันละ 1 ซอง ก็พอ

- เลือกกินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยว

- เลิกกินขนมขบเคี้ยว 

3. ทีเร็กซ์ซื้อขนมขบเคี้ยวที่มี      

ค่าโภชนาการเป็นสีแดงมากิน 

แต่รู้มาว่า ค่าโภชนาการที่เป็น 

สีแดงอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย  

จึงเอามาแบ่งให้คีย์ และปันปัน

กินคนละ 2 ชิ้น นอกนั้นกินเอง

ทั้งหมด

โรคอ้วน,  

โรคเบาหวาน,  

โรคไต,  

โรคความดันโลหิตสูง,  

โรคไขมนัอุดตันในเส้นเลอืด

- ลดปริมาณการกินลง โดยอ่าน

ฉลากก่อนซื้อมากิน เพื่อหาขนมที่มี

ปริมาณสารอาหารที่ปลอดภัยมาก

ขึ้น

- เลือกกินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยว

- เลิกกินขนมขบเคี้ยว
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 2 “เกมท�ำอย่ำงไรห่ำงไกลโรค”  (11.8)

พฤติกรรมสุขภำพ โรคที่อำจก่อให้เกิด ควรแก้ไขอย่ำงไร

4. แดชชอบซื้อขนมขบเคี้ยวยี่ห้อ 

อร้อยอร่อยที่มีค่าโซเดียมอยู่ใน

เกณฑ์สีเหลืองทุกวัน

โรคไต,  

โรคความดันโลหิตสูง

- ลดปริมาณการกินลง โดยอ่าน

ฉลากก่อนซื้อมากิน เพื่อหาขนมที่มี

ปริมาณสารอาหารที่ปลอดภัยมาก

ขึ้น

- เลือกกินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยว

- เลิกกินขนมขบเคี้ยว

5. ฮอร์คกินขนมขบเคี้ยวที่มีค่า

ไขมันเป็นสีเขียว ค่าน�้าตาลเป็น 

สีเหลือง และค่าพลังงานเป็นสี

แดง วันละ 1 ซองทุกวัน

โรคอ้วน,  

โรคไขมนัอดุตันในเส้นเลือด,  

โรคหัวใจ

- ลดปริมาณการกินลง โดยอ่าน

ฉลากก่อนซื้อมากิน เพื่อหาขนมที่มี

ปริมาณสารอาหารที่ปลอดภัยมาก

ขึ้น

- เลือกกินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยว

- เลิกกินขนมขบเคี้ยว

กำรวัดและประเมินผล (11.9)

เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้

 - กิจกรรมที่ 1 ข้อละ 10 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน

 - กิจกรรมที่ 2 ข้อละ 5 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน

การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ เพ่ือวดัความรูค้วามเข้าใจของผูเ้รยีนจากคะแนนรวมทีไ่ด้ทัง้หมด

ในการตอบค�าถามในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีเกณฑ์ในการวัด 4 ระดับ ดังนี้

ช่วงคะแนน (คะแนน) ระดับเกณฑ์กำรวัดผล

0-15 ต้องปรับปรุง

16-30 ปานกลาง

31-45 ดี

46-60 ดีมาก

หมำยเหตุ : ระดับคะแนนตั้งแต่    0-15 = ไม่ผ่าน   

       16-60 = ผ่าน 
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (11.10)

พฤติกรรมการบริโภคมีผลต่อสุขภาพ ดังนี้

การไม่อ่านฉลากจะท�าให้ไม่รู้ข้อมูลที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูล

โภชนาการ ซ่ึงจะบอกรายละเอียดของปริมาณสารอาหารแต่ละชนิด ถ้าร่างกายได้ปริมาณสารอาหารที่

มากไปหรือน้อยไป จะท�าให้เป็นโรคที่ได้รับสารอาหารเกินหรือขาดสารอาหารได้ อันน�าไปสู่การเป็นโรค

เรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคอ้วน โรคความดัน โรคไต โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน ฯลฯ

นอกจากนี้ ฉลากยังบอกข้อมูลอื่นที่ส�าคัญและมีผลต่อสุขภาพด้วย เช่น ข้อมูลส่วนประกอบหรือ

ส่วนผสมของอาหาร จะช่วยให้เรารู้ว่าส่วนผสมดังกล่าวมีส่วนผสมที่เราแพ้อยู่หรือไม่ หรือข้อมูลค�าเตือน

ต่าง ๆ จะช่วยให้เราทราบว่าข้อควรระวังในการรับประทานมีอะไรบ้าง ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้” (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกิจกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(11.11) ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (11.11) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (11.12)  
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แบบประเมินผลควำมรู้ (11.11)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ฉลำกโภชนำกำรแบบสีสัญญำณไฟจรำจร (Color-coded GDA.)

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

จากภาพจงตอบค�าถามข้อ 1-4

1. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำพลังงำนไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีแดง เพราะมีค่าพลังงานที่สูงมาก อยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

ข. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเหลือง เพราะมีค่าน้อยกว่า 200 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ต้องระมัดระวังในการกิน

ค. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพราะมีค่า > 100-200 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ปลอดภัย

ง. พลงังาน 80 กโิลแคลอรี ่จะได้สีเขยีว เพราะมค่ีา < 100 กโิลแคลอรี ่อยูใ่นเกณฑ์ทีป่ลอดภัย

2. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำน�้ำตำลไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่า < 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ข. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเหลือง เพราะมีค่าน้อยกว่า 12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง 

ในการกิน

ค. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่า < 0-12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ง. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่าน�้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

พลังงำน

* 4%

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 0%

กรัม

ไขมัน

* 7%

กรัม

โซเดียม

* 8%

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อ 1 กล่อง

ควรแบ่งกิน  1  ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

80 2014.50
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3. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำไขมันไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. ไขมัน 4.5 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่า < 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ข. ไขมนั 4.5 กรมั จะได้สเีหลอืง เพราะมค่ีา > 3-6 กรมั อยูใ่นเกณฑ์ท่ีต้องระมดัระวงัในการกิน

ค. ไขมัน 4.5 กรัม จะได้สีแหลือง เพราะมีค่า > 6-12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง 

ในการกิน

ง. ไขมัน 4.5 กรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่าไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

4. ข้อใดกล่ำวถูกต้องท่ีสุด เม่ือน�ำค่ำโซเดียมไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. โซเดียม 201 มิลลิกรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่า < 200 มิลลิกรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ข. โซเดียม 201 มิลลิกรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่า > 200 มิลลิกรัม อยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

ค. โซเดียม 201 มิลลิกรัม จะได้สีแหลือง เพราะมีค่า > 100-200 มิลลิกรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง 

ระมัดระวังในการกิน

ง. โซเดียม 201 มิลลิกรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่าโซเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

5. พริกแกงชอบกินขนมมันฝร่ังทอดกรอบยี่ห้อหน่ึงที่มีข้อมูลโภชนำกำร พลังงำน 220  

กิโลแคลอรี่ ไขมัน 6 กรัม น�้ำตำล 0 กรัม และ โซเดียม 300 มิลลิกรัม ทุกวัน วันละ 1 

ซอง พริกแกงมีโอกำสป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้ำง

ก. โรคอ้วน โรคไต

ข. โรคอ้วน โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ค. โรคอ้วน โรคไต โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคความดันโลหิตสูง

ง. โรคอ้วน โรคไต โรคเบาหวาน
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (11.12)

1. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำพลังงำนไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ

สำรอำหำรของอำหำรระหวำ่งมื้อต่อ 1 มื้อหลัก

ตอบ ง. พลังงำน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพรำะมีค่ำ < 100 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์

ที่ปลอดภัย

2. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำน�้ำตำลไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ

สำรอำหำรของอำหำรระหวำ่งมื้อต่อ 1 มื้อหลัก

ตอบ ก. น�้ำตำล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพรำะมีค่ำ < 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

3. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เม่ือน�ำค่ำไขมันไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ

สำรอำหำรของอำหำรระหวำ่งมื้อต่อ 1 มื้อหลัก

ตอบ ข. ไขมนั 4.5 กรมั จะได้สเีหลือง เพรำะมค่ีำ > 3-6 กรมั อยูใ่นเกณฑ์ทีต้่องระมดัระวงั

ในกำรกิน

4. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เม่ือน�ำค่ำโซเดียมไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและสำร

อำหำรของอำหำรระหวำ่งมื้อต่อ 1 มื้อหลัก

ตอบ ข. โซเดียม 201 มิลลิกรัม จะได้สีแดง เพรำะมีค่ำ > 200 มิลลิกรัม อยู่ในเกณฑ์ที่

อันตรำย

5. พริกแกงชอบกินขนมมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อหน่ึงที่มีข้อมูลโภชนำกำร พลังงำน 220

กิโลแคลอรี่ ไขมัน 6 กรัม น�้ำตำล 0 กรัม และ โซเดียม 300 มิลลิกรัม ทุกวัน วันละ 1

ซอง พริกแกงมีโอกำสป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้ำง

ตอบ ค. โรคอ้วน โรคไต โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคควำมดันโลหิตสูง

เพราะ 1. พลังงาน 220 กิโลแคลอรี ่อยูใ่นเกณฑ์สีแดงทีห่มายถึงว่า ได้รบัค่าสารอาหารทีสู่งมาก

ซึ่งยังไม่รวมอาหารมื้อหลักที่อาจท�าให้พริกแกงได้รับพลังงานเกินกว่า 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน

ถ้าร่างกายได้รบัพลงังานทีม่ากเกนิกว่าพลงังานท่ีได้รบัต่อวนักจ็ะท�าให้ร่างกายมพีลังงานส่วนเกนิ

ซึ่งพลังงานส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายก็ถูกเปลี่ยนไขมัน แต่ถ้าสะสมมาก ๆ ก็มีโอกาสเป็น

โรคอ้วนและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้

2. ไขมัน 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองก็จริงแต่เกือบแดง ซึ่งถ้าได้รับไขมันส่วนเกิน

ที่สะสมทุกวันก็จะท�าให้มีโอกาสเป็นโรคอ้วนและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้

3. โซเดียม 300 มิลลิกรัม อยู่ในเกณฑ์สีแดง เพราะมากกว่า 200 มิลลิกรัม ซึ่งไม่รวม

ปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวัน 2,400 มิลลิกรัม ที่ได้รับจากอาหารมื้อหลัก ซึ่งถ้าร่างกายได้รับ

ค่าโซเดียมมาก ๆ จะท�าให้ไตท�างานหนัก ท�าให้มีโอกาสเป็นโรคไตวายเรื้อรังและโรคความดัน

โลหิตสูงได้ 
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1. สำระส�ำคัญ

บทนีม้เีนือ้หาเก่ียวกับการคุ้มครองสทิธผิูบ้ริโภคด้านทีอ่ยูอ่าศยั โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจ

เรือ่งสภาพแวดล้อมรอบบ้านทีก่ระทบต่อคณุภาพชวีติ และช่องทางการแก้ไขปัญหาทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึรูจั้ก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาด้านทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดล้อม เพือ่แก้ปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อการอยูอ่าศยั

ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องสิทธิในการด�ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

2.2 ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.3 ผู้เรียนรู้จักใช้สิทธิร้องเรียน

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “มีอะไรบ้าง รอบบ้านของฉัน” เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้วาดรูปบ้านที่ตัวเอง

ต้องการ และมกีระบวนการให้ผูเ้รยีนได้รูจ้กัสถานทีต่่าง ๆ  ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

และฝึกการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของผู้บริโภคจากการมีสถานที่ดังกล่าวใกล้ 

บ้านเรือนของตนเอง 

3.2 กิจกรรมที่ 2 “รู้ทันปัญหามลพิษและรู้จักหน่วยงานรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นกิจกรรมที่จะ

ให้ผู้เรียนได้ประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน และรู้จักหน่วยงานรัฐ

ที่คอยดูแลแก้ปัญหาต่าง ๆ 

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเฉลยค�าตอบ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกำรอยู่   เวลำ 40 นำที

  ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 กระดาษปรู๊ฟ  

4.2 สีเทียน ตามจ�านวนกลุ่ม

4.3 รูปภาพ “มีอะไรบ้าง รอบบ้านของฉัน” (12.1)

4.4 ใบงานที่ 1 “รู้ทันปัญหามลพิษและรู้จักหน่วยงานรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (12.2)

4.5 ตัวอย่างค�าตอบของใบงานที่ 1 “รู้ทันปัญหามลพิษและรู้จักหน่วยงานรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 

(12.3)

4.6 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (12.4)

4.7 แบบประเมินผลความรู้ (12.5)

4.8 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (12.6)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (เวลำ 15 นำที)   

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 แผ่นและสีเทียนกลุ่มละ 1 กล่อง   

จากนั้นให้แต่ละกลุ่มวาดรูปบ้านไว้ตรงกลาง และวาดแม่น�้าหรือคลอง ไว้ตรงส่วนใดก็ได้  

โดยให้เวลา 3 นาที 

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมชวนคุยก่อนเริ่มกิจกรรมว่า บ้านที่ทุกกลุ่มวาดดูสวยงาม ซึ่งทุกคนมีสิทธิจะ 

ได้อาศัยอยู่ในบ้านและสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นสิทธิของผู้บริโภคในระดับสากล ทุกคนควรจะ 

ถือว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ รวมทั้งถือเอาเป็นความรับผิดชอบและ 

หน้าที่ของตัวเองที่มีต่อชุมชน ในการที่จะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี มีคุณภาพ  

เพื่อคนทุกคนในชุมชน เพื่อส่วนรวม เพื่อตัวเอง และครอบครัว อย่างไรก็ดี มีหลายสิ่งที่ท�าให้

รอบบ้านของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่ 

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกรูปภาพ “มีอะไรบ้าง รอบบ้านของฉัน” (12.1) ให้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มละ 2 ป้าย และให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่า “ถ้าสถานที่ดังกล่าวมาอยู่ใกล้บ้าน จะเกิดผลเสีย

อย่างไร” แล้วให้เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ หรือวาดภาพประกอบ (หากท�าได้) โดยให้เวลา 5 

นาที

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้เวลากลุ่มละ 2 นาที  

จากนั้นให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันตอบค�าถามว่าภาพไหน เป็นปัญหาอะไร เช่น น�้าเสีย  

มีกลิ่นเหม็น เกิดกองขยะ สารพิษจากกลิ่นสารเคมี หรือเสียงอันน่าร�าคาญ โดยอาจตอบ 

ได้มากกว่า 1 ค�าตอบ 
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6. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุป ก่อนเชื่อมโยงให้ไปท�ากิจกรรมถัดไปว่า การใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่ดี เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องบ้านเรือนของเรา และสถานที่ต่าง ๆ รอบตัว 

เพราะปัญหามลพิษต่าง ๆ มักเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องเข้าใจว่ารอบบ้านของ

เรามสีถานทีห่ลากหลาย ซึง่ท�าให้บ้านหรอืทีพ่กัอาศยัไม่น่าอยู ่ทัง้ปัญหาน�า้เน่าเสยี กลิน่เหม็น 

ฝุ่นควัน รวมถึงเสียงรบกวน อันท�าให้เกิดความร�าคาญ ทั้ง ๆ  ที่ทุกคนมีสิทธิอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ที่ดีตามสิทธิของผู้บริโภคในระดับสากล

7. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา 

ผูเ้รยีนควรได้รูจ้กัสถานทีต่่าง ๆ  ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และวิเคราะห์ได้ถึงผลกระทบ 

ต่อการอยู่อาศัย หากมีสถานที่ดังกล่าวใกล้ที่อยู่อาศัยของตนเอง

หมำยเหตุ : 

1. ภาพสถานที ่ผูด้�าเนนิกิจกรรมอาจหามาเปลีย่นแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมของชมุชนทีโ่รงเรยีน

นั้นตั้งอยู่ เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ เช่น แถวโรงเรียนมีโรงงานผลิตน�้าปลา หรือ

โรงงานเก็บขยะที่ผู้เรียนเห็นเป็นประจ�า เป็นต้น

2. ในการน�าเสนอของแต่ละกลุ่ม หากตัวแทนของกลุ่มพูดเพิ่มเติมมากกว่าส่ิงที่บันทึกลงบน

กระดาษปรู๊ฟ ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมจดประเด็นเพิ่มเติมลงไปด้วย
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รูปภำพ “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (12.1) 
(สามารถใช้ภาพสถานที่ในท้องถิ่นตามความเหมาะสมแทนรูปกิจกรรมที่ก�าหนดได้)

ที่ทิ้งขยะ

ที่มา http://www.nongchanglan.go.th/center/website/site/users_images/130/webboard_u_130_

e894d11dd2b35a1d1371d5d027eb67b9.jpg 

บ้ำนที่ยังสร้ำงไม่เสร็จ

ที่มา http://www.bloggang.com/data/nanzy/picture/1313925421.jpg 
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รูปภำพ “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (12.1) 

บ้ำนริมคลอง

ที่มา http://f.ptcdn.info/516/035/000/1442416917-K4-o.jpg 

บ้ำนติดถนน

ที่มา http://www.interhome.co.th/administrator/resources/images/property_images/image_

index/19697_index.jpeg 
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รูปภำพ “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (12.1) 

ภำพบ้ำนที่เลี้ยงสัตว์

ที่มา http://4.bp.blogspot.com/_MRgbfJ43l88/S7-xd-A74CI/AAAAAAAAAXo/v_8uMJmTp_Y/

s1600/DSCN5665.JPG 

ภำพปั๊มน�้ำมัน 

ที่มา http://www.nakhonthong.com/picture/1/1/14244.jpg 
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รูปภำพ “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (12.1) 

ภำพฟำร์มเลี้ยงหมู

ที่มา http://www.acnews.net/userfiles/1 หมู.jpg 

ภำพโรงงำนก�ำจัดขยะ 

ที่มา https://i.ytimg.com/vi/II7uQjY9zXk/maxresdefault.jpg 
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รูปภำพ “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (12.1) 

ภำพโรงงำนแปรรูปอำหำรทะเล

ที่มา http://122.155.92.12/centerapp/Common/GetFile.aspx?FileUrl=~/Uploads/Image/2559/08/15/

PNOHT590815001015206_15082016_024844.JPG 

ภำพโรงงำนอุตสำหกรรมเคมี

ที่มา http://www.recycleengineering.com/assets/img/lab_waste/main-sub/2.jpg 
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รูปภำพ “มีอะไรบ้ำง รอบบ้ำนของฉัน” (12.1) 

ภำพเสำส่งสัญญำณโทรศัพท์

ที่มา https://3.bp.blogspot.com/-md4DTELrOYY/V3ZHt0FLxMI/AAAAAAAABfU/r2nLCio52TUh 

Y37DpEjnh-IbTM-N2KA5gCLcB/s1600/DSCN4321.JPG 

ภำพถนนช�ำรุด

ท่ีมา http://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/07/201607161344557-2004 

1020143405.jpg   
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กิจกรรมที่ 2 “รู้ทันปัญหำมลพิษและรู้จักหน่วยงำนรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามเดิม (จากกิจกรรมที่ 1)

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (12.4)

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกใบงานที่ 1 “รู้ทันปัญหามลพิษและรู้จักหน่วยงานรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”    

(12.2) ให้แต่ละกลุม่ จากนัน้ให้ผู้เรยีนดรูปูภาพ “มอีะไรบ้าง รอบบ้านของฉนั” (12.1) ทีไ่ด้รบั 

แจกในกิจกรรมที่ 1 แล้วคุยกันว่า “จากรูปภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง แล้วควรไป 

ร้องเรียนที่หน่วยงานใด” โดยให้เขียนตอบในใบงาน ภายในเวลา 5 นาที  

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมอธิบายสั้น ๆ ถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ตามตัวอย่างค�าตอบของ

ใบงานที่ 1 “รู้ทันปัญหามลพิษและรู้จักหน่วยงานรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (12.3)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

การได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่จีะมผีลต่อสขุภาพของผูเ้รยีนและคนในครอบครวั ซึง่สิง่แวดล้อมทีด่ี

ต้องเกดิจากการใส่ใจของคนในชมุชนทีร่่วมกนัสร้าง ร่วมกนัดแูลส่ิงแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดภัย 

และหากพบเจอปัญหาต่างๆ ที่ท�าให้บ้านเรา หรือชุมชนของเราไม่น่าอยู่ ก็อย่าเพิกเฉย ต้องไป

ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

หมำยเหตุ : 

การอธิบายเก่ียวกับหน่วยงาน อาจอธิบายเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องมีหลาย

หน่วยที่ดูแลในแต่ละปัญหา แต่ในทุกจังหวัดจะมีศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัดที่จะช่วยประสานงานและ

ส่งต่อเรื่องให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนั้น ผู้เรียนสามารถไปร้องเรียนที่ศูนย์ด�ารงธรรม

ในแต่ละจังหวัดได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งอยู่ในศาลากลางแต่ละจังหวัด
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ใบงำนที่ 1 “รู้ทันปัญหำมลพิษและรู้จักหน่วยงำนรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (12.2)

ให้ผู้เรียนเลือกหน่วยงานรัฐต่อไปนี้ โดยสังเกตจากรูปภาพที่ได้รับว่า หากเกิดปัญหาจากสถานที่

ดังกล่าว ควรไปร้องเรียนหน่วยงานใด พร้อมให้ความเห็นเพิ่มเติม  

1. กรมควบคุมมลพิษ   

2. เทศบำล / องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล (อบต.)

3. ส�ำนักงำนเขต / ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ  

4. ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ

5. ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด  

6. ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

7. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

   (กสทช.)

รูปภำพที่ได้รับ ปัญหำที่อำจก่อให้เกิด หน่วยงำนที่สำมำรถไปร้องเรียนได้
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คะแนนที่ได้
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของใบงำนที่ 1 “รู้ทันปัญหำมลพิษและรู้จักหน่วยงำนรัฐพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (12.3)

รูปภำพที่ได้รับ ปัญหำที่อำจก่อให้เกิด หน่วยงำนที่สำมำรถไปร้องเรียนได้

ภำพที่ทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเหม็น กรมควบคุมมลพิษ สายด่วนโทร 1650

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ภำพบ้ำน 

ที่ยังสร้ำงไม่เสร็จ 

ฝุ่นควัน, เสียงดัง เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ 

(ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง)

ภำพบ้ำนริมคลอง น�้าเน่า, กลิ่นเหม็น,  

ขยะในคลอง

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ภำพบ้ำนติดถนน เสียงดัง,  

ฝุ่นควันจากการสร้างถนน

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ภำพบ้ำนที่เลี้ยงสัตว์ ส่งเสียงดังรบกวน,  

ขับถ่ายไม่เป็นที่, 

ส่งกลิ่นเหม็น

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ภำพปั๊มน�้ำมัน น�้ามันรั่วส่งกลิ่นเหม็น เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ภำพฟำร์มเลี้ยงหมู ส่งกลิ่นเหม็น, เสียงดังรบกวน เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ สายด่วนโทร 1650
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ตวัอย่ำงค�ำตอบของใบงำนที ่1 “รูท้นัปัญหำมลพษิและรู้จกัหน่วยงำนรัฐพทัิกษ์ส่ิงแวดล้อม” (12.3)

รูปภำพที่ได้รับ ปัญหำที่อำจก่อให้เกิด หน่วยงำนที่สำมำรถไปร้องเรียนได้

ภำพโรงงำนก�ำจัดขยะ ส่งกลิ่นเหม็น กรมควบคุมมลพิษ สายด่วนโทร 1650

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ภำพโรงงำนแปรรูป 

อำหำรทะเล 

เสียงดังรบกวน, ส่งกลิ่นเหม็น ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ สายด่วนโทร 1650

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ภำพโรงงำน 

อุตสำหกรรมเคมี 

น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ กรมควบคุมมลพิษ สายด่วนโทร 1650

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ภำพเสำส่งสัญญำณ

โทรศัพท์ 

กังวลเรื่องผลกระทบจากคลื่น, 

ท�าให้บ้านเรือนร้าว, 

บดบังทัศนียภาพ

กสทช. สายด่วนโทร 1200

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

ภำพถนนช�ำรุด เสียงดังรบกวน,  

อุบัติเหตุทางถนน, ควันพิษ

เทศบาล / อบต.

ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (12.4)

หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ

อ�ำนำจหน้ำที่ ภำพสถำนที่ / ตัวอย่ำงปัญหำที่ 

อำจก่อให้เกิด

กรมควบคุม

มลพิษ       

สำยด่วน 

โทร 1650 

ด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

มลพิษทำงน�้ำ

1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

2. อาคารชุด โรงแรม ตลาด ภัตตาคาร หรือ
ร้านอาหาร 

3. สถานพยาบาล ศูนย์การค้า หรือห้าง 

สรรพสินค้า

4. การเลี้ยงสุกร

มลพิษทำงอำกำศ

1. โรงโม่ บด หรือย่อยหิน

2. โรงงานเหล็ก

3. โรงไฟฟ้า

4. เตาเผามูลฝอย

5. เตาเผาศพ

6. โรงสีข้าว

7. โรงงานอุตสาหกรรม

8. คลังน�้ามันเชื้อเพลิง

มลพิษทำงเสียงและควำมสั่นสะเทือน

1. การท�าเหมืองหิน

รวมถึงเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่

มหีน้าทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานด้านวิชาการให้

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ภาพที่ทิ้งขยะ (ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพโรงงานก�าจัดขยะ(ส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 

(เสียงดังรบกวน, ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

(น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ)

ภาพฟาร์มเลี้ยงหมู (ส่งกลิ่นเหม็น, 

เสียงดังรบกวน)
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หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ

อ�ำนำจหน้ำที่ ภำพสถำนที่ / ตัวอย่ำงปัญหำที่ 

อำจก่อให้เกิด

เทศบำล /

อบต.

1. จัดให้มี และบ�ารุงรักษาทางทั้งทางน�้า และ

ทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน�้า ทาง

เดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก�าจัด 

ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

3. คุ้มครอง ดูแล และบ�ารุงรักษาธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

4. จัดให้มี และบ�ารุงทางระบายน�้า

5. จัดให้มี และบ�ารุงรักษาสถานที่ประชุม  

การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวน

สาธารณะ

ภาพที่ทิ้งขยะ (ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ  

(ฝุ่นควัน, เสียงดัง)

ภาพบ้านริมคลอง (น�้าเน่า,  

กลิ่นเหม็น, ขยะในคลอง)

ภาพบ้านติดถนน (เสียงดัง, ฝุ่นควัน

จากการสร้างถนน)

ภาพบ้านที่เลี้ยงสัตว์ (ส่งเสียงดัง

รบกวน, ขับถ่ายไม่เป็นที่, ส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพปั๊มน�้ามัน (น�้ามันรั่วส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพฟาร์มเลี้ยงหมู (ส่งกลิ่นเหม็น, 

เสียงดังรบกวน)

ภาพเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ (กังวล

เรื่องผลกระทบจากคลื่น, ท�าให้บ้าน

เรือนร้าว, บดบังทัศนียภาพ)

ภาพโรงงานก�าจัดขยะ (ส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

(น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ)
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หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ

อ�ำนำจหน้ำที่ ภำพสถำนที่ / ตัวอย่ำงปัญหำที่ 

อำจก่อให้เกิด

ส�ำนักงำน

สำธำรณสุข

อ�ำเภอ

มอี�านาจตาม พ.ร.บ. การสาธารณุสข พ.ศ. 

2535 ในการช่วยเหลือและให้ ค�าปรึกษา

แนะน�าแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ (เทศบาล-อบจ.-

อบต.) ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามการ

จดัการเหตรุ�าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ

มีหน้าที่ดูแลเก่ียวกับเรื่องเหตุร�าคาญตาม

เหตุร�าคาญ (มาตรา 25 พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535) หมายถึง เหตุหนึ่ง

เหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของ

ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมี

สาเหตุมาจากการกระท�า ดังต่อไปนี้

แหล่งน�า้ ทางระบายน�า้ ทีอ่าบน�า้ ส้วม หรอื

ที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือ สถานท่ีอื่นใดซึ่งอยู่ใน 

ท�าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือ

หมักหมม สิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้

มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็น หรือ

น่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค หรือก่อให้

เกดิความเสือ่มหรอือาจเป็น อนัตรายต่อสขุภาพ

การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมี

จ�านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงาน

หรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย

อากาศ การระบายน�้า การก�าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ

การควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการ

ควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละออง 

สารพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือ

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาพที่ทิ้งขยะ (ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ (ฝุ่น

ควัน, เสียงดัง)

ภาพบ้านริมคลอง (น�้าเน่า, กลิ่น

เหม็น, ขยะในคลอง)

ภาพบ้านติดถนน (เสียงดัง, ฝุ่นควัน

จากการสร้างถนน)

ภาพบ้านที่เลี้ยงสัตว์ (ส่งเสียงดัง

รบกวน, ขับถ่ายไม่เป็นที่, ส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพปั๊มน�้ามัน (น�้ามันรั่วส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพฟาร์มเลี้ยงหมู (ส่งกลิ่น

เหม็น,เสียงดังรบกวน )

ภาพโรงงานก�าจัดขยะ (ส่งกลิน่

เหมน็)

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

(น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ)
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หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ

อ�ำนำจหน้ำที่ ภำพสถำนที่ / ตัวอย่ำงปัญหำที่ 

อำจก่อให้เกิด

การกระท�าใด ๆ  อนัเป็นเหตใุห้เกดิกลิน่ แสง 

รงัสเีสยีง ความร้อน สิง่มพีษิ ความส่ันสะเทอืน 

ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็น

เหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตอุืน่ใดทีร่ฐัมนตรกี�าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ส�ำนักงำนเขต 

/ ที่ว่ำกำร

อ�ำเภอ 

มีอ�านาจตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ 

พ.ศ. 2457 ดังนี้

1. ปกครองท้องที่

2. ป้องกันภยันตรายของราษฎรและรักษา

ความสงบในท้องที่

3. การเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญา

4. ป้องกันโรคร้าย

5. บ�ารุงการท�านา ค้าขาย ป่าไม้ ทางไปมาต่อ

กัน

ภาพที่ทิ้งขยะ (ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ (ฝุ่น

ควัน, เสียงดัง)

ภาพบ้านริมคลอง (น�้าเน่า, กลิ่น

เหม็น, ขยะในคลอง)

ภาพบ้านติดถนน (เสียงดัง, ฝุ่นควัน

จากการสร้างถนน)

ภาพบ้านที่เลี้ยงสัตว์ (ส่งเสียงดัง

รบกวน, ขับถ่ายไม่เป็นที่, ส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพป๊ัมน�า้มนั (น�า้มนัรัว่ส่งกลิน่เหมน็)

ภาพฟาร์มเลี้ยงหมู (ส่งกลิ่น

เหม็น,เสียงดังรบกวน)

ภาพโรงงานก�าจัดขยะ (ส่งกลิน่

เหมน็)

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

(น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ)

ภาพเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ (กังวล

เรื่องผลกระทบจากคลื่น, ท�าให้บ้าน

เรือนร้าว, บดบังทัศนียภาพ)

ภาพถนนช�ารุด (เสียงดังรบกวน, 

อุบัติเหตุทางถนน, ควันพิษ)
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หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ

อ�ำนำจหน้ำที่ ภำพสถำนที่ / ตัวอย่ำงปัญหำที่ 

อำจก่อให้เกิด

ส�ำนักงำน

อุตสำหกรรม

จังหวัด

มีฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ท�าหน้าที่และ 

รับผิดชอบในการก� า กับควบคุมโรงงาน

อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน / 

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร / 

กฎหมายว่าด้วยวตัถอุนัตราย และกฎหมายอืน่

ที่เกี่ยวข้อง 

การส ่งเสริมป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงงาน 

รวมทั้งการส ่งเสริมและตรวจสอบการใช ้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 

(เสียงดังรบกวน, ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

(น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ)

ส�ำนักงำน

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ

และ 

สิ่งแวดล้อม

จังหวัด

ด้ำนควบคุมมลพิษ

1. ตรวจสอบ ควบคุม ก�ากับดูแลแหล่งก�าเนิด

มลพิษ

2. ประสานให้ค�าแนะน�าการควบคุมมลพิษ

3. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติ

งานของหน่วยงาน

ภาพปั๊มน�้ามัน (น�้ามันรั่วส่งกลิ่น

เหม็น)

ภาพฟาร์มเลี้ยงหมู (ส่งกลิ่น

เหม็น,เสียงดังรบกวน)

ภาพโรงงานก�าจัดขยะ (ส่งกลิน่

เหมน็)

ภาพโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 

(เสียงดังรบกวน, ส่งกลิ่นเหม็น)

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  

(น�้าเน่า, ส่งกลิ่นเหม็น, ควันพิษ)

กสทช. 

สำยด่วน 

โทร 1200 

1. ด�าเนนิการพัฒนากลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ 

2. ศึกษารวบรวม ท�างานวิจัย ให้ความรู้ และ

เผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคม เพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. รับเรื่องร้องเรียน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่

เกิดขึ้นกับผู้บริโภค รวมถึงกรณีร้องเรียน

เรื่องเสาโทรศัพท์

ภาพเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ (กังวล

เรื่องผลกระทบจากคลื่น, ท�าให้บ้าน

เรือนร้าว, บดบังทัศนียภาพ)

เพิ่มเติมข้อมูลคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับสำธำรณสุขอ�ำเภอ   

ดาวน์โหลดที่ http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=546 
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กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู้ (12.5) ให้ผู้เรียนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (12.5) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (12.6)  
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แบบประเมินผลควำมรู้ (12.5)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกำรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือปัญหำของสิ่งแวดล้อม

ก. น�้าเน่าเสีย

ข. ฝุ่นควัน

ค. เสียงดังรบกวนที่ก่อให้เกิดความร�าคาญ

ง. ถูกทุกข้อ

2. กรมควบคุมมลพิษสำยด่วนโทร 1650 ด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ก. มลพิษทางน�้า

ข. มลพิษทางอากาศ

ค. มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

ง. ถูกทุกข้อ

3. ถ้ำเสำส่งสญัญำณโทรศพัท์ตัง้บดบงัทศันยีภำพบ้ำนเรอืน สำมำรถร้องเรียนได้ทีห่น่วยงำนใด

ก. เทศบาล / อบต.

ข. ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ค. ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ง. กรมควบคุมมลพิษ

4. หำกฟำร์มเลี้ยงหมูใกล้บ้ำนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง หน่วยงำนใดที่ไม่รับร้องเรียน

ก. กสทช. 

ข. ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ค. กรมควบคุมมลพิษ

ง. ส�านักงานเขต / ที่ว่าการอ�าเภอ

5. ข้อใดคือลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ก. บ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้โรงงานแปรรูปอาหารทะเล

ข. ถนนหน้าบ้านมีหลุมบ่อ 

ค. บ้านตั้งอยู่ห่างกับโรงงานก�าจัดขยะ 5 กิโลเมตร

ง. ร้านอาหารตรงข้ามบ้านก�าลังก่อสร้าง
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (12.6)

1. ข้อใดคือปัญหำของสิ่งแวดล้อม

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. เป็นมลพษิทางน�า้ ข. เป็นมลพษิทางอากาศ และ ค.เป็นมลพษิทางเสยีง ดงันัน้ ทุกข้อ 

จึงเป็นปัญหาที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมไม่ดี

2. กรมควบคุมมลพิษสำยด่วนโทร 1650 ด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะกรมควบคุมมลพิษด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษทุกประเภท ทั้งทาง

น�้า เสียง และอากาศ

3. ถ้ำเสำส่งสญัญำณโทรศพัท์ตัง้บดบงัทศันยีภำพบ้ำนเรอืน สำมำรถร้องเรียนได้ทีห่น่วยงำนใด

ตอบ ก. เทศบำล / อบต.

เพราะปัญหาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ตั้งบดบังทัศนียภาพบ้านเรือน เป็นปัญหาที่ อบต. หรือ

เทศบาลรับผิดชอบ เนื่องจากเป็นผู้ให้ใบอนุญาตก่อสร้างเสา

4. หำกฟำร์มเลี้ยงหมูใกล้บ้ำนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง หน่วยงำนใดที่ไม่รับร้องเรียน

ตอบ ก. กสทช.

เพราะปัญหาฟาร์มเล้ียงหมูส่งกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแล

ของ กสทช. 

5. ข้อใดคือลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตอบ ค. บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงกับโรงงำนก�ำจัดขยะ 5 กิโลเมตร

เพราะทั้งข้อ ก. ข. และ ง. มีปัจจัยที่ท�าให้ส่ิงแวดล้อมไม่ดี คือมีโรงงานแปรรูปอาหารที่จะ 

ส่งเสียงดังและมกีล่ินเหมน็ ถนนมหีลมุบ่ออาจท�าให้เกดิอบุตัเิหต ุและปัญหาเสยีงดงั รวมถงึบ้าน

ทีก่�าลงัก่อสร้าง อาจท�าให้เกิดมลพษิทางอากาศ ฝุน่ควนั และเสยีงดงั ส่วน ค. โรงงานก�าจดัขยะ 

แม้จะส่งกลิน่เหมน็ แต่บ้านดงักล่าวอยูห่่างถงึ 5 กโิลเมตร จงึนบัว่าปลอดภยัจากมลพษิดงักล่าว 
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

ควำมส�ำคัญของที่อยู่อำศัยและสิ่งแวดล้อมในกำรด�ำรงชีวิตของคนในชุมชน

ที่อยู่อาศัยหรือบ้านนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญ เพราะเราจะใช้เวลาอย่างน้อย 8-12 

ชั่วโมงอยู่ในบ้าน ดังนั้น บ้านจึงต้องมีความปลอดภัย สะดวกสบาย และมีคุณภาพเหมาะในการอยู่อาศัย 

ซึ่งผู้อาศัยจะได้ท�ากิจกรรมของครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้อาศัยในบ้านมีร่างกายและ

จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส่วนสิ่งแวดล้อมในความหมายที่เข้าใจได้ง่าย ๆ คือสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ 

พืช และอื่น ๆ เช่น บ้าน คน สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ แม่น�้า ล�าคลอง ถนน สิ่งของรอบตัวเรา ล้วนแต่เป็น 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมแยกได้ 2 ประเภท คือ 

1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น คน ต้นไม้ ไร่ นา สวน เป็นต้น 

2. สิง่แวดล้อมทางสังคม เช่น ถนน สะพาน สถานทีต่่าง ๆ ซึง่คนต้องอาศยัส่ิงแวดล้อมประเภทนี้ 

ขณะที่ปัญหามลพิษ แยกได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. มลพิษทางน�้า เช่น น�้าดื่ม น�้าใช้ ไม่สะอาดหรือถูกปนเปื้อน หรือมีน�้าใช้ไม่เพียงพอ

2. มลพิษทางอากาศ  เช่น มีแหล่งก่อมลพิษใกล้บ้าน  มีฟาร์มหมูหรือไก่  ที่มีกลิ่นเหม็นรบกวน 

 ควันจากท่อไอเสียอู่ซ่อมรถ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

3.  มลพิษทางเสยีง เช่น มร้ีานให้บรกิารอาหารเปิดเพลงเสียงดงัในเวลากลางคืน มเีสียงเคร่ืองจักร 

ท�างานดังเกินก�าหนดตามกฎหมาย เป็นต้น

4. มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น กองขยะ แหล่งเสื่อมโทรม 

ปัญหามลพิษท่ียกตวัอย่างมาข้างต้น เป็นปัญหาทีช่มุชนต้องร่วมกนัแก้ไข และควรมีการจัดระเบียบ

ชุมชน เพ่ือป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่กระทบต่อคุณภาพการอยู่อาศัยของคนในชุมชน ซึ่งการจัด 

สิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยนั้นมีความจ�าเป็น เพราะจะท�าให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และอยู่อาศัยอย่างมีความสุข   

ทีม่า  http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/31823/unit6.html
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ข้อมูลผลกระทบเรื่องเสำสัญญำณโทรศัพท์
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1. สำระส�ำคัญ  

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้

บริการโทรคมนาคม อันได้แก่ การใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เคยใช้บริการดังกล่าว 

รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของตนเองได้ มีทักษะในการวิเคราะห์

โปรโมชั่นที่ตนเองใช้ เพ่ือให้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการผ่านช่องทางของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสื่อและโทรคมนาคม

2.2 ผู้เรียนรู้เท่าทันพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง  และมีทักษะในการเลือกใช้ 

โปรโมชั่นได้อย่างเท่าทัน 

2.3 ผู้เรียนรู้ช่องทางการใช้สิทธิและสามารถบอกต่อได้

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

3.1 กิจกรรมที่ 1 “รู้จักสื่อ รู้จักโทรคมนาคม” เป็นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง 

และแยกได้ว่าอะไรคือ “สื่อ” อะไรคือ “โทรคมนาคม” 

3.2 กิจกรรมที่ 2 “รู้เท่าทันโปรโมชั่น รู้เท่าทันตน” เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อส�ารวจพฤติกรรม

การเลือกใช้บริการโทรศพัท์มอืถอืของผูเ้รยีน และวเิคราะห์โปรโมชัน่ทีเ่ลอืกใช้บรกิาร เงือ่นไข

ที่เราอาจไม่รู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์โปรโมชั่นในการเลือกใช้ในโอกาสข้างหน้า

3.3 กิจกรรมที่ 3 “รู้เท่าทันสิทธิ” เป็นกระบวนการการเรียนรู้ว่า เมื่อเกิดปัญหาในการใช้บริการ 

ผู้บริโภคจะมีสิทธิท�าอย่างไรได้บ้าง มีหน่วยงานใดช่วยแก้ไขปัญหาหรือก�ากับดูแลด้าน 

บริการโทรคมนาคม 

3.4 กิจกรรมที่ 4 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู ้ของผู้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง วัยใสเท่ำทันโทรคมนำคม  เวลำ 40 นำที
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร

4.1 กระดาษปรู๊ฟ 

4.2 ปากกาลูกลื่น 

4.3 ปากกาเคมี 

4.4 บัตรภาพ “สื่อ” และ “โทรคมนาคม” (13.1)

4.5 เฉลยบัตรภาพ “สื่อ” และ “โทรคมนาคม” (13.2)

4.6 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (13.3)

4.7 ใบปลิวหรือเอกสารโปรโมชั่นบริการของค่ายโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ (13.4)

4.8 ใบงานที่ 1 “รู้เท่าทันโปรโมชั่น รู้เท่าทันตน” (13.5) 

4.9 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (13.6)

4.10 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 3 (13.7)

4.11 แบบประเมินผลความรู้ (13.8)

4.12 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (13.9)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 “รู้จักสื่อ รู้จักโทรคมนำคม” (เวลำ 10 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรภาพ “ส่ือ” และ “โทรคมนาคม” (13.1) ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  

กลุ่มละ 1 ชุด

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแยกหมวดหมู่ของบัตรภาพ โดยให้คิดว่าบัตรภาพใด 

คือสื่อ บัตรภาพใดคือโทรคมนาคม

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปความแตกต่างระหว่างสื่อและโทรคมนาคม

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเฉลยโดยใช้เฉลยบัตรภาพ “สื่อ” และ “โทรคมนาคม” (13.2) จากนั้น 

อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่ือและโทรคมนาคม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับ 

สอนชุดที่ 1 (13.3)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนสามารถแยกได้ว่าอะไรคือสื่อและอะไรคือโทรคมนาคม 
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บัตรภำพ “สื่อ” และ “โทรคมนำคม” (13.1)
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บัตรภำพ “สื่อ” และ “โทรคมนำคม” (13.1)
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เฉลยบัตรภำพ  “สื่อ”  และ  “โทรคมนำคม” (13.2)

สื่อ • กำรส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์

• วิทยุทรำนซิสเตอร์

• โทรทัศน์

โทรคมนำคม • กำรค้นหำข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

• กำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์

• กำรส่งข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

• กำรฟังเพลงออนไลน์บนมือถือ

• กำรสนทนำแบบเห็นหน้ำ

• กำรท�ำธุรกรรมบนมือถือ

• โทรศัพท์

ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (13.3)

ความหมายของ “สื่อ” และ “โทรคมนาคม”

“สื่อ” หมายถึง ตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเป็นสิ่งที่น�าพาสารจากแหล่งก�าเนิดไปยัง 

ผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใด ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ตัวอย่างสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  จดหมาย 

เป็นต้น

“โทรคมนาคม” หมายถึง การสื่อสารที่ท�าให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้ แม้อยู่ในสถานที่ที่ 

ห่างไกลกัน โดยผ่านตัวกลางต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ  อินเทอร์เน็ต
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กิจกรรมที่ 2 “เท่ำทันโปรโมชั่น” (เวลำ 10 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามเดิม (จากกิจกรรมที่ 1)

2. ผูด้�าเนนิกจิกรรมน�าใบปลวิหรอืเอกสารโปรโมชัน่บรกิารของค่ายโทรศัพท์มอืถือต่าง ๆ  (13.4) 

ที่เป็นโปรโมชั่นปัจจุบันน�าเสนอให้ผู้เรียนเห็นโดยทั่วกัน โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมควรศึกษา 

โปรโมชั่นที่น�ามาใช้ในการจัดกิจกรรมก่อน พร้อมแจกใบงานที่ 1 “รู้เท่าทันโปรโมชั่น รู้เท่าทัน

ตน” (13.5) และปากกาลูกลื่นให้แต่ละกลุ่ม 

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกโปรโมชั่นที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดส�าหรับตนเอง จากนั้น 

ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และตอบค�าถามตามใบงานที่ 1 “รู้เท่าทันโปรโมชั่น รู้เท่าทันตน” 

(13.5) 

4. ประเด็นชวนคุยเพิ่มเติม    

- ผู้ด�าเนินกิจกรรมอาจชวนผู้เรียนพูดคุยเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันเราถูกคิดค่าโทรศัพท์เป็นนาที

หรือวนิาท”ี และ “คิดว่าการคิดค่าโทรศพัท์เป็นนาทกีบัวนิาท ีแบบไหนเป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค

มากกว่ากัน” 

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (13.6)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผู้เรียนควรเลือกโปรโมชั่นที่คุ้มค่า และเหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง 
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ใบปลิวหรือเอกสำรโปรโมชั่นบริกำรของค่ำยโทรศัพท์มือถือต่ำง ๆ (13.4)
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ใบปลิวหรือเอกสำรโปรโมชั่นบริกำรของค่ำยโทรศัพท์มือถือต่ำง ๆ (13.4)



สิรินนา เพชรรัตน์  ผู้เขียน  |  191 

ใบปลิวหรือเอกสำรโปรโมชั่นบริกำรของค่ำยโทรศัพท์มือถือต่ำง ๆ (13.4)
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ใบงำนที่ 1 “รู้เท่ำทันโปรโมชั่น รู้เท่ำทันตน” (13.5)

กลุ่ม………………………………………..

1. โปรโมชั่นที่เลือก

........................................................................................................................................................

2. เลือกโปรโมชั่นนี้ เพรำะคิดว่ำ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. โปรโมชั่นที่เลือก ถ้ำคิดเป็นค่ำบริกำรรำยเดือนจะเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นกี่บำท

........................................................................................................................................................

4. เงื่อนไขของโปรโมชั่นที่รู้คือ

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. โปรโมชั่นนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้ำงที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (13.6)

หลักเกณฑ์การเลือกโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ 

1. เลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ โดยส�ารวจตนเองว่า มีลักษณะความต้องการ

ใช้แบบใด เช่น ส่วนใหญ่ใช้โทรหรือส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

2. ดขู้อมลูโปรโมชัน่อย่างละเอยีดว่ามเีงือ่นไขส�าคญั ๆ  อะไรบ้าง หรอืมเีงือ่นไขอะไรบ้าง ทีไ่ม่เป็น

ธรรมกับผู้บริโภค เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ตจะลดลงเมื่อใช้ครบตามโปรโมชั่น หรือ โปรโมชั่นนาทีละ 10 

สตางค์ แต่ต้องเสียค่าซื้อโปรโมชั่นวันละ 19 บาท หรือราคาโปรโมชั่นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเท่ากับ

เราจะต้องเสียเงินมากกว่าที่มีการโฆษณาโปรโมชั่นนั้น

3. การใช้บริการเสริมต่าง ๆ ให้ระวังและต้องคอยตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอว่า มีการเรียกเก็บ 

ค่าบริการเสริมที่ไม่ได้สมัครหรือไม่ ถ้ามีและคิดว่าไม่จ�าเป็นให้ด�าเนินการยกเลิก

4. อย่าตดิกับค�าโฆษณาว่า “โทรฟร”ี เช่น โทรฟรีในเครอืข่าย หรอืโทรฟรตีลอด 24 ชัว่โมง เพราะ

ผูบ้รโิภคเสยีค่าบรกิารแบบเหมาหรอืค่าบรกิารรายเดือนไปแล้ว ดงัน้ัน ทกุโปรโมชัน่ล้วนคดิค่าบรกิารไว้แล้ว 

ทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ 3 “รู้เท่ำทันสิทธิ” (เวลำ 10 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามเดิม (จากกิจกรรมที่ 1 และ 2)

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษปรู๊ฟและปากกาเคมีให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความเห็นว่า “ปัญหาจากการใช้โทรศัพท์

มือถือมีอะไรบ้าง” “เมื่อเจอปัญหานั้นแล้ว เราท�าอย่างไรบ้างเพื่อแก้ปัญหานั้น” และ “เมื่อเกิด

ปัญหามีหน่วยงานใดบ้างที่ท�าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้เรา”

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

5. ผู้ด�าเนินการสรุปให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิทธิในการใช้โทรศัพท์มือถือและช่องทางในการร้องเรียน 

โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 3 (13.7)

6. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

เมือ่ผูเ้รยีนพบปัญหาเกีย่วกบัสิทธผู้ิบรโิภคในกจิการโทรคมนาคม ต้องปกป้องสิทธขิองตนเอง 

โดยมีความรู้เรื่องช่องทางในการร้องเรียน
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 3 (13.7) 

สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม         

1. สิทธิที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และชุมชน  

2. สิทธิที่จะได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ

3. สิทธิที่จะได้รับบริการจากการแข่งขันเสรี เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ตัดตอน ไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค

4. สทิธทิีจ่ะได้รบัทราบ และเข้าถงึข้อมลู หรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

5. สิทธิที่จะได้รับข้อมูล ค�าชี้แจง และเหตุผล จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ก่อนการอนุญาต หรือการด�าเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดของกิจการโทรคมนาคม ที่อาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส�าคัญ 

อ่ืนใด ที่เกี่ยวกับตน หรือชุมชน ท้องถิ่น และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนต่อ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว หรือขอให้มีกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนด�าเนินการ

6. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญาและค่าบริการ

7. สิทธิที่จะตรวจสอบการใช้บริการโทรคมนาคมของตนจากผู้ให้บริการ

8. สทิธิทีจ่ะร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ หรอื คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมือ่ได้รับ

ความเสียหาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการแจ้งผลการพิจารณารวดเร็ว

9. สทิธิทีจ่ะได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสยีหายเป็นการช่ัวคราว หรอืโดยเร่งด่วนในระหว่างการ

พิจารณาค�าร้องเรียนของคณะกรรมการ

10. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการ

สื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

ที่มา http://consumars1.blogspot.com/p/blog-page_7729.html
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ช่องทำงในกำรใช้สิทธิหรือร้องเรียน

1. ผู้ให้บริการค่ายต่าง ๆ เช่น

 - AIS โทรฟรีในเครือข่าย 02-271-9263  หรือ โทร 1175 คิดค่าบริการตาม 

 โปรโมชั่นที่ใช้อยู่

 - DTAC โทรฟรีในเครือข่าย 02-202-7267 หรือโทร 1678 คิดค่าบริการตาม 

 โปรโมชั่นที่ใช้อยู่

 - TRUE โทรฟรีในเครือข่าย 02-900-8088 หรือ โทร 1331 คิดค่าบริการตาม 

 โปรโมชั่นที่ใช้อยู่

 - CAT โทรฟรีในเครือข่าย 081-352-0444 หรือ 081-352-6666 หรือ 1322  

 คิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่

2. กสทช. สายด่วนโทร 1200  

3. สคบ. สายด่วนโทร 1166

กิจกรรมที่ 4 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(13.8) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (13.8) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (13.9)  
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แบบประเมินผลควำมรู้ (13.8)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง วัยใสเท่ำทันโทรคมนำคม

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์กำรเลือกโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ

ก. เลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการใช้

ข. พิจารณาข้อมูลโปรโมชั่นว่ามีเงื่อนไขส�าคัญ ๆ อะไรบ้าง

ค. ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอว่า มีการเรียกเก็บค่าบริการเสริมที่ไม่ได้สมัครหรือไม่

ง. เลือกโปรโมชั่นที่โฆษณาว่าโทรฟรี เพราะคุ้มค่า

2. ข้อใดคือโทรคมนำคม

ก. การส่งจดหมายทางไปรษณีย์

ข. วิทยุทรานซิสเตอร์

ค. โทรทัศน์

ง. การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

3. โทรคมนำคมหมำยถึงอะไร

ก. ตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่น�าพาสารจากแหล่งก�าเนิดไปยังผู้รับสาร 

ข. การสือ่สารทีท่�าให้เราสามารถส่ือสารถงึกนัได้ แม้อยูใ่นสถานทีท่ีห่่างไกลกนั โดยผ่านตัวกลาง

ต่าง ๆ

ค. ถูกทั้ง ก และ ข

ง. ผิดทั้ง ก และ ข

4. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภคในกำรใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ

ก. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ข. ได้รับบริการที่ทั่วถึงและเพียงพอ 

ค. ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ 

ง. ถูกทุกข้อ

5. เมือ่มปัีญหำกำรใช้บรกิำรด้ำนสือ่และโทรคมนำคม สำมำรถร้องเรียนท่ีสำยด่วน หมำยเลขใด

ก. 1300

ข. 1200

ค. 1556

ง. 1669
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (13.9)

1. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์กำรเลือกโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ

ตอบ ง. เลือกโปรโมชั่นที่โฆษณำว่ำโทรฟรี เพรำะคุ้มค่ำ

เพราะโปรโมชัน่ทีโ่ฆษณาว่าโทรฟร ีเช่น โทรฟรใีนเครอืข่าย หรอืโทรฟรตีลอด 24 ชัว่โมง ผูบ้รโิภค 

ได้เสยีค่าบรกิารแบบเหมาหรือค่าบรกิารรายเดอืนไปแล้ว ดงันัน้ ทกุโปรโมชัน่ล้วนคดิค่าบรกิาร

ไว้แล้วทั้งสิ้น ส่วนทั้งข้อ ก. ข. และ ค. คือหลักเกณฑ์การเลือกโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ ที่จะ

ท�าให้ผู้บริโภคใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม

2. ข้อใดคือโทรคมนำคม

ตอบ ง. กำรค้นหำข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

เพราะเป็นการสือ่สารทีท่�าให้เราสามารถส่ือสารถึงกนัได้ แม้อยูใ่นสถานทีท่ีห่่างไกลกนั โดยผ่าน 

ตัวกลางต่าง ๆ ส่วนทั้งข้อ ก. ข. และ ค. เป็นสื่อ

3. โทรคมนำคมหมำยถึงอะไร

ตอบ ข. กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เรำสำมำรถสื่อสำรถึงกันได้ แม้อยู่ในสถำนที่ที่ห่ำงไกลกัน โดย

ผ่ำนตัวกลำงต่ำง ๆ

ตวัอย่าง บรกิารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มอืถอื อนิเทอร์เนต็ โทรศพัท์บ้าน โทรศพัท์สาธารณะ 

เป็นต้น

4. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภคในกำรใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะผู้ใช้บริการโทรคมนาคมต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ แม้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที ่

ห่างไกลก็ต้องเข้าถึงบริการและได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ เช่น ราคาที่เหมาะสม ไม่

เอาเปรียบผู้บริโภค บริการเสริมต้องสมัครใจใช้ เป็นต้น

5. เมือ่มปัีญหำกำรใช้บรกิำรด้ำนส่ือและโทรคมนำคม สำมำรถร้องเรียนท่ีสำยด่วน หมำยเลขใด

ตอบ ข. 1200

เพราะ 1200 เป็นสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

สื่อและโทรคมนาคมมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุค ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ 

ได้ 4 ยุค ดังนี้

1. ยุคระบบแอนะล็อก คือการส่งหรือรับสารที่เป็นข้อความหรือรูปภาพผ่าน 

- จดหมาย ซึ่งส่งข้อความได้มาก แต่ใช้เวลา

- โทรเลข ระยะเวลาในการส่งข้อความรวดเร็วขึ้น แต่สื่อสารข้อความได้น้อย และบางครั้งเกิด

ความผิดพลาด

- การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

- การสื่อสารทางเสียงวิทยุสื่อสาร 

- การสื่อสารทางเสียงที่สามารถโต้ตอบกันได้ ผ่านโทรศัพท์บ้าน

2. ยคุระบบดจิทิลั หรอืยคุทีส่ามารถส่ือสารทางคอมพวิเตอร์ สามารถส่ือสารได้ทัง้ ข้อมลูประเภท

ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสมทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ท�าให้เกิดการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้

ทั่วโลก ในปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นด้วยความเร็วที่สูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากการใช้ เช่น โทรศัพท์

เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น

3. ยคุระบบเครอืข่ายไร้สาย เป็นยคุทีม่กีารส่งข้อมลูขนาดใหญ่ ในระบบไร้สาย ความเรว็สูงขึน้ ท�าให้

การตดิต่อรวดเรว็ขึน้ สามารถรับเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ รับและส่ง ข้อความ ภาพ เสยีง ได้ทกุที ่ทุกเวลา

4. ยุคระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ เป็นเส้นทางด่วนส�าหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัย

การลากสายเคเบลิ โดยระบบเครือข่ายใหม่นี ้จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย รวมถงึคณุสมบติัการเชือ่มต่อ 

เสมอืนจรงิในรปูแบบสามมติ ิ(three – dimensional) ระหว่างผูใ้ช้โทรศัพท์ด้วยกนัเอง สามารถส่งผ่านข้อมูล

แบบไร้สาย ด้วยระดบัความเรว็สงูทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 100 เมกะไบต์ต่อวนิาท ีซึง่ต่างจากความเรว็ของชดุอปุกรณ์

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับการคุ้มครองผู ้บริโภคในการให้ค�าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาผู ้บริโภค

เบ้ืองต้น ว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน 

มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาจากการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้ 

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถให้ค�าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาผู้บริโภคเบื้องต้นในชีวิตประจ�าวันได้

2.2 ผู้เรียนตระหนักและเห็นความส�าคัญของการปกป้องสิทธิของตนเอง จากการถูกเอารัด 

เอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “กรณีศึกษากับการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น” เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู ้

จากกรณีศึกษาปัญหาตัวอย่างที่ใกล้ตัวของผู ้เรียน โดยให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ ่มฝึกคิด 

แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บริโภค และชวนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเห็นถึงความส�าคัญของ 

การปกป้องสิทธิของตนเอง ซึ่งจะท�าให้เกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญของ 

การร้องเรียน

3.2 กิจกรรมที่ 2 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู ้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 กระดาษปรู๊ฟ

4.2 กระดาษกาว

4.3 ปากกาเคมี สีเทียน หรือสีชอล์ก

4.4 บัตรภารกิจ “กรณีศึกษากับการแก้ปัญหาเบื้องต้น” (14.1)

4.5 ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 1 “กรณีศึกษากับการแก้ปัญหาเบื้องต้น” (14.2)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง กำรให้ค�ำปรึกษำหรือ    เวลำ 40 นำที

                  แก้ไขปัญหำผู้บริโภคเบื้องต้น
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4.6 การวัดและประเมินผล (14.3)

4.7 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (14.4)

4.8 แบบประเมินผลความรู้ (14.5)

4.9 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (14.6)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 “กรณีศึกษำกับกำรแก้ปัญหำเบื้องต้น” (เวลำ 30 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรภารกิจ “กรณีศึกษากับการแก้ปัญหาเบื้องต้น” (14.1) ให้ผู้เรียน 

แต่ละกลุ่ม โดยอาจเลือกกรณีศึกษาที่คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกับผู้เรียนมากที่สุดมา 1 กรณี  

(ไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกกรณี) พร้อมกระดาษปรู๊ฟ กระดาษกาว และปากกาเคมี สีเทียน หรือ 

สีชอล์ก กลุ่มละ 1 ชุด  

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนคิดว่า “ถ้าผู้เรียนเป็นผู้เจอเหตุการณ์ดังในกรณีศึกษาที่เลือกมานี้  

ผู้เรียนจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และมีวิธีการ 

แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง” โดยให้เวลาในการคิด 15 นาที

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละไม่เกิน 3 นาที

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเฉลย โดยใช้ตัวอย่างค�าตอบของกิจกรรมที่ 1 “กรณีศึกษากับการแก้ปัญหา 

เบื้องต้น” (14.2)

6. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปและชี้ให้ผู ้เรียนเห็นถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 

ด้วยการร้องเรียนว่ามีความส�าคัญอย่างไรบ้าง โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (14.4)

7. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

เมื่อผู้เรียนพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ควรรักษาสิทธิของตนเอง โดยควรรู้ถึงวิธีการ

แก้ปัญหา ช่องทางการร้องเรียนและหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้

หมำยเหตุ :

ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมพยายามชวนคุยเพื่อดึงความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ความ

เข้าใจเรือ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในเบ้ืองต้น ทัง้น้ี เพือ่เพิม่สีสันให้กระบวนการสนกุ

มากข้ึน อาจให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่คดิรปูแบบวธิกีารน�าเสนอท่ีสนกุสนานน่าสนใจ เช่น น�าเสนอเป็น

ละคร เป็นรายการเล่าข่าว ฯลฯ โดยผูด้�าเนินการอาจบวกคะแนนความคดิสร้างสรรค์ให้แต่ละกลุม่ 

กลุ่มละ 10 คะแนนด้วยก็ได้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์
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บัตรภำรกิจ “กรณีศึกษำกับกำรแก้ปัญหำเบื้องต้น” (14.1)

กรณีที่ 1 เดก็ชายอ๊อฟซือ้คอนแทคเลนส์บ๊ิกอายมาจากร้านในตลาดในหมูบ้่าน เมือ่ใส่แล้วรู้สึก

ระคายเคืองตามากจึงไปหาหมอ หมอวินิจฉัยว่าอาการระคายเคืองตาเกิดจากที่เด็กชาย 

อ๊อฟใส่บิ๊กอายที่ไม่ได้คุณภาพ 

ถ้าผู้เรียนเป็นเด็กชายอ๊อฟ 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

กรณีที่ 2 เด็กหญงิป๊อปปวดฟันมากจงึไปรกัษาฟันทีโ่รงพยาบาลในอ�าเภอ โดยใช้สทิธบิตัรทอง 

แต่ปรากฏว่าหมอถอนฟันผิดซี่ ซึ่งฟันที่ถอนผิดไปเป็นฟันแท้ 

ถ้าผู้เรียนเป็นเด็กหญิงป๊อป 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

กรณีที่ 3 โซดาเสียเงินไปเล่นน�้าในสวนน�้าที่ห้างดังแห่งหน่ึง แต่ปรากฏว่าลื่นล้มจนได้รับ 

บาดเจ็บหัวแตก 

ถ้าผู้เรียนเป็นโซดา 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

กรณีที่ 4 พนักงานของบริษัทให้บริการโทรศัพท์แห่งหนึ่ง มาแจกซิมโทรศัพท์มือถือฟรี 

ที่โรงเรียน ตาลจึงไปรับมาเก็บไว้ แต่ไม่ได้ใช้งาน พอผ่านไปหนึ่งเดือนพบว่ามีใบแจ้งหนี้

เรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์แห่งนั้น จ�านวน 500 บาท 

ถ้าผู้เรียนเป็นตาล 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
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บัตรภำรกิจ “กรณีศึกษำกับกำรแก้ปัญหำเบื้องต้น” (14.1)

กรณีที่ 5 อาร์มสั่งซื้อเสื้อยืดจากร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในหน้าแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก โดยโอนเงิน

ไปแล้ว แต่ปรากฏว่าผ่านไป 1 สัปดาห์ก็ยังไม่ได้รับของ 

ถ้าผู้เรียนเป็นอาร์ม 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

กรณีที่ 6 น้องรถดั้มอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหน่ึง จึงไปจ้างติวเตอร์ที่ประกาศ 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มาสอนตัวต่อตัวที่บ้าน และตกลงกันไว้คอร์สละ 10,000 บาท 

วันละ 2 ชั่วโมง ภายใน 1 เดือน โดยหลังจากท�าสัญญาแล้วน้องรถดั้มโอนเงินไปครึ่ง

หนึ่งก่อน หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อติวเตอร์ได้อีกเลย 

ถ้าผู้เรียนเป็นน้องรถดั้ม 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

กรณีที่ 7 หลงัเลกิเรยีนแล้ว บีข้ึ้นรถสองแถวเพือ่กลบับ้าน แต่เน่ืองจากรถสองแถวมคีนขึน้เยอะ

จนบี้ต้องโหน และคนขับก็ขับเร็วจนบี้พลัดตกจากรถล้มหมดสติไป ต่อมามีคนพาบี้ไป

ส่งโรงพยาบาล เมื่อบี้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว 

ถ้าผู้เรียนเป็นบี้ 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
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ตัวอย่ำงค�ำตอบของกิจกรรมที่ 1 “กรณีศึกษำกับกำรแก้ปัญหำเบื้องต้น” (14.2)

กรณีที่ 1 เด็กชำยอ๊อฟซื้อคอนแทคเลนส์บิ๊กอำยมำจำกร้ำนในตลำดในหมู่บ้ำน เมื่อใส่แล้ว

รู้สึกระคำยเคืองตำมำกจึงไปหำหมอ หมอวินิจฉัยว่ำอำกำรระคำยเคืองตำเกิดจำกที่เด็กชำยอ๊อฟใส ่

บิ๊กอำยที่ไม่ได้คุณภำพ 

ถ้าผู้เรียนเป็นเด็กชายอ๊อฟ 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ  

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

  1. พยำนวัตถุ

   1.1 คอนแทคเลนส์บิ๊กอาย

  2. พยำนบุคคล

   2.1 เพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ ที่พบเห็นตอนไปซื้อคอนแทคเลนส์บิ๊กอาย

  3. พยำนเอกสำร

   3.1 ใบเสร็จค่าคอนแทคเลนส์บิ๊กอาย

   3.2 รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

   3.3 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

   3.4 ใบรับรองแพทย์

  2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้

  1. หน่วยงานส่วนกลาง คือส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  2. หน่วยงานต่างจังหวัด คือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

  3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

  1. แจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองทราบก่อน

  2. ขอใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จการรักษา 

  3. เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จที่ซื้อคอนแทคเลนส์ คอนแทคเลนส์  

รูปถ่าย ฯลฯ

  4. น�าหลักฐานไปคุยกับร้านเพื่อให้ร้านชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

  5. ถ้าทางร้านไม่รับผิดชอบให้แจ้งความลงบันทึกประจ�าวันที่สถานีต�ารวจใกล้บ้าน

  6. ร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กรณน้ีีคอนแทคเลนส์ถือเป็นอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ สามารถร้องเรยีนได้ทีส่�านกังานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) และศูนย์คุม้ครองสิทธผู้ิบรโิภคในจังหวดั 

(กรณีอยูต่่างในจงัหวดั) หรอืส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค (กรณี

อยู่ในกรุงเทพฯ)



204  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

ข้อมูลเพิ่มเติม 

อย. มีหน้าที่ก�ากับดูแลปัญหาของผู้บริโภค ดังนี้ อาหาร ยา เครื่องส�าอาง วัตถุอันตราย วัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์ และการป้องกันการใช้สารระเหย

กรณีที ่2 เดก็หญงิป๊อปปวดฟันมำกจงึไปรกัษำฟันทีโ่รงพยำบำลในอ�ำเภอ โดยใช้สทิธบิตัรทอง 

แต่ปรำกฏว่ำหมอถอนฟันผิดซี่ ซึ่งฟันที่ถอนผิดไปเป็นฟันแท้ 

ถ้าผู้เรียนเป็นเด็กหญิงป๊อป 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

  1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

     2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

     3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดข้อมูลอื่นที่อาจใช้เป็นประโยชน์ประกอบ             

การพิจารณา (ถ้ามี)

   4.1 เวชระเบียนการรักษาพยาบาล หรือบันทึกประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล

   4.2 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

   4.3 รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

   2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้

  1. หน่วยงานส่วนกลาง คือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  2. หน่วยงานระดับเขต คือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต (สปสช. 

สาขาเขต)

  3. หน่วยงานต่างจังหวัด คือกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.)

   3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

  1. แจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองทราบก่อน 

  2. ขอบันทึกประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลในอ�าเภอ

  3. เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จค่ารักษา รูปถ่าย ฯลฯ

  4. จากกรณีนี้สามารถน�าหลักฐานไปขอรับการชดเชยเยียวยากับคณะอนุกรรมการ

พจิารณาวนิจิฉยัค�าร้องขอรบัเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นตามมาตรา 41 โดยสามารถยืน่เรือ่งได้ที ่สสจ. ศูนย์คุ้มครอง

สทิธผู้ิบรโิภค หน่วยรบัเรือ่งร้องเรยีนอืน่ทีเ่ป็นอสิระจากผูถ้กูร้องเรยีนตามมาตรา 50 (5) ศูนย์ประสานงาน 

หลักประกันสุขภาพประชาชนในจังหวัด (กรณีอยู่ในต่างจังหวัด) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ)
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ข้อมูลเพิ่มเติม

กำรยืน่ค�ำร้องขอรับเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้น (มำตรำ 41 แห่ง พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ 

พ.ศ. 2545)

การพจิารณาจ่ายเงนิช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผูร้บับรกิาร ในกรณทีีผู่รั้บบรกิารได้รบัความเสยีหาย

จากการรกัษาพยาบาล เป็นมาตรการทีด่�าเนินการตามบทบัญญัติของมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. หลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ให้คณะกรรมการกันเงินจ�านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงิน

ที่จะจ่ายให้หน่วยบริการ ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท�าผิดมิได้ หรือหาผู้กระท�าผิด

ได้แต่ยังไม่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 

คณะกรรมการก�าหนด”

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาท หรือผู้อุปการะ เพื่อบรรเทา

ความเดอืดร้อนในกรณทีีผู่ร้บับรกิารได้รบัความเสยีหายจากการรกัษาพยาบาลในหน่วยบรกิาร โดยมต้ิอง

รอการพิสูจน์ถูกผิด

กำรยื่นค�ำร้อง ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้อง ได้แก่ ผู้รับบริการ หรือทายาท ซึ่งทายาท ได้แก่ บิดา มารดา 

คู่สมรส ผู้สืบสันดาน (บุตร) พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา พี่น้องร่วมมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง 

ป้า น้า อา โดยให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นค�าร้องได้ ไม่จ�าเป็นต้องยื่นตามล�าดับชั้น

ระยะเวลำยื่นค�ำร้อง 1 ปี นับจากทราบความเสียหาย

วิธียื่นค�ำร้อง การยื่นค�าร้องท�าได้ 2 วิธี  คือ

 1. ยื่นค�าร้องด้วยตนเองที่หน่วยรับค�าร้อง

 2. ส่งค�าร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น  

ม.41 จะถือวันที่ประทับตราเป็นวันที่ยื่นค�าร้อง

สถำนที่ยื่นค�ำร้อง

 1. กรณีอยู่ต่างจังหวัด ยื่นได้ที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดที่เกิดเหตุ

 2. กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ ยื่นได้ที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต 13 กรุงเทพฯ 

หรือ 120 หมู่ 3 อาคารบี โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำระส�ำคัญของค�ำร้อง

 การยืน่ค�าร้องจะเขยีนตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด หรอืเขยีนเป็นหนงัสอืก็ได้ แต่ข้อความในหนงัสือ

ควรมี

 1. ชื่อ-สกุล ของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข

 3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข

 4. วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือวันที่ทราบความเสียหาย

 5. สถานที่ที่ติดต่อผู้รับบริการหรือผู้ยื่นค�าร้องได้โดยรวดเร็ว

 6. สถานภาพของผู้รับบริการ เช่น อาชีพ รายได้ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นต้น



206  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

เกณฑ์กำรพจิำรณำ ผูม้อี�านาจพิจารณาค�าร้องขอรบัเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้น ได้แก่ คณะอนุกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด

คณะกรรมการดังกล่าวจะท�าหน้าทีพ่จิารณาว่าความเสียหายทีเ่กดิขึน้แก่ผู้รบับรกิารควรได้รบัเงิน

ช่วยเหลือตามข้อบังคับหรือไม่เพียงใด หากควรได้รับเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาโดยค�านึงถึงความรุนแรง

ของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหายด้วย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อบังคับ คือ

1. ผู้รับบริการต้องเป็นผู้มีสิทธิตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ

เป็นผู้ได้รับความเสียหาย

2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข

3. ต้องเป็นการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

4. ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข ต้องไม่เกิดจากการด�าเนินไปตามพยาธิ

สภาพโรค หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคท่ีเป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคน้ัน และได้มีการวินิจฉัย

และรักษาตามมาตรฐานทั่วไป

5. ต้องยื่นค�าร้องภายใน 1 ปี นับจากทราบความเสียหาย

6. ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด หรือผลพิสูจน์ทางการแพทย์

7. พิจารณาถึงประเภทของความเสียหาย

8. พิจารณาถึงความรุนแรงและเศรษฐานะของผู้เสียหาย

เกณฑ์กำรพิจำรณำเงินช่วยเหลือ

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท

พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท

กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ เลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 

จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายหรือทายาททราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน

การยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหลังได้รับหนังสือแจ้งผลทางไปรษณีย์ตอบรับ

     กำรอุทธรณ์ หากผูร้บับริการหรอืทายาททีย่ืน่ค�าร้องไม่เหน็ด้วยกบัค�าวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการ 

พิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันหลังได้รับแจ้ง โดยวิธีการ

และสถานท่ียื่นค�าร้องเหมือนกับการยื่นค�าร้องครั้งแรก โดยส�านักงานสาขาจะน�าค�าร้องอุทธรณ์และ 

ผลการวินิจฉัยครั้งแรกส่งมาที่ สปสช. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา

สำระส�ำคัญของกำรอุทธรณ์

1. ชื่อผู้อุทธรณ์

2. วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

3. เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัย

4. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้ยื่นอุทธรณ์ได้โดยเร็ว
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หมำยเหตุ ผลการวินจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์เป็นท่ีส้ินสดุ ผูร้บับรกิารหรอื 

ทายาทจะอุทธรณ์อีกไม่ได้

ที่มา http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-forpeople_privilege.aspx

กรณีท่ี 3 โซดำเสียเงินไปเล่นน�้ำในสวนน�้ำที่ห้ำงดังแห่งหน่ึง แต่ปรำกฏว่ำล่ืนล้มจนได้รับ 

บำดเจ็บหัวแตก

ถ้าผู้เรียนเป็นโซดา

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

1. พยำนบุคคล

1.1 ญาติ เพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่พบเห็นเหตุการณ์

2. พยำนเอกสำร

2.1 ใบเสร็จหรือตั๋วค่าบริการสวนน�า้

2.2 รูปถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุ

2.3 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

2.4 ใบรับรองแพทย์

2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้

1. หน่วยงานส่วนกลาง คือส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

2. หน่วยงานต่างจังหวัด คือ สคบ. จังหวัด

3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

1. แจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบก่อน

2. ไปหาแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยละเอียด พร้อมทั้งขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จใน

การรักษา 

3. เกบ็หลกัฐานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใบเสรจ็หรือต๋ัวค่าบรกิารสวนน�า้ รูปถ่าย ใบรบัรอง

แพทย์และใบเสร็จการรักษา ฯลฯ

4. น�าหลักฐานไปคุยกับผู้บริหารสวนน�า้ เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย

5. ถ้าผูบ้ริหารสวนน�า้ไม่รบัผดิชอบ ให้แจ้งความลงบนัทึกประจ�าวนัทีส่ถานตี�ารวจใกล้บ้าน

6. ร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่สามารถร้องเรียนได้ทีส่�านกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ประจ�าจงัหวัด หรอืศนูย์คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคในจงัหวดั หากอยูก่รงุเทพฯ สามารถ 

ร้องเรียนได้ที่ สคบ.หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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กรณีที่ 4 พนักงำนของบริษัทให้บริกำรโทรศัพท์แห่งหนึ่ง มำแจกซิมโทรศัพท์มือถือฟร ี

ที่โรงเรียน ตำลจึงไปรับมำเก็บไว้ แต่ไม่ได้ใช้งำน พอผ่ำนไปหนึ่งเดือนพบว่ำมีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่ำ

บริกำรจำกบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์แห่งนั้น จ�ำนวน 500 บำท 

ถ้าผู้เรียนเป็นตาล 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

1. พยำนวัตถุ

1.1 ตัวซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมบรรจุภัณฑ์

2. พยำนเอกสำร

2.1 ถ่ายรูปซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมบรรจุภัณฑ์ทุกมุม

2.2 ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์

2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้

1. หน่วยงานส่วนกลาง คือส�านักงาน กสทช.

3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

1. แจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองทราบก่อน

2. เก็บหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวซิมโทรศัพท์มือถือพร้อมบรรจุภัณฑ์ ถ่ายรูป

ซิมพร้อมบรรจุภัณฑ์ทุกมุม และใบแจ้งหนี้ ฯลฯ

3. ท�าหนังสือขอปฏิเสธการช�าระเงิน พร้อมแนบภาพถ่ายรูปซิมโทรศัพท์มือถือ และ

ส�าเนาใบแจ้งหนีไ้ปยงับรษิทัผูใ้ห้บริการโทรศพัท์ และท�าส�าเนาถงึ กสทช. รวมทัง้ศูนย์คุม้ครองสิทธิผู้บรโิภค

ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ด้วย โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนแบบตอบรับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในภายหลัง

4. รอผลการตอบกลับภายใน 30 วนั ถ้าบรษิทัผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์ยนืยนัให้จ่าย สามารถ

น�าหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปแจ้งความกับสถานีต�ารวจใกล้บ้าน และฟ้องศาลต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม 

วธีิป้องกนัตนเองจากการตกเป็นเหยือ่ของบรษัิทผู้ให้บริการโทรศัพท์ กรณีซมิโทรศัพท์มอืถือแจกฟรี 

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนรับซิมฟรี มีดังนี้

1. ซิมฟรีที่จะรับนี้ เป็นของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์รายใด เป็นซิมแบบจ่ายค่าบริการรายเดือน

หรือเติมเงิน โปรโมชั่นอะไร

2. สอบถามทีม่าของซมิว่ามาจากไหน มาจากบรษัิทผู้ให้บริการโทรศัพท์โดยตรงหรอืไม่ น่าเช่ือถือ

ไหม หากไม่ได้มาจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์โดยตรงห้ามรับ

3. สอบถามให้ชัดเจนว่าถ้าซิมหายท�าอย่างไร ซึ่งถ้าสมัครค่าบริการเป็นรายเดือนจะต้องแจ้งเป็น

หนงัสอื เพ่ือยกเลกิบรกิารทีล่กูค้าสมัพนัธ์ของบรษัิทผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์ซึง่สมคัรรบัซมิรายเดอืน มฉิะนัน้

จะมีใบแจ้งหนี้มาทุกเดือน ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เปิดใช้งานซิม
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4. หากตัดสินใจรับซิมแบบรายเดือน จะต้องอ่านและพิจารณาสัญญาก่อนเซ็นช่ือรับสัญญาด้วย

ตัวเอง โดยแนะน�าว่าอย่าเพิ่งให้เอกสารส�าคัญ เช่น ส�าเนาบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ยังไม่ได้

อ่านรายละเอียดสัญญา เพราะหากส่งส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนให้แล้ว เจ้าหน้าที่สามารถ

กรอกข้อมูลและเซ็นเอกสารเองได้

5. หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ต้องเก็บส�าเนาเอกสารสัญญา และข้อมูลที่อยู่ของผู้ประกอบการไว้

เป็นหลักฐานว่าได้รับซิมจากใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ ราคาเท่าไหร่

6. เก็บใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ค�ารับรอง ตลอดจนใบปลิวโฆษณาแผ่นพับช่วงที่รับซิมฟรีนั้นไว้ด้วย

เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่สามารถใช้สืบพยานได้

กรณีที่ 5 อำร์มสั่งซื้อเสื้อยืดจำกรำ้นขำยเสื้อผ้ำแฟชั่นในหนำ้แฟนเพจบนเฟซบุ๊ก โดยโอนเงิน

ไปแล้ว แต่ปรำกฏว่ำผ่ำนไป 1 สัปดำห์ก็ยังไม่ได้รับของ 

ถ้าผู้เรียนเป็นอาร์ม 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

1. พยำนเอกสำร

1.1 อีเมลที่ติดต่อกัน

1.2 ภาพหน้าจอบทสนทนาตั้งแต่เริ่มติดต่อพูดคุยทั้งหมดในเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้อง

1.3 ภาพหน้าเพจที่สั่งซื้อทั้งหมด

1.4 หลักฐานการโอนเงิน

2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้

1. หน่วยงานส่วนกลาง คือส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

2. หน่วยงานต่างจังหวัด คือ สคบ. จังหวัด

3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

1. ตรวจสอบกับผู้ขายว่ารหัสส่งของกับไปรษณีย์คือเลขอะไร

2. เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อีเมล ภาพหน้าจอบทสนทนาตั้งแต่เริ่มติดต่อ

พูดคุยทั้งหมดในเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการโอนเงิน ภาพหน้าเพจที่สั่งซื้อทั้งหมด ฯลฯ

3. หากพบว่าเป็นการโกงจริง ให้แจ้งความพร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดกับกองบังคับ

การปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) หรือสถานีต�ารวจใกล้บ้าน

4. ร้องเรียนไปที่ สคบ. หรือศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในจังหวัด แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ

สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. หรือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเลือกซื้อของบนเฟซบุ๊กอย่างรู้เท่าทัน มีดังนี้

1. ตรวจสอบจำกเว็บไซต์ร้ำนค้ำ โดยมีวิธีการ ดังนี้

1.1 สังเกตชื่อเว็บไซต์ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยพวกชื่อเว็บที่ลงท้ายด้วย .cc ค่อนข้างอันตราย 

เพราะเป็นชื่อโดเมนที่แจกฟรี

1.2 ตรวจสอบว่าชือ่เวบ็ไซต์นัน้จดหรอืต้ังมานานแล้วหรอืยงั ส�าหรบัเวบ็ไซต์ทีล่งท้ายด้วย .com 

สามารถตรวจสอบได้ที่ http://dawhois.com ส�าหรับชื่อเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .th สามารถตรวจสอบได้ที่  

http://thnic.co.th/whois หากเว็บที่เปิดมานานเกิน 6 เดือนขึ้นไป จะมีความน่าเชื่อมากกว่าเว็บไซต์ที่เพิ่ง

เปิดมาเพียงไม่กี่เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เว็บไซต์ที่หลอกลวงจะเปิดได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  และหากเป็นเว็บไซต์ที่

เปิดกับผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงก็จะมีความน่าเชื่อถือระดับหน่ึง เพราะผู้ให้บริการจะตรวจสอบร้านค้ามา

ก่อน เช่น http://ชื่อร้าน.tarad.com หรือหากต้องการจะตรวจสอบสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้ เพื่อ

ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของร้าน

1.3 ตรวจสอบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ (หากมี) ว่ามีคนเข้าไปเขียนตอบอะไรบ้าง อัตราการ

โต้ตอบในเว็บบอร์ด หรือกระทู้ล่าสุดที่ตอบคือเมื่อวันไหน เพราะหากเว็บบอร์ดถูกทิ้งไม่ได้ตอบเป็นเวลา

นาน หรือในเว็บบอร์ดมีแต่คนเข้าไปด่า แบบนี้อย่าไปซื้อสินค้ากับเว็บไซต์นั้น

2. หำกซื้อสินค้ำผ่ำนทำงอินสตำแกรม เฟซบุ๊กหรือบนเครือข่ำยออนไลน์อื่น ๆ ควรขอเฟซบุ๊ก

หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของเจ้าของจริง ๆ  เพราะจะสามารถตรวจสอบตัวตนของ

เจ้าของนั้นได้ แต่ต้องระวังชื่อบัญชีที่เพิ่งสร้างขึ้นมา โดยตรวจสอบดูความใหม่ของสินค้าหน้าเว็บไซต์ กา

รอัปเดตเว็บไซต์ หากเว็บไซต์มีการอัปเดตเป็นประจ�า เช่น มีสินค้าใหม่ ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น 

การเปลี่ยนแปลงข่าวสารหน้าเว็บไซต์เป็นประจ�า ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าของร้านดูแลหน้าเว็บไซต์เป็นประจ�า 

ท�าให้เรามั่นใจได้มากขึ้น หรือดูว่ามีลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากับร้านนี้หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบทางเว็บบอร์ด

ของทางร้าน (หากม)ี หรอืลองส่งอเีมลตดิต่อไปหาคนทีเ่คยซือ้สินค้าว่า บรกิารของร้านค้าเป็นอย่างไรบ้าง 

เราจะได้มั่นใจมากขึ้น 

นอกจากนี ้ต้องระวงัหากสนิค้ารายการน้ันมรีาคาถกูมากจนเกนิไปอย่างไม่น่าเชือ่ และหากข้อมลู

ชื่อบัญชีผู้ใช้เพิ่งสร้างใหม่ และข้อมูลของเจ้าของร้านไม่ครบถ้วนในการตรวจสอบ ก็อาจจะเข้าข่ายไม่น่า

เชื่อถือเช่นกัน

3. ตรวจสอบข้อมูลของเจ้ำของเว็บไซต์ร้ำนค้ำ ได้แก่ 

3.1 เบอร์ติดต่อของร้านค้า หากมีเบอร์บ้านจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะมีที่อยู่เป็น 

หลักแหล่งที่แน่นอน

3.2 ในเว็บไซต์ควรมีที่อยู่ของร้านค้าแสดงอยู่ เพื่อบ่งบอกว่าร้านค้าหรือเจ้าของร้านอยู่ที่ไหน 

ซึ่งจะดีกว่าเว็บไซต์ที่ไม่แสดงข้อมูลที่อยู่จริง ๆ

3.3 ตรวจสอบว่ามีชือ่จริง นามสกลุจรงิของเจ้าของร้านแสดงอยูไ่หม หากมช่ืีอจริง หรอืเลขบญัช ี

ธนาคารที่เราต้องจ่ายเงินไปให้ ลองค้นหาตรวจสอบใน Google ดูก่อนว่ามีประวัติอย่างไร เพราะหากเป็น

ชื่อปลอม หรือข้อมูลปลอม ก็อาจจะเจอคนอื่น ๆ มาพูดถึงไว้เช่นกัน หรือหากเว็บไซต์นั้น ๆ จดทะเบียน 

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก็จะน่าเช่ือถือมากข้ึน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ 
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http://www.dbd.go.th/edirectory

4. ก่อนช�ำระเงนิควรปรกึษำผูป้กครองก่อน แล้วให้ผู้ปกครองช�าระเงินด้วยบัตรเครดติ (หากร้านค้า 

รองรับ) เพราะหากมีปัญหา เราสามารถดึงเงินกลับได้ เพราะเป็นช�าระเงินแบบ “เครดิต” ซึ่งแตกต่าง 

กับการจ่ายเงินสด หรือโอนเงิน เพราะหากจ่ายเงินไปแล้วก็ยากที่จะขอเงินคืน

5. ลองถำมชื่อเว็บไซต์กับคนอื่น ๆ ที่เคยซื้อสินค้ำ หรือรู้จักร้ำนนี้มำก่อน เช่น ตามเว็บบอร์ด 

ต่าง ๆ  ซ่ึงในปัจจบุนั การซือ้สนิค้ากับร้านค้าออนไลน์ มกีารการนัตว่ีาจะได้รบัสนิค้าแน่นอน หากไม่ได้สนิค้า 

ทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้กับลูกค้า ท�าให้มั่นใจได้มากขึ้น

กรณีที ่6 น้องรถดัม้อยำกสอบเข้ำมหำวทิยำลยัชือ่ดงัแห่งหนึง่ จงึไปจ้ำงตวิเตอร์ทีป่ระกำศผ่ำน

ทำงอินเทอร์เน็ตให้มำสอนตัวต่อตัวที่บ้ำน และตกลงกันไว้คอร์สละ 10,000 บำท วันละ 2 ชั่วโมง 

ภำยใน 1 เดอืน โดยหลงัจำกท�ำสญัญำแล้วน้องรถดัม้โอนเงนิไปครึง่หนึง่ก่อน หลงัจำกนัน้กไ็ม่สำมำรถ

ติดต่อติวเตอร์ได้อีกเลย 

ถ้าผู้เรียนเป็นน้องรถดั้ม 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง 

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ 

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

  1. พยำนเอกสำร

   1.1 อีเมลที่ติดต่อกัน 

   1.2 ภาพหน้าจอบทสนทนาตั้งแต่เริ่มติดต่อพูดคุยทั้งหมดในเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้อง

   1.3 เอกสารสัญญาการว่าจ้าง

   1.4 หลักฐานการโอนเงิน

  2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้    

  1. หน่วยงานส่วนกลาง คือส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ

ต�ารวจกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

  2. หน่วยงานต่างจังหวัด คือ สคบ. จังหวัด และต�ารวจ

  3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

  1. แจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองทราบก่อน

  2. เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อีเมล ภาพหน้าจอบทสนทนาทั้งหมดที่คุยกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการโอนเงิน ฯลฯ

  3. แจ้งความ พร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดกับ บก.ปคบ. หรือสถานีต�ารวจใกล้บ้าน

  4. ร้องเรียนไปที่ สคบ. หรือศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในจังหวัด แต่ถ้าอยู่กรุงเทพฯ 

สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ.หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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วิธีการเลือกติวเตอร์สอนพิเศษแบบตัวต่อตัวอย่างรู้เท่าทัน มีดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัวของติวเตอร์ที่รับสอนพิเศษตำมบ้ำน ได้แก่ 

1.1 ชื่อ-นามสกุล ควรเป็นชื่อ-นามสกุลจริง เพื่อความปลอดภัยให้รู้ว่ามีตัวตนจริง

1.2 เบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางส�าคัญส�าหรับติดต่อกับติวเตอร์โดยตรง

1.3 อีเมล เป็นอีกช่องทางติดต่กับติวเตอร์ ส�าหรับส่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่ไม่สะดวกให้ทางโทรศัพท์

1.4 เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ที่ติวเตอร์บางคนแจ้งไว้ เพื่อให้รู้

ว่ามีตัวตนจริง ได้เห็นหน้าเห็นตา รู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

 ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถน�าข้อมูลต่าง ๆ  เหล่านี้ไปค้นหาใน Google ดูคร่าว ๆ  ได้ว่าติวเตอร์คนนี้

มีประวัติอย่างไร น่าไว้ใจหรือไม่ เคยรับสอนมาก่อนไหม มีคนมาให้ความเห็นเรื่องการสอนอย่างไร ฯลฯ 

เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถืออีกทางหนึ่ง

 พร้อมกันนั้น ต้องดูว่า เนื้อหาวิชาที่ติวเตอร์จะติวให้เป็นประมาณไหนบ้าง เพราะติวเตอร์บาง

คนจะระบุมาเลยว่า เน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ เมื่อตรวจสอบคร่าว ๆ  ในเบื้องต้นแล้ว หากผู้เรียนสนใจให้ส่ง

อีเมลหรือโทรศัพท์ไปสอบถาม ทั้งเรื่องเนื้อหาวิชาที่สอนว่า สามารถสอนเนื้อหาใดได้บ้าง ครอบคลุมบท

ไหน เป็นการสอนจากหนังสือ หรือมีเอกสารประกอบการสอนแจกให้ รวมทั้งเรื่องเวลาที่สอนว่า สอนครั้ง

หนึ่งมีระยะเวลาเท่าไหร่ เช่น 1 ชั่วโมงเป็นต้นไป และสามารถสอนได้ในวันใดบ้าง เช่น ช่วงเย็นของวัน

จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป หรือ เสาร์-อาทิตย์ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอน ว่าคิดอย่างไร 

คิดตามชั่วโมง รวมค่าอุปกรณ์การสอนหรือไม่ รวมถึงวิธีการจ่ายเงินเป็นอย่างไร โอนล่วงหน้าเต็มจ�านวน 

หรือครึ่งเดียว จะได้เข้าใจตรงกัน

2. สถำนที่นัดติว ส่วนใหญ่ติวเตอร์มักจะระบุสถานที่รับติวมาอยู่แล้ว หากผู้เรียนสะดวกก็ไม่มี

ปัญหา แต่ถ้าเรียนคนเดียวควรระมัดระวังเร่ืองสถานที่ด้วย หากเป็นที่บ้านติวเตอร์ควรมีผู้ปกครองหรือ

เพื่อนไปด้วย หรือจะชวนกันติวแบบกลุ่มเลยก็ได้ ถ้าติวเตอร์สะดวกมาติวที่บ้านก็อาจจะต้องเป็นช่วงเวลา

ที่มีคนอยู่ด้วย หรือบางครั้ง สถานที่ติวจะนัดกันตามร้านอาหาร หรือศูนย์อาหาร ผู้เรียนอาจจะต้องเลือก

สถานที่กันสักนิด เพราะสถานที่เหล่านี้เป็นที่พลุกพล่าน อาจท�าให้ไม่มีสมาธิในการเรียน หรือการติวกัน

เป็นกลุ่มย่อย ต้องไปใช้สถานที่ร้านค้าเป็นเวลานาน อาจท�าให้ในร้านไม่มีพื้นที่บริการลูกค้าอื่นได้
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กรณีที่ 7 หลังเลิกเรียนแล้ว บ้ีขึ้นรถสองแถวเพ่ือกลับบ้ำน แต่เนื่องจำกรถสองแถวมีคน 

ขึ้นเยอะจนบี้ต้องโหน และคนขับก็ขับเร็วจนบ้ีพลัดตกจำกรถล้มหมดสติไป ต่อมำมีคนส่งบ้ีไปส่ง 

โรงพยำบำล เมื่อบี้ฟื้นตัวขึ้นมำแล้ว 

ถ้าผู้เรียนเป็นบี้ 

1) จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

2) มีใครบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ และ

3) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ตอบ 1) หลักฐำนที่ต้องเตรียม

1. พยำนบุคคล

1.1 เพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ  ที่พบเห็นเหตุการณ์

2. พยำนเอกสำร

2.1 รูปถ่ายสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น

2.2 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

2.3 ใบรับรองแพทย์

2.4 ใบแจ้งความ

2) หน่วยงำนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ได้

1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. กรมการขนส่งทางบก และส�านักงานขนส่งจังหวัด

3) วิธีกำรแก้ไขปัญหำ

1. แจ้งรายละเอียดและข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองทราบก่อน

2. ตรวจสอบข้อมูลของรถคันที่เกิดเหตุ เช่น ทะเบียนรถ และประกันภัยของรถยนต ์

คันเกิดเหตุ (กรณีที่คนขับไม่หนีและพาผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาล)

3. แจ้งขอใช้สทิธค่ิารกัษาพยาบาลของ พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535

4. เกบ็หลักฐานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใบเสรจ็ค่ารกัษา ใบรับรองแพทย์ เวชระเบียน ฯลฯ

5. ให้ผูป้กครองแจ้งความกับสถานตี�ารวจในพ้ืนที ่เพือ่ลงบนัทึกประจ�าวนัว่านัง่รถโดยสาร

จากไหนไปไหน และเกิดเหตุอย่างไร

6. หากมคีวามเสยีหายมากกว่าความเสียหายเบือ้งต้นตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภัย

จากรถ หรือมากกว่า 80,000 บาท ก็สามารถท�าเรื่องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมอื่น ๆ  ได้จาก

ประกันภัยภาคสมัครใจของรถยนต์คันที่เกิดเหตุ

7. ร้องเรียนไปที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในจังหวัด หรือถ้าอยู่กรุงเทพฯ สามารถ

ร้องเรียนได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
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วงเงินควำมคุ้มครองตำม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 มีดังนี้

ค่ำเสยีหำยเบ้ืองต้น หมายถึง ค่าเสยีหายต่อชวีติ-

ร่างกายของผู ้ประสบภัย อันเนื่องจากการใช ้

รถท่ีบริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอ 

พิสูจน์ความรับผิด และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

ค่าสินไหมทดแทน

1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท

2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ

ตามข้อ 1 และ 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 

บาท ในชั้นต้น 35,000 บาท

ค่ำสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่ำเสียหำยเบื้อง

ต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความ

เสยีหายต่อชีวติ-ร่างกายของผูป้ระสบภยัจากรถที่

บรษิทัประกนัภยัต้องจ่าย เมือ่อบุตัเิหตจุากรถนัน้

เป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท

2. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร

300,000 บาท

3. สูญเสียอวัยวะ

- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท

- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท

4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท

/ วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

ที่มา http://www.rvp.co.th/coverage.php

กำรวัดและประเมินผล (14.3)

หลักการให้คะแนน มีคะแนนเต็มทั้งหมด 80 คะแนน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนจากคะแนนรวมที่ได้ทั้งหมดในการตอบค�าถาม มีเกณฑ์ในการวัด  

4 ระดับ ดังนี้

ช่วงคะแนน (คะแนน) ระดับเกณฑ์กำรวัดผล

0-20 ต้องปรับปรุง

21-40 ปานกลาง

41-60 ดี

61-80 ดีมาก

หมำยเหตุ : ระดับคะแนนตั้งแต่   0-20 = ไม่ผ่าน   

  21-80 = ผ่าน 
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (14.4)

ควำมส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำของผู้บริโภค มีดังนี้ 

 1. การแก้ไขปัญหาของผูบ้รโิภคจะช่วยให้เราสามารถปกป้องตนเองและช่วยเหลอืผู้อ่ืนจากการ

ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคของผู้ประกอบการได้

 2. ท�าให้เรามีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันผู้ประกอบการมากขึ้น

 3. สามารถใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคของตนเองเป็นบทเรียนให้ผู้อื่นได ้

เรียนรู้และน�าไปแก้ไขปัญหาต่อได้

 4. สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ้น

 5. สามารถกระตุน้ให้หน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้องมกีารปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองอย่างจริงจัง

มากขึ้น

 6. เกิดการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเชิงระบบในระดับนโยบาย

ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำของผู้บริโภคในเบื้องต้น มีดังนี้

 1. ค้นหาปัญหาให้พบก่อนว่าปัญหาทีเ่จอคอือะไร เพือ่ทีเ่ราจะได้รูว่้าควรเรยีกร้องกับหน่วยงาน

ก�ากบัดแูลและผูป้ระกอบการใด รวมถงึจะตอ้งท�าอะไรบ้าง เช่น กรณีซือ้ปลากระป๋องแล้วพบว่าบูดต้องไป

ร้องเรียนกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 2. ค้นหาความต้องการหรือข้อเรียกร้องของเราให้พบก่อนว่า ต้องการให้หน่วยงานก�ากับดูแล

และผู้ประกอบการท�าอะไรบ้าง

 3. ติดต่อเจรจากับคู่กรณีก่อน

 4. หากคู่กรณีปฏิเสธการช่วยเหลือ ให้ลองคิดว่าปัญหาที่พบมีหน่วยงานใดรับผิดชอบดูแล 

เช่น ถ้าพบปัญหาด้านอาหาร มีหน่วยงานที่ดูแล คือ อย. หรือถ้าพบปัญหาด้านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

หน่วยงานทีดู่แล คือส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น 

 5. รวบรวมหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องท้ังหมด เช่น ใบเสร็จหรอืสัญญา โบรชวัร์โฆษณา พยานทีรู่เ้หน็ 

เหตุการณ์และตัวสินค้า เป็นต้น 

 6. ท�าหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ โดยการส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนแบบตอบรับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในภายหลัง

 7. ตดิตามผลการด�าเนินงานความคบืหน้า เมือ่ครบ 1 เดอืน หลงัจากทีส่่งหนังสอืไปแล้ว

 8. ฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภค ถ้าไม่มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานก�ากับดูแลและ 

ผู้ประกอบการ

 9. ขอค�าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัด หรือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.consumerthai.org/, https://www.facebook.com/

fconsumerthai/ และ https://www.facebook.com/cindependence/ เบอร์โทรติดต่อ 02-248-3737  

วันท�าการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือ อีเมล complaint@consumerthai.org
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กิจกรรมที่ 2 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(14.5) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (14.5) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (14.6)  
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แบบประเมินผลควำมรู้ (14.5)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง กำรให้ค�ำปรึกษำหรือแก้ไขปัญหำผู้บริโภคเบื้องต้น

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ใครที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องที่สุด

ก. แดชซื้อนมแล้วพบว่านมบูดจึงทิ้งไป เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเวรกรรมของตนเอง

ข. สบิทศิเก็บใบเสร็จทกุคร้ังซ้ือของหรอืใช้บริการ เพราะคดิว่าใช้เป็นหลกัฐานในการร้องเรยีนได้

ค. ธีสิสชอบซื้อเครื่องส�าอางที่ตลาดนัด เพราะราคาถูกและใช้แล้วเห็นผลไว  

ง. เท็ดดี้ไปถอนฟัน หมอถอนฟันผิดไป 2 ซี่ แต่ไม่กล้าไปร้องเรียนเพราะกลัวหมอจะไม่รักษา

ให้ยามเจ็บป่วย

2. ถ้ำทีเร็กซ์ถูกคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ผิดพลำด ทีเร็กซ์จะร้องเรียนที่หน่วยงำนใดได้บ้ำง

ก. ส�านักงาน กสทช.   

ข. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัด  

ค. สคบ.    

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

3. ถ้ำเซอร์เวย์ซือ้กะเพรำหมทูีร้่ำนสะดวกซือ้แล้วพบแมลงสำบอยู่ในกล่อง เซอร์เวย์ต้องท�ำอย่ำงไร

ก. ทิ้งไปเพราะมันเป็นเรื่องของเวรกรรม 

ข. น�าใบเสร็จและกล่องข้าวนั้นไปขอเปลี่ยนใหม่กับที่ร้าน

ค. ร้องเรียนกับ สสจ. หรือศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัด 

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

4. ถ้ำฮอว์คซื้อเสื้อออนไลน์ผ่ำนไลน์แล้วถูกโกง ฮอร์คจะต้องท�ำอย่ำงไร

ก. เก็บภาพหน้าจอการสนทนาและรายการสินค้าที่สั่งซื้อ

ข. น�าหลักฐานต่าง ๆ ไปร้องเรียนกับ สคบ. 

ค. น�าเอกสารการโอนเงินไปแจ้งความกับต�ารวจ

ง. ถูกทุกข้อ           

5. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. การเก็บใบเสร็จสามารถใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้

ข. การร้องเรียนเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลาเปล่า

ค. การซื้อปลากระป๋องหมดอายุเป็นเรื่องของเวรกรรม

ง. ถ้ามีปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถไปร้องเรียนได้ที่ สคบ.
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (14.6)

1. ใครที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องที่สุด

ตอบ ข. สิบทิศเก็บใบเสร็จทุกครั้งซื้อของหรือใช้บริกำร เพรำะคิดว่ำใช้เป็นหลักฐำนในกำร

ร้องเรียนได้ 

เพราะการเก็บใบเสร็จทุกคร้ังที่ซื้อของหรือใช้บริการ จะท�าให้มีหลักฐานที่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนข้ออื่นถือว่าเป็นการปฏิบัติตนที่ผิด 

ดังนี้ ข้อ ก. แดชซื้อนมแล้วพบว่านมบูดจึงทิ้งไป เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเวรกรรมของตนเอง 

เนือ่งจากสทิธิผูบ้ริโภคเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานของผูบ้รโิภคทกุคน ดังน้ัน การทีแ่ดชซือ้นมแล้วพบว่า 

นมบูดจึงเป็นเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องของเวรกรรม แดชสามารถที่จะ

ร้องเรียนกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) ได้ ข้อ ค. ธีสิสชอบซื้อเครื่องส�าอางที่ตลาดนัด เพราะราคาถูกและใช้แล้วเห็นผลไว 

เนือ่งจากข้อมลูราคาถกูไม่ใช่ข้อมลูทีจ่ะช่วยบอกให้เรารูว่้าเครือ่งส�าอางนัน้จะปลอดภยัได้ แต่เป็น 

ข้อมูลที่ช่วยในเรื่องของความคุ้มค่าเท่านั้น ธีสิสควรดูข้อมูลอื่นประกอบด้วย และการที ่

ใช้เครื่องส�าอางแล้วเห็นผลไว เช่น หน้าขาวใน 3 วัน 7 วัน อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องส�าอางนั้น 

มีสารปรอทที่มากกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาจจะท�าให้ใช้แล้วได้รับอันตรายได้ และข้อ ง. 

เท็ดดีไ้ปถอนฟันแต่หมอถอนฟันผดิไป 2 ซี ่แต่ไม่กล้าไปร้องเรียนเพราะกลวัหมอจะไม่รกัษาให้

ยามเจ็บป่วย กรณีของเท็ดดี้เป็นเรื่องของการได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสาธารณสุข 

ถ้าเท็ดดี้ไม่กล้าร้องเรียนปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและส่งผลกระทบกับผู้ใช้

บริการคนอื่น ๆ  ต่อไป

2. ถ้ำทีเร็กซ์ถูกคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์ผิดพลำด ทีเร็กซ์จะร้องเรียนที่หน่วยงำนใดได้บ้ำง

ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

เพราะส�านกังาน กสทช. เป็นหน่วยงานรฐัทีร่บัผดิชอบในการก�ากบัดแูลในการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านกิจการโทรคมนาคม และศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานคุ้มครอง

สิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนที่ท�างานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในทุกเรื่อง ทั้งนี้ ทั้งข้อ ก. และ ข. 

เป็นข้อที่ทีเร็กซ์สามารถไปร้องเรียนกับหน่วยงานดังกล่าวได้ทั้งคู่ เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้

บริการโทรคมนาคม แต่ไม่ใช่ข้อที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับข้อ ง. ส่วนข้อ ค. สคบ. หรือส�านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บรโิภคทีไ่ม่ได้ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลเรือ่ง

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

3. ถ้ำเซอร์เวย์ซือ้กะเพรำหมทูีร้่ำนสะดวกซือ้แล้วพบแมลงสำบอยู่ในกล่อง เซอร์เวย์ต้องท�ำอย่ำงไร

ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 

เพราะถ้าซื้ออาหารแล้วพบอาหารปนเปื้อน สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้

 1. น�าใบเสร็จและกล่องข้าวนั้นไปขอเปลี่ยนใหม่กับร้านที่ไปซื้อมา

 2. ถ้าเจ้าของร้านไม่รับผิดชอบสามารถไปร้องเรียนกับ สสจ. อย. หรือศูนย์คุ้มครองสิทธ ิ
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ผู้บริโภคระดับจังหวัดได้ ส่วนข้อ ก. การที่เซอร์เวย์ซื้อกะเพราหมูที่ร้านสะดวกซื้อแล้วพบ 

แมลงสาบอยูใ่นกล่องจงึท้ิงไปเพราะคดิว่าเป็นเรือ่งของเวรกรรมนัน้ ข้อเท็จจรงิคอืเซอร์เวย์ก�าลงั  

ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนื่องจากอาหารที่ซื้อมีสิ่งปนเปื้อนผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 

อาหาร พ.ศ. 2522 การขายอาหารที่สะอาดและปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการต้องท�า  

ในกรณีนี้เซอร์เวย์จึงสามารถร้องเรียนได้ 

4. ถ้ำฮอว์คซื้อเสื้อออนไลน์ผ่ำน Line แล้วถูกโกง ฮอร์คจะต้องท�ำอย่ำงไร

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะการซือ้ของจาก Application บนระบบออนไลน์ทกุประเภทแล้วถกูโกง ผูเ้สยีหายสามารถ

ด�าเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเรียกเงินคืนได้

 1. จับภาพหน้าจอ (Print Screen) ของการสนทนาและรายการสินค้าที่สั่งซื้อหน้าเพจของ 

ผู้สั่งซื้อ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อของผู้ขาย เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

 2. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1 และเอกสารการโอนเงินไปแจ้งความกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจไว้เป็น

หลักฐาน

 3. น�าหลกัฐานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องท้ังหมดไปร้องเรยีนกบั สคบ. เน่ืองจากกรณดีงักล่าวเป็นการ

กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่ สคบ. ก�ากับดูแลอยู่

 4. ติดตามผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

 5. ถ้าไม่มคีวามคบืหน้าสามารถฟ้องศาลเป็นคดีผู้บรโิภคตามพระราชบัญญติัวธิพีจิารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ต่อไปได้

5. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ก. กำรเก็บใบเสร็จสำมำรถใช้เป็นหลักฐำนในกำรร้องเรียน

เพราะใบเสรจ็เป็นเอกสารทีช่่วยยนืยนัได้ว่า เราซือ้หรอืใช้บรกิารกบัทางผูป้ระกอบการจรงิ ส่วน

ข้อ ข. การร้องเรียนเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลาเปล่า เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะนอกจาก

การร้องเรียนจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้ว 

ยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานก�ากับดูแลสามารถดูแลผู้บริโภคได้ทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งท�าให้ 

ผูป้ระกอบการมกีารปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพของสนิค้าและบรกิารให้ดแีละปลอดภยัมากข้ึน 

ส�าหรับข้อ ค. การซื้อปลากระป๋องหมดอายุเป็นเรื่องของเวรกรรม เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้อง

เนือ่งจากการโดยหลกัแล้วการขายสินค้าทีไ่ม่หมดอายแุละปลอดภัยเป็นหน้าทีข่องร้านท่ีจะต้อง 

มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่เสมอ การขายอาหารหมดอายุจึงเป็นการละเมิดสิทธิ

ของผู้บริโภค และข้อ ง. ถ้ามีปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถไปร้องเรียน

ได้ที่ สคบ. นั้น ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สคบ. ไม่ได้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

รถโดยสารสาธารณะ แต่เป็นกรมขนส่งทางบกและส�านักงานขนส่งจังหวัด
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1. สำระส�ำคัญ  

 บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองบริการสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู ้เรียนเข้าใจในแนวคิดของระบบ

หลักประกันสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน และความแตกต่างระหว่างสิทธิต่าง ๆ   

ของหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศไทย และสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิของตนเองเพื่อสามารถ

เข้าถึงการรักษาได้อย่างถูกต้อง  

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนเข้าใจเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน  

และความแตกต่างระหว่างสิทธิต่าง ๆ ของหลักระบบประกันสุขภาพ 
2.2 ผูเ้รยีนสามารถตรวจสอบการใช้สิทธขิองตนเอง เพือ่สามารถเข้าถงึการรกัษาได้อย่างถกูต้อง  

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “รู้สิทธิบริการสุขภาพ” เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเรื่องระบบ 

หลักประกันสุขภาพ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกัน

สังคม และสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ

ของประชาชนและการเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิทธิต่าง ๆ  ของหลักประกันสุขภาพ  

3.2 กิจกรรมที่ 2 “ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล” เป็นกระบวนการเพื่อให้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเข้าถึงช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู้เรียน โดย 

ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

พร้อมเฉลยค�าตอบ  

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง บริกำรสุขภำพ         เวลำ 40 นำที

          รู้สิทธิบริกำรสุขภำพ
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 บัตรค�าอาชีพของคนในชุมชน (15.1)

4.2 ป้ายสรุประบบการรักษา 3 ระบบ (15.2)

4.3 เฉลยกิจกรรมที่ 1 “รู้สิทธิบริการสุขภาพ” (15.3) 

4.4 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (15.4) 

4.5 กระดาษกาว

4.6 กระดาษเอสี่

4.7 ปากกาเคมี

4.8 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (15.5)

4.9 แบบประเมินผลความรู้ (15.6)

4.10 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (15.7)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “รู้สิทธิบริกำรสุขภำพ” (เวลำ 20 นำที)    

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกบัตรค�าอาชีพของคนในชุมชน (15.1) ให้ผู้เรียนคนละ 1 ใบ

2. ผูด้�าเนนิกจิกรรมถามผู้เรียนวา่ เมื่อเราไปโรงพยาบาล เรา ญาต ิหรอืคนในชุมชนใช้สทิธอิะไร 

ในการรักษาพยาบาล

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละคนน�าบัตรค�าอาชีพของคนในชุมชน (15.1) มาติดด้วย 

กระดาษกาวท่ีป้ายสรุประบบการรกัษา 3 ระบบ (15.2) ซึง่แยกประเภทของระบบสขุภาพ ดงันี้

 3.1 สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ  

 3.2 สิทธิประกันสังคม   

 3.3 สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

4. เมื่อผู้ด�าเนินกิจกรรมเห็นว่า ผู้เรียนแต่ละคนติดค�าตอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรม 

เฉลยค�าตอบโดยใช้เฉลยกิจกรรมที่ 1 “รู้สิทธิบริการสุขภาพ” (15.3) พร้อมสรุปคะแนนของ 

แต่ละกลุ่ม แล้วอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (15.4)

5. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา 

ผู้เรียนควรรู้และแยกแยะประเภทการรกัษาของระบบหลกัประกนัสขุภาพออกจากกนัได้อย่าง

ถกูต้อง รวมทั้งรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพด้วย



222  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

บัตรค�ำอำชีพของคนในชุมชน (15.1)

ลุงจันทร์เป็นชำวนำและมีลูกเป็นครูโรงเรียนรัฐบำล

ป้ำแก้วเป็นชำวสวนและไม่มีลูก

นำยไก่เป็นชำวไร่และมีภรรยำเป็นแม่ค้ำขำยขนม

พี่ภำเป็นครูโรงเรียนเอกชน

แพทย์อยู่โรงพยำบำลเอกชน

พยำบำลอยู่โรงพยำบำลรัฐ

พี่ส้มเป็นแม่บ้ำนของบริษัทเอกชน

ลุงช้ำงเปิดบริษัทรับท�ำงำนก่อสร้ำง
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บัตรค�ำอำชีพของคนในชุมชน (15.1)

พรศรีเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน

สมชำยเป็นสมำชิกเทศบำล

นพพรเป็นนำยก อบต.

ชัยกับภรรยำเป็นคนขำยขนม

พูลเทพเป็นปลัดอ�ำเภอ

อ�ำนวยเป็นนำยอ�ำเภอ

ลุงน้อยเป็นนักกำรภำรโรงโรงเรียนรัฐบำล

ณรงค์เป็นนำยกเทศบำล
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บัตรค�ำอำชีพของคนในชุมชน (15.1)

น้อยเป็นคนขำยอำหำรที่ตลำดสด

น้ำเอ็มเป็นต�ำรวจและมีลูกท�ำงำนบริษัท

ทหำร

คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน

ด.ญ.เจี๊ยบเป็นลูกคนขำยผลไม้

ด.ช.เอกเป็นลูกนำยอ�ำเภอ

ป๊อปเป็นพนักงำนไปรษณีย์

ชัยขำยของในตลำดนัด
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บัตรค�ำอำชีพของคนในชุมชน (15.1)

เคเป็นวิศวกร

กุ้งเป็นนักร้อง

ไทยเป็นเด็กที่มีควำมฝันอยำกเป็นนักบิน

เขำทรำยเป็นนักมวย

หญิงเป็นช่ำงตัดผม

ญำญ่ำเป็นดำรำ
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ป้ำยสรุประบบกำรรักษำ 3 ระบบ (15.2)

สิทธิสวัสดิกำร
กำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร

สิทธิประกันสังคม

สิทธิหลักประกันสุขภำพ (บัตรทอง)
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เฉลยกิจกรรมที่ 1 “รู้สิทธิบริกำรสุขภำพ” (15.3) 

สิทธิสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร ได้แก่

ลุงจันทร์เป็นชาวนาและมีลูกเป็นครูโรงเรียนรัฐบาล

พยาบาลอยู่โรงพยาบาลรัฐ

สมชายเป็นสมาชิกเทศบาล

นพพรเป็นนายก อบต.

พูลเทพเป็นปลัดอ�าเภอ

อ�านวยเป็นนายอ�าเภอ

ลุงน้อยเป็นนักการภารโรงโรงเรียนรัฐบาล

ณรงค์เป็นนายกเทศบาล

น้าเอ็มเป็นต�ารวจและมีลูกท�างานบริษัท

ทหาร

ด.ช.เอกเป็นลูกนายอ�าเภอ

ป๊อปเป็นพนักงานไปรษณีย์

สิทธิประกันสังคม

พี่ภาเป็นครูโรงเรียนเอกชน

แพทย์อยู่โรงพยาบาลเอกชน

พี่ส้มเป็นแม่บ้านของบริษัทเอกชน

ลุงช้างเปิดบริษัทรับท�างานก่อสร้าง

พรศรีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน

เคเป็นวิศวกร

สิทธิหลักประกันสุขภำพ (บัตรทอง)

ป้าแก้วเป็นชาวสวนและไม่มีลูก

นายไก่เป็นชาวไร่และมีภรรยาเป็นแม่ค้าขายขนม

ชัยกับภรรยาเป็นคนขายขนม

น้อยเป็นคนขายอาหารที่ตลาดสด

คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน

ด.ญ.เจี๊ยบเป็นลูกคนขายผลไม้

ชัยขายของในตลาดนัด

กุ้งเป็นนักร้อง

ไทยเป็นเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักบิน

เขาทรายเป็นนักมวย

หญิงเป็นช่างตัดผม

ญาญ่าเป็นดารา
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (15.4)

ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทย (สิ่งต้องสอน)

คนไทยได้รบัการคุม้ครองสทิธกิารรกัษาพยาบาล โดยสิทธกิารรกัษาพยาบาล ม ี3 ระบบใหญ่ คอื 

1. ระบบข้าราชการ 

2. ระบบประกันสังคม 

3. ระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

สิทธิการรักษาพยาบาลข้างต้น รัฐบาลให้การดูแลค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร

 คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส 

และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี) เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการ

รักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท�าหน้าที่ดูแลระบบ  

ออกกฎระเบียบและตามจ่ายเงินให้โรงพยาบาล โดยข้าราชการในประเทศไทยประกอบไปด้วย

 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 2. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

 3. ข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 5. ข้าราชการต�ารวจ

 6. ข้าราชการทหาร

 7. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

 8. ข้าราชการฝ่ายอัยการ

 9. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 10. ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 11. ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง

 12. ข้าราชการส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 13. รัฐสภาสามัญ

 14. ข้าราชการส�านักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 สทิธิประโยชน์ของพนกังานส่วนท้องถิน่ และบคุคลในครอบครวัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง (นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ�า

และข้าราชการครทูีร่บัถ่ายโอนทีป่ฏบิตังิานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุแห่ง ยกเว้นกรงุเทพมหานคร

และเมืองพัทยา 

 ผูม้สิีทธิร่วม หมายถึง บดิา มารดา คูส่มรส และบตุร ทีถ่กูต้องตามกฎหมายของผู้มสิีทธติามข้อ 1 
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 บุตร หมายถึง บุตรของผู้มีสิทธิล�าดับที่ 1-3 ยกเว้นหากบุตรในล�าดับที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิ

ได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น 

 ผู้หมดสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น 

และลูกจ้างประจ�า ที่ออกจากราชการ ถูกพักราชการ หรือย้ายหน่วยงานทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต 

การหย่าร้าง หรือการบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าวด้วย

2. ระบบประกันสังคม

คุม้ครองบรกิารรกัษาพยาบาลให้กบัผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคม เป็นคนงานท�างานใน

บรษัิท โรงงาน องค์กรทีอ่ยูใ่นกฎหมายประกนัสงัคม สามารถเข้ารบับรกิารรกัษาพยาบาลได้ทีโ่รงพยาบาล

ทีเ่ลอืกลงทะเบียน โดยส�านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสังคม ท�าหน้าทีด่แูลระบบ 

การออกระเบียบ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

3. ระบบหลักประกันสุขภำพ (บัตรทอง)

คุ้มครองบุคคลที่เป็นคนไทยมีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการ

ข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่น ๆ จากรัฐ 

1. นักเรียนที่ไม่ใช่ลูกข้าราชการ

2. ลูกข้าราชการที่อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. คนท�างานรบัจ้างทัว่ไป รบัจ้างท�างานรายวนั ไม่มนีายจ้างแน่นอน กรรมกรก่อสร้าง ฯลฯ

4. คนท�างานอิสระ เช่น ค้าขายส่วนตัว หาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด เป็นต้น

5. ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ 

 ให้ได้รับบริการสาธารณสุข ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต ตาม พ.ร.บ. หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท�าหน้าที่บริหาร

จัดการระบบเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ตามที่คณะกรรมการหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตกิ�าหนด (รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน) ปัจจุบันมผู้ีใช้สิทธหิลกัประกัน

สุขภาพจ�านวนกว่า 48 ล้านคน

สิทธิได้รับบริกำรสุขภำพ เป็นสิทธิในฐำนะผู้บริโภคด้วย

ทุกคนไปใช้สิทธิรับบริการได้ตามระบบที่ตนเองได้รับสิทธิ และหากได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม 

ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ถูกเรียกเก็บเงินก่อนรับบริการ จะมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานรับผิดชอบ 

คือส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย สปสช. มีสายด่วน 24 

ชั่วโมง ที่ 1330  ส่วนส�านักงานประกันสังคมมีสายด่วน 24 ชั่วโมง ที่ 1506 ส�าหรับข้าราชการไม่มี 

สายด่วน ต้องร้องเรียนที่โรงพยาบาลนั้น ๆ  

เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โทร 1669 ทุกคน ทุกสิทธิ เพื่อมีรถพยาบาลฉุกเฉินมารับ และน�าส่ง

หน่วยบริการที่เหมาะสม ใกล้เคียงที่สุดต่อไป



230  |  รายวิชา “บริโภคศึกษา”

กิจกรรมที่ 2 “ช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล” (เวลำ 10 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษเอสี่และปากกาเคมีให้ผู้เรียนเพ่ือตอบค�าถามว่า “ผู้เรียนคิดว่า 

ตนเองใช้สทิธิในการรักษาพยาบาลในสทิธิใด” และ “ผูเ้รยีนสามารถตรวจสอบสทิธขิองตนเอง 

ได้อย่างไร”

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมขอผู้เรียนอาสาสมัครให้ออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง แล้ว 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมข้อมูล โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (15.5)

4. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผู้เรียนควรรู้และเข้าถึงช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองได้

ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (15.5)

 ช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล 

1. สถำนที่รับลงทะเบียนส�ำหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพ 

ต่ำงจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพสต.) โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันเวลาราชการ 

กรงุเทพมหำนคร ส�านักงานเขตของกรงุเทพมหานครม ี29 เขตรบัลงทะเบียน ส่วนอกี 21 เขต 

ไม่รบัลงทะเบยีน ให้ตดิต่อส�านกังานเขตข้างเคยีงแทน (ดูแผนทีจุ่ดรบัลงทะเบียนในข้อมลูเพิม่เติมส�าหรบั

ผู้ด�าเนินกิจกรรม)

หรอื ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรงุเทพฯ ในวนัและเวลาราชการ 

ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิตัง้อยู่ที ่120 หมู ่3 อาคารรฐัประศาสนภักด ี(อาคารบี) โซนทศิใต้ 

ชัน้ 5 (ฝ่ังลานจอดรถ) ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 

10210 โทรศัพท์ 02-142-1000

เอกสารลงทะเบียนส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับเด็กใช้ส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยจริง

2. บริกำรตรวจสอบสิทธิรักษำพยำบำลด้วยระบบอัตโนมัติ 

 1. โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) 

 2. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทาง www.nhso.go.th 
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กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(15.6) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (15.6) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (15.7)  
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แบบประเมินผลควำมรู้ (15.6)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง บริกำรสุขภำพ รู้สิทธิบริกำรสุขภำพ

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทยมีกี่ระบบ

ก. 1 ระบบ

ข. 2 ระบบ

ค. 3 ระบบ

ง. 4 ระบบ

2. ข้อใดคือผู้ที่ใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลสิทธิหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ หรือสิทธิบัตรทอง

ก. ดวงดีเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรม

ข. ดุจดาวเป็นคนขายส้มต�า

ค. ดวงเด่นเป็นคุณหมอโรงพยาบาลของรัฐ

ง. ดวงดาวเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ของส�านักงานจังหวัด

3. ข้อใดคือผู้ที่ใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลประกันสังคม

ก. สมชายเป็นเกษตรกร

ข. สมศรีเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนรัฐบาล

ค. สมหวังเป็นนักร้องอิสระ

ง. สมประสงค์เป็นหัวหน้าแผนกบริการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

4. นำยกเทศมนตรีใช้สิทธิอะไรในกำรรักษำ

ก. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

ข. สิทธิประกันสังคม

ค. สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง

ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดคือช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ก. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

ข. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ โทร 1584 กด 2 ตามด้วยเลข 

ประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง)

ค. สายด่วน 1669 

ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (15.7)

1. ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทยมีกี่ระบบ

ตอบ ค. 3 ระบบ

เพราะคนไทยได้รบัการคุม้ครองสิทธกิารรกัษาพยาบาล โดยสิทธกิารรักษาพยาบาล ม ี3 ระบบ

ใหญ่ คือ ระบบข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

2. ข้อใดคือผู้ที่ใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลสิทธิหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ หรือสิทธิบัตรทอง

ตอบ ข. ดุจดำวเป็นคนขำยส้มต�ำ

เพราะระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) คุ้มครองบุคคลที่เป็นคนไทยมีเลขประจ�าตัว

ประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการ

รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่น ๆ จากรัฐ นักเรียนที่ไม่ใช่ลูกข้าราชการ คนท�างานรับจ้างทั่วไป คน

ท�างานอิสระ เช่น ค้าขายส่วนตัว หาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ รับจ้างท�างาน

รายวัน ไม่มีนายจ้างแน่นอน กรรมกรก่อสร้าง ฯลฯ  ให้ได้รับบริการสาธารณสุข ทั้งการสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

3. ข้อใดคือผู้ที่ใช้สิทธิกำรรักษำพยำบำลประกันสังคม

ตอบ ง. สมประสงค์เป็นหัวหน้ำแผนกบริกำรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

เพราะประกันสงัคมคุ้มครองบรกิารรกัษาพยาบาลให้กบัผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคม

เป็นคนงานท�างานในบรษิทั โรงงาน องค์กร ทีอ่ยูใ่นกฎหมายประกนัสงัคม สามารถเข้ารบับรกิาร

รกัษาพยาบาลได้ทีโ่รงพยาบาลทีเ่ลอืกลงทะเบียน โดยส�านักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม ท�าหน้าที่ดูแลระบบ การออกระเบียบ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

4. นำยกเทศมนตรีใช้สิทธิอะไรในกำรรักษำ

ตอบ ก. สิทธิสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร

เพราะสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับ

ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี) สิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
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5. ข้อใดคือช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ตอบ ก. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถำนีอนำมัยหรือโรงพยำบำลของรัฐใกล้บ้ำน

เพราะช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลมีช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1. สถานที่รับลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ต่างจังหวัด ได้แก่ สถานี

อนามัย โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในวันเวลาราชการ 

กรงุเทพมหานคร ได้แก่ ส�านกังานเขตของกรงุเทพมหานคร หรอืส�านักงานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ ส่วนเอกสารลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้ 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับเด็กใช้ส�าเนาสูติบัตร 

(ใบเกิด) และส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยจริง

 2. บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลข 

ประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) หรือผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

ทาง www.nhso.go.th
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

ทีม่า : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.). (2556). 10 เรือ่งควรรู ้สทิธหิลักประกนัสขุภาพ.  

 กรุงเทพฯ : ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช.
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง บริกำรสุขภำพ         เวลำ 40 นำที

        รู้ใช้บริกำรสุขภำพ

1. สำระส�ำคัญ  

บทนีม้เีนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองบริการสุขภาพ โดยมุง่หวงัให้ผู้เรยีนเข้าใจแนวคดิของระบบหลกัประกนั

สุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึง

การให้ข้อมูลการร้องเรียนหากไม่ได้รับความสะดวกหรือมีปัญหาการรับบริการ

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิการรักษาได้อย่างถูกต้อง 

2.2 ผู้เรียนสามารถรู้ช่องทางและใช้ช่องทางการร้องเรียนได้ เมื่อไม่ได้รับความสะดวกหรือมี 

ปัญหาการถูกละเมิดการรับบริการรักษาพยาบาล 

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “รู้ใช้สิทธิบริการสุขภาพ” เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้สิทธิ 

ในระบบหลักประกัน 

3.2 กิจกรรมที่ 2 “เมื่อถูกละเมิดสิทธิจะท�าอย่างไร” เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ 

การถูกละเมิดสิทธิ รู้ช่องทางการร้องเรียน และสามารถร้องเรียนได้หากถูกละเมิดสิทธ ิ

หรือไม่ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

3.3 กิจกรรมที่ 3 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  
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4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 กระดาษกาว

4.2 บัตรค�าสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

4.3 เฉลยกิจกรรมที่ 1 “รู้ใช้สิทธิบริการสุขภาพ” (16.2)

4.4 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (16.3)

4.5 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (16.4)

4.6 แบบประเมินผลความรู้ (16.5)

4.7 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (16.6)

5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 “รู้ใช้สิทธิบริกำรสุขภำพ” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผูด้�าเนินกจิกรรมแจกบตัรค�าสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนั (บัตรทอง) (16.1) ให้ผู้เรยีน 

คนละ 1 ใบ (หรือตามเหมาะสม)

2. ผูด้�าเนนิกจิกรรมให้ผูเ้รยีนแต่ละคนดวู่า บตัรค�าสิทธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนั (บตัรทอง) 

(16.1) ทีต่นเองได้นัน้ บตัรค�าใดทีเ่ป็นสทิธปิระโยชน์ทีอ่ยูใ่นระบบหลกัประกนัสขุภาพทีคุ่ม้ครอง 

และบัตรค�าใดที่ไม่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ผู ้เรียนแต่ละคนน�าบัตรค�าออกมาติดแยกประเภทหน้าชั้นเรียนด้วย 

กระดาษกาว ดังนี้

  3.1 สิทธิประโยชน์ที่คุ้มครอง

  3.2 สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง

4. เมื่อผู้ด�าเนินกิจกรรมเห็นว่า ผู้เรียนแต่ละคนติดค�าตอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ด�าเนินกิจกรรม

เฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยกิจกรรมที่ 1 “รู้ใช้สิทธิบริการสุขภาพ” (16.2) จากนั้นชวนคุยและ 

อธิบายข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 1 (16.3)

5. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา 

ผู้เรียนควรรู้และเข้าใจสิทธิการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถูกต้อง
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บัตรค�ำสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

กำรวำงแผนครอบครัว

ฉีดยำคุม ถุงยำงอนำมัย

กำรฉีดวัคซีน วัคซีนตำมช่วงวัย วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ผ่ำตัดหัวใจ

บ�ำบัดรักษำมะเร็ง

โรคเบำหวำน

โรคควำมดัน

โรคไข้หวัด
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บัตรค�ำสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรรักษำโรค

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์

ค่ำยำ

ค่ำอำหำรและค่ำห้องพัก

กำรจัดส่งต่อเพื่อกำรรักษำระหว่ำงหน่วยบริกำร

กำรใส่เพดำนเทียมในเด็กปำกแหว่งเพดำนโหว่

ยำต้ำนไวรัสเอดส์
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บัตรค�ำสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

ล้ำงไตทำงช่องท้อง  

ส�ำหรับผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย

ตรวจระดับน�้ำตำลในเลือด

ตรวจมะเร็งปำกมดลูก

ตรวจมะเร็งเต้ำนม

อุดฟัน

ถอนฟัน

ขูดหินปูน

กำรรักษำโพรงประสำทฟันน�้ำนม
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บัตรค�ำสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

กำรผ่ำตัดสมอง

กำรคัดกรองควำมเสี่ยง

โรคอัมพฤกษ์  อัมพำต

ผ่ำตัดต้อกระจกตำ

บ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด

กำรยุติกำรตั้งครรภ์ ตำมกรอบกฎหมำย เช่น  

อำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี หมออย่ำงน้อย 2 คน มีควำมเห็นว่ำ 

กำรตั้งครรภ์มีผลต่อสุขภำพกำย สุขภำพจิต

กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี
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บัตรค�ำสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

กำรนวดเพื่อกำรรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ

ผู้ป่วยจิตเวช

ฟื้นฟูกำรได้ยิน

ฟื้นฟูกำรมองเห็น

อุปกรณ์เครื่องช่วยตำมประเภทควำมพิกำรได้

กำรรักษำรำกฟันแท้

กำรท�ำกิ๊ฟต์

แปลงเพศ
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บัตรค�ำสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) (16.1)

กำรนวดเพื่อผ่อนคลำย

เสริมจมูก

กำรเปลี่ยนอวัยวะ

บำดเจ็บจำกกำรประสบภัยจำกรถ

ข้ำรำชกำรบ�ำบัดยำเสพติด



 พวงทอง ว่องไว  ผู้เขียน  |  245 

เฉลยกิจกรรมที่ 1 “รู้ใช้สิทธิบริกำรสุขภำพ” (16.2)

สิทธิประโยชน์ที่คุ้มครอง

1. การวางแผนครอบครัว  

2. ฉีดยาคุม ถุงยางอนามัย

3. การฉีดวัคซีน วัคซีนตามช่วงวัย วัคซีนไข้หวัดใหญ่

4. ผ่าตัดหัวใจ 

5. บ�าบัดรักษามะเร็ง 

6. โรคเบาหวาน 

7. โรคความดัน

8. โรคไข้หวัด 

9. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค 

10. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

11. ค่ายา 

12. ค่าอาหารและค่าห้องพัก

13. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ  

14. การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 

15. ยาต้านไวรัสเอดส์ 

16. ล้างไตทางช่องท้อง ส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

17. ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด

18. ตรวจมะเร็งปากมดลูก 

19. ตรวจมะเร็งเต้านม 

20. อุดฟัน 

21. ถอนฟัน 

22. ขูดหินปูน 

23. การรักษาโพรงประสาทฟันน�้านม

24. การผ่าตัดสมอง

25. การคัดกรองความเสี่ยง

26. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

27. ผ่าตัดต้อกระจกตา

28. บ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

29. การยตุกิารตัง้ครรภ์ ตามกรอบกฎหมาย เช่น อายตุ�า่กว่า 15 ปี หมออย่างน้อย 2 คน มคีวามเหน็ 

ว่าการตั้งครรภ์มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

30. การตรวจสุขภาพประจ�าปี

31. การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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32. ผู้ป่วยจิตเวช

33. ฟื้นฟูการได้ยิน 

34. ฟื้นฟูการมองเห็น 

35. อุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้

สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง

1. การรักษารากฟันแท้

2. การท�ากิ๊ฟต์

3. แปลงเพศ

4. การนวดเพื่อผ่อนคลาย

5. เสริมจมูก

6. การเปลี่ยนอวัยวะ

7. บาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ

8. ข้าราชการบ�าบัดยาเสพติด
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 1 (16.3)

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน (บัตรทอง) และข้ำรำชกำร

1. สิทธิประโยชน์การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ

2. สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้วยความเท่าเทียม

3. สทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วมในระบบหลกัประกนัสุขภาพ เช่น การเป็นกรรมการกองทนุในระดบัต่าง ๆ  

เช่น จังหวัด เขต ประเทศ การท�าข้อเสนอผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น

4. สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับกำรคุ้มครอง

1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การวางแผนครอบครัว ฉีดยาคุม 

ถุงยางอนามัย การดูแลหญิงตั้งครรภ์ วัคซีนส�าหรับเด็ก  

2. การฉีดวัคซีน วัคซีนตามช่วงวัย วัคซีนไขหวัดใหญ่

3. กายภาพบ�าบัด ฟื้นฟูการได้ยิน  

4. การยตุกิารตัง้ครรภ์ ตามกรอบกฎหมาย เช่น อายตุ�า่กว่า 15 ปี หมออย่างน้อย 2 คนมคีวามเหน็ 

ว่าการตั้งครรภ์มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

5. การคลอดบุตร ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

6. การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค 

7. ค่ายาและเวชภัณฑ์

8. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

9. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ 

10. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

11. บริการแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

12. ผ่าตัดหัวใจ 

13. บ�าบัดรักษามะเร็ง 

14. โรคเบาหวาน 

15. โรคความดัน

16. โรคไข้หวัด 

17. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค 

18. ค่ายา 

19. ค่าอาหารและค่าห้องพัก

20. ผ่าตัดต้อกระจกตา 

21. การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 

22. ยาต้านไวรัสเอดส์ 

23. ล้างไตทางช่องท้อง ส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

24. ตรวจระดับน�้าตาลในเลือด
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25. ตรวจมะเร็งปากมดลูก 

26. ตรวจมะเร็งเต้านม 

27. อุดฟัน 

28. ถอนฟัน 

29. ขูดหินปูน 

30. บ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง

1. การรักษารากฟันแท้ การจัดฟัน ดัดฟัน

2. การรักษาการมีบุตรยาก การท�ากิ๊ฟต์

3. การแปลงเพศ การท�าเพื่อความสวยงาม เสริมจมูก

4. การรักษาที่อยู่ในระยะทดลอง

5. ข้าราชการบ�าบัดยาเสพติด

6. การนวดเพื่อผ่อนคลาย

7. การเปลีย่นถ่ายอวยัวะ ยกเว้น เพือ่รกัษาไตวายระยะสดุท้าย การปลกูถ่ายตบัเดก็ การปลกูถ่าย 

หัวใจ

8. บาดเจบ็จากการประสบภยัจากรถซึง่ต้องไปใช้ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถก่อน ตามวงเงินค่า

รกัษาของประกนัภยั ส่วนเกนิหลงัจากน้ันให้ได้รบัการคุ้มครองจากสิทธหิลกัประกนัสุขภาพทีม่ี

กิจกรรมที่ 2  “เมื่อถูกละเมิดสิทธิจะท�ำอย่ำงไร” (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผู้ถูกละเมิดสิทธิให้ผู้เรียนฟัง แล้วให้ผู้เรียน  

ช่วยกันตอบว่า มีหน่วยงานไหนที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้บ้าง เช่น

 1.1 การแพ้ยาอย่างรุนแรง

 1.2 การผ่าตัดแล้วลืมผ้าก๊อซไว้ในแผล

 1.3 การท�าหมันแล้วท้อง

 1.4 การไปรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิตโดยไม่เป็นไปตามพยาธิสภาพของโรค

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมชวนคิดและให้เพิ่มเติมข้อมูล โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอนชุดที่ 2 (16.4)

3. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผู้เรียนควรรู้สิทธิเกี่ยวกับการได้รับบริการสุขภาพ และรู้ช่องทางในการร้องเรียน รวมถึง 

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการร้องเรียนหากถูกละเมิดสิทธิ
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอนชุดที่ 2 (16.4)

เรื่องที่สามารถร้องเรียนและสามารถขอรับเงินช่วยเหลือ 

1. การไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร

2. การถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท ทั้งนี้ มีประกาศว่า ให้ร่วมจ่ายแต่ยกเว้นในหลาย

กรณี เช่น เป็นคนจน คนมีรายได้น้อย คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 0-12 ปี และอื่น ๆ มีข้อสุดท้าย

ที่ยกเว้นคือ คนที่ไม่พร้อมร่วมจ่าย ก็สามารถแจ้งไม่ประสงค์จ่ายได้ 

3. การถูกเรียกเก็บเงนิกรณีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ ขอให้จ่ายค่ารกัษาก่อน หรอืเซน็รบัสภาพหนีค่้ารกัษา

4. การได้รับความเสียหายจากการรักษา กรณีตัวอย่าง เช่น

 4.1 การแพ้ยาอย่างรุนแรง

 4.2 การผ่าตัดแล้วลืมผ้าก๊อซไว้ในแผล

 4.3 การท�าหมันแล้วท้อง

 4.4 การไปรักษาพยาบาลแล้วเสียชีวิตโดยไม่เป็นไปตามพยาธิสภาพของโรค

รู้ช่องทำงและใช้ช่องทำงกำรร้องเรียนได้หำกไม่ได้รับบริกำรรักษำพยำบำลที่ไม่ได้มำตรฐำน

สถำนที่ยื่นค�ำร้อง

1. สายด่วน 1330 เป็นช่องทางการสอบถามข้อมลูเรือ่งสิทธ ิสิทธปิระโยชน์และการร้องเรยีนบริการ

2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน เป็นการด�าเนนิงานของภาคประชาชนในการให้

ความรู ้ให้ค�าปรกึษา สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพ โดยมอียู่ในทกุจงัหวดั

3. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานส�าหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทองใน 

โรงพยาบาล ทั้งให้ค�าปรึกษา ประสานเกี่ยวกับการใช้สิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในโรงพยาบาล

4. สายด่วน 1669 เป็นหมายเลขท่ีสามารถเรยีกใช้บรกิารรบัส่งโรงพยาบาลในกรณเีจ็บป่วยฉกุเฉิน

5. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5) เป็นหน่วยงาน

ที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อท�าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน โดยเป็นหน่วยงานที่เป็น

อิสระไม่อยู่ในโรงพยาบาล 

6. สายด่วน 1506 ส�าหรับผู้ประกันตนในประกันสังคม หรือโทรติดต่อส�านักงานประกันสังคม

ทุกจังหวัด  

หลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย 

1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดผลการรักษา
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กิจกรรมที่ 3 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู ้(16.5) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (16.5) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (16.6)
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แบบประเมินผลควำมรู้ (16.5)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง บริกำรสุขภำพ รู้ใช้บริกำรสุขภำพ

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกำรคุ้มครอง

ก. การรักษาการมีบุตรยาก การท�ากิ๊ฟต์

ข. การแปลงเพศ การท�าเพื่อความสวยงาม การเสริมจมูก

ค. การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

ง. วัคซีนส�าหรับเด็ก

2. ข้อใดคือสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้รับกำรคุ้มครอง

ก. การคลอดบุตร  

ข. การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค

ค. การนวดเพื่อผ่อนคลาย

ง. ค่ายาและเวชภัณฑ์

3. เรื่องที่ไม่สำมำรถร้องเรียนและไม่สำมำรถขอรับเงินช่วยเหลือ

ก. การถูกเรียกเก็บเงินกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ข. การเสียชีวิตโดยเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรค

ค. การได้รับความเสียหายจากการรักษา

ง. การไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร

4. ข้อใดคอืสถำนทีย่ืน่ค�ำร้องกำรร้องเรียนได้หำกไม่ได้รับบริกำรรักษำพยำบำลท่ีไม่ได้มำตรฐำน

ก. สายด่วน 1330  

ข. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล   

ค. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5)

ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดคือหลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย 

ก. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

ข. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

ค. หนงัสอืมอบอ�านาจ (กรณีมกีารมอบอ�านาจ) เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดผลการรกัษา

ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (16.6)

1. ข้อใดคือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกำรคุ้มครอง

ตอบ ง. วัคซีนส�ำหรับเด็ก

เพราะวัคซีนส�าหรับเด็กเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ 

ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟสูมรรภาพ ประกอบไปด้วย การวางแผนครอบครวั การดแูลหญงิต้ังครรภ์   

วัคซีนส�าหรับเด็ก กายภาพบ�าบัด ฟื้นฟูการได้ยิน

2. ข้อใดคือสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้รับกำรคุ้มครอง

ตอบ ค. กำรนวดเพื่อผ่อนคลำย

เพราะไม่เข้าเกณฑ์สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายไม่ได้นวด 

เพื่อการรักษาโรค

3. เรื่องที่ไม่สำมำรถร้องเรียนและไม่สำมำรถขอรับเงินช่วยเหลือ

ตอบ ข. กำรเสียชีวิตโดยเป็นไปตำมพยำธิสภำพของโรค

เพราะความเสียหายไม่ได้เกิดจากการรักษาพยาบาล

4. ข้อใดคอืสถำนทีย่ืน่ค�ำร้องกำรร้องเรียนได้หำกไม่ได้รับบริกำรรักษำพยำบำลท่ีไม่ได้มำตรฐำน

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะสถานที่ยื่นค�าร้อง ประกอบไปด้วย ดังนี้

 1. สายด่วน 1330 เป็นช่องทางการสอบถามข้อมลูเรือ่งสทิธ ิสทิธปิระโยชน์และการร้องเรยีน

บรกิารของผูม้สีทิธิในระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ (บตัรทอง) หากเป็นคนในประกนัสงัคม 

ให้ใช้เบอร์ 1506 ส่วนข้าราชการไม่มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะต้องร้องเรียนที ่

โรงพยาบาลซึ่งท�าให้ได้รับความเสียหายนั้น ๆ ด้วยตนเอง

 2. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นการด�าเนินงานของภาคประชาชนในการ

ให้ความรู ้ให้ค�าปรกึษา สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในระบบหลกัประกนัสุขภาพโดยมอียู่

ในทุกจังหวัด

 3. ศนูย์บรกิารหลกัประกนัสขุภาพในโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานส�าหรบัผูใ้ช้สทิธบิตัรทองใน

โรงพยาบาล ทั้งให้ค�าปรึกษา ประสานเกี่ยวกับการใช้สิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในโรงพยาบาล

 4. สายด่วน 1669 เป็นหมายเลขทีไ่ด้เรยีกใช้บรกิารรบัส่งโรงพยาบาลในกรณเีจ็บป่วยฉกุเฉิน

 5. หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืนทีเ่ป็นอสิระจากผู้ถกูร้องเรยีน ตามมาตรา 50 (5) เป็นหน่วยงาน 

ท่ีตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิเพือ่ท�าหน้าทีร่บัเรือ่งร้องเรยีน โดยเป็นหน่วยงาน 

ที่เป็นอิสระไม่อยู่ในโรงพยาบาล
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5. ข้อใดคือหลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะหลักฐานประกอบค�าร้องของผู้เสียหาย ประกอบไปด้วย 

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

 3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) 

 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดผลการรักษา
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

บัตรทอง บ�ำบัดยำเสพติดได้ 

สิทธิประโยชน์ยาเมทาโดนในบัตรทอง 8 ปี ช่วยผู้ติดยารับบ�าบัดกว่าหมื่นราย สปสช. เผยสิทธิ

ประโยชน์ “ยาเมทาโดนระยะยาว” ผู้ป่วยนอกตั้งแต่ปี 2551 ช่วยผู้เสพฝิ่นและเฮโรอีนรับบ�าบัดรักษาแล้ว 

กว่าหมื่นราย ล่าสุดยอดพุ่ง รายใหม่เข้ารับการบ�าบัดเฉลี่ยปีละ 2,400 คน เป้าหมายช่วยผู้เสพยุติการ

ใช้สารเสพติดผิดกฎหมายได้ หนุนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศ ลดอันตรายจากการเสพโดย

ใช้เข็มฉีดยา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

นพ.ชูชัย ศรช�านิ รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)กล่าวว่า สิทธิ

ประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมการบ�าบัดยาเสพติดด้วยสารเมทาโดนระยะยาว

เพื่อเป็นการลดอันตรายจากการเสพยาที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อ

ทางกระแสเลือดไปสู่ผู้อื่น ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี 

เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การบ�าบัด

ยาเมทาโดนระยะยาวในผู้ป่วยนอกส�าหรับผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่น (โอปิออยด์) และอนุพันธ์ของ

ฝิ่นที่สมัครใจ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ยาเมทาโดนเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์จากฝิ่น เป็นสารทดแทนที่ในทางการ

แพทย์ยอมรับเพื่อใช้บ�าบัดรักษาผู้ใช้เฮโรอีน การกินยาเมทาโดนสม�่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว

จะช่วยให้ลดและหยุดการใช้เฮโรอีนได้ ซึ่งจากข้อมูลการเบิกชดเชยการจ่ายยาเมทาโดน ส�านักงาน 

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ปี 2558 มผู้ีติดยาเสพติดในกลุม่ฝ่ินและอนุพนัธ์ของฝ่ินทีส่มคัรใจ 

ท่ีรับการรักษาโดยใช้ยาเมทาโดนทดแทน ทั้งกลุ่มผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่รับยาต่อเนื่อง 5,458 คน 

ขณะที่ข้อมูลตั้งแต่ปี 2556-2558 มีผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มฝิ่นฯ ที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการรักษาโดย 

ใช้ยาเมทาโดนทดแทนสะสม 7,428 คน เฉลี่ยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 2,400 คน คิดเป็นมูลค่าการ 

ชดเชยค่ายาเมทาโดนสะสม 43,778,823 บาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 14 ล้านบาท ทั้งนี้ หากรวม

ผู้เข้ารับการบ�าบัดในปี 2559 ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ารับการบ�าบัดโดยใช้ยาเมทาโดนเพิ่มขึ้น จะส่งผล 

ให้มีผู้รับการบ�าบัดโดยใช้ยาเมทาโดนสะสมถึงกว่าหมื่นราย

นพ.ชูชัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตามยาเมทาโดนจัดเป็นยาเสพติด ประเภท 2 ที่ต้องมีการควบคุม

พิเศษ เนื่องจากเสพติดได้และเป็นอันตรายแก่ผู้รับบริการถึงแก่ชีวิต ผู้ให้บริการจึงต้องมีความรู้ความ 

เข้าใจวิธีรักษาตามหลักการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนอกจาก

หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วย ซึ่งต้องเป็นผู้ติดยาที่สมัครใจในการรับการบ�าบัดรักษา ทั้งในสิทธิ 

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงสิทธิว่าเฉพาะการบ�าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่น 

และอนุพันธ์ของฝิ่นเท่านั้น สปสช.ยังก�าหนดหน่วยบริการที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายยาเมทาโดนได้ ต้อง 

ผ่านการขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2552 และต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นหน่วยบริการที่ให้การบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดครบ 4 ขั้นตอน ทั้งการเตรียมการ 

การถอนพิษยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการติดตาม ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่เข้าโครงการ
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สามารถหยุดยาเมทาโดนได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานเกินไป

2. แพทย์ผูท้�าการบ�าบดัรกัษาจะต้องผ่านการอบรม หรือมปีระสบการณ์การรกัษาผู้เสพติดเฮโรอนี

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. หน่วยบริการจะต้องจัดท�าทะเบียนผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายงาน

ความคบืหน้าในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัต่อกรมการแพทย์ รวมทัง้รายงานการใช้ยาเมทาโดน 

ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีส�าเนาเก็บไว้ที่หน่วยบริการ พร้อมให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบได้

นพ.ชชูยั กล่าวว่า ผลจากการให้สิทธปิระโยชน์การบ�าบดัยาเมทาโดนระยะยาวในผูป่้วยนอกส�าหรับ

ผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นฯ ที่สมัครใจ ส่งผลให้มีผู้ใช้ยาเสพติดกลุ่มฝิ่นได้รับการบ�าบัดเพิ่ม จึงเป็น

หนึ่งในนโยบายที่ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศลงได้

ประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ที่จ�ำเป็นต้องได้รับสำรบ�ำบัดสำรเสพติดด้วย

สำรเมทำโดน  

ส�านกังานประกันสงัคม (สปส.) เพิม่สทิธปิระโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอัน

มใิช่เนือ่งจากการท�างาน กรณีผูป้ระกันตนทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการบ�าบดัสารเสพตดิด้วยสารเมทาโดน มีผล 

บังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 57 เป็นต้นไป

ดร.อ�ามร เชาวลติ เลขาธกิารส�านกังานประกนัสังคม เปิดเผยว่า มตคิณะกรรมการการแพทย์โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการประกันสงัคมเหน็ชอบเรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราส�าหรบัประโยชน์ทดแทน

ในกรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัมใิช่เนือ่งจากการท�างาน เพือ่เพิม่สทิธปิระโยชน์ให้แก่ผูป้ระกนัตน

ที่จ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดสารเสพติดด้วยสารเมทาโดน ให้ได้รับสิทธิครอบคลุมการเบิกจ่าย ดังนี้

โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดยกเว้น

การให้สารเมทาโดน (Methadone Maintenance Treatment : MMT) เพื่อบ�าบัดรักษาผู้ประกันตนที่ติด 

สารเสพตดิเฉพาะในกลุม่ฝ่ินและอนพัุนธ์ฝ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าสารเมทาโดน (Methadone) แก่สถานพยาบาล

ท่ีให้การบ�าบัดรักษาผู้ประกันตนในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30 บาทต่อวัน ตามหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติการเบิกค่าสารเมทาโดน ดังนี้

ผู้ประกันตน จะต้องเป็นผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น ที่สมัครใจเข้ารับการ

บ�าบัดรักษาซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิต้องเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลที่ก�าหนดและการบ�าบัด

รักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ให้การรักษา 

ส�านกังานประกนัสงัคมจ่ายเป็นค่าสารเมทาโดนให้แก่สถานพยาบาลในอัตราไม่เกนิ 30 บาทต่อวนั         

สถานพยาบาลที่มีสิทธิเบิกค่าสารเมทาโดนจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ผ ่านการอนุญาต  

ข้ึนทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ท่ีเข้าโครงการใช ้

สารเมทาโดนระยะยาว

สถานพยาบาลบันทึกค่าสารเมทาโดนผ่านโปรแกรม E–Claim โดยใช้โปรแกรมร่วมกับส�านักงาน

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศเพิม่สิทธปิระโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอันมใิช่เนือ่งจากการท�างาน 
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กรณีผู้ประกันตนที่จ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดสารเสพติดด้วยสารเมทาโดน มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่  

1 พ.ค. 57 เป็นต้นไป หากลกูจ้าง ผูป้ระกนัตนท่านใดมข้ีอสงสัยสอบถามเพิม่เติมได้ทีส่�านักงานประกนัสังคม 

กรงุเทพมหานคร พ้ืนทีท่ัง้ 12 แห่ง/จงัหวัด/สาขาทัว่ประเทศ หรือโทร 1506 ให้บรกิารทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการที่ให้การบ�าบัดรักษาด้วยสารเมทาโดน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1165 

ที่มา ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สอบถามประกันสังคม โทร 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง 

หรือ www.sso.go.th
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1. สำระส�ำคัญ 

บทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับด้านการเงิน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ด้วยการรู้จักใช้เงินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถเลือกใช้จ่ายในส่ิงที่จ�าเป็น  

และรู้จักการเก็บออมเพื่อเป้าหมายในอนาคต 

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

2.2 ผู้เรียนเกิดวินัยในการใช้เงิน 

2.3 ผู้เรียนรู้จักเก็บเงินออม และวางแผนการใช้เงินอย่างคุ้มค่า  

2.4 ผู้เรียนรู้จักบริหารการเงินเป็น และไม่เป็นหนี้ 

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กิจกรรมที่ 1 “เรียนรู้ การเลือก การใช้จ่ายและการวางแผนการเงินอย่างคุ้มค่า” โดยให ้ 

ผู้เรียนทุกคนฝึกคิด ได้เรียนรู้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  

สามารถเลือกได้ว่าจะใช้จ่ายเงนิทีม่อีย่างไร สามารถเรยีนรูเ้รือ่งการประหยัดและการออมเงนิ  

รวมถึงให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการใช้เงินอย่างคุ้มค่า และสามารถบริหารจัดการเงินได ้

อย่างเป็นระบบ

3.2 กิจกรรมที่ 2 “การประเมินผลความรู ้” เป็นกระบวนการทดสอบความรู ้ของผู ้เรียน  

โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู ้ให้ผู ้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู ้ 

ความเข้าใจพร้อมเฉลยค�าตอบ  

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 กระดาษเอสี่

4.2 สีเทียน 

4.3 ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (17.1)

4.4 แบบประเมินผลความรู้ (17.2)

4.5 เฉลยแบบประเมินผลความรู้ (17.3)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง รู้เท่ำทันกำรใช้เงิน      เวลำ 40 นำที
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 

กจิกรรมที ่1 “เรยีนรูก้ำรเลือกกำรใช้จ่ำยและกำรวำงแผนกำรเงนิอย่ำงคุ้มค่ำ” (เวลำ 30 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษเอสี่และสีเทียนให้ผู้เรียน 

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมชวนคุยว่า “ในชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน หากให้เลือกซ้ือสิ่งที่อยากได้มาก 

ที่สุด คนละ 1 อย่าง ผู้เรียนจะซื้ออะไร” แล้วให้ผู้เรียนเขียนลงบนกระดาษเอสี่

3. ผูด้�าเนนิกิจกรรมขอผูเ้รยีนอาสาสมคัรให้ออกมาน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน 2-5 คน เพือ่แลกเปลีย่น 

สิ่งที่เขียน

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตั้งค�าถามต่อไปนี้ แล้วให้ผู้เรียนตอบลงบนกระดาษ

  4.1 ผู้เรียนมีเงินมาโรงเรียนวันละเท่าใด   

  4.2 ผู้เรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน รวมเป็นเงินเท่าใด

  4.3 เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ใน 1 วัน ผู้เรียนมีเงินเหลือเท่าใด 

  4.4 ใน 1 เดือน (30 วัน) ผู้เรียนจะมีเงินเหลือเท่าใด

5. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตั้งค�าถามกับผู้เรียน ดังนี้ 

  5.1 ผูเ้รียนคิดว่าจะใช้เวลาเท่าใด เพ่ือให้ได้สิง่ทีอ่ยากได้มากทีส่ดุ ด้วยเงนิทีเ่หลอืจาก 

   ในข้อ 4.4 ข้างต้น

  5.2 ถ้าผู้เรียนอยากได้ของสิ่งนั้นเร็วขึ้น ผู้เรียนจะมีวิธีการอย่างไร และคิดว่าเวลาที่ 

   ใช้จะลดลงไปเหลือเท่าใด 

6. ผู้ด�าเนินกิจกรรมขอผู้เรียนอาสาสมัคร 2-3 คน มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนว่า  

จากที่ให้คิดและท�ากิจกรรมไปนั้น ผู้เรียนได้ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วสรุป

7. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลใช้ส�าหรับสอน (17.1) 

8. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา  

ผู้เรียนควรรู้จักการบริหารจัดการเงินที่ตัวเองมีอยู่ให้เพียงพอ รวมถึงสามารถซื้อสิ่งที่ต้องการ

ได้จากเงินที่ตนเองเก็บออมหรือหารายได้เพิ่ม โดยไม่ต้องสร้างหนี้สิน 

หมำยเหตุ : 

1. การด�าเนินกิจกรรม เป็นการเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดจึงไม่ควรมีการชี้น�า รวมถึงไม่ตัดสินว่า 

สิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด 

2. การด�าเนินกิจกรรมนี้ เป็นการสอนให้เด็กรู้จักเลือกและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ดังน้ันผู้ด�าเนิน

กิจกรรมจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถแยกได้ว่าสิ่งที่จ�าเป็นและเหมาะส�าหรับผู้เรียน  
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ข้อมูลใช้ส�ำหรับสอน (17.1)

กำรใช้เงิน

1. หากเรารูจ้กัการออมเงนิ และวางแผนการเงินให้ด ีจะช่วยให้เรามเีงินเกบ็พอทีจ่ะซือ้ในส่ิงทีเ่รา

คิดว่าจ�าเป็นและสิ่งที่ต้องการ

2. หากเราวางแผนก่อนที่จะน�าเงินไปใช้ จะช่วยให้เราไม่เป็นหนี้ สามารถใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า 

รวมทั้งท�าให้เรามีเงินไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น

3. หากเรารู้จักเลือกระหว่างสิ่งที่จ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวันกับสิ่งที่อยากได้ สิ่งที่จ�าเป็น คือสิ่งที่ใน 

ช่วงวัยเรียนมีความจ�าเป็นต้องใช้อยู่ตลอด เช่น อาหาร ปากกา หนังสือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน กระเป๋า 

คอร์สเรียนพิเศษ เป็นต้น ส่วนสิ่งที่ต้องการหรืออยากได้ คือสิ่งที่ผู้เรียนมักจะอยากได้เพราะเชื่อโฆษณา 

เชื่อเพื่อน อยากเท่ เช่น ขนม โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด นาฬิกาหรู เครื่องส�าอาง ยาลดความอ้วน เสื้อผ้า

แบบที่ดาราใส่ กินอาหารจากร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 2 “กำรประเมินผลควำมรู้”  (เวลำ 10 นำที)  

1. ผูด้�าเนนิกจิกรรมแจกแบบประเมนิผลความรู้ (17.2) ให้ผู้เรยีนแต่ละคนท�า โดยใช้เวลา 5 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้ (17.2) พร้อมเฉลยค�าตอบ โดยใช้เฉลยแบบ

ประเมินผลความรู้ (17.3) 
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แบบประเมินผลควำมรู้ (17.2)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง รู้เท่ำทันกำรใช้เงิน

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1. ข้อใด คือกำรมีวินัยในกำรออม

ก. นายเอแบ่งเงินใส่ออมสินก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

ข. นายบีขอเงินจากแม่เพิ่มทุกวันเพื่อใส่ออมสิน

ค. นายซีขอยืมเงินเพื่อนเพื่อไปฝากออมทรัพย์ที่โรงเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือกำรบริหำรเงินเป็นและไม่เป็นหนี้

ก. ด.ญ.ปิ่น ใช้เงินที่แม่ให้ค่าขนมซื้อเสื้อที่อยากได้ 

ข. ด.ช.คม ยืมเงินเพื่อนซื้อเสื้อที่อยากได้ก่อน แล้วน�าเงินที่แม่ให้ค่าขนมมาใช้คืนเพื่อน

ค. ด.ญ.กลิ่น รับจ้างแม่ท�างานเพื่อน�าเงินมาซื้อเสื้อ 

ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใด คือกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง

ก. จ�าปีน�ากางเกงยีนส์ขายาวมาตัดเป็นขาสั้นตามสมัยนิยม

ข. แม่ซื้อน�้ายาซักผ้าที่ต้องใช้มาจากห้างที่โฆษณาลดราคา

ค. แม่ท�ากับข้าวทุกวัน โดยไม่ซื้อข้าวกล่องมากิน

ง. ถูกทุกข้อ
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ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนตอบค�ำถำมดังต่อไปนี้

4. ผู้เรียนมีวิธีกำรออมเงินอย่ำงไร จงบอกมำอย่ำงน้อย 2 ข้อ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. ผู้เรียนมีวิธีกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้องอย่ำงไร จงบอกมำอย่ำงน้อย 2 ข้อ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้ (17.3)

1. ข้อใด คือกำรมีวินัยในกำรออม

ตอบ ก. นำยเอแบ่งเงินใส่ออมสินก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

เพราะการออมเงินคือการออมเงินที่เหลือจากเงินที่ได้รับ แบ่งใส่ออมสินก่อนเป็นเรื่องวินัย 

ในการออม ส่วนการใช้เงินที่เหลือเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้พอใช้ 

2. ข้อใดคือกำรบริหำรเงินเป็นและไม่เป็นหนี้

ตอบ ค. ด.ญ.กลิ่น รับจ้ำงแม่ท�ำงำนเพื่อน�ำเงินมำซื้อเสื้อ

เพราะผู้เรียนอาจได้ค่าขนมที่จ�ากัด การหาเงินเพิ่มด้วยการท�างานถือเป็นเรื่องการไม่ก่อภาระ 

หนี้สิน สร้างวินัยในการใช้เงิน และท�าให้เห็นคุณค่าของเงิน ทั้งนี้ หากผู้เรียนตอบ ก. หรือ ข.  

อาจก่อภาระหนี้สินได้ เช่น ใช้เงินค่าขนมหมดไม่กล้าไปขอพ่อแม่ก็อาจยืมเพื่อน หรือยืมเพื่อน

แล้วต้องหาเงินมาคืนเพ่ือน แล้วหากขอพ่อแม่ไม่ได้อาจเกิดการใช้วิธีขโมยเงินพ่อแม่มาคืน 

เพื่อน หรือเบี้ยวหนี้ไม่คืนเพื่อน เป็นการไร้วินัยในการออม 

3. ข้อใด คือกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. การน�าของเก่ามาดัดแปลงเป็นเรื่องความประหยัด ท�าให้ไม่ต้องซื้อใหม่ ข. มีค�าว่า 

ต้องใช้ ซึง่บอกถงึความจ�าเป็น รวมถึงเป็นการเลอืกซือ้จากห้างทีข่ายลดราคาแสดงถึงการบรหิาร

จดัการทีด่ ีและ ค. การท�ากับข้าวกนิเอง ถ้าเป็นครอบครวัจะประหยดักว่าการซือ้เป็นกล่อง เช่น 

การท�ากับข้าวใช้เงินไป 200 บาท กินได้จ�านวน 5 คน และอาจเหลือเก็บไว้กินมื้อถัดไปได้ ใน

ขณะข้าวกล่อง กล่องละ 35-50 บาท จะมีราคาสูงกว่าและกินได้มื้อเดียว

4. ผู้เรียนมีวิธีกำรออมเงินอย่ำงไร จงบอกมำอย่ำงน้อย 2 ข้อ

ตัวอย่ำงค�ำตอบ 

4.1 ผู้เรียนแบ่งเงินที่ผู้ปกครองให้บางส่วนหยอดกระปุกและใช้ส่วนที่เหลือ 

4.2 ผู้เรียนห่อข้าวจากบ้านไปกินที่โรงเรียนเพื่อประหยัดเงิน 

4.3 ผู้เรียนฝากเงินจากการได้รับเงินพิเศษเข้าบัญชีธนาคาร เช่น เงินที่ได้รับในวันเกิด วัน 

 ตรุษจีน เงินรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันงานต่าง ๆ เป็นต้น 

4.4 ผู้เรียนน�าเงินที่ได้พิเศษไปซื้อสลากออมสิน เพราะมีทั้งเงินรางวัลและหากครบสัญญา 

 จะได้รับดอกเบี้ยด้วย
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5. ผู้เรียนมีวิธีกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้องอย่ำงไร จงบอกมำอย่ำงน้อย 2 ข้อ

ตัวอย่ำงค�ำตอบ 

5.1 ผู้เรียนเลือกซื้อเฉพาะของที่จ�าเป็นต้องใช้ 

5.2 ผู้เรียนน�าของเก่าที่ยังใช้ได้มาซ่อมแซมหรือดัดแปลงใช้ใหม่

5.3 ผู้เรียนจดรายการสินค้าที่จ�าเป็นและซื้อตามที่จดไว้เท่านั้น

5.4 ผู้เรียนไม่ซื้อสินค้ากักตุนเพราะเห็นว่าลดราคา เพราะอาจใช้สินค้านั้นไม่ทันและหมดอายุ

5.5 ผู้เรียนเดินไปโรงเรียนแทนการนั่งรถ หากโรงเรียนไม่ไกลจากบ้านมากนัก
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ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำเนินกิจกรรม

แนวคิดกำรออม

กิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักบริหารจัดการเงินที่ตัวเองมีอยู่ให้พอ เป็นการปลูกฝังวินัยให้รู้จัก

การออมและการจัดการเงิน เพื่อให้สามารถซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการได้จากเงินที่เก็บออมหรือหารายได้เพิ่ม 

โดยไม่ต้องสร้างหนี้สิน  

ท้ังนี้ หากเรารู้จักออมเงินและวางแผนการเงินให้ดี จะช่วยให้เรามีเงินเก็บพอที่จะซื้อในสิ่งที่เรา 

คิดว่าจ�าเป็นหรือต้องการได้ รวมถึงจะช่วยท�าให้เราเห็นคุณค่าของเงินและรู้จักใช้เงินอย่างประหยัด อีกทั้ง

หากเรารู้จักวางแผนการใช้เงินก่อนที่จะน�าเงินไปใช้ จะช่วยให้เราไม่เป็นหน้ี และสามารถใช้เงินได้อย่าง 

คุ้มค่า รวมทั้งท�าให้มีเงินไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น

กำรออม

 การออม  เป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ส�าหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อไว้ใช้ใน

อนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใช้ในสิ่งที่อยากได้หรืออยากท�า การออมส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบที่มีความ

เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต�่า และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การฝากออม

ทรัพย์ การฝากประจ�า การซื้อสลากออมทรัพย์  เป็นต้น

สัดส่วนที่เหมำะสมในกำรออม 

โดยทั่วไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายไ ด้แต่ละเดือน อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนี้สามารถ

ปรับเปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับรายได้ปัจจุบันและแผนทางการเงินที่วางไว้ เช่น หากเรามี

แผนท่ีจะใช้เงนิก้อนใหญ่ในระยะเวลาอนัใกล้ อาจจ�าเป็นต้องออมเงินมากกว่า 1 ใน 4 เพือ่ให้เราถงึเป้าหมาย 

ทางการเงนิเรว็ข้ึน แต่ถ้าเรามรีายได้น้อยและหนีส้นิเยอะ กอ็าจลดการออมลง เพือ่น�าเงนิจ�านวนนีไ้ปทยอย

ผ่อนช�าระหนี้สินที่มีให้หมดก่อน แล้วค่อยออมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

วัตถุประสงค์กำรออม

ออมเผื่อฉุกเฉิน ออมเพื่อเติมฝัน ออมเพื่อวัยเกษียณ ออมเพื่อกำรลงทุน

ควรมีจ�านวนเท่ากับราย

จ่ายประจ�า 6 เดือน

เพื่อเก็บไว้ใช้ยามเจ็บ

ป่วยหรือมีเหตุต้องใช้

เงินก้อนอย่างเร่งด่วน

เป็นการออมเงินระยะ

สั้นถึงปานกลาง 1-5 ปี   

เพื่อน�าไปใช้จ่ายในสิ่งที่

ต้องการ เช่น ท่องเที่ยว 

ซื้อของที่อยากได้ หรือ

บริจาค

เป็นการออมระยะยาว

เพื่อใช้จ่ายเมื่อพ้นวัย

ท�างานและมีเพียงพอ

ส�าหรับดูแลสุขภาพ 

ท�ากิจกรรมเพื่อความ

สุขในชีวิตและ 

ลดภาระของลูกหลาน

เป็นการน�าเงินออมไป

ลงทุนให้เงินงอกเงย 

เช่น การซื้อพันธบัตร 

กองทุนรวม หุ้น ฯลฯ 

ซึ่งควรเลือกการลงทุน 

ที่เหมาะสมภายใต้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ที่มา  https://www.1213.or.th/th/moneymgt/save/Pages/save.aspx#
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ควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรออม 5 ประกำร คือ

1. เป็นกำรสร้ำงเสรมิควำมมีวนิยัทำงด้ำนกำรเงนิให้กบัตนเอง การเกบ็ออมเป็นการสร้างวินยัท่ีดี

วิธีหนึ่ง เพราะเมื่อเรามีเป้าหมายและวางแผนการออมแล้ว จะเกิดความสม�่าเสมอในการเก็บเงิน เช่น เรา

วางแผนไว้ว่าจะออมเดือนละ 2,000 บาท เราก็ต้องมีวินัยเก็บออมให้ได้ทุกเดือน ไม่ใช่ว่าเดือนนี้ออมได้ 

แต่เว้นไปอีกสองเดือนค่อยออมใหม่ แบบนี้ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการออมได้ 

2. มีเงินส�ำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น ต้องออกจากงานกะทันหัน จะดีแค่ไหน

หากล้วงกระเป๋าแล้วเจอเงนิ การออมเงนิจงึเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุในช่วงทีเ่รายงัมแีรงมงีานประจ�าท�าอยู่ เรา

ต้องรูจ้กัแบ่งปันรายได้ท่ีได้รับทุกเดือนเอาไว้เป็นเงนิออม เบือ้งต้นให้เก็บอย่างน้อย 10% ของเงนิเดอืน เอา

ไปใส่ไว้ในบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน และจ�านวนเงินที่ควรเก็บให้ได้อย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือนของค่าใช้

จ่ายประจ�าของเรา สมมุติว่าเราใช้จ่ายเงินเดือนละ 20,000 บาท เราก็ควรมีส่วนของเงินออมเผื่อฉุกเฉิน

ไว้ประมาณ 60,000-120,000 บาท หากเกิดกรณีที่เราต้องตกงานกะทันหัน เราก็จะมีเงินทุนส�ารองไว้ใช้

จ่ายในระหว่างการหางานใหม่ได้อกี 3-6 เดอืน เพราะฉะนัน้ การเกบ็ออมเผือ่ภาวะฉกุเฉนิของชวีติจงึเป็น

สิ่งจ�าเป็นอันดับต้น ๆ ที่ต้องมีส�าหรับทุกคน

3. มีเงินไว้ส�ำหรับกำรลงทุนสร้ำงอำชีพที่เรำชอบในอนำคต ข้อนี้เป็นข้อดีส�าหรับคนที่ต้องการ

เป็นนายตวัเอง หรอือยากจะมกีจิการธรุกจิเป็นของตัวเอง การเกบ็ออมเงินเพือ่เป้าหมายในการลงทนุธุรกจิ

ท่ีเราได้เก็บออมไว้แล้วนั้น จะสามารถท�าให้เราออกมาสร้างตัวสร้างธุรกิจของตนเองได้เร็วกว่าคนที่ไม่มี 

เงินออม 

4. มีเงนิเกบ็ไว้ใช้จ่ำยในยำมเกษยีณ การเป็นคนแก่ชราทีย่ากจนและยงัต้องท�างาน อาศยัเงนิเลีย้ง

ดูจากรัฐบาลหรือการหยิบยื่นของลูกหลาน เป็นเรื่องน่ากลัวอย่างยิ่งของคนที่ไม่มีการวางแผนการออมเพือ่

วยัเกษยีณ หากต้องการเป็นคนชราทีร่�า่รวยและใช้ชีวิตท่ีเหลอือย่างมคุีณค่า ก็ต้องวางแผนการออมส�าหรับ

อนาคตไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ เพราะเงื่อนไขของเวลาจะท�าให้เป้าหมายการออมส�าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

5. เงนิออมสำมำรถสร้ำงควำมมัง่คัง่ให้กบัเรำได้ พืน้ฐานของความมัง่คัง่ร�า่รวย คือการเกบ็ออม 

เมื่อเราสามารถเก็บออมเงินได้จ�านวนหน่ึง เราสามารถเอาเงินออมไปต่อยอดให้ออกดอกออกผลได้ด้วย

การลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนท�าธุรกิจ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในตราสารการเงินต่าง ๆ 

เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของเงินออมให้มากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในที่สุด

วิธีค�ำนวณเงินออมขั้นต�่ำที่ควรจะมี

คณุทราบหรอืไม่ ตอนนีคุ้ณควรมเีงินออมเท่าใดจึงจะถอืว่าอยูใ่นระดบัทีถ่อืว่าเหมาะสม เริม่ต้นอาจ

ลองออมเดือนละ 10% ก่อน เช่น มีรายได้ประมาณ 10,000 บาท หักเป็นเงินออม 1,000 บาท เหลือ 

9,000 บาทไว้ใช้จ่าย บรรดานกัคิดต่าง ๆ  พยายามหาสตูรส�าเรจ็เพือ่ให้ง่ายต่อการค�านวณหายอดเงนิออม

ขั้นต�่าที่ควรจะมี ในเรื่องนี้มีสูตรค�านวณง่าย ๆ คือ เงินออมที่ควรจะมี =   อายุ x เงินได้ทั้งปี
10
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เช่น ถ้าตอนนี้คุณอายุ 25 ปีและได้รับเงินเดือน ละ 10,000 บาท ดังนั้นคุณควรมีเงินออมใน
ขณะนี้ประมาณ 300,000 บาท =  

ที่มา https://www.set.or.th/education/th/start/start_start_3_1.pdf

สำเหตุกำรเป็นหนี้

1. เป็นหนี้เพรำะว่ำอยำกได้ของที่ต้องกำรมำใช้ก่อน บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่ง

ที่รอไม่ได้ เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียงหรือทีวีที่ก�าลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดอืน ทัง้ที่

ความเป็นจรงิ ของบางอย่างอาจจะยังไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จ�าเป็นจริง ๆ เช่น ทีวี

เสีย หรือต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนีเ้พรำะว่ำไม่สำมำรถหมนุเงนิได้ทัน การเป็นหน้ีลกัษณะนีม้กัเกดิจากการใช้บัตรเครดติ

และไม่สามารถหาเงินมาช�าระได้ทันก�าหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจ�านวนเงินที่ต้องช�าระ 

กจ็�าเป็นต้องเป็นหนีบ้ตัรเครดติไปก่อนโดยช�าระขัน้ต�า่ ถ้ามหีนีล้กัษณะนีค้วรรบีหาเงนิมาช�าระให้ครบตาม

ส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามีดอกเบี้ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากข้ึนไปอีกในระยะยาวถ้าไม่สามารถปิด

ยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพรำะว่ำมีค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำรำยได้ แต่ละครัวเรือนมีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกนั 

เมือ่ถึงเวลาทีร่ายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจงึต้องกูห้นีย้มืสนิทัง้จากคนรอบข้าง เพือ่น ๆ  ญาติสนิท ขอ

สินเชื่อจากธนาคาร หรือน�าทรัพย์สินไปจ�าน�า อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยน้อยที่สุดและมี

ระยะเวลาการช�าระเงนิทีช่่วยให้สามารถบรหิารเงนิได้ ควรหลกีเลีย่งการกดเงนิสดโดยตรงจากบตัรเครดติ

และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้องพยายามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามามากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพรำะว่ำมีนิสัยใช้เงินเกินตัว สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ส�าหรับบางคนแล้วอาจจะมี

ทัศนคติต่อเงนิว่าเป็นทาสของคน เมือ่มเีงนิแล้วต้องใช้เงินเพือ่ใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มท่ี ซึง่เป็นทศันคติท่ี

ผดิ อาจท�าให้ไม่ระมดัระวังการใช้จ่าย เมือ่เห็นของทีช่อบกส็ามารถซือ้ได้โดยไม่ลงัเล เมือ่เป็นอย่างนีบ่้อย ๆ  

กจ็ะเริม่ใช้เงนิทีห่ามาได้หมดไปอย่างรวดเรว็ เกดิอาการชักหน้าไม่ถึงหลงั ยิง่ถ้าใครชอบรดูบัตรเครดิตกย็ิง่ 

มีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะ

ใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรท�าให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นหนีเ้พรำะต้องกำรสร้ำงธุรกิจของตนเอง การท�าธรุกจิต้องใช้เงนิทนุสูงแล้วแต่ว่ามลีกัษณะ

ธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่ส�านักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมาย 

เป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียนส�าหรับผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และ

การหาช่องทางจัดจ�าหน่าย หนี้ลักษณะนี้ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้  

สิง่ส�าคญัคอืการศกึษาถงึธรุกจิทีจ่ะลงทนุให้แน่ชดัก่อน ทัง้เรือ่งระยะเวลาคนืทนุและผลก�าไรตามช่วงเวลา

ต่าง ๆ  เพ่ือจะได้สามารถจดัการบรหิารหนีส้นิไปพร้อม ๆ  กบัการด�าเนินธรุกจิ กรณน้ีีถ้ากูเ้งินจากธนาคาร

ก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นส�าคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

25 x (10,000 x 12)
10
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6. เป็นหนีจ้ำกกำรค�ำ้ประกนัให้ผูอ้ืน่ หนีล้กัษณะนีเ้กดิจากความไม่ตัง้ใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลอื

ผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม จึงยอมเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะ

รับเคราะห์ก็คือผู้ค�้าประกันนั่นเอง การไม่รับค�้าประกันหนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้

ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จำกกำรพนัน มีคนจ�านวนมากที่หลงมัวเมากับการพนันทั้งหลาย เช่น พนันบอล ฯลฯ 

เมือ่เล่นเสยีแล้วไม่มเีงนิจ่าย กจ็ะเป็นหนีท้ีต้่องรบีหาเงินมาจ่ายโดยเรว็ เป็นหน้ีทีเ่กดิขึน้ได้ง่ายและมโีอกาส

เป็นหนีไ้ด้มากเพราะง่ายต่อการพนนัด้วยเงนิเดมิพนัสงู หนีล้กัษณะนีเ้ป็นหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิประโยชน์ เป็น

หนทางของอบายมุขที่จะน�าไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตก 

หลุมพรางของการพนันได้

8. เป็นหนีจ้ำกควำมประมำท หน้ีทีเ่กดิจากความประมาท คือหน้ีทีเ่กดิจากความไม่รอบคอบ ขาด

ความระมัดระวัง เช่น การขับรถประมาทท�าให้เกิดอุบัติเหตุ การเที่ยวกลางคืน โดยไม่ดแูลสขุภาพ ท�าให้

เกดิการเจ็บป่วย เป็นต้น ยกตวัอย่าง ผูซ้ือ้รถยนต์ไม่ท�าประกนัภยัภาคสมคัรใจ เมือ่รถเกดิอบุตัเิหตแุละเป็น

ฝ่ายผดิเพราะประมาท ท�าให้ต้องรบัผดิชอบความเสียหายเอง เพราะการท�าประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

นั้น มีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเง่ือนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท 

หากไม่มปีระกนัภยัไว้ เมือ่เป็นฝ่ายผดิจะต้องภาระค่าเสยีหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคูก่รณรีวมถงึรถของ

ตนเอง การมวีงเงนิจากบรษิทัประกันภยั ช่วยแบ่งเบาภาระความรบัผดิชอบท�าให้ไม่กระทบกบัฐานะทางการ

เงินของตนเอง หรือหากเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิทธิที ่

ตวัเองม ีแล้วไม่มเีงนิออมไว้ เพราะประมาทคดิว่าตัวเองแขง็แรง อาจสร้างหนีส้นิมากมายจากการรกัษาได้

จากทีก่ล่าวมาเมือ่ได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตทุีค่นเราสามารถก่อหนีไ้ด้แล้ว ก็จะได้มคีวามระมดัระวงั

การใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่ควรก่อหน้ี อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

อันเป็นสินค้าราคาสูง หากไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมี

อสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง แต่หนี้ในลักษณะนี้ยังนับว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะจะท�าให้ได้เป็น

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง เป็น

เหตุผลที่มีน�้าหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

วิธีกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน

หนี้ในระบบ เป็นหน้ีที่ท�าสัญญากู้ยืมโดยมีการคิดดอกเบ้ียตามกฎหมายหรือตามที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก�าหนด โดยกู้ยืมจากธนาคาร หรอืจากสถาบนัการเงนิทีมิ่ใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น บรษิทั 

อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน) อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น ได้แก่ หนี้ที่เกิดจาก 

การใช้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล การกู้ซื้อบ้านซื้อรถ ฯลฯ 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง และมีแนวทางการแก้ไข ดังนี้

ขั้นตอนแรก เริ่มจำก “หยุด”

1. หยุดก่อหนี้เพิ่มจากการสร้างหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า  

2. หยดุการหมุนเงนิจากบตัรเครดติและสินเชือ่ส่วนบุคคล หรอืการกูห้น้ีนอกระบบมาใช้หน้ีในระบบ

3. หยุดการใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือย
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ขั้นตอนที่สอง “กำรส�ำรวจ”

1. ส�ารวจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะท�าให้ทราบว่าในแต่ละเดือน 

ใช้จ่ายตามความจ�าเป็น หรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อให้สามารถน�าเงินที่เหลือไปจัดการหนี้ได้

2. ส�ารวจหนีส้นิของตวัเอง ด้วยการท�าตารางหนีส้นิทัง้หมดเริม่ตัง้แต่น้อยทีสุ่ดไปหามากทีส่ดุ เกบ็

เอกสารการช�าระหนี้ (ลูกหนี้มีสิทธิต่อสู้คดีหากถูกฟ้องอย่างไม่เป็นธรรม)

3. ส�ารวจทรัพย์สินที่ตัวเองมีและเป็นเจ้าของ เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน เป็นต้น

4. ส�ารวจหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ขั้นตอนที่สำม “กำรจัดกำรหนี้สิน” อำจท�ำได้หลำยวิธี ดังนี้

1. การจ่ายขัน้ต�า่ วิธีนีใ้ช้ได้กับผูท้ีม่หีน้ีสนิไม่มาก สามารถน�ารายได้ของตนเองมาช�าระหนีไ้ด้โดย

ไม่เดือดร้อน ยังมีเงินพอใช้ตลอดเดือน โดยไม่ต้องหมุนเงินหรือก่อหนี้รายใหม่

 ข้อดี คือ ไม่ถูกทวงหนี้ ไม่ติดบัญชีด�าและไม่เสียเครดิต 

 ข้อเสีย คือ หนี้หมดช้า ใช้เวลานานกว่าจะช�าระหนี้หมด และไม่สามารถปิดบัญชีได้ หากยัง

กดเงินออกมาใช้อีก

2. การหยุดจ่ายหนี้ทุกบัญชี เพื่อเก็บเงินก้อนปิดบัญชีหนี้ทีละราย หรือด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้

วิธีนี้ใช้ส�าหรับคนที่มีรายจ่ายและหนี้สินมากกว่ารายได้ เริ่มหมุนเงิน เริ่มสร้างหนี้ใหม่เพื่อมาจ่ายหนี้เก่า

 ข้อดี คือ สามารถปิดหนี้ทีละบัญชี เพื่อลดภาระเรื่องดอกเบี้ย เกิดวินัยทางการออมเพื่อเก็บ

เงินช�าระหนี้

 ข้อเสยี คอื ถกูตดิตามทวงถามหนี ้เสยีเครดติ ตดิบญัชดี�า อาจถกูฟ้องคด ีบงัคบัอายดัเงนิเดอืน 

และยึดทรัพย์สิน หรือหากลูกหนี้หยุดจ่ายบางราย อาจท�าให้ไม่สามารถเก็บเงินได้หรือการจ่าย ๆ  หยุด ๆ  

(จ่ายหยอดเพราะกลัวติดบัญชีด�าหรือตามที่เจ้าหนี้ทวงถาม) ยิ่งท�าให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น

สิ่งที่ควรท�าเมื่อหยุดจ่ายหนี้ คือเก็บเอกสาร หลักฐานยอดหนี้ครั้งสุดท้าย พร้อมท�าตารางแสดง

รายการหนีส้นิทกุรายการเกบ็ไว้ (เพือ่ประโยชน์ในการต่อสู้คดหีากถูกฟ้องไม่เป็นธรรม)

3. การน�าทรัพย์สินที่มีออกขาย เพื่อน�าเงินก้อนมาปิดบัญชีหนี้ (กรณีมีทรัพย์สิน) ส�าหรับผู้ที่มี

ทรพัย์สนิ เช่น บ้าน รถยนต์ ท่ีดิน ฯลฯ ไม่เป็นการดหีากมทีรพัย์และมหีนีส้นิไปพร้อมกนั เนือ่งจากเจ้าหนี ้

สามารถฟ้องคดีเพื่อยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดน�าเงินมาช�าระหนี้ได้

 ข้อด ีคอื มเีงนิเพือ่เจรจาปิดบัญชหีน้ีคร้ังเดยีวได้ทัง้หมด หากทรพัย์สินน้ันทีม่มีลูค่ามากกว่าหน้ี 

หยุดการฟ้องคดี ไม่ติดบัญชีด�า ไม่เสียเครดิต

 ข้อเสีย คือ การขายทรัพย์สินต้องใช้ระยะเวลา การด�าเนินการขายทรัพย์ควรท�าตั้งแต่เริ่มมี 

หนี้สินมากกว่ารายได้

4. การแฮร์คัต (Hair Cut) คือการลดยอดหนี้ที่ค้างช�าระ ในกรณีที่หนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว 

หรอืทีเ่รยีกกันว่า “หนีเ้น่า” แล้วน่ันเอง ท�าได้หลงัจากทีม่กีารค้างช�าระมาเป็นเวลานาน ซึง่สถานะทางบญัชี

ก็จะมีการเปลี่ยนจาก “สถานะปกติ” ไปเป็น “สถานะมีหนี้ค้างช�าระ”
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การแฮร์คัตท�าได้เมื่อไหร่และท�าอย่างไร

 - ท�าแฮร์คัตได้ตลอด

 - มีเงินก้อนในมือแล้วเท่านั้น

 - ตรวจสอบยอดหนี้ ณ วันที่หยุดจ่ายเทียบกับยอดหนี้ค้างช�าระ ณ ปัจจุบัน เพื่อน�ายอดหนี้ 

ดังกล่าวไปเป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรอง

 - เจรจาต่อรองขอส่วนลดจากมูลหนี้ที่ค้างช�าระ ณ ปัจจุบัน การเจรจาให้ยึดตามจ�านวนเงินที่ 

เรามีเท่านั้น

 - เมื่อตกลงยอดที่ต้องการได้แล้ว ให้สถาบันการเงินหรือส�านักงานกฎหมายและคดี ออกใบ

ยืนยันส่วนลดหนี้ ส่งมาให้เป็นหลักฐาน

หนี้นอกระบบ เป็นหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายก�าหนด และมีวิธีการให้กู้ยืมแตกต่างกัน

หลายแบบ ได้แก่

1. หนี้จากเสาไฟฟ้า เงินด่วนทันใจ นิติกรรมอ�าพราง ภัยใกล้ตัว  

2. หนีท้ีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ หน้ีหมวกกนัน็อก อาบังทีคิ่ดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อเดอืน 

3. หนี้ที่ท�าสัญญาสินเชื่อเพื่อผ่อนสินค้า แต่ได้รับเงินสดมา  

4. หนี้การพนัน เช่น การพนันบอล ฯลฯ

วิธีกำรจดักำรปัญหำ หนีน้อกระบบเป็นหนีท้ีค่ดิดอกเบีย้ผดิกฎหมาย และมกัจะยมืกนัด้วยปากเปล่า 

ไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาแต่ก็เขียนเงินกู้ที่บวกดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายไว้แล้ว เจ้าหนี้มักจะใช้วิธีข่มขู่ 

ลกูหนี ้ท�าร้ายร่างกาย ประจานเพือ่ให้ได้รบัความอบัอาย หรอืไปทวงหน้ีกบัญาติพีน้่อง เพือ่น ท�าให้ลกูหนี้ 

ได้รับความเดือดร้อน 

ปัจจุบันมีกฎหมาย “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558” ซึ่งมีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 1-5 ปี 

และปรับตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีหากถูกทวงหน้ีแบบโหด โดยลูกหนี้ต้อง 

ไปแจ้งความร้องเรียนที่สถานีต�ารวจหรือที่ว่าการอ�าเภอทุกแห่งที่ใกล้กับที่เกิดเหตุ และหากลูกหนี้ถูกฟ้อง 

หรือใช้หนี้แล้วยังถูกทวงหนี้อีก นอกจากแจ้งความแล้ว ยังสามารถขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ได้อีก ดังนี้

หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ

1. ศนูย์ด�ำรงธรรมในจงัหวดัต่ำง ๆ   สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืทางไปรษณย์ี จ่าหน้าซองส่ง 

 “ศูนย์ด�ำรงธรรม” กรุงเทพมหานคร ตู้ ป.ณ. 1 ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพ ฯ 10206

2. ส�ำนกัคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทำงกฎหมำยแก่ประชำชน สายด่วน 1157 ส�านกังานอยัการ

สูงสุด อาคารรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 02-515-4048 E-mail: 

lawaid@ago.go.th 

3. กลุ่มป้องปรำมกำรเงินนอกระบบ กระทรวงกำรคลัง สายด่วนการเงินนอกระบบ 1359  

ตู้ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500 E-mail: 1359@mof.go.th 
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1. สำระส�ำคัญ  

บทนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับการเน้นการทบทวนผลการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลการจัดการเรียน 

การสอนและการท�ากิจกรรม

2. จุดประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจ 

2.2 ผู้เรียนได้ประเมินผลความรู้และน�าไปสู่การปรับแผนการเรียนการสอนและการด�าเนิน 

กิจกรรม

3. ภำพรวมกิจกรรมกำรเรียนรู้

3.1 กจิกรรมที ่1 “ทบทวนเรือ่งทีส่อนผ่านมา” เป็นกระบวนการสรปุทบทวนเนือ้หาทกุบททีผ่่านมา  

3.2 กิจกรรมที่ 2 “การประเมินผลความรู้หลังการเรียน” เป็นกระบวนการทดสอบความรู้ของ 

ผู้เรียน โดยผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินความรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อทดสอบความรู้  

ความเข้าใจ

4. อุปกรณ์ สื่อ และกำรเตรียมกำร 

4.1 ปากกาเท่ากับจ�านวนผู้เรียน 

4.2 กระดาษเอสี่ จ�านวน 2 เท่าของจ�านวนผู้เรียน 

4.3 แบบประเมินผลความรู้หลังการเรียน (18.1)

4.4 เฉลยแบบประเมินผลความรู้หลังการเรียน (18.2)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง กำรประเมินผล         เวลำ 40 นำที

       กำรเรียนกำรสอน
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5. ขั้นตอนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ   

กิจกรรมที่ 1 “ทบทวนเรื่องที่สอนผ่ำนมำ” (25 นำที)

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกกระดาษเอสี่ให้ผู้เรียนคนละ 2 ใบ เพื่อให้ผู้เรียนเขียนค�าตอบ “ที่ผ่าน

มาเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง” และ “ประโยชน์ที่เราได้รับและน�าไปใช้” 

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3 กลุ่ม แล้วให้เล่าสิ่งที่เขียนให้เพื่อนฟัง

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมให้ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอและให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ  เพิ่มประเด็น

4. ผู้ด�าเนินกิจกรรมสรุปภาพรวมทุกหน่วยการเรียนรู้

5. ประเด็นสรุปเชิงเนื้อหา

ผูเ้รียนทกุคนเป็นผูบ้ริโภค ควรรูแ้ละปกป้องสทิธขิองตนเองได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม รวมถงึ 

สามารถแนะน�าข้อมูลเพื่อการรักษาสิทธิให้กับผู้อื่นได้

กิจกรรมที่ 2 “กำรประเมินผลควำมรู้หลังกำรเรียน”  (เวลำ 15 นำที)  

1. ผู้ด�าเนินกิจกรรมแจกแบบประเมินผลความรู้หลังการเรียน (18.1) ให้ผู้เรียนแต่ละคนท�า โดย

ใช้เวลา 15 นาที

2. ผู้ด�าเนินกิจกรรมเก็บแบบประเมินผลความรู้หลังการเรียน (18.1)

3. ผู้ด�าเนินกิจกรรมตรวจแบบประเมินความรู้ก่อนการเรียน (18.1) ของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้

เฉลยแบบประเมนิผลความรูห้ลงัการเรียน (18.2) แล้วน�าผลคะแนนทีไ่ด้ไปใช้เปรียบเทยีบกับ

ผลคะแนนในหน่วยแรก คือหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การสร้างความเข้าใจในการเรยีนการสอน 

เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน
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แบบประเมินผลควำมรู้หลังกำรเรียน (18.1)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน

ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้นที่...................เลขที่..............

ค�ำสั่ง : ให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมำย × หน้ำค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภค

ก. ก้อยเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ

ข. จอยได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการซื้อสินค้า

ค. ก่อนจะซื้อสินค้า เราควรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ง. ถูกทุกข้อ

2. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็นผู้บริโภค 

ก. เอกเช่าหนังจากร้านมาดูที่บ้าน

ข. โก้ขายนมปั่นในโรงเรียน

ค. ตรีซื้อนมและซาลาเปามาถวายพระ 

ง. โทมองป้ายโฆษณารถยนต์ที่ตั้งอยู่บนทางด่วน

3. ข้อใดคือปัญหำผู้บริโภค

ก. เติมเงินมือถือ แต่ไม่มียอดเงินเข้า

ข. นมบูด

ค. ซื้อบ้าน แต่ไม่มีสระว่ายน�้าตามที่โฆษณา

ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ก. ค่ารักษาพยาบาลแพง

ข. ติวเตอร์โกงเงินค่าเรียนพิเศษ

ค. ร้านค้าขายของตามราคาท้องตลาด

ง. โฆษณาเครื่องส�าอางเกินจริง

5. เมื่อพบโฆษณำยำ เครื่องส�ำอำง เกินจริง / เป็นเท็จควรแจ้งหน่วยงำนใด

ก. กรมขนส่งทางบก

ข. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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6. เมื่อเจอปัญหำขำยประกันทำงโทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนใด

ก. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ข. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. กรมการค้าภายใน 

ง. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

7. วิธีกำรในกำรโฆษณำ เพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรคือข้อใด

ก. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่น่าจดจ�า มาเป็นผู้น�าเสนอสินค้าหรือบริการ

ข. การใช้ค�าขวัญ ค�าสั้น ๆ  เพลงประกอบโฆษณา

ค. ส่งเสริมการขายผ่านการชิงโชค ลด แลก แจก แถม

ง. ถูกทุกข้อ

8. ท�ำไมถึงใช้ดำรำที่มีชื่อเสียงในกำรท�ำโฆษณำต่ำง ๆ

ก. เพราะเป็นที่รู้จัก

ข. เพราะมีบุคลิกที่ดี 

ค. เพราะถ้าเอาคนที่ไม่เป็นที่รู้จักก็ไม่มีคนสนใจ

ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่รถโดยสำรสำธำรณะ

ก. รถบัสป้ายทะเบียนสีเหลือง

ข. รถตู้ป้ายทะเบียนสีขาว

ค. รถไฟ

ง. รถแท็กซี่

10. ใครนั่งรถโดยสำรสำธำรณะ

ก. โอนั่งรถยนต์ของน้าไปเที่ยวสวนสัตว์

ข. จอยนั่งรถโดยสารประจ�าทางไปบ้าน

ค. กุ้งกับครอบครัวนั่งรถตู้ของพ่อไปเที่ยวทะเล

ง. ถูกทุกข้อ

11. หมำยเลขใดคือสำยด่วนคุ้มครองผู้โดยสำรรถสำธำรณะ

ก. 191

ข. 1669

ค. 1584

ง. 1330
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12. ข้อใดเป็นเอกสำรในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ

ก. ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บ

ข. ใบรับรองแพทย์

ค. ตั๋วโดยสาร

ง. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดหมำยถึงวัตถุอันตรำย

ก.  ข.   

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

14. ข้อใดหมำยถึงยำ

ก.         ข.   

ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 ง. เลขที่ใบรับแจ้ง 10-1-5643535

15. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. ชื่อ / ประเภทของอาหาร หมายถึงยี่ห้อของอาหารนั้น ๆ

ข. เครื่องหมาย อย. เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าอาหารนั้นปลอดภัย 100% ทานได้หายห่วง

ค. วันที่ผลิต / วันหมดอายุ ช่วยบอกให้รู้ว่าอาหารนั้นผลิตขึ้นหรือหมดอายุวันไหน ควรทานได้ 

ช่วงไหนถึงจะปลอดภัย

ง. ยี่ห้ออาหาร และตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นข้อมูลที่ส�าคัญที่สุดของ  

ฉลากอาหาร

16. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกยำ

ก. ข้อมูลวิธีใช้และค�าเตือนบนฉลากยาไม่จ�าเป็นต้องการอ่านก็ได้

ข. ค�าว่า “ยาอันตราย” จะต้องระบุบนฉลากยาทุกประเภท

ค. ยี่ห้อยาหรือโลโก้ของบริษัทยา ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเป็นยาที่ปลอดภัย

ง. วันที่หมดอายุของยาช่วยเตือนให้รู้ว่าไม่ควรบริโภคยาในช่วงไหน
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17. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. ควรแบ่งบริโภคออกเป็น 1 ครั้ง

ข. พลังงานทั้งกระป๋อง 100 กิโลแคลอรี่

ค. น�้าตาลทั้งกระป๋อง 3 กรัม

ง. โซเดียมทั้งกระป๋อง 575 มิลลิกรัม

18. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ก. ควรแบ่งบริโภคออกเป็น 3 ครั้ง

ข. พลังงานทั้งถุง 1,700 กิโลแคลอรี่

ค. น�้าตาลทั้งถุง 50 กรัม

ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม

พลังงำน

* 17%

กิโลแคลอรี่

น�้ำตำล

* 19%

กรัม

ไขมัน

* 28%

กรัม

โซเดียม

* 7%

มิลลิกรัม

คุณค่ำทำงโภชนำกำรต่อ ..1.. ถุง

ควรแบ่งกิน ..5..  ครั้ง

* คดิเป็นร้อยละของปริมำณสงูสดุท่ีบรโิภคได้ต่อวนั

340 10 18 170
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19. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำพลังงำนไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีแดง เพราะมีค่าพลังงานที่สูงมาก อยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

ข. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเหลือง เพราะมีค่าน้อยกว่า 200 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ต้องระมัดระวังในการกิน

ค. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพราะมีค่ามากกว่า 100-200 กิโลแคลอรี่ อยู่ใน

เกณฑ์ที่ปลอดภัย

ง. พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพราะมีค่าน้อยกว่า 100 กิโลแคลอรี่ อยู่ในเกณฑ์ 

ที่ปลอดภัย

20. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำน�้ำตำลไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ก. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่าน้อยกว่า 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ข. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเหลือง เพราะมีค่าน้อยกว่า 12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวัง 

ในการกิน

ค. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพราะมีค่าน้อยกว่า 0-12 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ง. น�้าตาล 0 กรัม จะได้สีแดง เพราะมีค่าน�้าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย

21. ข้อใดคือปัญหำของสิ่งแวดล้อม

ก. น�้าเน่าเสีย

ข. ฝุ่นควัน

ค. เสียงดังรบกวนที่ก่อให้เกิดความร�าคาญ

ง. ถูกทุกข้อ

22. กรมควบคุมมลพิษสำยด่วนโทร 1650 ด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ก. มลพิษทางน�้า

ข. มลพิษทางอากาศ

ค. มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

ง. ถูกทุกข้อ

23. โทรคมนำคมหมำยถึงอะไร

ก. ตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่น�าพาสารจากแหล่งก�าเนิดไปยังผู้รับสาร 

ข. การสื่อสารที่ท�าให้เราสามารถสื่อสารถึงกันได้ แม้อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน โดยผ่าน  

ตัวกลางต่าง ๆ

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

ง. ผิดทั้ง ก. และ ข.
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24. ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทยมีกี่ระบบ

ก. 1 ระบบ

ข. 2 ระบบ

ค. 3 ระบบ

ง. 4 ระบบ

25. ข้อใดคือช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ก. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถานีอนามัย / โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

ข. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ โทร 1584 กด 2 ตามด้วยเลข

ประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง)

ค. สายด่วน 1669 

ง. ถูกทุกข้อ

26. ข้อใดคือหลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย 

ก. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

ข. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

ค. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียด

ง. ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดคือกำรมีวินัยในกำรออมเงิน

ก. นายเอแบ่งเงินใส่ออมสินก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

ข. นายบีขอเงินจากแม่เพิ่มทุกวันเพื่อใส่ออมสิน

ค. นายซีขอยืมเงินเพื่อนเพื่อไปฝากออมทรัพย์ที่โรงเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

28. ข้อใดคือกำรบริหำรเงินเป็นและไม่เป็นหนี้

ก. ด.ญ.ปิ่น ใช้เงินที่แม่ให้ค่าขนมซื้อเสื้อที่อยากได้ 

ข. ด.ช.คม ยืมเงินเพื่อนซื้อเสื้อที่อยากได้ก่อน แล้วน�าเงินที่แม่ให้ค่าขนมมาใช้คืนเพื่อน

ค. ด.ญ.กลิ่น รับจ้างแม่ท�างานเพื่อน�าเงินมาซื้อเสื้อ 

ง. ถูกทุกข้อ

29. ข้อใดคือกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง

ก. จ�าปีน�ากางเกงยีนส์ขายาวมาตัดเป็นขาสั้นตามสมัยนิยม

ข. แม่ซื้อน�้ายาซักผ้าที่ต้องใช้มาจากห้างที่โฆษณาลดราคา

ค. แม่ท�ากับข้าวทุกวัน โดยไม่ซื้อข้าวกล่องมากิน

ง. ถูกทุกข้อ
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30. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภคในกำรใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ

ก. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ข. ได้รับบริการที่ทั่วถึงและเพียงพอ 

ค. ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ 

ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบประเมินผลควำมรู้หลังกำรเรียน (18.2)

1. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภค

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. เป็นสทิธิผูบ้ริโภคในการเลอืกซือ้สินค้าและบรกิาร ข. เป็นสิทธใินการได้รบัการชดเชย

เยียวยา และ ค. เป็นสิทธิในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น 

ทุกข้อจึงเป็นสิทธิผู้บริโภค

2. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็นผู้บริโภค 

ตอบ ข. โก้ขำยนมปั่นในโรงเรียน

เพราะเป็นผู้ขายสินค้าจึงเป็นผู้ประกอบการ มิใช่ผู้บริโภค แต่ข้ออื่นเป็นผู้บริโภคเพราะเป็น 

ผู้ซื้อ เช่า และได้รับข้อมูลจากป้ายโฆษณา

3. ข้อใดคือปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะทั้งเติมเงินมือถือ แต่ไม่มียอดเงินเข้า นมบูด ซื้อบ้าน แต่ไม่มีสระว่ายน�้าตามที่โฆษณา  

คือปัญหาของผู้บริโภค

4. ข้อใดไม่ใช่ปัญหำผู้บริโภค

ตอบ ค. ร้ำนค้ำขำยของตำมรำคำท้องตลำด

เพราะร้านค้าขายของตามราคาท้องตลาด ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ส่วน ก. ข. และ ง. 

เป็นปัญหาผู้บริโภค ทั้งเรื่องการคิดค่าบริการแพง การโกงเงิน และการโฆษณาเกินจริง

5. เมื่อพบโฆษณำยำ เครื่องส�ำอำง เกินจริง / เป็นเท็จควรแจ้งหน่วยงำนใด

ตอบ ข. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

เพราะส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการโฆษณา

ในยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

6. เมื่อเจอปัญหำขำยประกันทำงโทรศัพท์แจ้งหน่วยงำนใด

ตอบ ก. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพราะส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.  

เป็นหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค กรณีท�าสัญญาประกันทุกประเภท รวมถึงการ

ขายประกันทางโทรศัพท์ด้วย 

7. วิธีกำรในกำรโฆษณำ เพื่อโน้มน้ำวใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำหรือบริกำรคือข้อใด

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ  

เพราะทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. นั้นเป็นกลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวให้ตัดสินใจซื้อสินค้า 

และบริการนั้น ๆ
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8. ท�ำไมถึงใช้ดำรำที่มีชื่อเสียงในกำรท�ำโฆษณำต่ำง ๆ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ  

เพราะโฆษณากับดาราเป็นของที่อยู่คู ่กัน สินค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ดาราดังเป็นพรีเซ็นเต้อร์ 

เนื่องจากท�าให้จดจ�าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโฆษณาที่ไม่มีพรีเซ็นเต้อร์ โฆษณาที่ใช้ดาราจะเห็น

ผล สามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้เร็วกว่า

9. ข้อใดไม่ใช่รถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ข. รถตู้ป้ำยทะเบียนสีขำว

10. ใครนั่งรถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ข. จอยนั่งรถโดยสำรประจ�ำทำงไปบ้ำน

เพราะรถโดยสารประจ�าทางเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ ส่วนข้อ ก. รถยนต์

ของน้าเป็นรถส่วนบุคคล และข้อ ค. รถตู้ของพ่อเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล

11. หมำยเลขใดคือสำยด่วนคุ้มครองผู้โดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ค. 1584 

12. ข้อใดเป็นเอกสำรในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะทุกข้อสามารถน�ามาใช้ได้ ข้อ ก. ภาพถ่ายอาการบาดเจ็บบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บได้  

ข้อ ข. ใบรบัรองแพทย์ สามารถระบุอาการบาดเจ็บและรบัรองการหยดุงาน ในกรณทีีไ่ม่สามารถ

ท�างานได้ ข้อ ค. ตั๋วโดยสาร สามารถใช้แสดงตัวตนในการเดินทางได้

13. ข้อใดหมำยถึงวัตถุอันตรำย

ตอบ ก.   

เพราะวัตถุอันตรายจะมีทะเบียน อย. เช่นเดียวกับอาหารหรือเครื่องมือแพทย์ แต่จะมีความ 

แตกต่างตรงที่ จะมีตัวอักษร วอส. ตามด้วยตัวเลข xxxx / ปี พ.ศ. ในเครื่องหมาย อย.

14. ข้อใดหมำยถึงยำ

ตอบ ค. ทะเบียนเลขที่ 2A 479/29 

เพราะยาจะไม่มีเลขทะเบียน อย. ก�ากับ แต่จะมีเลขทะเบียนยาก�ากับเท่านั้น โดยรูปแบบของ

เลขทะเบียนก�ากับยาจะมีค�าว่า Reg.No หรือเลขทะเบียนท่ี หรือทะเบียนยา แล้วตามด้วย 

เลขทะเบียน เช่น 2A 479/29
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15. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ค. วันที่ผลิต / วันหมดอำยุ ช่วยบอกให้รู้ว่ำอำหำรนั้นผลิตขึ้นหรือหมดอำยุวันไหน 

ควรทำนได้ช่วงไหนถึงจะปลอดภัย

เพราะข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเตือนให้รู ้ว่า ควรบริโภคอาหารบรรจุภัณฑ์น้ันได้นานแค่ไหน 

ถึงบริโภคได้อย่างปลอดภัย

16. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลควำมปลอดภัยบนฉลำกยำ

ตอบ ง. วันที่หมดอำยุของยำช่วยเตือนให้รู้ว่ำไม่ควรบริโภคยำในช่วงไหน 

เพราะการบริโภคยาที่หมดอายุบางตัวจะท�าให้กระเพาะอาหารระคายเคือง จนอาจกลายเป็น 

โรคกระเพาะ หรือแทนที่จะระงับโรค กลับท�าให้โรคลุกลาม ตัวยาบางชนิดเมื่อเสื่อมอาจก่อ

โทษภัยแก่ร่างกายถึงกับท�าให้ไตวายและไตอักเสบได้ ในบรรดายาทั้งหลาย โดยมากจะระบ ุ

ทั้งวันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้บนฉลากหรือซองยาอย่างชัดเจน

17. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ง. โซเดียมทั้งกระป๋อง 575 มิลลิกรัม 

เพราะจ�านวนหน่วยบริโภคต่อกระป๋องเท่ากับ 2.5 ครั้ง ดังนั้น ค่าสารอาหารทั้งกระป๋องใน

แต่ละชนิดจึงต้องคูณด้วย 2.5 ทุกครั้ง ถึงจะได้ค่าสารอาหารแต่ละชนิดทั้งกระป๋อง ซึ่งเมื่อเอา 

ค่าโซเดียม 230 มก. X 2.5 ครั้ง จะได้เท่ากับ 575 มิลลิกรัม จึงเป็นค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด

18. จำกรูปต่อไปนี้ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด

ตอบ ง. ไขมันทั้งถุง 18 กรัม

เพราะข้อมูลปริมาณสารอาหารที่อยู่ในแต่ละช่องของฉลากโภชนาการแบบ GDA จะเป็นข้อมูล

ทีท่างบรษิทัผูผ้ลติได้ค�านวณค่าปรมิาณสารอาหารแต่ละชนิดซึง่เป็นค่าทัง้ถุงอยูแ่ล้ว จึงไม่จ�าเป็น

ต้องไปคูณกับจ�านวนหน่วยบริโภคเหมือนดังฉลากโภชนาการแบบเต็มหรือย่ออีก    

19. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำพลังงำนไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก

ตอบ ง. พลังงำน 80 กิโลแคลอรี่ จะได้สีเขียว เพรำะมีค่ำน้อยกว่ำ 100 กิโลแคลอรี่ อยู่ใน

เกณฑ์ที่ปลอดภัย

20. ข้อใดกล่ำวถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำค่ำน�้ำตำลไปเปรียบเทียบกับตำรำงเกณฑ์พลังงำนและ 

สำรอำหำรของอำหำรระหว่ำงมื้อต่อ 1 มื้อหลัก 

ตอบ ก. น�้ำตำล 0 กรัม จะได้สีเขียว เพรำะมีค่ำน้อยกว่ำ 6 กรัม อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
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21. ข้อใดคือปัญหำของสิ่งแวดล้อม

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. เป็นมลพษิทางน�า้ ข. เป็นมลพษิทางอากาศ และ ค.เป็นมลพษิทางเสยีง ดงันัน้ ทกุข้อ 

จึงเป็นปัญหาที่ท�าให้สิ่งแวดล้อมไม่ดี

22. กรมควบคุมมลพิษสำยด่วนโทร 1650 ด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะกรมควบคมุมลพษิ ด�าเนนิการรบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัปัญหามลพษิทกุประเภท ทัง้ทาง

น�้า เสียง และอากาศ

23. โทรคมนำคมหมำยถึงอะไร

ตอบ  ข. กำรสื่อสำรที่ท�ำให้เรำสำมำรถสื่อสำรถึงกันได้ แม้อยู่ในสถำนที่ที่ห่ำงไกลกัน โดย

ผ่ำนตัวกลำงต่ำงๆ

ตัวอย่าง บริการโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท ์

สาธารณะ เป็นต้น

24. ระบบประกันสุขภำพในประเทศไทยมีกี่ระบบ

ตอบ ค. 3 ระบบ  

เพราะคนไทยได้รบัการคุม้ครองสทิธกิารรกัษาพยาบาล โดยสิทธกิารรักษาพยาบาล ม ี3 ระบบ

ใหญ่ คือ ระบบข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 

25. ข้อใดคือช่องทำงกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล

ตอบ ก. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สถำนีอนำมัย / โรงพยำบำลของรัฐใกล้บ้ำน 

เพราะช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล มีช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. สถานที่รับลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

- ต่างจังหวัด : สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือส�านักงานสาธารณสุข 

 จังหวัด ในวันเวลาราชการ 

- กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร หรือส�านักงานหลักประกัน 

   สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. ในวันเวลาราชการ 

เอกสารลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับเด็กใช้ส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 

- ส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยจริง

2. บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ 

- โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลกั (ค่าบรกิาร 3 บาท / ครัง้) 

- ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทาง www.nhso.go.th
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26. ข้อใดคือหลักฐำนประกอบค�ำร้องของผู้เสียหำย 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เพราะหลักฐานประกอบค�าร้องของผู้เสียหาย ประกอบไปด้วย 

1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร 

2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

3. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดผลการรักษา

27. ข้อใดคือกำรมีวินัยในกำรออมเงิน

ตอบ ก. นำยเอแบ่งเงินใส่ออมสินก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

เพราะการออมเงนิคือการออมเงนิทีเ่หลอืจากเงนิทีไ่ด้รบั แบ่งใส่ออมสนิก่อนเป็นเรือ่งวินยัในการ

ออม ส่วนการใช้เงินที่เหลือเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้พอใช้

28. ข้อใดคือกำรบริหำรเงินเป็นและไม่เป็นหนี้

ตอบ ค. ด.ญ.กลิ่น รับจ้ำงแม่ท�ำงำนเพื่อน�ำเงินมำซื้อเสื้อ

เพราะผู้เรียนอาจได้ค่าขนมที่จ�ากัด การหาเงินเพิ่มด้วยการท�างานถือเป็นเรื่องการไม่ก่อภาระ

หนี้สิน สร้างวินัยในการใช้เงิน และท�าให้เห็นคุณค่าของเงิน ทั้งนี้ หากผู้เรียนตอบ ก. หรือ ข. 

อาจก่อภาระหนี้สินได้ เช่น ใช้เงินค่าขนมหมดไม่กล้าไปขอพ่อแม่ก็อาจยืมเพื่อน หรือยืมเพื่อน

แล้วต้องหาเงนิมาคนืเพือ่น แล้วหากขอพ่อแม่ไม่ได้อาจเกดิการใช้วธิขีโมยเงนิพ่อแม่มาคนืเพ่ือน 

หรือเบี้ยวหนี้ไม่คืนเพื่อน เป็นการไร้วินัยในการออม

29. ข้อใดคือกำรเลือกใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะ ก. การน�าของเก่ามาดัดแปลงเป็นเรื่องความประหยัด ท�าให้ไม่ต้องซื้อใหม่ ข. มีค�าว่า 

ต้องใช้ ซึง่บอกถงึความจ�าเป็น รวมถึงเป็นการเลอืกซือ้จากห้างทีข่ายลดราคาแสดงถึงการบรหิาร

จดัการทีด่ ีและ ค. การท�ากับข้าวกนิเอง ถ้าเป็นครอบครวัจะประหยดักว่าการซือ้เป็นกล่อง เช่น 

การท�ากับข้าวใช้เงินไป 200 บาท กินได้จ�านวน 5 คน และอาจเหลือเก็บไว้กินมื้อถัดไปได้ ใน

ขณะข้าวกล่อง กล่องละ 35-50 บาท จะมีราคาสูงกว่าและกินได้มื้อเดียว

30. ข้อใดคือสิทธิผู้บริโภคในกำรใช้บริกำรโทรศัพท์มือถือ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

เพราะผูใ้ช้บรกิารโทรคมนาคมต้องได้รบับรกิารทีม่คีณุภาพ แม้ผูจ้ะเป็นผูท่ี้อยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลก็

ต้องเข้าถงึบรกิารและได้รบัความเป็นธรรมในการใช้บรกิาร เช่น ราคาทีเ่หมาะสม ไม่เอาเปรยีบ

ผู้บริโภค บริการเสริมต้องสมัครใจใช้ เป็นต้น
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ภาคผนวก

คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระเพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภค ภำคประชำชน

เครอืข่ายผูบ้รโิภคและประชาชน ได้ใช้สทิธติามรฐัธรรมนญูในการเสนอกฎหมาย โดยได้ยืน่รายชือ่ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวน 12,208 รายชื่อ เสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. ... ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 61 ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 

และผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภามาเป็นล�าดับ และมีการตั้งกรรมาธิการร่วม เนื่องจากสภา 

ผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบกับร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการร่วม ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 3 ของ

วุฒิสภาแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร

     

ในระหว่างท่ีร่างพระราชบัญญัตฯิ อยูใ่นกระบวนการพจิารณาของรฐัสภา เครือข่ายองค์กรผูบ้รโิภค

ได้ร่วมกันจัดกระบวนการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาค

ประชาชน เพื่อทดลองด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....  

ขั้นตอนและกระบวนกำรคัดเลือก

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้รับขึ้นทะเบียน

องค์กรผู้บรโิภคทีม่คุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในร่างกฎหมาย คือ “เป็นองค์กรทีม่คีณะบคุคลต้ังแต่

สิบคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ท่ีมีวัตถุประสงค์และมีการด�าเนินงานเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค โดยไม่แสวงหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน และต้องเป็นอิสระไม่ถูกจัดตั้งหรือตกอยู่ภายใต้

อาณัติไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ประกอบการ” โดยมีองค์กรผู้บริโภคที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียน จ�านวน 302 องค์กร และได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  ณ 

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี

รูปที่ 1 น�ารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวน 12,208 รายชื่อ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ... ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 
61 ต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

รูปที่ 2 เสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนด้วยการเข้าช่ือ
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ 



     

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

(ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. .... ก�าหนดให้มคีณะกรรมการฯ จ�านวน 

15 คน ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรผู้บริโภคในระดับเขต 8 เขต ๆ  ละ 1 คน รวม 8 คน และผู้เชี่ยวชาญ

งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  7 ด้าน ๆ  ละ 1 คน ดังนี้  

1) ด้านการเงินและการธนาคาร 

2) ด้านการบริการสาธารณะ 

3) ด้านที่อยู่อาศัย 

4) ด้านบริการสุขภาพ 

5) ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 

6) ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม 

7) ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รำยชื่อคณะกรรมกำรชุดที่ 1

 การประชมุผูแ้ทนองค์กรผูบ้รโิภคทีผ่่านการขึน้ทะเบียน จ�านวน 302 องค์กร เพือ่คดัเลอืกคณะ

กรรมการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  มีผู้แทนองค์กรผู้บริโภคที่ได้รับการคัดเลือก ตามองค์ประกอบ

จ�านวน 15 คน และในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ได้มีการคัดเลือก

ต�าแหน่งประธานและรองประธาน ดังนี้ 

1. รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์  ประธาน / ผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหาร ยา และผลติภัณฑ์สขุภาพ

2. นายจุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ  รองประธาน / ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย

3. ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์  กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร

4. ผศ.ประสาท  มีแต้ม  กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสาธารณะ

5. ผศ.รุจน์  โกมลบุตร  กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและโทรคมนาคม

6. นางรัศมี  วิศทเวทย์  กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไป

รูปที่ 3 บรรยากาศการเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การ
อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

รูปที่ 4 บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ
อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน



7. นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ

8. นางสาวชลดา บุญเกษม กรรมการ / ผู้แทนเขต 1 ภาคกลาง

9. นายน�้าค้าง มั่นศรีจันทร์ กรรมการ / ผู้แทนเขต 2 ภาคตะวันออก

10. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กรรมการ / ผู้แทนเขต 3 ภาคอีสานตอนบน

11. นางอาภรณ์ อะทาโส กรรมการ / ผู้แทนเขต 4 ภาคอีสานตอนล่าง

12. นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล กรรมการ / ผู้แทนเขต 5 ภาคเหนือ

13. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กรรมการ / ผู้แทนเขต 6 ภาคตะวันตก

14. ภญ.ชโลม  เกตุจินดา กรรมการ / ผู้แทนเขต 7 ภาคใต้

15. นายศิริศักดิ์ หาญชนะ กรรมการ / ผู้แทนเขต 8 กรุงเทพมหานคร

ซึ่งต่อมามีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 2 ท่าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไปจาก 

นางรัศมี วิศทเวทย์  เป็น ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง  และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จาก รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์  เป็น ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี  ศิริสินสุข  โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง 15 คน

มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี ซึ่งจะครบวาระในช่วงปี 2559

โดยมมีลูนธิิเพ่ือผูบ้ริโภค ท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุาร เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะ

กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงาน

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รำยชื่อคณะกรรมกำรชุดที่ 2

กรรมการชุดแรก ได้ด�าเนินงานครบวาระ ประมาณ 4 ปี ได้จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมชุดที่ 

2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอามารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง จ�านวน 15 คน ดังนี้ 

1. ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข  กรรมการ / ผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหาร ยา และผลติภณัฑ์สขุภาพ

2. นายจุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย

3. ดร.เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร

4. ผศ.ประสาท  มีแต้ม กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสาธารณะ

5. ผศ.รุจน์  โกมลบุตร กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและโทรคมนาคม

6. ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการทั่วไป

7. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว  กรรมการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ

8. นางสาวชลดา บุญเกษม กรรมการ / ผู้แทนเขต 1 ภาคกลาง

9. นางสาวสุภาวดี  วิเวก    กรรมการ / ผู้แทนเขต 2 ภาคตะวันออก

10. นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กรรมการ / ผู้แทนเขต 3 ภาคอีสานตอนบน

11. นางอาภรณ์ อะทาโส กรรมการ / ผู้แทนเขต 4 ภาคอีสานตอนล่าง

12. นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล กรรมการ / ผู้แทนเขต 5 ภาคเหนือ

13. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กรรมการ / ผู้แทนเขต 6 ภาคตะวันตก

14. ภญ.ชโลม  เกตุจินดา กรรมการ / ผู้แทนเขต 7 ภาคใต้

15. นายสมชาย กระจ่างแสง กรรมการ / ผู้แทนเขต 8 กรุงเทพมหานคร



อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามที่ก�าหนดใน (ร่าง) พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. ....  มีดังนี้ 

1. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของหน่วยงานของรฐัในการตราและการบงัคับ

ใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

2. ตรวจสอบการกระท�า หรือละเลยการกระท�าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และรายงานไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ และอาจรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร

หรือวฒุสิภา รวมทัง้เผยแพร่เรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณชน ทัง้น้ี ให้หน่วยงานของรฐัทีร่บัผิดชอบ 

ดังกล่าวรายงานผลการพจิารณาและด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการภายในระยะ

เวลาอันสมควร

3. ด�าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริง หรือแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับ

สินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะ

ระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบการด้วยก็ได้

4. สนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียน หรือการด�าเนินคดีของผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคที่ได้รับ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�าของผู้ประกอบการ และด�าเนินการให้

มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

5. ในกรณทีีค่ณะกรรมการเหน็ว่าการด�าเนนิคดต่ีอศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครองเพือ่พทิกัษ์สทิธิ 

ผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการอาจส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งพนักงานอัยการด�าเนินคดีตามที่อัยการสูงสุดเห็นสมควรได้ และในการ

ด�าเนินคดีนั้น ให้พนักงานอัยการมีอ�านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค

ที่ร้องขอได้ด้วย ทั้งนี้ การฟ้องและการด�าเนินคดีดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 

ทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

6. สนบัสนนุและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรผูบ้รโิภคในด้านต่าง ๆ  เพือ่พัฒนาและเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค

7. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความเห็นจากองค์กรผู้บริโภคหรือ

ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

8. จัดให้มีการประชุมสมัชชาองค์กรผู้บริโภคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อประเมินการด�าเนินงาน

ขององค์การอิสระ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค


