
 
ความสําเร็จในการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ในโครงงานเด็กไทยทําได 

 
 
อย.นอยโรงเรียนเชยีงกลมวทิยา เร่ิมตนขึ้นเมื่อป 2547 ในปนั้นมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 97  

คนคิดเปน 14 % ของนักเรยีนทั้งหมด ในปแรกที่มีการจัดตั้งชมรม เรามีกิจกรรมภายในโรงเรียน
ไมกี่อยางเพราะยังไมมีประสบการณและกรอบงานที่ชัดเจน ในปตอมา คือป 2548 ไดมีการ
ดําเนินงาน อย.นอยตอเนื่องอีกในปนีเ้รามสีมาชิก 127  คน คิดเปน 19.33 % ของนกัเรียนทั้งหมด
และ ในปนี้เราเริ่มมีการขยายกิจกรรมตอชุมชนมากขึ้น เชนการตรวจสอบสารปนเปอนที่ตลาดสด 
การเดินรณรงค ในเดือนกรกฎาคม  2548 เราก็ไดสงนักเรียนเขาประกวด อย.นอย ระดับจังหวดั 
ไดรับรางวัล ชมเชย ไดรับเงิน 1,000 บาท จากครั้งนั้นเราก็ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากโรงเรียนอ่ืนๆ 
อีกหลายโรงเรยีนทําใหเราเริม่จะเขาใจในกจิกรรม กรอบงาน อย.นอยมากขึ้น แลวเราก็กลับมาเริ่ม
กิจกรรมอีกหลายอยางในกลางภาคเรียนนั้น เชน การจัดกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน กจิกรรม
ตรวจสอบสารปนเปอน การอบรมขยายเครือขาย กิจกรรมพี่พบนอง  การรณรงคใหความรูเสียงตาม
สายในหมูบาน  การจดัทําจลุสาร  และจัดทําเว็บไซด ซ่ึงมีนักเรียนชมรมเปนเว็บมาสเตอรเอง ในป 
2549 เราก็รับสมัครสมาชิกปนี้ไดเพิ่มขึน้มากเปน   235 คน คิดเปน 31.63 % ในปนีเ้องจากการที่เรา
มีกิจกรรมหลากหลายเราไดดาํเนินอยางเขมแข็ง มีกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน   เราไดสง
นักเรียนเขารวมประกวดในระดับจังหวดัและไดรับรางวลั ชนะเลิศระดับจังหวดัประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษา ไดรับโลรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อ 5 ตุลาคม 2549 ที่โรงแรมเลยพาเลซ 
จังหวดัเลย ทําใหเรามีกําลังในการทํางานเพิ่มมากขึ้น  ในป 2550 สมาชิกของเราเพิม่เปน 389 คน 
จากนกัเรียน 594 คน คิดเปน  65.49 % ถือวาชมรม อย.นอยเชียงกลมวทิยา ไดรับการตอบรับในทาง
ที่ดี และในปนี้เองเราก็ไดเขารวมการประกวด อย.นอยระดับจังหวดั และการจดันิทรรศการ เรา
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และไดเขารอบ 3 
ทีมสุดทายของเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 เปน 6 ทีมสุดทายของจังหวดั ซ่ึงกําลังดําเนินการ
ประเมินอยู นอกจากนีเ้ราก็ไดรับเลือกเปนตัวแทนจังหวดัเลย โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ํากวา 1,500 คน 
ไปประกวด กจิกรรม อย.นอย ที่โรงแรมโฆษะ จังหวดั ขอนแกน ไดรับรางวัล ชนะเลิศการนําเสนอ
ผลงาน อย.นอย ระดับตรวจราชการที่ 10,12  ไดรับรางวัลและเงนิ 5,000 บาท และยังไดเขารอบ 3 
ทีม รวมกับโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม  จังหวัดอดุรธานี และ โรงเรียนประชาบดี จังหวัดหนองคาย  
เพื่อคัดเลือกไปแขงขันในระดับประเทศ  ซ่ึงมีการประเมินเมื่อวนัที่ 22 สิงหาคม 2550  ที่ผานมา
นับวาเปนความสําเร็จของการดําเนินกจิกรรม อย.นอยเปนอยางมาก เพราะเพยีงไมกี่ปเราก็สามารถ
ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย..... 

 
 



 
วิธีการดําเนินงานใหสาํเร็จ 

 
จริงๆแลวเราเปนแคโรงเรียนเล็กๆประจําตําบลมีนักเรียนไมถึง 600 คน การดําเนินงานนั้น

คงเปนไปไดยาก แตจริงๆแลวทุกที่สามารถก็สามารถทําไดตามศักยภาพของตนเองของโรงเรียน 
และคิดวาแตละที่ก็มีการดําเนินกิจกรรมคลายๆกัน ตามกรอบงาน อย.นอย อยูแลว แตหากเราจะทํา
ใหประสบความสําเร็จก็จะขอบรรยายตามความเขาใจของกลุมชมรม อย.นอย เชียงกลมวิทยาดังนี ้

1. มีคณะกรรมการดําเนินงาน ไดแกการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานอยางชัดเจน เชน 
คณะกรรมการอํานวยการ  อาจารยที่ปรึกษาชมรม อาจารยที่ปรึกษาระดบัชั้น และสมาชิกดําเนนิ
กิจกรรมชมรม อย.นอย ซ่ึงแบงหนาที่และมอบหมายภาระงานใหชัดเจน 

2.  มีการประสานความรวมมือกับองคกร หนวยงานราชการ และเครือขาย เชน ขอความ
อนุเคราะหงบประมาณ บุคลากร เจาหนาที่ การประสานความรวมมือและทําความเขาใจกับทุกฝาย  

5.  เขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง เชน การประชาสัมพันธและการรับสมัครสมาชิกใน
โรงเรียนและรบัโรงเรียนที่อยูใกลเคยีงเปนโรงเรียนเครือขาย การประสานผานสถานีอนามัย 
หนวยงานสาธารณสุขใกลเคยีงในการทํากจิกรรมกับกลุม อสม.และชาวบาน ทําใหการดําเนินงาน
เขมแข็งและมัน่ใจมากขึ้น 

3.  ดําเนินกิจกรรมใหตอเนื่องและเปนปจจบุัน โดยการกาํหนดกิจกรรมหลักๆไว เชน 
กิจกรรมตรวจสารปนเปอนที่โรงอาหารทุกเดือน ที่ตลาดสดภาคเรียนละ 1 คร้ัง เปนตน 

4.  มีการคิดสรางสรรค กิจกรรมแปลกใหม และนาสนใจ เชน กิจกรรมกระเปาความรูสู
ชุมชน กิจกรรมเสียงตามสายของหมูบาน พี่พบนองในโรงเรียนเครือขาย 

5.  หาจุดเดนใหกับกลุมของตนเอง  เชน โรงเรียนเชียงกลมวิทยามีจดุเดนดาน ไอซีที ก็นํา
ความรูมาจัดทาํเปนเว็บไซดเสนองาน และรวมงานกจิกรรมเพื่อเผยแพร ทําใหกิจกรรมของเราเปนที่
รูจักมากขึ้น อยางรวดเร็ว 

6.  การเก็บรวบรวมผลงาน เอกสารที่เก่ียวของเพื่อใหประมวลความสําเร็จและผลการ
ทํางานที่เกิดขึน้รวมทั้งสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบใหเกิดการพัฒนาจุดดอยและสงเสริมจุดเดน 

7.  สรางความเขมแข็งและสามัคคีในกลุมนักเรียน ท่ีดําเนินกิจกรรมหลัก  เพื่อเปนปลูกฝง
เจตคติและเปนแรงจูงใจใหเกิดกับรุนนองตอไป 

 
 
 
 

 



 

บทเรียนที่ไดจากการทํางาน 
 

 ในการทํางานยอมมีทั้งปญหา อุปสรรคและบางครั้งก็เกดิกําลังใจ จากการที่ทํางานชมรม 
อย.นอย นักเรยีนเปนเพียงกลุมเล็กๆในโรงเรียน แตหากวานักเรียนไมมีแรงจูงใจหรอืเจตคติที่ดี
ตอการดําเนนิกิจกรรมแลวนบัวาเปนปญหาที่ใหญยิ่ง จากการที่เราไดดาํเนินงานมาเรื่อย ทําได
บาง ทําไมไดบางก็ถือวาเปนประสบการณ ทําใหเรารูวาการจะทําอะไรสักอยางจะตองศึกษาหา
ความรูใหมาก โดยเฉพาะครูผูดูแลงาน อย.นอย ตองเปนผูที่คิดริเร่ิมและขายความคิดใหเดก็อยู
เปนประจํา เพราะลําพังใหเดก็คิดเองทําเองนั้นก็คงเปนเรือ่งยาก  หลายครั้งที่เจอกับปญหาหาก 
วาเราไมยอมแพซะกอน ก็ยอมผานพนไปไดทุกที และอีกอยางการทํางานเปนทีมก็สําคัญทั้ง
คณะครูและนกัเรียนจะตองรูกัน ทํางานเปนแนวทางเดยีวกัน ดังนั้น การประสานงานระหวาง
ครูผูดูแล อย.นอย นักเรยีน และครูทั้งโรงเรียน  รวมทั้งการประสานความรวมมือกับภายนอกก็
เปนสวนสําคญั จนถึง ณ ปจจุบันนี้ นับวาเราไดบทเรียนในการทํางานมากมมายหลายอยางแต
สุดทาย เราก็ไดรับบทเรียนดงันี้ 

1. เกิดการประสานความรวมมอืกับทุกฝาย เกดิชวยเหลือเกือ้กูลกันในทองถ่ิน  
2. การดําเนนิกิจกรรมทุกอยางตองมีความพยายามและอดทน ซ่ึงบางครั้ง ตองใช

เวลานานจึงประสบความสําเร็จไปไดดวยดี 
3.  นักเรียนกลาแสดงออก รูจักแกปญหาเฉพาะหนา และเปนผูนําในการทํากิจกรรมได 
4. ไดเผยแพรช่ือเสียง ทําใหเกิดการยอมรับในการดําเนนิกิจกรรมตางๆกับชุมชนมาก

ยิ่งขึ้น 
5. นําพาใหทุกคนมีเจตคติและการดํารงชีวิตที่เร่ิมปรับไปในทางที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําความรูไปใช มีการเปลี่ยนที่เกิดกับบุคลากรอยางไร ...สงผลถึงสุขภาพเด็กอยางไร 
 

 ปแรกที่มีการดําเนินกิจกรรม อย.นอยในโรงเรียน บทบาทของชมรม อย.นอยยังมีไมมาก
นัก บุคลากรยงัไมมั่นใจและยอมรับสักเทาไหรเพราะ กิจกรรม อย.นอยผูดําเนินกจิกรรมหลักเปน
นักเรียนซึ่งวุฒภิาวะตางๆยังไมถึง เราก็ดําเนินกิจกรรมไดเฉพาะกลุมนกัเรียน หลังจากที่เราทํากัน
ตอเนื่องมา 2-3 ป  เราจัดกิจกรรมเปนประจํา  อบรมบอยคร้ัง และไดสงนักเรียนเขาประกวดแขงขัน
จนไดรับรางวลั  ทําใหเกดิความเขาใจ การประสานงานกบัครู ลูกจางและผูประกอบการในโรงเรียน
เปนไปไดงาย ในปจจุบนัครแูละนักเรียนในโรงเรียนเขารวมเปนสมาชกิและนําความรูเกี่ยวกับ อย.
นอย และสิทธิผูบริโภคไปใชบูรณาการในวิชาเรียน ดังทีเ่ห็นจากการที่เราจัดกิจกรรมวันคุมครอง
ผูบริโภคมีการบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระ เมื่อ 22 สิงหาคม 2550 ที่ผานมาเปนที่ประจกัษแลววา
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเขาใจและนํามาประยกุตใชใหเกดิประโยชนแกนกัเรียนและ
ชุมชนได 
 จากการที่เราทาํกิจกรรมตอเนื่องและเขมแข็ง เราคาดวาเด็กจะเริ่มซึมซับและเขาใจ จะ
สงผลดีกับตัวเด็กและครอบครัวมากยิ่งขึน้ เรายังไมสามารถที่ปรับเปลี่ยนเจตคติของเด็กๆ ได 100% 
แตจากการที่เด็กสนใจเขารวมเราก็ถือวาเด็กตองการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในทางทีด่ี ซ่ึงกลุมสาระ
การเรียนรูคณติศาสตรไดจัดทาํโครงงานสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกับการรับประทานอาหาร การ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ  การลางมอืกอนและหลังการรับประทานอาหารไดรับผลเปนที่นาพอใจ ดังนี ้
 การดําเนนิงานชมรม อย.นอย มีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.92  ความคิดเหน็อยูในระดับ ดีมาก  ซ่ึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับ  การรูจัก อย.นอย การไดรับผลดีจากกิจกรรม อย.นอย
การรับขาวสารการคุมครองผูบริโภคจากชมรม อย.นอย อยูในระดับมาก อย.นอยมีผลดีในการทําให
รูจักรักษาสุขภาพอนามัย  รูจกัเลือกอาหารที่สด  สะอาด และปลอดภยั รูจักเลือกผลิตภัณฑ รูจัก
สิทธิการคุมครองผูบริโภค การรูจัก อย.นอย และชองทางในการรับขาวสารนั้น จากทางทีวี รอยละ 
7.65 อินเทอรเน็ต รอยละ 21.18 ส่ือตาง ๆ รอยละ 9.41 หองสมุดรอยละ 4.12 ชมรม อย.นอย รอยละ 
56.47  และอ่ืน ๆ รอยละ1.18 
 พฤติกรรมการบริโภคมีคาเฉลี่ยโดยรวม 3.53  ความคิดเห็นอยูในระดบั มาก  ซ่ึงผูตอบแบ
สอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู  รับประทานอาหารตรงเวลา  
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ  ดูฉลากวันผลิต-หมดอายุของผลิตภัณฑ  กอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ
คํานึงถึงความสะอาด  ลางมือกอนและหลังรับประทานอาหารอยูในระดับมากสวนการรับประทาน
ลูกอม ขนมขบเคี้ยว  ดื่มน้ําอัดลมและน้ําหวาน อยูในระดับ  ปานกลาง   
 สุขอนามัยมีคาเฉลี่ยโดยรวม 2.99 ความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง 
จากขอมูลจะเห็นไดวานกัเรยีนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอยูในระดับที่นาพงึพอใจ... 


