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“

ปัญหาที่แกนนำ�เยาวชนคิดว่ายังคงเป็นปัญหาสำ�คัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
ในทุกขณะ คือ “ปัญหายาเสพติด” ขณะเดียวกัน  “สื่อ” ที่ผู้ใหญ่ผลิต
ก็ยังเข้าไม่ถึง “ใจ” วัยรุ่น เด็กๆ จากโรงเรียนเทศบาล 5 ในนามกลุ่ม
TS 5 School Channel จึงเกิดไอเดียอยากจะลองผลิตกันเองดูบ้างสักครั้ง

”

จากความชอบงานด้านทำ�หนัง และมีความถนัดด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อ
ลงเสียง กระทัง่ สามารถผลิตสือ่ แบบง่ายๆ เพือ่ รณรงค์ให้เพือ่ นๆ พีๆ
่ น้องๆ
ในโรงเรียนหันมาใส่ใจเรื่องความสะอาด
สิ่งที่เด็กๆ ทำ� หาได้คลาดสายตาของ วันวิสาข์ เทพรักษ์ หรือ “ครูเปีย”
ซึง่ รับผิดชอบงานกิจกรรมของโรงเรียน ครูเปียมองเห็นศักยภาพของนักเรียน และ
พยายามหาโอกาสด้วยการหาพืน้ ทีใ่ ห้เด็กๆ ได้แสดงฝีมอื เพือ่ นักเรียนจะได้พฒ
ั นา
ตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
“โอกาสเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้เด็กเกิดการพัฒนา การมีโอกาสได้เจอ
เพื่อนใหม่ หรือได้เจอเพื่อนนอกโรงเรียนที่เก่งกว่าทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์ทห่ี ลากหลาย เป็นแรงกระตุน้ ให้เด็กๆ อยากพัฒนาตัวเอง”
ครูเปียกล่าว
กระทั่งโอกาสที่หนังของพวกเขาจะออกมาโลดแล่นนอกโรงเรียนก็มาถึง
เมือ่ สงขลาฟอรัม่ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ทีใ่ ช้ศกั ยภาพของตนแก้ปญ
ั หารอบตัว ครูเปียจึงชักชวนให้เด็กๆ ลองเขียนโครงการ
ขึ้นมา  

จึงเป็น TS 5 School channel
การชักชวนของครูเปีย ทำ�ให้ ธรณ์ธันย์ สุขเจริญ หรือ “กล้า” ณัฐวุฒิ
เจนจรัสชีวกุล หรือ “ณัฐ” และรุ่นน้องอีก 3 คน คือ นทีธร สุขบุญพันธ์ หรือ
“แชมป์” นนทกร บุญนิตย์ หรือ “ไหมฝ้าย” และ จิรภา แก้วตุด หรือ “ซีต้า”
เข้าร่วมโครงการอย่างไม่ลังเล
“เพราะนีค่ อื โอกาสทีจ่ ะทำ�ให้เราได้แสดงความสามารถออกมา” กล้า หนึง่ ใน
กลุ่ม TS 5 School Channel กล่าว
แต่ดว้ ยโจทย์ตอ้ งเป็นโครงการเพือ่ สังคม ซึง่ เด็กๆ อาจจะยังไม่เข้าใจมากนัก
ครูเปียจึงอาสามาเป็นคนชวนคิดชวนคุยและกระตุน้ ให้สมาชิกในทีม TS 5 School
Channel ร่วมกันคิดว่า “อะไร” คือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจัดการ
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“

ก่อนเข้ามาทำ�โครงการนี้
เคยช่วยครูทำ�งานเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์มาก่อน
คิดว่าน่าจะพอมีพื้นฐานบ้าง
และก็คิดว่ามีอะไรอีกหลายๆ
อย่างที่เราสามารถทำ�ได้
แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา
พอได้มาเจอพี่ๆ เพื่อนๆ และ
ครูเปีย  จึงคิดว่าน่าจะช่วย
สนับสนุนให้เรามีโอกาส
พัฒนาตัวเอง

”
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และสิ่งที่เด็กๆ เห็นว่าเป็น “ปัญหาของวัยรุ่น” คือ เด็กส่วนใหญ่ขาดวินัย
ในโรงเรียน มีค่านิยมอยากสวย อยากขาว อยากผอม และสุดท้ายกับปัญหาที่
แกนนำ�เยาวชนคิดว่ายังคงเป็นปัญหาสำ�คัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกขณะ
คือ “ปัญหายาเสพติด”
ขณะเดียวกัน “สื่อ” ที่ผู้ใหญ่ผลิตก็ยังเข้าไม่ถึง “ใจ” วัยรุ่น เด็กๆ จาก
โรงเรียนเทศบาล 5 ในนามกลุ่ม TS 5 School Channel จึงเกิดไอเดียอยากจะ
ลองผลิตกันเองดูบ้างสักครั้ง
เมื่อเห็นโจทย์ เห็นปัญหา สุดท้ายข้อสรุปโครงการของ TS 5 School
Channel ที่ส่งไปยังสงขลาฟอรั่มคือการทำ�หนังสั้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในชื่อโครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม
“หนังทีค่ ดิ กันไว้จะไม่ใช่แค่หนังวัยรุน่ ทีม่ เี พียงแค่ความสนุกสนานอย่างเดียว
แต่จะสอดแทรกแง่มมุ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ รณรงค์แก้ปญ
ั หายาเสพติดในโรงเรียน”
กล้าบอกถึงไอเดียของหนังสั้น

ฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�
สำ�หรับนักเรียนแกนนำ�ทั้ง 5 คน แม้จะมีความรู้และความสนใจด้านการทำ�
สื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทักษะการวางแผนและออกแบบการทำ�งานในด้านต่างๆ
ยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีพ่ วกเขาต้องเรียนรูอ้ กี มาก จึงเป็นโอกาสดีทจี่ ะได้เข้าอบรม
การทำ�โครงการกับทางสงขลาฟอรั่มเพื่อเพิ่มพูนทักษะเหล่านั้น
ไหมฝ้ายหนึ่งในเยาวชนแกนนำ�เล่าถึงความรู้สึกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
เพื่อสังคมในทำ�นองเดียวกันกับเพื่อนและพี่ที่ร่วมทำ�โครงการว่า “ก่อนเข้ามาทำ�
โครงการนี้ เคยช่วยครูท�ำ งานเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ์มาก่อน คิดว่าน่าจะ
พอมีพนื้ ฐานอยูบ่ า้ ง และก็ยงั คิดว่ามีอะไรอีกหลายๆ อย่างทีเ่ ราสามารถทำ�ได้
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา พอได้มาเจอพี่ๆ เพื่อนๆ และครูเปีย
จึงคิดว่าน่าจะเป็นคนช่วยสนับสนุนให้เรามีโอกาสพัฒนาตัวเอง”
แม้ว่าก้าวแรกของการทำ�งาน ครูเปียจะยังมีบทบาทในการช่วยรวบรวม
สมาชิก เพือ่ พูดคุยวางแผนก่อนการทำ�งานร่วมกันทุกครัง้ ว่าใครต้องทำ�หน้าทีไ่ หน
วันไหน อย่างไร หรือในบางครั้งก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทำ�งานเล็กๆ น้อยๆ
จนกระทั่งเมื่อครูเปียเริ่มลดบทบาทลง เพราะเห็นว่าตนเองได้ปูทางไว้ให้บ้างแล้ว
ดังนั้นกล้าและนัทที่โตกว่าคนอื่นในทีมจึงเข้ามาทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ที่มี และเป็นที่ปรึกษาหลักให้แกนนำ�รุ่นน้องแทนครู
ช่วงแรกของการวางแผนงานยังคงไม่มีปัญหามากนัก แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้อง
ลงมือทำ�จริง ทั้งการจัดประชุม จัดอบรมความรู้ ทำ�สคริปต์การวางโครงเรื่อง
สำ�หรับถ่ายทำ�  และตัดต่อ พี่แกนนำ�ที่อยู่ในช่วงจะจบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงมีข้อจำ�กัดด้านการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการสอบ
ทำ�ให้มีเวลาทำ�กิจกรรมน้อยลง เข้ามาช่วยทำ�โครงการได้ไม่เต็มที่ จึงเหมือนเป็น
จุดพลิกผันทำ�ให้รนุ่ น้องทัง้ 3 คนคือ แชมป์ ไหมฝ้าย และซีตา้ ต้องเปลีย่ นบทบาท
เข้ามาดำ�เนินโครงการอย่างเต็มตัวมากขึ้น

“เมื่อก่อนครูเปียจะช่วยบอกว่าใครทำ�หน้าที่อะไรบ้าง เมื่อครูไม่ว่างก็
จะมีพี่ๆ เป็นที่ปรึกษาแทนให้ หรือบางทีพวกพี่ๆ ไม่อยู่ ก็จะเข้าหาครูสลับ
กัน แต่กย็ งั มีบางเรือ่ งทีเ่ ราต้องปรับตัวมาระดมกำ�ลัง หรือประสานงานกันเอง
ด้วย” ซีต้าเล่าเสริม
เมื่อเหลือแกนหลักเพียง 3 คนทั้ง แชมป์ ไหมฝ้าย และซีต้าจึงวางแผนและ
แบ่งบทบาทกันเองตามความถนัด โดยแชมป์รับหน้าที่ประสานงานระหว่างครู
กับเพื่อน และประสานงานภายนอก ในส่วนของไหมฝ้ายที่เพื่อนมองว่าเป็นคน
กล้าพูดจึงได้รับหน้าที่ให้ทำ�ประชาสัมพันธ์โครงการในโรงเรียน อาทิ การพูด
ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง และทำ�หน้าทีส่ รุปกิจกรรม จัดการการเงิน และรายงาน
ผลงานผ่านเว็บไซต์ร่วมกับซีต้า ส่วนหน้าที่อื่นๆ ก็ช่วยกันทำ�อย่างเต็มความ
สามารถ
สำ�หรับเหตุผลที่ต้องมีชุดประชาสัมพันธ์และต้องทำ�งานอย่างเข้มข้นนั้น  
แชมป์ บ อกว่ า เนื่ อ งจากโครงการที่ ทำ � เป็ น เรื่ อ งของการรณรงค์ ดั ง นั้ น การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ ในโรงเรียนจะช่วย
ให้การทำ�โครงการของพวกเขาประสบความสำ�เร็จมากขึ้น

“

เพราะหนังจะเป็นเพียง
ตัวเปิดประเด็นให้คนหันมา
สนใจเรื่องที่เราทำ�เท่านั้น
ส่วนเนื้อหาอื่นๆ เราต้อง
ทำ�ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำ� 

”

สื่อสาร...เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำ�คัญของการทำ�สื่อภาพยนตร์ไม่เพียงแต่มี
เป้าหมายเพือ่ ให้ผทู้ �ำ โครงการได้เรียนรูเ้ นือ้ หาทักษะการทำ�งานจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งคือ ภาพยนตร์จะ
ทำ�หน้าที่ส่งต่อความรู้ และข้อคิดอันเป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ ให้
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด หรือการปรับพฤติกรรมได้ในทีส่ ดุ ทางกลุม่
จึงมองว่าการทำ�เพียงภาพยนตร์สั้นเผยแพร่อาจไม่เพียงพอต่อการปลุก
จิตสำ�นึกได้ในเวลาอันสั้น ทำ�ให้เยาวชนกลุ่ม TS 5 School Channel ต้อง
ปรับแผนการทำ�โครงการใหม่ให้น่าสนใจและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย
มากยิ่งขึ้น
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“เพราะหนังจะเป็นเพียงตัวเปิดประเด็นให้คนหันมาสนใจเรื่องที่เราทำ�
เท่านั้น ส่วนเนื้อหาอื่นๆ เราต้องทำ�ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เราทำ�” แชมป์เผยไอเดีย  
หลังจากคิดร่วมกันอย่างเข้มข้น ก็เกิดกิจกรรมย่อยๆ ที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนคนอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำ�หนังสั้น อีกทั้งยังมีกิจกรรม
ประกวดภาพยนตร์สั้นที่ให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นประกวดในประเด็นยาเสพติด ซึ่งผู้ชนะการประกวด
จะได้รับเงินรางวัล โดยแกนนำ�กลุ่ม TS 5 School Channel นำ�งบประมาณที่
ได้รบั การสนับสนุนจัดทำ�สือ่ ภาพยนตร์สว่ นหนึง่ แบ่งมาเป็นรางวัลมอบให้กบั ผูช้ นะ
การประกวดด้วย ส่งผลให้สอื่ ต้านภัยยาเสพติดมีประเด็นทีห่ ลากหลายมากขึน้
จากความคิดของเพื่อนนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และทำ�สื่อครั้งนี้
ในช่วงการเตรียมงานประกวดภาพยนตร์สน้ั แกนนำ�ต่างช่วยกันประสานงาน
จัดหาอุปกรณ์ และติดต่อสถานที่ ซึ่งจะใช้หอประชุมจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อ
ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ รวมถึงการทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นในช่วงการดำ�เนินกิจกรรมการประกวด
ภาพยนตร์สั้นในโรงเรียนบรรยากาศจึงเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะนักเรียนใน
โรงเรียนต่างให้ความสนใจเข้ามาสอบถาม หรือแม้กระทัง่ มีเพือ่ นๆ ทีอ่ ยากเรียนรู้
และอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยทำ�โครงการกับกลุ่ม TS 5 School Channel
มากขึ้นเรื่อยๆ

สั่งสมทักษะและประสบการณ์
สุดท้ายผลงานดีๆ อีกหลายชิ้นที่เหล่านักเรียนช่วยกันสร้างสรรค์
ทำ�เป็นสือ่ อกมาในเบือ้ งต้นถูกนำ�ไปรวบรวมเป็นวีซดี เี พือ่ ทำ�เป็นสือ่ เผยแพร่
ในหลายทางด้วยกัน ทัง้ เป็นสือ่ การเรียนการสอนในชัน้ เรียน นำ�ไปเปิดในช่อง
เคเบิลทีวขี องโรงเรียน จัดทำ�เป็นชุดสือ่ ภาพยนตร์ตา้ นภัยยาเสพติดแจกเพือ่
เผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษา 1 รวมถึงจัดทำ�เป็นสือ่ ออนไลน์
เผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นผลความสำ�เร็จเล็กๆ ของโครงการ นอกจากนี้
นักเรียนหลายคนที่ได้องค์ความรู้เรื่องการผลิตสื่อยังได้นำ�ทักษะความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้กับการนำ�เสนองานในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจกว่ารูปแบบ
การนำ�เสนอแบบเดิมๆ สร้างความประทับใจให้กบั เพือ่ นๆ และครูในโรงเรียน
เป็นอย่างยิ่ง
สำ�หรับกล้าและนัทในฐานะรุน่ พีไ่ ด้เล่าถึงบทเรียนการทำ�โครงการกับสงขลา
ฟอรั่มในทำ�นองเดียวกันว่า การทำ�โครงการที่ผ่านมาเป็นเสมือนบทเรียนสำ�คัญ
ทีท่ �ำ ให้เกิดการพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน ถึงแม้ทงั้ สองคนจะไม่คอ่ ยมีบทบาท
สำ�คัญมากนัก แต่เมือ่ งานสำ�เร็จผ่านไปด้วยดี ก็ท�ำ ให้รสู้ กึ ดีใจทีท่ �ำ งานสำ�เร็จ และ
เห็นว่าตนเองนัน้ มีความกล้าแสดงออกมากขึน้ จากทีไ่ ม่เคยจับไมค์น�ำ เสนองาน
ตอนนี้ก็ทำ�ได้ อีกทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ รวมถึงการเขียนโครงการก็คิดว่า
ทำ�ได้ดีมากขึ้น
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“

แน่นอนว่าการทำ�งานของเขา
ถ้าอยู่แค่เบื้องหน้าคือเป็นผู้ชมผลงาน
ย่อมไม่ได้เรียนรู้ปัญหาจากการทำ�งาน
ที่เกิดขึ้นจริง  ไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามันไม่ได้
สวยหรูอย่างที่เห็น

”

ส่วนแชมป์กร็ สู้ กึ ว่า ตนเองสามารถเรียนรูก้ ารเข้าสังคม
มากขึ้น จากที่เคยเป็นเด็กเงียบๆ ไม่ค่อยพูด แต่ตอนนี้กล้า
พูดคุยกับคนอื่นก่อน
ด้านไหมฝ้ายนอกจากมีความภูมิใจที่ได้ทำ�งานที่ไม่เคย
ทำ�มาก่อน เป็นเสมือนการพิสูจน์ตัวเองแล้ว เธอยังเริ่มคิดงาน
แบบเป็นขัน้ เป็นตอนมากขึน้ รวมถึงรูจ้ กั วางแผนการทำ�งาน
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการวางแผนในชีวิตประจำ�วัน
โดยเฉพาะการบริหารการใช้เงินก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะที่ซีต้าบอกว่า ตนเองได้เรียนรู้การปรับตัวทำ�งาน
ร่วมกับเพื่อน ทำ�ให้ตอนนี้สามารถเข้าหาเพื่อนได้มากขึ้น
และยังมีความรับผิดชอบในการทำ�งานมากขึ้นด้วย
ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียนกลุ่มนี้ในทำ�นองเดียวกันว่า กล้าและนัทจากเด็ก
ทีค่ อ่ นข้างเกเรในสายตาครูคอื ไม่สนใจอะไรเลย แต่พอมา
ทำ�โครงการนี้ก็เห็นความสามารถของเขาในเรื่องของการ
ทำ�สื่อ การพูด การวางแผน บางทีเราไม่ได้เตรียมอะไรเลย
ว่าต้องพูดแบบไหน แต่ปรากฏว่าเขาสามารถพูดออกมาได้ดี
ส่วนแชมป์แม้ไม่คอ่ ยได้รจู้ กั กันในห้องเรียน แต่กเ็ ห็นว่าเขาเป็น
คนเฉยๆ ทำ�งานแบบเฉยๆ ก็กลายเป็นว่ามีความคล่องตัว
มากขึ้น สำ�หรับซีต้าปกติเขาเป็นคนที่มีความคล่องตัวอยู่แล้ว
แต่ท�ำ งานยังไม่คอ่ ยเป็นระบบ ตอนนีเ้ ริม่ เป็นระบบมากขึน้ และ
ไหมฝ้ายเมื่อก่อนเวลาให้ทำ�อะไรเขามักชอบพูดคำ�ว่า “ให้หนู
เหรอคะ” คือกลัวไปก่อน แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้ว ทำ�ได้แล้ว
“แน่นอนว่าการทำ�งานของเขาถ้าอยูแ่ ค่เบือ้ งหน้าคือ
เป็นผู้ชมผลงาน ย่อมไม่ได้เรียนรู้ปัญหาจากการทำ�งานที่
เกิดขึ้นจริง ไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็น”
ครูเปียกล่าวเสริม

มากไปกว่าผลสำ�เร็จของโครงการทีส่ ง่ ผลให้เด็กและ
เพื่อนเยาวชนได้รู้เท่าทันและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
มากขึ้นแล้วนั้น สิ่งสำ�คัญอีกอย่างคือ ประสบการณ์มีค่าที่
เยาวชนกลุ่ม TS 5 School Channel และเพื่อนๆ ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำ�งานเป็น
ทีม การวางแผน การจัดการ และการปรับตัวพัฒนาตนเอง
รวมถึงการแก้ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ภายใต้กำ�ลัง เวลา
และงบประมาณทีจ่ �ำ กัด ทำ�ให้วนั นีพ
้ วกเขาได้รบั รูถ้ งึ “พลัง
เยาวชน” พลังเล็กๆ ทีส่ ามารถสร้างสรรค์พลังจากสือ่ งาน
ที่พวกเขารักและถนัดเพื่อแก้ปัญหารอบตัวได้อย่างเต็ม
ความสามารถ
.....

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม
กลุ่ม TS 5 School Channel
นายธรณ์ธันย์ สุขเจริญ
นายณัฐวุฒิ เจนจรัสชีวกุล
เด็กชายนทีธร สุขบุญพันธ์
เด็กหญิงนนทกร บุญนิตย์
เด็กหญิงจิรภา แก้วตุด
ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์วันวิสาข์ เทพรักษ์
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