
ฐานกิจกรรม โครงการ อย.นอย ป 2562  

ฐานละ 50 นาที เขาฐานละ 2 กลุมพรอมกัน  

(50 นาทีน้ี แบงเปน เปลี่ยนฐาน 10 นาที ผูนําเกมอธิบายเกม 5 นาที เลนเกม 30 นาที และสรุป 5 นาที)   



ฐาน 1 กลองดําทําคะแนน (คิดวิเคราะหส่ือสารและจินตนาการ) ลวงกลองแลวตอบวามีอะไร 

อุปกรณ  

1. กลองรูปสัตว จํานวน 2 กลอง  

2. นาฬิกาจับเวลา จํานวน 2 ช้ิน  นกหวีด 1 อัน 

3. ผลิตภัณฑที่เราตองการใส คือผลิตภัณฑที่กินได ทั้งหมด 30 ช้ิน  

ผลิตภัณฑที่กินได  (1) แบงเปนผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณ Healthier choice จํานวน 10 ช้ิน  

     (2) แบงเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกันกับกลุมที่มี Healthier choice จํานวน 10 ช้ิน  

     (3) แบงเปนผลิตภัณฑที่กินไดประเภทอื่น จํานวน 10 ช้ิน  

ผลิตภัณฑหลอก 6 ช้ิน  

มีลูกบอลสกัดคะแนน 4  ช้ิน  

** ใหผูนําเกมทําการคละผลิตภณัฑที่กนิได ผลิตภณัฑหลอก และลูกบอลสกดัคะแนน สําหรบัใสกลอง 2 กลอง ใหเทากัน  

4. โฟมหรือกระดาษฝอย และตุกตาของเลนสัตวที่ดูนากลัว ขยะแขยง ใสในกลองทั้ง 2 กลุม เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานมากขึ้น 

5. ผามัดแขน  

6. ผาปดตา 

7. ถาด 2 ใบ สําหรับวางผลิตภัณฑที่กินไดเมื่อลวงออกมาแลว  

2 



วิธีการเลน  

1. ใหผูนําเกมเตรียมความพรอมในการเลนเกมและอุปกรณในระหวางท่ีนักเรียนกําลังเปล่ียนฐาน (ปล. ฐานนี้จะไดเลนครบกันทุกคน)  

2. ผูนําเกมอธิบายกติกาและใหสมาชิกแตละกลุมจับคู 15 คู เพื่อลวงเอาผลิตภัณฑท่ีกินไดภายในกลองออกมาตอบวามันคืออะไร (ใหท้ัง 2 กลุมผลัดกันเลน) ใชเวลาประมาณ 5 นาที 

      2.1 กรณีท้ัง 2 กลุม มีสมาชิกไมเทากัน เชน กลุม 1 มีสมาชิก 30 คน จับคูไดครบ 15 คูพอดี เลนไดครบ 15 ครั้ง แตกลุม 2 มี 28 คน จับคูได 14 คู กลุม 2 สามารถใหบางคูมาเลนซ้ํา หรือสมาชิกกลุมอาจจับคูใหมมา

เลนใหครบ 15 ครั้งได (แตละกลุมตองเลน 15 ครั้งเทากัน)  

      2.2 กรณีท้ัง 2 กลุม มีสมาชิกไมเทากัน เชน กลุม 1 มีสมาชิก 29 คน แตกลุม 2 มี 27 คน ใหแตละกลุมตัดสมาชิกเปนเลขคู กลุม 1 ก็จะได 14 คู เหลือ 1 คนก็คอยวนจับคูกับเพื่อน ใหครบ 15 คู โดยคนท่ีเปนเศษ

สามารถเปนตัวแทนกลุมเพื่อเลนเปนตัวสกัดคะแนนของกลุม (ฝายตรงขาม) ในรอบแรกกอนก็ได สวนกลุมท่ี 2 ได 13 คู ก็ทําเชนเดิมเหมือนกลุมท่ี 1  

3. เปายิงชุป หรือผูนําเกมเลือกวาใหกลุมไหนเปนฝายเริ่มกอน โดยสงตัวแทนมา 1 คู นําผามาปดตาและนําผามัดแขนขางท่ีจะลวงของท้ัง 2 คนใหติดกัน สวนอีกกลุมก็ใหสงตัวแทนมา 1 คน เพื่อเปนฝายสกัดคะแนน โดยไมตอง

ปดตา (คนท่ียังไมไดเลนก็เปนกองเชียรได) (มีกลอง 2 กลอง เลนพรอมกันท้ัง 2 กลอง แตละกลองจะใสผลิตภัณฑอาหารเทา ๆ กัน)  

 ตัวอยางการเลน  

 ยกตัวอยางกลองท่ี 1 กลุม A เปนฝายเริ่มกอน โดยสงตัวแทนคูท่ี 1 ออกมา ทําการปดตาและมัดแขนท้ัง 2 คน  สวนกลุม B ก็สงสมาชิกมา 1 คน เพื่อไปลวงลูกบอลในกลอง เปนฝายสกัด (ไมตองปดตา)  

จากนั้นผูนําเกมจะใหสัญญาณเริ่มเกม ท้ัง 2 ฝายก็เริ่มลวงกลองพรอมกัน (กลองท่ี 2 ก็เริ่มดําเนินเกมพรอมกันดวย) โดยมีเวลาลวง 30 วินาทีเทานั้น ในระหวางท่ีลวงกลองกลุม A สามารถปรึกษาพูดคุยวิเคราะหของในกลอง

รวมกันได เมื่อหมดเวลา 30 วินาที ผูนําเกมจะใหสัญญาณหมดเวลา (กลุม A ตองรีบลวงหาผลิตภัณฑท่ีกินไดออกมาใหเร็วภายใน 30 วินาที) เม่ือคูท่ี 1 ลวงออกมาไดแลวใหรีบตอบวาคืออะไร ภายใน 5 วินาที (5 วินาที ผูนํา

เกมสามารถนับปากเปลาได 5 4 3 2 1) (ขณะตอบก็ยังปดตามัดแขนอยู สวนเพื่อนในกลุมท่ีมองเห็นสามารถบอกใบได แตหามบอกวาคืออะไรหรือพูดคํา ๆ นั้นออกมา ถาเพื่อนบอกถือวาฟาวลไมไดคะแนน)  

    - กลุม A ลวงผลิตภัณฑท่ีกินไดออกมาแลว หากตอบถูกก็จะไดคะแนน 1 คะแนน และโชคดีลวงไดผลิตภัณฑท่ีมีสัญลักษณทางเลือกสุขภาพดวย ก็จะไดคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน (ความหมายเดียวกันก็ถือวาได) 

    - สวนฝายสกัดคะแนน ตองลวงเอาลูกบอล เพื่อสกัดคะแนนใหไดกอน 30 วินาทีเหมือนกัน (ฝายเก็บคะแนนกับฝายสกัดคะแนนดําเนินเกมพรอมกัน)  หากลวงทันเวลาท่ีกําหนดอีกฝายก็จะถูกหักคะแนน 1 คะแนน  

    - เมื่อกลุม A หยิบผลิตภัณฑท่ีกินไดและตอบคําถามแลวก็เอาวางไวในถาดท่ีเตรียมไว หากหยิบไดผลิตภัณฑหลอกก็นําผลิตภัณฑนั้นใสเขาไปในกลองเหมือนเดิม (แนนอนวามันจะเพิ่มความยากใหผูเลนในรอบทาย ๆ หากรอบ

ตน ๆ หยิบผลิตภัณฑท่ีกินไดไปแลว)  สวนกลุม B เมื่อหยิบไดลูกบอลแลวใหใสไวในกลองเหมือนเดิม จากนั้นก็สลับใหรอบตอไปมาเลน จนครบกลองละ 15 รอบ)  

(ลวงกลองแตละรอบใชเวลา 1 นาที ทําการลวงกลอง 30 วินาที ตอบ 5 วินาที เวลาท่ีเหลือเผ่ือผูนําเกมเฉลยและเลนกับนอง ๆ (ชวงนี้จะใชเวลาเลน 30 นาที)  

4. เพื่อไมใหเสียเวลาในขณะคูท่ี 1 ดําเนินเกม ใหพี่เล้ียงกลุมเตรียมปดตา มัดแขนคูตอไปไวรอไดเลย (พรอมสลับกลุม A และ B)  

5. สวนผูนําเกมอีกคนก็คอยจดคะแนน ดูความถูกตองของคําตอบ (กระดาษคําตอบจะมีใหแนบในตอนทาย)  

6. ผูนําเกมรวมคะแนน พรอมกับสรุปส่ิงท่ีไดรับ เพื่อสุขภาพท่ีดีควรลดการกินหวาน มัน เค็ม วิธีท่ีงายคือการเลือกซื้ออาหารท่ีฉลากแสดงสัญลักษณโภชนาการทางเลือกสุขภาพ หากผลิตภัณฑท่ีไดรับสัญลักษณนี้ แสดงวามีปริมาณ

สารอาหาร เชน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ไมเกินเกณฑท่ีกําหนดไว  เหมาะสมในการบริโภค  เชนกลุมเครื่องด่ืม เชน น้ําผลไม นมเปรี้ยว ซึ่งมักพบการเติมน้ําตาลในปริมาณสูง ผลิตภัณฑท่ีมีการแสดงสัญลักษณนี้จะมีการลด

ปริมาณน้ําตาลลง, กลุมเครื่องปรุงรส อยางซีอิ๊ว/น้ําปลา หรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะลดโซเดียมลง  (ใหนําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และน้ําผลไมกลองท่ีมี HC กับ ไมมี HC ของจริง เปรียบเทียบใหเห็น และวิธีดูวาผลิตภัณฑมีน้ําตาลกี่ชอน

ชา ใหเอากรัมหาร 4 )  มันก็เปรียบเสมือน ถาเรามีความรูเรื่องการเลือกบริโภคผลิตภัณฑอาหารท่ีเหมาะสม สามารถเลือกผลิตภัณฑอาหารท่ีชวยในการลดหวาน มัน เค็ม ได  ก็จะเกิดประโยชนตอสุขภาพเรา หากเราไมมีความรู

เหมือนท่ีเราปดตาลวงกลอง เราก็ไมสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑอาหารท่ีมีประโยชนไดนั่นเอง  ใชเวลาประมาณ 5 นาที  



ผลิตภัณฑอาหารที่กินไดในกลองจะมีทั้งหมด 40 ชิ้น 

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ม ีHealthier choice ไดแก  

1. บะหมี่กึง่สาํเร็จรปู (ซอง) 

2. น้ําอัดลม (กระปอง) 

3. นมกลอง 

4. น้ําผลไม (กลอง) 

5. น้ําปลา (ขวด) 

6. โจกซอง  

7. ขนมกรุบกรอบ  

8. โอวัลติน (ซอง) 

9. กาแฟกระปอง  

10. เครื่องดื่มชาเขียว  

11. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป (ซอง) ไมมี HC 

12. น้ําอัดลม (กระปอง) ไมมี HC  

13. นมกลอง ไมมี HC 

14. น้ําผลไม (กลอง) ไมมี HC 

15. น้ําปลา (ขวด) ไมมี HC  

16. โจกซอง ไมมี HC 

17. ขนมกรุบกรอบ ไมมี HC 

18. โอวัลติน (ซอง) ไมมี HC 

19. กาแฟกระปอง ไมมี HC 

20. เครื่องด่ืมชาเขียว ไมมี HC  

21. อาหารมื้อหลัก (ขาวกลองแชแข็ง) 

22. ขนมปงกรอบ 

23. ขนมปง (ไมมีไส)  

24. นมขนหวาน (หลอด) 

25. ปลากระปอง 

26. ปลาเสน   

27. ช็อกโกแลตแทง  

28. ขาวปนญี่ปุน 

29. เกลือถุง (มีฉลากที่มีเครื่องหมาย อย.) 

30. แซนวิซ 

ผลิตภัณฑหลอก  

1. ผลิตภัณฑยอมผม 

2. ยาสีฟน 

3. ซองแผนแปะปวด  

4. ถุงยางอนามัย  

5. ยาทาลดปวดกลามเนื้อ 

6. ชุดทดสอบการต้ังครรภ 

 

ลูกบอลสกัดคะแนน 4 ลูก  

ปล. ทั้งนี้หากผูเลนตอบใกลเคียง หรือตอบไมเหมือนแตความหมายเหมือน ก็ถือวาตอบถูก  

ผลิตภัณฑทั้งหมดจะแบงใสกลอง 2 กลอง เทา ๆ กัน 



ตัวอยางแบบลงคะแนน ฐาน 1 กลองดําทําคะแนน  

No. ช่ือผลิตภัณฑ  คะแนน

ผลิตภัณฑ 

Healthier 

choice 

สกัด 

คะแนน (-1) 
คะแนน 

1 บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป (ซอง) 

2 น้ําอัดลม (กระปอง) 

3 นมกลอง  

4 น้ําผลไม (กลอง) 

5 น้ําปลา (ขวด)  

6 โจกซอง 

7 ขนมกรุบกรอบ  

8 โอวัลติน (ซอง)  

9 กาแฟกระปอง 

10 เคร่ืองด่ืมชาเขียว  

ใบลงคะแนนกลุม ...................................................... 

(ใหผูลงคะแนนเขียนคะแนนลงในชอง)  

เกณฑการใหคะแนน   

ภายใน 30 วินาทีนี้ หากตอบผลิตภัณฑท่ีกินไดถูกตอง ก็จะไดผลิตภัณฑละ 1 คะแนน หากมี สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier 

choice) ดวย ก็จะไดคะแนนพิเศษเพิ่ม 5 คะแนน, หากภายใน 30 วินาที ฝายสกัดลวงลูกบอลสกัดไดเชนเดียวกัน ก็จะถูกหักไป 1 คะแนน  



No. ช่ือผลิตภัณฑ  คะแนน

ผลิตภัณฑ 

Healthier 

choice 

สกัด 

คะแนน (-1) 
คะแนน 

11 บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป (ซอง) ไมมี HC 

12 น้ําอัดลม (กระปอง) ไมมี HC 

13 นมกลอง  ไมมี HC 

14 น้ําผลไม (กลอง) ไมมี HC 

15 น้ําปลา (ขวด) ไมมี HC 

16 โจกซอง ไมมี HC 

17 ขนมกรุบกรอบ ไมมี HC 

18 โอวัลติน (ซอง) ไมมี HC  

19 กาแฟกระปอง ไมมี HC 

20 เคร่ืองด่ืมชาเขียว ไมมี HC 



No. ช่ือผลิตภัณฑ  คะแนน

ผลิตภัณฑ 

Healthier 

choice 

สกัด 

คะแนน (-1)  
คะแนน 

21 อาหารม้ือหลัก (ขาวกลองแชแข็ง) 

22 โอวัลตินซอง 

23 เคร่ืองด่ืมชาเขียว 

24 นมขนหวาน (หลอด) 

25 ปลากระปอง 

26 ปลาเสน   

27 ช็อกโกแลตแทง  

28 ขาวปนญ่ีปุน 

29 เกลือถุง (มีฉลากท่ีมีเครื่องหมาย อย.) 

30 แซนวิซ 

รวม ................. คะแนน 
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