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บทความพิเศษดานกิจกรรมการสรางความเขมแข็งผูบริโภค 
ตอน ตอยอดโครงการ อย.นอย (Small Smart Student (3S)) 

 
เรียบเรียงโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. Chiang Mai U. 
อดีตหัวหนางานประสานรัฐและทองถิ่น กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.ขอนแกน 
 จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ไดมีโครงการ อย.นอย เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนในระดับมัธยม ไดแสดงออกทางดานกิจกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยเนนใหเยาวชน ทํา
กิจกรรมที่สรางสรรค โดยการรวมกลุมกันเปน ชมรม อย.นอย (บางแหงเรียกช่ืออยางอื่น) ทํากิจกรรมเฝาระวัง
ปญหาการบริโภค ภายในโรงเรียน  โดยในปงบประมาณ ที่ผานๆ มา 2545-2546 มีการจัดประกวดในระดับ
เขต ระดับภาค ระดับประเทศ  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการหลายอยางเพื่อเปนการวางโครงสรางพื้นฐานไว
รองรับ เชน การออก วารสาร อย.นอย to be no.1 ซึ่งออกมาแลวจํานวน 3 ฉบบั (ถึงเดือน พฤศจิกายน 2546) 
ในการดําเนินงานการประกวด อย.ใชวิธีการจางเอกชน ใหดําเนินการดวยการเปดประมูล ซึ่งก็เปนวิธีการที่ดี ใน
การมอบภาระงานใหกับมืออาชีพ เปนผูดําเนินการ 
 ปญหามีอยูวา ความตอเนื่องของโครงการในระดับพื้นที่จะเปนอยางไร เพราะในระดับพื้นที่ ระดับ
จังหวัดนั้น เงินไมมากพอที่จะไปวาจางใหภาคเอกชนรับไปดําเนินการ ดังนั้นเพื่อใหโครงการที่ดีดี อยาง อย.นอย
คงอยูเราจะตองคิดใหญ ครับ อยาคิดเล็ก ตามชื่อโครงการ อย.นอย ตองเปน อย.นอย คิดใหญ เพื่อจะไดเปน
โครงการ จิ๋วแตแจว (Small is beautiful project) การคิดใหญของผูเขียนหมายถึงการมองไปขางหนา ถึง
อนาคต ของชาติ โดยการปลูกฝงเรื่องของความตระหนักเรื่องสิทธิ หนาที่ของผูบริโภค (Consumer right 
and Consumer roles) 
 อย.นอยจะตองดําเนินการตอไป ใหยาวนานพอ อยางนอยก็จะตอง 5-10 ป จึงจะเพียงพอ แตก็จะตอง
ดําเนินการในรูปแบบใหม อาศัยโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคม เปนเครื่องชวย ตัวอยางเชน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จะตองพัฒนาเว็บไซต ศูนยกลางของโครงการ อย.นอย เพื่อใหอาสาสมัคร ตัวเล็ก 
ตามโรงเรียนตางๆ เขามาใชบริการมีขอมูลใหมๆ สําหรับวัยรุน เอาแบบจาบๆ ไปเลย สรางเว็บใหถูกใจวัยรุน มี
ภาพกิจกรรม มีอาสาสมัครสื่อขาว อย.นอยประจําจังหวัดออกบัตรประจําตัวให เรียกวาเปนการฝกใหเด็กนักเรียน 
ไดเรียนรูทั้งเรื่องของสื่อ และเรื่องของสาร เพื่อใหเขารูเทาทันสื่อ  
 กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการตอในระดับจังหวัดก็คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตางๆ จะตอง
ประสานงานพันธมิตร ที่มีอยู ทั้งภาคการศึกษา ภาค NGOs ประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหกิจกรรม 
อย.นอยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคนรุนใหม 
 
กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ 
 กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน ไมเฉพาะโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
หรือไดรับการคัดเลือกเพื่อการประกวด คือ การพัฒนาศักยภาพของพวกเขา ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ควรจะมีกิจกรรมโครงการการพัฒนาการเปนนักจัดรายการวิทยุ หรือสื่อโทรทัศน รวมทั้งการทํา
หนาที่เปนนักขาว อย.นอย โดยกิจกรรมจะเนนใหเขาฝกทักษะ ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
(effective communication) เนื่องเพราะเขาจะตองไปทําหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม 
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จะตองสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจุบันจังหวัดตางๆ มีสถานีวิทยุชุมชน 
(Community Radio) เยาวชน อย.นอยก็สามารถเขาไปรวมกิจกรรมไดเลย  

2. กิจกรรมคายเยาวชน อย.นอย การเขาคายของเยาวชน จะเปนโอกาสของการเรียนรูรวมกันของ
นักเรียนจากตางสถาบัน รุนพี่ รุนนอง เพื่อเปนการพัฒนาเครือขาย เยาวชน อย.นอยใหมีความ
เขมแข็ง ขยายอุดมการณออกไปในวงกวาง การจัดคายก็ควรจะใหมีการเขารวมกิจกรรมของทั้ง
นักเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข และภาค NGOS เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
(learning society)  

3. กิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่นาสนใจ คือ การจัดกิจกรรมการพูด หรืออาจจะเรียกวา Talk of Teen 
หรือจะหาชื่ออื่นๆ เชน เสียงจากเยาวชน เพื่อใหเขาไดแสดงออกในทางที่ถูกตองกลาที่จะวิพากษ 
กลาที่จะนําเสนอเรื่องราวตางๆ ในใจของเขาสูสาธารณะ กิจกรรมการประกวดการพูด เรื่องสุขภาพ 
เรื่องความฝน เรื่องคุณภาพชีวิต จะเปนกิจกรรมที่หลายฝายเขามามีสวนรวมได Talk ot The 
Teen จะเปนโครงการสรางนักพูด โดยจะเนนวาเปนนักพูดเพื่อการเปลี่ยนแปลง อาจจะประกวด
ในหัวขอ “เมื่อผมเลิกดื่มน้ําอัดลม” ในโอกาสของการประกวด ก็ถือโอกาสประกวดโตวาทีไป 
ดวยเลย อยางนี้ ผมวา สนุกสนาน ทั้งคนจัด และผูเขารวมกิจกรรมแนนอน 

นี่คือ ตัวอยางโครงการ หรือกิจกรรมที่นาสนใจในระดับพื้นที่สามารถนําไปดําเนินการได จังหวัดตางๆ โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนเจาภาพในการเชิญหนวยงานตางๆ  เขามามีสวนรวมเชื่อวา หนวยงานตางๆ จะ
เขารวมจํานวนมาก สวนผูใหญของสวนราชการตางๆ ก็เชิญรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะขอความอนุเคราะหถวย
รางวัล หรือเงินรางวัลใหกับเยาวชนเพื่อเปนทุนการศึกษา 
 
การพัฒนาในขั้นตอไป 
 การโครงการใหเกิดความตอเนื่อง การจัดกิจกรรมที่กลาวมาเปนเพียงทางเดิน หรือเครื่องมือไปสู
เปาหมายเทานั้น แต Goals ของโครงการไมควรจะหยุดพักเหนื่อยๆ เปนปๆ แบบปจจุบัน พอเริ่มตน
ปงบประมาณ งานก็หยุดเดิน  
 โครงการ อย.นอย จะตองมีการพัฒนาในระดับจังหวัดใหมีชมรม เยาวชน อย.นอย หรืออาจจะเรียกช่ือ
อื่นๆ เชน เครือขายเยาวชน อย.นอย (จังหวัดขอนแกน ใช เครือขายเยาวชนพิทักษสิทธิ์) เมื่อเยาชนในระดับจังหวัด
มีกิจกรรม เชน การเดินตลาด การรณรงคเรื่องฉลาก เรื่องอาหารเสริม ก็จะทําให อย.นอยเปนที่รูจักของสังคม ผู
ปกครอบก็จะรวมสนับสนุนใหบุตรหลานทํางานเพื่อสังคม  
 ในระดับภาคก็จะตองมีการพัฒนาสูการเปนเครือขาย เยาวชนพิทักษสิทธิ์ อย.นอย ภาค... (เหนือ กลาง 
อีสาน ใต ตะวันออก) เพื่อประสานงานกิจกรรมหรือขอมูลระหวางกัน  
 ในระดับประเทศก็จะตองพัฒนาใหมีชมรมอย.นอยในระดับประเทศ เปนเครือขายเยาวชนพิทักษสิทธิ 
ระดับประเทศ อาจจะเรียกวา อย.นอย Network (S-FDA-Network)  
 ที่นําเสนอนี้เปนจริงไดไมใชความฝน โดยที่ผูเขียนคิดบนฐานขอบการพัฒนาในอนาคต ที่คนไทย
สามารถสื่อสารกันผาน Internet เครือขายระดับประเทศ อาจจะมี เพียงเว็บไซต เทานั้นในการสื่อสารระหวาง
กันและกัน มีกระดานขาวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สําคัญจะเกิดสิ่งเหลานี้ที่กลาวมาแลว ไดหรือไมก็ยอมขึ้นอยู
กับคําถามที่วา แลวเราจะทํางานนี้ไปทําไม หากคําตอบเปนอยางอื่นๆ ที่ไมใช “เพื่อชาติ” ก็เลิกเลยนะครับ อยาไป
ทําตอ อยาไปดันมันตอ แตหาก ยืนยันวา ที่ทําโครงการ อย.นอยก็เพื่อชาติ เราก็มาชวยกัน ผลักดันโครงการใหเปน 
อย.นอยที่ยิ่งใหญ สมกับเปน โครงการ Small is Beautiful  


