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จากความชอบงานด้านทำาหนัง และมีความถนัดด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อ 

ลงเสยีง กระทัง่สามารถผลติสือ่แบบงา่ยๆ เพือ่รณรงคใ์หเ้พือ่นๆ พี่ๆ  นอ้งๆ 

ในโรงเรียนหันมาใส่ใจเรื่องความสะอาด

สิ่งที่เด็กๆ	ทำา	หาได้คลาดสายตาของ	วันวิสาข์ เทพรักษ์ หรือ “ครูเปีย”  

ซึง่รบัผดิชอบงานกจิกรรมของโรงเรยีน	ครเูปยีมองเหน็ศกัยภาพของนกัเรยีน	และ

พยายามหาโอกาสดว้ยการหาพืน้ทีใ่หเ้ดก็ๆ	ไดแ้สดงฝมีอื	เพือ่นกัเรยีนจะไดพ้ฒันา

ตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

“โอกาสเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะทำาให้เด็กเกิดการพัฒนา การมีโอกาสได้เจอ

เพ่ือนใหม่ หรือได้เจอเพ่ือนนอกโรงเรียนท่ีเก่งกว่าทำาให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กๆ อยากพัฒนาตัวเอง” 

ครูเปียกล่าว

กระทั่งโอกาสที่หนังของพวกเขาจะออกมาโลดแล่นนอกโรงเรียนก็มาถึง	 

เมือ่สงขลาฟอรัม่เปดิรบัสมคัรเยาวชนเข้ารว่มโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา

ทีใ่ชศ้กัยภาพของตนแกป้ญัหารอบตวั	ครเูปยีจงึชกัชวนให้เดก็ๆ	ลองเขยีนโครงการ

ขึ้นมา		

 

 จึงเป็น TS 5 School channel
การชักชวนของครูเปีย	ทำาให้	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

“เพราะน่ีคือโอกาสท่ีจะทำาให้เราได้แสดงความสามารถออกมา”	กล้า	หน่ึงใน

กลุ่ม	TS	5	School	Channel	กล่าว 

แต่ด้วยโจทย์ต้องเป็นโครงการเพ่ือสังคม	 ซ่ึงเด็กๆ	อาจจะยังไม่เข้าใจมากนัก	

ครเูปยีจงึอาสามาเปน็คนชวนคดิชวนคยุและกระตุน้ใหส้มาชกิในทีม	TS 5 School 

Channel ร่วมกันคิดว่า	“อะไร”	คือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจัดการ	

สรรค์สร้าง “พลัง” จากสื่อ
กลุ่ม TS 5 School Channel

“	ปัญหาที่แกนนำาเยาวชนคิดว่ายังคงเป็นปัญหาสำาคัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
ในทุกขณะ	คือ	“ปัญหายาเสพติด”	ขณะเดียวกัน		“สื่อ”	ที่ผู้ใหญ่ผลิต 
ก็ยังเข้าไม่ถึง	“ใจ”	วัยรุ่น	เด็กๆ	จากโรงเรียนเทศบาล	5	ในนามกลุ่ม 

TS	5	School	Channel	จึงเกิดไอเดียอยากจะลองผลิตกันเองดูบ้างสักครั้ง ”
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และสิ่งที่เด็กๆ	เห็นว่าเป็น	“ปัญหาของวัยรุ่น”	คือ	เด็กส่วนใหญ่ขาดวินัย

ในโรงเรียน	 มีค่านิยมอยากสวย	 อยากขาว	 อยากผอม	 และสุดท้ายกับปัญหาที่ 

แกนนำาเยาวชนคิดว่ายังคงเป็นปัญหาสำาคัญและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกขณะ	

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 ที่ส่งไปยังสงขลาฟอรั่มคือการทำาหนังสั้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ในชื่อโครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม 

“หนงัท่ีคดิกนัไวจ้ะไมใ่ชแ่คห่นงัวยัรุน่ทีม่เีพยีงแคค่วามสนกุสนานอยา่งเดยีว 

แตจ่ะสอดแทรกแงม่มุทีเ่ปน็ประโยชน ์เพือ่รณรงคแ์กป้ญัหายาเสพตดิในโรงเรยีน” 

กล้าบอกถึงไอเดียของหนังสั้น

 ฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำา
สำาหรับนักเรียนแกนนำาทั้ง	5	คน	แม้จะมีความรู้และความสนใจด้านการทำา

สื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 ทักษะการวางแผนและออกแบบการทำางานในด้านต่างๆ	

ยงัคงเปน็ปจัจยัสำาคญัทีพ่วกเขาตอ้งเรยีนรูอ้กีมาก	จงึเปน็โอกาสดทีีจ่ะได้เขา้อบรม

การทำาโครงการกับทางสงขลาฟอรั่มเพื่อเพิ่มพูนทักษะเหล่านั้น

ไหมฝ้ายหนึ่งในเยาวชนแกนนำาเล่าถึงความรู้สึกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

เพื่อสังคมในทำานองเดียวกันกับเพื่อนและพี่ที่ร่วมทำาโครงการว่า	“ก่อนเข้ามาทำา

โครงการนี ้เคยชว่ยครทูำางานเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธม์ากอ่น คดิวา่นา่จะ

พอมพีืน้ฐานอยูบ่า้ง และกย็งัคิดวา่มอีะไรอกีหลายๆ อยา่งทีเ่ราสามารถทำาได ้

แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา พอได้มาเจอพ่ีๆ เพ่ือนๆ และครูเปีย  

จึงคิดว่าน่าจะเป็นคนช่วยสนับสนุนให้เรามีโอกาสพัฒนาตัวเอง”

แม้ว่าก้าวแรกของการทำางาน	 ครูเปียจะยังมีบทบาทในการช่วยรวบรวม

สมาชกิ	เพือ่พดูคยุวางแผนกอ่นการทำางานรว่มกันทกุครัง้ว่าใครตอ้งทำาหนา้ทีไ่หน	

วันไหน	 อย่างไร	 หรือในบางครั้งก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทำางานเล็กๆ	 น้อยๆ	 

จนกระทั่งเมื่อครูเปียเริ่มลดบทบาทลง	เพราะเห็นว่าตนเองได้ปูทางไว้ให้บ้างแล้ว	 

ดังนั้นกล้าและนัทท่ีโตกว่าคนอื่นในทีมจึงเข้ามาทำาหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ที่มี	และเป็นที่ปรึกษาหลักให้แกนนำารุ่นน้องแทนครู	

ช่วงแรกของการวางแผนงานยังคงไม่มีปัญหามากนัก	แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้อง

ลงมือทำาจริง	 ท้ังการจัดประชุม	 จัดอบรมความรู้	 ทำาสคริปต์การวางโครงเรื่อง 

สำาหรับถ่ายทำา	 และตัดต่อ	 พี่แกนนำาท่ีอยู่ในช่วงจะจบการศึกษาในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 จึงมีข้อจำากัดด้านการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการสอบ	

ทำาให้มีเวลาทำากิจกรรมน้อยลง	เข้ามาช่วยทำาโครงการได้ไม่เต็มที่	จึงเหมือนเป็น

จดุพลกิผันทำาใหรุ้น่นอ้งท้ัง	3	คนคอื	แชมป	์ไหมฝา้ย	และซตีา้	ตอ้งเปลีย่นบทบาท

เข้ามาดำาเนินโครงการอย่างเต็มตัวมากขึ้น

“เมื่อก่อนครูเปียจะช่วยบอกว่าใครทำาหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อครูไม่ว่างก็

จะมีพี่ๆ เป็นที่ปรึกษาแทนให้ หรือบางทีพวกพี่ๆ ไม่อยู่ ก็จะเข้าหาครูสลับ

กนั แตก็่ยงัมบีางเรือ่งทีเ่ราตอ้งปรบัตวัมาระดมกำาลงั หรอืประสานงานกนัเอง

ด้วย”  ซีต้าเล่าเสริม

เมื่อเหลือแกนหลักเพียง	3	คนทั้ง	แชมป์	ไหมฝ้าย	และซีต้าจึงวางแผนและ

แบ่งบทบาทกันเองตามความถนัด	 โดยแชมป์รับหน้าท่ีประสานงานระหว่างครู 

กับเพ่ือน	 และประสานงานภายนอก	 ในส่วนของไหมฝ้ายท่ีเพื่อนมองว่าเป็นคน

กล้าพูดจึงได้รับหน้าท่ีให้ทำาประชาสัมพันธ์โครงการในโรงเรียน	 อาทิ	 การพูด

ประชาสัมพนัธห์นา้เสาธง	และทำาหนา้ทีส่รปุกจิกรรม	จดัการการเงนิ	และรายงาน

ผลงานผ่านเว็บไซต์ร่วมกับซีต้า	 ส่วนหน้าที่อื่นๆ	 ก็ช่วยกันทำาอย่างเต็มความ

สามารถ

สำาหรับเหตุผลที่ต้องมีชุดประชาสัมพันธ์และต้องทำางานอย่างเข้มข้นนั้น		

แชมป์บอกว่า	 เนื่องจากโครงการที่ทำาเป็นเรื่องของการรณรงค์	 ดังนั้นการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ	และเชิญชวนเพื่อนๆ	พี่ๆ	ในโรงเรียนจะช่วย

ให้การทำาโครงการของพวกเขาประสบความสำาเร็จมากขึ้น	

 สื่อสาร...เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำาคัญของการทำาสื่อภาพยนตร์ไม่เพียงแต่มี 

เปา้หมายเพือ่ใหผู้ท้ำาโครงการได้เรยีนรูเ้น้ือหาทกัษะการทำางานจากการลงมือ

ปฏิบัติจริงเท่าน้ัน แต่ยังมีเป้าหมายสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ภาพยนตร์จะ 

ทำาหน้าที่ส่งต่อความรู้ และข้อคิดอันเป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนคนอ่ืนๆ ให้

ตระหนกัถงึพษิภยัของยาเสพตดิ หรอืการปรบัพฤตกิรรมไดใ้นทีสุ่ด ทางกลุม่

จึงมองว่าการทำาเพียงภาพยนตร์สั้นเผยแพร่อาจไม่เพียงพอต่อการปลุก

จิตสำานึกได้ในเวลาอันสั้น ทำาให้เยาวชนกลุ่ม TS 5 School Channel ต้อง

ปรับแผนการทำาโครงการใหม่ให้น่าสนใจและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย

มากยิ่งขึ้น

“	ก่อนเข้ามาทำาโครงการนี้	 
เคยช่วยครูทำางานเกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์มาก่อน	 
คิดว่าน่าจะพอมีพื้นฐานบ้าง	
และก็คิดว่ามีอะไรอีกหลายๆ	
อย่างที่เราสามารถทำาได้	 
แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออกมา	
พอได้มาเจอพี่ๆ	เพื่อนๆ	และ
ครูเปีย		จึงคิดว่าน่าจะช่วย
สนับสนุนให้เรามีโอกาส
พัฒนาตัวเอง	”

“	เพราะหนังจะเป็นเพียง 
ตัวเปิดประเด็นให้คนหันมา 
สนใจเรื่องที่เราทำาเท่านั้น 
ส่วนเนื้อหาอื่นๆ	เราต้อง 
ทำาขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำา	” 
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“เพราะหนังจะเป็นเพียงตัวเปิดประเด็นให้คนหันมาสนใจเรื่องท่ีเราทำา

เท่านั้น ส่วนเนื้อหาอื่นๆ เราต้องทำาขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ที่เราทำา”	แชมป์เผยไอเดีย		

หลังจากคิดร่วมกันอย่างเข้มข้น	 ก็เกิดกิจกรรมย่อยๆ ที่เปิดโอกาสให้

นักเรียนคนอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำาหนังสั้น	 อีกทั้งยังมีกิจกรรม

ประกวดภาพยนตร์สั้นที่ให้นักเรียนในโรงเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นประกวดในประเด็นยาเสพติด	 ซึ่งผู้ชนะการประกวด

จะได้รับเงินรางวัล	 โดยแกนนำากลุ่ม	 TS	 5	 School	 Channel	 นำางบประมาณที่ 

ไดร้บัการสนบัสนนุจดัทำาสือ่ภาพยนตรส์ว่นหนึง่แบง่มาเปน็รางวลัมอบให้กบัผูช้นะ

การประกวดดว้ย	สง่ผลใหส้ือ่ต้านภยัยาเสพตดิมปีระเดน็ทีห่ลากหลายมากขึน้

จากความคิดของเพื่อนนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และทำาสื่อครั้งนี้ 

ในช่วงการเตรียมงานประกวดภาพยนตร์ส้ัน	แกนนำาต่างช่วยกันประสานงาน	

จัดหาอุปกรณ์	และติดต่อสถานที่	ซึ่งจะใช้หอประชุมจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อ

ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้	 รวมถึงการทำาส่ือประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน

เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น	 ดังนั้นในช่วงการดำาเนินกิจกรรมการประกวด

ภาพยนตร์สั้นในโรงเรียนบรรยากาศจึงเป็นไปอย่างคึกคัก	 เพราะนักเรียนใน

โรงเรียนต่างให้ความสนใจเข้ามาสอบถาม	 หรือแม้กระท่ังมีเพ่ือนๆ	 ท่ีอยากเรียนรู้

และอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยทำาโครงการกับกลุ่ม	 TS	 5	 School	 Channel	 

มากขึ้นเรื่อยๆ	

 สั่งสมทักษะและประสบการณ์
 สุดท้ายผลงานดีๆ อีกหลายชิ้นที่เหล่านักเรียนช่วยกันสร้างสรรค์ 

ทำาเปน็สือ่อกมาในเบือ้งตน้ถกูนำาไปรวบรวมเป็นวซีดีเีพ่ือทำาเป็นสือ่เผยแพร่

ในหลายทางดว้ยกนั ทัง้เปน็สือ่การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน นำาไปเปดิในชอ่ง

เคเบลิทวีขีองโรงเรยีน จดัทำาเปน็ชดุสือ่ภาพยนตรต์า้นภยัยาเสพตดิแจกเพือ่

เผยแพรต่ามโรงเรยีนตา่งๆ ในเขตการศกึษา 1 รวมถงึจัดทำาเปน็สือ่ออนไลน์

เผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นผลความสำาเร็จเล็กๆ ของโครงการ นอกจากน้ี

นักเรียนหลายคนที่ได้องค์ความรู้เรื่องการผลิตสื่อยังได้นำาทักษะความรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ใช้กับการนำาเสนองานในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจกว่ารูปแบบ

การนำาเสนอแบบเดมิๆ สรา้งความประทบัใจให้กบัเพือ่นๆ และครใูนโรงเรยีน

เป็นอย่างยิ่ง

สำาหรบักลา้และนทัในฐานะรุน่พีไ่ดเ้ลา่ถงึบทเรยีนการทำาโครงการกบัสงขลา

ฟอร่ัมในทำานองเดียวกันว่า	 การทำาโครงการที่ผ่านมาเป็นเสมือนบทเรียนสำาคัญ 

ทีท่ำาใหเ้กดิการพฒันาตนเองในหลายๆ	ดา้น	ถงึแมท้ัง้สองคนจะไมค่อ่ยมบีทบาท

สำาคัญมากนัก	 แต่เม่ืองานสำาเร็จผ่านไปด้วยดี	 ก็ทำาให้รู้สึกดีใจท่ีทำางานสำาเร็จ	 และ

เหน็วา่ตนเองนัน้มคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้	จากทีไ่มเ่คยจบัไมคน์ำาเสนองาน	

ตอนนี้ก็ทำาได้	 อีกทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ รวมถึงการเขียนโครงการก็คิดว่า

ทำาได้ดีมากขึ้น

สว่นแชมปก์ร็ูส้กึวา่	ตนเองสามารถเรยีนรูก้ารเขา้สงัคม

มากขึ้น	 จากที่เคยเป็นเด็กเงียบๆ	 ไม่ค่อยพูด	 แต่ตอนนี้กล้า 

พูดคุยกับคนอื่นก่อน

ด้านไหมฝ้ายนอกจากมีความภูมิใจท่ีได้ทำางานท่ีไม่เคย 

ทำามาก่อน	เป็นเสมือนการพิสูจน์ตัวเองแล้ว	เธอยังเริ่มคิดงาน

แบบเปน็ขัน้เปน็ตอนมากขึน้ รวมถงึรูจ้กัวางแผนการทำางาน

อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีการวางแผนในชีวิตประจำาวัน 

โดยเฉพาะการบริหารการใช้เงินก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขณะที่ซีต้าบอกว่า	ตนเองได้เรียนรู้การปรับตัวทำางาน

ร่วมกับเพ่ือน ทำาให้ตอนน้ีสามารถเข้าหาเพื่อนได้มากขึ้น 

และยังมีความรับผิดชอบในการทำางานมากขึ้นด้วย

ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลง

ของนักเรียนกลุ่มนี้ในทำานองเดียวกันว่า	กล้าและนัทจากเด็ก

ทีค่อ่นขา้งเกเรในสายตาครคูอื ไมส่นใจอะไรเลย แตพ่อมา

ทำาโครงการนี้ก็เห็นความสามารถของเขาในเรื่องของการ

ทำาสื่อ การพูด การวางแผน บางทีเราไม่ได้เตรียมอะไรเลย

ว่าต้องพูดแบบไหน แต่ปรากฏว่าเขาสามารถพูดออกมาได้ดี  

สว่นแชมปแ์มไ้ม่คอ่ยได้รูจ้กักนัในหอ้งเรยีน	แตก่เ็หน็วา่เขาเปน็

คนเฉยๆ	 ทำางานแบบเฉยๆ	 ก็กลายเป็นว่ามีความคล่องตัว 

มากขึ้น	 สำาหรับซีต้าปกติเขาเป็นคนที่มีความคล่องตัวอยู่แล้ว	

แตท่ำางานยงัไมค่อ่ยเปน็ระบบ	ตอนนีเ้ริม่เปน็ระบบมากขึน้	และ

ไหมฝ้ายเมื่อก่อนเวลาให้ทำาอะไรเขามักชอบพูดคำาว่า	 “ให้หนู 

เหรอคะ”	คือกลัวไปก่อน	แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้ว	ทำาได้แล้ว

“แนน่อนวา่การทำางานของเขาถา้อยูแ่คเ่บือ้งหนา้คอื 

เป็นผู้ชมผลงาน ย่อมไม่ได้เรียนรู้ปัญหาจากการทำางานที่

เกิดขึ้นจริง  ไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็น”  

ครูเปียกล่าวเสริม

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคม
กลุ่ม TS 5 School Channel
นายธรณ์ธันย์	สุขเจริญ

นายณัฐวุฒิ	เจนจรัสชีวกุล

เด็กชายนทีธร	สุขบุญพันธ์

เด็กหญิงนนทกร	บุญนิตย์

เด็กหญิงจิรภา	แก้วตุด	  

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์วันวิสาข์	เทพรักษ์

มากไปกวา่ผลสำาเรจ็ของโครงการทีส่ง่ผลให้เดก็และ

เพื่อนเยาวชนได้รู้เท่าทันและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด

มากขึ้นแล้วนั้น สิ่งสำาคัญอีกอย่างคือ ประสบการณ์มีค่าที่

เยาวชนกลุ่ม TS 5 School Channel และเพื่อนๆ ที่เข้าร่วม

โครงการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำางานเป็น

ทีม การวางแผน การจัดการ และการปรับตัวพัฒนาตนเอง 

รวมถึงการแก้ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ภายใต้กำาลัง เวลา 

และงบประมาณทีจ่ำากดั ทำาใหว้นันีพ้วกเขาไดร้บัรูถ้งึ “พลัง

เยาวชน”  พลงัเลก็ๆ ทีส่ามารถสรา้งสรรคพ์ลงัจากสือ่ งาน

ที่พวกเขารักและถนัดเพ่ือแก้ปัญหารอบตัวได้อย่างเต็ม

ความสามารถ

.....

“	แน่นอนว่าการทำางานของเขา 
ถ้าอยู่แค่เบื้องหน้าคือเป็นผู้ชมผลงาน 
ย่อมไม่ได้เรียนรู้ปัญหาจากการทำางาน 
ที่เกิดขึ้นจริง		ไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามันไม่ได้ 
สวยหรูอย่างที่เห็น	”  


