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ค าน า 

 
 
โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจัย
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู"้ ถือเป็น "ตน้ทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสรา้ง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ 
จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง้่าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจดัการความรู"้ 
(Knowledge Management / KM) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม
การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  
เอกสารเล่มเล็กใน โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชน

ทอ้งถิ่น ภาคใต ้เร่ือง “คุณ เธอ ฉนั” และการเรียนรูข้องเรา, โรงเรียนกบัการบ่มเพาะ
เด็กและเยาวชน : โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ สรส.จัดท าขึ้ นเพ่ือ (1) บันทึก
ร่องรอยการเรียนรูร้่วมกันของเด็ก เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะ

เด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชน
ทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี (3) น าเสนอวิธีการประยุกตใ์ช้
การจัดการความรูข้องเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของ

บริบทและเครือข่ายปฏิบัติการ (4) น าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเป็น

นวตักรรมสังคมในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงาน

ของโครงการและพ้ืนท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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กลุม่เด็กรกัดีที่โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ์

 

 
แนวการจดัการศึกษาจะยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทกุคน มีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได  ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสดุ กระบวนการจัดการ

ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคล ฝึกทักษะกระบวน

คิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ ์ประกอบกับมีการเปลี่ ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของสงัคมและเทคโนโลยี ก่อใหเ้กิดทัง้ผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวติในปัจจบุนั
ของบคุคล ท าใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้นมากยิ่ งขึ้น จ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ ยนวถิีการ
ด าเนินชีวติใหส้ามารถด ารงชีวิตอย ูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีคณุค่า มีศักดิ์ศรี มีความสขุ 
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยัง่ยนื 

พระราชบญัญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  
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ท่ีโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของ

ตนเองตามศักยภาพ เพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัใหเ้รียนรูต้ามกลุ่มสาระ

การเรียนรูป้กติ เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รยีนสามารถเลือกดว้ยตนเองตามความ

ถนัดและความสนใจ ลักษณะกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของ

ผูเ้รียน อาทิเช่น กิจกรรมชุมนุม ชมรมต่างๆ เป็นตน้  

กิจกรรมนักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมประเภท กิจกรรมส่งเสริม
การศาสนาและพัฒนาจิต กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร  กิจกรรมอนุรกัษ์

ศิลปกรรมและหตัถกรรม อนุรกัษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมส่งเสริม
ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง เป็นตน้ 

ท่ีโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ มีกลุ่มเด็กจ านวนหน่ึงท่ีรวมตัวกนั

เพ่ือเรียนรูแ้ละท ากิจกรรมรว่มกนั รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหมี้คุณค่าและเกิดประโยชน์  
ตลอดจนเสริมสรา้งมิตรภาพระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ ในโรงเรียนเดียวกนั 

เด็กกลุ่มน้ีเรียกตวัเองวา่ กลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนข์องการท ากิจกรรมนอกเวลาเรียนของเด็ก 

 ดึงเอาความสนใจ ความกระตือรือรน้ของเด็กใหป้รากฏออกมา 
 ก่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์ 
 สรา้งความสนุกสนาน เพ่ิมพนูความรู ้
 ใชเ้วลาวา่งใหม้ีคุณคา่และเกิดประโยชน์  
 มีการรว่มมือกบัผูอ่ื้น สรา้งมิตรภาพระหวา่งเยาวชนดว้ยกนั และกบัสงัคม 
 พฒันาความเป็นผูน้ า ส่งเสริม ความสามคัคีในหมูนั่กเรียน 
 ฝึกความมีวนัิยในตนเอง เคารพตนเอง เคารพกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ในสงัคม 
 ใหโ้อกาสนักเรียนไดแ้สดงความสนใจและความสามารถ 
 ใหค้น้พบส่ิงท่ีมีคา่ต่อชีวติในภายหลงั    
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โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ์

โรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ์ ก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2539 
ตัง้อยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 7 ถนนต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรธีรรมราช หมายเลขโทรศพัท ์075-378490  หมายเลขโทรสาร 075-
378490 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้-มธัยมศกึษาตอนปลาย มนัีกเรียนทั้งส้ิน 495 คน มีนายโชติ ธานีรตัน์ 
เป็นผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

  
 
 

“สิ่งท่ีเราไดจ้ากโรงเรียนนอกจากหนงัสือ ก็คือประสบการณ”์ 

ขอใหน้กัเรียนที่รกัทุกคนประสบความส าเร็จในชีวิต 
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“คณุ เธอ ฉนั” และการเรียนรูข้องเรา 
 

 

 

“เยาวชนในวันน้ี คือ ผูใ้หญ่ในวันหนา้” เด็กๆ จึงเป็นเหมือนเมล็ดพนัธุ์
ท่ีรอการบ่มเพาะในดินดี โดยมีผูใ้หญ่ทั้งหลาย เช่น พ่อแม่ ครอูาจารย ์คอยรดน ้า 

พรวนดิน บ ารงุ รกัษา ตดั-แต่ง-เติมก่ิงกา้นสาขาใหพ้อดี ดอกผลแห่งการงอกงาม
เติบโตเป็นเดก็ท่ีมีความสขุภาวะและสติปัญญาดคีงไม่ใช่เรื่ องไกลเกินฝัน 

เ ช่ือกันว่า ยิ่ ง เด็กๆ ได ้พัฒนาทักษะท่ีกระตุ้นการรับรู้มากเท่าไร 
สนุทรียภาพของเด็กก็ยิ่ งก่อเกิดและพัฒนาควบคู่กับไปดว้ย  การเรียนรูท่ี้เน้นให้

ผ ูเ้รียนใชก้ารประสาทสัมผสัและการรบัรูท้กุดา้นของตนเองมาสรา้งความรูด้ว้ย

ตวัเอง จึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยสรา้งใหเ้ด็กมีสนุทรียภาพท่ีดี และสนุทรียภาพท่ีดี
คือตวัช่วยส าคญัท่ีจะน าพาผูเ้รยีนไปสู่การพฒันาตนเองอยา่งถกูตอ้งแทจ้รงิ 
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ท าไมถึงเป็น “คุณ เธอ ฉนั” 

กลุ่มคุณเธอฉนัคือเมล็ดพนัธุเ์ล็กๆ ท่ีผลิออกมาจากหอ้งเรยีนใน

ระบบ  พวกเขารวมตวักนัท ากิจกรรมเพราะใจท่ีใฝ่เรียนรู ้เรียกรอ้งใหพ้วกเขา

ไม่จ ากดัตวัเองอยูใ่นเฉพาะหอ้งเรียน จึงกา้วออกมาเติมเต็มรปูแบบการเรียนรู ้

ใหก้ับตัวเอง ด้วยการแสวงหาแหล่งเรียนรูใ้หก้ับชีวิต พวกเขารวมตัวกัน

ประมาณ ๑๐ คน เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ เท่าท่ีโอกาสจะอ านวย ซ่ึงกิจกรรมท่ี

ท าน้ันมีทั้งการคิดสรา้งสรรค์ขึ้ นเอง และเป็นกิจกรรมท่ีร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆ 

 พวกเขาเป็นกลุ่มของคนท่ีชอบแสวงหาการเรยีนรูใ้นรูปแบบท่ีจะ

ท าใหชี้วิตเตบิโตและคน้พบกบัส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

แมว้่าจะไม่ไดร้บัการสนับสนุนมากนัก แต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อทอ้ ท า

ทุกอย่างดว้ยตัวเองแทบทั้งส้ิน พวกเขามีบา้นหลังหน่ึง ซ่ึงเป็นบา้นของเพ่ือน

ในกลุ่ม ใชเ้ป็นท่ีรวมของการท ากิจกรรม หลงัเวลาเลิกเรียนหรือวนัหยุดเรียน

พวกเขาจะมารวมตวักนัท่ีบา้นหลงัน้ี เพ่ือท ากิจกรรมตามท่ีวางแผนไว ้ หรือไม่

ก็มานัง่คุยเล่นดนตรีกันตามประสาของเด็กวยัใส หากแต่พลังของพวกเขาไม่

เคยถูกใช้สูญเปล่า แต่ในทางตรงกันขา้มถูกแปรไปสู่การท าประโยชน์ใน

ลกัษณะต่างเสมอๆ 

พวกเขารวมกลุ่มจากการท าโครงงานในวชิาพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดร้บั

มอบหมายจากคุณครปูระจ าวิชาใหท้ ากิจกรรมท า ดว้ยความบงัเอิญบางอยา่ง

ท าใหพ้วกเขารวมตัวกันและร่วมกนัคิดกิจกรรมขึ้ นมาเพ่ือเป็นโครงงานส่งคร ู

ส่ิงท่ีพวกเขาเลือกท าคือส่ิงท่ีเพ่ือนส่วนใหญ่ไม่เลือกท า นั่นคือเลือกท า

กิจกรรมกับชุมชน ความแตกต่างของนักเรียนกลุ่มน้ีก็คือ เรียนรูท่ี้จะท างาน

กบักลุ่มคนซ่ึงเขาไม่เคยสมัผสัมาก่อนเลย แต่เห็นวา่เป็นเร่ืองทา้ทายและน่าจะ

ท าประโยชน์ใหก้บัพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งดี  

กิจกรรมของพวกเขาเลือกท างานกบัชุมชนรอบขา้ง ดว้ยกิจกรรมการ

พัฒนาชุมชน ตามสภาพของชุมชนในสถานท่ีต่างๆ เท่าท่ีพวกเขาเห็นว่า
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สามารถท าได ้แต่อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมของพวกเขาแมย้งัจ ากัดอยู่ในเรื่อง

การพฒันาเล็กๆ แต่เป็นจุดเริ่มท่ีส าคญัย่ิง และท่ีส าคญักว่านัน้ความคิด

และความปรารถนาดีท่ีมีต่อชุมชนนั้นมันย่ิงใหญ่มาก เพราะมือเสร็จส้ิน

กิจกรรมเหล่าน้ีแลว้พวกเขาก็ด าเนินกิจกรรมต่างๆต่อ โดยไม่ยอมสลายกลุ่ม 

ทั้งๆ ท่ีเพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนๆ ไดส้ลายกลุ่มไปหมดแลว้  

หลังจากนัน้เม่ือยังสนุกกับการเรียนรูท่ี้พวกเขาเป็นก็ตัง้ใจว่าจะ

รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมไปเรื่อยๆ เพราะน่ีเป็นประตูของการกา้วออกไป

เรยีนรูสู่้โลกกวา้ง  

ส าหรับการรวมกลุ่มการท างานต่อในครั้งน้ีพวกเขาตั้งช่ือกลุ่มว่า 

“คุณ เธอ ฉนั”  

คุณ หมายถึง ผูใ้หญ่ใจดีท่ีคอยสนับสนุนพวกเขา  

เธอ หมายถึง เพ่ือนท่ีมารว่มเรียนรูก้บัพวกเขา  

ฉนั คือกลุ่มของพวกเขาเอง  

“คุณ เธอ ฉัน” จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนงานของ
พวกเขา “คุณ เธอ ฉนั” จึงก่อก าเนิดขึ้ นอยา่งเป็นทางการตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 
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พวกเขารวมตวักนัเรียนรูอ้ะไร 

พวกเราเรียนรูจ้ากทุกส่ิง และเรียนรูท่ี้จะกระท าต่อส่ิงต่างๆ

อย่างถูกตอ้ง 

กลุ่มของพวกเขามีกนัราว ๑๐ คนท่ีรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมตามท่ี

โอกาสจะอ านวย พวกเขาไม่มีงบประมาณในการเรียนรู ้ท าทุกอย่างเพราะ

อยากท า มิใช่เพียงเพ่ือเรียนรูเ้ท่าน้ันแต่ตอ้งการฝึกตนเองดว้ย น้องซอลแกน

น าของกลุ่มเล่าใหฟั้งวา่ 

“แต่ก่อนผมเป็นคนเท่ียวมาก เลิกเรยีนแลว้ตอ้งไปเท่ียว เวลา
พ่อแม่สัง่วา่อยา่กลบัดกึก็กลบัเชา้เลย เป็นอยา่งน้ีบอ่ยมาก ท า

ใหพ้่อแม่หนักใจ แต่ตอนน้ีเลิกแลว้ช่วยพ่อแม่ท างานอย่าง

เดียว เพราะเราไดเ้รียนรูเ้พ่ิมขึ้น ร ูว้ ่าเราควรปฏิบัติต่อสิ่ ง

ตา่งๆอยา่งไร” 

น่ีอาจเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไดร้บัจากการสัง่สมประสบการณ์ในการเรียนรู ้

จนสามารถเรียนรูต่้อการกระท าของตนเองวา่อะไรควรท า ส่ิงเหล่าน้ีหาไม่ได้

จากหอ้งเรียน การท่ีพวกเขามารวมตัวเรียนรูจ้ึงเป็นการรวมตัวเพ่ือท่ีจะตั้ง

ค าถามต่อส่ิงท่ีเป็นอยู ่และส่ิงท่ีท าไม่ไดเ้ก่ียวกบัคะแนนสอบในหอ้งใดๆ ทั้งส้ิน 

อะไรคือส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู ้ค าตอบก็คือ นับตั้งแต่การเรยีนรูต้นเอง  

เรยีนรูเ้พื่อน เรยีนรูป้รากฏการณท์างสังคม และเรยีนรูท่ี้จะกระท าต่อส่ิง

ตา่งๆอย่างถูกตอ้ง 
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โรงเรียนสวยดว้ยมือเรากบัการขยบัสู่โลกกิจกรรม 
 

 

 
การศึกษาเรยีนรูมี้ความจ  าเป็นส าหรบับคุคลทกุช่วงวยัตั้งแต่เกิดจน

ตาย บคุคลมีความสามารถท่ีจะเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต การศึกษามิได ้มีแค่ใน

หอ้งเรียน การศึกษามิไดส้ิ้นสดุเม่ือบคุคลจบจากโรงเรยีน หรอืสถานศึกษา

เท่าน้ัน แต่เราสามารถศึกษาเรยีนรูไ้ดต้ลอดชีวติ ทั้งเรยีนร ูจ้ากตนเอง และ

จากทกุสิ่ งทกุอยา่งท่ีอย ูร่อบตวัเรา 
กลุ่ม “คณุ เธอ ฉัน” ท่ีโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ์ชี้ ใหเ้ห็นวา่ 

ทกุคนมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการเลือกท่ีจะท ากิจกรรม เลือกท่ีจะเรียนรู ้

ตามความตอ้งการ ความความปรารถนาท่ีจะเลือกทิศทางในการพัฒนา

เปลี่ ยนแปลงวถิีชีวติของตนเอง การเติบโตในการเรยีนรูข้องเด็กท่ีน่ี จึงไม่ได ้

จ  ากัดตวัอย ูใ่นหอ้งเรยีนเท่าน้ัน  
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โครงการโรงเรียนสวยดว้ยมือเรา กบักา้วตอ่มาในโรงเรียน 

 หลังจากท าโครงงานเสร็จแลว้พวกเขาก็เร่ิมคิดท าโครงการใหม่ คือ 

โครงการโรงเรียนสวยดว้ยมือเรา การท ากิจกรรมน้ีไดร้บัแรงบันดาลใจมาก

จากครคูนหน่ึงท่ีพวกเขานับถือ ดว้ยประโยคท่ีบวั ซ่ึงเป็นสมาชิกคนหน่ึงกล่าว

อยา่งชดัเจนวา่  

“อ.จิรวทิย ์บอกกับพวกเราวา่ ออกไปท าโครงการขา้งนอกมา
มากแลว้ น่าจะมาท าหนา้บา้นของตวัเอง ซ่ึงหมายถึงโรงเรยีน

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนของเราค่อนขา้งมีปัญหา

มาก ไม่ไดร้บัการพฒันามานานแลว้”   

จากค าพูดของอาจารยจ์ิรวิทยใ์นวนัน้ัน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้

พวกเขาไดร้ว่มกนัคิดกิจกรรมเพ่ือพฒันาโรงเรียนใหดี้ขึ้ น ตามท่ีพวกเขาคิดวา่

ท าได ้การด าเนินการกิจกรรมเป็นไปในรปูแบบท่ีน่าสนใจยิ่งเพราะวา่พวกเขา

มีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 

 สถานท่ีการวางแผนการท างานคือบา้นของยุย้ สมาชิกคนส าคญัของ

กลุ่มและกลายเป็นแหล่งรวมตัวของสมาชิกเร่ือยมา ชั้นล่างบา้นของยุย้ถูก

เนรมิตเป็นพ้ืนท่ีส าหรบัการท างานของสมาชิกในกลุ่ม คอมพิวเตอร ์โต๊ะและ

โซฟาคืออุปกรณ์ท่ีพ่อแม่ของยุย้สนับสนุนใหพ้วกเขาไดใ้ชอ้ย่างเต็มท่ีรวมทั้ง

อาณาบริเวณบา้นท่ีกวา้งขวางสามารรถหามุมนัง่ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

“พวกเราใชว้ธิีในการระดมความเห็นวา่ควรจะพัฒนาโรงเรยีน
ในรปูแบบไหนดี ดว้ยการระดมความเห็นและแบ่งกันวา่ใครมี

หนา้ท่ีรบัผดิชอบอะไร เป็นการแบง่หนา้ท่ีกันท า”  

น้องซอลบอกดว้ยสีหน้าท่าทางท่ีเอาจริงเอาจัง  ด้วยกระบวนการ

ดงักล่าวท าใหพ้วกเขากา้วไปสู่การเป็นนักวางแผนการท างานอีกครั้งหน่ึง และ

ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับพวกเขาเก่ียวกับกระบวนการ ท างาน  
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นอกจากน้ีแลว้ส่ิงท่ีพวกเขาไดร้บัก็คือกระบวนการท างานร่วมกนั รูจ้กัการแบ่ง

หน้าท่ีและการรบัฟังความเห็นซ่ึงกนัและกนั  

“วนัแรกท่ีพวกเราเขา้ไปพัฒนาโรงเรยีนยงัไม่มีใครร ูส้ึกอะไร 
เพราะโรงเรียนรกมาก ไม่มีใครเห็นว่าเราไปถางหญา้ใน

บรเิวณโรงเรยีน ยงัไม่เห็นความเปลี่ ยนแปลง”  

น้องบอลคนเดิมเล่าใหฟั้งอยา่งอารมณ์ดี 

พวกเขาเร่ิมกระบวนการกิจกรรม โรงเรียนสวยดว้ยมือเรา ดว้ยการ

ถางหญา้ ลอกคูและปลกูตน้ไม ้แต่ยงัไม่มีใครสนใจอะไรมากมายในช่วงแรก 

เพราะสภาพของโรงเรียนหยุดน่ิงมานาน แต่กิจกรรมเล็กๆ ของพวกเขาก็ได้

ปลุกบรรยากาศของโรงเรียนขึ้ นมาไดบ้า้ง แมว้่าจะเป็นความพยายามเล็กๆก็

ตาม ความพยายามท่ีพวกเขาท าไดก็้คือ การชกัชวนใหรุ้่นน้องเขา้ร่วมการท า

กิจกรรม เป็นการสรา้งบรรยากาศการท ากิจกรรมใหก้บัรุ่นน้องเท่ากบัพวกเขา

พอจะท าได ้ 

บรรยากาศท่ีค่อนขา้งคึกคักอยู่ตรงกิจกรรมการขุดลอกสระน ้า พวก

เขาไดช้กัชวนใหห้ลายคนเขา้มาร่วมกิจกรรม วนัน้ันแมว้า่ฝนจะตกแต่ทุกคนก็

ไม่หวัน่ไหว ร่วมกันท างานจนเสร็จ กิจกรรมในวันนั้นกลายเป็นการจุด

ประกายให้หลายคนสนใจเรื่องราวของการท ากิจกรรมขึ้นมา และ

กลายเป็นกระบวนการท างานท่ีดีของกลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั”  
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การท ากิจกรรมของนักเรียน เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสรา้งประสบการณ์

เรียนรู ้ควบคูไ่ปกบัการเรียนในหอ้งเรียน สรา้งทกัษะความสามารถท่ีหลากหลาย การ

พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม เพ่ือใหเ้ป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเติบโตเป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศไทยต่อไป 

 เป้าหมายและประโยชนข์องกิจกรรม  

1.  เพื่อพฒันาดา้นสุขภาพ (Health Development) : ท าใหร้่างกายมี
การเคล่ือนไหว ซ่ึงถือเป็นการออกก าลงักายอยา่งหน่ึง 

2.  เพื่อพฒันาดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(Human Relationship) : ก่อใหเ้กิด
ความสามคัคี รกัใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะส่งเสริมมนุษยสมัพันธ์และการท างาน

เป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธช์่วยใหบุ้คคลไดแ้สดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม 

สรา้งเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และ

กีฬาเพ่ือการแข่งขัน และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ ลด

ความเห็นแก่ตวั เสริมสรา้งความสามคัคี และความเขา้ใจอนัดีในหมู่คณะ 

3.  เพื่อพฒันาการเป็นพลเมืองดี (Civic Development) : ส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดี ลดปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม หรือปัญหาอาชญากรรม โดยการ

รูจ้ักใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

ท าใหเ้กิดความสนิทสนมขณะท างาน ดว้ยกนั ท าใหเ้พ่ิมคุณธรรมแก่บุคคลผูร้่วมกนัท า

กิจกรรมน้ันๆ และไดเ้รียนรูใ้นเร่ืองของหน้าท่ีความรบัผิดชอบ คุณค่าทางสงัคมเสรี
ประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตวั สรา้งคุณค่าจริยธรรมความมีน ้าใจ การใหบ้ริการ 

รูจ้ักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมของความเป็น พลเมืองดีของ

ประชาชาติ 

4.  เพื่อพฒันาตนเอง (Self Development) : ประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้
มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ท าให้

บุคคลสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มหรือประกอบการงานต่างๆ ไดดี้ขึ้ น 

และยังช่วยพัฒนาอารมณ์ รวมทั้ งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลด

ความเครียด ความวิตกกังวล ท าใหอ้ารมณ์แจ่มใสและช่วยส่งเสริมใหรู้ ้จักการ

พฒันาการ ควบคุมอารมณ ์และบุคลิกภาพท่ีดีอีกดว้ย 
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การเรียนรูบ้นถนนกิจกรรมของกลุม่“คณุ เธอ ฉนั” 
 

 
โรงเรียนเป็นสถาบันหน่ึงท่ีมีส่วนในการหล่อเลี้ยงตน้กลา้ท่ียงัเป็นหน่อ

อ่อน ใหเ้ติบโตแขง็แรง อยา่งมีคณุภาพ สรา้งภมิูคุม้กัน และการรูเ้ท่าทนัต่อกระแส

ความเปลี่ ยนแปลงของโลก ใหเ้ขาคิดเป็น ท าเป็น ตดัสินใจเองได ้บนพ้ืนฐานของ

คณุธรรม จรยิธรรม... เดก็ดมีีคณุภาพในวนัน้ี ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสอบไดเ้กรด ๔ ทกุ

วชิา หรอืวา่ตอ้งชนะเลิศการประกวด การแขง่ขนัมนัทกุประเภท หรือมุ่งมัน่ต่อการ

เรียนจนไม่มีเวลาไดพ้บเจอกับใคร สังคมภายนอกเป็นอย่างไรไม่ร ู ้ดแูต่หนังสือ 

อ่านแตต่  ารา  
กลุม่ “คณุ เธอ ฉนั” ท่ีโรงเรยีนพระพรหมพิทยานุสรณ ์มีอะไรมากกวา่น้ัน 

พวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตน มองคนใหเ้ป็นคน มีน ้าใจไมตรี มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

ช่วยเหลือกิจกรรมพฒันาชมุชนตา่งๆ พวกเขา “ศรทัธาและเช่ือมัน่” ตอ่การท าความ
ด ีและพรอ้มท่ีจะเป็นผูใ้หญท่ี่ดมีีคณุภาพในวนัหนา้  

ถนนสายกิจกรรม 
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บนถนนกิจกรรมเราไม่เคยเดียวดาย 

 การเรียนรู ้ของกลุ่ม “คุณ เธอ ฉัน” ไม่ได้หยุดลงเฉพาะการท า
กิจกรรมท่ีพวกเขาคิดขึ้ นเท่าน้ัน แต่ยงัมีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีใหพ้วกเขาได้

เรียนรู ้บนถนนแห่งการเรียนรูส้ายน้ีมีเร่ืองราวอีกมากกมายซ่ึงพวกเขาไม่เคย

พบเจอมาก่อน  

การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท าใหพ้วกเขาไดเ้ครือข่ายมากมาย และ

กลายเป็นแหล่งการท ากิจกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงพวกเขาอาจไม่คาดคิดมาก่อน นับ

จากชุมชนใสตน้ธง ซ่ึงมีกลุ่มสรา้งสุขชุมชน กลุ่มสายธารของโรงเรียนเสาธง

วิทยา กลุ่มเด็กของชุมชนไสตน้ทง กลุ่มไผ่รวมกอ ของเยาวชนท่ีต าบลทา้ย

ส าเภา  

 กลุ่มแรกๆ ท่ีพวกเขาเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยก็คือ กลุ่มสรา้งสุขบา้นไส

ต้นทง เป็นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีพวกเขาประทับใจมาก เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่ม

ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆมากมาย ตั้งแต่กิจกรรมเกษตรชีวภาพ กิจกรรม

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งกิจกรรมเด็กและเยาวชน จากการเขา้ร่วมกิจกรรม

ในครั้งน้ันกลายเป็นแรงบันดาลใจส าคัญท่ีท าให้พวกเขากลับมาด าเนิน

กิจกรรมต่อไป  

 หลังจากน้ันก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่มสายธาร ฝึกทักษะการอ่าน

และการเขียน ท าใหใ้นการร่วมกิจกรรมครั้งน้ันพวกเขาสามารถพฒันาทักษะ

การเขียนได้ดีขึ้ นแต่ท่ีส าคัญไปกว่าน้ันก็คือ การได้เห็นกระบวนการท า

กิจกรรม  รวมทั้งไดเ้ครือข่ายเพ่ือนร่วมท ากิจกรรม กลายเป็นเช้ือไฟอยา่งดีท่ี

จะจุดใหพ้วกเขารว่มกนัก่อไฟแหง่ฝันใหก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ียิง่ใหญ่ต่อไป  

 กิจกรรมท่ีรว่มกนัเป็นระยะกบักลุ่มเยาวชนขา้งเคียง เช่นกลุ่มสายธาร 

กลุ่มไผ่รวมก่อ การเขา้รว่มกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการเพ่ิมพนูทกัษะบางอยา่งและ

ร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน ซ่ึงมีผูใ้หญ่ใหก้ารสนับสนุนอยูเ่บ้ืองหลัง 

เป็นก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีช่วยใหพ้วกเขารว่มกนัท ากิจกรรมอยา่งสบายใจ  
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“เราไปเรียนรูท่ี้ชุมชนไสต้นธงเป็นชุมชนแรกๆและสรา้งความ
ประทับใจใหพ้วกเรามาก หลงัจากน้ันก็เขา้รว่มกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย ได ้

รว่มฝึกกิจกรรมการเขยีนรว่มกับกลุม่อ่ืนๆดว้ย และรว่มกิจกรรมอ่ืนๆอีกหลาย

กิจกรรม”  น้องยุย้ ซ่ึงเป็นเจา้ของบา้นสาธยายใหฟั้ง 

 

 

 

 

อรเชษฐ์ มาศเมฆ หรือ น้องซอล หนุ่มใต้

อารมณ์ดี วยั 18 ปี เล่าถึง การไปร่วมกิจกรรมการ

เวิรก์ช็อป “จากคุณบนัทึก สู่นักเขียน เล่มเล็กท ามือ 
และลงบล็อก” เม่ือวนัท่ี 25-28 ต.ค. 2551 ณ โรงแรม
โกลเดน้บีช จ.เพชรบุรี วา่ “เป็นกิจกรรมท่ีดีครบั ก่อน
น้ีผมก็เคยเขียนใหเ้พ่ือนอ่านเหมือนกนันะ เล่าเร่ืองท่ี
ไดไ้ปท ากิจกรรมอะไรกลับมา เพ่ือนก็บอกวา่ชอบนะ 
เพราะผมจะเขียนเล่าเร่ืองแบบสนุกๆ ใส่เร่ืองตลกๆ ท่ี

เจอมาเขา้ไปดว้ย”  

แต่รวมๆ แลว้ซอลก็ยงัไม่ค่อยไดเ้ร่ิมเขียนอะไรมากเท่าไรเขาย ้าวา่ถา้
จะเขียน เราก็ควรตอ้งใหเ้วลากบัการเขียนมากสักหน่อย งานจึงจะดี ครั้งน้ี

เขียนไดถึ้ง 3 หน้า ต่อไปก็จะหมัน่เขียนใหม้ากขึ้ น ซอลวา่อยา่งน้ันก่อนยิ้ มโชว์
ฟันขาวแสดงน ้าใสใจจริงตามสไตลห์นุ่มใต้ ซ่ึงน้องซอลน้ีเคยเป็นอดีตตัวแสบ
ของครอูาจารยใ์นโรงเรียนมาก่อน ทวา่ตอนน้ีมีแผนท่ีจะรวมตัวกบันักเรียนคน
อ่ืนๆ ขุดลอกคนู ้าเสียหน้าโรงเรียนใหช้วนมองมากขึ้ น  

 

 
 
 
 
 
 
 

อรเชษฐ ์มาศเมฆ หรือ

ซอล หนุ่มใตอ้ารมณ์ดี 

อดีตตัวแสบกลับใจ

ของครอูาจารย ์
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บนยา่งกา้ว  ท่ีเจา้เดิน  คือชีวิต 

เป็นลิขิต  ขีดเสน้  ชะตาไว ้

จงตอ่สู ้ อยูบ่นทุกข ์ สุขกายใจ 

กา้วตอ่ไป   สู่จดุหมาย  ชยัชนะ 

แมเ้จา้ลม้  ลงไป  ใครจะช่วย 

จงลกุดว้ย  ก าลงัใจ  ท่ีกลา้แกร่ง 

หยดัยืนข้ึน   ตา้นพายุ  ท่ีพดัแรง 

ไปกบัแสง   สุริยา  ท่ีทา้ทาย 

 

 

 

 

 

หรือนายสุทธิศกัด์ิ ญาติพฒัน์ หรือ น้องปอน หนุ่มใตท่ี้เรียนอยูช่ั้น ม.

6 โรงเรียนเดียวกนักบัซอล ยิ้ มอายๆ ก่อนบอกวา่ เขาจะน าเร่ืองการขุดลอกคู
น ้าเสียหน้าโรงเรียนเขียนลงในงานเขียนดว้ย เช่ือแน่วา่พ่ี น้อง และเพ่ือนๆ ท่ีมี
ส่วนร่วมในการทดแทนคุณโรงเรียนครั้งน้ีจะรูสึ้กต่ืนเตน้ดีใจ ท่ีเร่ืองราวของ

พวกเขาเป็นท่ีรบัรูแ้ละสนใจของคนภายนอกและไดร้วมเล่มเป็นหนังสือเล่ม

เล็ก “ผมสนใจกิจกรรมดา้นการเขียนและการท าหนังสือ เพราะประสบการณ์
ในการเขียนของผมยงัน้อยมาก รูสึ้กวา่ตัวเองเป็นคนรกัการท ากิจกรรม อยาก
หาความรูท่ี้อยูน่อกเหนือจากในหอ้งเรียน การหดัท างานเขียนของตัวเอง ท า
ใหผ้มไดพ้ัฒนา ฝึกฝนตัวเองใหมี้ความเป็นผู้น า กลา้คิด กลา้ท า และกลา้

แสดงออก” น้องปอนบอก 
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 “คณุ เธอ ฉนั” กบัการขบถตอ่สภาพที่เป็นอยู ่
 

 

“วยัหนุ่มสาว” คือวนัคืนท่ีรา่เริงดว้ยพลงักระปรี้กระเปรา่ ดว้ยจิตใจสด

ใหม่ของการสรา้งสรรค์ คนหนุ่มสาวจึงเป็นชีวติชีวาของโลกและเป็นความหวงัของ

วนัพรุง่น้ี แต่เวลาพรากเอาวยัหนุ่มสาวไปไดร้วดเร็ว ใครท่ีปล่อยวนัผา่นไปโดยไม่

ทนัหยดุพิจารณา ก็อาจพบวา่ตนไดก้ลายเป็นผูใ้หญ่ในแบบท่ีตนเองตัง้ใจวา่จะไม่มี

วนัเป็นไปเสียแลว้ 

 หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของหนุ่มสาวคือ “การเรียน” เราใชเ้วลาหลาย

ปีในโรงเรยีน แตมี่ใครเคยสงสยับา้งหรอืไม่วา่เราเรยีนไปเพ่ืออะไร  



 20 

หนา้ท่ีอนัแทจ้รงิของการศึกษา คือเพ่ือท่ีเราจะไดพ้บ ความหมายของชีวติ

ไดด้ว้ยตนเอง “ปัญญา” ท่ีเกิดขึ้นตอ้งเป็นความสามารถท่ีจะคิดไดเ้องโดยอิสระ 

กลา้จะหลดุจากกรอบของประเพณี สงัคม ความเช่ือ หรอืสถาบนัใดๆ 

“การศึกษา” ตอ้งท าใหเ้ราแต่ละคนพบว่า เราตอ้งการจะเป็นอะไร 

ตอ้งการท าอะไร ซ่ึงการแสวงหาน้ีจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือเราปราศจากความกลัว... 

ความคิดอิสระจะเกิดขึ้นไม่ได ้ หากเรายงักลวัการแบ่งแยกหรือโดดเดี่ ยว เสรีภาพ

ทางความคิดจะเกิดไดเ้ต็มท่ีก็ตอ่เม่ือเราไดท้ าลายความกลวัลงเสียก่อน 

แดห่นุ่มสาว : กฤษณมรูติ (แปลโดย พจนา จนัทรสนัติ)  
 

 
“คุณ เธอ ฉนั” เด็กกลุ่มเล็กๆ ที่ขบถตอ่สภาพที่เป็นอยู ่

มณธิรา กิจผลิต หรอืนอ้งธูป เด็กผูห้ญิงท่ีอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ 

เขม้แขง็แตไ่ม่กา้วรา้ว 

กิจกรรมท่ีน้องธูปท าในโรงเรียน แรกๆ เลยคือ ร่วมกบัน้องท าความ

สะอาดโรงเรียน เวลามีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ กลุ่มของเธอจะเขา้ร่วม

ไม่ขาด  

ธูปและเพื่อนๆ เพิ่ มความเช่ียวชาญ

ในงานกิจกรรมขึ้น โดยท าโครงงานผูกพันหวัใจ

โยงใยคุณธรรม เป็นกิจกรรมในวิชาท่ี เ รียน 

หลงัจากน้ันก็คลอดโครงงานโรงเรียนสวยดว้ยมือ

เรา เพื่อสรา้งนอ้งๆ รุน่ต่อไปใหเ้ขา้มาสืบทอด

งานกิจกรรมต่อ และเป็นการขยับจากการท า

กิจกรรมในรายวิชาท่ีเรียนมาเป็นกิจกรรมวง

กวา้งขึ้น นอกจากน้ี ยังเขา้ร่วมกับกลุ่มไผ่รวม
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กอ ชุมชนไสตน้ทง ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การพฒันาท าความสะอาดถนน 

กิจกรรมวนัแม่ จากไสตน้ทงเธอไดไ้ปเรียนรูชี้วติชุมชน วฒันธรรมชุมชน  

โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา เน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ใน

โรงเรียน เช่น เก็บขยะหลงัเลิกเรียน ลอกคูขา้งๆ โรงเรียน งานปรบัภูมิทัศน์

ของโรงเรียนเพ่ือใหมี้ความสะอาดน่าดูขึ้ น โดยจะขอแรงจากเพ่ือนนักเรียน 

ผูป้กครองมารว่มดว้ยช่วยกนั 

เธอยงับอกอีกว่า พอท ากิจกรรมแล้วมันสนุก นอ้งๆ ก็ให้ความ

รว่มมือ เพียงแต่ว่าไม่มีกิจกรรมดีๆ ใหเ้ขาไดท้ าอย่างต่อเน่ือง แกนน าท่ี

อยูใ่นกลุ่มของเธอตอนน้ีมีประมาณ 11 คน ในส่วนของความรูท่ี้เธอน าเอา

มาจัดกิจกรรม หรือแลกเปล่ียนกับน้องๆ เธอบอกว่า ค้นหาจาก

อินเตอร์เน็ต จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน โดยจะเป็นในเรื่องวัฒนธรรม 

ค่านิยม ประเพณี ความเป็นอยู่ของคนแตแ่รกเสียส่วนใหญ่  

นอกจากน้ีเธอยงัไดเ้รยีนรูค้วามเป็นผูน้ า เอาประสบการณ์ในการท า

กิจกรรมตั้งแต่ครั้งเม่ืออยู่มัธยมตน้มาปรบัใชก้ับน้องๆ ส่วนหลักคิดในการ

ท างานของเธอก็คือ รบัผดิชอบเตม็ท่ี ไม่ตกีรอบบงัคบัตวัเองจนเกินไป 

แลว้เหตุใด ผูใ้หญ่ท าไมเขาไม่คิดท ากันบา้ง? ธูปตอบว่า โรงเรียน

ของเธอตอนน้ีมีสภาพเหมือนน ้าเต็มแกว้ ไม่รบัรูอ้ะไร ใครจะท ากิจกรรม

อะไรก็ช่าง บางทีถึงขัน้ไม่ส่งเสรมิ กลุ่มของเธอถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีสรา้ง

ปัญหาใหก้บัโรงเรยีน อยู่ดีๆ ไม่ชอบ มีเพยีงไม่ก่ีคนท่ีเอาดว้ยกบักลุ่มของ

เธอ ท าใหไ้ม่สามารถท ากิจกรรมหลายๆ อย่างตามท่ีคิดได้ หลายๆ คน

ยงัมองไม่พน้จากสภาพความเป็นเด็กของพวกเธอ มีค าหยามว่า เด็กจะท า

อะไรได ้ไม่เปิดช่องใหเ้ด็กไดแ้สดงความสามารถ แสดงพลังสรา้งสรรค์ 

ในกลุ่มเพ่ือนๆ ของธูปเอง ธูปบอกว่า กลุ่มเธอไม่ตามแฟชัน่ ไม่โอ้

อวดความร า่รวย มีอะไรก็ช่วยเหลือกนั มีน ้าใจ 
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น้องธูปเ ป็นเ ด็ก เ รียนดี  เกรดเฉ ล่ียอยู่ ท่ี  3 .00 ขึ้ น ไป ธู ป มี

ความสามารถพิเศษ ท าอะไรไดห้ลายๆ อยา่ง ไม่วา่งานฝีมือ งานศิลปะ งาน

วิชาการ ในดา้นครอบครวั แมว้่าพ่อแม่จะไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกัน ธูปอาจจะเคยคิด

มากกับจุดตรงน้ี แต่ก็ผ่านพน้มาได ้แม่เคยพูดกับธูปว่า ในโลกใบน้ีไม่มีท่ี

ว่างส าหรบัคนอ่อนแอ คนอดทน เขม้แข็งเท่านั้นท่ีจะอยู่บนโลกใบน้ีได ้

และแม่ยงับอกอีกวา่ ใหเ้รยีนรูจ้ากรอบๆ ตวั แลว้เอามาสอนตวัเอง 

ในอนาคตหลังจากจบ ม.6 แล้ว ธูปเลือกท่ีจะตามไปอยู่กับกลุ่ม

เพ่ือนๆ ของเธอ ไปไหนไปกัน ขอใหไ้ดเ้รียนต่อในสถาบันเดียวกนั เพ่ือเกาะ

เก่ียวท ากิจกรรมร่วมกันต่อไป อยูส่ถาบนัไหนก็ได ้เธอบอกว่า คนจะเก่งมัน

อยู่ท่ีตวัของเรา ไม่ไดอ้ยู่ท่ีสถาบนั บางทีสถาบนัมีช่ือเสียงก็จรงิ แต่เด็กท่ี

ไม่มีคุณภาพก็เยอะ อยู่ท่ีไหนขอใหเ้ราท าได ้เรยีนได ้จบออกมามีงานท า 

เท่าน้ันเธอก็ภมิูใจแลว้ 
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ส่วนสถานการณ์เยาวชนท่ีเป็นอยู ่ในสายตาธูปเอง เธอก็ไม่ไดอ้ยาก

น่ิงดูดาย เพียงแต่ว่าบทบาทของเธอยังเอ้ือมไปไม่ถึง เธอคิดว่า ค่านิยม 

วัฒนธรรมวัยรุ่นในตอนน้ีอยู่ในทางเส่ือม อยากให้เป็นวัฒนธรรมแบบ

เก่าๆ อยากใหเ้พื่อน เยาวชนทั่วไปเป็นแบบเก่าๆ มากกว่า ไม่อยากให้

ตามแฟช่ันมากจนเกินไป ในประเด็นน้ีในกลุ่มของเธอก็มีการแลกเปล่ียน

กันเอง รวมไปถึงการแลกเปล่ียนกับน้องๆ ดว้ย โดยใชว้ิธีการรวมกลุ่มให้

น้องๆ แสดงความคิดเห็น พดูคุยกนั แลว้พ่ีๆ ก็ช่วยเติมเต็ม 

มีค าพดูหน่ึงท่ีเราอยากใหห้ลายๆ คนไดอ้่าน ช่วยกนัคิดไปดว้ยกนั วา่

ส่ิงท่ีเด็กผูห้ญิงคนน้ีพดู เราจะเติมเต็มกนัอยา่งไร 

“ทุกคนมีจิตส านึก เพียงแต่จิตส านึกของเขาไม่ถูกกระตุน้
เท่านัน้เอง ถา้สมมติว่าเราไปกระตุน้จิตส านึกของเขา เขา

ก็น่าจะไปในทางท่ีดีขึ้น” 

โดยเธอวา่ การกระตุน้ก็ตอ้งมีวิธีการ เช่น การปลูกฝัง มีกิจกรรม

สรา้งคนท่ีมีจิตอาสา สรา้งเสริมการเรียนรูซ่ึ้งกันและกัน ร่วมมือกับขา้ง

นอก เรยีนรู ้และปรบัปรุง 

ในอีกดา้นหน่ึงของกลุ่มเด็กเส่ียงท่ีอยู่ในโรงเรยีนนัน้ เธอบอกกับ

เราวา่ กลุ่มพวกน้ีพดูง่าย เวลาไปตกัเตือน ไปพดูดีๆ ดว้ยเขาก็เช่ือฟัง ขอความ

รว่มมือในการท ากิจกรรมเขาก็ท าเต็มท่ี ธูปมองว่าเด็กกลุ่มน้ีมีศักยภาพของ 

มีความคิดสรา้งสรรค ์แตว่่าตอ้งมีพื้นท่ีใหเ้ขาแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม 

และเธอยงับอกอีกวา่ วัยรุ่นไม่ชอบการถูกบังคับ ย่ิงบังคบัย่ิงต่อตา้น ตอ้ง

ใหเ้กิดจากความสมัครใจของเขาเอง ส่วนคนโตกว่าก็มีหนา้ท่ีเพียงคอย

ดูแล ตกัเตอืน ประคบัประคองความคิดกนัเท่านัน้ก็พอ 
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หากมามองถึงการรวมกลุ่มของกลุ่มน้ีจะพบวา่ เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆท่ี

รวมตัวกันเพ่ือสรา้งการเรียนรูท่ี้ดีกว่า พวกเขาไม่ไดท้ าอะไรยิ่งใหญ่มากมาย

นัก ไม่ได้จัดโครงสรา้งของกลุ่มองค์กรใดๆ แต่ส่ิงท่ีพวกเขาท าคือ ความ

พยายามท่ีจะแสวงหาความรูแ้ละการเรียนรูแ้บบใหม่ๆซ่ึงการศึกษาในระบบไม่

สามารถมีให้กับพวกเขาได้ ด้วยความไม่พรอ้มของสภาพในโรงเรียนทั้ ง 

บุคลากร รูปแบบการเรียนการสอน และสภาพแวดลอ้ม ท าใหพ้วกเขาตอ้ง

แสวงหาการเรียนรูแ้บบใหม่ท่ีสามรถตอบสนองต่อความเจริญทางด้าน

สติปัญญา 

 หากมองส่ิงท่ีเยาวชนกลุ่มน้ีสรา้งการเรียนรูข้องตัวเองขึ้ นมาย่อม

สะท้อนถึงการจัดการระบบการศึกษาของไทยท่ีมีความพร้อมน้ อยมาก

โดยเฉพาะบุคคลากรทางการศึกษาซ่ึงค่อนขา้งท่ีจะทุ่มเทกับกระบวนการ

เรียนรูข้องเด็กแบบไม่เต็มท่ี ท าใหส่ิ้งท่ีเด็กไดร้ับคือความรูใ้นต าราเท่าน้ัน 

เพราะฉะน้ันปรากฏการณ์แบบกลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั” จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีขบถ
ต่อสภาพท่ีเป็นอยู่จริงของโรงเรียน แต่พยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ เพ่ือ

ปลดปล่อยจิตวญิญาณการเรียนรู ้ซ่ึงถกูจ ากดัใหค้บัแคบมานาน 

 เพราะฉะน้ันปรากฏการณ์แบบน้ีอาจเกิดขึ้ นได้ทุกเม่ือกับระบบ

การศึกษาไทยหากยงัไม่ไดร้บัการปรบัปรุง  ส่ิงท่ีส าคญัไปกวา่น้ันก็คือวา่ เม่ือ

เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกนัเพ่ือแสวงหาการเรียนรู ้ในรูปแบบต่างๆ ควรท่ีจะ

ไดร้บัการส่งเสริมจากครใูนโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการกีดกั้นส่ิงท่ีนักเรียนก าลงัท า 

ทั้งน้ีเพราะว่าส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่าน้ันก็คือ การเรียนรูข้องเยาวชนจะเป็นส่ิงส าคัญ

ส าหรบักระบวนการเรียนรูท่ี้จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
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มุมมองตอ่การศึกษาในทศันะ “คณุ เธอ ฉนั”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ในกลไกของการเรียนรู ้จะเห็นไดว้า่การเรียนรูน้ั้น มิไดเ้กิดขึ้นเฉพาะใน
หอ้งเรยีนเท่าน้ัน แตก่ารเรยีนรูเ้กิดขึ้นไดต้ลอดเวลาท่ีประสาทรบัรู ้ท างานประสาน
กบัจิตใจ 

 ดงัน้ัน การศึกษาจึงตอ้งเน้นการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มของผูเ้รียน เน้นท่ี
เดก็เป็นผูส้รา้งความหมายใหก้ับการเรียนรูข้องเขาเอง เพราะฉะน้ัน ศนูยก์ลางของ

การเรยีนรูจ้ึงอย ูท่ี่ผ ูเ้รยีนมิใช่ผ ูส้อนหรอืคร ูการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มก็คือการท่ีเด็ก
แตล่ะคนมีส่วนรว่ม คือการท่ีเดก็เอาจิตใจรว่ม ท าใหต้วัเขาเองเกิดการเรยีนรูใ้นส่ิงท่ี
อยากจะรู ้

เพราะฉะน้ัน บทบาทและหน้าท่ีของครจูึงตอ้งปรบัเปลี่ ยนไป ครท่ีูแทจ้ริง
คือ กัลยาณมิตรของลกูศิษย ์คือผูช้่วยเหลือเก้ือกลูใหศิ้ษยเ์กิดการเรียนรูด้ว้ยความ
รกั ความเอาใจใส่ และความปรารถนาดตีอ่ศิษย ์และเป็นท่ีพ่ึงของศิษยไ์ด ้

โอ.้.. การศึกษา!! 
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สรา้งการเรียนรูอ้ยา่งหลากหลายและรอบดา้น 

 กลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั” แมว้า่จะเป็นกลุ่มกิจกรรมเล็กๆ แต่วา่มุมมองของ
พวกเขาท่ีมีการศึกษาน้ันน่ารบัฟังยิง่ เพราะพวกเขาผ่านการเรียนในระบบและ

การเรียนรูน้อกหอ้งเรียนมาดว้ย และมีความเห็นต่อการศึกษาไดอ้ยา่งน่าฟัง  

ประการแรก พวกเขาเห็นว่า ส่ิงน่าจะเป็นปัญหาก็คือ บุคลากร

ทางการศึกษา พวกเขาเห็นวา่น่าจะมีการปรบัปรุงบุคลากรทางการศึกษา ให้

มีคุณภาพและรกัท่ีจะท างานดา้นการศึกษาไม่ใช่น าคนท่ีไม่มีทางเลือกเขา้มาสู่

ระบบการศึกษา 

 ประการต่อมาก็คือ กระบวนการเรียนการสอน ท่ีน่าจะเน้นการเรียนรู ้

ของเด็กมากขึ้ น ใหโ้อกาสเด็กในการสรา้งการเรยีนรูข้องตวัเอง  

น้องผ้ึง ซ่ึงเพ่ิงไดร้ับเลือกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนบอกว่า 

“โรงเรยีนน่าจะเป็นท่ีสรา้งการเรยีนรูข้องเด็กๆ ใหเ้ยอะๆ ใหเ้ด็กหนัมาสนใจ
กิจกรรมมากขึ้น” และการเรียนรูไ้ม่ไดห้ยุดอยูแ่ค่ในหอ้งเรียนเท่าน้ันแต่ยงัเต็ม
ไปดว้ยส่ิงท่ีน่าเรียนรูอี้กมากในโลกภายนอก  

 

ลกัษณะบุคคลแห่งการเรียนรู ้

1. ตระหนักถึงความส าคญั ความจ าเป็นของการเรียนรู ้

2. มีทกัษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห ์และการแกปั้ญหา 

3. มีความใฝ่รูส้ามารถสรา้งกระบวนการเรียนรูด้ว้ย   ตนเองและสามารถใช้

ความรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

4. มีโอกาสและสามารถเลือกท่ีจะเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงอายุ ดว้ย

รปูแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่และมีคุณภาพตามความตอ้งการ ความสนใจ

และความถนัด 
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 “มีการศึกษา (Education) ไม่ไดแ้ปลวา่ มีความรู ้(Knowledge)” 
“กระดาษหน่ึงแผ่น..ไม่ไดท้  าใหค้นฉลาดข้ึน” 

“การเรียนรู.้.ไม่ไดมี้อยูแ่ตใ่นหอ้งเรียน” 

 
การเรียนในหอ้งเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของความรูแ้ต่ความรูอ้ยู่ท่ีการได้

เรียนรูแ้ละปฏิบัติพรอ้มกันไป จึงจะได้สัมผัสกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

มากมาย และตอ้งเรียนรูท่ี้จะแกไ้ขดว้ย ท าใหเ้วลาลงมือท างานไดส้ัมผัสกับ

ของจริง วชิาในต าราจึงไม่ใช่เรื่องส าคญัมากนัก เพราะถา้มีใจใฝ่เรียนรู ้วิธีการ

คน้ควา้ก็จะมีหลากหลายมากมาย  

หากฟังความเห็นจากกลุ่ม “คุณ เธอ ฉัน” ก็จะพบว่าพวกเขาเร่ิมท า
กิจกรรมกนัมาภายใตข้อ้จ ากดัอยา่งยิ่ง ทั้งท่ีโรงเรียนไม่มีงบสนับสนุนมากนัก 

แต่เม่ือหวัใจโบยบินท่ีจะเรียนรู ้ทุกอยา่งไม่อาจเป็นอุปสรรคแก่พวกเขา  

สังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู ้ ท่ีการเรียนรู ้และ

นวตักรรมเป็นปัจจยัส าคัญในการพัฒนา  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

ส่งเสริมและสรา้งสภาพการณ์  เพ่ือใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาค

ในการเรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการสรา้งชุมชน/สงัคมแห่งการเรียนรู ้

1.  การศึกษาและการเรียนรูเ้ป็นกลไกส าคญัต่อการแกปั้ญหาและการพฒันา 

2.  การมส่ีวนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสงัคม 

3.  ชุมชนเป็นฐานของการพฒันากระบวนการเรียนรู ้โดยใชศ้กัยภาพและ

ทรพัยากรในชุมชนเป็นหลกั 

4.  การบรูณาการ การเรียนรู ้การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพอยา่งผสม

กลมกลืน 
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สืบทอด “คณุ เธอ ฉนั” จากรุน่พี่สู่รุน่นอ้ง 
 

 
องค์ประกอบหน่ึงท่ีส  าคัญของการจัดการความรู ้คือ “การถ่ายทอด

ความรู”้ ความรูจ้ะไม่มีประโยชน์อันใดเลย ถา้ความรูท่ี้มีอย ูใ่นองค์กรหรือ

บคุคลน้ันไม่ไดร้บัการถา่ยทอดหรอืเผยแพรใ่หเ้ป็นประโยชน์ตอ่คนอ่ืน  
 การถ่ายทอดความรูท่ี้มีอย ู่ไปยงับคุคลอ่ืนหรือส่วนอ่ืนๆ ของกลุ่ม/

องคก์ร ท าไดโ้ดยการแลกเปลี่ ยน แบง่ปันความรู ้สาระ เรื่ องราวตา่งๆ  
วิธีการถ่ายทอดความรูท่ี้มีประสิทธิผลท่ีสุดและง่ายท่ีสุด คือ การ

พดูคยุแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นระหวา่งกัน เพราะการแลกเปลี่ ยนความรู ้จะ
ช่วยใหค้วามรูใ้หม่มาปะทะสงัสรรค์ความรูเ้ก่า เกิดเป็นแนวความคิดใหม่ อัน
จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและกลุม่/องคก์รตอ่ไป 
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บา้นหลงันอ้ยจะไดร้บัการสืบทอดจากรุ่นนอ้ง 

 แกนน าหลายคนก าลงัจะจากโรงเรียนน้ีไปเพราะจะจบการศึกษาแลว้ 

เม่ือถามวา่แลว้จะมีใครมาสืบทอดกลุ่มท่ีน้องสรา้งขึ้ นและบา้นหลงัน้อยของยุย้

ท่ีเป็นแหล่งสุมหวัของกลุ่ม หลายคนยืนยนัตรงกนัวา่ กลุ่มน้ีจะไม่หายไปจะมี

รุน่น้องมาสืบต่อส่ิงท่ีพวกเขาไดท้ าไว ้ปอนสมาชิกของกลุ่มอีกคนหน่ึงยืนยนัวา่ 

“พวกเราไดส้รา้งรุน่น้องเอาไวแ้ลว้ แมว้า่จะมีไม่มากแต่ก็น่าจะสืบทอดกลุ่มท่ี
พวกเราสรา้งไวไ้ด ้ส่วนสถานท่ีสมุหวัพวกเขาคงหากันเองได ้บา้นหลงัน้อยก็

จะเกิดขึ้นอีก” เพราะพวกเขาไดส้รา้งรุ่นน้อง ซ่ึงเห็นเสน่หข์องการท ากิจกรรม
เช่นกัน อย่างน้อยยังมีน้องผ้ึงซ่ึงยังไม่จบการศึกษาและยังเป็นประธาน

นักเรียนดว้ย น่าจะท าใหก้ลุ่มน้ีเติบโตและพฒันาต่อไปได ้

การท่ีเราไดร้บัการดูแลจากคนรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับท่ีเราดูแลคนรุ่น

ก่อนหน้าเรา คนรุ่นใหม่ในสังคมก็จะเป็นลูกหลานเราทุกคนและเขาก็จะ

เรียนรูก้ารอยูร่่วมกนัใหเ้กียรติกนั เน่ืองจากตอ้งร่วมมือกนัท างานสรา้งสรรค์

ผลผลิตเพ่ือสงัคม  

“การตอ่ยอดจากสิ่งที่ด ียอ่มไดส้ิ่งท่ีดีกว่า” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ลกัษณะของวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู ้
และการถ่ายทอดความรูภ้ายในกลุ่ม/องคก์ร  

ประกอบดว้ย 
1.  สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรูโ้ดยการสอน และการแบ่งปันความรู ้
2.  มีการใชเ้ร่ืองเล่า เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู ้
3.  มีการพฒันาและแลกเปล่ียนความรูใ้หม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
4.  บุคคลในกลุ่ม/องคก์รมีความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั เปิดใจในการเรียนรู ้
5.  ใหม้ีการท างานร่วมกัน หรือมีการท างานขา้มสายงาน เพื่อใหเ้กิดการพูดคุยและ

แลกเปล่ียนความรูก้นั  
6.  เมื่อไดท้ างานแลว้ก็จดบนัทึกและรวบรวมขอ้มลูไว ้ 
7.  มีระบบพี่เล้ียง ท าหนา้ที่ถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่คนเขา้มาใหม่ หรือมีการท าเร่ืองใดใหม่ๆ 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ มีความรูไ้ดง้่ายกว่าการเรียนรูเ้อง  
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ปิดทา้ยจากผูเ้ขียน  
 

 

 

 
การเรียนรูท้ี่ตอ้งลงมือ 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2551 

ท่ีผ่านมา ผู้เขียนได้เขา้ร่วมเวทีพัฒนา

ทักษะเยาวชนในระบบโรงเรียน “การ
เขียนเล่าเ ร่ือง ” ท่ีโรงเรียนพระพรหม
พิทยานุสรณ์ มีน้องๆ เข้าร่วมจาก 2 

โรงเรียน คือ โรงเรียนเสาธงวิทยา และ

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ กวา่ 50 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กกิจกรรม อีกนัย

หน่ึงก็คือ กลุ่มเด็กท่ีครูไม่ยุ่ง เพ่ือนส่วนใหญ่ไม่เอา สังคมตามกระแสไม่

ตอ้งการ (อนัน้ีน้องๆ เขาบอกผูเ้ขียนเองนะ ไม่ไดคิ้ดเอง) เพราะมกัจะท าหรือ

คิดอะไรแหวกๆ แตกออกจากกรอบท่ีคนอ่ืนใหเ้ป็น และ/หรืออยากใหเ้ป็น แต่

เราวา่สงัคมท่ีก าลงัป่วยไขด้ว้ยมือเน่าๆ ของผูใ้หญ่น่าจะตอ้งมีเด็กอยา่งน้ีมากๆ 

นะ กลบัมาต่อท่ีเวทีนักเล่าเร่ืองน่าจะดี  

เรื่องเล่าจากพระพรหมฯ 
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หลังจากเราวุ่นวายกับการจัดสถานท่ี การโทรตามตัวกัน ก็ไดฤ้กษ์ 

อาจารยจ์ิรวิทย ์คุณอ านวยใหญ่ (ใหญ่จริงๆ) ก็จดัการแบ่งกลุ่มนักเรียนออก 

5 กลุ่ม ใหอ้ยู่คละๆ กันทั้งหญิงชาย ม. 4 5 6 ปนๆ กัน มีคุณอ านวย คุณ

บนัทึกประจ ากลุ่ม  

...เขา้ท่ี...พรอ้ม...แลว้อาจารยก็์กล่าวแนะน าโครงการ ทีมงาน พ่ีเล้ียง 

เล่าถึงความส าคญัและประโยชน์ของการจดบนัทึก การเขียนเร่ืองเล่า 

ลุย...ออ้ ก่อนท่ีจะลุย อาจารยเ์ขาใหน้้องๆ ไปท าการบา้นมาก่อน คือ 

เขยีนเล่าเรือ่งของตวัเอง ครอบครวัตวัเอง คิดอยา่งไรกบัครอบครวัของตวัเอง 

ก็เอาเรือ่งท่ีเขารูดี้ท่ีสุดมาเขียนนัน่แหละ นะ ใครจะรูเ้ร่ืองคนอ่ืนมากกวา่เร่ือง

ตวัเอง แต่ก็ไม่แน่นิ จากน้ันก็เอาเร่ืองท่ีเขียนมาเล่าสู่กันฟังในกลุ่ม น้องๆ ใช้

วิธีเลือกเพ่ือนมาอ่านเร่ืองของเพ่ือนใหเ้พ่ือนฟัง คือ ไม่เล่าเอง ยืมปากเพ่ือน

เล่าให ้

เรา ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ ก็เขา้

ไปร่วมฟังในวงดว้ย ประมาณว่า อยากรู ้

เหลือเกิน ฟังแล้วก็คิดว่า น้องๆ เขาก็

รูจ้กัครอบครวัเขาดี (ในสังคม ก็มีเด็ก

ประเภทหน่ึงท่ีไม่รู จ้ักตัวเอง) คิดดี 

เห็นความยากล าบากของพ่อแม่ก็อยาก

ช่วยแบ่งเบา มีความหวังท่ีดีต่ออนาคต 

มีความใฝ่ฝัน แมบ้างคนไม่ไดเ้ขียนมาแต่ก็พยายามมีส่วนร่วม ดว้ยการเล่า

แบบไม่มีสคริป เขาก็เล่าได ้มีขอ้สังเกตว่า เร่ืองท่ีน้องๆ เขียนยงัไม่จดัล าดับ

ความคิดอย่างดีพอ สะเปะสะปะนิดหน่อย ขาดการวิเคราะห์ สะท้อนมุมๆ 

เดียว (คือมุมความเศรา้ของครอบครวั) เราคิดอีกวา่ ถา้นอ้งๆ ไดฝึ้กฝนการ

บันทึก การเขียน ความช่างสังเกต การคิดอย่างเป็นกระบวนการ เป็น

ระบบ อ่านหนงัสือใหม้ากๆ รุง่แน่ 
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แตล่ะกลุ่มก็เล่ากันไป ฟังกันไป คุณอ านวย คุณบนัทึกก็ท าหนา้ท่ี

ไป พอดีก็หันไปเห็นกลุ่มหน่ึง เอ๊ะ แปลกๆ ท าไมน้องผูห้ญิงนัง่รอ้งไห ้ส่วน

น้องผูช้ายนัง่ซึม เป็นอะไรกนั ก็ไปสืบความ อยากรูเ้ร่ืองเพ่ือนอีกแลว้ เร่ืองมนั

มีอยูว่่า น้องสาว 5 คน (เขามีช่ือว่า 5 สาวเวทนา) เขามีประสบการณ์ชีวิตท่ี

คลา้ยๆ กนั สภาพครอบครวัแตก จากการท่ีพอ่เสียชีวิต พ่อไปมีครอบครวั

ใหม่ ความล าบากความทุกขท่ี์ไดร้บั ปัญหาครอบครวัแบบน้ีเราว่ามันกัด

กินชีวิตสดใสของใครหลายคน เป็นจุดหมองท่ียากจะลบเลือน เราก็หวงัให้

ก าลงัใจน้องๆ ท่ีพบกบัปัญหาแบบเดียวกนัวา่ ชีวิตยงัตอ้งด าเนินต่อไป เอาส่ิง

ท่ีมนับกพรอ่งมาเป็นแรงผลกัดนัใหก้า้วไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ใหไ้ด ้สู ้สู ้

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากเล่าเร่ืองครบกันทุกคนแลว้ สมาชิกในกลุ่มก็ช่วยกันเลือก

เรือ่งท่ีเห็นว่า โดน คือ เขยีนไดดี้ เขยีนไดป้ระทับใจมาเป็น best ของกลุ่ม 
แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์ จุดดี จุดดอ้ย เติมเต็ม เด็กๆ ก็พยายามสรรหา

รปูแบบท่ีจะน าเสนอส่งท่ีตัวเองช่วยกนัวิเคราะห ์บางกลุ่มใช้ mind mapping 
บางกลุ่มวางประเด็น เออ เขา้ท่า ก็คิดกนัได ้ก็ท ากนัได ้เห็นแลว้ก็มาคิดต่อวา่ 

ใครหนอจะมาเสรมิพลังใหเ้ขากา้วย่างไปอย่างมั่นคง 

เม่ือวิเคราะห์เสร็จ เขียนเสร็จ ก็ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ มี

เร่ืองไดท่ึ้งอีก เขาพดูได ้คือ ใครๆ ก็พดูไดนั้น่แหละ แต่การออกมาน าเสนอต่อ
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หน้าคนจ านวนมาก โดยไม่สัน่ ไม่ประหม่า น าเสนออยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่วา่จะ

ท าไดทุ้กคนเม่ือไหร ่อาจารยจ์ิรวทิยเ์องก็ยงัออกปากวา่ ไม่คิดวา่เขาจะพดูได ้

เม่ือน าเสนอหมดแลว้ทุกกลุ่มพ่ีเล้ียงแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือเติมเต็ม ซ่ึงเราพอจะรวบรวมได ้คือ 

- ยงัเขียนไม่ครบ ขาดรายละเอียด และบางคนก็ไม่เขียนมา 

- อยากใหเ้ขียนถึงเวลาท่ีเรามีความสุขท่ีสุดบา้ง  

- เปิดมุมมองใหก้วา้งขึ้ น อยากใหม้องหลายๆ มุม (อ.จิรวทิย ์บอก

วา่เป็นการปรบัอารมณ์เพ่ือปรบัชีวติใหมี้ความสุขข้ึน) 

- อ่านแลว้ยงัแข็งๆ ไม่ไดอ้ารมณ์เท่าท่ีควร 

- ควรมีการจดัเรียงเน้ือหาใหดี้ 

- ส่วนใหญ่เขียนไดดี้ แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาท่ีท าใหต้อ้งเรง่เขียน 

เม่ือสะทอ้นกันจบแลว้ ก็แยกยา้ย หลายคนคงไดอ้ะไรติดไมติ้ดมือ

กลบัไปบา้น (เราเองก็ไม่หวงัวา่น้องๆ จะมีงานเขียนออกมาเยอะแยะ แต่อยาก

ใหน้้องๆ ไดพ้ฒันาความคิดของตนเองต่อไปขา้งหน้าเพ่ือก่อการดี ใหป้ระเทศ

เขม้แข็งขึ้ น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนเรื่องสั้นเบ้ืองตน้ เป็นการเขียนเล่าเร่ืองแบบหน่ึง ท่ีมี

ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ ค าเป็นอยา่งมาก  
มีลกัษณะ คือ -ตอ้งสมบูรณ์ในตวัมนัเอง -อ่านจบแค่ในเวลาชัว่ครู่ -

ทุกค าในเร่ืองตอ้งส าคญั และส่งผลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในเร่ือง -ประโยคเร่ิมเร่ืองเป็น
ส่ิงบอกถึงตลอดทั้งเร่ือง -จบเมื่อไคลแ์มกซ ์-ตวัละครมีเท่าท่ีจ าเป็น  

และมีองคป์ระกอบ คือ -Plot พล็อตเร่ือง -Character ตวัละคร 

Setting ฉากสถานท่ี -Dialogue บทพดู -Point of view มุมมอง -Theme แสดง
แก่นเร่ืองท่ีตอ้งการจะเสนอ  
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บนัทึกทา้ยเล่ม 
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