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โครงการ : การศึกษาผลกระทบของมาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
กับการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน
บทสรุปผูบริหาร
เด็กวัยเรียนใชเวลาสวนใหญอยูที่โรงเรียน การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจึงมีความสําคัญตอ
สุขภาพเด็กนักเรียน โดยเฉพาะการจัดการอาหารและเครื่องดื่มนั้นสงผลกระทบตอภาวะโภชนาการของ
เด็กโดยตรง ดังนั้นหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนไดแก กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจึงไดรวมกันดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบ จึงไดมีการดําเนินโครงการศึกษาผลกระทบของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบกับการจําหนายอาหารในโรงเรียน เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและ
มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบตอผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและรูปแบบ
ของการจัดการอาหารในโรงเรียนที่มีและไมมีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียน
ปลอดขนมกรุบกรอบ และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณ ความถี่และรูปแบบการบริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบของนักเรียนในโรงเรียนที่มีและไมมีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอด
ขนมกรุบกรอบ
จากการศึกษาพบวาโรงเรียนที่เขารวมดําเนินมาตรการปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ยังมี
โรงเรียนที่ไมสามารถดําเนินมาตรการได โรงเรียนสวนใหญไมสามารถงดการจําหนายน้ําอัดลมได
เนื่องจากติดสัญญาผูกพันระยะยาวกับบริษัทหรือตัวแทนจําหนายน้ําอัดลมมากอนที่จะเขารวมดําเนิน
มาตรการ นอกจากนี้ ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ น อกเหนื อ จากการติ ด สั ญ ญาผู ก พั น ได แ ก ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นให
ความสําคัญตอการดําเนินมาตรการคอนขางนอย มาตรการดังกลาวสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจอยาง
ชั ด เจนต อ โรงเรี ย น และผู จํ าหน า ยน้ํ า อั ด ลมและขนมกรุ บ กรอบ แต อย า งไรก็ ต ามความรุ น แรงของ
ผลกระทบขึ้นอยูกับแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณในโรงเรียน และการปรับตัวของผูจําหนาย
สิ น ค า ดั ง กล า ว หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น มาตรการมี ภ าระงานเพิ่ ม ขึ้ น และได รั บ การจั ด สรร
งบประมาณค อ นข า งจํ า กั ด ในบางกรณีข อ จํ า กั ด ด า นงบประมาณได ส ง ผลกระทบต อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานได ซึ่งขึ้นอยูกับภาระงานเดิมและความสามารถในการจัดหางบประมาณ
ของหนวยงาน นอกจากนี้ยังพบวาขนมและเครื่องดื่มที่โรงเรียนจัดหามาจําหนายทดแทนน้ําอัดลมและ
ขนมกรุบกรอบนั้นนาจะไมปลอดภัยตอสุขภาพนักเรียนเชนกัน จึงควรระมัดระวังการเกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในวัตถุประสงคของการงดจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ รวมถึงควรใหความรูดาน
โภชนาการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานแกผูมีสวนเกี่ยวของอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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การดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบทําใหนักเรียนมีอัตราการบริโภคขนมกรุบ
กรอบเฉลี่ ยในปริมาณและความถี่ นอยกวานักเรียนในโรงเรียนที่ จําหนายขนมกรุบกรอบ ในขณะที่
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมทําใหนักเรียนมีอัตราความถี่ในการบริโภคน้ําอัดลมนอยกวานักเรียนใน
โรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลม แตปริมาณการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนทั้งสองกลุมไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งชี้ใหเห็นวาการจํากัดการเขาถึงขนมกรุบกรอบในโรงเรียน สามารถลดการ
บริโภคขนมกรุบกรอบของนักเรียนได แตการจํากัดการเขาถึงน้ําอัดลมในโรงเรียนยังไมเพียงพอตอการ
ลดการบริโภคน้ําอัดลม
เพื่อใหการปรับปรุงการบริโภคของเด็กนักเรียนมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ควรมีการดําเนิน
มาตรการหลายมาตรการรวมกันและครอบคลุมปจจัยเสี่ยง เชน การสรางแรงจูงใจ การรณรงคสาธารณะ
การใหความรูดานโภชนาการที่เปนประโยชนตอการดําเนินมาตรการ แกผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งไดแก ครู
ผูรับผิดชอบดําเนินงานผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม นักเรียน และผูปกครอง การสนับสนุนโครงการมื้อ
อาหารกลางวันที่ไดมาตรฐานตามหลักโภชนาการ การจัดการสิ่งแวดลอมรอบๆ โรงเรียน ควบคูกันไป
ซึ่งตองการความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกระดับทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและระดับสังคม และ
จากทุกภาคสวน
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1.หลักการและเหตุผล
1.1 สถานการณของโรคอวนและภาวะโภชนาการเกิน
ปจจุบัน องคกรและสถาบันที่เกี่ยวของกับสุขภาพหลายแหงใหความสนใจกับสถานการณของ
โรคอวนเปนอยางมาก เนื่องจากในชวง 20-30 ปที่ผานมา จํานวนผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนเพิ่ม
จํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว โรคอวนไดระบาดในหลายประเทศผานการรับเทคโนโลยีและความกาวหนา การ
รับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเปลี่ยนวิถีการบริโภคที่เนนความสะดวก รวดเร็ว โดยการบริโภค
อาหารจานดวน ที่สามารถซื้อรับประทานไดงายแตอุดมไปดวยแปง ไขมัน และน้ําตาล ประกอบกับการมี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทําใหคนโดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูในเมืองมีการเคลื่อนไหวรางกายและมี
โอกาสออกกําลังกายนอยลงทําใหเกิดการสะสมพลังงานที่ไมไดใชแลวเปลี่ยนเปนไขมันสะสม และเกิด
โรคอวนในที่สุด จากการสํารวจขององคการอนามัยโลกพบวา ในป พ.ศ.2548 ทั่วโลกมีประชากรผูใหญที่
มีภาวะโภชนาการเกินจํานวน 1.6 พันลานคน และ 400 ลานคนเปนโรคอวน ในขณะที่เด็กจํานวน 20 ลาน
คนเปนโรคอวนและคาดการณวาในป พ.ศ. 2559 ประชากรผูใหญที่มีภาวะโภชนาการเกินจะเพิ่มขึ้นเปน
2 . 3 พั น ล า น ค น แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร จํ า น ว น 7 0 0 ล า น ค น จ ะ เ ป น โ ร ค อ ว น 1
ผลจากโรคอวนทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและเปนสาเหตุของโรคภัยตาง ๆ เชน โรคหัวใจ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ขาโกง ขากาง ขอเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอวนสามารถเกิดไดในคนทุกวัย
แตหากเกิดในเด็กจะทําใหเกิดผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากเด็กที่เปนโรคอวนจะมีแนวโนมที่จะ
เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่เปนโรคอวน นอกเหนือจากผลกระทบทางสุขภาพแลว เด็กที่เปนโรคอวนเกือบทุก
คนยังประสบปญหาการนอนกรนทําใหหลับไมสนิท สงผลตอความสามารถในการเรียนรูของเด็กทําให
เด็กเหลานี้มักจะหลับกลางวัน หงุดหงิดงาย สมาธิสั้น และทําใหระดับผลการเรียนต่ําลง2 นอกจากนี้ เด็กที่
เปนโรคอวนยังอาจไดรับผลกระทบทางสังคม เชน การถูกเลือกปฏิบัติ การไมไดรับการยอมรับจากกลุม
เพื่อน การถูกแกลง ซึ่งสงผลทําใหเด็กขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง วิตกกังวลไมมีความสุข3
1.2 สถานการณโรคอวนและภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
แมวาทั่วโลกจะมีความตระหนักถึงปญหาโรคอวนและมีความพยายามในการแกปญหาโรคอวน
ในเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากผลของโรคอวนสามารถสงผลในระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของเด็กได แตปจจุบัน
จํานวนเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือเปนโรคอวนกลับไมลดลง ตรงกันขามจํานวนเด็กที่เปนโรคอวน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2007 องคการอนามัยโลกเปดเผยวาเด็กอายุต่ํากวา 5 ป จํานวน 22
ลานคนทั่วโลกประสบภาวะน้ําหนักเกิน4 และมากกวารอยละ 75 ของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและ
เปนโรคอวนอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดต่ําและกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา
เด็กในครอบครัวที่มีฐานะไมดีมีอัตราการมีภาวะโภชนาการเกินหรือการเปนโรคอวนมากกวาเด็กใน
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ครอบครัวที่มีฐานะดี5 เนื่องจากผูปกครองไมมีเงินมากเพียงพอที่จะซื้ออาหารที่มีประโยชนใหบุตร
รับประทาน เด็กในครอบครัวดังกลาวจึงมักจะไดบริโภคแตอาหารที่มีราคาถูก รับประทานงาย มีไขมัน
และแปงสูง แตมีคุณคาทางโภชนาการต่ํา สงผลทําใหเด็กในครอบครัวที่มีฐานะไมดีมีภาวะโภชนาการ
เกินหรือเปนโรคอวน ในขณะเดียวกันก็ประสบภาวะขาดสารอาหารดวย
1.3 สถานการณของโรคอวนและภาวะโภชนาการเกินในเด็กของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ประสบกับปญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนในเด็ก จาก
การสํารวจของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ป พ.ศ. 25486 พบวาเด็กไทยรอยละ 12 เปนโรคอวนและอยูใน
ภาวะทวมรอยละ 5 โดยเฉพาะเด็กในเขต กรุงเทพฯ เปนโรคอวนถึงรอยละ 15.5 และอยูในภาวะทวมรอย
ละ 7 และพบวาอัตราการเปนโรคอวนของเด็กชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 25-30 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมดและมีแนวโนมที่จะเปนโรคอวนมากขึ้นเมื่อเรียนในระดับชั้นสูงขึ้น7 ผลการวิจัย
ของกรมอนามั ย พบว า นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย เป น โรคอ ว นสู ง ถึ ง ร อ ยละ 25.9 - 31.5
รองลงมา เชน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวาเด็กจํานวนรอยละ 25.7 28.1 เป น โรคอว น โรงเรีย นในสัง กัด สํ านัก งานการประถมศึ ก ษาแหง ชาติ ร อ ยละ 23.3 - 27.4 และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พบอัตราโรคอวนในเด็กรอยละ 11.2 ถึงรอยละ14.6 และยังพบปญหาโรคอวน
ในเด็กอนุบาลประมาณรอยละ 196 นอกจากนี้แนวโนมของการเกิดโรคอวนเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษ
ฐานะของครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไป เดิมเด็กที่เปนโรคอวนสวนใหญจะอยูในครอบครัวที่มีฐานะดีแต
ปจจุบันเด็กจากชนบทก็เริ่มเปนโรคอวนมากขึ้นซึ่งเปนที่นากังวลมากกวาเพราะเด็กชนบทเขาถึงอาหาร
ดอยคุณภาพไดงาย ขนมที่รับประทานสวนใหญเปนขนมที่ไมมีสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
และบางครั้งอาหารนั้นก็เปนอันตรายตอสุขภาพของเด็ก ดังนั้นเด็กในทุกเศรษฐานะมีโอกาสที่จะเกิดโรค
อวนได
1.4 การจัดการอาหารของโรงเรียน
ในแต ล ะวั น เด็ ก ต อ งใช เ วลาส ว นใหญ อ ยู ที่ โ รงเรี ย น เด็ ก อาจรั บ ประทานอาหารเช า อาหาร
กลางวัน อาหารวาง และอาจรวมถึงอาหารเย็นที่โรงเรียนจัดหาให ดังนั้นการจัดการอาหารในโรงเรียนซึ่ง
หมายถึงการคัดสรรประเภทและชนิดของอาหารที่จะใหนักเรียนบริโภคหรือเขามาจําหนายใหนักเรียนจึง
สงผลกระทบตอภาวะโภชนาการของเด็กโดยตรงและเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเด็กมีภาวะโภชนาการ
ปกติหรือผิดปกติ ทั้งการเกิดภาวะทุพโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน ตลอดจนการเกิดโรคอวนใน
เด็ก การจัดอาหารของโรงเรียนสวนใหญแบงเปน 2 ลักษณะ คือ โรงเรียนเปนผูจัดอาหารเอง หรือเปด
ประมูลใหบุคคลภายนอกเขามาจัดการอาหารให2 จากการสํารวจของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ พบวา
โรงเรียนสวนหนึ่งยังคงจัดอาหารหรือขนมที่สงเสริมความอวนใหเด็กรับประทาน ในโรงเรียนที่จัด
อาหารใหนักเรียนรับประทานเอง แมวาผูรับผิดชอบการจัดรายการอาหารเกือบรอยละ 90 จะมีความรู
พื้นฐานทางโภชนาการ หรือไดรับการอบรมดานโภชนาการ และรายการอาหารสวนใหญจะมีผักเปน
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สวนประกอบหลัก อยางไรก็ตาม ยังคงมีการจัดอาหารที่มีไขมันสูง เชน ขาวมันไก ขาวขาหมู กวยเตีย๋ วผัด
ใหแกเด็กมากถึงรอยละ 82.45 โดยเฉลี่ย 2 วันตอสัปดาห ยิ่งไปกวานั้นโรงเรียนรอยละ 38 มีการจัด
น้ําหวานใหนักเรียนรับประทานเกือบทุกวัน และแมวาโรงเรียนที่จัดน้ําอัดลมใหนักเรียนดื่มจะมีจํานวน
นอยแตพบวาโรงเรียนเหลานี้จะจัดน้ําอัดลมใหนักเรียนดื่มเกือบทุกวัน8 อีกสาเหตุหนึ่ง เนื่องจากโรงเรียน
บางแหงไมไดเปนผูจัดการเรื่องอาหารในโรงเรียนเอง แตใหเอกชนเปนผูเขามาจัดการอาหารใหอาจโดย
วิธีที่โรงเรียนเปนผูจางบุคคลเขามาขายอาหารในโรงเรียนหรือโดยการเปดประมูลใหรานคาเขามาขาย
อาหารในโรงเรียน การจัดการอาหารของโรงเรียนทั้งการจัดอาหารและการขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม จึง
ขึ้นอยูกับเอกชนที่เขามาในโรงเรียน ในขณะที่โรงเรียนมีบทบาทในสวนนี้คอนขางนอย อาหาร ขนม
เครื่องดื่มที่เปนอันตรายกับสุขภาพของนักเรียนจึงสามารถเขามาสูโรงเรียนไดผานชองทางนี้ จากการ
สํารวจขอมูลสถานการณโรคอวนของนักเรียนและสภาพป จจัยแวดล อมในโรงเรียนในเขตเมื องทั่ว
ประเทศในป พ.ศ. 2548 ของเครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติพบวาโรงเรียนรอยละ 18
ใหเอกชนเขามาจัดอาหารกลางวันและอาหารวางในนักเรียน และ รอยละ 13 ใหนักเรียนซื้ออาหารจาก
รานคาในโรงเรียน2
นอกจากนี้ยังพบวาในโรงเรียนบางแหงมีบริษัทอาหารรายใหญเขามาผูกขาดการคาในโรงเรียน
โดยบริษัทจะเขามาชวยเหลือโรงเรียนดานอุปกรณการศึกษา การบริจาคเงินและสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็
นําผลิตภัณฑของบริษัทเขามาขายและโฆษณาในโรงเรียน มีการจัดบูธขายอาหารหรือการตั้งตูขนม ตู
น้ําอัดลมในโรงเรียน ซึ่งการตั้งตูน้ําอัดลมในโรงเรียนมีความสัมพันธกับน้ําหนักมวลรวมของนักเรียนใน
โรงเรียนนั้นๆ โดยโรงเรียนที่มีเครื่องขายน้ําอัตโนมัติ มีจํานวนของนักเรียนที่เปนโรคอวนมากกวาใน
โรงเรียนที่ไมมีเครื่องขายอัตโนมัติมากถึง 2 เทา อีกทั้งนักเรียนในโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทเครื่องดื่มและขนมในการเขามาทํากิจกรรมในโรงเรียน มีอัตราการเปนโรคอวนมากเปน 1.5 เทา
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ไมมีบริษัทน้ําอัดลม8 และขนมเขามาสนับสนุน นอกจากนี้การเขามาของธุรกิจ
อาหารทําใหเด็กไมมีทางหลีกเลี่ยงการรับสารที่เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธุรกิจ
อาหาร สงผลตอทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่มีตออาหาร ขนม เครื่องดื่มเหลานั้น และสงผลตอการ
บริโภคของนักเรียนตอไป
1.5 มาตรการในการจัดการกับปญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนและผลสัมฤทธิ์ของมาตรการของ
ประเทศไทย
จากปญหาการจัดการอาหารในโรงเรียน ภาครัฐจึงมุงเนนการออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อการ
แก ป ญ หาในโรงเรี ย นมากเป น พิ เ ศษ มาตรการสํ า คั ญ ที่ป ระกาศใช ได แ ก มาตรการโรงเรี ย นปลอด
น้ําอัดลม การหามตั้งตูน้ําอัดลมในโรงเรียน และการหามขายขนมกรุบกรอบและขนมซองในโรงเรียน
โดยมีโครงการนํารองโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมใน 18 พื้นที่จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ
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ออกมาตรการหามขายขนมกรุบกรอบและขนมซองในโรงเรียน โดยโรงเรียนมากกวาครึ่ง (รอยละ 58) มี
มาตรการดังกลาว และ ในป พ.ศ.2549 กทม.เริ่มการหามขายน้ําอัดลมในโรงเรียนในสังกัด 435 แหง2
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบไดมีการประกาศ
ในป พ.ศ.2548 โดยเปนการสงหนังสือเวียนเพื่อขอความรวมมือใหโรงเรียนตางๆในสังกัดของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในเขตพื้นที่ กทม.ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดย
การไมขายน้ําอัดลมในโรงเรียนซึ่งมีโรงเรียนจํานวนมากที่ตอบรับยินดีปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลม นอกจากนี้มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมยังมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรการอยางตอเนื่องและมีแนวโนมวาจะสามารถดําเนินการไปไดดวยความราบรื่น
ในสวนของมาตรการโรงเรี ยนปลอดขนมกรุบกรอบมีวิธีก ารดํา เนินงานคล า ยกับมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมคือเปนการสงหนังสือเวียนเพื่อขอความรวมมือจากโรงเรียนตางๆ ใหเลิกขาย
ขนมกรุบกรอบในโรงเรียน แตมาตรการดังกลาวมีขอจํากัดในการดําเนินงานมากกวามาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลม เนื่องจากขนมกรุบกรอบมีคํานิยามที่ไมแนนอน มีขนมชนิดใหมเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ จึงยาก
แกการควบคุมดูแล และจํากัดประเภทของขนมที่สามารถขายไดและขนมที่หามขายในโรงเรียน
แมวามาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบจะไดรับการ
ตอบรับจากโรงเรียนเปนอยางดี อยางไรก็ตามยังมีการขายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบในหลายโรงเรียน
จากการศึกษาของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํารวจขอมูลในโรงเรียน
ขนาดใหญที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1-ป.6 จํานวน 342 โรงเรียนทั่วประเทศ ระหวางเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2548 พบวาหลังจากการออกมาตรการหามขายน้ําอัดลมในโรงเรียน พบวา
โรงเรียนรอยละ 85 มีมาตรการหามขายน้ําอัดลม แตในทางปฏิบัติ โรงเรียนที่มีมาตรการหามขายน้ําอัดลม
ประมาณรอยละ 15 ยังคงมีการขายน้ําอัดลมอยู โดย 1 ใน 3 โรงเรียนเปนผูขายเอง และพบวาโรงเรียนมัก
ไดรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตางๆ จากบริษัทน้ําอัดลม ยิ่งไปกวานั้นยังพบวาในโรงเรียนที่มี
มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบยังมี การขายขนมกรุ บกรอบและขนมซองถึงรอยละ 42 ซึ่ง
โรงเรียนเปนผูขายเองเกือบครึ่งหนึ่งของการขายทั้งหมด2 และมีรายงานเพิ่มเติมวาโรงเรียนรอยละ 52
ไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มและขนมในการทํากิจกรรมโรงเรียน โดยภาคกลางมีโรงเรียน
ไดรับเงินสนับสนุนมากที่สุดถึงรอยละ 76 และยังพบวาโรงเรียนรอยละ 12 ใหบริษัทน้ําอัดลมประมูลขาย
เจาเดียวผูกขาดในโรงเรียน โดยโรงเรียนในภาคอีสานใหบริษัทน้ําอัดลมประมูลขายเจาเดียวผูกขาดใน
โรงเรียนมากที่สุด รอยละ18 ในขณะที่โรงเรียนในภาคใตที่สํารวจไมมีการใหบริษัทน้ําอัดลมประมูลเจา
เดียวผูกขาดเลย2
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ หาสาเหตุ แ ละอุ ป สรรคที่ โ รงเรี ย นปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบอยางไดผลและไมไดผล เนื่องจาก
การปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 2 มาตรการจะสงผลกระทบโดยตรงตอระบบการจัดการอาหารของโรงเรียน
ตลอดจนการบริโภคและสุขภาพของนักเรียน การศึกษาวิธีปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
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และมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบในโรงเรียนที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการไดผล อีกทั้ง
การศึกษาปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบใน
โรงเรียนที่ยังไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการไดจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบและเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนม

กรุบกรอบตอผูมีสวนเกีย่ วของ
2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและรูปแบบของการจัดการอาหารในโรงเรียนที่มีและไมมีมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
3. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ ความถี่และรูปแบบการบริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบของ
นักเรียนในโรงเรียนที่มีและไมมีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอด
ขนมกรุบกรอบ

3. เปาหมาย
มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียน
ปลอดขนมกรุบกรอบตอไป

4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1. กลุมเปาหมาย

•
•
•
•

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน
เจาหนาที่สาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินมาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
4.2. พื้นที่ดําเนินงาน
เลือกลงพื้นที่โดยใชการสุมตัวอยาง เก็บขอมูลในพื้นที่ 6 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
ไทย ไดแก
• ภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานครและจังหวัดสระบุรี
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา
• ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม
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• ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี
• ภาคใต ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันต
4.3. การคัดเลือกกลุมตัวอยางและจํานวนกลุมตัวอยาง

ใชวิธีการสุ มตั ว อย างจากโรงเรีย นขนาดใหญ1จํ า นวน 12 โรงเรี ย น แบง เปน โรงเรีย นระดับ
ประถมศึกษา 4 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 8 โรงเรียน จาก 6 จังหวัด ไดแก
กรุงเทพมหานคร สระบุรี นครราชสีมา เชียงใหม ชลบุรี และประจวบคีรีขันต จังหวัดละ 2 โรงเรียน
o การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ-ใชการสัมภาษณแบบเจาะจง
• สัมภาษณผูอํานวยการหรือครู โรงเรียนละ 1 คน จังหวัดละ 2 โรงเรียน รวม 12 คน
• สัมภาษณผูปกครองของนักเรียน ขั้นต่ําจังหวัดละ 1 คน โรงเรียน รวม 6 คน
• สัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุขที่เปนผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน

และนักวิชาการผูมีสวนในการออกและดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
และมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบรวม 6 คน
• สัมภาษณเอกชนที่เขามาขายหรือจัดอาหารในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 12
คน
o การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ-ใชการสุมตัวอยางแบบงายและเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
• สุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
จาก 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 100 คน รวม 1,200 คน
4.4 แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552-พฤษภาคม 2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน
ตารางกิจกรรม
กําหนดการ

ระยะเวลา

ธ.ค. 2552
ม.ค.-มี.ค.
1

กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 เดือน

ติดตอประสานงานการลงพื้นที่
เก็บขอมูล

ติดตอผูที่จะขอสัมภาษณกอนการ
พื้นที่เก็บขอมูล

3 เดือน

ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม

เก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

หมายเหตุ

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 2,000 คน,โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน
1,001-2,000 คน, โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 301-1,000 คน, โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรียนไมเกิน 300 คน
ที่มา: แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2550 ของนักเรียนชั้น ม.6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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2553

เม.ย.2553

1 วัน

เม.ย-พ.ค.
2553

2 เดือน

พ.ค.2553

1 วัน

รายงานความคืบหนาในการเก็บ
ขอมูล
สรุปเนื้อหาขอมูล วิเคราะห
ประมวลผล
ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน

เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและ
มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบ
กรอบ
เพื่อรายงานความคืบหนาของ
การศึกษาผลกระทบของมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและ
มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบ
กรอบ
เพื่อใหทราบผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงคในขอที่ 1-3
รายงานผลสําเร็จของการศึกษา
ผลกระทบของมาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมและมาตรการ
โรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ

แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ขั้ น ที่ 1 การวางแผนและ
เตรียมงาน
1.1 รางแบบสอบถาม และ
จัดพิมพแบบสอบถาม
1.2เลื อ กจั ง หวั ด ตั ว อย า ง
พร อ ม ทั้ ง กํ า ห น ด ข น า ด
ตัวอยางในการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูล
1.3 ติดตอประสานงาน
พื้นที่เก็บขอมูล
ขั้ น ที่ 2 การเก็ บ รวบรวม
ขอมูล (งานภาคสนาม)
2.1 ลงพื้นทีเ่ ก็บขอมูล
ภาคสนามและบันทึกขอมูล
ขั้นที่ 3 การประมวลผลและ

ธ.ค.
2552

ม.ค.
2553

ก.พ.
2553

มี.ค.
2553

เม.ย.
2553

พ.ค.
2553

หมาย
เหตุ
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วิเคราะหขอมูล
3.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานเบื้องตน
3. .2 วิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล
ขั้ น ที่ 4 การนํ า เสนอผล
ขอมูลและการจัดทํารายงาน
4.1 จัดทํารายงาน
4.2 จัดประชุมเพื่อนําเสนอ
ผลการดําเนินโครงการ

4.5 งบประมาณ
คาใชจายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 382,800.00บาท
รายละเอียดงบประมาณ
ลําดับที่

ตารางกิจกรรม

1

การลงพื้นที่เก็บขอมูล

1.1

1.2

1.3
2
2.1

คาเดินทาง
คาเดินทางในการเก็บขอมูลจังหวัด
เชียงใหม (เดินทางโดยเครื่องบิน)
คาเชารถตู (กทม.,เชียงใหม, ชลบุรี,
นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ,
สระบุรี)
คาน้ํามัน
คาตอบแทน
เงินบํารุงโรงเรียน
คาตอบแทนผูใหสัมภาษณ
คาที่พัก
คาที่พักทีมงาน
การประชุมคณะทํางาน
คาใชจายในการประชุม
คาเอกสารการประชุม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

งบประมาณจาก/จํานวนเงิน
โครงการเด็กไทย
ไมกินหวาน

รวม

6,000 บ.* 5 คน *1 ครั้ง

30,000.00

2,000 บ.* 6 จังหวัด*2วัน

24,000.00

2,000 บ.*6 จังหวัด*2วัน

24,000.00

2,000*12 โรงเรียน
500*20 คน

24,000.00
10,000.00

34,000.00

1,200 บ. * 5 คน * 5 จังหวัด*1คืน

30,000.00

30,000.00

50 บ.* 20 ชุด
50 บ. * 20 คน

1,000.00
1,000.00

2,000.00

78,000.00
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2.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

คาใชจายในการประชุมเพื่อรายงานผลการศึกษา
คาเอกสารการประชุม
100 บ.* 20 ชุด
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
2,000 บ. * 5 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
150 บ. * 20 คน
คาบริหารจัดการ
คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
30,000*10%*6 เดือน
คาตอบแทนนักวิจัย
10,000*6 เดือน
คาตอบแทนผูประสานงานโครงการ
10,000*50%*6 เดือน
คาตอบแทนผูประสานงานในพื้นที่
500 บ. * 6 คน
คาเบี้ยเลี้ยงทีมงาน
500 บ. * 5 คน * 12 ครั้ง
คาแบบสอบถาม
20 บ.*100 ชุด* 12 โรงเรียน
คาบันทึกขอมูลแบบสอบถาม
20 บ.* 100 ชุด*12 โรงเรียน
รวมคาใชจาย
คาสาธารณูปโภค
348,000 บ. * 10 %
รวมทั้งสิ้น

2,000.00
10,000.00
3,000.00
18,000.00
60,000.00
30,000.00
3,000.00
30,000.00
24,000.00
24,000.00
348,000.00
34,800.00
382,800.00

15,000.00

189,000.00

348,000.00
34,800.00
382,800.00

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิผลของการดํา เนิ นมาตรการโรงเรียนปลอดน้ํ าอัดลมและ
มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
2. ทราบผลกระทบและขอจํากัดของการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการในการดํานเนิน
มาตรการตอไปในอนาคต

6. ผลการศึกษา
6.1. ลักษณะทั่วไปของโรงเรียนกลุมตัวอยาง
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลสามารถแบงลักษณะของกลุมตัวอยาง ตามภาค ประเภท จํานวนนักเรียน และการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบได
โดยกลุมตัวอยางทั้งหมด 11 โรงเรียน ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยประกอบดวยโรงเรียนรัฐบาล
8 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนจากภาคกลาง 2 โรงเรียน, ภาคเหนือ 2 โรงเรียน, ภาคใต 2 โรงเรียน ภาค
ตะวันออก 1 โรงเรียน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา
จากภาคกลาง 1 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียนจากภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคละ 1 โรงเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปและการไดรับมาตรการโรงเรียนปลอดนน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบของโรงเรียน
กลุมตัวอยาง
การดําเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
ภาค

กลาง

เหนือ
ใต
ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ประเภท
โรงเรียน

จํานวนนักเรียน/ คน

การไดรับ
นโยบาย*

การดําเนินมาตรการ
โรงเรียนปลอด
น้ําอัดลม**

การดําเนินมาตรการ
โรงเรียนปลอดขนม
กรุบกรอบ**

รัฐ

2,000-2,500 คน

3

2

2

3,501-4,000 คน
3,000-3,500 คน
2,501-3,000 คน
3,501-4,000 คน
3,001-3,500 คน
3,001-3,500 คน
1,501-2,000 คน
มากกวา 5,000 คน
2,501-3,000 คน
3,001-3,500 คน

2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

3
3
2
3
2
2
2
3
2
3

3
3
2
3
3
3
3
2
2
2

รัฐ
สังกัด สกอ.
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
เอกชน
รัฐ
เอกชน

* 3 = ไดรับมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
2 = ไมไดรับมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
**3 = สามารถดําเนินมาตรการฯไดสําเร็จ
2 = ยังคงมีการจําหนายน้ําอัดลมหรือขนมกรุบกรอบ
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เมื่อพิจารณาดานความสามารถในการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบไดสําเร็จพบวา จากโรงเรียนที่เขารวมมาตรการทั้งหมด 8 แหง มีโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนม
กรุบกรอบไดสําเร็จไดเพียง 2 แหง สามารถดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบไดอยางเดียว 3
แหง และยังจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ 2 แหง ในขณะที่โรงเรียนเอกชน 2 แหงปลอดน้ําอัดลม
แตยังคงจําหนายขนมกรุบกรอบทั้ง 2 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 แหง
เปนโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
จากลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจะเห็นไดวามีโรงเรียนรัฐบาล 2 โรงเรียนมีการจําหนาย
น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ นอกจากนี้ โรงเรียนรัฐสวนใหญไมสามารถดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอด
น้ําอัด ลมได สํา เร็ จ แต สามารถดํ า เนิน มาตรการโรงเรี ย นปลอดขนมกรุบ กรอบไดสํา เร็จ ทั้ง นี้พบว า
โรงเรียนรัฐบาลสวนใหญมีเงื่อนไขที่ไมสามารถดําเนินมาตรการไดเหมือนกัน คือ การติดสัญญากับ
บริษัทน้ําอั ดลม ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินกิจการของ
โรงเรียนจากบริษัทน้ําอัดลมเปนหลัก ทั้งนี้ ผูบริหารโรงเรียนสวนหนึ่งใหขอมูลวาการที่โรงเรียนยอมรับ
การสนันสนุนจากบริษัทน้ําอัดลมเปนเพราะโรงเรียนขาดงบประมาณ ในขณะที่บางโรงเรียนไมมีปญหา
การขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนแตเปนเพราะโรงเรียนไมตระหนักถึงโทษของการ
จําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนและเห็นวาการรับการสนับสนุนดานงบประมาณและอุปกรณตางๆ จาก
บริ ษั ท น้ํ า อั ด ลมจะเกิ ด ประโยชน กั บ โรงเรี ย นมากกว า การงดการจํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมแล ว ไม ไ ด รั บ
การสนันบสนุนจากบริษัทน้ําอัดลม
ในขณะที่โรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียนมีการจําหนายขนมกรุบกรอบ ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง 2 แหงให
ขอมูลเหมือนกันวาโรงเรียนไมสนับสนุนการบริโภคขนมกรุบกรอบ แตตองมีขนมกรุบกรอบจําหนาย
เพราะมีนักเรียนตองการบริโภคมาก และหากนักเรียนออกไปซื้อขนมนอกโรงเรียนอาจเกิดอันตรายกับ
นักเรียนได ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีการควบคุมปริมาณการจําหนายขนมกรุบกรอบใหจําหนายในปริมาณไม
มากนักและมีขนมอยางอื่นจําหนายเปนทางเลือกใหแกนักเรียน โรงเรียนหนึ่งใหขอมูลวาขนมที่โรงเรียน
เลือกจําหนายสวนใหญจะเปนมันฝรั่ง ถั่ว สาหราย และขนมอื่นๆ ซึ่งนาจะมีประโยชนกับนักเรียน
6.2 ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
จากการถอดบทเรียนพบวามีปจจัยสนับหนุนที่สงเสริมใหสามารถดําเนินมาตรการไดสําเร็จ 3
ปจจัยดวยกัน ไดแก การตระหนักถึงความสําคัญและการใหความรวมมือในการดําเนินการของผูมีสวน
เกี่ยวของ ความกระตือรือรนและการติดตามประเมินผลอยางเขมงวดและสม่ําเสมอของเจาหนาที่ และการ
ดําเนินมาตรการในรูปแบบเครือขายโรงเรียน โดยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินการแตกตางกัน
ไปดังนี้
6.2.1 ผูมีสวนเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญ และใหความรวมมือในการดําเนินการ การ
ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการและการใหความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของมีผลตอการประสพ
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ความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเปนอยางมากโดยเฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการใหโรงเรียน
งดจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ซึ่งไดแก หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู
ผูรับผิดชอบดําเนินการ และสมาคมผูปกครอง
- หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน จากการสัมภาษณพบวาหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนมี
อิทธิพลอยางมากตอการดําเนินมาตรการ นโยบายจากตนสังกัดจะไดรับการตอบสนองจากโรงเรียนเปน
อยางดี หากตนสังกัดตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินการ โรงเรียนมีแนวโนมที่จะ
ดําเนินมาตรการอยางเครงครัด โดยหนวยงานตนสังกัดสามารถใชกลยุทธทั้งในเชิงสั่งการและการใช
แรงจูงใจ เนื่องจากมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเปนมาตรการเชิงขอความ
รวมมือจากโรงเรียนในการเขารวมดําเนินการ ดังนั้นโรงเรียนสามารถเขารวมหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ผูบริหารสวนใหญทราบผลเสียของการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบใน
โรงเรียน แตเลือกที่จะใหมีจําหนายสินคาดังกลาวในโรงเรียน เนื่องจากตองการนํารายไดที่ไดจากการ
จําหนายสินคาดังกลาวมาพัฒนาโรงเรียน ในดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ พาหนะ และเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ รวมถึงทุนการศึกษาของนักเรี ยน กลยุทธในการสรางความรูความตระหนักจาก
หนวยงานดานสาธารณสุขไมมีประสิทธิผลในกรณีดังกลาว ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการ
หนวยงานตนสังกัดควรมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการมากยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการของการกําหนด
นโยบาย การสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
- ผูบริหารโรงเรียน จากการศึกษาพบวาผูที่มีอิทธิพลตอการประสพผลสําเร็จของการดําเนินการ
มากที่สุดคือผูที่ มีอํานาจหนาที่ในการตัด สิ นใจสูง ซึ่งไดแก ผูบริห าร หรือผูที่เ ปน ที่เคารพนับถือ ใน
โรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนไมมีสัญญาผูกพันกับบริษัทที่จําหนายสินคาเหลานี้ หากผูบริหารตระหนักถึง
ความสําคัญของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบและกําหนดนโยบายใหยึดถือ
ปฏิบั ติ อยางเครงครัด มั กสงผลใหโรงเรีย นสามารถดํ าเนิน การไดสําเร็จอยา งไมย ากเย็น และภายใน
ระยะเวลาอันสั้น หากผูบริหารไมเห็นความสําคัญหรือใหความสําคัญนอยการดําเนินการมาตรการมักมี
อุปสรรคและไมไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ในโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนติดสัญญากับ
บริษัท หากผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญก็สามารถแกปญหาหรือบรรเทาปญหาในเบื้องตนได โดย
เจรจาลดการจําหนายน้ําอัดลม หรือใหมีสินคาอื่นที่อันตรายนอยกวามาจําหนายทดแทน
- ครูผูรับผิดชอบดําเนินมาตรการ หากครูผูรับผิดชอบดําเนินการที่ตระหนักถึงความสําคัญและมี
ความกระตือรือรนในการดําเนินมาตรการ จะสามารถดําเนินมาตรการไดมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
เกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนที่สามารถดําเนินมาตรการได เกิดจากครูผูรับผิดชอบดําเนินมาตรการสามารถ
สรางความตระหนักแกผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินมาตรการ และไดรับ
ความรวมมือจนสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ยกตัวอยางเชน โรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่งในภาคกลางไดมี
กฏหามจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ กอนที่จะมีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบจากสวนกลาง เนื่องจากครูหองพยาบาลเห็นวานักเรียนภาวะน้ําหนักเกินและเปนโรคอวนจํานวน
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มาก จึงไดพยายามการรณรงคและจูงใจผูบริหารใหออกกฏหามจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบจน
สามารถดําเนินการไดสําเร็จในที่สุด
- สมาคมผูป กครอง อิ ทธิพ ลของสมาคมผูปกครองต อการดํ า เนิ น งานขึ้ น อยูกั บ บทบาทของ
สมาคมในโรงเรียน โรงเรียนที่มีสมาคมผูปกครองเขมแข็งจะมีบทบาทตอการจัดการระบบตางๆ ของ
โรงเรียนสูง หากสมาคมผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ จะเปนแรงผลักดันใหโรงเรียนดําเนินมาตรการไดจนสําเร็จ
6.2.2 ความกระตือรือรนและการติดตามประเมินผลอยางเขมงวดและสม่ําเสมอของเจาหนาที่
ในพื้นที่ที่เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการรณรงค ใหความรูและหมั่นสื่อสารสรางความสัมพันธที่ดี
กับโรงเรียน และหมั่นติดตามประเมินผล โรงเรียนจะใหความรวมมือดีในการดําเนินมาตรการ ถึงแม
โรงเรียนจะติดสัญญาผูกพันกับบริษัทจําหนายน้ําอัดลมซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการดําเนินการ
แตโรงเรียนไดมีความพยายามในการแกไขปญหาจนสามารถลดการจําหนายน้ําอัดลม หรือมีการจําหนาย
สินคาอื่นทดแทน ในพื้นที่ที่เจาหนาที่ไมไดใหความสําคัญกับการดําเนินมาตรการดังกลาว โรงเรียนใน
พื้น ที่ รับผิ ด ชอบมั ก จะไม เ ขา ร ว มดํ า เนิ น มาตรการ หรื อเข าร ว มดํ า เนิ น การแต ไ มไ ด ปฏิบั ติต ามอย า ง
เครงครัด
6.2.3 การดําเนินมาตรการในรูปแบบเครือขายโรงเรียน การดํ าเนินงานแบบเครือขายทําให
โรงเรียนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการถายทอดความรูและประสบการณในการดําเนินงานจากโรงเรียน
ที่สามารถดําเนินการไดสําเร็จไปสูโรงเรียนที่กําลังหาทางแกไขปญหา เกิดบรรยากาศการชวยเหลือเกื้อกูล
นอกจากนี้การดําเนินงานในรูปแบบนี้ยังเปนการกระตุนใหโรงเรียนที่เปนสมาชิกมีความกระตือรือรนที่
จะดําเนินการใหประสพผลสําเร็จทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ หรือเปนผูนําในเครือขาย
6.3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
6.3.1 การติดสัญญาผูกพันระยะยาวกับบริษัทหรือตัวแทนจําหนายน้ําอัดลม สาเหตุหลักที่
สงผลใหโรงเรียนไมสามารถดําเนินการมาตรการไดในทันที คือการที่โรงเรียนติดสัญญาผูกพันกับบริษัท
น้ําอัดลมกอนหนาที่จะเขารวมมาตรการ และไมสามารถยกเลิกสัญญาไดเนื่องจากมีความผิดทางกฏหมาย
โดยครูผูรับผิดชอบดําเนินการ 2 ทานใหความเห็นคลายกันวาชวงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
มาตรการฯ ดําเนินการชาเกินไป เพราะมาตรการหามการจําหนายน้ําอัดลมประกาศออกมาชากวาการทํา
สัญญาระหวางบริษัทน้ําอัดลมและโรงเรียน ทําใหการนําน้ําอัดลมออกจากโรงเรียนไมสามารถทําได
ทันที อยางไรก็ตามการมีมาตรการดังกลาวจะเปนการสงสัญญาณใหโรงเรียนที่ยังไมไดทําสัญญาผูกพัน
กับบริษัทน้ําอัดลม และโรงเรียนที่ติดสัญญาทราบวาไมควรจะตอสัญญา
6.3.2 แนวทางการดําเนินงานของมาตรการไมชัดเจน มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
มีจุดบกพรองเรื่องความชัดเจนในนิยามของขนมกรุบกรอบ และการรณรงคใหความรูเรื่องโภชนาการยัง
ไมดีพอ เนื่องจากครูผูปฏิบัติงานและผูจําหนายอาหารในโรงเรียนที่เขารวมดําเนินมาตรการไมทราบวา
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ขนมกรุบกรอบคืออะไร ครอบคลุมขนมประเภทใดบาง ครูผูปฏิบัติงานและผูจําหนายขนมเขาใจวาขนม
กรุบกรอบคือขนมที่บรรจุซอง จึงหลีกเลี่ยงการจําหนายขนมที่บรรจุในซอง และหาขนมที่บรรจุภาชนะ
อื่นมาจําหนาย ซึ่งเปนขนมที่มีพลังงาน ไขมัน น้ําตาล และโซเดียมสูง และบางชนิดที่นํามาจําหนาย
ทดแทนนั้นเปนขนมที่ผูจําหนายอาหารในโรงเรียนผลิตเลียนแบบขนมกรุบกรอบที่บรรจุซอง อีกทั้งมีครู
และผู จํา หนา ยเครื่องดื่ มบางส ว นเขา ใจวาเครื่องดื่ม รสหวานอื่น ๆ ที่ไ ม ใ ชน้ําอั ดลมปลอดภัย และไม
จําเปนตองระมัดระวังในการบริโภค หากมีความชัดเจนในนิยามของขนมกรุบกรอบ และมีการรณรงคให
ความรูในดานโภชนาการแกผูมีสวนเกี่ยวของหลัก เชน ครูผูปฏิบัติงานและผูจําหนายสินคา จะชวยลด
ปญหาที่เกิดจากความเขาใจผิดเหลานี้ได
6.3.3 การขาดความรวมมือหรือการสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของ เมื่อนํามาตรการมาปฏิบัติ
ในพื้นที่พบวามีขอจํากัดหลายอยาง ทั้งดานบุคลากร ความรวมมือของผูปฏิบัติงานภายในองคกรและ
ระหวางหนวยงาน ครู 2 ทานใหขอมูลคลายคลึงกันวา เมื่อเริ่มรณรงคมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
และขนมกรุบกรอบ เกิดปญหามากเนื่องจากครูทานอื่นในโรงเรียนไมใหความรวมมือเพราะไมเขาใจและ
คิดวาการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพเปนหนาที่ของครูอนามัยเทานั้นและเห็นวาการรณรงคเปนการสราง
ผลงานใหครูผูรณรงคมากกวาการทําเพื่อสุขภาพของนักเรียน ครูบางทานเห็นวาโครงการดังกลาวเปนการ
เพิ่มภาระงาน ซึ่งครูผูรณรงคตองใชเวลาพอสมควรเพื่อทําความเขาใจกับครูทานอื่น ครูทานหนึ่งให
ขอมูลวาชวงแรกที่มีการรณรงคไดรับการตอตาน เชน การถูกฉีกแผนโปสเตอรรณรงค นอกจากนี้ ครูผู
รณรงคหลายทานประสบกับสถานการณใกลเคียงกันในเรื่องการไมไดรับความรวมมือจากครูทานอื่นๆ
ในโรงเรียน ครูบางทานใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินมาตรการประสบความสําเร็จ
ไดคือความเห็นชอบจากผูบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะผูอํานวยการโรงเรียน (ผ.อ.) ครูหลายทานให
ความเห็นตรงกันวา หากผ.อ. เห็นความสําคัญของการสรางสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหปลอดน้ําอัดลม
และขนมกรุบกรอบ ครูผูรณรงคจะสามารถดําเนินงานไดงายและไดรับความรวมมือจากหลายฝายเปน
อยางดี ในทางกลับกัน หาก ผ.อ.ไมเห็นความสําคัญของมาตรการดังกลาว ครูผูรณรงคจะทํางานยากและ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานชา ผูบริหารทานหนึ่งจากภาคเหนือกลาววา
“เราไมไดคิดวาจะเอาสุขภาพของเด็กมาแลกกับเงิน แตเล็งเห็นวา การทําแบบนี้ไดประโยชน
มากกวา และก็มีการใหความรูกับเด็กเรื่องน้ําอัดลมเสมอ”
นอกจากนี้ การเบิ ก จ า ยเงิ น ที่ไ ด รั บ จากบริ ษั ท เอกชนจะมี ค วามยืด หยุ น ในการเบิก จ า ยเงิ น
มากกวาเงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล เมื่อเอกชนเสนอความชวยเหลือใหโรงเรียนโดยยินดีใหเงิน
รถตู หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ โดยขออนุญาตเขามาจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนได โรงเรียนจึง
รับขอเสนอดังกลาว
อยางไรก็ตาม ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทานหนึ่งมี
ความเห็นตางออกไปวา การจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้เห็นวาปญหา
งบประมาณขาดแคลนของโรงเรียนสามารถแกไขไดโดยการขอรับบริจาคจากภาคประชาสังคมใน
ทองถิ่น ผูปกครอง หรืออาจทําเรื่องมายังกลางเพื่อขอใหมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มใหแกโรงเรียน
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เนื่องจากงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรใหเปนงบประมาณที่คิดจากคาใชจายเฉลี่ยของโรงเรียนทั้งประเทศ
ซึ่งอาจไมเพียงพอกับโรงเรียนบางแหง
“พี่มองวามันเปนขออาง เหมือนพี่ไมมีเงินแตหิวขาว พี่ตองไปขโมยเงินมาซื้อ
ขาวรึเปลา พี่คิดวามันนาจะมีทางออกที่ดีกวาการใหบริษัทเขามาขายน้ําอัดลม นาจะ
เรียกทุกฝายมาคุยกัน เชนในชุมชน วาโรงเรียนมีปญหา เราจะแกปญหายังไงโดยไม
เอาน้ําอัดลม”
นอกจากนี้ เนื่องจากการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบมีผูเกี่ยวของ
หลายฝายจึ งทําใหเกิด ปญหาความไมสอดคลองในการดําเนินงานระหว างหน วยงาน เจ าหนาที่ดาน
สาธารณสุขหลายทานใหขอมูลวาการดําเนินการในพื้นที่มีปญหาความไมสอดคลองของหนวยงานที่
รับผิ ดชอบ เนื่องจากโรงเรียนเปน หนว ยงานที่ขึ้น กับสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
(สพฐ.) ซึ่งปจจุบัน สพฐ.เพียงแตชวยประสานงานโดยการสงจดหมายเวียนเพื่อขอความรวมมือในการทํา
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเทานั้น ในขณะที่เจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูเขาไป
ดําเนินงานจริงในพื้นที่ ทําใหบางครั้งเจาหนาที่สาธารณสุขถูกมองวาเปนหนวยงานที่ไมเกี่ยวของกับ
โรงเรียนแตกลับนําภาระงานมาเพิ่มใหโรงเรียน ซึ่งเจาหนาที่ฯ เชื่อวาหากมีการรวมมือกันอยางเปน
รูปธรรม เชน ใหเจาหนาที่ สพฐ.ทํางานและลงพื้นที่รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข อาจเปนปจจัยที่ทําให
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบสําเร็จไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ครูและ
เจาหนาที่สาธารณสุขบางทานใหความเห็นเพิ่มเติมวา หากเพิ่มกลุมผูรับผิดชอบโครงการ เชน องคการ
บริหารสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคมใหมีบทบาทในการดําเนินงานจะชวยใหมาตรการสําเร็จไดงาย
ขึ้น
6.3.4 ปญหาสิ่งแวดลอมบริเวณรอบๆ โรงเรียน นอกเหนือจากการจัดการสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนแลว ครู เจาหนาที่สาธารณสุขผูปกครองและผูจําหนายอาหารในโรงเรียนหลายทานเห็นวา การ
จัดการสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบเปนการจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน แตเมื่อนักเรียนออกจากโรงเรียน รอบโรงเรียนมีรานคา
จํานวนมากที่จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงน้ําอัดลมและขนม
กรุบกรอบไดงาย ดังนั้นแมวาจะสามารถหามการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียนได แต
ไมสามารถลดปริมาณการบริโภคได ครูบางทานจากโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเห็น
วาการแกปญหาน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบควรจะแกที่ตนเหตุคือผูผลิต ควรหามการผลิตสินคาที่สงผล
เสียตอสุขภาพเชนน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ โดยเห็นวาหากไมมีการผลิตก็จะไมเกิดการบริโภค
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6.4 สินคาที่ควรเฝาระวังอื่นๆ
นอกจากขนมกรุบกรอบแลว ในโรงเรียนสวนใหญยังมีการจําหนายอาหาร ขนม เครื่องดื่มชนิด
อื่น ซึ่งอาจไมมี ประโยชนตอสุขภาพ อี กทั้งขนมบางชนิดหากบริ โภคอยางตอเนื่ องอาจส งผลเสีย ต อ
สุขภาพไมตางจากการบริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ โรงเรียนแหงหนึ่งเมื่อยกเลิกการจําหนายขนม
กรุบกรอบ รานคานําขนมปงปบมาจําหนายแทน ซึ่งทางโรงเรียนเห็นวานาจะมีประโยชนมากกวาขนม
กรุบกรอบ แตทั้งนี้ เนื่องจากขนมดังกลาวรานคาเปนผูจัดซื้อเอง โรงเรียนจึงไมทราบและไมสามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาของขนมดังกลาวได
นอกจากนี้ ปกครองบางทานเห็นวาโรงเรียนมีสินคาอื่นที่ไมมีประโยชนจําหนาย เชน บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป ซึ่งมีผงชูรสมาก ทําใหผูปกครองรูสึกไมสบายใจที่โรงเรียนจําหนายอาหารดังกลาว เชนเดียวกับ
ครูทานหนึ่งจากโรงเรียนทางภาคใตเห็นวา ในโรงเรียนมีการจําหนายอาหารไขมันสูง เชนลูกชิ้นทอด ซึ่ง
ไมเปนประโยชนกับสุขภาพของนักเรียนแตคนสวนใหญยังไมตระหนักถึงอันตรายของอาหารประเภทนี้
อีกทั้ง ตัวแทนบริษัทน้ําอัดลมยังแสดงความเห็นวาเครื่องดื่มที่จําหนายในโรงเรียนหลายชนิดไมถูกหลัก
อนามัย เนื่องจากผูจําหนายเครื่องดื่มเปนคนทําขึ้นเอง ไมมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาจใช
วัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพโดยเฉพาะน้ําแข็งที่มักใชน้ําแข็งราคาถูก ทําใหไมสะอาด ไมเหมาะสมตอการ
บริโภค และเห็นวา การจําหนายน้ําอัดลมจะทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงผลิตภัณฑน้ําดื่มที่สะอาด เพราะ
น้ําอัดลมมีกระบวนการตรวจสอบการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัยกับผูบริโภคมากกวา
อยางไรก็ตาม ผูปกครองสวนใหญพอใจในประเภทอาหารที่มีในโรงเรียน แมจะมีอาหารหรือ
เครื่องดื่มอยางอื่นที่มีไขมันสูง หรือน้ําตาลสูงจําหนายอยูก็ตาม เนื่องจากเห็นวาการจําหนายของทอดและ
น้ําหวานตางๆ ในโรงเรียนเปนเรื่องปกติ
6.5 ผลกระทบจากการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวามาตรการโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก โรงเรียน
นักเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข ผูจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ 5 ดาน ไดแก เศรษฐกิจ, ภาระงาน,
ทัศนคติ, ภาพลักษณ, ความรูความเขาใจในมาตรการฯ และ พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนและมวล
กายของนักเรียน
6.5.1 โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู
6.5.1.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมตอโรงเรียน ทําให
โรงเรียนขาดรายไดหรืออาจไดรับรายไดนอยลง เพราะเมื่อบริษัทถอนตัวจากโรงเรียน บริษัทได
ระงับการสนับสนุนที่เคยใหโรงเรียน จากการสัมภาษณครูและผูบริหารหลายทานใหขอมูล
คลายกันวา โรงเรียนมีรายไดลดลง หลังจากไมอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขามาจําหนายน้ําอัดลม
ในขณะเดียวกันหลายโรงเรียนยังมีการจําหนายน้ําอัดลมเนื่องจากหากเลิกจําหนายโรงเรียนจะ
ไดรับผลกระทบดานรายได ผูบริหารทานหนึ่งจากภาคตะวันออก กลาววา

20

“หลังจากที่รัฐหามเอกชนเขามาสนับสนุนกิจการของโรงเรียน การพัฒนาดาน
บุคลากรและอาคารสถานที่ของโรงเรียนก็มีนอยมากเพราะขาดงบประมาณ รัฐ
ควรใหเอกชน เขามาสนับสนุนโรงเรียนไดเหมือนเดิมหรือควรใหงบประมาณ
แกโรงเรียนใหเพียงพอ”
อยางไรก็ตาม โรงเรียนเอกชน 2 แหงที่เคยจําหนายน้ําอัดลมแตไดยกเลิกการจําหนายให
ข อ มู ล คล า ยกั น ว า ในช ว งแรกที่ ย กเลิ ก การจํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมโรงเรี ย นมี ร ายได ล ดลงเล็ ก น อ ย
โรงเรียนพยายามจําหนายเครื่ องดื่มชนิดอื่นทดแทน ในตอนแรกนั กเรียนบริโภคนอย แตเมื่อ
นักเรียนปรับตัวได รายไดก็กลับมากเทากับการจําหนายน้ําอัดลม ซึ่งระยะเวลาปรับตัวของนักเรียน
ไมนาน ทําใหโรงเรียนไดรับผลกระทบเพียงชวงสั้นๆ นอกจากนี้ บางโรงเรียนที่ยังคงจําหนาย
น้ําอัดลมใหขอมูลวาหากยกเลิกการจําหนายน้ําอัดลมโรงเรียนจะไมไดรับผลกระทบ แตยังอนุญาต
ใหมีการจําหนายน้ําอัดลมเพราะติดสัญญาและเชื่อวา หากโรงเรียนไมมีน้ําอัดลมจําหนาย นักเรียน
อาจไปซื้อจากขางนอกซึ่งเสี่ยงตออันตราย ดังนั้นโรงเรียนจึงเห็นวายังควรจําหนายตอไปแตจํากัด
ปริมาณหรือมีเครื่องดื่มทางเลือกใหนักเรียน
ฉะนั้นโรงเรียนจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลมมากหรือนอยขึ้นอยูกับความพรอมดานทรัพยากร ฐานะทางเศรษฐกิจของโรงเรียน และ
การสนับสนุนดานงบประมาณจากแหลงอื่น
6.5.1.2 ผลกระทบดานภาระงาน การดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมเพิ่มภาระงาน
ใหแกครูผูรับผิดชอบโครงการ เนื่องจากโครงการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมสวนใหญจะมีครูอนามัย
เปนผูรับผิดชอบ ทําใหครูอนามัยซึ่งมีจํานวนนอย จําเปนตองรับภาระหลายดาน ไดแก การสอน
หนังสือ งานพยาบาล และการรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับสุขภาพตางๆ อาจารยทานหนึ่งจาก
โรงเรียนในภาคกลางใหขอมูลวา
“เมื่อไดรับมาตรการฯ ครูตองทํางานเพิ่มขึ้นในการใหความรู
สรางความเขาใจ และโนมนาวใหนักเรียนเลิกดื่ม”
นอกจากนี้ ในบางเขตพื้นที่มีการเปลี่ยนครูอนามัยบอยครั้ง ทําใหการดําเนินโครงการ
ขาดความตอเนื่อง อยางไรก็ตามการดําเนินมาตรการฯ ทําใหโรงเรียนสวนใหญไดรับรูประโยชน
และโทษของน้ําอัดลม เกิดความตื่นตัว เกิดการขับเคลื่อนโครงการการรณรงคใหนักเรียนทราบถึง
โทษของการบริ โ ภคน้ํ า อั ด ลม มี ก ารรวมกลุ ม ของโรงเรี ย นเป น เครื อ ข า ยเพื่ อ หาแนวทางการ
แกปญหาน้ําอัดลมร วมกัน อยางไรก็ตาม ตัวแทนครูจากทุกโรงเรียนเห็นวา การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดน้ําอัดลมเปนเรื่องที่สามารถทําไดแตจําเปนตองใชเวลา และแมวา
ในโรงเรียนจะปลอดน้ําอัดลมแตสภาพแวดลอมบริเวณรอบๆ โรงเรียน ยังมีน้ําอัดลมขาย นักเรียน
ก็ยังสามารถเขาถึงน้ําอัดลมไดงาย การแกไขปญหาน้ําอัดลมจึงควรทําอยางเปนระบบ ตองจัดการ
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กับสิ่งแวดลอมทั้งในและสิ่งแวดลอมรอบโรงเรียน อีกทั้ง การหามจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียน
ไม อ าจเป น สิ่ ง ยื น ยั น ว า เครื่ อ งดื่ ม ที่ จํา หน า ยแทนน้ํ า อั ด ลมจะปลอดภั ย และเป น ประโยชน ต อ
นักเรียนมากกวา เนื่องจากสินคาที่ผูจําหนายหรือโรงเรียนนํามาจําหนายแทนหรือจําหนายคูกับ
น้ําอัดลมมักเปนน้ําหวาน โกโก กาแฟ ชา น้ําสมุนไพร สวนใหญเครื่องดื่มเหลานี้จะมีรสหวานและ
บางชนิดมีคาเฟอีนผสมอยู นอกจากนี้ยังไมสามารถมั่นใจในความสะอาดไดเนื่องจากเปนสินคาที่ผู
จําหนายรายยอยผลิตเอง ไมมีการตรวจสอบหรือรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใดๆ
ความปลอดภัยในการบริโภคสินคาจึงขึ้นอยูกับจรรยาบรรณและความใสใจของผูผลิตเทานั้น
6.5.1.3 ผลกระทบดานภาพลักษณ โรงเรียนที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการไดนั้นมีภาพลักษณที่
ดีดานการสงเสริมและเห็นความสําคัญในสุขภาพของนักเรียน ซึ่งสามารถใชการเปนโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมเปนจุดขายของโรงเรียนนอกจากความสามารถทางวิชาการ ขณะที่โรงเรียนที่ไม
สามารถปฏิบัติตามมาตรการไดผูปกครองสวนหนึ่งและอาจรวมถึงชุมชนที่ตระหนักถึงผลเสียของ
การบริโภคน้ําอัดลมมีความรูสึกทางลบตอโรงเรียนที่ไมสามารถจัดการสภาพแวดลอมรอบภายใน
โรงเรียนใหปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของบุตรหลานได อาจารยทานหนึ่งทางภาคตะวันออก
กลาววา
“เปนจุดขายของโรงเรียนที่ปลอดน้ําอัดลม นอกจากเกงเรื่องวิชาการ”
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมสงผลใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญของการ
หามจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งการสงเสริมภาพลักษณในการเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ นอกจากนี้การดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมเปนการสงเสริมใหโรงเรียนไดรับ
การรับรองมาตรฐานทางดานการสงเสริมสุขภาพนักเรียน เนื่องจากการปลอดน้ําอัดลมในโรงเรียน
เปนหนึ่งในเปาหมายของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
อยางไรก็ตามอาจารยทานหนึ่งมีความคิดเห็นที่ตางออกไปวา มาตรการโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลม และรวมถึงมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบสงผลกระทบตอภาพลักษณของ
โรงเรียนในมุมมองของหนวยงานทางสาธารณสุขเทานั้น แตหนวยงานอื่นจะมองผลสําเร็จทาง
วิชาการมากกวาประเด็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายในโรงเรียน
6.5.2 นักเรียน
6.5.2.1 ผลกระทบดานทัศนคติ ไดรับผลกระทบทางบวก ทําใหเกิดการตื่นตัวและรับรูถึงโทษ
ของการบริโภคน้ําอัดลม นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับมาตรการ อยางไรก็ตาม นักเรียนสวน
หนึ่ งมี ทั ศนคติ ทางลบตอ มาตรการ โดยรูสึก วา การหา มขายน้ําอัด ลมในโรงเรี ย น ทํ า ให ไ ม
สามารถเขาถึงเครื่องดื่มที่ตองการบริโภคได เปนการจํากัดสิทธิในการบริโภค
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6.5.2.2 ผลกระทบดานพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนและมวลกายของนักเรียน การจําหนาย
น้ําอัดลมในโรงเรียน ทําใหนักเรียนสามารถเขาถึงน้ําอัดลมไดงายขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
ความถี่และปริมาณในการบริโภคน้ําอัดลม การศึกษาครั้งนี้จึงใช T-Test เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ความถี่และปริมาณในการบริโภคน้ําอัดลม โดยประชากรกลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 971
คน เปนนักเรียนจากโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมจํานวน 381 คน ประกอบดวยนักเรียนชาย 168 คน
นักเรียนหญิง 213 คน และ นักเรียนจากโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมจํานวน 590 คน เปนนักเรียน
ชาย 222 คน และนักเรียนหญิง 368 คน
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความถี่และปริมาณในการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนกลุมตัวอยางระหวาง
นักเรียนในโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลม
ประเภทของนักเรียน จํ า น ว น ความถี่ในการบริโภค
นักเรียน
(ครั้ง/คน/เดือน)
นักเรียนในโรงเรียน 385
17.21*+ 37.54
ปลอดอัดลม
นักเรียนในโรงเรียน 596
24.09 + 34.00
ที่จําหนายน้ําอัดลม

ปริ ม าณการบริ โ ภคน้ํ า อั ด ลม ดัชนีมวลกาย
(มล./คน/เดือน)
5583.06 + 17424.05
19.95 + 4.08
5885.95 + 15282.07

20.30 +4.57

หมายเหตุ: 1. * คือ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.005)
2. ความถี่และปริมาณการบริโภค แสดงผลเปน คาเฉลี่ย + คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางแสดงความถี่และปริมาณในการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนในโรงเรียนปลอด
น้ํ า อั ด ลมและโรงเรี ย นที่จํ า หน า ยน้ํ าอั ด ลม ผลการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ความถี่ ใ นการบริ โ ภค
น้ําอัดลมของนักเรียนในโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลม พบวา นักเรียน
ในโรงเรียนที่มีการจําหนายน้ําอัดลมมีความถี่ในการบริโภคน้ําอัดลมสูงกวานักเรียนจากโรงเรียนที่
ปลอดน้ําอัดลมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาความสะดวกในการเขาถึงมีความสัมพันธ
กับความถี่ในการบริโภคน้ําอัดลม อยางไรก็ตาม พบวาอัตราการบริโภคน้ําอัดลมเฉลี่ยของนักเรียน
ในโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมบริโภคน้ําอัดลมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาเฉลี่ยในการดื่มน้ําอัดลมของโรงเรียนทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกัน คือ
ประมาณ 5.5-5.8 ลิตรตอคนตอเดือน หรือประมาณ 5-6 ขวดขนาด 1 ลิตรตอคนตอเดือน
เมื่อเปรียบเทียบดัชนีมวลกายของนักเรียนในโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและนักเรียนใน
โรงเรียนที่จําหนายนําอดลมพบวา นักเรียนสองกลุมมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายอยูในระดับปกติ2 โดย
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม นักเรียนมีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ยต่ํากวานักเรียนในโรงเรียนที่จําหนาย
2

2

การคํานวญดัชนีมวลกาย BMI= น้ําหนัก (กิโลกรัม)/ความสูง(เมตร) BMI > 18.50 น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ., BMI=18.50-24.99 นํา
หนักอยูใ นเกณฑปกติ, BMI ≥ 25.00 นําหนักเกิน, BMI ≥30.00มีภาวะโรคอวน
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น้ําอัดลมเล็กนอย โดยมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมไมมีความสัมพันธกับดัชนีมวลกายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ เนื่องจากรอบโรงเรียนของทุกโรงเรียนมีการจําหนายน้ําอัดลม ทําใหนักเรียนยังคง
เข า ถึ ง น้ํ า อั ด ลมได ง า ยแม ว า ภายในโรงเรี ย นจะปลอดน้ํ า อั ด ลม ดั ง นั้ น นอกจากการจั ด การ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนแลว ควรมีมาตรการอื่นเขามาเสริมเพื่อจัดการสภาพแวดลอมรอบ
โรงเรี ย นด ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ทํ า ให ม าตรการการลดความถี่ แ ละปริ ม าณการบริ โ ภคน้ํ า อั ด ลมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6.5.2.3 ผลกระทบด า นความปลอดภั ย ในอาหารของนั ก เรี ย น การงดจํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมใน
โรงเรียนโดยการนําน้ําหวานปรุงแตงรสมาจําหนายทดแทนนั้น อาจมีผลเสียหากน้ําหวานดังกลาว
ยังมีปริมาณน้ําตาลสูง เนื่องจากอาจสรางความเขาใจที่บิดเบือนวาเปนเครื่องดื่มที่ปลอดภัย ไม
จําเปนตองมีการควบคุมปริมาณการบริโภค นอกจากนี้เครื่องดื่มเหลานี้ มักเปนเครื่องดื่มที่ไมผาน
การรับรองคุณภาพความปลอดภัย นักเรียนอาจไดรับอันตรายจากการปนเปอนจุลินทรียกอโรค
สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพได
6.5.3 หนวยงานสาธารณสุข
6.5.3.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยปกติรัฐจะจัดสรรงบประมาณโดยประมาณการใหเพียงพอ
กับรายจายที่จําเปนของหนวยงานในการดําเนินนโยบาย และมาตรการตางๆ สําหรับ 1 ป การเพิ่ม
โครงการลงมายั งพื้น ที่ ทํา ใหรายจ ายในการดําเนินงานสูงขึ้ น ขณะที่งบประมาณที่ไ ดรับจาก
สวนกลางไมเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นนอยกวารายจายที่เพิ่มขึ้น ทําใหหนวยงานสาธารณสุขขาดแคลน
งบประมาณเพื่อใชจายในการดําเนินการติดตามประเมินผลของมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
ซึ่งอาจทําใหหนวยงานฯ จําเปนตองนํางบประมาณที่จัดสรรไวสําหรับโครงการอื่นมาใช หรือ
จัดสรรงบประมาณมาจากภาคสวนอื่นมาใช เช น สํานักงานกองทุน สนั บสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)
6.5.3.2 ผลกระทบด า นภาระงาน การดํ า เนิ น มาตรการเป น การเพิ่ ม ภาระงานให แ ก เ จ า หน า ที่
สาธารณสุขผูรับผิดชอบโครงการ เนื่องจากบุคลากรทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่จํานวนนอย แต
โครงการที่ลงไปยังเขตพื้นที่มีจํานวนมาก สงผลทําใหเจาหนาสาธารณสุขที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นใน
การตรวจตราโรงเรียนในเขตพื้นที่ในความดูแล อยางไรก็ตาม พบวาหนวยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่หนึ่งทางภาคใตไมเคยไดรับมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ รวมทั้งไม
เคยออกประเมินโรงเรียนจริงในประเด็นที่เกี่ยวของกับการงดการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบ อีกทั้งมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนโดยเจาหนาที่ตอง
วางแผนในการดําเนินงานในพื้นที่เอง สงผลใหบุคลากรบางสวนรูสึกวาตนตองรับภาระในการ
จัดทําแนวทางการดําเนินงาน และขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ในขณะที่เจาหนาที่หลายคน
พอใจในรูปแบบการดําเนินงานเนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่สามารถปรับแผนการ
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ดําเนินงานใหเขากับบริบทของพื้นที่ได อยางไรก็ตาม พบวาทุกจังหวัดที่ลงพื้นที่เก็บขอมูลยังคงมี
การจําหนายน้ําอัดลม โดยพบวา โรงเรียนรัฐบาลสวนใหญยังคงมีการจําหนายน้ําอัดลมในขณะที่
โรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียนที่เก็บขอมูลไมมีการจําหนายน้ําอัดลม ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมการ
ดําเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมยังตองมีการปรับปรุง แกไข รวมถึงพัฒนา ระบบ
กลไก วิธีการดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การติดตามประเมินผลของมาตรการที่เขมขนขึ้น
เนื่องจากปจจุบันในบางพื้นที่มีการติดตามประเมินผลมาตรการนอยมาก หรือไมมีเลย นอกจากนี้
อาจตองปรับเปลี่ยนมาตรการจากการขอความรวมมือเปนการบังคับแทน
6.5.3.3 ผลกระทบดานภาพลักษณ ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเปนเหมือนการ
ประเมินคุณภาพของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรการโดยตรง จากการเก็บขอมูลพบวา ในบาง
จังหวัดมีการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมตอเนื่อง ในขณะที่บางจังหวัดยังตองมีการ
พัฒนาระบบการดําเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมตอไป
6.5.3.4 ผลกระทบด า นความรู ค วามเข า ใจในมาตรการโรงเรี ย นปลอดน้ํ า อั ด ลม เจ า หน า ที่
สาธารณสุขสวนใหญไดรับมาตรการฯ จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบางสวนไดรับมาตรการฯ
เปนหนังสือเวียนขอความรวมมือในการรณรงคใหโรงเรียนในพื้นที่งดการจําหนายน้ําอัดลมและ
ขนมกรุบกรอบ ในขณะที่บางสวนไดรับขอมูลเรื่องการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งการ
งดการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเปนหัวขอหนึ่งในการประเมินโรงเรียน เจาหนาที่ทุก
ทานของกลุมตัวอยางคิดวาตนเองมีความเขาใจในมาตรการดี
6.5.4 ผูจําหนายอาหารในโรงเรียน
6.5.4.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผูจําหนายน้ําอัดลมไดรับผลกระทบดานทางเศรษฐกิจ เมื่อมี
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม โรงเรียนสามารถใชมาตรการฯตอรองบริษัทใหบริษัทยังคง
จําหนายน้ําอัดลมได แตโรงเรียนเปดโอกาสใหมีผูจําหนายสินคาประเภทอื่น หรือเครื่องดื่มชนิด
อื่นเขามาจําหนายเพิ่ม ทําใหนักเรียนบริโภคน้ําอัดลมลดลงและเลือกบริโภคสินคาชนิดอื่นแทน ผู
จําหนายน้ําอัดลมรายหนึ่งจากโรงเรียนในภาคใตใหขอมูลวา
“ยอดการจําหนายน้ําอัดลมลดลง นาจะเปนเพราะวามีไอศกรีมมาขายอยู
ใกลกัน มีเด็กสวนหนึ่งเลือกกินไอศกรีมแทนน้ําอัดลม”
นอกจากนี้ ผูจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบอีกรายหนึ่งใหความเห็นทีใ่ กลเคียง
กันวาการหามจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบทําใหรายไดลดลง และใหความเห็นเพิ่มเติม
วามาตรการฯ ไมใชการแกปญหาที่ถูกตอง เนื่องจาก นักเรียนสามารถไปซื้อน้ําอัดลมและขนม
กรุบกรอบนอกโรงเรียนได จึงไมนาจะสามารถลดการบริโภคของนักเรียนได อยางไรก็ตาม
มาตรการฯ สงผลกระทบทางบวกในการจําหนายเครื่องดื่มอื่นๆ ในอดีตเมื่อบริษัทเขามาทํา
สัญญาจําหนายเครื่องดื่มอัดลมในโรงเรียนแลว บริษัทจะหามผูจําหนายรายอื่นจําหนายสินคา
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ประเภทเครื่องดื่ม เพื่อใหบริษัทสามารถผูกขาดการจําหนายเครื่องดื่มในโรงเรียนแตเพียงผูเดียว
แตภายหลังจากมีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ทําใหโรงเรียนมีอํานาจในการตอรองให
โรงเรี ย นสามารถจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด อื่ น คู กั บ การจํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมได การมี ม าตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมสงผลใหบริษัทลดการผูกขาดการจําหนายเครื่องดื่มในโรงเรียนไดใน
ระดับหนึ่ง นอกจากนี้บางโรงเรียนยังสามารถใชมาตรการเปนเครื่องตอรองใหบริษัทเปลี่ยน
เครื่องดื่มที่นํามาจําหนายในโรงเรียนเปนเครื่องดื่มชนิดอื่นไดสําเร็จ
6.5.4.2 ผลกระทบดานภาระงาน ผูจําหนายมีภาระงานมากขึ้น เนื่องจากตองเรียนรูและขาย
เครื่องดื่มชนิดอื่นนอกเหนือจากน้ําอัดลม เชน น้ําปน นอกจากนี้ ผูจําหนายน้ําอัดลมตองดูแลรักษา
ความสะอาดของสถานที่ขายและภาชนะที่ใสน้ํา ซึ่งมีหลากหลายมากขึ้น อีกทั้ง มาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมยังสงผลกระทบทางลบตอบริษัทน้ําอัดลม ทําใหบริษัทน้ําอัดลมตองเปลี่ยนแปลง
แผนการตลาดของบริษัท โดยจําเปนตองเปลี่ยนสินคาจากน้ําอัดลมเปนเครื่องดื่มชนิดอื่น หรือเพิ่ม
สินคาบางอยางเขาไปขายเสริมกับน้ําอัดลม
6.5.4.3 ผลกระทบดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ผูจําหนาย
อาหารในโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมทราบวาทางโรงเรียนมีกฏใหงดการจําหนายน้ําอัดลม นอกจากนี้
ผูจําหนายอาหารในโรงเรียนยั งรายงานวา นอกเหนือจากน้ํ าอัดลมหรือขนมกรุบกรอบที่หาม
จําหนายแลว โรงเรียนยังหามจําหนายขนมชนิดอื่น เชน ลูกอมใสสี หมากฝรั่ง ขนมที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือไมไดมาตรฐาน อาหารในโรงอาหารหามใสผงชูรส ซึ่งพบวาในโรงเรียนที่จําหนาย
น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบก็มีการหามจําหนายขนมประเภทดังที่กลาวมาแลวเชนกัน แตอยางไร
ก็ตาม ผูประกอบการบางสวนเห็นวามาตรการดังกลาวไมมีประสิทธิผลในการปองกันและแกไข
ปญหาสุ ข ภาพเด็ก เนื่องจากผลิ ตภัณ ฑที่จํ า หน ายอยู ใ นป จ จุบัน เปนเครื่ อ งดื่ มที่ผา นมาตรฐาน
ปลอดภัยตอสุขภาพ และไมสามารถพิสูจนไดวาน้ําอัดลมเปนสาเหตุของการเกิดภาวะน้ําหนักเกิน
ในเด็ก หรือโรคฟนผุ เนื่องจากเด็กไมไดบริโภคน้ําอัดลมเพียงอยางเดียวและใหความเห็นวา การ
แกปญหาโรคอวนนาจะเนนที่การสรางความสมดุลระหวางการบริโภคและการใชพลังงานมากกวา
6.5.4.4 ผลกระทบดานภาพลักษณ มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมสงผลกระทบโดยตรงตอ
ภาพลักษณของสินคาในทางลบ เนื่องจากเปนสินคาที่ถูกเลือกใหหามจําหนายในโรงเรียน อาจทํา
ให ป ระชาชนคิ ด ว า น้ํ า อั ด ลมเป น สิ น ค า อั น ตรายและส ง ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพ ตั ว แทนจากบริ ษั ท
น้ําอัดลมแหงหนึ่งใหความเห็นวา การนําน้ําอัดลมออกจากโรงเรียนทําใหคนรูสึกวาน้ําอัดลมเปน
สิ่งไมดี อันตรายตอสุขภาพ และดูเหมือนเปนสินคาบาปเหมือนเหลาและบุหรี่ ซึ่งผูประกอบการไม
เห็นดวยกับมาตรการดังกลาว สินคาของบริษัทเปนสินคาที่สะอาด ปลอดภัยกวาการใหนักเรียนดื่ม
น้ําที่ผูจําหนายเครื่องดื่มรายยอยทําขึ้นเอง
6.5.5 ผูปกครอง
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ผลกระทบดานความรู ความเขาใจ และทัศนคติ ตอมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม ผูปกครอง
สวนใหญในโรงเรียนที่ปลอดน้ําอัดลมจะรับรูจากบุตรหลานและการสังเกตวาโรงเรียนไมมีการจําหนาย
ขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลม อยางไรก็ตาม พบวาผูปกครองบางทานไมเคยทราบวามีมาตรการฯ ทั้งนี้
เพราะโรงเรียนไมเคยแจงแกผูปกครอง และบุตรหลานไมเคยใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรการฯ ผูปกครองสวน
ใหญเห็นดวยกับมาตรการ เนื่องจากตระหนักถึงโทษของการดื่มน้ําอัดลม มีผูปกครองเพียงหนึ่งทานเห็น
วา การหามจําหนายน้ําอัดลมไมนาจะเกิดผลดีหรือผลเสียตอนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถซื้อน้ําอัดลม
จากนอกโรงเรียนได
6.6

ผลกระทบจากการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
6.6.1 โรงเรียน
6.6.1.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ในกรณีที่โรงเรียนเปนผูจําหนายขนมกรุบกรอบเอง
เมื่อมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ พบวาโรงเรียนไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
แตเพียงเล็กนอย สําหรับกรณีที่มีผูจัดจําหนายขนมกรุบกรอบจากภายนอกนั้น โรงเรียน
ไมไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง แตมีภาระในการจัดการใหผูคางดจําหนายขนม
กรุบกรอบ โดยเมื่อโรงเรียนไมสามารถจําหนายขนมกรุบกรอบได ทําใหรายไดสวนหนึ่ง
ขาดไป ซึ่งโรงเรียนแกไขดวยการนําขนมอยางอื่นเขามาจําหนายแทน
6.6.1.2 ผลกระทบดานภาระงาน มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบสามารถ
ดําเนินการงายกวาการดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม เนื่องจากไมมีการทําสัญญา
เหมือนมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม โรงเรียนเพียงออกประกาศหามจําหนายขนมกรุบ
กรอบ และมีการติดตามและตรวจตราการจําหนายขนมในโรงเรียนเปนระยะอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม พบวามี 1 โรงเรียนซึ่งไดรับมาตรการ มีการประกาศหามจําหนายขนมกรุบ
กรอบ แตในโรงเรียนยังมีการจําหนายขนมกรุบกรอบหลายชนิด เนื่องจากทางโรงเรียนไม
สามารถตรวจตราการจํ า หน า ยขนมในโรงเรี ย นอย า งสม่ํ า เสมอ อี ก ทั้ ง เมื่ อ พบว า มี ก าร
จําหนาย โรงเรียนเพียงแตตักเตือน ไมมีบทลงโทษที่เด็ดขาดเหมือนโรงเรียนอื่น
6.6.1.3 ผลกระทบดานภาพลักษณ โรงเรียนไดรับผลกระทบทางบวกหากโรงเรียน
สามารถยกเลิกการจําหนายขนมกรุบกรอบในโรงเรียนได โรงเรียนจะมีภาพลักษณที่ดีใน
การเป น โรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ หากโรงเรี ย นไม ส ามารถดํ า เนิ น มาตรการได สํ า เร็ จ
โรงเรียนจะมีภาพลักษณทางดานลบ ทั้งจากมุมมองของผูปกครอง สังคม และหนวยงานที่
เกี่ยวของ จากการสัมภาษณผูปกครองของนักเรียนสวนใหญไมเห็นดวยกับการจําหนาย
ขนมกรุบกรอบของโรงเรียน ผูปกครองทานหนึ่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหขอมูลวา
“โรงเรี ย นไม เ ป ด โอกาสให ผู ป กครองมี ส ว นรั บ รู แ ละตั ด สิ น ใจในเรื่ อ ง
อาหาร โรงเรียนขายขนมกรุบกรอบที่ไมมีประโยชนกับเด็ก ตัวเองเห็น
ทราบวาเด็กกิน แตทําอะไรไมได และไมพอใจที่โรงเรียนขายขนมพวกนี้”
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นอกจากนี้โรงเรียนรัฐบาลสวนใหญเขาโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งมี
เจาหนาที่สาธารณสุขเขามาตรวจสอบ หากมีขนมกรุบกรอบจําหนายจะทําใหโรงเรียนเสีย
คะแนนจากการประเมินซึ่งสงผลตอการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และชื่อเสียงของ
โรงเรียน อยางไรก็ตามผูบริหารจากโรงเรียนหนึ่งใหความเห็นวามาตรการโรงเรียนปลอด
ขนมกรุบกรอบมีผลตอภาพลักษณตอโรงเรี ยนในมุมมองของบุคลากรทางสาธารณสุข
เทานั้น ขณะที่หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกจะสนใจเพียงความสามารถดานวิชาการ
เทานั้น
6.6.1.4 ผลกระทบดานความรู ความเข าใจและทัศนคติ เกี่ยวกับมาตรการโรงเรี ย น
ปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ครูและผูบริหารโรงเรียนรัฐบาลสวนใหญรายงานวา
ไดรับทราบมาตรการจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยมีหนังสือแจงขอความ
รวมมือจากโรงเรียนใหงดการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกุรบกรอบ นอกจากนี้โรงเรียน
เอกชนแหงหนึ่งทางภาคตะวันออกรายงานวาไดรับมาตรการฯ เชนกัน โดยมีเจาหนาที่
สาธารณสุขเขามาประชาสัมพันธ อยางไรก็ตามพบวาโรงเรียนรัฐบาลแหงหนึ่งในภาคกลาง
ไมเคยไดรับมาตรการดังกลาว นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษายังไมเคยไดรับจดหมายขอความรวมมือจากเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อโรงเรียนไดรับมาตรการฯ แลว ครูสวนหนึ่งคิดวาตนเองมีความเขาใจในมาตรการฯ
ดี ในขณะที่ครูอีกสวนหนึ่งใหขอมูลวายังสับสนเกี่ยวกับคําจํากัดความของคําวาขนมกรุบกรอบ
จากการสังเกตและสอบถามพบวาโรงเรียน และผูจําหนายอาหารสวนใหญ ยังไมมีความรูความ
เขาใจความหมายของขนมกรุบกรอบ และจุดประสงคของมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบ
กรอบ โดยบุคคลเหลานี้เขาใจวาขนมกรุบกรอบคือขนมที่บรรจุในซองพลาสติก ที่ผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นขนมที่โรงเรียนนํามาขายทดแทนขนมกรุบกรอบจึงเปนขนมที่มี
พลังงาน ไขมัน น้ําตาลและโซเดียมสูงไมตางจากขนมกรุบกรอบ เชน ขาไก เวเฟอรสอดไสครีม
ที่บรรจุในปบ ขนมปงกรอบ และมันฝรั่งทอดกรอบที่โรงเรียนหรือผูจําหนายอาหารผลิตเอง
ครู แ ละผู บริ ห ารส ว นหนึ่ ง เห็น ว า การขายขนมกรุ บ กรอบมี ป ระโยชน ใ นแง ข องการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย จากการที่นักเรียนสวนใหญรับประทานขนมกรุบกรอบ
หากโรงเรียนไมจําหนายนักเรียนจะออกไปซื้อขางนอก การที่โรงเรียนเปนผูจําหนายขนมกรุบ
กรอบเองผานสหกรณหรือรานคาของโรงเรียนทําใหลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับนักเรียน นอกจากนี้
ยังเปนการสรางรายไดใหโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งสุดทายแลวจะนํารายไดมาพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนซึ่งเปนประโยชนตอนักเรียนโดยตรง
6.6.2 นักเรียน
6.6.2.1 ผลกระทบดานทัศนคติ จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องปริมาณและความถี่
ในการบริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ในสวนความเห็นเกี่ยวกับมาตรการ นักเรียนเกือบ
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ครึ่งหนึ่งเห็นดวยกับมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ โดยเห็นวามาตรการฯ สงผลดีตอ
สุ ข ภาพของ อี ก ทั้ ง เป น การประหยั ด เงิ น ค า ขนม นอกจากนี้ นั ก เรี ย นส ว นหนึ่ ง เห็ น ด ว ยกั บ
มาตรการเพราะตนเองไมชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ การหามจําหนายขนมกรุบกรอบจึงไม
สงผลกระทบดานพฤติกรรมตอตนเอง อยางไรก็ตาม นักเรียนอีกครึ่งหนึ่งไมเห็นดวยกับการหาม
จําหนายขนมกรุบกรอบ เนื่องจากหลายเหตุผล สวนใหญเห็นวาขนมกรุบกรอบเปนสิ่งที่ตนเอง
ชอบรับประทานจึงไมอยากใหเลิกจําหนาย อีกสวนหนึ่งเห็นวาการเลิกจําหนายทําใหตนเองไมมี
โอกาสบริโภคขนมกรุบกรอบ แตมีนักเรียนเพียงรอยละ 2 ที่เห็นวาการหามจําหนายขนมกรุบ
กรอบเปนการจํากัดสิทธิในการบริโภคของนักเรียน
6.6.2.2 ผลกระทบดานการรับรู ความเขาใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบของนักเรียน โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม ไดแก นักเรียนจาก
โรงเรี ย นปลอดน้ํ า อั ด ลมและขนมกรุ บ กรอบจํ า นวน 187 คน นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นปลอด
น้ําอัดลมหรือขนมกรุบกรอบจํานวน 590 คน และโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบ จํานวน 203 คน พบวานักเรียนจากโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเคยไดยิน
เกี่ยวกับมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70 ของ
นัก เรียนจากโรงเรี ย นปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบทั้งหมด รองลงมาเปน นั ก เรีย นใน
โรงเรีย นปลอดน้ําอัดลมหรือขนมกรุบกรอบอยางใดอย างหนึ่ ง เคยได ยิน เกี่ยวกับมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ํ าอัดลมและขนมกรุบกรอบประมาณครึ่งหนึ่ง และนักเรียนจากโรงเรีย นที่
จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเคยไดยินเกี่ยวกับมาตรการฯ นอยที่สุด ประมาณรอยละ 40
ของจํานวนนักเรียนจากโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบทั้งหมด โดยประเภท
ของโรงเรียนมีความสัมพันธกับการรับรู ความเขาใจในมาตรการของนักเรียนอยางมีนัยสัมพันธ
ทางสถิติ โดยนักเรียนในโรงเรียนที่สามารถดําเนินมาตรการไดสําเร็จทั้งสองมาตรการจะรับรู
และมีความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการเหลานี้สูงที่สุด รองลงมาไดแกนักเรียนในโรงเรียนที่ดําเนิน
มาตรการสําเร็จเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง สวนนักเรียนในโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมและ
ขนมกรุบกรอบมีการรับรูและเขาใจในมาตรการต่ําที่สุด (รายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 1
และ 2)
นอกจากนี้ยังพบวาประเภทของโรงเรียนมีความสัมพันธกับการยอมรับในมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียน
ในโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบสวนใหญเห็นดวยกับการหามจําหนายน้ําอัดลม
และขนมกรุบกรอบ คิดเปนรอยละ 79 และ 64 ตามลําดับ นักเรียนในโรงเรียนที่มีมาตรการ
โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมหรือมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบอยางใดอยางหนึ่ง เห็นดวย
การหามจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเพียงรอยละ 68 และ 51 ตามลําดับ สวนนักเรียนใน
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โรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการ และเห็นดวย
กับมาตรการเพียงรอยละ 49 และ 36 ตามลําดับ (รายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 3 และ 4)และ
เปนที่นาสังเกตวา นักเรียนเห็นดวยกับการหามจําหนายน้ําอัดลมมากกวานักเรียนที่เห็นดวยกับ
การหามจําหนายขนมกรุบกรอบ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ ในโรงเรียนสวนใหญแมแตในโรงเรียนที่
จําหนายน้ําอัดลมมีการใหความรูแกนักเรียนในเรื่องโทษของการดื่มน้ําอัดลม ในขณะที่โทษของ
ขนมกรุบกรอบมีการกลาวถึงนอยกวา และขนมกรุบกรอบมีหลายประเภท หากหามจําหนาย
ขนมกรุบกรอบอาจทําใหขนมหลายชนิดหมดไปจากโรงเรียนซึ่งนักเรียนบางสวนกังวลวาจะไม
มีขนมรับประทาน ในขณะที่หากไมมีน้ําอัดลม นักเรียนสามารถดื่มเครื่องดื่มอยางอื่นได ทําให
นักเรียนเห็นดวยกับการหามจําหนายน้ําอัดลมมากกวาการหามจําหนายขนมกรุบกรอบ
6.6.2.3 ผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนและมวลกายของนักเรียน มาตรการ
โรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภค คือ นักเรียน
เรี ย นรู ที่ จ ะบริ โ ภคสิ่ ง อื่ น นอกเหนื อ จากการบริ โ ภคขนมกรุ บ กรอบ โดยนั ก เรี ย นประมาณ
ครึ่งหนึ่งเห็นดวยกับการหามจําหนายขนมกรุบกรอบ เนื่องจากทราบวาขนมกรุบกรอบไมมี
ประโยชน รับประทานแลวอาจเกิดผลกระทบทางสุขภาพ และเห็นวาการนําขนมกรุบกรอบออก
จากโรงเรียนทําใหนักเรียนประหยัดเงิน อยางไรก็ตาม นักเรียนอีกครึ่งหนึ่งเกิดความไมพอใจที่
ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคของตนเอง ในโรงเรียนที่ยังมีการจําหนายขนมกรุบกรอบ
นักเรียนสวนหนึ่งรายงานวา ไมเห็นดวยกับการหามจําหนายขนมกรุบกรอบ เพราะนักเรียน
บางสวนบริโภคขนมกรุบกรอบแทนอาหารมื้อหลัก ซึ่งเปนเรื่องที่อันตรายและตองเรงใหความรู
นักเรียน เพราะขนมกรุบกรอบสวนใหญมีคุณคาทางโภชนาการนอยมาก และมีไขมัน โซเดียม
หรือ น้ําตาล และผงชูรสสูง
ผลการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณและความถี่ในการบริโภคของนักเรียนจากโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมและโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลม จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 971 คน จาก
นักเรียน 10 โรงเรียน โดยประกอบดวยนักเรียนจากโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ 573 คน เปน
นักเรียนชาย 218 คน และเปนนักเรียนหญิง 355 คน และนักเรียนจากโรงเรียนที่มีการจําหนาย
น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบจํานวน 398คน เปนนักเรียนชาย 172 คน และเปนนักเรียนหญิง
226 คน
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการบริโภคขนมกรุบกรอบเปรียบเทียบของนักเรียนในโรงเรียนปลอดขนมกรุบ
กรอบ
จํานวน
นักเรียน
โรงเรียนปลอดขนม
กรุบกรอบ
โรงเรียนที่จําหนาย
ขนมกรุบกรอบ

ปริมาณในการบริโภค
ขนมกรุบกรอบ

ดัชนีมวลกาย

580

ความถี่ในการ
บริโภค
ขนมกรุบกรอบ
23.84*+ 31.83

1567.98*+ 3203.56

20.25 + 4.46

401

37.80* + 51.07

2481.81*+ 4841.08

20.04 + 4.27

หมายเหตุ: 1. * คือ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.005)
2. ความถี่และปริมาณการบริโภค แสดงผลเปน คาเฉลี่ย + คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางแสดงปริ ม าณและความถี่ใ นการบริโภคขนมกรุ บกรอบเปรี ย บเที ย บระหว า ง
โรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบและโรงเรียนที่จําหนายขนมกรุบกรอบ จากการเปรี ยบเทีย บ
ความถี่เฉลี่ยในการบริโภคโดยใช Independent T-Test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ระหวางกลุมตัวอยางกับประชากรพบวา โรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบมีอัตราความถี่ในการ
บริโภคขนมกรุบกรอบโดยเฉลี่ยต่ํากวานักเรียนในโรงเรียนที่จําหนายขนมกรุบกรอบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยในโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ นักเรียนมีความถี่ในการบริโภคเฉลี่ย
คนละ 23.84 ครั้งตอเดือน ในขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนที่จําหนายขนมกรุบกรอบมีความถี่ใน
การบริ โ ภคประมาณ 37.8 ครั้ ง ต อ เดื อ น สู ง กว า นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นปลอดขนมกรุ บ กรอบ
ประมาณ 1.5 เทาและพบวาปริมาณการบริโภคขนมกรุบกรอบของนักเรียนในโรงเรียนปลอด
ขนมกรุบกรอบมีแนวโนมบริโภคขนมกรุบกรอบนอยกวานักเรียนจากโรงเรียนที่มีการจําหนาย
ขนมกรุบกรอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการบริโภคขนมกรุบกรอบของ
โรงเรียนกลุมตัวอยางในตารางที่ 2 นักเรียนในโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบมีอัตราการบริโภค
ขนมกรุบกรอบประมาณ 1568 กรัม หรือประมาณ 18 ซองขนาดใหญที่สุด 85 กรัม ตอคนตอ
เดือน ซึ่งนอยกวานักเรียนที่มีการจําหนายขนมกรุบกรอบที่บริโภคประมาณ 2481 กรัมหรือ
ประมาณ 29 ซองขนาดใหญที่สุด 85 กรัมตอคนตอเดือน ประมาณ 1.6 เทา
6.6.2.4 ผลกระทบดานความปลอดภัยในอาหารของนักเรียน หลังโรงเรียนไดรับมาตรการฯ แลว
โรงเรียนเปลี่ยนขนมที่จําหนายไปเปนขนม ขนมที่โรงเรียนจําหนายทดแทนนั้น มักเปนขนม
ประเภทเดียวกับขนมกรุบกรอบ หรือเปนขนมที่ใหพลังงานสูง อุดมดวยแปง น้ําตาล โซเดียม
และไขมัน หากแตเพียงไมไดบรรจุซอง หรือไมไดผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรม เชน ขนมปง
ปบ ขนมขาไกบรรจุปบ ขนมเวเฟอรสอดไสครีมบรรจุปบ มันฝรั่งทอดผลิตเอง ไอศกรีมทองถิ่น
เปนตน โดยผูจัดหาขนมซึ่งสวนใหญเปนผูจําหนายอาหารในโรงเรียน อีกทั้งครูจํานวนหนึ่ง
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เขาใจวาขนมกรุบกรอบ คือขนมที่บรรจุซอง จึงพยายามจัดหาขนมที่ไมไดบรรจุซองมาขาย ซึ่ง
การจัดการในลักษณะนี้ นอกจากจะไมสามารถลดการเขาถึงขนมกรุบกรอบไดแลว ขนมที่นํามา
ทดแทนอาจมี อัน ตรายมากกวาขนมกรุบกรอบ เนื่องจากขนมเหลานี้อ าจไมผานการรั บรอง
คุณภาพการผลิต ซึ่งอาจมีอันตรายจากการใชสวนผสมที่ไมปลอดภัย หรือเกิดการปนเปอนใน
ระหวางการขนสงและการแบงขายได
6.6.3 ผูจําหนายอาหาร
6.6.3.1 ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ ผู จํ า หน า ยขนมกรุ บ กรอบได รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
เนื่องจากผูจําหนายตองลงทุนเพิ่มในการหาผลิตภัณฑอื่นมาจําหนายแทนการขนมกรุบกรอบ และ
ตองรับภาระดานตนทุน เนื่องจากขนมกรุบกรอบที่มีอยูไมสามารถจําหนายในโรงเรียนได อยางไร
ก็ตาม ผูจําหนายขนมกรุบกรอบไดรับผลกระทบในชวงสั้นๆ เนื่องจากเมื่อนําขนมกรุบกรอบไป
จําหนายที่อื่น ก็สามารถไดตนทุนคืน และเมื่อนักเรียนปรับตัวได รายไดจากการจําหนายสินคาก็
ไดมากเทากับตอนที่จําหนายขนมกรุบกรอบ ผูจําหนายขนมคนหนึ่งกลาววา
“ขายขนมกรุบกรอบเพราะขายงาย ตอมามีมาตรการจําเปนตองเลิก ขายขนม
อยางอื่นแทน ชวงแรกนักเรียนไมคอยพอใจ และรายไดลดลง แตเมื่อนักเรียน
เริ่มปรับตัวได รายไดก็เพิ่มขึ้นจนพอๆ กันตอนขายขนมกรุบกรอบ”
6.6.3.2 ผลกระทบดานภาระงาน ผูจําหนายขนมกรุบกรอบมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดหาขนมมา
จําหนายทดแทนขนมกรุบกรอบ และตองผลิตขนมบางชนิดดวยตัวเอง อยางไรก็ตาม เมื่อมีการ
หามจําหนายขนมกรุบกรอบในโรงเรียน ผูจําหนายขนมตองปฏิบัติตาม เนื่องจากบางโรงเรียนการ
ฝาฝนขายขนมกรุบกรอบมีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นใหหยุดจําหนายสินคาชั่วคราว หรือเชิญออก
จากโรงเรียน ขณะที่บางโรงเรียนไมเขมงวดเรื่องการหามจําหนายขนมกรุบกรอบ จําหนายขนม
กรุบกรอบสามารถจําหนายตอไปไดโดยการลักลอบจําหนาย 8.3.4 เจาหนาที่สาธารณสุข
6.6.3.3 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ งบประมาณที่รัฐสนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขในแตละปมี
คอนขางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินมาตรการ หนวยงานและเจาหนาที่สาธารณสุขจําเปนตอง
หางบประมาณจากสวนอื่นมาสมทบ เชน งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) โดยงบประมาณจากแหลงทุนดังกลาวไมมีความแนนอน อาจไดรับการจัดสรรหรือไมก็ได
อีกทั้งจํานวนที่ไดรับจัดสรรอาจไมเพียงพอตอการจัดการ
6.6.3.4 ผลกระทบดานภาระงาน การดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบ
กรอบสงผลใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีภาระงานเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเจาหนาที่สามารถดําเนิน
มาตรการดั ง กล า วไปพร อ มๆ กั น กั บ มาตรการในโรงเรี ย นอื่ น ๆ ที่ มี แ นวทางการดํ า เนิ น งาน
คลายคลึงกัน การดําเนินการทั้งสองมาตรการจึงไมไดเพิ่มภาระมากนัก หากจะดําเนินการควบคูกัน
ไป
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6.6.3.5 ผลกระทบดานภาพลักษณ ไดรับผลกระทบทางบวกในกรณีที่โรงเรียนในเขตพื้นที่มี
จํานวนโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบมาก หรือเพิ่มขึ้นหลังจากมีมาตรการฯ และไดรับผลกระทบ
ทางลบในกรณีที่จํานวนโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบมีมากหรือไมเพิ่มขึ้นหลังการมีมาตรการ
เพราะการดําเนินมาตรการในความรับผิดชอบสามารถสะทอนประสิทธิภาพในการทํางานของ
เจาหนาที่ได อยางไรก็ตาม พบวามีความแตกตางในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจําหนายอาหาร
ของโรงเรียน บางพื้นที่เจาหนาที่สาธารณสุขมีการลงพื้นที่อยางสม่ําเสมอ และมีการจัดเก็บขอมูล
เกี่ย วกับการจํ า หนา ยน้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ และการจํา หนายอาหารอื่ นๆ แตบางเขตพื้น ที่
เจาหนาที่สาธารณสุขมีการลงตรวจพื้นที่คอนขางนอย สังเกตจากการที่ไมทราบปญหาและจํานวน
โรงเรียนที่มีการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเลย
6.7 แนวทางการดําเนินมาตรการของโรงเรียน
6.7.1 มาตรการโรงเรียนปลอดน้ํา อัด ลม หลังจากภาครั ฐ มีมาตรการโรงเรี ยนปลอดน้ําอั ดลม
โรงเรียนสวนหนึ่งที่ตองการทําตามมาตรการฯ จําเปนตองปรับเปลี่ยนระบบการจําหนายน้ําอัดลมใน
โรงเรียน
6.7.1.1 กรณีที่โรงเรียนไมไดทําสัญญากับบริษัท โรงเรียนสามารถยกเลิกการจําหนาย น้ําอัดลม
ในโรงเรียน อยางไรก็ตามพบวาเครื่องดื่มที่โรงเรียนนํามาจําหนายแทนน้ําอัดลมมักเปน
เครื่องดื่มรสหวานซึ่งเปนผลเสียตอสุขภาพไมแตกตางจากน้ําอัดลม นอกจากนี้พบวาเครื่องดื่ม
สวนใหญเปนสินคาที่ผูจําหนายเครื่องดื่มผลิตเองซึ่งไมสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิต
โดยเฉพาะความสะอาดได
6.7.1.2 ในกรณีที่โรงเรียนทําสัญญากับบริษัท โรงเรียนแกปญหาการจําหนายน้ําอัดลม ดังนี้
1. เจรจาขอเปลี่ยนประเภทสินคาใหบริษัทนําสินคาอื่นมาวางจําหนายแทน หรือวาง
จําหนายเสริมกับน้ําอัดลม เชน น้ําเปลา หรือ น้ําปนรสผลไม เนื่องจากเห็นวา
เครื่องดื่มเหลานี้ปลอดภัยตอสุขภาพของนักเรียนมากกวา
2. อนุญาตใหมีเครื่องดื่มประเภทอื่น ผูจําหนายสินคารายอื่นเขามาจําหนายเครื่องดื่ม
และขนมเพิ่มเติม
3. ลดชวงเวลาในการจําหนายน้ําอัดลม หรือกําหนดใหมีวันปลอดน้ําอัดลม เพื่อจํากัด
การเขาถึงของนักเรียน ใหมีโอกาสบริโภคน้ําอัดลมขณะอยูที่โรงเรียนลดลง
4. จัดกิจกรรมรณรงค อบรม ใหความรูกับนักเรียนเรื่องโทษของการดื่มน้ําอัดลม
6.7.2 มาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
1. ออกระเบี ยบหามจําหน ายขนมกรุบกรอบในบริเวณโรงเรี ยน และมี บทลงโทษ
สําหรับผูที่ฝาฝน
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2. โรงเรียนและอาจารยที่รับผิดชอบดูและเรื่องการจําหนายอาหารในโรงเรียนตรวจ
ตราสินคาที่จําหนายอยูเสมอ
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ให ค วามรู แ ก นั ก เรี ย นเรื่ อ งประโยชน และโทษของการ
รับประทานขนมกรุบกรอบ
4. มีการนําขนมประเภทอื่นมาการจําหนายทดแทนขนมกรุบกรอบ ในโรงเรียนที่
จําหนายขนมกรุบกรอบ โรงเรียนพยายามประชาสัมพันธ ใหความรูแกนักเรียน
เรื่องประโยชน และโทษของการรับประทานขนมกรุบกรอบและสงเสริมใหมีขนม
ชนิดอื่นจําหนายเปนทางเลือกใหนักเรียน เชน เบเกอรี่ ขนมปงกรอบ เวเฟอร ผลไม
ขนมไทย เปนตน
รูปที่ 1 ขนมที่โรงเรียนนํามาจําหนายทดแทน
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มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบทํ าให เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฏ
ระเบียบ วิธีการจัดการอาหารของโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการฯ อยางไรก็ตาม มาตรการฯ ยัง
ไม สามารถแกปญหาการจําหนายน้ํ าอัดลมและขนมกรุบกรอบได อย างสมบูรณ จึงจําเป นต องมีก าร
ดําเนินการอื่นๆ เพื่อการแกไขปญหาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากมีการเพิ่มบทบาทความชวยเหลือจาก
ภาคประชาสั ง คม เชื่ อ ว า มาตรการโรงเรี ย นปลอดน้ํ า อั ด ลมและขนมกรุ บ กรอบจะสามารถประสบ
ความสําเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น
6.8 รูปแบบการจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน
การจั ด การอาหารของโรงเรี ย นที่ จํ า หน า ยและไม จํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมและขนมกรุ บ กรอบใน
ภาพรวมมีรูปแบบคลายคลึงกัน แตมีความแตกตางในระเบียบหรือกฏเกณฑเกี่ยวกับชนิดของสินคาที่
อนุญาตใหจําหนายได โดยการจัดการมี 2 รูปแบบดวยกัน ไดแก บุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการ และ
โรงเรียนเปนผูดําเนินการเอง โดยการจัดการอาหารในรูปแบบที่มีบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการนั้น
ดําเนินการโดยโรงเรียนเปดประมูลสิทธิ์หรือบุคคลภายนอกติดตอขอมีสิทธิ์ในการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งโรงเรียนสวนใหญใหบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการ
อาหารแตละประเภทมีความแตกตางกัน โดยสามารถจําแนกเปนอาหารหลัก เครื่องดื่ม และขนมหรือ
อาหารวาง โดยรายละเอียดของการจัดการอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียนเปนดังนี้
6.8.1 การจัดการอาหารหลัก
การจั ด การอาหารหลั ก ในโรงเรี ย นที่มี ก ารจํา หน า ยน้ํ า อั ด ลมและขนมกรุ บ กรอบไม มี ค วาม
แตกตางจากโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ โรงเรียนมีการจัดจําหนายอาหารหลักที่โรง
อาหารเทานั้น สวนใหญบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการ มีเพียงสวนนอยที่โรงเรียนเปนผูดําเนินการเอง
รายละเอียดดังนี้
6.8.1.1 บุคคลภายนอกเป นผู ดําเนิน การ โรงเรียนสวนใหญใชการเปดประมูลสิทธิ์ในการ
จําหนายอาหารหลัก โรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบและโรงเรียนที่จําหนายมีการ
จัดการไมแตกตางกัน โดยโรงเรียนเปนผูกําหนดประเภทอาหารที่จําหนายและประกาศรับ
สมัครผูที่ตองการเขามาจําหนายอาหารในโรงเรียนแลวใหผูสมัครทําอาหารตามประเภทที่
ตองการจําหนายใหคณะกรรมการโรงอาหาร ไดแก ตัวแทนของครู อาจารยในโรงเรียน ชิมและ
ประเมิน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน คือ ความสะอาด และรสชาติ ผูที่ผานการคัดเลือกสามารถ
เขามาจําหนายอาหารในโรงเรียนได แตยังคงมีการประเมินและตรวจสอบดานความสะอาด
ปลอดภั ย เป น ระยะโดยครู ผู มี ห น า ที่รั บ ผิ ด ชอบรว มกั บ เจ า หน า ที่ สาธารณสุ ข นอกจากนี้ ผู
จําหนายอาหารในทุกโรงเรียนจําเปนตองตรวจสุขภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และตองแตงกาย
ใหสะอาดเหมาะสม
6.8.1.2 โรงเรียนเปนผูดําเนินการเอง โรงเรียนที่ดูแลจัดการอาหารเองจะใหครูที่มีความรูทาง
โภชนาการเปนผูดูแล คิดเมนูอาหาร และมีพนักงานโรงอาหารของโรงเรียนชวยประกอบ
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อาหาร โดยพนักงานที่ประกอบอาหารตองผานการตรวจสุขภาพทุกป แตงกายสะอาด เหมาะ
แกการปรุงอาหาร
ระบบการจัดการแตและแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกันโดยระบบการจัดการอาหาร
โดยบุคคลภายนอกนั้นมีจุดเดนคือลดภาระของโรงเรียนในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม
เนื่องจากโรงเรียนมีหนาที่เพียงกํากับดูแลรานคาในภาพรวมไมตองเปนผูประกอบอาหารเองทํา
ให บุ คลากรของโรงเรี ยนมี เวลาในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนดานอื่นๆและทํา ให
โรงเรียนมีรายไดเพิ่มเติมจากการเก็บคาเชาที่หรือคาเชาแผงจําหนายอาหาร อีกทั้งการมีรานคา
จํานวนมากทําใหมีอาหารหลายหลายประเภทซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกใหนักเรียน แตมีขอเสีย
คือ โรงเรียนควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอาหารไดไมทั่วถึงเทาที่ควร ขณะที่การ
จัดการอาหารโดยโรงเรียนทําใหทราบแหลงที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบ โรงเรียนสามารถ
ควบคุมประเภทอาหาร ความสะอาด และวัตถุดิบที่นํามาใชประกอบอาหารใหนักเรียนได ทํา
ใหสามารถมั่นใจในความสะอาดและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร และมั่นใจไดวาจะไมมี
การลับลอบจําหนายสินคาที่โรงเรียนหามจําหนาย อยางไรก็ตาม ระบบการจัดการอาหารแบบนี้
สร า งความยุ ง ยากให โ รงเรี ย นในการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ และปรุ ง อาหารเองทํ า ให อ าจารย แ ละ
พนักงานของโรงเรียนเสียเวลาในการประกอบอาหารมาก อีกทั้ง เมื่อโรงเรียนประกอบอาหาร
เองทําใหมีอาหารไมหลากหลายเพราะไมมีการแขงขันจําหนายอาหารทําใหการพัฒนาดาน
รสชาติและคุณภาพของอาหารมีนอย สงผลใหนักเรียนรูสึกจําเจและหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารเลือกรับประทานขนมแทนอาหารมื้อหลัก
นอกจากนี้ยั งพบวาโรงเรียนกลุมตัวอยางทุกโรงเรียนยังคงมีการจําหนายอาหารที่ มี
ไขมันสูง มีผักนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวา โรงเรียนยังตองการการพัฒนาคุณภาพอาหาร และตองเรง
เพิ่มความรูใหแกบุคลากรที่ทําอาหารใหมีความรูและสามารถจัดอาหารที่มีคุณคาทางอาหารสูง
ใหแกนักเรียนได
6.8.2 การจัดการเครื่องดื่ม การจัดการเครื่องดื่มของโรงเรียนที่มีการจําหนายน้ําอัดลมและโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลม มีความแตกตางในประเภทเครื่องดื่มที่อนุญาตใหจําหนาย โดยโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมไม
อนุญาตใหมีการจําหนายน้ําอัดลม อนุญาตใหจําหนายเพียงน้ําเปลา น้ําหวาน น้ําผลไมปน เครื่องดื่มโกโก
และชา โดยโรงเรียนมีนโยบายงดทําสัญญาใดๆ รวมถึงงดรับผลประโยชนจากบริษัทผูผลิตหรือจําหนาย
อาหารที่โรงเรียนเห็นวาไมมีประโยชนและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพเด็กนักเรียน มีเพียงโรงเรียนเดียว
เทานั้นที่ติดสัญญากับบริษัทตัวแทนจําหนายน้ําอัดลมที่ไดทําไวกอนเขารวมดําเนินการมาตรการและยัง
รับการชวยเหลือในรูปแบบทุนการศึกษาจนถึงปจจุบัน โดยโรงเรียนไดเปลี่ยนสินคาจากน้ําอัดลมเปนน้ํา
ปนรสผลไมและน้ําเปลา โดยยังมีซุมจําหนายสินคาที่เปนสัญลักษณของน้ําอัดลมยี่หอนั้นๆ ตั้งอยูใน
โรงเรียน ในโรงเรียนมีการจําหนายเครื่องดื่ม 3 จุดใหญดวยกัน ไดแก โรงอาหาร สหกรณโรงเรียน และ
ซุมจําหนายเครื่องดื่มนอกโรงอาหาร โดยรูปแบบการจําหนายเครื่องดื่มเปนดังนี้
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6.8.2.1 บุคคลภายนอกเปน ผูดําเนินการ จุด จําหนา ยที่มีการเปด ใหบุคคลภายนอกเขามา
ดําเนินการไดแกโรงอาหารและซุมจําหนายเครื่องดื่ม
- การจําหนายเครื่องดื่มในโรงอาหาร เครื่องดื่มที่จําหนายในโรงอาหารมักเปนน้ําเปลา
น้ําหวานรสตางๆ น้ําผลไม น้ําผลไมปน โกโกและชามักใชวิธีเปดประมูลสิทธิ์ในการจําหนาย
เครื่องดื่ม โดยทั่วไปสิทธิ์ในการจําหนายนั้นมีระยะเวลา 1 ป โดยมีหลักเกณฑในการประมูล
คลายคลึงกับอาหารหลัก เครื่องดื่มที่มีการจําหนายนั้นมีทั้งเครื่องดื่มที่ผูจําหนายเปนผูผลิตเอง ซึ่ง
ไดแก น้ําหวาน น้ําผลไมปน โกโก และชา และสินคาสําเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
ไดแก น้ําดื่ม น้ําผลไม โกโก และชา
- การจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม ในสหกรณ โ รงเรี ย น เครื่ อ งดื่ ม ที่ จํ า หน า ยในสหกรณ เ ป น
ประเภทเดียวกันกับที่มีจําหนายในสหกรณ โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนผูจัดหาเครื่องดื่มมา
จําหนาย โดยการจัดการเครื่องดื่มมีตัวแทนจําหนายของบริษัทหรือรานคาสงมาติดตอขอจําหนาย
ในโรงเรียน หรือโรงเรียนติดตอไปยังรานคาสงใหนําสินคามาจําหนาย
- การจําหนายเครื่องดื่มในซุมจําหนาย เปนการจําหนายน้ําอัดลมหรือผลิตภัณฑอื่นๆ
ของบริษัทน้ําอัดลมที่ทําสัญญาเชา โดยผูประกอบการจะเปนผูติดตอขอจําหนายสินคาใน
โรงเรียน โดยสามารถแบงการจัดการไดเปน 3 รูปแบบยอย ภายใตเงื่อนไขตางๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. โรงเรียนอนุญาตใหบริษัทน้ําอัดลมเขามาจําหนายโดยไมมีการทําสัญญาเปน
ลายลักษณอักษร
โรงเรียนบางแหงอนุญาตใหบริษัทน้ําอัดลมเขามาจําหนายในโรงเรียนไดโดย
ไมทํ าสั ญญา แต มี การวางเงิน ล ว งหนาและเมื่อบริษัทเขามาจํ า หนา ยน้ํ าอัดลมใน
โรงเรี ย น บริ ษั ท น้ํ า อั ด ลมจะแบ ง รายได ส ว นหนึ่ ง จากการจํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมให
โรงเรี ย น ซึ่ ง อาจเป น รายเดื อ นหรื อ รายป เ ที ย บได กั บ การจ า ยค า เช า ที่ ในกรณี นี้
โรงเรี ย นสามารถยกเลิ ก การจํ า หน า ยน้ํ า อั ด ลมได ง า ย เพราะไม มี ข อ ผู ก พั น ทาง
กฏหมาย
2. บริษัทเขามาจําหนายในโรงเรียนโดยมีการทําสัญญาผูกพัน
2.1 การทําสัญญาผูกพันระยะยาว บริษัทน้ําอัดลมเปนผูติดตอใหโรงเรียนกูยืมเงิน
หรือเสนอซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกแกโรงเรียนคิดเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลาน
บาทขึ้นไป แลวเขามาจําหนายน้ําอัดลมและ/หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ในโรงเรียนจนกวา
บริษัทน้ําอัดลมจะไดรับเงินคืนครบตามที่สัญญาระบุหรือครบจํานวนที่บริษัทใหยืม
ระยะเวลาของสัญญาไมแนนอน ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการไดรับเงินคืนผานการ
จําหนายน้ําอัดลมและหักกําไรสวนหนึ่งของยอดขายเพื่อใชชําระหนี้ สวนใหญจะมี
ระยะเวลาประมาณ 5-10 ป ซึ่ ง เมื่ อ บริ ษั ท น้ํ า อั ด ลมได เ งิ น ใกล ค รบจํ า นวนที่ ใ ห
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โรงเรี ย นยืม หรือซื้ อ สาธารณู ป โภคให บริษัท น้ําอัด ลมอาจเสนอซื้ อสิน ค าอื่น ให
โรงเรียนเพิ่มเติม และใหผอนชําระหนี้ดวยวิธีการเดียวกัน หากโรงเรียนไมรับสินคา
เพิ่ม บริษัทอาจขอจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนตอไปโดยการบริจาคเงิน และทํา
สัญญาการจําหนายน้ําอัดลมระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัทมักสรางสัมพันธที่ดีกับ
โรงเรียน โดยการใหการสนับสนุนน้ําอัดลมฟรีและวัสดุอุปกรณอื่นๆ เชน เตนท
ผาใบ รม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม ใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน หรือใหคูปองดื่ม
น้ําอัดลมฟรีแกบุคลากรในโรงเรียน
2.2 การทําสัญญาผูกพันระยะสั้น รูปแบบนี้มักพบหลังจากที่โรงเรียนหมดสัญญา
การจําหนายระยะยาวและโรงเรียนไมรับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือไมขอยืมเงินจาก
บริษัทเพิ่มเติม ทางบริษัทน้ําอัดลมจะขอจําหนายน้ําอัดลมตอโดยบริจาคเงิน หรือขอ
ชําระเงินคาเชาที่เปนรายป โดยสัญญาเชาที่นี้จะมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ป
6 การจําหนายผานผูจําหนายสินคาในโรงเรียน ตัวแทนฝายขายของบริษัท
น้ําอัดลมจะเขาไปติดตอผูจําหนายสินคาในโรงเรียนเพื่อนําน้ําอัดลมมาวางจําหนาย
และบริษัทน้ําอัดลมอาจมีสิ่งสมนาคุณอื่นๆ ใหแกโรงเรียน เชน การบริจาคน้ําอัดลม
ใหนักเรียนดื่มฟรีในวันปใหม วันเด็ก และวันสําคัญอื่นๆ ตามที่โรงเรียนรองขอ มี
คูปองน้ําอัดลมฟรีใหครูใชเพื่อจัดประชุม ใหโรงเรียนยืมเต็นท รม เพื่อใชในกิจกรรม
ของโรงเรียน โดยผูจําหนายสินคาที่จําหนายน้ําอัดลมเปนตัวแทนในการทําเรื่องขอ
ยื ม หรื อ ขอบริ จ าคน้ํ า อั ด ลมตามโอกาสต า งๆ ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ให แ ก โ รงเรี ย น
นอกจากนี้ผูจําหนายสินคาอาจมีสัมพันธที่ดีกับโรงเรียน เชน เปนผูใหทุนการศึกษา
แกนักเรียน บริจาคเงินชวยเหลือโรงเรียนตามโอกาสและความจําเปนตางๆ ซึ่งผู
จําหนายสินคาอื่นในโรงเรียนอาจทําเชนเดียวกันหรือไมก็ได
รูปที่ 2 แสดงซุมจําหนายเครื่องดื่ม
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6.8.2.2 โรงเรียนเปนผูดําเนินการเอง โรงเรียนมักจัดหาเครื่องดื่มเพื่อจําหนายในโรง
อาหาร และสหกรณโรงเรียน ซึ่งไดแก น้ําเปลา น้ําหวาน น้ําผลไมปน โกโก และชา ซึ่ง
เตรียมโดยบุคลากรโรงเรียน หรือจัดหาสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรม

รูปที่ 3 แสดงตูจําหนายเครื่องดื่มในสหกรณโรงเรียน

6.8.3 การจัดการขนมและอาหารวาง ขนมและอาหารวางมีจําหนายในรานสหกรณของโรงเรียน โรง
อาหาร และซุมขายอาหารวาง การจัดการอาหารของโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบกับโรงเรียนที่มี
ขนมกรุบกรอบจําหนายคอนขางคลายคลึงกัน คือมีบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการ หรือโรงเรียนเปน
ผูดํ า เนิ นการเอง เพีย งแตโรงเรี ยนปลอดขนมกรุบกรอบจะไม อนุ ญาตให ขายขนมกรุบกรอบ ซึ่ง
โรงเรียนสวนใหญมีความสับสน ไมสามารถจําแนกประเภทขนมได จึงพบวามีการจําหนายขนมกรุบ
กรอบเพี ย งแต เ ป น ขนมกรุ บ กรอบที่ ผ ลิ ต เอง หรื อ ผลิ ต ในพื้ น ที่ ทดแทนขนมที่ ผ ลิ ต โดยโรงงาน
อุตสาหกรรม ขนมที่จําหนายในโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบไดแก เบเกอรี่ ขนมปงกรอบ เวเฟอร
ปลาเสน สาหรายมันฝรั่งทอดที่ผลิตเอง ขนมไทย และขาวเกรียบ ในโรงเรียนที่จําหนายขนมกรุบ
กรอบประเภทขนมและอาหารวางที่จําหนายสวนใหญเปนขนมสําเร็จรูปที่รับจากแหลงขายสงหรือ
หางสรรพสินคา เชน ขนมกรุบกรอบ เบเกอรี่ ขนมปงกรอบ เวเฟอร ปลาเสน สาหรายทอดกรอบ ขนม
ไทย เปนตน
6.8.3.1 การจําหนายขนมกรุบกรอบโดยบุคคลภายนอก หากเปนการประมูลสิทธิ์ มักประมูล
เพื่อสิทธิ์ในการจําหนายขนมและอาหารวางในโรงอาหารหรือซุมขายขนมในโรงเรียน โดยทํา
สัญญาเปนรายป โดยโรงเรียนจะเปนผูกําหนดประเภทขนมหรืออาหารวางที่อนุญาตใหขายได
ซึ่งเกณฑการตัดสินใจขึ้นอยูกับความเหมาะสมตามวิจารณญาณของคณะครูผูรับผิดชอบดาน
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การจัดการอาหาร ความนิยมในการรับประทานของเด็ก และความสะดวกในการจัดการ โดย
ร า นขายขนมหรื อ อาหารว า งมั ก ขายขนมเกื อ บทุ ก ประเภทที่ ก ล า วมาข า งต น และอาจขาย
เครื่องดื่มรวมดวย ผูจําหนายขนมสวนใหญนิยมขายขนมสําเร็จรูป ซึ่งรวมถึงขนมกรุบกรอบ
เนื่องจากเปนสินคาที่ไมเนาเสียงาย สะดวกในการจําหนาย นักเรียนนิยมบริโภค ผูจําหนายขนม
กรุบกรอบ 2 คนใหขอมูลคลายกันวา การจําหนายขนมกรุบกรอบมีความเสี่ยงต่ํา สะดวก แมจะ
ไดกําไรไมมากนักโดยโรงเรียนอนุญาตใหเขามาจําหนายสินคาดังกลาวได เมื่อทางโรงเรียน
อนุญาตใหมีการจําหนายขนมกรุบกรอบในโรงเรียนได จึงเลือกจําหนายขนมประเภทนี้ แมจะ
ทราบว า ขนมกรุ บ กรอบส ว นใหญ มี ผ งชู ร สมาก และไม มี ป ระโยชน ต อ รา งกายมากนั ก ผู
จําหนายคนหนึ่งกลาววา
“ตัวเองไมกินขนมกรุบกรอบเพราะไมมีประโยชนและไมคอยใหลูกกินแต
ไมไดหาม แตชอบการจําหนายขนมกรุบกรอบเพราะความเสี่ยงต่ําและ
นักเรียนกินเยอะ”
6.8.3.2 โรงเรียนเปนผูดําเนินการเอง ในกรณีที่โรงเรียนเปนผูจําหนายขนมและอาหารวาง
สินคาที่จําหนายมีทั้งที่เจาหนาที่ของโรงเรียนเปนผูผลิตซึ่งเปนสวนนอย และสินคาสําเร็จรูปที่
ผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงผลิตอื่น โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเปนผูจัดซื้อจาก
หางสรรพสินคา แหลงรานคาสง หรือสั่งผานรานคาสงเขามาจําหนายในโรงเรียน
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7. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
โรงเรียนที่เขารวมดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบสวนใหญ
เปนโรงเรียนภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพบวาโรงเรียนที่เขารวม
ยังไมสามารถดําเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบไดทั้งหมด มีเพียง
สวนนอยเทานั้นที่สามารถดําเนินงานไดสําเร็จทั้งสองมาตรการ โรงเรียนสวนใหญสามารถงด
จําหนายขนมกรุบกรอบแตไมสามารถงดจําหนายน้ําอัดลมได เนื่องจากน้ําอัดลมเปนสินคาเพียง
ชนิดเดียวที่มีการทําสัญญาผูกพันระยะยาว ระหวางโรงเรียนกับบริษัทหรือผูแทนจําหนายน้ําอัดลม
ซึ่งทําไวกอนที่จะเขารวมมาตรการ อยางไรก็ตามในจํานวนนี้มีโรงเรียนบางสวนที่ไมไดติดสัญญา
ผูกพันระยะยาวแตใหมีการจําหนายน้ําอัดลมเนื่องจากเห็นความสําคัญของผลประโยชนดานรายได
จากการจํ า หน า ยน้ํ าอั ด ลมมากกว าการจํากัด การเขาถึงน้ําอัดลมและขนมกรุ บกรอบ ในขณะที่
โรงเรียนที่ไมไดเขารวมมาตรการดังกลาวกลับสามารถงดการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา เนื่องจากโรงเรียนใหความสําคัญตอสุขภาพของนักเรียนเปนหลัก
และเห็นวาน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเปนอาหารและเครื่องดื่มที่สงผลเสียตอสุขภาพของนักเรียน
จึงปฏิเสธการทําสัญญาและงดรับผลประโยชนใดๆ จากบริษัทหรือผูแทนจําหนายน้ําอัดลม
ความเขมแข็งและความชัดเจนของนโยบายถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการหามจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ โดยการศึกษานี้พบวา โรงเรียนที่มี
การหามการจําหนายน้ําอัดลมและ/หรือขนมกรุบกรอบอยางจริงจัง และมีการติดตาม ตรวจสอบการ
จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบอยางสม่ําเสมอมีโอกาสประสบความสําเร็จในการดําเนิน
มาตรการฯ ไดมากกวาโรงเรียนที่มีการหามจําหนายน้ําอัดลมและ/ หรือขนมกรุบกรอบ แตไมมีการ
ติดตามผลการดําเนินการหรือมีการติดตามผลของมาตรการนอย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
Johnson และคณะที่แสดงความสัมพันธระหวางการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องดื่ม
รสหวานในโรงเรียนกับการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีมาตรการการ
หามจําหนายเครื่องดื่มรสหวานอยางเครงครัดนักเรียนจะพบอัตราการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียน
นอยกวาในโรงเรียนที่ไมมีนโยบายหามจําหนายเครื่องดื่มรสหวาน และสัดสวนของนักเรียนที่
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม รสหวานมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ การมี เ ครื่ อ งดื่ ม รสหวานในโรงเรี ย น9
นอกจากนี้ ความรวมมือของรัฐบาลทองถิ่นและภาคประชาสังคมในพื้น ที่ เปน ปจจัยสํ าคัญตอ
ความสําเร็จในการดําเนินมาตรการ ซึ่งจากการศึกษาพบวา โรงเรียนที่ดําเนินมาตรการสําเร็จมัก
ได รับความร ว มมือจากหน ว ยงานสาธารณสุขในเขตพื้น ที่ หรือมี การกวดขั นการหามจํา หนาย
น้ําอัดลมและ/ หรือขนมกรุบกรอบอยางเครงครัด และผูบริหารของโรงเรียนและครูตองมีความ
ตระหนัก และเห็นความสํ าคั ญของปญหาการมีน้ําอัด ลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรี ย น โดย
โรงเรียนรัฐแหงหนึ่ง และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงหนึ่งสามารถดําเนิน
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบไดสําเร็จโดยไมเคยไดรับมาตรการฯ จาก
หนวยงานของรัฐ แตผูบริหารฯ และครูของโรงเรียนทั้งสองแหงตระหนักวาการจําหนายน้ําอัดลม
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และขนมกรุบกรอบในโรงเรียนมีผลกระทบทางสุขภาพตอนักเรียน โรงเรียนจึงหามการจําหนาย
น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียนอยางเด็ดขาด และมีการติดตามตรวจสอบอยูสม่ําเสมอโดย
ครูผูรับผิดชอบ โดยโรงเรียนรัฐบาลเคยมีการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบมากอนแตได
ยกเลิกการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษาไม
เคยมีการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบในโรงเรียนเลย
การดําเนินมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ
สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ ซึ่งไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มในโรงเรียน รวมถึงผูปกครอง รับทราบถึงความสําคัญของการดําเนินมาตรการดังกลาว แต
มีระดับการรับรูแตกตางกันไป จากการสังเกตพบวาในโรงเรียนที่เขารวมดําเนินมาตรการ ผูที่มี
บทบาทในการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสวนใหญสามารถจําแนกประเภทของขนม
ไดและไมพบวามีการจําหนายขนมกรุบกรอบในโรงเรียน แตทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีผูมีสวนเกี่ยวของ
บางสวนที่ไมสามารถจําแนกประเภทขนมได อีกทั้งยังมีความรูดานโภชนาการอยางจํากัด ซึ่งสวน
หนึ่งเกิดจากความไมชัดเจนของแนวทางการดําเนินงาน เนื่องจากไมไดระบุคําจํากัดความของขนม
กรุบกรอบ และการรณรงคใหความรูดานโภชนาการยังไมเพียงพอที่จะทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ดําเนินมาตรการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบสงผลกระทบตอผูมีสวนเกี่ยวของใน
หลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจโดยรวมขององคกร ดานภาระงาน ดานภาพลักษณ และรูปแบบการ
บริโภคของนั กเรีย น โดยผูมีสวนเกี่ ยวของที่ไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิ จอยางชัดเจน ไดแ ก
โรงเรียน และผูจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ โดยในกรณีที่โรงเรียนไดรับการอุปถัมภ
ทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในโรงเรียน เชน รถตู เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ซึ่ง
บริษัทหรือตัวแทนจําหนายจะจัดหาทดแทนใหเมื่อสิ่งของเหลานี้หมดอายุการใชงาน หากโรงเรียน
งดจําหนายน้ําอัดลมโรงเรียนตองจัดหาสิ่งเหลานี้ดวยตนเอง ซึ่งถือเปนภาระทางการเงินที่สูงสําหรับ
โรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนไดรับคาเชาจากบริษัทหรือผูแทนจําหนาย โรงเรียนจะขาดรายไดจาก
สวนนี้หากงดจําหนาย ซึ่งโรงเรียนที่มีรายไดสูงจากการไดรับการสนับสนุนจากสวนอื่นเปนจํานวน
มากรูสึกวาการขาดรายไดจากการงดจําหนายน้ําอัดลมนั้นไมสงผลกระทบตอโรงเรียนมากนักแตยัง
ไมมีนโยบายงดจําหนายน้ําอัดลมเนื่องจากยังไมเห็นผลกระทบของการบริโภคน้ําอัดลมที่ชัดเจน
แตกตางจากโรงเรียนที่มีรายไดนอยไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการงดจําหนายน้ําอัดลม
มากกวา แตทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนยังมีทางเลือกอื่นในการบริหารจัดการงบประมาณ ผลกระทบดาน
เศรษฐกิจจากการงดจําหนายน้ําอัดลมจึงขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของโรงเรียน การงดจําหนาย
ขนมกรุบกรอบนั้นสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจตอผูจําหนายขนมกรุบกรอบมากที่สุด รองลงมา
ได แ ก โ รงเรี ย น แต ส ง ผลกระทบไม ม ากนั ก ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งเหล า นี้ ส ามารถปรั บ ตั ว และหา
ทางแกไขปญหาไดในที่สุด โดยการจําหนายขนมประเภทอื่นทดแทน และรณรงคทําความเขาใจแก
นักเรียนจนนักเรียนยอมรับและหันมาบริโภคขนมที่มีจําหนายในโรงเรียน ในตางประเทศพบวา
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รายไดที่โ รงเรี ย นไดจ ากการจํา หนา ยขนมกรุบ กรอบนั้น ถึ ง แม ไ ม สู ง แต ก็ สามารถนํ า มาเป น
คาใชจายในโรงเรียนได จากการทบทวนวรรณกรรมของ Wharton และคณะ พบวาการจําหนาย
ขนมกรุบกรอบเปนวิธีการหนึ่งในการสรางรายไดของโรงเรียนเพื่อนํามาเปนคาใชจายตางๆของ
โรงเรียน10 แตอยางไรก็ตาม โรงเรียนสามารถทํารายไดจากการขายขนมประเภทอื่นที่นํามาทดแทน
ขนมกรุบกรอบไดเชนกัน รายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ใหเห็นวา
นักเรียนจะซื้อและบริโภคขนมที่มีประโยชนมากขึ้นเมื่อนักเรียนสามารถเขาถึงขนมที่มีประโยชน
ได และในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็จะมีรายรับเพิ่มจากการจําหนายขนมที่มีประโยชนเชนกัน10
ดั ง นั้ น หากต อ งการให นั ก เรี ย นบริ โ ภคขนมที่ มี ป ระโยชน ต อ สุ ข ภาพประเทศไทยควรพั ฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ ข อง อาหารว า งที่ มีป ระโยชนสํ า หรั บ เด็ก ใหม ากขึ้ น และมี ก ารวางจํ าหนา ยขนมที่ มี
ประโยชนอยางแพรหลาย เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาถึงขนมที่มีประโยชนไดงายขึ้น
สํ า หรั บ ผลกระทบทางด า นภาระงานพบว า ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การ
มาตรการดังกลาวลวนมีภาระงานเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามมาตรการตางๆ ที่ดําเนินการในโรงเรียน
นั้นมีรูปแบบการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน จึงสามารถดําเนินมาตรการเหลานั้นไปพรอมกันไดเพื่อ
เปนการประหยัดเวลาและแรงงาน เชน การงดจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบเปนตัวชี้วัด
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพซึ่งสามารถดําเนินมาตรการไปพรอมกับโครงการดังกลาวได
นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวยังสงผลกระทบตอภาพลักษณของหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการ แตอยางไรก็ตามการรับรูและการประเมินภาพลักษณจะเกิดขึ้นในผูที่ทราบและเห็น
ความสําคัญของมาตรการเทานั้น ซึ่งไดแกผูมีสวนเกี่ยวของและสังคมบางสวนที่เห็นความสําคัญ
ของมาตรการ โดยหน ว ยงานที่ สามารถดํ า เนิ น การไดจ ะมี ภ าพลั ก ษณ ใ นเชิ ง บวก หนว ยงานที่
ดําเนินการไมสําเร็จจะมีภาพลักษณในเชิงลบ
จากการเปรียบเทียบปริมาณ ความถี่และรูปแบบการบริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีและไมมีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอด
ขนมกรุบกรอบพบวา มาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบสงผลตอรูปแบบการ
บริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบของนักเรียน โดยโรงเรียนที่มีมาตรการโรงเรียนปลอดขนม
กรุบกรอบ นักเรียนมีอัตราการบริโภคขนมกรุบกรอบเฉลี่ยในปริมาณและความถี่นอยกวานักเรียน
ในโรงเรียนที่จําหนายขนมกรุบกรอบ ในขณะที่โรงเรียนที่มีมาตรการโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม
นักเรียนมีอัตราความถี่ในการบริโภคน้ําอัดลมนอยกวานักเรียนในโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลม แต
ปริมาณการบริโภคน้ําอัดลมของนักเรียนทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งชี้ใหเห็นวาการจํากัดการเขาถึงขนมกรุบกรอบในโรงเรียน สามารถลดการบริโภคขนมกรุบ
กรอบของนักเรียนได แตการจํากัดการเขาถึงน้ําอัดลมในโรงเรียนยังไมเพียงพอตอการลดการ
บริโภคน้ําอัดลม นอกจากนี้พบวา ปริมาณและความถี่ในการบริโภคน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
ไมมีความสัมพันธตอดัชนีมวลกายของนักเรียน แตยังไมสามารถสรุปไดวาการบริโภคน้ําอัดลมและ
ขนมกรุบกรอบไมมีผลตอดัชนีมวลกายนักเรียน เนื่องจากภาวะน้ําหนักเกินเกิดไดจากหลายสาเหตุ

43
และการศึกษานี้มีขอจํากัดโดยไมสามารถศึกษาปจจัยที่มีตอดัชนีมวลกายไดทั้งหมด อยางไรก็
ตามมีการศึ กษาในประเทศสิ งคโปรที่บงชี้วาการไดรับน้ํ าตาลจากเครื่องดื่มลดลงในระยะยาว
สามารถลดปญหาภาวะน้ําหนักเกินได โดยมีการศึกษาของ Ebbeling และคณะที่พบวา การลดการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน จะมีผลทําใหดัชนีมวลกายลดลง11 นอกจากนี้มีการศึกษาที่บงชี้วา
มาตรการลดการบริโภคขนมกรุบกรอบสงผลดีตอพฤติกรรมการบริโภคโดยรวม นักเรียนมีการ
บริโภคที่เหมาะสมมากขึ้น โดยมีการบริโภคผักและผลไมมากขึ้น12
กระบวนการและรูปแบบของการจัดการอาหารในโรงเรียนที่มีและไมมีมาตรการโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมและมาตรการโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบในการศึกษานี้มีลักษณะคลายคลึงกัน
โดยอาหารและเครื่องดื่มสวนใหญรวมถึงขนมกรุบกรอบมีรูปแบบการเขามาจําหนายในโรงเรียน 2
วิธีคือ โรงเรียนเปนผูจัดการ หรือโรงเรียนเปดประมูลใหบุคคลภายนอกเขามาจําหนายอาหารใน
โรงเรียน แตในการจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนกลับมีความแตกตางออกไป โดยบริษัทน้ําอัดลม
มักจะทําสัญญาเพื่อเขามาจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนโดยบริจาคเงินและ/หรือ สิ่งของใหโรงเรียน
เปนการตอบแทน ซึ่งรูปแบบการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อเขามาจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนนี้
เปนรูปแบบที่พบมากในสหรัฐอเมริกา จากการทบทวนอิทธิพลของอุตสาหกรรมอาหารตอภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของคนอเมริกัน โดย Nestle พบวาบริษัทน้ําอัดลมบริจาคเงินจํานวนมาก
ใหแกโรงเรียน แลกกับการเขาไปจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการ
ตอรองกับวิท ยาลั ย และมหาวิทยาลัย เพื่อนําตู จํา หนายน้ํ าอัดลมอัตโนมั ติเขาไปวางจํา หนา ยใน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย13 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เชน ฝรั่งเศส ไมมีการกลาวถึงสัญญาการ
จําหน ายน้ํ าอั ดลมในโรงเรี ยนมากนัก แตมีปญหาเรื่ องการจําหนายน้ํ าอัดลมในโรงเรียนผา นตู
จําหนายน้ําอัดลมอัตโนมัติ โดยการจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียนใหประโยชนตอบริษัทน้ําอัดลม
หลายประการ ไดแก การเพิ่มยอดการจําหนายสินคา สงเสริมความภักดีตอผลิตภัณฑ และพัฒนา
ความรูสึกที่ดีตอผลิตภัณฑ14 ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาเหลานี้จําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายภาคสวน ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนในเขตพื้นที่หลายแหงปฏิเสธที่จะทําความรวมมือกับ
บริษัทน้ําอัดลมหลังจาก ผูปกครอง นักเรียนและเจาหนาที่ของโรงเรียนประทวงไมยินยอม15
แมวาปจจุบัน ประเทศไทยไดออกมาตรการหามจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบใน
โรงเรียน แตนักเรียนยังคงสามารถซื้อน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบไดจากรานคารอบโรงเรียน
ภายหลังจากเลิกเรียน รวมถึงแหลงจําหนายสินคาอื่น ทําใหพลังงานที่นักเรียนไดรับในแตละวันจาก
เครื่องดื่ มและอาหารประเภทนี้ระหวางในโรงเรี ยนที่จําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบกับ
นักเรียนจากโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยางไรก็ตาม แมวามาตรการจะไมสงผลใหเกิดความแตกตางเรื่องดัชนีมวลกายของนักเรียน แต
นักเรียนในโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบบริโภคขนมกรุบกรอบดวยปริมาณและความถี่ที่นอยกวา
นักเรียนในโรงเรียนที่จําหนายขนมกรุบกรอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนในโรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลมความถี่ในการบริโภคน้ําอัดลมนอยกวานักเรียนในโรงเรียนที่จําหนายน้ําอัดลมอยาง

44

มีนัยสําคัญทางสถิติ แตนักเรียนทั้งสองกลุมมีปริมาณการบริโภคน้ําอัดลมเฉลี่ยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเนื่องมาจากบริเวณรอบนอกของทุกโรงเรียนยังคงมีการจําหนาย
น้ําอัดลม จึงทําใหนักเรียนจากโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมและโรงเรียนจําหนายน้ําอัดลมสามารถเขาถึง
น้ําอัดลมไดงาย อยางไรก็ตาม หากยกเลิกการจําหนายน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ขนมและ
เครื่องดื่มที่นํามาจําหนายทดแทนควรมีประโยชนตอสุขภาพมากกวาน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ
เนื่องจากคณะผูวิจัยพบวา ขนมหรือเครื่องดื่มหลายชนิดที่จําหนายแทนขนมกรุบกรอบยังเปนขนมที่
ใหพลังงาน ไขมัน น้ําตาล และโซเดียมสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากกรรมวิธีการผลิต การขนสง
การแบงบรรจุที่ไมมีการรับรองคุณภาพ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพนักเรียนนอกจากนี้
ประเภทของขนมและเครื่ องดื่ มทางเลือกในโรงเรีย นยั งมี น อย ไมมีค วามหลายหลายสงผลให
นักเรียนสวนหนึ่งนิยมรับประทานขนมกรุบกรอบเพราะมีหลายประเภทและหลายรสชาติทําให
นักเรียนไมรูสึกจําเจเมื่อตองบริโภคอยางตอเนื่อง
ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการเขาถึงน้ําอัดลมของนักเรียน และชวยลดการบริโภคน้ําอัดลมของ
นักเรียน ทางรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มและอาหาร
รอบนอกโรงเรียน ซึ่งแนวทางนี้ไดรับการสนับสนุนในหลายประเทศ นอกจากนี้ Kelly E.
Borradaile และคณะยังพบวา รานคามุมถนน เปนอีกสถานที่หนึ่งที่นักเรียนสามารถเขาถึงขนมที่มี
ดั ง นั้ น นอกจากการจั ด การสภาพแวดล อ มในโรงเรี ย นแล ว ควรจั ด การ
พลั ง งานสู ง ได 16
สภาพแวดลอมในบริเวณที่นักเรียนสามารถเขาถึงไดใหเหมาะสมตอการแกปญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอวน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดการสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน
National Heart Forum ประเทศอังกฤษ ไดเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจจากการบริโภคอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพของ
อาหารกลองโดยลดปริมาณของน้ําตาล เกลือ และเลือกใชวิธีการทอดที่เปนประโยชนตอสุขภาพ
มากขึ้น17 และเพื่อใหการปรับปรุงการบริโภคของเด็กนักเรียน มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงลด
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และขนมกรุบกรอบที่มีปริมาณแปงและไขมันอิ่มตัวสูง ควรมีการ
ดําเนินมาตรการหลายมาตรการรวมกันและครอบคลุมปจจัยเสี่ยง เชน การรณรงคสาธารณะ การให
ความรู ดา นโภชนาการที่เ ปน ประโยชนตอการดํา เนิน มาตรการแกผูมีสว นเกี่ย วของ ไดแ ก ครู
ผูรับผิดชอบดําเนินงานผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และผูปกครอง การสนับสนุนโครงการมื้อ
อาหารกลางวันที่ไดมาตรฐานตามหลักโภชนาการ การจัดการสิ่งแวดลอมรอบๆ โรงเรียน ควบคูกัน
พรอมความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกระดับทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและระดับสังคม
และทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ องคกรธุรกิจ ภาคประชาสังคมรวมถึงองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรโลกเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการ การมีกิจกรรมทางกาย และสุขภาพ
ของประชากรโลกใหดียิ่งขึ้น
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