
ฐานท่ี 5 กระด่ิง ชิงคําตอบ (อะไรไมเขาพวก)   

อุปกรณ 

1. กระดิ่ง 1 อัน  

2. ใบคําถาม – คําตอบ อะไรไมเขาพวก 

3. แผนกระดาน ช็อกเขียนกระดาน ผาเช็ด (สําหรับเขียนคะแนน) 

4. กรวย 6 อัน 

5. นกหวีด 1 อัน   



วิธีการเลน  

1. ใหผูนําเกมเตรียมความพรอมในการเลนเกมและอุปกรณในระหวางที่นักเรียนกําลังเปล่ียนฐานได  

2. ผูนําเกมอธิบายกติกา คือ ใหผูเลนแตละกลุมยืนอยูหลังกรวย (มีกรวยฝงละ 3 อัน) โดยระหวางกรวยจะมีกระด่ิงอยูตรงกลาง เมื่อผูนําเกมอานคําถามจบ จะใหสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเลน

แตละกลุมว่ิงซิกแซ็กกลับหลังเพ่ือแยงกันกดกระด่ิง กลุมไหนกดกระด่ิงไดกอน จะมีโอกาสตอบกอน ในขณะที่ตอบผูนําเกมอาจถามเหตุผลวาทําไมถึงตอบขอนี้ หากตอบถูก พูดช่ือผิดแต

ความหมายเดียวกันก็ถือวาถูก เมื่อตอบถูกอีกฝายจะไมมีโอกาสตอบแลว แตถาตอบผิด คะแนนจะเปนของอีกฝาย ตอบถูกก็จะไดคะแนนคาํถามละ 1 คะแนน ทั้งหมดมี 40 คําถาม (ใช

เวลาอธิบาย 5 นาที)  

 

ตัวอยางการเลน  

 ผูนําเกมทําการจัดพ้ืนที่สําหรับเลนเกม วางกรวยไวขางละ 3 อัน พรอมกับวางกระด่ิงไวตรงกลางระหวางกรวย กอนเริ่มเกมใหผูเลนแตละกลุมยืนเปนแถวตอนลึกอยูหลัง

กรวยทั้งสองฝง จากนั้นผูนําเกมจะอานคําถาม เมื่ออานคําถามเสร็จ ผูนําเกมจะใหสัญญาณ “เริ่ม” เมื่อไดยินคนแรกที่อยูหัวแถวก็ตองรีบเดินซิกแซก็กลับหลัง เพ่ือมากดกระด่ิง ใครกด

กระด่ิงไดกอนจะไดสิทธ์ิตอบกอน ตอบถูกก็รับคะแนนเต็ม 1 คะแนน อีกฝายก็จะไมมีโอกาสตอบแลว หากตอบผิดก็จะไมไดคะแนน โอกาสก็จะเปนของอีกฝายทั้งหมด เชน หากกลุมที่ 1 

กดกระด่ิงไดกอนก็มีสิทธ์ิตอบคําถามกอน ถาคําถามถามวา “นม ลูกช้ินทอด ขนมกรุบกรอบ แปงมัน” (คําตอบ คือ แปงมัน เพราะที่เหลือคืออาหารพรอมรับประทาน) เมื่อกลุมที่ 1 ตอบ

ถูก ภายในเวลา 10 วินาที (ผูนําเกมอาจนับถอยหลังเอง) ก็ได 1 คะแนน (คําถาม 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน = 40 คะแนน)  ใชเวลาตอบคําถามขอละ 10 วินาที (ผูตอบตองบอก

คําตอบพรอมกบัอธิบายใหเหตผุลทนัที) แตละคําถามใชเวลาเลนทัง้หมด 30 วินาที เปน 20 นาที เวลาที่เหลือก็เอนเตอรเทรน ใหผูนําเกมเพ่ิมลูกเลนและเผ่ือเหลือเผ่ือขาดได (ดังนั้น

การเลนใชเวลาในสวนนี ้30 นาที) ระหวางการตอบคําถามพ่ีเล้ียงประจํากลุมจะคอยจดคําตอบของทีมเมื่อตอบถูก โดยขีดบนกระดานเพ่ือจดคะแนน  

3. ผูนําเกมบันทึกคะแนนและสรุปส่ิงที่ไดรับ เชน ฐานนี้นอกจากไดฝกสติ ฝกความไวของตัวเองแลว ก็จะไดฝกการแยกแยะผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือ

แพทย และวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน ผลิตภัณฑเหลานี้มีทั้งอันตรายและปลอดภัยอยูรอบ ๆ ตัวเรา หากเรามีความรูคิดวิเคราะหแยกแยะออกก็จะลดความเส่ียงจากอันตรายจากโรค

รายมากยิ่งขึ้น เชน อาหาร ก็ตองเนนการอานฉลากหวาน มัน เค็ม ฉลากโภชนาการ หรือสังเกตสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ สวนยา ก็สังเกตสถานที่ผลิตแหลงที่มา ความนาเช่ือถือ 

เครื่องสําอางก็สังเกตใหมีเครื่องหมาย อย. หลีกเล่ียงการซื้อเครื่องสําอางตามตลาดนัดทั่วไป หรือไมหลงเช่ือโฆษณาอวดอาง รวมทั้งฝกฝนการคิดวิเคราะหอาหารที่มีประโยชนหรือไมมี

ประโยชนตอสุขภาพผานการจําแนกสารอาหาร พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม ที่ไมเขาพวก เปนตน (ใชเวลา 5 นาที)  



ตัวอยางคําถาม - คําตอบ 

ชุดที่ 1 เมนูอาหารใด ที่กินแลวทาํใหเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวานมากที่สดุ 

 

1. กลวยทอด ผัดไทย ขาวโพดปง พุทราเช่ือม  

พุทราเช่ือม เพราะมีน้ําตาลมากที่สุด 

2. ขาวมันไก ขาวขาหมู ตมมะระ  ไขลูกเขย  

ไขลูกเขย เพราะมีน้ําตาลเปนสวนประกอบมากที่สุด  

3. ชานมไขมุก น้ําเปลา น้ําเกลือแร น้ํามะนาว  

ชานมไขมุก มีสวนผสมของน้ําตาลเปนจํานวนมาก 

4. โยเกิรต ผลไมสด น้าํมันมะพราว ขนมปง  

ขนมปง เปนคารโบไฮเดรตชนิดหนึ่ง  

เมื่อยอยแลวจะเปล่ียนเปนน้ําตาลในปริมาณสูง  

5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ําผักและผลไม  น้ําแข็งใส นมถ่ัวเหลือง 

น้ําแข็งใส มีทั้งน้ําเช่ือมที่มาจากน้ําตาล น้ําหวานและนมที่ใหความหวาน 

ชุดที่ 2 เมนูอาหารใด ที่กินแลวทาํใหเสี่ยงตอการเกดิโรคมะเรง็มากที่สดุ 

 

6. ยําหมูยอ ไกยาง น้ําพริกหนุม ผัดผกัรวม  

ไกยาง น้ํามันจากเนื้อสัตวที่หยดลงไฟ ทําใหเกิดควันที่มีกลุมสารที่กอมะเร็งได  

7. ผักตม แซนวิซ ผัดไทย เห็ดยางหมาลา  

เห็ดยางหมาลา กินของยางที่ไหมมากเกินไปจะทําใหเส่ียงเกิดมะเร็งได 

8. ลูกช้ินลวกจ้ิม ลูกช้ินจ้ิมจุม ลูกช้ินทอด หมูกระทะ  

หมูกระทะ น้ํามันจากหมูกระทะที่หยดลงไฟ ทําใหเกิดควันที่มีกลุมสารที่กอมะเร็งได  

9. นมขนหวาน น้ําชาเขียว ลูกกวาดหลากสี กุนเชียง  

กุนเชียง มีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต ถากินมากไปจะทําใหมีสารตกคาง ซึ่งเปนสาเหตุ 

ของการเกิดโรคมะเร็ง  

10. อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ   ผัดผักบุง ตมเลือดหมู ไขทอด 

อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เปนสาเหตหุลักของการเกดิโรคมะเร็งได  



ชุดที่ 3  

11. ฉลากใด ไมเกี่ยวของกับ อย.  

ฉลากโภชนาการ ฉลากทางเลือกสุขภาพ ฉลากจีดีเอ ฉลากเขียว  

ฉลากเขียว ฉลากที่แสดงใหเห็นวาสินคานั้น เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

12. โรคใดไมอยูในกลุมโรคไมตดิตอเรื้อรัง (NCDs)  

โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไขเลือดออก 

โรคไขเลือดออก เปนโรคติดตอที่เกิดจากไวรัสเดงก ีที่มียุงลายเปนพาหะนําโรค เมื่อมีไขสูง

เฉียบพลัน คล่ืนไส อาเจียน เบื่ออาหาร อาจพบจ้ําเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตาม

ผิวหนัง ตองรีบพบแพทย และทําการรักษาใหหายได  

13. ยาชนิดใดที่มีวิธีการใชแตกตางออกไป 

ยาดม คาลามายด วาสลีน ครีมทาบรรเทาปวด  

ยาดม ใชดม ที่เหลือใชทา 

14. โรคใดเปนโรคที่เกดิจากการมพีฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม 

โรคเอดส ธาลาสซีเมีย คนเผือก ตาบอดสี   

โรคเอดส เปนโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสม  

15. จากขอกําหนดปริมาณสารอาหารที่แนะนาํตอวัน ขอใดตอไปนี้ผิด  

พลังงาน 2,500 กิโลแคลอรี น้ําตาล 65 กรัม ไขมัน 65 กรัม โซเดียม 2,000 มิลลิกรัม  

พลังงาน 2,500 กิโลแคลอรี ตองเปน 2000 กิโลแคลอรี สําหรับโซเดียมมีการปรับลด

จาก 2,400 มิลลิกรัม เปน 2,000 มิลลิกรัม เมื่อ 20 เมษายน 2562  

16. ขอใดตอไปนี้คือหมายเลขสายดวน อย.  

1669   1555   1556   1150 

     1669 คือ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  

     1555 คือ สายดวน กทม.  

     1556 สายดวน อย.   

     1150 คือ Pizza Hut  

17. ผลิตภัณฑชนิดใดทีไ่มเขาพวก 

ลิปสติก น้ํายาลางหองน้ํา ถุงยางอนามัย อาหารแมว  

อาหารแมว ไมไดอยูในการควบคุมของ อย.  

18. สารอาหารใดไมไดแสดงบนฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)  

พลังงาน น้ําตาล ไขมัน วิตามิน  

วิตามิน ไมไดแสดงอยูในฉลาก GDA แตแสดงอยูในฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบยอ  

19. ประเภทของผลิตภณัฑใด ที่ไมเขาพวก  

น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก ถุงยางอนามัย สเปรยกําจัดยุง  

ถุงยางอนามัย จัดอยูในประเภทผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย ที่เหลืออยูในประเภทผลิตภัณฑวัตถุ

อันตรายที่ใชในบานเรือน  

20. ผลิตภัณฑใด ที่ใชในการรักษาโรค  

ครีมทาผิว ผลิตภัณฑยอมผม ครีมทารักแรขาว ผงน้ําตาลเกลือแร  

ผงน้ําตาลเกลือแร หากสังเกตฉลากจะแสดงเลขทะเบียนตํารับยา ไมใชเครื่องหมาย อย. 

สําหรับผลิตภัณฑที่เหลือคือเครื่องสําอาง  



ชุดที่ 4 (จงเลือกอาหารที่มีคาสารอาหาร พลังงาน น้ําตาล ไขมัน หรือโซเดียม นอยที่สุด)  

21. ขาวขาหมู วุนกะทิ สมตํา ผัดซีอ้ิว (พลังงาน) 

สมตํา เปนอาหารที่ใหพลังงานนอยที่สุดในขอนี้  

22. ทองหยิบ แตงโม ชานมไขมุก มะมวงสุก (น้ําตาล)  

แตงโม คือ อาหารใหน้ําตาลนอยที่สุดในขอนี้  

23. มันฝรั่งทอดกรอบ ขนมโตเกยีวไสหวาน สาหรายอบกรอบ ขาวโพดคัว่ (โซเดียม)  

 ขนมโตเกียวไสหวาน คือ อาหารที่ใหโซเดียมนอยที่สุดในขอนี้  

24. ปาทองโก ขาวมันไกทอด สันคอหมูยาง แกงจืดเตาหู (ไขมัน)  

แกงจืดเตาหู เปนอาหารที่มีไขมันนอยที่สุดในขอนี้  

25. กลวยแขก สลัดโรล  เฟรนชฟรายส คอหมูยาง (พลังงาน) 

สลัดโรล เปนอาหารที่ใหพลังงานนอยสุดในขอนี้  

26. เกี้ยวซา น้ําอัดลม ขนมเคก ชาเย็น  (น้ําตาล) 

เกี้ยวซา เปนอาหารที่ใหน้ําตาลนอยสุดในขอนี้  

27. ผักกาดดอง ฮานามิ มะมวงดอง วุนสายรุง  (โซเดียม) 

วุนสายรุง เปนอาหารที่มีโซเดียมนอยที่สุดในขอนี้  

28. หมูยาง แกงเขียวหวาน ปโป หนังไกทอด (ไขมัน) 

ปโป จัดเปนอาหารที่มีน้ําตาลสูง จึงไมเขาพวกกับหมูยาง แกงเขียวหวาน หนังไกทอดที่มี

ไขมันสูง 

29. ขาวตมปลา ขาวผัดคะนาหมูกรอบ หมี่กะทิ พิซซา (พลังงาน)  

ขาวตมปลา เปนอาหารที่ใหพลังงานนอยที่สุดในขอนี้  

30. ไอศกรีม ฝรั่ง โกโกปน โรตี  (น้ําตาล)  

ฝรั่ง เปนผลไม ที่ใหน้ําตาลนอยที่สุดในขอนี้ จึงไมเขาพวก  

31. ถ่ัวแปบ กลวยนึ่ง ลูกชุบ ทองหยอด (น้ําตาล)  

กลวยนึ่ง มีปริมาณน้ําตาลนอยที่สุด  

32. กลวยเช่ือม ถ่ัวตม บิงชู เยลลี่  (น้ําตาล)  

ถ่ัวตม มีปริมาณน้าํตาลนอยที่สุด 

33. โจกหมู ขาวไขเจียว ยําปลาทูนา ขาวผัดอเมริกัน (พลังงาน)  

ยําปลาทูนา เปนอาหารที่ใหพลังงานนอยที่สุดในขอนี้ มีผักเปนสวนประกอบอยูใสยํา  

34. หมูยอ ไสกรอก ปลากระปอง เห็ดยาง (โซเดียม)  

เห็ดยาง จัดเปนอาหารที่ใหโซเดียมนอยที่สุด จึงไมเขาพวก 

35. ขนมขาไก กุนเชียง แหนม โดนัท (โซเดียม)  

โดนัท เปนอาหารที่มีโซเดียมนอยที่สุดในขอนี้  

36. ขาวโพดคลุกเนย ชีสบอล เนยเทียม น้ําสมเกลือหิมะ (ไขมัน)  

น้ําสมเกลอืหิมะ มีน้าํหวานทีใ่หน้าํตาลเพยีงอยางเดียว จึงไมเขาพวกกบัขาวโพดคลุกเนย ชีสบอล 

และเนยเทียมทีใ่หไขมนัสูง 

37. อกไกตม ขนมปงน้ําสลัดหมูหยอง บะหมี่กรอบราดหนาไก ขาวผัดกะเพราไกไขดาว (พลังงาน)  

อกไกตม เปนอาหารที่ใหพลังงานนอยที่สุด  

38. ไขเค็ม ซอสมะเขือเทศ ผักกาดดอง ปงเย็น (โซเดียม)  

ปงเย็น ใหปริมาณโซเดียมนอยที่สุด มีน้ําตาลสูง เพราะมีขนมปงราดน้าํหวานหรอืนมขนหวาน 

39. นมเปรีย้ว ขนมเคก ไอศกรีม มะละกอ (น้ําตาล)  

มะละกอ แมมีน้ําตาลแตเปนน้าํตาลจากธรรมชาต ิที่เหลอืคือการเตมิน้าํตาลเขาไป 

40. ปลาทองโก เกี๊ยวกรอบ เผือกทอด มันเผา (ไขมัน)  

มันเผา มีไขมันนอยที่สดุ เพราะไมไดผานการทอด  

หมายเหตุ *ใหผูคุมเกมบอกสารอาหารในวงเลบ็แตละขอกอนอานโจทย วาในขอนั้นเนนสารอาหารประเภทใด  



โจทย  ถูก  ผิด  คะแนน 
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16 
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20 

เกณฑการใหคะแนน  

ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน 

ตัวอยางแบบลงคะแนน ฐาน 5 กระดิ่ง ชิงคําตอบ 

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

(จงเติมเครื่องหมาย (      ) หรือ ผิด (     ) ลงในตาราง)  

โจทย  ถูก  ผิด  คะแนน 
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รวม 
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