
....7 ป ีประสบการณ์ดีๆ จากงาน อย.น้อย....                   

       นับตั้งแต่ปี 2547 ดิฉันได้มีโอกาสมาบรรจุครั้งแรก พร้อมๆ

กับรับงานอนามัยโรงเรียน เป็นงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับผิดชอบ และหนึ่งในนั้นก็คือ 

งาน อย.น้อย หรือกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค นับเป็นงานและโอกาสที่ท้าทาย

ให้กับคุณครูใหม่อย่างเราที่ต้องเรียนรู้และค้นคว้าหาค าตอบให้ได้กับภาระหน้าที่ที่

ได้รับมาแบบใหม่ถอดด้ามและไม่มีประสบการณ์เลย เมื่อถึงคราวที่ต้องน าเสนอ

งานและเข้าร่วมการประกวดหรือเพ่ือการนิเทศ จึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นบทเรียนและ

ประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง 

           ปี 2547 เป็นปีแรกที่โรงเรียนส่ง ชมรม อย.น้อย เข้าร่วมการ

ประกวดระดับจังหวัด  ซึ่งดิฉันไม่มีความรู้ใดๆเลย ในคราวนั้น ดิฉัน

คัดเลือกเด็ก 5 คนเป็นแกนน าเพ่ือน าผลงานไปเสนอระดับจังหวัด 

บอร์ดแผ่นเล็กๆและ Power point น าเสนองาน พร้อมกับเสื้อทีม 5 

ตัวเท่านั้นที่สามรถเตรียมให้กับเด็กๆในการไปน าเสนองานคราวนั้นโดย

ดิฉันไม่ได้ไปด้วย... หลังการแข่งขันเด็กๆ กลับมาพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย และเงินรางวัล 500 บาท นับเป็นแรงผลักให้เกิดกิจกรรม

มากมายตามมา ค าพูดและการบอกเล่าของเด็กๆ ที่สะท้อนกลับหลังได้

พบเจอความรู้ใหม่จากเพ่ือนต่างโรงเรียน เด็กๆเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนอ่ืน

เขามีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่น การจัดเสียงตามสาย พ่ีสอนน้อง 

การสร้างเครือข่าย การอบรมแม่ค้า การรณรงค์ การเผยแพร่ผลงาน 

ฯลฯ และจากค าพูดของเด็กๆ ครูที่ปรึกษาอย่างดิฉันจึงได้จัดประชุม

คณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานอย่างจริงจังมากขึ้น โดยการลองผิด ลอง

ถูก และร่วมกันด าเนินการต่างๆ เท่าที่จะท าได้  โดยไม่ลืมเก็บ

รายละเอียดหลักฐาน เอกสารต่างๆไว้เป็นร่องรอยการด าเนินงาน ได้แก่ 

1. การท าบัญชีรับสมัครสมาชิก อย.น้อย 

2. การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน 

3. การเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายอย.น้อย ต่างโรงเรียน โดยท า

หนังสือและแบบตอบรับส่งไปถึงโรงเรียนใกล้เคียง 

4. ประชุม รณรงค์และขอความร่วมมือการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการความรู้ อย.น้อย ทุกกลุ่มสาระฯ 



5. การจัดรายการเสียงตามสาย มีแบบบันทึกการอ่านเกร็ดความรู้

และข่าวสาร 

6. การให้ความรู้หน้าเสาธงพร้อมบันทึกความรู้ที่ได้การน าเสนอลง

แบบบันทึก 

7. การตรวจความสะอาดมือแม่ค้าและภาชนะที่โรงอาหาร โดย

ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัย พร้อมบันทึก

ผลและแจ้งแม่ค้าทุกเดือน 

8. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายในโรงเรียน และจัดการ

ประกวด แข่งขันเกี่ยวกับกิจกรรมอย.น้อย ร่วมกับองค์ใน

ท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐจัดขึ้น 

9. จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง พ่ีพบน้อง ตามห้องเรียน  

10. กิจกรรมเสียงตามสายในชุมชน โดยท าหนังสือขอความร่วมมือ

ร่วมกับ อสม.ในหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน 

11. กิจกรรมรณรงค์ในตลาดสดชุมชน 

12. การจัดท าวารสาร จุลสารให้ความรู้แจกจ่าย ประชาสัมพันธ์

ในห้องเรียนและถึงผู้ปกครองนักเรียน 

13. กิจกรรมกระเป๋าความรู้สู่ชุมชน โดย มีกระเป๋าบรรจุ

เกร็ดความรู้ เรื่องสุขภาพและแบบบันทึกการอ่าน โดย

นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาจะต้องก ากับดูแล 

14. ด าเนินโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 

โครงงาน 

15. การอบรมนักเรียนแกนน าภายในโรงเรียนและ

ภายนอก โดยเชิญวิทยากรสาธารณสุข 

16. กิจกรรมให้ความรู้และส ารวจการอ่านฉลากของ

แม่ค้า และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 

17. การจัดท าสื่อเพ่ือรณรงค์และให้ความรู้  

18. ทุกครั้งที่มีการไปประกวดแข่งขัน และแสดงผลงาน 

นักเรียนจะกลับมาสะท้อนประสบการณ์ให้น้องๆฟังหน้า

เสาธง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นการสานต่องานจากพ่ีสู่น้อง  ฯลฯ 



        ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีเวทีในการแสดงออกและเป็น

การรณรงค์ให้ผู้อื่นได้เห็นความเข้มแข็งของชมรม จากการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการ

รวบรวมเอกสารเพื่อสรุปรายงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมทุกๆปี ท าให้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 ปี 2548  -   รางวัลชมเชยการจัดนิทรรศการระดับจังหวัด 

 ปี 2549  -    รางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยม ระดับจังหวัด   

 ปี 2550  -    รางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการ อย.น้อย 

- รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงาน อย.น้อย ระดับ

เขตตรวจราชการที่ 10,12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

- รางวัลชมเชย อย.น้อยระดับประเทศ 

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม 

 ปี 2551  -    รางวัลชนะเลิศ อย.น้อย ระดับจังหวัด 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการ อย.น้อย ระดับจังหวัด 

- รางวัลชมเชยการประกวด อย.น้อย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนจังหวัดเลย เสนอประวัติและผลงาน เพ่ือให้คณะ

กรรมกอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ

เยาวชน พิจารณาคัดเลือก ตัดสิน และเสนอชื่อ เพ่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลกลุ่มเยาวชน

ดีเด่น ประจ าปี 2551 จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร 

 ปี 2552  –   รางวัลชนะเลิศ อย.น้อย ระดับจังหวัด 

- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนิทรรศการ อย.น้อย ระดับจังหวัด 

- รองชนะเลิศการท ากิจกรรม อย.น้อย ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ปี 2553   -    รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ ระดับจังหวัด 

 ปี 2554   -    รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพ  ระดับจังหวัด 

 



       รางวัลต่างๆ เหล่านี้อาจไม่ได้หมายถึงจุดสุดยอดหรือ

ขั้นตอนสุดท้ายของงาน แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องมีการ

พัฒนากระบวนการ วิทยาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู 

นักเรียน และสังคม การถ่ายทอดให้นักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ให้

สามารถน าเอาความรู้ประสบการณ์ที่แฝงอยู่ในเนื้องาน 

กระบวนการเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ให้เกิดผลดีต่อตนเอง

และสิ่งแวดล้อม จึงจะถือเป็นผลส าเร็จที่แท้จริง การปฏิบัติงานที่ผ่านมาย่อมมีทั้งอุปสรรค ที่เกิดจาการท างานและ

ความร่วมมือที่ดีท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลดี

ยิ่งขึ้น ทั้งต่อนักเรียน ต่อตนเอง ครอบครัว  เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงานและสังคม รางวัลต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเสมือน

แรงจูงใจให้เกิดการท าความดี อย่างเข้มแข็งต่อไป….. 

 “  ภาระงานของครูคือผู้สร้าง  ไม่เว้นว่างท าสิ่งดมีีกุศล 

ทั้งเหนื่อยหนักครูไม่ท้อยังสู้ทน   หลอมศิษย์ตนเป็นพลังสร้างสิ่งดี 

เห็นศษิย์ท าตามอย่างทางที่ถูก   ช่วยบ่มปลูกภูมปิัญญาไม่หน่ายหนี 

ศษิย์ก้าวหน้าครูภูมิใจเท่าทวี   ครูท าดี ศษิย์ดีด้วยชว่ยสืบงาน” 

      

โดย พิกุล  พุทธมาตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....ครูพกิลุ  พทุธมาตย.์..... 

โรงเรียนเชียงกลมวทิยา อ.ปากชม  จ.เลย 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 19 
 

7 ปี ประสบการณ์ดีๆ  
        ...จากกิจกรรม อย.น้อย 


