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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

ทอ้งถ่ิน ภาคใต ้ เร่ือง “กลุ่มสายธาร...อ่านและเขียนเพื่อชีวิต” โรงเรียนกบัการบ่ม
เพาะเด็กและเยาวชน : โรงเรียนเสาธงวิทยา สรส.จดัท าขึ้ นเพ่ือ (1) บนัทึกร่องรอย
การเรียนรูร้่วมกันของเด็ก เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี (3) น าเสนอวิธีการประยุกต์ใชก้าร
จดัการความรูข้องเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบท

และเครือข่ายปฏิบติัการ (4) น าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรม

สงัคมในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการ

และพ้ืนท่ีเครือขา่ยอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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เตบิโตในเสน้ทางแห่งความงาม…  
ศิลปะแห่งงานเขียน 

 

 
 “ขา้พเจา้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายวา่ ศิลปะงามอยา่งไร เพราะแทจ้รงิ
น้ัน ผ ูท่ี้มีความรูส้ึกนึกคิดอนัเป็นปกติจะสามารถรบัร ูไ้ดโ้ดยตนเองอย ูแ่ลว้ 

ถา้งานเขียนนับเน่ืองอย ูใ่นศิลปะแขนงหน่ึง ยอ่มหมายถึงวา่มี ความ

งามแหง่การด ารงชีวติอย ู ่ 
เท่าท่ีขา้พเจา้ส านึกได ้ไม่มีความงามอันใดอ่ืนเกินเลยศิลปะแห่งงาน

เขยีนได ้ท่ีส  าคัญมีคนไม่มากนักท่ีจะมีปัญญาบารมีเขา้ถงึ 
ขา้พเจา้สอนใหค้นเรยีนรูท่ี้จะใชช้ีวติอยา่งมีศิลปะ ใหค้น้พบความสขุ

แห่งชีวติดว้ยการอ่าน การท างาน การสังเกต การขบคิด แลว้สรา้งสรรค์มา

เป็นงานเขยีน ซ่ึงแตล่ะคนมีองคร์วมแหง่ชีวติไม่เท่ากัน หากแต่ถา้ไดร้บัโอกาส

อนัด ีพวกเขาจะสามารถท าไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสมของแตล่ะคน” 
 

นิวฒัน์ บญุญานุรกัษ,์ 9 พฤศจิกายน 2548 
จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์
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 เสน้ทางแห่งความงามของนิวฒัน ์บุญญานุรกัษ ์

รมณา โรชา เป็นนามปากกาของอาจารยนิ์วัฒน ์

บุญญานุรกัษ ์หรือครไูก่ เกิดเม่ือ 30 ธันวาคม 2507 ท่ี
บ้านนาส ร ะ  ทุ่ ง ชนบทของอ า เ ภอ เ มื อ ง  จั ง ห วัด

นครศรีธรรมราช ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนวดัเชิงแตระ 
โรงเรียนวดัพระมหาธาตุ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

และมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (มศว.สงขลา) 
ตามล าดบั 

อาจารยนิ์วฒัน์ เร่ิมสนใจอ่านวรรณกรรมตั้งแต่สมยัเรียนชั้นประถม
ตน้ ต่อมาเม่ือไดอ้่านวรรณกรรมสรา้งสรรค์เพ่ือชีวิตในช่วงมัธยมปลาย จึง
ใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนักเขียนพรอ้มกบัอยากเป็นครู 

เม่ือเขา้สู่ มศว.สงขลา (ปี 2527) ไดเ้ร่ิมท างานวรรณกรรมอย่าง

จริงจงัในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของกลุ่ม “คล่ืนใหม่” ซ่ึงประกอบดว้ย กานติ ณ 
ศรทัธา มาโนช นิสรา อัฉรา สุขขีมนต์ และเก้ือกูล ขวญัทอง รวมทั้งสมาชิก
ของกลุ่ม “มัชฌิม” คือ ปราศ ราหุล และถนอม การยัภูมิ นอกจากน้ียงัร่วม
ขบัเคล่ือนกิจกรรมทางวรรณกรรม โดยมีท่ีปรึกษาคือ สถาพร ศรีสจัจงั เป็นผู้
หนุนเน่ืองกลุ่มวรรณกรรมมีผลและบทบาทยิ่งต่อพฒันาการทางดา้นความคิด

และงานเขียน 

มีผลงานทั้งบทกวีและเร่ืองสั้นลงพิมพ์ในหนังสือต่างๆ ตั้งแต่ตน้ปี 

2528 เป็นตน้มา 

ปี 2531 เป็นครท่ีู โรงเรียนพงัเคนพิทยา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดั

อุบลราชธานี เคล่ือนไหวท ากิจกรรมพฒันาเยาวชน โดย
ส่งเสริมเด็กใหศึ้กษาและสรา้งสรรค์งานวรรณกรรม 
พรอ้มทั้งก่อตั้งและเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่เยาวชนกลุ่ม “ค า
แพง”  
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ปี 2536  รวบรวมผลงานเขียนของเด็กๆ พิมพ์เผยแพร่ในช่ือ “ค า
แพง”  

 ยา้ยกลบัภมิูล าเนา ท างานสอน ณ โรงเรียนเสาธงวิทยา 
อ าเภอร่อนพิบูลย ์จังหวดันครศรีธรรมราช สืบสาน

กิจกรรมพฒันาการอ่านการเขียน “โครงการเยาวชนรกั
หนังสือ” 

 เร่ิมท าสวน และใชชี้วติอยา่งสมถะ 

ปี 2537  มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ประเภทรวมเร่ืองสั้นเล่มแรก 

“เหยือ่ล่อไฟ” 

ปี 2539  ก่อตั้ง “กลุ่มสายธาร” เสริมสรา้งการอ่าน เขียน เรียนรู ้
ชีวิตแก่เยาวชน และรวมพิมพ์ผลงานของเด็กๆ ออก

เผยแพร่อยา่งต่อเน่ือง คือ “ธารสายใส” เล่ม 1-2 “โลก
ในอุง้มือ” “ไม่ตอ้งขานช่ือผมครับครู” “ดอกไมใ้นแสง
ตะวนั” 

ปี 2540  รว่มก่อตั้งและเป็นกรรมการ รางวลับทกว ี“ปราศ ราหุล” 
รางวลัของกวเีพ่ือกว ี

ปี 2543  รวมบทกวีพิมพ์เล่มแรก “ราชพฤกษ์แห่งลานบ้าน ” 
(เขา้รอบ ๕ เล่มสุดทา้ยรางวลัซีไรต)์ 

ปี 2547  รวมบทกวี “บางดวงตาสุกใสในดวงดาว” รวมเร่ืองสั้น 

“แต่ขา้ยงัไม่ตาย” 

ปี 2550  รวมบทกวี อาผูห้ญิงทั้งสาม , รวมบทกวี ถักถอ้ยธุลีใจ , 
นวนิยายเยาวชน "ดว้ยปีก…และถัว่พ"ู 
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ปัจจุบันมีความสุขในการเขียน ร่ืนรมย์กับการเดินทาง ผิวขลุ่ย 
สนุกสนานกบัการพาเด็กเขา้สู่โลกแห่งวรรณกรรม คร้ืนเครงกบัม่ิงมิตรในบาง

วาระ และมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายในบา้นสวน “ขน าเรืองไพร” 

รางวลั :  

ดว้ยปีก...และถัว่พู ไดร้ับรางวลัชมเชย ประเภทนวนิยายส าหรับ

เยาวชน จากโครงการแวน่แกว้ ปี 2550 

ผลงาน :  

ดว้ยปีก...และถัว่พ ู: ชุด รางวลัแวน่แกว้ ครั้งท่ี 4  
ประเภทหนังสือ วรรณกรรมเยาวชน 

จ านวน 168 หน้า  ราคา 135 บาท 

 เน้ือหาโดยยอ่ : เรื่ องราวแสนน่ารกัและ
อบอุ่นของพู่กัน เดก็หญิงวยั 5 ขวบ ผูใ้ชช้ีวติอย ูใ่น
บา้นชนบทกับพ่อแม่ แวดลอ้มดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้
และสัตว์นานาชนิด พู่กันเติบโตท่ามกลาง

ธรรมชาติอันงดงาม บวกกับค าสอนของพ่อท่ี

เลี้ยงดเูธอใหเ้ป็นเด็กมีเหตผุล เชื่ อมัน่ในตัวเอง 
และเชื่ อใจพ่อ จนกระทัง่วนัหน่ึง พ่อบอกพู่กันวา่ 

ตุ่มเล็กๆ บนหลังของเธอ เป็นปีกท่ีก าลังงอก

ขึ้นมา! น่ีเองคือจดุเริ่ มตน้การค้นหาความจริง

ของพู่กัน ปีกมาจากไหน และมันจะงอกได้

อยา่งไร ติดตามพู่กันไปเรยีนรูช้ีวติและธรรมชาติ ผา่นจินตนาการไรเ้ดียงสา
ของเธอ ท าความรูจ้กักับ “พ่ีสาวตน้นอ้ยหน่า” “นอ้งชายตน้โมก” รวมทัง้เหลา่พ่ี
นอ้งผองสตัวใ์นป่าหลงับา้น ท่ีจะชว่ยพู่กันคน้หาความจรงิ...แลว้ก็ตน้ถัว่พ ูท่ีมา
เก่ียวกับเรื่ องน้ีไดอ้ยา่งไม่น่าเชื่ อ “ดว้ยปีกและถัว่พ”ู จะท าใหค้ณุอมยิ้มและชื่ น
ใจไปทกุตวัอกัษร 

http://www.nanmeebooks.com/book/online_cat1_detail.php?bid=1651&isbn=9450-04-8
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อาจารยนิ์วฒัน์ หรือครไูก่ เร่ิมสนใจอ่านวรรณกรรมตั้งแต่เรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนตน้ ความฝันของเสน้ทางนักเขียนจึงเร่ิมขึ้ น พรอ้มกบัความ

ฝันอยากเป็นคร ูเม่ือไดอ้่านวรรณกรรมเพ่ือชีวิตในช่วงมธัยมปลาย และเลือก

เรียนศึกษาศาสตร ์เม่ือเขา้สู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงเร่ิมท างานวรรณกรรมอยาก

จริงจงั พรอ้มทั้งขบัเคล่ือนกิจกรรมทางวรรณกรรมมาโดยตลอด ภายใตห้ลัก

คิดท่ีวา่วรรณกรรมลว้นสรา้งมาจากวถีิชีวติ คนจะประสบความส าเร็จ และเป็น

ยอดคนได ้จะตอ้งเร่ิมจากการอ่านหนังสือ จนกระทัง่มีผลงานบทกวี และเร่ือง

สั้นลงพิมพใ์นหนังสือต่างๆ   

อาจารยนิ์วฒัน์ กวีและครูสอนวิชาภาษาไทยท่ีเพ่ิงหดัเขียนนวนิยาย 

“ดว้ยปีก...และถัว่พู” เป็นเร่ืองแรก เล่าวา่ เป็นนวนิยายเล่มแรกท่ีเขียน ก่อน
หน้าน้ีเขียนบทกว”ี 

ในส่วนของเด็กและเยาวชน อาจารยนิ์วฒัน์ เล่าวา่ ลกูศิษยท่ี์โรงเรียน
เสาธงวิทยา อ าเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเด็กมี
ปัญหาเพราะความยากจนและไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อแม่  

 จากค่านิยมท่ีพ่อแม่ไปท างานในเมืองกรุง เด็กชนบท 6 ใน 10 คนจึง
ไม่ไดอ้ยู่กับพ่อแม่ อย่าว่าแต่จะหาหนังสือดีๆ อ่าน อาหารแต่ละม้ือยงัหา

ล าบาก จึงคิดวา่น่าจะมีอะไรมาเช่ือมต่อชีวติ เด็กกบัเด็ก ผูใ้หญ่กบัเด็ก  

“ผมมองวา่น่าจะมีอะไรต่อเช่ือมระหวา่งชีวิตกบัชีวิต ผมสอนใหเ้ด็ก

อ่านและเขียนหนังสือ เด็กบอกว่าอาจารยเ์ขียนใหผ้มดูก่อน  ทีน้ีผมไม่เคย

เขียนนวนิยายมาก่อน แต่เขียนเร่ืองสั้นสกั 70-80 เร่ืองได ้ ผมเลยจ าเป็นตอ้ง
เขียนใหเ้ขาเห็น พอมาเร่ิมเขียนก็ไม่รูจ้ะเขียนอะไร ผมเลยเขียนเร่ืองท่ีรกัและ
เขา้ใจมากท่ีสุด คือเร่ืองลกูสาว ช่วงเขาอายุ 4-5 ขวบ ช่วงก าลงัแสวงหาความรู ้
ค าถามของเด็ก พ่อแม่หลายคนฟังแลว้ปวดหวัมาก อยากจะหยา่รา้งกบัลกูวนั
ละเจ็ดหนสิบหน (ฮา) เพราะฉะน้ันตอ้งรีบถามเขาก่อน”  
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“ในกลุ่มลกูศิษย ์40-50 คนเกาะกลุ่มกัน
เขียนหนังสือและอ่านหนังสือ ใน 1 ปีอ่านไดค้นละ 
60-80 เล่ม ถือวา่มีความสามารถมาก แต่ไม่มีเงิน 
ผมอยากใหเ้ด็กมีงานเขียน จึงใหเ้ด็กเขียนเร่ืองสั้น 
แต่ปัญหาคือไม่มีขอ้มลูท่ีเช่ือมโยงความจริงในชีวิต 

อธิบายความไม่ได ้ จึงจ าเป็นตอ้งเขียนใหเ้ด็กด ู

โดยเขียนส่ิงท่ีอยู่ใกลต้ัว ส่ิงท่ีรกัและเขา้ใจท่ีสุด โดยเขียนเร่ืองลกูสาววยั 4-5 
ขวบ ท่ีอยู่ในวยัเรียนรู ้ทุกเร่ืองท่ีเขาถามตอ้งไดค้ าตอบ ใหเ้ขาสามารถจะท า

และเรียนรูไ้ดด้ว้ยตัวเอง ผมรูสึ้กวา่พลงัของเด็กยิ่งใหญ่ จริงๆ แลว้นวนิยาย
เร่ืองน้ีเป็นการสะทอ้นถึงการอยูร่่วมกนั การมีสมัพนัธภาพท่ีเรียกวา่เป็นดุลย
ภาพของชีวติระหวา่งผูใ้หญ่กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งตน้ไม ้ช่วยใหเ้ขาสงัเกต เรียนรู ้
และท าความเขา้ใจ ถา้เกิดลกูถามก็ถือเป็นโอกาสท่ีไดต้อบค าถามกบัลกู ได้
สนทนากบัลกู” 

นัน่คือท่ีมาของหนังสือ ดว้ยปีก...และถัว่พู หนังสือท่ีสะทอ้นการอยู่

รว่มกนั สมัพนัธภาพท่ีเป็นดุลยภาพระหวา่งเด็ก ผูใ้หญ่ และส่ิงแวดลอ้ม  

อาจารยนิ์วฒัน์ เล่าถึงการเลือกหนังสือใหลู้กว่า จะเป็นคนอ่านก่อน

แลว้ชอบ เอาตัวเองเป็นมาตรฐานเลือกใหล้กู เพราะโดยพ้ืนฐานวรรณกรรม
ตอ้งดี จริง งาม เร่ืองตอ้งสนุก เป็นมุมมองและความคาดหวงัจากคนปรุง-คน
ชิมอาหารเสริมของคนตวัเล็ก 
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โรงเรียนเสาธงวิทยา 
 

 

โรงเรียนของฉนั 
 

โรงเรียนของฉนัเป็นโรงเรียนท่ีแสนสบาย 
ถึงจะเป็นโรงเรียนท่ีอยูท่อ้งทุ่ง 
ก็ท าใหเ้รามีความรูไ้ด ้
เร่ืองการเรียนการสอนก็ไม่เครียด 
ถึงเราเรียนอยู่ในหอ้งเรียนชัว่คราว 
ก็ไดค้วามสดชื่น... 
เพราะตน้ไมท่ี้อยู่ขา้งอาคารเรียน 
ท าใหค้ลายความเครียดของเราได ้
ความรูก็้มมีากขึ้ น 

ด.ญ.วไิลพร ชมุพล  
ม.1 ปีการศึกษา 2537 

โรงเรียนเสาธงวิทยา เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้-ตอนปลาย มีนักเรียน

รวมกว่ า  500 คน  ตั้ ง อยู่ ท่ี ต า บล เสาธ ง  อ า เภอ ร่ อนพิ บู ล ย์  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช รหสั 80350  
โทรศพัท ์:  0-7537-3458-9 Fax : 0-7537-3458  
Website : http://school.obec.go.th/saothongwit  

http://school.obec.go.th/saothongwit
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วรรณกรรมเพื่อชีวิต กบัความคิดครูกบฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“วรรณกรรมเป็นงานสรา้งสรรคท่ี์จะแสดงใหเ้ห็นความเป็นอย ู ่เป็นไป
ของสงัคม สะทอ้นวถิชีีวติ อารมณ ์ความรูส้ึก การนึก การคิด การท างาน การ

กิน การติดต่อสัมพันธก์ัน ตลอดจนภาวะแวดลอ้มของสังคม งานเขียนจึงถือ

เป็นสิ่ งส  าคัญของสงัคม สงัคมใดไม่มีวรรณกรรมท่ีจะบนัทึกเรื่ องราวของสงัคม

ของตนเอง ยอ่มจะขาดรากเหงา้ ท าใหเ้จรญิเติบโตอยา่งสะเปะสะปะไรทิ้ศทาง 

และสมาชิกของสงัคมมกัจะเผชิญปัญหาท่ีแกไ้ม่ตกอย ูเ่นือง 
ในสังคมท่ีผ ู้คนอาศัยอย ู่ มี กิจกรมต่างๆ หลากหลาย ซับซ้อน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกับคน คนกับสิ่ งแวดลอ้ม ยอ่มจะตอ้งเผชิญกับปัญหา

ไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง คนท่ีจะสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ไดย้่อมตอ้งมี

สติปัญญา ในสงัคมท่ีอดุมไปดว้ยสมาชิกท่ีนิยมการอ่านการเขยีนน้ันมักจะพรัง่

พรอ้มไปดว้ยผูมี้สติปัญญา ซ่ึงจะท าใหส้งัคมสงบเยน็เป็นสขุ” 
 

นายสิรวิฒัน์ ไกรสินธุ ์
ประธานมลูนิธิพฒันาและส่งเสรมิเยาวชนคนหนุ่มสาว 

จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์
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ครูที่ถูกมองและถูกยดัเยยีดความเป็นกบฏ 
 
“ครไูก่ใหห้นูอ่านหนังสือ”  

“การอ่านท าใหห้นูมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งขึ้น”  

“การอ่านท าใหห้นูร ูว้า่ยงัมีคนอ่ืนในโลกน้ี ท่ีมีปัญหา

มากกวา่ชีวติของหนู”   

“ครไูก่สอนสนุก มีวธิีสอนไม่เหมือนอาจารยค์นอ่ืน 

จะใหเ้ราเลอืกอ่านหนังสือเอง”  

“ครไูก่มีความคิดไม่เหมือนใคร”  

“ครไูก่พาไปออกค่ายกับนักเขยีนดงัๆ ดว้ย”  

 “ครูไก่” หรือนายนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ คุณครูสอนวิชาภาษาไทย 

โรงเรียนเสาธงวทิยา อ าเภอรอ่นพิบลูย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีถูกกล่าวหา

วา่เป็นกบฏ กบฏในท่ีน้ีคือความกบฏท่ีครไูก่มีต่อการศึกษา และการเรียนการ

สอนของสงัคมไทย การเรียนการสอนท่ีใชค้่าทางสถิติ หรือตัวเลขท่ีเป็นตังช้ีวดั

ความเป็นเด็ก แต่ลืมมองท่ีความเป็นจริงของเด็ก ดงัน้ันครไูก่จึงมกัพดูเสมอวา่ 

“ผมไม่ใชค่รกูบฏ แตก่ารศึกษามนักบฏตอ่ความเป็นจรงิ” 

ความเป็นกบฏถูกยัดเยียด ตั้ งแต่ครูไก่ก าลัง ศึกษาอยู่ระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น อาจจะเรียกว่าเกิดจากความเป็นไม้เบ่ือไม้เมากับ

อาจารยผ์ูส้อนของครูไก่ก็ว่าได ้ เร่ิมจากเพียงการตอบอาจารยผ์ูส้อนว่าตน้

โกสน คือไมด้อก  เพียงเพราะเกิดจากการสงัเกตตน้โกสนหน้าบา้นท่ีดอกบาน

สะพรัง่เป็นพุ่มสวย “ถา้อาจารยไ์ม่เชื่ อผมพาไปดท่ีูบา้นก็ได”้ เพ้ียะ! เพ้ียะ! 
เพ้ียะ! ส้ินเสียงไมเ้รียวท่ีฟาดลงบนร่างกายของครูไก่ไม่ยัง้ “เถียงครเูหรอ 

โกสนเป็นไมป้ระดบั” ครไูก่ยงัคงยนืยนัเสียงแข็ง “ถา้อาจารยไ์ม่เชื่ อผมพาไปดู

ท่ีบา้นก็ได”้   
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 ครูไก่ “ครูกบฏ” ท่ีถกูคนหลายคนเรียก บอกวา่ 
ตนเองไม่ไดก้บฏ แต่การศึกษาไทยมนักบฏต่อความเป็น

จริง จึงตอ้งสอนใหเ้ด็กเรียนรูจ้ากความเป็นจริง ครูไก่หา

ค าตอบมาหลายปีจึงรูว้่า การเรียนรูค้วามเป็นจริง คือ

การอ่าน เพราะหนงัสือทุกเล่มสรา้งมาจากความจรงิ และถูกถ่ายทอดดว้ย

จตินาการ  

ครไูก่เช่ือวา่การใหค้วามรกัคือการมอบส่ิงดีๆ ใหก้นั ครไูก่ใหนั้กเรียน

เรียนจากรากฐานของตัวเอง คุยกันเร่ืองชีวิต นักเรียนท่ีเขา้มาม.1 ตอ้งอ่าน

หนังสือ 20 เร่ือง อ่านบทความ สารคดี แลว้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

เร่ิมจากการเรียนรูค้นรอบขา้ง เช่น พ่อ แม่บา้ง ท่านเล่าว่าลูกของท่านเรียน 

ป. 3  อ่านหนังสือแลว้ 100 เล่ม ปัญหาการเรยีนเกิดจากคิดไม่เป็น เกรด

ไม่สัมพนัธก์บัชีวิต เพราะชีวิตจะไม่แบ่งเป็นเกรด  

 การสอนใหเ้ด็กอ่านบทความสารคดี เร่ืองสั้น ซ่ึงลว้นมีพ้ืนฐานท่ีมา

จากชีวติ เด็กจะไดเ้รียนรูชี้วติในอีกแง่มุมหน่ึง ไดมี้เพ่ือนอีกสงัคมหน่ึง สังคมท่ี

รว่มเรียนรูซ่ึ้งกนัและกนั  

 อาจารยนิ์วฒัน์เล่าใหฟั้งวา่ เคยมีเพ่ือนท่ีเป็นผูอ้ านวยการช้ีหน้ากล่าว

ว่า น ้ าหน้าอย่างน้ี ควรท่ีจะลาออกจากครูไปนานแลว้ อยู่ก็แปลกแยกจาก

ความเป็นครเูปล่าๆ  

 ทางฝ่ายผูถู้กกล่าวหาก็โตต้อบกลบัไปวา่ ภูมิใจมากเลยท่ีมี ผอ. แบบ

น้ีเป็นเพ่ือน เหตุการณ์แบบน้ีมักจะเกิดขึ้ นเสมอยามเม่ือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอาจารยนิ์วฒัน์ไม่เขา้ใจในความคิดและจินตนาการของอาจารยนิ์วฒัน์ จน

น าไปสู่การปะทะคารมเป็นธรรมดา  

 แต่มิใช่ว่าความคิดจะตัดขาดเสน้ใยความสัมพนัธ์ออกจากกนั เม่ือ 2 
ปีท่ีผ่านมาน้ี เพ่ือนคนเดิมไดแ้วะมาเยี่ยมเยียนอีกครั้ง พรอ้มกับเปิดค าถาม
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ใหม่ว่า “วรรณกรรมไดช้่วยตัวครอูยา่งไร ท าใหก้า้วหน้าในอาชีพการงานได้
อยา่งไร” 

 อาจารยนิ์วฒัน์ตอบกลบัไปดว้ยภาษาท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรงและจริงใจวา่ 

“วรรณกรรมท าใหเ้ขา้ใจคนอยา่ง ผอ. มากขึ้นไง” 

?????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“ผมเช่ือมัน่ในพลงัของความดีงาม อันเป็นพลงัของความมีชีวิตชีวา 

เป็นแรงงานท่ีจะสามารถสรา้งสรรค์จรรโลงใหชี้วิตและโลกน่าอภิรมยข์ึ้น แม้

บางครั้งผมพบว่า ตัวเองตกอย ู่ท่ามกลางความมืดมนของกระแสสังคมโดย

ส้ินเชิง แต่ทกุขณะท่ีลมหายใจ ซ่ึงเป็นส่ิงเดียวท่ีสามารถจะยืนยนัไดว้า่ผมยงัไม่

ตาย ก็น่าท่ีจะท างานต่อไป จนกวา่จะส้ินเรี่ ยวแรงท่ีจะสดูลมหายใจท่ีวอ่นผา่น

หนา้จมกูโน่นแหละ” 
 

ถอ้ยคมความคิด ของนายนิวฒัน์ บญุญานุรกัษ์ 

จากหนังสือสายธารใส โครงการเยาวชนรกัหนังสือ โรงเรยีนเสาธงวทิยา  
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กลุม่สายธาร อ่านเขียน เรียนรูชี้วิต 

 
“เม่ือเราอ่านหนังสือมากขึ้น เราจะไดร้บัความรูม้ากขึ้น ไดพ้บเจอส่ิงแปลก

ใหม่ ไดร้บัความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดร้ ูจ้กัโลกใบใหม่ ส่ิงเหลา่น้ีคือการเรยีนรู ้
แน่ล่ะ เราไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรูจ้ากหนังสืออย่างเดียว ชีวิตจริงก็เป็นส่ิงท่ี

เราตอ้งเรียนรูเ้หมือนกัน โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัญหาส่วนตวั ปัญหา

ครอบครวั ปัญหาสงัคม  
การเรยีนรูจ้  าเป็นไหม? จ  าเป็นแน่นอน การเรียนรูคื้อการสรา้งบานท่ีแขง้

แรงใหก้ับชีวิต เราคงไม่ยืนหยดัอย ู่บนโลกใบน้ีได ้หากเราไม่มีรากฐานท่ีแข็งแรง 
การเรียนรูจ้ากหนังสือ ชีวิตตัง้แต่วยัเยาวจ์ะช่วยใหเ้รามีรากฐานท่ีเขม้แข็งพอท่ีจะ

เผชิญกบัสิ่ งตา่งๆ ได ้
เม่ือเราเขยีน จะช่วยใหค้วามคิดของเราเป็นระบบระเบียบขึ้น ไม่ฟุ้ งซ่าน  
ฉนัไดพ้บวา่ การอ่านท าใหฉ้ันมีความสขุ ฉันไม่ร ูว้า่มันเกิดขึ้นไดอ้ย่างไร 

แต่มันเป็นส่ิงลกุลบัท่ีมีอย ู่จริง ดเูหมือนวา่ฉันจะขาดการอ่าน-การเขียนไม่ไดเ้สีย

แลว้ 
ทกุวนัน้ีเราอ่านหนังสือกนันอ้ยเหลือเกิน ส่วนใหญ่จะตอ้งถกูบงัคบั หรือมี

ความจ าเป็นน่ันแหละจึงจะยอมอ่านกนั หนังสือเป็นเพียงประดบับา้นไปแลว้ แต่เรา

มีเวลาดโูทรทศัน์ มีเวลาไปเท่ียวกบัเพ่ือน มีเวลาจูจ่ี๋ กบัแฟน แตไ่ม่มีเวลาส าหรบัการ

อ่านหนังสือ 
ฉนัอยากใหค้ณุอ่านหนังสือ แลว้คณุจะคน้พบความสขุชนิดใหม่” 
 

นส.สจุิวรรณ อายวุฒัน์, สมาชิกกลุม่สายธาร 
โครงการเยาวชนรกัหนังสือ โรงเรยีนเสาธงวทิยา 
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รูจ้กักลุ่มสายธาร อ่าน เขียน เรียนรูชี้วิต 

กลุ่มสายธาร เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนโรงเรียนเสาธงวิทยา 

ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบลูย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีใจรกัส่ิงแวดลอ้ม 

พรอ้มกบัการศึกษาและสรา้งสรรคว์รรณกรรม นับตั้งแต่ปี 2539 เป็นตน้มา  
 

 

 

 

 
 
กลุ่มสายธาร ไดร้ับการขนานนามขึ้ นเพราะบริเวณโรงเรียนเสาธง

วิทยาในอดีต เป็นทุ่งหญา้ส าหรบัเล้ียงสตัว ์รอบๆ เป็นแหล่งน ้าหลายสายมา

บรรจบกัน ณ ท่ีแห่งน้ี เหมือนกับเยาวชนท่ีมาจากต่างถ่ิน ต่างสังคม ต่าง

ปัญหา ต่างความคิด แต่มีความใฝ่ฝันเหมือนกนัคือ การพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองในทุกๆ ดา้น  

โดยมีจุดเร่ิมจากนักเรียนจ านวน 10 คน ในจ านวนน้ีเป็นนักเรียนท่ีมี
ปัญหาครอบครวัแยกกันหรือไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อแม่ จ านวน 6 คน ซ่ึงมีผลกระทบ

ดา้นจิตใจกับเด็กมาก เพราะมีความทุกขไ์ม่รูจ้ะบอกใคร มีความภูมิใจไม่รูจ้ะ

อวดใคร หลายคนจึงมีช่วงชีวิตท่ีเปราะบาง เพราะตอ้งเผชิญกบัความล าบาก 
การถกูทอดท้ิงและการต่อสูเ้พ่ือใหมี้ชีวติ  

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้ นกบัเด็กอยา่งไม่อาจจะปฏิเสธไดว้่าลว้น

มาจากผูใ้หญ่ ทางเลือกทางออกของปัญหาน้ีทางโรงเรียนจึงตอ้งเพ่ิมช่องทาง

ใหนั้กเรียนไดเ้รียนรู ้จึงจ าเป็นตอ้งมี “การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน” เป็น “วิชา
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ชีวิต” ท่ีโรงเรียนช่วยเติมเต็มให ้โดยมี อาจารยนิ์วฒัน์ บุญญานุรกัษ์ หรือครู
ไก่ เป็นหวัเรือใหญ่ คอยอ  อกแรงผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมสรา้งสรรคต์ลอดมา 

โดยเยาวชนกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า “วรรณกรรมคือชีวิต” การศึกษา
วรรณกรรมคือการเรียนรูชี้วิต ซ่ึงความมุ่งหวงัส าคญัคือใหทุ้กคนคิดดี และคิด

เป็น จนถึงขั้นมีปัญญาท่ีจะดูแลตัวเองใหเ้ป็นอยู่อย่างสงบสุข ท าหน้าท่ีของ

ตัวเองอยา่งดีท่ีสุด เหมือนกบัท่ีสโลแกนของกลุ่มก าหนดไวคื้อ “กลุม่สายธาร 
อ่านเขยีน เรยีนร ูช้ีวติ” 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูคื้อชีวิตของกลุ่มสายธารจึงไม่ไดจ้ ากัดอยู่แต่ในหอ้งเรียน

ส่ีเหล่ียมเท่าน้ัน แต่ทุกท่ีทุกแห่งหนสามารถเรียนรูไ้ดท้ั้งหมด โดยบริเวณท่ี

ศึกษาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มสายธารในอดีตจะเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์ต่อมาก็ยา้ย

มาอยู่บนอาคารเรียน ซ่ึงเป็นหอ้งเก่าๆ เคยเป็นท่ีเก็บขา้วของต่างๆ อาจารย์

นิวัฒน์และนักเรียนเห็นว่าควรท่ีจะน ามาเป็นห้องท่ีสามารถท าให้เกิด

ประโยชน์ได ้ดังน้ันจึงช่วยกนัเก็บกวาด น าส่ิงของต่างๆ มาจดัใหเ้ป็นระเบียบ 

แมว้า่จะเป็นหอ้งท่ีไม่หรหูรา แต่น้ีก็เป็นหอ้งท่ีมีความสุขมากมายส าหรบัเด็กๆ 

และคร ู1 คน เพราะเกิดจากความรว่มมือรว่มใจกนัท า 

หอ้งสายธารในปัจจุบันเป็นหอ้งท่ีมีโต๊ะท่ีส าหรับนั่งเป็นกลุ่ม ตูเ้ก็บ

เอกสารการอ่าน และหอ้งท่ีเต็มไปดว้ยหนังสือต่างๆ ทั้ง นวนิยาย เร่ืองสั้น 

บทความ และบทกวี ท่ีส าคัญบนกระดานมีรายช่ือของหนังสือมากมายท่ี
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ส าหรบัใหนั้กเรียนอ่าน เช่น มุกดากบัสาหร่าย ลกูอีสาน ค าพิพากษา และอีก

มากมายให้ทุกคนเลือกสรรกัน โดยมีกฎเกณฑ์ด้านล่างว่า “นักเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 อ่านหนงัสืออย่างนอ้ย 20 เล่ม”  

เด็กนักเรียนในกลุ่มสายธารจะมีทุกชั้นมัธยม เพราะส าหรบัผูท่ี้ช่ืน

ชอบการอ่านเป็นชีวิตจิตใจแลว้ เขา้มาจบักลุ่มนัง่อ่านหนังสือในหอ้งอยูเ่สมอ 

อาจารยนิ์วฒัน์มีวธีิการชกัจงูใจใหเ้ด็กๆ สนใจการอ่าน เร่ิมแรกจะใช ้บทความ 

เร่ืองสั้น นวนิยาย หรือบทกวี ขนาด 2-3 หน้ากระดาษเอส่ี ใหเ้ด็กๆ อ่านก่อน 
เพราะถือได้ว่ากา้วแรกท่ีท าใหเ้ด็กๆ ประทับใจต่อครู จะเป็นการเสริมแรง

ทางบวกในการอ่านหนังสือ อ่านในเร่ืองท่ีชอบ ก่อนท่ีเด็กจะอ่านอะไรท่ีเป็น

จุดเร่ิมตน้ อาจารยนิ์วฒัน์ จะตอ้งเขา้ไปพดูคุยไต่ถามเด็กๆ ก่อนวา่เป็นอยา่งไร

บา้ง ถามในเร่ืองพ้ืนฐานของครอบครัว สภาพครอบครวั เร่ืองของพ่อ แม่ พ่ี

น้อง เพ่ือก่อใหเ้กิดความสนิทสนมกับเด็กๆ หลังจากน้ันก็แนะน าเร่ืองท่ี เด็ก

ตอ้งการหรือเร่ืองท่ีเหมาะสม เม่ืออ่านเสร็จครูก็จะถามถึงเร่ืองท่ีอ่านว่าได้

ขอ้คิดอะไรบา้ง “แต่วิธีน้ีเหมาะส าหรบัเด็กท่ีเป็นคนขยันท่ีจะอ่านหนังสือ

เท่านัน้” อาจารยนิ์วฒัน์กล่าว  

ส าหรับกลุ่มสายธาร อาจารยนิ์วฒัน์สามารถส่ือใหนั้กเรียนไดร้ับรู ้

เขา้ถึงนักเรียนได้มากท่ีสุด ทุกคนสนิทกับครูมาก อาจเป็นเพราะอาจารย์

นิวฒัน์ท าใหเ้ด็กรกั และประทับใจในความเป็นครท่ีูไม่เหมือนครคูนไหน มอง

ผิวเผินอาจารยนิ์วฒัน์เป็นครธูรรมดาทัว่ไป ท่ีมีลกัษณะการแต่งกาย และทรง

ผมท่ีแตกต่างไปจากครคูนอ่ืนแต่ท่ีส าคญัมากกวา่ส่ิงอ่ืนใดคือภายในจิตใจของ

ครูท่ีพิเศษ สามารถบูรณาการการสอนใหมี้ความแตกต่าง เพราะครูเช่ือว่า

วรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหม้นุษย์ได้ศึกษาจิตใจของแต่ละคนและ

สามารถส่ือถึงกันได้ ผ่านตัวหนังสือท่ีนักเรียนกลัน่กรองออกมา ผ่าน

วรรณกรรมท่ีพวกเขาอ่านท าใหพ้วกเขาไดน้ าไปเป็นทกัษะท่ีสามารถท าใหร้อด

พน้ และเป็นตน้ทุนท่ีจะใชชี้วติต่อไป 
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กลุม่สายธาร โครงการเยาวชนรกัหนงัสือ 

 

    หยดน า้แห่งสายธาร 

 

สญัลักษณข์องกลุ่มสายธาร 

หนงัสือ  คือ แหลง่เรยีนรูข้องพวกเรา 
ดินสอ  คือ การถา่ยทอดความคิด 
เด็กนอ้ยช่างฝัน คือ ของก านัลแหง่จินตนาการ 
หัวใจ คือ การหลวมรวมทุกความรัก ความห่วงใยและ

จินตนาการของแตล่ะคน 
หยดน า้ คือ  กา รหลอมรวมทุกความรัก  คว าม คิดและ

จินตนาการของแตล่ะคน 
สายธาร Literature & Life คือ วรรณกรรมท่ีเป็นส่ือกลางของ

ทกุๆ ชีวติ แหง่สายธาร 
 

จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์
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 กิจกรรมของกลุ่มสายธาร โครงการเยาวชนรกัหนังสือ  

 สาระกิจกรรม  
 มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถในดา้นการอ่านและการเขียน เสริม

ประสบการณ์เยาวชนใหส้ามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้ใฝ่เรียนรู ้กระตุ้น

ความคิดสรา้งสรรค์ สรา้งค่านิยมท่ีถูกตอ้งและดีงาม ใหส้มาชิกมีโลกทัศน์ท่ี

กวา้งไกลและลึกซ้ึง สามารถแสดงความรู ้ความคิด และลงมือปฏิบติักิจกรรม

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 แผนกิจกรรมองคร์วม 
1. เสริมการอ่านใหเ้กิดความรกัหนังสือ และอ่านอยา่งมีความสุข 
2. จดักิจกรรมเพ่ือฝึกการท างาน และการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ รู ้

รกัสามคัคี 
3. ฝึกแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ การเสวนา อภิปราย 
4. เ รียนรู ้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ เช่น สภาพส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติ สงัคม ชุมชน ฯลฯ 
5. ศึกษาภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม อันเป็นรากเงา้ในการ

ด าเนินชีวติ ตลอดถึงปัญหาต่างๆ ของชุมชน 
6. แสวงหาโอกาสเ รียนรู ้จ ากวิทยากร ท่ี มีความเ ช่ี ยวชาญ 

ความสามารถ 
7. ฝึกการเขียนสรา้งสรรค ์

วิถปีฏิบตัขิองสมาชิกกลุ่มสายธาร 
1. เช่ือมัน่ในพลงัแหง่ชีวติ ฝึกตนใหต่ื้นอยูเ่สมอ 
2. อ่านหนังสือทุกวนั 
3. พบปะสมาชิกกลุ่ม เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์สปัดาหล์ะ 1 

ครั้ง 
4. รว่มกิจกรรมในวาระต่างๆ เช่น การเขา้ค่าย การร่วมเสวนา การ

ทศันศึกษา หรือการงานอ่ืนๆของหมู่คณะ 
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5. กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง 
6. ฝึกสงัเกตส่ิงรอบตวั เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ของผูค้น

หรือธรรมชาติ 
7. ฝึกเขียนเล่าเร่ืองอยา่งสม า่เสมอ เอางานเขียนของตนเองมาอ่าน

และรว่มกนัวพิากษ์วจิารณ์ 

 
 
 

เสน้ทางแห่งสายธาร 

 
บนเสน้ทางแหง่ความหวงั 
สรา้งความฝันอนัยิง่ใหญ่และเสรี 
จาดหยดน ้าน้อยๆ หยดน้ี 
เราจะมีกนัและกนัเสมอ 
พวกเรามาหล่อหลอมเป็นสายธาร 
ธารแหง่รกัท่ีก่อสานความผกูพนั 
พวกเรามาหล่อหลอมเป็นสารธาร 
ธารแหง่ฝัน ท่ีใหเ้รากา้วเดินไป 
ขอ...ใหส้ารธารยงัสดใส 
ขอ...ใหห้วัใจหลัง่อกัษร 
ขอ...ใหส้ายธารไดริ้นไหล 
สู่ดวงใจผูใ้ฝ่ฝัน 
คืนวนัอนังดงาม 
  กลุม่สายธาร 2547 
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../../5. หนงัสือเล่มเลก็/5.4 เล่มเลก็ภาคใต/้5.4.1 กลุ่มสายธาร/คน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก 
website เล่ม ๓/ผลการคน้หาภาพ http--www_bloggang_com-data-

saowbannok-picture-1191208615_jpg ของ 
Google_files/viewdiary_files/1235103957.jpg 

เสน้ทางชีวิต เพื่อช่วยศิษยมี์ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “…ครไูก่ไดม้อบตน้ฉบบัพรอ้มโครงการจดัพิมพห์นังสือและไดบ้อกผม

เป็นเบ้ืองตน้วา่ หนังสือเลม่น้ีเป็นผลงานของเดก็ท่ีผา่นกระบวนการอ่าน เขยีน 

เรยีนรูช้ีวติ กลุ่มสายธาร ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครวั เช่น พ่อแม่หยา่

รา้ง บางครอบครวัพ่อแม่แยกกันอย ู ่ฐานะยากจน เด็กๆ อาศัยอย ูก่ับคนอ่ืนท่ี

ไม่ใช่พ่อแม่ เป็นคนเฒ่าคนแก่ รวมถึงคนในครอบครวัมีปัญหาของความเชื่ อ

และค่านิยมท่ีมีผลกระทบกับเด็ก มีงานเขียนหลากหลาย ทั้งบทกว ีเรื่ องสั้น 

ความเรยีง ซ่ึงสะทอ้นวถิชีีวติและความรูส้ึกนึกคิดของเดก็… 
…ครไูก่บอกวา่หนังสือเล่มน้ีเป็นเหมือนตน้ทนุทางชีวติ และตน้ทนุ

ทางการเงนิของกลุม่สายธาร การไดพิ้มพห์นังสือเป็นการใหร้างวลัแก่เด็กท่ีได ้
สะสมตน้ทุนทางชีวิตเอาไวแ้ละมีชิ้นงานอันส าเร็จออกมาแลว้ ส่วนตน้ทุน

../../5.%20หนังสือเล่มเล็ก/5.4%20เล่มเล็กภาคใต้/5.4.1%20กลุ่มสายธาร/ค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก%20website%20เล่ม%20๓/ผลการค้นหาภาพ%20http--www_bloggang_com-data-saowbannok-picture-1191208615_jpg%20ของ%20Google_files/viewdiary_files/1235103957.jpg
../../5.%20หนังสือเล่มเล็ก/5.4%20เล่มเล็กภาคใต้/5.4.1%20กลุ่มสายธาร/ค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก%20website%20เล่ม%20๓/ผลการค้นหาภาพ%20http--www_bloggang_com-data-saowbannok-picture-1191208615_jpg%20ของ%20Google_files/viewdiary_files/1235103957.jpg
../../5.%20หนังสือเล่มเล็ก/5.4%20เล่มเล็กภาคใต้/5.4.1%20กลุ่มสายธาร/ค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก%20website%20เล่ม%20๓/ผลการค้นหาภาพ%20http--www_bloggang_com-data-saowbannok-picture-1191208615_jpg%20ของ%20Google_files/viewdiary_files/1235103957.jpg
../../5.%20หนังสือเล่มเล็ก/5.4%20เล่มเล็กภาคใต้/5.4.1%20กลุ่มสายธาร/ค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก%20website%20เล่ม%20๓/ผลการค้นหาภาพ%20http--www_bloggang_com-data-saowbannok-picture-1191208615_jpg%20ของ%20Google_files/viewdiary_files/1235103957.jpg
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ทางการเงินคือ เม่ือพิมพ์หนังสือเล่มน้ีเสร็จแลว้ก็จะขาย เพ่ือหาต้นทุน

ด  าเนินงานสง่เสรมิการอ่านการเขยีน และแกปั้ญหาเดก็ตอ่ไป...” 
 

นายชาญวทิย ์ณ ระนอง 
จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์

 เริ่มคิดที่ตวัเอง เริ่มสรา้งที่ตวัเด็ก 

 อ.นิวฒัน์ บุญญานุรกัษ์ หวัเรือใหญ่ผูก้่อตั้งกลุ่ม “สายธาร” บอกวา่  

“ผมเร่ิมตน้จากตวัเอง เป็นคนท่ีเกกมะเหรกเกเรมาก่อนในวยัเด็ก แต่
ส่วนหน่ึงท่ีมี คือ อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก พอเราอ่านหนังสือเราก็เห็นว่า

โอกาสในการพัฒนาตนเอง มันเกิดแนวคิดจากหนังสือ เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 

และก็เช่ือวา่ในความสามารถท่ีมาถึงจุดน้ีได ้มนัเกิดจากการอ่านวรรณกรรม 

วรรณกรรมมนัเพ่ิมพนูความเป็นชีวิต และเราก็ท างานท่ีเก่ียวกบัชีวิต ก็ดึงเอา

งานวรรณกรรมมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน เป็นทางผ่านใหเ้ด็กเรียนรู ้

ความเป็นชีวติ” 

อาจารยนิ์วฒัน์ เล่าถึงความคิดของตัวเองในการท างาน ยอ้นกลบัไป

เม่ือแรกเขา้มาเป็นครู พบว่าเด็ก ม.1 อ่านหนังสือไม่ออก อาจารยจ์ึงริเร่ิม

แกปั้ญหาน้ี โดยใชก้ระบวนการอ่านมาช่วย แต่ก่อนท่ีจะช่วยใหเ้ขาอ่านไดน้ั้น 

อาจารยบ์อกวา่  

“เขาตอ้งมีความเช่ือมั่น ศรทัธาในความเป็นเราเสียก่อน เราตอ้ง
แสดงความรกั ความเขา้ใจ ใหเ้ขาเห็นว่าเราช่วยเขาได ้ดูแลถงึความเป็น

ครอบครวั ความเป็นชีวิต ท่ีส าคญัคอืจติใจของเด็ก” 
 
เสน้ทางชีวิต เพื่อช่วยศิษยมี์ปัญหา 

 ตอนแรกอาจารยนิ์วฒัน์ เลือกท่ีจะเรียนแพทย ์และเลือกท่ีจะเรียนครู

เป็นอันดับ 2 เม่ือเอาเขา้จริงก็เลือกท่ีจะเรียนครุศาสตรเ์ป็นอันดับหน่ึง เม่ือ
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เรียนจบก็สอนหนังสือ บรรจุเขา้รับราชการ ในปีแรกเขา้ไปสอนเกือบท่ีจะ

ลาออก เพราะไม่เขา้ใจว่าส่ิงท่ีท าไปเพ่ืออะไร เด็กไม่เขา้ใจ ก็พูดกับเด็กว่า 

“ผมจะสรา้งและพฒันากลุ่มเด็กท่ีมีปัญหา”  

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยนิ์วฒัน์มองว่าปัญหาต่างๆ ช่วยเป็นบทเรียนใหเ้ยาวชนคิด

เป็น ท าเป็น มีก าลงัวงัชาท่ีจะต่อสูก้บัปัญหา เร่ืองภาษาก็เช่นเดียวกนั เด็กตอ้ง

ไม่ท้ิงภาษา จนท้ิงความคิด การใชว้รรณกรรมเพ่ือพฒันาเด็ก แมเ้ราจะเห็นวา่

เป็นการต่อสูท่ี้ยาวนานและหนักหน่วง ต้องสูจ้นตาย เพราะเช่ือมัน่ว่าเป็น

การปฎิรูปการเรียนรูท่ี้แทจ้ริง ไม่ใช่การปฏิรูปท่ีเป็นเพียงกระบวนการทาง

สังคมหรือเป็นเพียงกฎหมายลายลักษณ์อักษร กระบวนการของอาจารย์

นิวัฒน์ท่ีท าอย่างน้ี ก็เพราะเช่ือมัน่ว่าหากใครผ่านการเรียนรูต้รงน้ีไปก็จะ 

“รอดตาย” 
 อาจารยนิ์วฒัน์ช่วยขยายมุมมองความส าคญัของวรรณกรรมกบัชีวติ

ของนักเรียนวา่ ในช่วงท่ีนักเรียนก าลงัเติบโตเรียนอยูใ่นชั้น ม.1 ถึง ม.2 จะ

เป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมเขา้สู่วยัรุน่ ปัญหาแรกท่ีเด็กตอ้งเจอคือ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

เพ่ือน เขา้กบัสงัคม ซ่ึงครใูนโรงเรียนคงท าหน้าท่ีดแูลไดไ้ม่หมด จึงตอ้งใช้

หนังสือเป็นส่ือในการอธิบายผ่านเร่ืองราว ผ่านตวัละคร 
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 เม่ือก่อนใช้เวลานอกชัว่โมงสอน พูดคุยกัน แต่เวลาในชัว่โมงไม่

เพียงพอ จึงคิดหากระบวนการใหม่ คือ เปิดเป็นชุมนุม พัฒนาหลักสูตรการ

อ่านเพ่ือชีวิต ใชก้ระบวนยุทธ์ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ ทั้งในและนอก

หอ้งเรียน ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้ากชีวิตของตัวเอง อ่านหนังสือต่อเน่ือง (ประมาณ 

40 – 60 เล่มต่อปี) และฝึกเขียนบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักท่ีน ามาใชง้่ายๆ คือ เริ่ มตน้ให้เด็กอ่านให้สนุกก็พอ ใหอ้่าน

อย่างเดียว เม่ืออ่านสนุกแลว้ก็คุยเร่ืองอ่ืนต่อไปได ้จดับรรยากาศหอ้งเรียน

ใหเ้หมาะส าหรบัการสัมมนากลุ่มย่อย อาจารยจ์ะเลือกหนังสือขึ้นมาเล่ม

หน่ึง (ตอ้งเป็นเรื่องท่ีดีๆ ดว้ย) แลว้ย่อยเรื่อง ใหม้าอ่านร่วมกัน โดยมี

ค าถามน าเป็นแนวทางใหน้กัเรยีนเกิดการคิดวิเคราะห์ แลกเปล่ียนค าตอบ

ในกลุ่ม ใหไ้ดพ้ดูคุย ถกเถียงความคิด จากน้ันมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ฝึกการ

พดูในอีกชั้นหน่ึง  

นอกจากการสอนในชั้นเรียนแลว้ ยงัมีกิจกรรมเสริมอีก คือ นักเรียน 

ม.1 ใหอ้่านหนังสือตามรายการท่ีก าหนดใหไ้ป แลว้เขียนบันทึกว่าไดอ้ะไร
จากเรือ่งท่ีอ่าน  



 26 

ส่วนนักเรียนท่ีโตขึ้ นมาในระดับชั้น ม.2 และม.3 เป็นการอ่านเพ่ือ
วิเคราะห์ อาจารย์ไก่ก็จะใหโ้จทย์เพ่ิมขึ้ น คือ ใหว้ิเคราะห์สภาพตัวละคร 

วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์บุคลิกลักษณะของตัวละคร ประเมินคุณค่าทาง

ความคิด โดยใชว้รรณกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเร่ืองสั้น เรียงความ บท

รอ้ยกรอง 

 

ส่ิงท่ีนักเรียนไดร้บัและติดตวัไป  คือ  
 เรียนรู ้ท าความเขา้ใจเรื่องของตวัเอง ปัญหาของตวัเอง ก็คือ 

การเขา้ใจชีวิตนัน่เอง โดยไดจ้ากการศึกษาปัญหาชีวิต ปัญหา

สงัคมจากวรรณกรรม  
 อ่านหนังสือไดเ้ร็วข้ึน ประมาณ 30 – 40 หน้าต่อชัว่โมง  
 เขา้ใจถึงวิธีการใชภ้าษา กระบวนการคิด การล าดบัความ  
 ความรบัผิดชอบทั้งตอ่ตวัเองและสงัคม  
 มีพฒันาการทางวิชาการ ความสามารถทางสงัคม 
 คิดเป็น โดยคิดจากปัญหาพ้ืนฐานของตนเอง  แล้วเกิด

กระบวนการตดัสินใจ 

 เกิดปัญญาในการแกปั้ญหา มีความสามารถในการจดัการ  

ฝึกโดยผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม 
 การส่ือสารมีความมัน่ใจ จากการมีขอ้มูลหนุนหลัง (อ่านมาก 

ความรูก็้มาก) 
ฯลฯ 

 

อาจารย์บอกว่า แม้การอ่านจะเป็นเครื่องมือ ท่ีให้นักเรียนไปถึง

เป้าหมายของตนเองท่ีอยากจะเขา้ใจหรือคล่ีคลายไดส้่วนหน่ึง และการเขียน

จะช่วยบรรเทาทุกขใ์นชัว่ขณะหน่ึงของตัวเด็ก แต่ปัญหาจริงๆ ของเด็กยงัไม่ได้
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แก ้และยงัฝังรากอยู่ เช่น ปัญหาพ่อเล้ียงลูกเล้ียง ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะ หย่า

รา้ง ปัญหาความยากจน ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีฝังลึกในจิตใจของเด็ก 

ครจูึงตอ้งท าหน้าท่ีเป็นผูแ้นะน า อยา่งน้อยๆ ใหนั้กเรียนไดรู้สึ้กวา่เขามีเพ่ือน 

แมใ้นชีวิตจริงของเด็กยงัคงตอ้งเจอกับปัญหาเช่นน้ีทุกวนัก็ตาม แต่เขาจะตอ้ง

ต่อสูแ้ละผ่านพน้ไปไดด้ว้ยตนเอง 

“เด็กไม่อดตายหรอก แต่ท่ีจะตายเพราะขาดคนท่ีจะรับฟัง ขาด
แนวทาง การอ่านจะเติมก าลงัทางความคิด เติมปัญญา” 

นอกจากส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านหนังสือแลว้ ส่ิงท่ีอาจารยนิ์วฒัน์ไดเ้ติม

ใหก้ับเด็กๆ ก็คือ ฝีกเร่ืองจิตอาสา ทักษะการท างานใหเ้ด็กๆ ไดมี้โอกาสใน

การลงมือปฏิบติัจริง เช่น การประสานงาน การเตรียมเวที วิทยากร การดูแล

เร่ืองท่ีพกั อาหาร การดแูลน้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเขา้ค่ายวรรณกรรม 

ค่ายส่ิงแวดลอ้ม หรือแมแ้ต่ในโอกาสท่ีอาจารย์นิวฒัน์ไปเป็นวิทยากรในท่ี

ต่างๆ ก็จะหอบหิ้ วนักเรียนไปดว้ยกนั เป็นการเรียนรูผ่้านภาษากาย ภาษาใจท่ี

เด็กจะอ่านไดจ้ากชีวติจริงของคร ู

“มี 3 อย่างท่ีผมพยายามให้เด็กรู ้หน่ึง หลักของความถูกตอ้ง 
สอง หลักของความดี สาม หลักของความงาม” 

 

 วรรณกรรมช่วยชีวิตคนไดอ้ยา่งไร 

 วรรณกรรมช่วยชีวิตคนได้อย่างไร อาจารย์นิวัฒน์ให้ค าตอบว่า 

“วรรณกรรมไม่ไดช้ว่ยชีวติคนไดโ้ดยตรง ถา้มองในแงข่องการเป็นนักเขยีนก็จะ
มีรายไดจ้ากการขายหนังสือ แต่กระบวนการเรียนรูท่ี้ใชว้รรณกรรมเป็น

เครื่ องมือ ไดช้ว่ยใหศิ้ษยห์ลายคนผา่นพน้วกิฤติชีวติมาได ”้ มีกรณีตัวอยา่งของ
เด็กหญิงคนหน่ึงท่ีคิดฆ่าตัวตาย จนสุดทา้ยกลับมาคิดได ้เพราะขอ้คิดจาก

หนังสือเป็นเคร่ืองมือช่วยชีวติ 
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 เร่ืองมีอยู่ว่าเด็กหญิงคนหน่ึงในกลุ่มสายธาร เป็นคนท่ีเขียนหนังสือ

ไดดี้มาก มาบอกกับอาจารยว์่า หนูก าลังจะตายแลว้คะ อาจารยนิ์วฒัน์ตกใจ

มาก เลยถามวา่ท าไม เด็กหญิงคนน้ันก็เอาลกูแกว้ท่ีอาจารยนิ์วฒัน์เคยใหไ้ว ้

เม่ือตอนปิดเทอม เป็นลกูแกว้ท่ีมีสีขาวใส แลว้เด็กหญิงก็บอกวา่ มนัเป็นส่ิงท่ี

ครใูหต้อนปิดเทอมเป็นส่ิงท่ีมีค่าแทนความดี แต่ตอนน้ีมนัไม่เหลืออะไรอยู่แลว้ 

แลว้เด็กหญิงก็รอ้งใหท้นัที  

 ท่ีจริงแลว้ เชา้วนัน้ันอาจารยนิ์วฒัน์ตอ้งรีบไปอบรมท่ีจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี แต่ก็ตอ้งงดไปเพราะตอ้งช่วยเหลือนักเรียนคนน้ี อาจารยถ์ามวา่เกิดอะไร

ขึ้ น แกก็บอกวา่พ่ีชาย ก็เลยถามว่าก่ีคน แกบอกวา่ 2 คน คนเดียวยงัหนัก 2 
คนยิง่หนักเขา้ไปอีก แลว้นักเรียนหญิงก็รอ้งไห ้อาจารยนิ์วฒัน์ก็พยายามถาม

ต่อไปอีก เขาทุบเขาตีใช่ไหม แกก็บอกว่าไม่ใช่ ก็เลยถามว่าเขาท าเหมือนกับ

ผูห้ญิงคนอ่ืนทัว่ไปใช่ไหม ท่ีน้ีแหละรอ้งไหโ้อเลย จึงไม่ตอ้งถามอะไรมากก็

เขา้ใจ  

 อาจารยป์ล่อยใหร้อ้งไหเ้สร็จก่อนแลว้ แลว้ค่อยคุยต่อ ตอนน้ันก็ไม่รู ้

จะท าอย่างไรเพ่ือช่วยเหลือ คิดหาหนทางไม่ออกเหมือนกัน ไม่รู ้ว่าจะให้

ค าปรึกษาอย่างไร ระหว่างท่ีเดินก็พบหินกอ้นหน่ึงและกระดาษแผ่นหน่ึง 

อาจารยจ์ึงบอกกับเด็กหญิงว่าช่วยหยิบหน่อย แลว้ก็ถามว่ามันควรอยู่ท่ีไหน 

แกก็พาไปท้ิงถังขยะ อาจารยก็์บอกวา่น้ันแหละในท่ีสุดความทุกขม์ันก็ตอ้งไป

เป็นอยา่งน้ีแหละ  เด็กหญิงก็บอกวา่มนัไม่เกิดขึ้ นกบัคร ูครก็ูพดูได ้ 

 “...เอาอยา่งน้ี...” อาจารยนิ์วฒัน์คิดออกแลว้วา่ควรท าอยา่งไร จึงถาม
ว่าเธอรักครูไหม ถ้ารักก่อนตายเธอควรท าอะไรเพ่ือแสดงว่ารักครูบ้าง 

อาจารยนิ์วฒัน์ก็ไปหาหนังสือให ้3 เล่ม แลว้บอกว่าถา้อ่านจบแลว้ยงัอยาก

ตายอีก ก็ใหม้าบอกคร ูครจูะอนุญาต หนังสือท่ีอาจารยนิ์วฒัน์ใหเ้ด็กอ่านคือ 

 “ผูห้ญิงคนน้ันชื่อบุญรอด” 

 “ความสมหวงัของแกว้” 
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 “เด็กหญิงเมืองลบัแล” 

 หนังสือ 2 เร่ืองแรก เป็นเร่ืองท่ีตัวละครคือเด็กผูห้ญิงถูกกระท าโดย
ผูช้ายทั้งส้ิน อ่านไป 15 วนัเธอก็เอาหนังสือมาคืน แลว้ก็บอกกับอาจารย์

นิวฒัน์วา่ “หนูไม่ตายแลว้คะ”  

 ตอนน้ีเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีอาชีพเป็นครู

เหมือนกับครูท่ีเธอรัก จากเหตุการณ์น้ีสะท้อนใหเ้ห็นได้อย่างเด่นชัด ว่า

วรรณกรรมเป็นผลงานเขียนท่ีสรา้งสรรคแ์ละสามารถเปิดหน้าต่างการเรียนรู ้

ใหก้บัชีวตินักเรียนไดห้ลายๆ เร่ือง เพราะฉะน้ันแลว้เด็กนักเรียนตอ้งเรียนรูไ้ว ้

เป็นพ้ืนฐาน วรรณกรรมเพ่ือชีวิตท่ีอาจารยนิ์วฒัน์น ามาใชส้ามารถฝึกทักษะ

นักเรียนไปไดใ้นตวัทั้งการอ่านและเขียน เปล่ียนความคิด แกไ้ขปัญหาชีวิต อนั

จะเป็นพ้ืนฐานใหก้บัตวัเด็กเองในการฟันฝ่าชีวติไปไดใ้นอนาคต 

หรือ น้องสมชาย เมืองสขุ ตอนน้ีเรียนท่ีมหาวิยาลัยราชภัฏฯ แห่ง

หน่ึง ถ่ายทอดเร่ืองราวของกลุ่มสายธารว่า กลุ่มสายธารคือกลุ่มเด็กท่ี

ครอบครวัมีปัญหาในการดูแลจากพ่อแม่ ท าใหเ้ด็กขาดทักษะการอ่าน จึงตอ้ง

ส่งเสริมดา้นการอ่านจากครไูก่ อ่านหนังสือแลว้มาแลกความคิดกนั เป็นทกัษะ

ท่ีส าคัญท าใหคิ้ดเป็น สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้ นได้ การอ่านท าให้

สามารถแกปั้ญหาได ้ใหเ้ห็นภาพสะทอ้นของคนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย ได้

ประสบการณ์ ใหม่ๆ ไดโ้ลกอีกมุมหน่ึงของชีวติ ครไูก่สอนวา่ถา้เรารูสึ้ก เครียด 

กงัวล ชีวติดวูุน่วาย ใหร้ะบายอารมณ์ผ่านการเขียนหนังสือ 

 และท่ีส าคญั คือ การสัง่สมทกัษะการอ่านและเขียนไวที้ละเล็กละน้อย 

ส่งผลใหนั้กเรียนสามารถสะทอ้นแง่มุมปัญหาและทางออกผ่านเร่ืองราวท่ีได้

สะทอ้นออกมาเป็นตัวอกัษร ดังเช่นเร่ืองของ ดช.เอกชยั แสงพรหม นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ซ่ึงไดแ้ต่งเร่ือง “คนเคียงขา้ง” ไวใ้นหนังสือธารสายใส 
ร่วมเล่มเร่ืองราวจากนักเรียนในโครงการเยาวชนรกัหนังสือ เม่ือปี 2539 ซ่ึง

ขอน าเสนอไวใ้นท่ีน้ีดว้ย 
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เรื่อง “คนเคียงขา้ง” 
 

(1) 

 “ลกู” 
             “โครม...” 
             กระทะใบขนาดพอเหมาะลอยละล่ิวออกมาจากในครวั ติดตามมาดว้ยจานบิน 

 

(2) 

 “แม่” 
           “เพลง้...” 
           “อีเปรต...มีงมีชู ้มึงอยากนักใช่มั้ย” 
           “ก็เออซีวะ...กูมีชูแ้ลว้มึงจะท าไม” 
           “มึงอยูก่บักูสบายดีแลว้น่ีหวา่” 
          “เช่อ...อยูก่บัมึงสบายดี ไปพดูใหห้มาฟังดีกวา่ ถุย!...” น ้าลายพ่นพุ่งมาเต็มหนา้ 
          “อีหา่...มึงถ่มน ้าลายใส่กู” เสียงผวัค าราม 
          “แลว้มึงจะท าไม...” 
           ผวัทะยานเขา้หา เสียงเมียรอ้งลัน่ 

           “วา้ย...ช่วยดว้ย” 
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           “กูเอามึงตายแน่คราวน้ี อีสตัว”์ 
           มีเสียงหา้วราวกบัรามสูรขวา้งขวานครึกโครม แลว้พลนัมีเสียงรอ้งของเด็กๆ สอง

หรือสามคน เสียงสงครามผวัเมียเงียบลงชัว่ขณะ แลว้เกิดค าถามข้ึน 
           “ท าไมพ่อท ากบัแมอ่ยา่งน้ี” 
           “เออ...มึงเขา้ขา้งแมม่ึงใช่มั้ย” 
           “ผมเปล่าเขา้ขา้งแม.่..” 
           “กูจะบอกใหพ้วกมึงรูไ้วน้ะ วา่แมม่ึงมีชู”้ เสียงตะโกนลัน่ 
           “แลว้พ่อมีหลกัฐานหรือเปล่าละ...” เสียงใสโตแ้ข็งขนั มนัเป็นลกูคนกลาง 

 

(3)  

 “พอ่” 
 

           “กูไม่มีโวย้...มึงเสือกใช่มั้ยไอเ้ล็ก น่ีแน่ะเสือก...” พ่อมนัตวาดพลางหลังมือฟาด
แกม้ 
            “เพ๊ียะ...” 
           ไอต้ัวเล็กหูอ้ือตาลาย มันค่อยๆ เอนฟุบลงไปนอนกลางพ้ืนหอ้งท่ีปูดว้ยเส่ือ

น ้ามนัสีสดสวย 
           “พ่อ...พ่อท าง้ีไดไ้ง...” เสียงลกูคนเล็กสุดประทว้ง 
          “ความสุขของกู มึงไมต่อ้งเสือก หา่ๆๆ” มนัหวัเราะแถมทา้ย 
          “พ่อท าแบบน้ีมันผิดรูม้ั้ย.. . ” ไอ้สุดท้องยืนจังก ้า ยกมือช้ีพ่อ พ่อหยุด...ด้วย
ความรูสึ้กท่ีสะทา้นไมเ่บา ลกูมนัหนัไปประคองแม ่เอ่ยขึ้ นพรอ้มกบัน ้าตาท่ีไหลซึม 
          “พ่อท างานมาก พวกผมก็รู.้..แต่เงินท่ีพ่อไดม้าพ่อเอาไปกินเหลา้หมด แต่แม่
ท างานหาเงินใหพ้วกผมไปโรงเรียน พ่อไมอ่ายแมม่ัง่หรือครบั...” 
           เพียงลกูคนเล็กพดูจบ เสียงรอ้งโวยวายของพ่อก็หยุด พ่อน่ิงงนัไปพกัใหญ่แลว้เดิน

คอตกหันหน้าเขา้หาซอง แลว้ค่อยๆ นั่งลงแบบคนหมดอาลัยตายอยาก แลว้เขาก็เร่ิม

รอ้งไหอ้อกมาเบาๆ ในท่ามกลางความเงียบ ไดย้ินเสียงหมาวิ่งเล่นผ่านไปมาอยู่บนลาน

หนา้บา้นเท่าน้ัน. 
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ดช.เอกชยั แสงพรหม ม.3 ปีการศึกษา 2539  

  

 กรณีของเร่ืองน้ีคงไม่ตอ้งอธิบายอะไรมากนัก เพราะนักเรียนท่ีเป็น

ผูเ้ขียนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพปัญหาและจุดเปล่ียนท่ีจบแบบหักมุมในเน้ือ

เร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี 

พฒันาการศึกษา ตอ้งพฒันาที่ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผูส้รา้งสังคมไทย 
 

                       เกิดปัญญาแจง้ทกุแหง่หน     งานแหง่คนมุ่งมัน่ขยนัสู ้
ชี้ใหแ้จง้เห็นชดัวา่คือคร ู  น่าเชิดชบูชูากวา่อ่ืนใด 

ครผู ูใ้หแ้สงสวา่งน าทางทิศ ใหช้ีวติมวลมนุษยผ์ดุผอ่งใส 
ความหวงัดคีวามรกักระจา่งใจ เป็นผูใ้หปั้ญญาอยา่งผูเ้จรญิ 
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ปชูนียบคุคลของชนชาติ  โดยหวัใจใสสะอาดน่าสรรเสรญิ 
สอนลกูศิษยห์นุ่มสาวใหก้า้วเดนิ  กลา้เผชิญโลกกวา้งดว้ยปัญญา 

 
ด.ช.พรชยั รกัปลอดภยั ม.2 ปีการศึกษา 2547 

จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์
 

 การท าผลงานของครูกบัการดูแลเด็กในโรเรียน 

 อาจารยนิ์วฒัน์ บอกวา่ส่ิงท่ีตนก าลงัท าอยูใ่นขณะน้ี คือ การสอนเด็ก

นกัเรยีนในเรือ่งทักษะชีวิต ในเวลาท่ีเด็กมีปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครวั หรือ

แม้แต่เร่ืองผลการเรียนของนักเรียนเองก็ตาม การได้อ่านและคิดตาม 

ใครค่รวญตามเรื่องราวของนักเขียนท่ีน าเสนอ ย่อมช่วยเปิดมุมมองใหม่ 

ความคิดใหม่ ท่ีตวัละครในเน้ือเรื่องอาจจะประสบปัญหาชีวิตท่ีหนักหนา

กว่าตวันักเรียนในขณะน้ีก็ได ้ซ่ึงวิธีการเรียนรูใ้นลักษณะน้ี ส่งผลต่อตัว

นักเรียนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม แต่ตอ้งอาศัยระยะเวลาให้ซึมซับและ

ค่อยๆ ปรบัเปล่ียน  

 แต่หากน ากรอบการประเมินผลทางดา้นวิชาการหรือการวดัค่าเชิง

ปริมาณเขา้มาแลว้ จะกลายเป็นสวนทางกนัไปเลยก็ได ้เพราะท่ีผ่านมาตนเอง

เคยมุ่งหวงัท าผลงานวิชาการของคร ูในระดับอาจารย ์3 แต่หาค่าสถิตตัวเลข
ผิด ใช้โปรแกรมค านวณค่าสถิติไม่เป็น ตั้ งหัวข้อการวิจัยไม่ เป็น ไม่ มี

ประสบการณ์ท่ีจะท า การท าผลงานทางวชิาการจึงไม่ส าเร็จ  

 อาจารยมี์ความเช่ือวา่งานวิจยั ใชไ้ดจ้ริง

ในบางกรณีเท่าน้ัน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ข้อมูลท่ี

ได้มาก็อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เม่ือครู-

อาจารยม์ัวแต่สรา้งท าผลงาน ก็ละเลยการดูแล

จิตใจและชีวิตของเด็กนักเรียน หรือวา่ครูมุ่งท่ี

จะใชใ้หเ้ด็กเป็นเคร่ืองมือในการท าผลงาน หาวิธี
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ต่างๆ นานามาเพ่ือท่ีจะแสวงหาเงินประจ าต าแหน่ง จนครลืูมจิตวิญญาณของ

ความเป็นครู เงินประจ าต าแหน่งของครูบางคนพอได้มาแล้ว ปรากฏว่า

มากกว่าเงินเดือนของครูบางคนด้วยซ ้า ครูบางคนก็ทุรนทุรายต้องท าให้

เหมือนคนอ่ืน คือไม่รูจ้กัพอ  

 

 การท าผลงานทางวิชาการของ

ครูบางคน ท าใหลู้กศิษย์ของอาจารย์

นิวฒัน์ ตอ้งถูกบีบใหอ้อกจากโรงเรียน

ไปเรียบรอ้ยแล้ว โดยท่ีเขายังไม่ถูกให้

ออกจากระบบ... จากปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึ้ นน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาบางอย่าง

ของระบบการศึกษาไทย และวกิฤตท่ีเกิดขึ้ นกบัครใูนสงัคมของเรา 

 ด.ญ.วาสนา ใหม่จุล นักเรียนชั้น ม.1 เขียนบนัทึกไวใ้นปี 2536 เร่ือง 
“ครูอาจารยใ์นดวงใจของนักเรียน” วา่ “ครูอาจารยนั์บเป็นบุคคลผูมี้อ านาจ
สูงสุดในโรงเรียน อ านาจของครูอาจารย์มีมากมายท่ีจะบัญชาใหนั้กเรียน

ปฏิบัติตาม แต่จะมีครูอาจารย์สักก่ีคนท่ีจะอยู่ในดวงใจของนักเรียน ครู

อาจารยใ์นความฝันท่ีนักเรียนอยากใหเ้ป็น คือ ผูท่ี้นักเรียนยินดีปฏิบัติตาม

ค าสัง่สอนอยา่งเต็มใจ มีความช่ืนชมและศรทัธาท่ีจะมอบให.้.. ”  

 ด.ญ.วาสนา บนัทึกต่อไปวา่ ตนเองน้ันอยากจะมีครอูาจารยใ์นดวงใจ 
เพราะฉะน้ันจึงท้ิงค าถามแก่ไวผู้อ้่านวา่ อยากจะเลือกครอูาจารย์แบบใด และ

ถา้ครอูาจารยท่์านใดท่ีอ่านเร่ืองน้ีแลว้ ขอใหก้ลบัไปคิดดว้ย... 

 เพราะฉะน้ันแลว้ ถา้ครูมัวแต่ท าผลงาน จนลืมความเป็นแม่พิมพ์

ของชาติแลว้ ก็จะท าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย จนอาจน าไปสู่ทาง

ตันของการศึกษาในระบบอยา่งรวดเร็ว เพราะคนขาดคุณธรรมอย่างเห็นได้

ชดั สะทอ้นใหเ้ห็นไดว้่า ปัจจุบนัระบบการดูแลเด็กของโรงเรียนถูกท าใหอ้่อน
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แลลงไปตามระบบของการแข่งขนั เล่ือนขั้นชิงต าแหน่ง และส่งผลใหโ้รงเรียน

ไม่สามารถท่ีจะสรา้งภูมิคุม้กนัใหก้บันักเรียน และไม่สามารถปกป้องนักเรียน

ท่ีมีความสามารถไวไ้ม่ใหไ้หลไปตามกระแสของสงัคมได ้ 

 

มุมมองเก่ียวกับการศึกษาน้ี อาจารยนิ์วัฒน์ได้เคยกล่าวไวต้ั้งแต่ปี 

2540 ในหนังสือธารสายใส เก่ียวกับปรัชญาในการศึกษาและการพัฒนา

ผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีปัญญาดว้ยตนเอง โดยเขียนไวว้า่ 

“...ผมเชื่ อมั่นวา่ เม่ือไรท่ีเราสามารถสรา้งคนใหส้ามารถคิดอยา่งมี
เหตผุล มีวจิารณญาณ และคิดอยา่งเป็นระบบระเบียบ มองเห็นทั้งอนาคต ร ู้

ถึงอดีตและท่ีมา ทั้งทราบสาเหตท่ีุเป็นปัจจบุนัอยา่งท่ีเขาเรยีกวา่ “วสิัยทัศน์” 
ไกล ก็น่าจะสามารถช่วยคลี่ คลายปัญหาของสงัคมไดใ้นระดบัหน่ึง อยา่งน้อย

เฉพาะตวับคุคลคนน้ันเอง เพราะปัญหาทั้งหลายแหลใ่นโลกมนุษยท์กุวนัน้ีมัน

เกิดจากคนทัง้น้ัน แมห้ากผูค้นร ูจ้กัคิดอ่านสภาวะท่ีก าลงัจะก่อปัญหา แลว้ร ูจ้กั

การระงบัยบัยัง้อยา่งชาญฉลาด ถา้ท าได ้ผมวา่ชา่งน่าสนใจไม่นอ้ยทีเดยีว 

          งานท่ีผมและเพ่ือนๆ อีกหลายคนก าลงัท าน้ัน ก็คือการพฒันาคณุภาพ

คน จะมีวิธีการใดเล่าท่ีดีไปกวา่การจัดการศึกษาท่ีเขม้แข็งใหเ้ขาไดใ้ชเ้ป็น

อาวธุตอ่สูก้ับความไม่ร ูท่ี้มืดมนของกระแสสงัคมและชีวติ 

          ผมพดูไวใ้นปีพทุธศักราช 2540 ขณะท่ีผมไดเ้ห็นและยงัคาดหวงัในน ้า
เน้ือแห่งงาน งานซ่ึงอาจจะสรา้งสรรค์พลงัของชีวติใหเ้ป่ียมไปดว้ยความหวงั

และศรทัธาในคณุค่าของการด ารงอย ู ่เป็นเหมือนสายธารท่ีไดห้ลัง่ไหลหล่อ

เลี้ยงดวงใจแหง่วยัเยาวใ์หอ่ิ้มเต็มและงอกงามยัง่ยนืตอ่ไป...” 
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 พฒันาการศึกษา ตอ้งพฒันาที่ครู 

 ลกัษณะครอูาจารยใ์นดวงใจของนักเรียนน้ัน มีดว้ยกนัหลายประการ

หลายประเภท แต่ในดวงใจของ ด.ญ.วาสนา ใหม่จุล นักเรียนชั้น ม.1น้ันมี

ดงัน้ีคือ          

 ๑. จะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เช่น ในดา้นการสอนจะตอ้ง

คอยดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนโดยใหเ้วลาพอสมควร ไม่ปล่อยปละละเลยจน

นักเรียนมีความรูสึ้กเศรา้เสียใจ ขาดการช้ีน าช้ีแนะส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

 ๒. มีความรู ้ความสามารถ เป็นส่ิงท่ีสะสมชีวตินักเรียนใหก้า้วไกล ถา้

ครูอาจารยท่ี์นักเรียนหวงัไวใ้นดวงใจ ตอ้งมีความสามารถเป็นท่ีปรากฏแก่

นักเรียน       

 ๓. การเป็นตัวอย่างท่ีดีใหแ้ก่นักเรียน ย่อมจะเป็นแนวทางท่ีดีใหแ้ก่

นักเรียนเดินตามหรือปฏิบติัตาม หากครอูาจารยเ์หมือนกบัแม่ปูท่ีสอนใหลู้ก

เดินตรงๆ ในขณะท่ีตัวเองก็ไม่สามารถจะเดินใหต้รงได ้การปฏิบติัตามก็ยอ่ม

ไรผ้ล และขณะท่ีครอูาจารยส์อนใหนั้กเรียนมาโรงเรียนตรงเวลา ไม่กลบับา้น

ก่อนเวลาเลิกเรียน แต่ตรงกนัขา้มท่ีครอูาจารยม์าโรงเรียนสาย กลบับา้นก่อน

เวลา เม่ือนักเรียนเห็นเขา้ก็นึกอยากจะท าตามบา้ง 

 ๔. ความเป็นผูเ้สียสละไม่เห็นแก่ตัว ยอ่มเป็นท่ีรกัของนักเรียนทุกคน 

หากครอูาจารยไ์ม่มีความเสียสละทั้งสติปัญญา แรงกาย และก าลังทรพัยเ์พ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม ก็ยอ่มไม่เป็นท่ีช่ืนชอบศรทัธาของนักเรียน 

 อาจารยนิ์วฒัน์ใหข้อ้สงัเกตว่า บคุลิกลกัษณะของครแูต่ละคน แต่ละ

ยุคแต่ละยุคสมยัก็มีความแตกต่างกนั ครรุู่นเก่ามกัจะใชค้าถา “หา้ม” ซ่ึงจะท า
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ใหเ้ด็กเก็บกดมากขึ้ น แต่ถา้เปล่ียนจากหา้มเป็นชี้ แนะ เล่าใหเ้ด็กรูเ้ท่าทัน เม่ือ

ถึงตรงน้ีจะเห็นวา่  
 การจะใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีไดน้ั้นก็คือ  
 การเปิดโอกาส การเติมเต็มใหเ้ด็กเขา้ถึงจิตวิญญาณของความเป็น

มนุษย ์ 
 การพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ใหเ้กิดกับเด็ก โดยเน้น 4 ทักษะ
คือ ฟัง พดู อ่าน เขยีน หรอื ส ุจ ิป ุล ิ 
 คือ การไดฟั้ง ไดอ้่าน แลว้กลบัมาคิดใครค่รวญต่อขอ้มลูท่ีไดร้บัร ูม้า 

ก็คือ เกิดค าถาม ขอ้สงสัย แลว้จะศึกษาหาค าตอบเพ่ิมเติม เม่ือร ูแ้ลว้ก็เขียน

ออกมาตามความเขา้ใจ แลว้ก็ตอ้งมีตรวจสอบและศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติม ซ่ึงเด็ก

จะถกูฝึกตั้งแต่การใชค้ า การเรียงค าเขา้ประโยค ค าผิด ค าถกู การย่อหน้า 

การล าดบัความคิดรวมไปถงึกระบวนการตา่งๆ ท่ีจะถา่ยทอดความคิดออกมา  

 ในกระบวนการน้ีผ ูท่ี้มีส่วนส าคัญท่ีสดุ ท่ีจะสามารถน าพานักเรยีนให้

เกิดปัญญาไดก็้คือ “คร”ู 

การจัดค่ายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวอะไรกับการอ่าน 

อาจารยนิ์วฒัน์บอกวา่ “การศึกษาท าลายความสามารถ
ของเด็กในการใชชี้วติ เราเอาลกูหลานเขามาเรียนตั้งแต่

อายุ 3 ขวบ เด็กจบปริญญาตรีหุงขา้วไม่เป็น เรียนเป็น
อย่างเดียว พบปัญหาก็ขบไม่แตก การเข้าค่ายศึกษา

ส่ิงแวดลอ้มเป็นการเรียนรูข้องจริง ซ่ึงจึงจ าเป็นพอๆ กับการอ่าน ใหเ้ด็กได้

เรียนรูว้า่ ถา้ตน้ไมต้รงน้ีถูกท าลายจะเกิดอะไรขึ้ นกบัสงัคมกบัส่ิงแวดลอ้ม มนั

มีวิธีการอะไรบา้งท่ีเราจะช่วยเหลือสังคม ส่ิงแวดลอ้ม การเรียนรูธ้รรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้มก็เหมือนการเรียนรูธ้รรมะ ธรรมะก็คือความจริง จ าเป็นตอ้งใชใ้น

การด าเนินชีวติ จ าเป็นยิง่กวา่จินตนาการเสียอีก”   

 อาจารย์นิวัฒน์เช่ือมัน่ว่า ถ้าจะปฏิรูประบบการศึกษาจนให้เกิด

คุณภาพตามท่ีคาดหวัง  และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ้
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ความสามารถอย่างแทจ้ริง ตอ้งเร่ิมท่ีครูก่อน ครูตอ้งเป็นผูท่ี้เปล่ียนวิถีชีวิต 

เปล่ียนแปลงความหมาย เปล่ียนมุมมอง วิธีคิด โดยตอ้งปรบัโครงสรา้งชีวิต 

ปรบัปรุงวธีิการท างาน ใหมี้คุณภาพกวา่เดิมท่ีเป็นอยู ่

 ตอนน้ีเราขาดครท่ีูมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท างานในวิชาชีพน้ีอย่างจริงจงั 

ขาดครท่ีูมีความเป็นครู มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ เพราะมีส่ิงอ่ืนๆ มาล่อใจ

มากมาย ท าใหค้รหูลงอยูใ่นลาภ ยศ สรรเสริญ ไม่รูจ้กัความพอเพียง ปัจจุบนั

ในโครงสรา้งระบบการศึกษา จดัระดบัครไูวเ้ป็นขั้น มีคร ูคศ. 3 และถา้จะมีคร ู
คศ. 4 จะหนักเขา้ไปอีก ครไูม่ตอ้งท าอะไรกนัแลว้ มัวแต่ท าผลงานกนัอย่าง

เดียว ส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดเจนคือ ส าหรบัครูท่ีท าเร่ือง คศ. 3 จะเห็นไดว้่านักเรียน
ไดร้บัผลการเรียนในบางวิชาจะไดเ้กรดติดศูนยก์ันมากขึ้ นในภาคเรียนแรก

ของปีการศึกษา เพ่ือใหเ้ห็นไดว้า่ ครผููส้อนไดใ้ชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนท่ี

ไดผ้ล ไดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปอา้งในผลงานว่าเด็กนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี

ขึ้ นกวา่เดิมในเทอมต่อไป ดว้ยสาเหตุเพราะการใชน้วตักรรมท าใหนั้กเรียนมี

ความรู ้ความเขา้ใจเพ่ิมขึ้ นและท าใหมี้พฒันาการสอบผ่านได ้รปูแบบวิธีการ

เหล่าน้ี พฒันาการจนกลายเป็นการสรา้งวฒันธรรมอยา่งหน่ึง เป็นการฉอ้โกง

รฐั ฉอ้โกงชาติ จึงตอ้งมีการปฏิรปูระบบการศึกษาอยา่งรวดเร็วและจริงจงั  
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ผลงานของครู ตอ้งดทูี่เด็ก 

 

เรียนรู ้ความคิด ความอ่าน ผ่านมุมมองของนกัเรียน 

ผลผลิตหน่ึงท่ีก าเนิดจากกลุ่มสายธาร และเป็นตัวอย่างท่ีสะทอ้นให้

เห็นบุคลิกแหง่ความมัน่ใจ ไม่เหมือนใคร ไม่วา่เติบโตไป เขาจะมีเสน้ทางชีวิต

อยา่งไร ก็ยงัมีนิสยัรกัการเรียนรูติ้ดตวัไปดว้ย  

นายวรวรรณ เหมมนัต์ หรือน้องแม็ก อายุ 18 

ปี สาวกเพลงร็อกทั้งไทยและเทศ ผูม้าดมัน่ในทางของ

ตัวเอง ศึกษาอยูร่ะดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

เสาธงวทิยา 

หากใครไดพ้บแม็กในครั้งแรกน้ัน บอกไดเ้ลย

วา่ เขาเตะ... เตะนัยยต์ามากๆ กบัการแต่งตัวแบบหนุ่ม

มัน่ ประสาวัยรุ่นท่ีแม่ต้องขอร้อง ฉีกแนวไปจากเพ่ือนๆ โดยส้ินเชิง มี

เอกลกัษณ์สไตลก์ารแต่งตวัเป็นร็อกเกอรผ์สมพงัค ์

แม็กมีใจรักในงานด้านการเกษตร (โดยเฉพาะไมป้ระดับ) เพราะ

ความน่าสนใจในดา้นน้ี จะอยูท่ี่การเกษตรมีเร่ืองใหเ้ขาไดเ้รียนรูไ้ดต้ลอด แม็ก

พยายามศึกษาเรียนรู ้และเขา้รว่มประกวดตามงานต่างๆ  

ต่อมาเม่ือเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จึงมีความสนใจศิลปะ

เพ่ิมอีกแขนงหน่ึง แลว้ก็ประยุกต์เอาศิลปะกับการเกษตรมาใชร้่วมกัน แต่

กระน้ันก็ไม่ท้ิงงานในบา้น โดยมีหน้าท่ีช่วยพ่อแม่หาผกัไปขาย  

ส่วนกิจกรรมในโรงเรียน แม็กรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ งาน

เครื่องเสียงและเสียงตามสาย เขาบอกวา่ก่อนจะเก่งตอ้งไม่ฉลาดมาก่อน ส่ิงท่ี
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ท าจนเกิดเป็นความคล่องตวัน้ัน เป็นการเรียนรูด้ว้ยตัวเองทั้งส้ิน อาศัยความรู ้

จากพ่ีชายบา้ง เพราะพ่ีชายท างานเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นคนท่ีชอบ

ฟังเพลงเป็นชีวติจิตใจ 

ในโรงเรียนเสาธงวทิยา ไม่มีใครเลยท่ีจะไม่รูจ้กัแม็ก เพราะดว้ยความ

เป็นนักกิจกรรมเขา้เสน้เลือด มีกิจกรรมอะไรแม็กจะอยูร่ะดับหวัขบวนท่ีใครๆ 

ก็เรียกใชบ้ริการ 

แม็กบอกวา่ ตนเองมีบุคลิกเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพดู ใจเย็น รกัสงบ 

แลว้ก็ชอบติดตามความเคล่ือนไหว สถานการณ์บา้นเมือง ท าอะไรท าจริง 

ชอบฟังเพลงแนวร็อก เพราะมองว่า เพลงแนวน้ีจะพูดถึงเร่ืองราว

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงคราม ปัญหาสังคม ความเป็นความตายของมนุษย ์ผิด

กบัเพลงป๊อบท่ีมักจะมีเน้ือรอ้งในท านองเธอรกัฉัน ฉันรกัเธอ เธอท้ิงฉัน ฉัน

ท้ิงเธอ ซ่ึงการซาบซ้ึงในเพลงร็อคของแม็กไม่ไดฟั้งแค่คล่ืนเสียงไหลเขา้หซูา้ย

ไปกระทบใจใหร้อ้นผ่าวแลว้ไหลออกไปทางหขูวา เพราะมีเจตนาท่ีแอบแฝงไว ้

ก็คือ ท่ีหวัเตียงจะมีดิกชนันารีวางไวป้ระจ าท่ี ส าหรบัหยิบจบัไดง้่ายเอาไวแ้ปล

เน้ือรอ้งเพลงร็อค นิสยัน้ีติดตวัมาตั้งแต่เป็นสมาชิกกลุ่มสายธาร ส่วนการแต่ง

กายแนวร็อคเกอรผ์สมพงัค์ก็เป็นส่ิงท่ีรบัเอาวฒันธรรมชาวร็อคเขา้มาผสมใน

ตัวตน แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีแม็กมีไม่เหมือนนักฟังเพลงทัว่ๆ ไปก็คือ เขามักจะมี

ค าถามในหว้งคิดตนเองอยูเ่สมอวา่ 

“ทัว่โลกในปัจจบุนั ท าไมมนัไม่เหมือนแตก่่อน ท าไมสถานภาพคนมนั
ไม่เท่ากัน คนร  า่รวยอย ูส่งูลน้ฟ้า แตค่นยากจนจนแบบติดดนิไปเลย” 

แมห้ลายคนจะมองแม็กดว้ยความไม่เขา้ใจ บางคนมองวา่บา้ แต่แม็ก

ยงัยนืยนัในจุดยนืของเขาวา่ ยงัคงมีความสุขดีกบัชีวิตของตัวเอง เพราะยงัเป็น

คนเดินดินปกติธรรมดา 

ปัญหาชีวิตของแม็กก็มีเหมือนกับเพ่ือนร่วมโลกคนอ่ืนๆ  ยอ้นความ

กลับไปในสมัยเม่ือครั้งท่ีเขา้เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แม็กตัดสินใจเลือกสาย
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วทิยฯ์-คณิตฯ ทั้งๆ ท่ีตนเองไม่ไดถ้นัดในสายน้ี แต่เลือกเพราะตามเพ่ือน และ

ครบูอกวา่ดี เรียนเทอมแรก แม็กแสดงความสามารถกวาดเลขศูนยเ์ขา้มาอยู่

ในออ้มแขนไดถึ้ง 4 ตัว และเร่ิมมีปัญหากบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน พอเขา้เทอมท่ี 

2 แม็กท ายอดทะลุเป้า ติดเกรด 0 เพ่ิมเป็น 6 ตัว เม่ืออาจารยเ์ห็นว่าไปไม่

รอด จึงใหย้า้ยมาเรียนในแผนกศิลป์-ภาษา ซ่ึงก็ท าใหแ้ม็กกอบกูต้ัวเอง

กลบัคืนมาไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว เพราะในสายน้ีจะไดเ้รียนทั้งงานเกษตร และ

ศิลปะท่ีช่ืนชอบ แม็กแสดงใหเ้ห็นถึงความเก่งและความสามารถในตนเอง 

เพราะมีโอกาสไดท้ ากิจกรรมไดห้ลายอยา่งตามท่ีตนเองถนัด 

ตอนน้ีใกล้จบ ม.6 แล้ว แม็กก าลังมุ่งมัน่กับช่วงเวลาท่ีเหลือใน

โรงเรียนท่ีเขารกั ส่ิงท่ีครุน่คิดและก าลงัหาทางออกในขณะน้ี ตนเองจะสามารถ

ท าอะไรดีๆ ตอบแทนใหแ้ก่โรงเรียนไดบ้า้ง โดยใชค้วามถนัด ความเก่งท่ีมีอยู่

ในตนเองใหเ้กิดประโยชน์ ท่ีวางแผนไวก็้คือ จะตอนก่ิงตน้พุดซอ้นมาปลูกท่ี

โรงเรียนใหไ้ด ้100 ตน้ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ไวแ้สดงใหโ้ลกประจกัษ์วา่ เด็กหนุ่ม

หัวใจร็อกเกอร์ ช่ือนายวรวรรณ เหมมันต์หรือแม็กได้สรา้งคุณค่าและ

คุณประโยชน์ใหก้บัแหล่งบ่มเพาะปัญญาท่ีสรา้งโอกาสใหก้บัชีวติ 

หลงัจากเรียนจบ ม.6 แลว้ แม็กตั้งเป้าหมายไวว้า่ จะเขา้เรียนต่อดา้น

การเกษตร แต่ก าลังพิจารณาว่าจะศึกษาด้านสัตวศาสตร์หรือพืชศาสตร ์

เพราะแม็กพบจากประสบการณ์ตรงเม่ือครั้งเรียนชั้น ม.๔ ตนเองพบว่า

อยากจะท าในส่ิงท่ีถนัดและชอบ อีกไม่ก่ีปี อนาคตภาคใตข้องไทยคงมีเยาวชน

คนรุ่นใหม่เป็นเกษตรกรร็อกเกอร์พัฒนาบา้นเกิดใหมี้ความเจริญกา้วหน้า

ต่อไป 
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บนัทึก : การที่เราอา่นหนงัสือเยอะ 

 
ด.ญ.สภุาพร รกัชา้ง ม.1 ปีการศึกา 2538 

 
        การท่ีเราอ่านหนังสือเยอะ มีผลดีก็คือ จะท าใหเ้ราเขียนบันทึกไดเ้ยอะ

และคิดไดเ้ยอะ 
        เมื่อเร่ิมเขา้เรียนในภาคเรียนแรก ฉันเขียนบันทึกไดไ้ม่ดี เพราะว่าไม่ได้

อ่านหนังสือนอกเวลา ท่ีฉนัจ าไดเ้ขียนครั้งแรกได ้B ต่อมาได ้B+ เขียนหลาย
เร่ืองก็ไดแ้ต่ B และ B+ 
         ต่อมาอาจารยไ์ดแ้นะน าใหอ้่านหนังสือนอกเวลาใหม้าก เพื่อจะเขียน

เรียงความใหดี้ขึ้ น ฉนัก็ท าตามค าแนะน าของอาจารย ์ก็ไดผ้ล 
พออ่านหนังสือมากขึ้ นแลว้ก็เขียนเรียงความก็ไดผ้ล ปรากฏว่าส่งแลว้

ได ้A แลว้ก็อ่านหนังสือไปเร่ือยๆ แลว้มาเขียนเรียงความก็ได ้A แลว้ก็ A+ ฉนัก็
ดีใจมาก และมีก าลงัใจท่ีจะเขยีนเพราะคิดว่าเราไดค้ะแนนเก็บดี 

เรารูสึ้กว่าเขียนเรียงความไดเ้ก่งขึ้ น ไม่เหมือนตอนแรกเขา้ ตอนท่ีฉัน

ได ้A+ ฉนัก็เอาไปอวดเพื่อนๆ ไม่ใช่ว่าเราจะอวดความเก่ง เพราะว่าอยากยัว่ให้
เขาอยากเขยีนดว้ย เพื่อนบางคนพอเห็นแลว้ก็พดูว่า “เขียนมัง่หวา เผ่ือได ้A+ 
กบัเขามัง่” 
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เพาะเมล็ดพนัธุแ์ห่งปัญญา 

 

 

 

 
 

เราชาวสายธาร เช่ือมัน่อย ูเ่สมอวา่ วรรณกรรมคือชีวติ 
การศึกษาวรรณกรรม คือการเรียนรูชี้วติ ซ่ึงมีความมุ่งหวงัส าคัญคือให้

ทกุคนเป็นคนด ีและคิดเป็น จนถึงขัน้ปัญญา  
ปัญญา ท่ีจะดแูลตวัเองใหเ้ป็นอย ูอ่ยา่งสงบสขุ 
ปัญญา ท่ีจะท าหนา้ท่ีอยา่งดท่ีีสดุ 
ปัญญา ท่ีจะปฏบิตัิตอ่กนัในสงัคมดว้ยไมตรี 
ปัญญา ท่ีจะดแูลและช่วยเหลือผูอ่ื้นใหมี้ความสขุรว่มกัน 
เราเช่ือวา่ บทกวี เป็นเครื่ องมือท่ีสมัผสัลึกถึงจิตวญิญาณ และสรา้งความ

งดงามแก่จิตใจ 
การศึกษา ถึงความแตกต่างในสังคม จะน ามาซ่ึงความเขา้อกเขา้ใจและ

เห็นใจกนั 
เราเช่ือวา่วรรณกรรมเป็นส่ือใหเ้ราไดเ้รยีนรูอ้ยา่งดยีิ่ ง 
เรา...สายธาร 
เราอ่านหนังสือเพ่ือพฒันาความคิด กลัน่เกลาจิตใจ  
เรามีปากกาและกระดาษเพ่ือถา่ยทอดความคิดและจินตนาการ 
เราเรยีนรูชี้วติอยา่งรูค้ณุค่า 
เราอย ูก่บัสิ่ งแวดลอ้มอยา่งกตญัญแูละเป็นมิตร 
เราเช่ือวา่ทกุชีวติมีคณุค่าและคณุประโยชน์แก่กนัและกนั 
เราจะพยายามสรา้งทกุความดงีามเพ่ือหลอ่เลี้ยงจิตวญิญาณ 
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จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์

 

เม่ือมีโรงเรียน ย่อมตอ้งมีครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้เม่ือมีครูก็ย่อม

ตอ้งมีนักเรียนไวเ้ป็นผูร้บัความรู ้แต่จะดว้ยวิธีการใดก็ตาม มีส่ิงหน่ึงท่ีส าคัญ 

ท่ีไม่สามารถแยกขาดจากกนัไดก็้คือ จิตวิญญาณของความเป็นครูและศิษย ์

ท่ีสามารถรบัรูแ้ละส่ือสารถึงกนัและกนั  

เปรียบเสมือการปลกูตน้ไมพ้นัธุ์มนุษยใ์หเ้จริญงอกงาม ยอ่มตอ้งเร่ิม

จากการบรรจงเพาะเมล็ดพนัธุ์ ใส่ปุ๋ยสูตรบ ารุง สูตร สุ จิ ปุ ลิ เพ่ือใหผ้ลพวง

แห่งปัญญาผลิบาน และปุ๋ยบ ารุงสูตรน้ี ย่อมตอ้งอาศัยครูเป็นผูใ้ส่ปุ๋ย รดน ้ า

พรวนดินบ ารุงสายรากแห่งปัญญาของนักเรียนใหแ้ตกฉาน ซ่ึงอาจารยนิ์วฒัน์ 

ไดเ้คยสะทอ้นแง่มุมความคิดในลกัษณะน้ีไวว้า่  

 

 
 

 

 

 

 

“...ผมเปรยีบตวัเองเป็นเหมือนชาวนาท่ีหว่านขา้วลงไป ขา้วหน่ึง

ก าย่อมมีเมล็ดท่ีงอกงามเตบิโต มีเม็ดรวงท่ีอ่ิมเต็มไปดว้ยเน้ือหนัก เด็กๆ 

ก็คงเปรยีบดั่งเมล็ดขา้วหากหว่านตกลงในดินอุดมและไดร้บัการเอาใจใส่

ดูแลอย่างมุ่งมั่นจากชาวนา ก็คงจะไดมี้โอกาสเตบิโตขึ้นเตม็งาม  
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ชาวนาคงรูสึ้กปีติท่ีไดเ้ห็นทุ่งขา้วสีเขียวเขม้พล้ิวใบโอนอ่อนอวด

รวงกับสายลม พอๆ กับท่ีผมรูสึ้กสุขใจท่ีไดเ้ห็นงานเขียนของเด็กโลด

แล่นออกมาตามจนิตนาการอันย่ิงใหญข่องพวกเขา...” 

และเมล็ดพนัธุต์น้ไมท่ี้ก าลงัซึมซบัสูตรปุ๋ยบ ารุงน้ี ก าลงัรอวนัเติบโตชู

ช่อดอกและแผ่ก่ิงกา้นใหง้ดงาม รอวนัท่ีจะผลิดอกออกผลแก่น้องๆ นักเรียนรุน่

ใหม่และใหผู้ค้นไดช่ื้นชมไปอีกนานเท่านาน สมดังความมุ่งหวงัและหวัใจของ

อาจารย์นิวัฒน์ท่ีปลูกฝังให้นักเรียนได้ท าในส่ิงท่ีตนรักและชอบ ให้ได้

แสดงออกมาตามธรรมชาติและจิตใจของเด็ก เพ่ือว่าสกัวนัหน่ึง...สงัคมจะได้

ยอมรบัเด็กไดม้ากขึ้ น 
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ดอกไมท้ี่ผลิบานรบัแสงตะวนั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     ดอกไมใ้นแสงตะวัน 
 

     ดอกหน่ึงดอกแหง่ความหวงั 
     ดอกแหง่พลงั 
     คดอกใหค้วามรกัและอภยั 
     ควรอย ูท่ี่ใจ 
     คอกน้ีจะไดข้ยายพนัธุ ์
     ดอกแหง่การเห็นใจ 
สายลมเสียงใจ    คอกแหง่ความฝัน 
เราคือ...เสียงดนตร ี   ดอกไมก็้จะงดงาม 
เราคือ...บทกวสีายลมไหว 
เราคือ...หลงัแหง่แรงใจ 

สายลมเสียงใจ   
 

เราคือ...เสียงดนตร ี  
เราคือ...บทกวสีายลมไหว 
เราคือ...หลงัแหง่แรงใจ 

เราคือ...ดอกไมใ้นชีวติ 
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เราคือ...ดอกไมใ้นชีวติ 
 

ด.ช.อนุชา สวุรรณสะอาด ม.1 ปีการศึกษา 2547 

จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความงามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์

 ในความน าของหนังสือ จากหนังสือ ดอกไมใ้นแสงตะวนั : จากความ
งามซ่ือใสของดอกไมว้ยัเยาว ์(2549) อาจารยนิ์วฒัน์ไดส้ะทอ้นแง่มุมท่ีมีต่อ

ผลงานของเด็กๆ วา่  
“เรื่ องราวท่ีเราจะไดอ่้านตอ่ไปน้ี ใครข่อรอ้งใหม้องลกึลงไปใหถ้ึงความ

เป็นชีวิต อย่าไดต้ิดในรปูแบบการเขียนหรือถอ้ยค าตามแบบฉบับของเรา 

เพราะน้ีเป็นงานเขยีนของเดก็  
น้ีคือดอกไมท่ี้ก าลงัเบิกบานอย ูใ่นแสงแดดสดใส  
น้ีคือความเป็นชีวติ” 

  
 และน่ีคือตัวอยา่งผลงานการสรา้งสรรคข์องเด็กๆ ดอกไมว้ยัเยาวข์อง

พวกเรา ท่ีอาจารยนิ์วฒัน์ไดก้ล่าวถึง... 
 

จดุหมายปลายทาง 

ชีวิตมิใช่ฝัน  ตอ้งห ้าหัน่ความล าเค็ญ 
ผ่านสุขและทุกขเ์ข็ญ ก่อนจะถึงซ่ึงจุดหมาย 
หากยงัมีความหวงั  มีพลงัแรงกาย 
เผชิญสิ่งเลวรา้ย  บนเสน้ทางแสนมืดมน 
สองขาท่ีชาสัน่  ยงัฝ่าฟันทุกแห่งหน 
กา้วยา่งอยา่งทานทน ไม่ทอ้แทแ้มห้มดแรง 
บนทางท่ีรา้งเปล่ียว ตอ้งขบัเค่ียวส่ิงแปลกแปลง 
ลว้นมีปีศาจแฝง  คอยบัน่ทอนถอนก าลงั 
ชีวิตผิดกบัฝัน  หากมุ่งมัน่และมีหวงั 
เดินไปตามใจสัง่  ก็จะถึงซ่ึงจุดหมาย 
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   ด.ญ.สจุิวรรณ อายวุฒัน์ ชัน้ ม. 3 ปีการศึกษา 2547 

 

 
    

   ฝนั  
 
     ชีวิตกวีต่างโลกแล่น 
     เพียงหยัง่ชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยก าลงัใจ 
     หยุดฝันเพียงหน่ึงกา้ว 
     ดบัแลว้ โอ.้..ฝันเกล่ือน 
 

ด.ญ.ปิยวรรณ จนัทรค์ง ม.3 ปีการศึกษา 2538 

 
 
 
 

 
 
 

เหนือขุนเขา 
 

ฟังสายน ้าเลาะไหลผ่านแก่งหิน 

เหมือนหวัใจโบยบินเหนือขนุเขา 

ธารสายใจล่องไหลอยูแ่ผ่วเบา 

ผ่านล าเนาโขดผาชโลธาร 

เหมือนสวรรคช์ั้นหน่ึงซ่ึงยนือยู่ 

ใหต่้อสูยุ้คสมยัอยา่งกลา้หาญ 
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ปีนหน้าผาสงูชนั ฝันใฝ่ทะยาน 

ฝ่าโขดหินหยาบกรา้นของหวัใจ 

 
ด.ช.อนุชา สวุรรณสะอาด ม. 1 ปีการศึกษา 2547  

 
 
 

แด ่กวีชนชาวตรงั เทือกบรรทดั 
 

มองขอบฟ้าท่ีแสนไกล 
มองออกไปไกลสุดตา 
ฝากความเสียใจใหส้ายลมพา 
บอกท่านผูก้ลา้วา่ฉนัห่วงใย 
บนเสน้ทางกววีนัน้ี 
ไยจึงไม่มีส่ิงท่ีขวนขวาย 
เมื่อถึงวนัหน่ึง โลกยงัเปิดใจ 
ใหเ้ราเกิดมา 
ไดใ้ชชี้วิตกบัวรรณกรรม 
อยูอ่ยูว่นัน้ันไดด้บัสิ้ นลง 
จากใจดวงน้ี 
กวียงัคงเติบโตและสวยงาม 
เติบโตและสวยงาม... 

 

น.ส.ประภสัสร ด าศร ีม. 4 ปีการศึกษา 2548 
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